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 المستجدة لفتاوىُملَحٌق با

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

فقد ادعى البعض أنكم ال  ،هل يفرق يف العذر ابجلهل بني املسائل الظاهرة واخلفية: 1 سؤال 
 ؟ بوركت جهودك الطيبة..  ونقتفر 
وقع مناط العذر ابجلهل؛ العجز عن إدراك مراد الّشارع فيما قد . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

وال شك أن املسائل كلما كانت خفّية،  .. فيه اجلهل، مع بذل اجلهد على دفع ذلك العجز، قدر املستطاع 
ارع يف تلك املسائل، وكان العجز أقرب ملن خفيت عليه تلك املسائل، من كلما صعبت معرفة مراد الشّ 

بها، وبقليل من اجلهد، وابلتايل من املسائل الظاهرة املعلومة للخاصة والعامة، واليت يسهل معرفتها ملن يطل
وال يصح .. هذا الوجه نعم يوجد فرق بني املسائل اخلفية، واملسائل الظاهرة فيما يتعلق ابلعذر ابجلهل 

 . النقل عنَّا خالف ذلك
لكن الظهور واخلفاء أمٌر نسيب، فما هو ظاهر يف زمان قد يكون خفيًا يف زمان آخر، وما يكون  

و يف مصٍر من األمصار، قد يكون ظاهرًا عند آخرين، ويف مصٍر آخر، ومن يريد أن خيوض خفيًا عند قوٍم أ
يف حتديد خفاء املسائل وظهورها، وتعليق العذر ابجلهل ــ أو عدمه ــ عليها، ال بد له من أن يتفّطن هلذا 

 .  املعىن، وهللا تعاىل أعلم
وهل ، جن يبعد مسافة القصر عن مدينتهذا كان الس، إشرع قصر الصالة للسجنيهل ي  :  2سؤال  

 ؟ وابرك هللا فيك .. نه قد ي نقل بني عدة سجونأمع العلم ، فرق بني ما قبل احملاكمة وبعدهاهناك 
ع للسجني القصر واجلمع، إذا كان السجن يبعد مسافة نعم؛ ي شر  . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

، فيصلي اليت سيقيمها يف السجنالزمنية الفرتة مقدار أو حكم القصر عن مدينته، إىل أن يظهر له بقرينة 
 .دار إقامةالسجن قد أصبح ابلنسبة له صالة املقيم، على اعتبار أن حينئٍذ 
، واألايم والّسفر كذلك عند االنتقال والسفر من سجن إىل سجن؛ جيمع ويقصر فرتة االنتقال 

 .  يف السجن اجلديد من االنتقال، إىل أن تستقر إقامته األوىل
كذلك إذا كان السجني مسجواًن عند العدو، جيوز له أن جيمع ويقصر طيلة فرتة التحقيق اليت  

حىت لو مل يكن السجن يبعد عن مقر إقامة السجني  يتعّرض فيها للفتنة والتعذيب، واالستدعاء املفاجئ،
صالة يف مراحل وأجواء التحقيق، والفتنة، مسافة القصر، فالقصر واجلمع هنا، لعلة اخلوف من أن تفوته ال

ِإذ ا ض ر بـْت ْم يف األ ْرِض فـ ل ْيس  ع ل ْيك ْم ج ن اٌح أ ن تـ ْقص ر وْا ِمن  الصَّال ِة ِإْن ِخْفت ْم أ ن :] والتعذيب، قال تعاىل و 
فعلة التقصري؛ الضرب والسفر، . 101:النساء[ًا وْا ل ك ْم ع د ّوًا مُِّبينيـ ْفِتن ك م  الَِّذين  ك ف ر وْا ِإنَّ اْلك اِفرِين  ك ان  

 . واخلوف من فتنة العدو، فيجوز اجلمع والقصر لعلة واحدة منهما، كما جيوز للعلتني معًا، وهللا تعاىل أعلم
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تف ل بيوم ميالد مولود، وحنو ذلك من تفال نمناسبة يوم زواجهما، أو حي  هل جيوز للزوجني أن حي :3س 
 وجزاكم هللا خريًا؟ ... املناسبات اجلميلة 

أميا احتفال يقّرب البعيد، ويزيد من املوّدة واحملبة بني األحبة،  .احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 
 واج، أو ميالد؛ كاالحتفال نمناسبة يوم ز الصاحلني، وجيدد العهد فيما بينهم واألقارب والرحم، واألصدقاء

 : ، أو جناح، أو انتصار، وحنو ذلك من املناسبات اجلميلة، هو جائز، بثالثة شروطمولود أو طفل
 . أن ال يتخلل االحتفال منكر: أوهلا 
 . أن ال ت سّمى املناسبة عيداً : اثنيها 
 . أن ال ت عطى املناسبة الصبغة الدينية، وي رتَّب عليها وعد ووعيد، وهللا تعاىل أعلم: اثلثها 
 املعاصرة، وجزاكم هللا خريًا؟  حلاكمةركة السياسية يف األنظمة اما حكم املشا: 4س 
 :املشاركة السياسية أقسام وأنواع، ولكل قسم منها حكمه. احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 
إحداث التغيري إىل اإلصالح و بيده القرار، ولديه القدرة والصالحيات على  قسم جيد نفسه 

 . فاملشاركة هنا جائزة، بل واجبة.. األحسن 
، وأن مشاركته ستكون عوانً إىل األحسن التغيرياإلصالح و لقدرة على وقسم يفتقد الصالحيات، وا 

وهذا النوع من املشاركة ال جيوز، وصاحبها يطاله نفس ..  ، وابطلهمللظاملني على ظلمهم، وتكثريًا لسوادهم
 . وزر من يشاركهم من الظاملني

، %00ث التغيري إحدااإلصالح و القرار، ونسبة قدرته على اختاذ وقسم يكون شريكًا لغريه يف  
قدم، كما جيوز التأّخر، وهذا مورد اجتهاد، جيوز فيه التَّ  ..تتساوى نسبة املصاحل واملفاسد من املشاركة ف

 . والتأخر أسلم وأشرف لصاحبه يف دينه ودنياه
، كلما كانت املشاركة أوىل، وأقرب للجواز، %00سبة عن كلما زادت النّ   :وميكن القول كذلك 

ومرد تقدير النُّسب كلما كانت املشاركة أقرب للحرمة وعدم اجلواز، % 00وكلما نقصت النسبة عن 
وهللا ريح، والدراية اجليدة بواقع املشاركة، واألنظمة اليت يراد املشاركة فيها، عقل الصّ قل الصحيح، والللنّ 

 . تعاىل أعلم
ر   ل ِبث وا م ا اْلم ْجرِم ون   يـ ْقِسم   السَّاع ة   تـ ق وم   و يـ ْوم  :] الكرمية اآلية هذه نفهم كيف: 0س   س اع ةٍ  غ يـْ

 مرَّت هل:" حيث حيتج هبا البعض على إنكار عذاب القرب، فيقولون. 00:الروم[ يـ ْؤف ك ون   ك ان وا ك ذ ِلك  
 ". يدركون؟ ال وس بات ر قاد حالةيف  كانوا أهنم أم ،واحدة ساعة وكأهنا ودهوره القرب عذاب سنوات عليهم
ة، على أن عذاب القرب، وكذلك نعيمه قد دّلت أدلة الكتاب والسنّ . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

حق ال مرية فيه، وقد أمجع على ذلك السلف الصاحل، ومل يشذ عنهم يف هذا االعتقاد إال أهل األهواء 
 . والبدع، كاملعتزلة من قبل، وحزب التحرير يف زماننا املعاصر، وهؤالء ال يلتفت هلم فيما قد خالفوا فيه



3 
 

اردة يف السؤال، وكيف نوفق بينها وبني األدلة الدالة على عذاب أما كيف نفهم اآلية الكرمية الو  
 ؟ ..القرب 

وما  ال تعارض بينهما وهلل احلمد، فاألدلة الدالة على عذاب القرب حمكمة يف ثبوهتا ودالالهتا،: أقول
:] قوهلم أنضوء احملكم من األدلة، وبيان ذلك،  يفيد التعارض يف داللته مع هذا احملكم، ي فهم وي فسر على

ر   ل ِبث وا م ا فإذا افرتضنا ــ كما ورد .. ؛ يشمل حياهتم يف الدنيا قبل املمات، ويف القرب بعد املمات [ س اع ةٍ  غ يـْ
 حالةيف " ، فهل كانوا يف حياهتم الدنيا "يدركون  ال وس بات ر قاد حالةيف " يف السؤال ــ أهنم كانوا يف القبور 

 !؟.." يدركون  ال وس بات ر قاد
 ف اْسأ لْ  يـ ْومٍ  بـ ْعض   أ وْ  يـ ْوماً  ل ِبثْـن ا ق ال وا.  ِسِنني   ع د د   اأْل ْرضِ  يف  ل ِبثْـت مْ  ك مْ  ق ال  ] :وهو كقوله تعاىل

فهم س ئلوا عن مكثهم يف احلياة الدنيا ــ ومل يكونوا يف رقاد وال ثبات ــ . 113ــ 112:املؤمنون[ اْلع ادِّين  
، فأجابوا نما أجابوا به لشدة هول وعذاب جهنم، فأنساهم [ يـ ْومٍ  بـ ْعض   أ وْ  يـ ْوماً  ل ِبثْـن ا ]فكان جواهبم 

، يف احلياة الدنيا، وكذلك ي قال يف عذاب القرب؛ لشدة الفارق بينه وبني عذاب جهنم عيشهم، وكم عاشوا
ا مَّْرق ِدان   ِمن بـ ع ثـ ن ا م ن و يـْل ن ا اي   ق ال وا:] يعتربون أنفسهم أهنم كانوا يف قبورهم يف رقاد، كما يف قوله تعاىل  م ا ه ذ 

وقد ن قل عن بعض السلف كابن عباس وغريه، أنه يتوقف عنهم . 02:يس[ اْلم ْرس ل ون   و ص د ق   الرَّْْح ن   و ع د  
عذاب القرب ما بني النفختني، فيكونون خالل هذه الفرتة يف رقاد، فلما بعثوا، وشاهدوا ما كانوا جيحدونه يف 

 [.  مَّْرق ِدان   ِمن بـ ع ثـ ن ا م ن و يـْل ن ا اي  :] احلياة الدنيا، يقولون مقولتهم
نيا من أ هِل النَّاِر يوم  ي  :" احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه يوضح هذا املعىن ؤتى أبنعِم أ هِل الدُّ

فيقول  ال واَّللَِّ اي  قطُّ مرَّ ِبك نعيٌم  هل، قطُّ خريًا  رأيت   هلالقيامِة في صبغ  يف النَّاِر صبغًة مثَّ يقال  اي ابن  آدم  
فهذا رغم أنه كان أنعم أهل األرض من أهل النار، إال أنه عندما يشاهد عذاب جهنم، وي غمس فيها  ".ربِّ 

 ذا كذاك؛فه.. ما رأيت يف حيايت خريًا، وال نعيمًا قط : يقولينسى ما كان فيه من نعيم، و غمسة واحدة، 
 . األرض عدد سننيفهذا أنسته أهوال يوم القيامة ما كان فيه من نعيم، وذاك أنسته كم مكث يف 

 ال فإنه اصربوا" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن: 6س
 سيعقب الذي والتحرير النصر زمن فهل. البخاري" ربكم تلقوا حىت منه شر بعده والذي إال زمان أييت
 املرحلة من شر هللا رْحه األيويب الدين صالح حققه الذي النصر زمن وهل ،املرحلة هذه من شر املرحلة
 . ؟ ابرك هللا فيكم احلديث نفهم كيف أم، سبقته اليت

احلديث ال يفيد أن كل جزئية يف هذا الزمان، خري من كل جزئية  .احلمد هلل رب العاملني: اجلواب
وإمنا يفيد أن أو كل شخص يف هذا الزمان خري من كل شخص يف الزمان التايل، تقابلها يف الزمان التايل، 

 . جمموع هذا الزمان خري من جمموع الزمان الذي يليه
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ليس كل زمن يتحقق فيه النصر أو شيء من النصر واخلري، خري من الزمن الذي : وي قال كذلك
فيكون العهد الذي قبله الذي يتسم ابلشدة،  وفسوقًا، ونسيااًن، كم من نصر وخري جّر بطرًا وكربًا،قبله، ف

  االحنرافات، خري من الزمن التايل الذي حتقق فيه ذلك النصر أو اخلري مع تلك االحنرافات، وخيلو من تلك
ـِذهِ  ِمنْ  أ جن اان   لَِّئنْ  و خ ْفي ةً  ت ض رُّعاً  ت ْدع ون ه  :] كما قال تعاىل يك م اَّلّل   ق لِ  . الشَّاِكرِين   ِمن   ل ن ك ون نَّ  ه  ه ا يـ ن جِّ نـْ  و ِمن مِّ

فهؤالء يف مرحلة الشدة وهم يدعون هللا تضرعًا وخ فية خري . 64ــ  63:األنعام[ ت ْشرِك ون   أ نت مْ  مث َّ  ك ْربٍ  ك لِّ 
 .والنسيانمن الشرك، والفسوق،  ــ بعد الظفر والفرج، والنجاةــ مما هم فيه 

. 50:املؤمنون[ يـ ْعم ه ون   ط ْغي اهِنِمْ  يف  لَّل جُّوا ض رٍّ  مِّن هِبِم م ا و ك ش ْفن ا ر ِْحْن اه مْ  و ل وْ :] وحنوه قوله تعاىل
وهؤالء يف زمن الشدة قبل النصر والرْحة، خري مما هم فيه بعد النصر واخلري والرْحة الذي يعقبه أو يتخلله 

 !الطغيان والفجور والنسيان
، وهللا افاخلريية ال ت قاس بزمن النصر واخلري من عدمه، وإمنا بزمن االستقامة على الطريقة من عدمه

 . تعاىل أعلم
ل وك م :]قال تعاىل ن ةً  و اخْل رْيِ  اِبلشَّرِّ  و نـ بـْ ويف كثري من األحيان يكون بالء اخلري . 30:األنبياء[ ِفتـْ

 .ل هللا تعاىل العفو والعافيةنسأ.. ر، أشد فتنة من بالء الشدة والظف والرخاء والسعة
، على اعتبار أن الكتاب سبب الغلو "الّدرر السَّنيَّة " هناك من ي طالب حبرق وإتالف كتاب  :5س

 فما قولكم، جزاكم هللا خريا؟ ... والتكفري يف األمة 
وي على جمموعة من املقاالت واألحباث ، حي"الّدرر السَّنيَّة " كتاب . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب

ويف مواضيع متعددة وخمتلفة، على  اب، وأحفاده، وعلماء جند ممن جاؤوا بعده،للشيخ دمحم بن عبد الوه
 ، نما يتناسب مع احلوادث والنوازل املستجدة اليت حتاكي وتناسب بيئتهم وظروفهممدار أكثر من مائيت سنة

، عمل لمنزلة واحدة من اجلرح أو التعدي وإنزال اجلميع، ومجيع ما كتبوه عرب تلك العقود، والسنني،.. 
التعديل املطلق أيضًا ابطل التجريح املطلق ابطل ومرفوض، كما أن ف.. منصف ابحث خاطئ، ال يقول به 

 . ومرفوض
كما   وخريه راجح،  الكتاب كغريه من كتب املتأخرين، فيه خري كثري،أن : القول الوسط الذي نراهو 

، من ال حيسن تفسريها، وردها جتنح للغلو ْحّالة أوجه وتفاسري، فيه اجتهادات خاطئة، وإطالقات متشاهبة
وخباصة إن مل يكن  ، والتشدد، وينتهي به احلال إىل الغلو،للمحكم من أقوال أصحاهبا، قد يفهم منها الغلو

لذا من كان مبتداًئ يف الطلب، غري  متمرسًا يف املطالعة، متمكنًا من علوم اآللة اليت تعينه على فهم ما يقرأ،
ابتداًء، فكم  نصح بقراءة الكتابال ي   والتوفيق فيما يقرأ، آللة اليت تعينه على فهم ما يقرأ،متمكن من علوم ا

   !من كتاب آفته يف فهم قارئه، ال فيما قد س ّطر فيه
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وإال ملا لكن هذا اجلانب الذي يؤخذ على الكتاب املشار إليه أعاله، ال يربر القول حبرقه وإتالفه، 
لمائنا األوائل؛ إذ ما من كتاب إال له وعليه، يؤخذ منه ويرد عليه، خيطئ من كتب ع كتاب  سلم لألمة
ال يفعل ذلك  رع يف التنادي إىل حرقه وإتالفه،فليس ألي خطأ يرد يف هذا الكتاب أو ذاك نس.. وي صيب 
 ! ، أو حاقد انقمسفيه إال جاهل

دمحم بن عبد الوهاب ولإلنصاف من خالل قراءيت يف الكتاب، وجدت إطالقات وتقريرات للشيخ 
، رْحه هللا، هي يف االجتاه املعاكس للغلو يف التكفري، يقتات منها الطرف املقابل من أهل اإلرجاء، والتفريط

، العتبار مانع لصنمات عدم تكفريه ملن يسجد ويعبد امن هذه اإلطالقات والتقرير ..  ا يتالقى مع أهوائهمنم
 قرب على الذي والصَّن م   الق اِدِر، عبدِ  قرب على الذي الصنم ع ب د م ن نكفر ال كنا وإذا :"اجلهل، حيث يقول

 وابلتايل .هـ -ا"! ابهلل ي ْشِرك ال م ن ن ك فِّر فكيف ي نبِّه هم، م ن وعدم جهلهم، ألجل وأمثاهلما، البدوي أْحد
وفيه  احلقيقة والصواب،  جيانب التكفري، يف الغلو دعاة من أنه على الوهاب عبد بن دمحم الشيخ إظهارفإن 

، ونشد الدقة ، وكلماته، ومذهبه يف التكفريالشيخ لكتب ىيتصدّ  أنوملن يريد كثري من التحامل، 
سن التوفيق فيما بينها، من أن ينظر يف جمموع مقاالت وكلمات الشيخ يف التّ له واإلنصاف، ال بد  كفري، وحي 

 .  وهللا تعاىل أعلمولن جيد حينئٍذ إال خريًا، ورد املتشابه منها إىل احملكم من قوله، 
ية، وهناك من يستدل على ستشهاداملسماة ابال مون العملياتف عنكم أنكم حترّ قد ع رِ  :8س
، فهم ميارسوهنا، ويفتون هبا، حتت عنوان وذريعة "الضرورات تبيح احملظورات :" قاعدة اليت تقولجوازها ابل
 شبهات املخالفني، رداً على هذه الشبهة أو االستدالل؟ومل جند يف ردك على .. الضرورة 

ال الضرورة الصغرى بضرورة أكرب وأعظم منها، فضرورة ال تـ ز  . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب
فس ض النوعندما تتعرّ .. األخرى  احلفاظ على النفس ضرورة عظمى هتون يف سبيلها مجيع الضرورات

أو تناول اخلمر، أو أكل حلم اخلنزير، أو ارتكاب أي حمظور آخر، جاز للهلكة، ويكون اخليار بني املوت 
لضرورة احلفاظ  ، بل جيوز لهتناول اخلمر، وحلم اخلنزير ابلقدر الذي يدفع عن نفسه املوت واهللكة للمرء

 . على النفس أن يتلفظ ابلكفر حتت اإلكراه، إن كان التلفظ ابلكفر، يدفع عنه املوت واهللكة
، هو عليهم، وليس هلم، وهللا "الضرورات تبيح احملظورات " عدة استدالل املخالفني، بقاوابلتايل 

 . تعاىل أعلم
نريد جيالً أو شباابً : ويقول، بصيغة الذم والتنفري، "أدجلة، ومؤدَل  " هناك من يستخدم كلمة  :9س
 ،  وجزاكم هللا خريًا؟ .. صحيح أو اإلطالق فهل هذا االستخدام غري مؤدَل 

؛ وهي  "أيديولوجيا " ، مشتقة من كلمة "أدجلة، ومؤدَل  " كلمة . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب
الدينية، واالجتماعية، كلمة أعجمية أصوهلا يواننية، وتعين جمموع األفكار، والعقائد، واملفاهيم، والقيم 

.. وطريقة تعامله مع اآلخرين واجملتمع، ، يف احلياة هسلوكنظرة اإلنسان و اليت حتدد واالقتصادية، والسياسية 
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؛ "األيديولوجيا " معىن آخر يوضح هوية وصفة  وهي هبذا املعىن ال تعين خريًا وال شرًا، إال إذا أضيف إليها
أيديولوجية .. وأيديولوجيا الشر أيديولوجيا اخلري، .. أيديولوجيا الباطل، أو أيديولوجيا احلق : في قال

وعليه ال جيوز ذمها على اإلطالق،  ..  وحنو ذلكاأليديولوجية اإلسالمية، أو .. مسالية اإلشرتاكية، أو الرأ
لوجيا خاطئة، وهذه و يديهذه أ: ار ما ي ضاف إليها، في قالكما ال جيوز مدحها على اإلطالق إال ابعتب

 . أيديولوجيا صائبة، وصحيحة
نريد جياًل وشبااًب فاقدًا للمناعة، فارغًا من : والقول أبننا نريد جياًل أو شبااًب غري مؤدَل، كمن يقول

وهذا قول خاطئ مردود .. األفكار والعقائد، والتصورات واملفاهيم اليت حتدد مساره وسلوكه يف هذه احلياة 
هذه احلياة أيديولوجيته، وتصوراته،  واقعي؛ إذ لكل إنسان يفممكن وال عليه ابلنقل، والعقل، وهو غري 

 . خلاصة به، بغض النظر هل هي على حق أم على ابطلوعقيدته، وأفكاره ا
من اجلهال يفتون الناس  اً لكن مجع، شيخنا أان سين من إيران وعندان جمموعات دعوية :10س

مث ما هي  وجييبون أسئلتم من دون علم شرعي، وقد نصحناهم لكن رفضوا، ماذا نفعل وما هي وظيفتنا؟
 .جزاكم هللا خرياً ، (أهل السنة يف إيران)نصيحتكم لنا 
عن هللا تعاىل ورسوله بغري علم، من أعظم الذنوب وأكربها التوقيع . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب

وهو ضرب من الكذب وهانت عليه آخرته، ال يتجرأ على الف تيا بغري علم إال من رق دينه، ونقص عقله، 
السلف الصاحل يفرون من اإلفتاء، ويلوذون فيما أشكل عليهم من وكان على هللا تعاىل، وعلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

شيئًا بغري علم على هللا تعاىل وعلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان علي بن أيب  خشية أن يقولوا" ال أدري " سائل بـ امل
 ". هللا أعلم : ا ال يعلم، أن يقولاي ب ردها على الك ِبد؛ إذا س ئل العامل  عمَّ :" طالب هنع هللا يضر ــ وهو هو ــ يقول

يقولون اي حّرها على الكبد؛ إذا  :، ومن كان على شاكلتهم، وهم كثروهؤالء من عنيتهم يف سؤالك
فإن مل  ويبني هلم خطورة ما هم فيه من ضالل، ي نصحون، وهؤالء.. ال أدري، هللا أعلم : س ئل أحدهم فقال

والرجوع إليهم  سؤاهلم، ابعتزاهلم واجتناهبم، وحتذير الناس منهم ومن نصحي عتزلوا، وي   ومل ينتهوا، ينتصحوا،
   !ع إليه املسلمونفليس كل من طالت حليته، وقصر ثوبه أصبح مفتياً ومرجعًا، يرج يف مسائل الدين،

نوصيكم، وشباب اإلسالم يف إيران، بطلب العلم، والرفق يف الدعوة إىل هللا، فما كان الرفق يف 
وجيازي عليه ما ال ويبارك فيه، زع من شيء إال شانه، وهللا تعاىل رفيق، حيب الرفق، زانه، وما ن  شيء إال 

وعليكم ابالعتدال وانتهاج التوسط والوسطية يف الدين، فالشر كل الشر يف .. جيازي على العنف والشدة 
حفظكم .. شيطان أبيهما يظفر ال يبايل الفاسدان فريط، يف الغلو أو اجلفاء، ومها منهجان اإلفراط أو التّ 

  . م يف إيران، ومجيع بالد املسلمني، من كل شرٍّ، وذي شرّ هللا، وشباب اإلسال
ِفْرع ْون   ِإنَّ ] :کل من لبس لباس اجلنود أو الشرطة  ريالبعض هبذه اآلية يف تکف يستدل :11س

کل من   قولونيإهنم مث  أم ال؟ حيهذا اإلستدالل صح هلف. 8:القصص[ و ه ام ان  و ج ن ود مه  ا ك ان وا خ اِطِئني  
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 ،نصرة هلم هايکل من عمل عمأل ف  ضأيمن امللة، وأ خارجرطيأ فهو بنص هذه اآلية کافر أو ش ايً مسي جند
 سلطتهم فهو کافر؟  ولبقاء

هذا االستدالل غري صحيح، فليس كل من ت سمي جنداًي أو . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب
فالتكفري ال يقوم على  من دون االلتفات والنظر يف املوانع والشروط، أو لبس لباسهما يكون كافرًا، شرطيًا،

 . اللباس، وإمنا على األوصاف، واألعمال واألقوال، واالعتقادات واإلرادات جمرد األمساء، وال على
نهما، وهي قوله رد عليهم آبية أخرى، ال تعارض بيوملن يستدلون بظاهر هذه اآلية الكرمية، ي  

ْن آِل ِفْرع ْون  ي ْكت م  ِإمي ان ه  أ تـ ْقتـ ل ون  ر ج اًل أ ن يـ ق ول  ر يبِّ  اَّللَّ  و ق ْد ج  :] تعاىل اءك م اِبْلبـ يِّن اِت ِمن و ق ال  ر ج ٌل مُّْؤِمٌن مِّ
 ه املقربني،من آله وحاشيته ومستشاريهو فهذا رجل ليس من جند فرعون وحسب، بل . 28:غافر[رَّبِّك ْم 

ومع ذلك مساه .. كان يكتم إميانه، ملانع اإلكراه والتقية   يستطيع أن يدخل على فرعون يف األوقات احلرجة،
حاشية ، وكذلك فتية أصحاب الكهف، على الراجح أهنم كانوا من املقربني من " ر ج ٌل مُّْؤِمنٌ " هللا تعاىل 

وف أمامه، والصدع الوقالقيام و الدخول عليه، و زماهنم، وإال ملا متكنوا من الروم يف بالط طاغوت وإمرباطور و 
ي ٌة آم ن وا ِبر هبِِّْم و ِزدْ :] ومع ذلك مساهم هللا تعاىل.. ابحلق يف حضرته ووجهه، وعلى املأل  ه ْم ه ًدى ِفتـْ ان 

لدولة الفاطمية وحسب، وكذلك ي قال عن صالح الدين األيويب رْحه هللا، مل يكن جنداًي يف ا. 13:الكهف[
ــ ليس منها جمرد وضوابط  ،أن التكفري له شروط، وله موانع: خالصة القول.. بل كان وزيرًا من وزرائها 

قواعد يف " قد بيناها يف كتابنا املفصل .. اللباس واملسميات ــ هي اليت حتدد من يكفر، ومن ال يكفر 
، فلرياجعها من "مسائل هامة يف بيان حال جيوش األمة " ، وكتاب "العذر ابجلهل " ، و كتاب "التكفري 
 . شاء

بقاء احلکومة، يف  ی  عل هيهلا أثر تقو  ةيف مؤسسات الدول فةيکلنا نعلم أن أي وظ  خنايش اي :12س
يف  مييف قسم التعل عملونيفمثأل لو أن الذين  ،األثر ثيمن ح تفاوت هايفهذا األثر و  ديز يبعض الوظائف 
علم کافر؟ مإن کل : کليأ فهل لنا أن نقول  عملهم لرنما فشلت وسقطت هذه احلکومة رتکونيدولة ما، کلهم 

 وهل کل نصرة هلم کفر؟
کفر عند ما صفة عمل املاجلائز؟ و  ريالعمل غو  ــ الطاغوتــ ابط للعمل اجلائز عند الکافر ما الضّ و 
 . اً ري جزاکم هللا خهلذا السؤال، و  جلواب کاف وشاف تاجونحي رانيمن إخواننا يف إ ريکث،  الطاغوت

كفرًا، ليس كل وظيفة أو عمل يستفيد منه العدو، ي صبح ابطاًل أو  . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب
ال ينعقد على هذا األساس؛ فاحلق يستفيد منه الناس كل الناس، مسلمهم  أو حمرمًا، فتحرمي األعمال
العدل أو  ليس لكون غري املسلم يستفيد منوغري املسلم، و  يستفيد منه املسلموكافرهم، وكذلك العدل، 

عث رْحة للعاملني، فهذا ال يقول به نقل وال عقل، فنبينا ملسو هيلع هللا ىلص ب  ..  ي صبح العدل حمرمًا، واحلق ابطالً  احلق
ْلن اك  إِ :] مجيع اإلنس واجلن، كما قال تعاىل ورْحته تصيب الناس  . 105:األنبياء[الَّ ر ْْح ًة لِّْلع ال ِمني  و م ا أ ْرس 
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هم وكافرهم، على قدر قرهبم منه ومن دعوته، ودخوهلم يف طاعته؛ سواء كانت طاعتهم كل الناس، مؤمن
 . طاعة إميان، أم طاعة ذمة، وعهد، وأمان

كم ومهه  عندما عمل يوسف عليه السالم عند ملك مصر، كراٍع ومدير خلزائن مصر، مل يكن تفكريه 
 .. ت، ولكن تبقى البالد، ويبقى العبادفامللك يزول وميو  امللك من عمله ــ وكان حينئٍذ كافرًا ــسيستفيد 

رسل، وكم كنيب موإمنا كان تفكريه ومهه، كم سيحيي الناس من عمله إبذن هللا، وكم ستستفيد دعوته  
 .من وراء عمله سيستفيد أتباعه املؤمنون
نظر إليه من زاوية كم سيستفيد منه الظاملون وحسب، أن ي   م عمل من األعمال، ال جيوزعندما ي قيّ 

م قدّ ، مث يكون الرتجيح بني املصاحل واملفاسد، في  د منه الناس، واإلسالم، واملسلمونوإمنا أيضًا كم سيستفي
 . مفسدة وضرراً  دفع أكرب املفسدتني أبقلهمامن ترجح مصلحته على مفسدته، وت  

فهذا واقع .. ه املصاحل ابملفاسد، اختالط الناس بعضهم ببعض إننا يف زمان ولألسف اختلطت في
ونفعها ، جح مصاحلها على مفاسدهاعندما ال ميكن دفعه، يكون الفقه والنظر يف األعمال اليت تر و نعايشه، 

  .فنقدمها ونقوم هباعلى ضررها، 
، فقلتم لو اعتزل كل املعلمني مهنة التعليم لسقطت حكومة " التعليم، واملعلمون" مثاًل  ذكرت  

ولكن  ،، الختالف مشارب، وأهواء، ومصاحل الناسوهذا افرتاض يصعب حتقيقه واالجتماع عليه.. الباطل 
ه جتهيل جيل بكامله، وإيقاع العباد والبالد يف مستنقع اجلهل افرتاض وقوعه وحصوله قد ينتج عن على

، فينتج عندان جيل بكامله من املفسدين، املعلمني السيئني نمهمة التعليم وتربية األجيال وانفرادوالتخلف، 
، على افرتاض الصاحلني بوظيفتهم ومهنتهماملعلمني  قيام مفسدة أعظم بكثري من مفسدة وهذه..  واملخربني

  !وجود املفسدة
املنصرمة، هجر خدمة الناس، وهجر من أكرب األخطاء اليت وقع هبا كثري من املسلمني يف العقود 

وظائف ومواطن التأثري اليت من خالهلا يقدرون على خدمة البالد والعباد، واإلسالم واملسلمني ــ وكأن البالد 
م وذويهم ــ حتت زعم عدم إفادة همل تعد بالدهم، واجملتمعات ليست جمتمعاهتم، والناس مل يعودوا انسهم وأهل

تسلط الظاملني واملفسدين من الظلم والفساد، ومزيدًا من مزيدًا ت النتيجة فكان.. الطاغوت وحكومته 
  !واجملرمني على أنفاس ومقدرات البالد والعباد

ولكن ميكن أن نقول ــ  ..  ال اجلائزة، من غريهاقد يصعب أن حندد يف أسطر أو صفحات األعم
، ، وأقل نفعًا للناسوأكثر نفعًا لهما كان العمل أقرب للطاغوت وظلمه وفساده، كضابط ومعيار ــ كل

وكلما كان العمل أقرب ملصاحل البالد والعباد،  ..واحلظر واملنع  كلما كان العمل أقرب للحرمة،  ،وجملتمعاهتم
و تـ ع او ن وْا ع ل ى اْلربِّ :] ورنما للوجوب، قال تعاىل ولإلسالم واملسلمني، وجملتمعاهتم، كلما كان أقرب للجواز،

 . 2:املائدة[ و اْلع ْدو انِ  ى و ال  تـ ع او ن وْا ع ل ى اإِلمثِْ و التـَّْقو  
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، ونيته فيما قد ظهر منه من  ، معرفة حقيقة اعتقاده، وقصدههل ي شرت ط عند تكفري املعنّي  :13س
 ؟كفر

ًا بواحًا، لنا فيه برهان من  . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب إن كان هذا الذي ظهر منه كفرًا حْمك م 
ال حاجة حينئٍذ لتحري القصد، والنيات، وما استقر عليه القلب .. كتاب هللا تعاىل، ومن سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 

فحينئٍذ .. قبل التأويل أّما إن كان هذا الذي ظهر منه كفرًا متشاهبًا، ْحّال أوجه وتفاسري، وي.. واالعتقاد 
 . مراده وقصده ونيته فيما قد ظهر منه التحري عننعم جيب 

ة قالوا ملرجئة، واخلوارج الغالة؛ فاملرجئهذا التفصيل والتفريق هو املنهج الوسط، والفيصل بني ا
، جيب أن نتحرى مهما كان الكفر بواحًا وحْمكمًا، ولنا فيه برهان من كتاب هللا تعاىل، ومن سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

ألن اإلميان عندهم تصديق القلب،  ..عن قصد ونية واعتقاد صاحبه، هل فعله معتقدًا ومستحاًل له، أم ال 
 ! فيكون الكفر عندهم تكذيب القلب، وحسب

كل من أظهر كفرًا، ولو كان حمتماًل ومتشاهبًا، حيتمل ويقبل : قالوا على خالفهم، واخلوارج الغالة،
ومستند هلم، هلا مستساغ  قْ ر  مل تـ   وأعمال روا أبمورٍ بل كفّ وحّكموا سوء الظن بفاعله، التأويل، فهو كافر، 

  !لرأي واالجتهادتقبل اشرعي، 
واحلق الوسط الذي عليه أهل السنة واجلماعة، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، هو التفصيل 

 .هلل رب العاملنيوارد أعاله، واحلمد لالذي قدمناه يف اجلواب ا
، وبني "تسمع وت طيع لألمري، وإن ض ِرب  ظهرك وأ خذ مالك :" كيف نوفق بني قوله ملسو هيلع هللا ىلص :14س

.. ، والصدع ابحلق يف وجوههم، وأطرهم إىل احلق اإلنكار على الظاملني ظلمهمالنصوص األخرى اليت تفيد 
تعارض النصوص الشرعية ذات  ــ بزعمه ــ ضعفه، ليدفعوهل هذا احلديث صحيح، إذ هناك من يتكلم عن 

 العالقة ابملوضوع؟ 
 وإن ض ـِرب  ظهــرك وأ خـذ مالــك،تسـمع وت طيــع لألمـري، :" قولـه ملسو هيلع هللا ىلص. احلمـد هلل رب العــاملني: اجلـواب
جـه وال اببه ومعنـاه، فـال و  وقد رويت أحاديث عديدة صحيحة يف. حديث صحيح رواه مسلم" فامسع وأطع 

 . لذهاب إىل القول بضعفهحاجة إىل إنكاره وا
السـمع والطاعـة العامـة، الـيت متنعـك مـن يف املعـروف ؛ أي تسمع وتطيع "تسمع وت طيع :" وقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

مطلق الطاعة، كما متنعك مـن اخلـروج عليـه ابلسـيف والقـوة، ملـا يرتتـب علـى انتفاء اخلروج من اجلماعة، ومن 
أو  ابلسيف والقـوة ألد  مفسـدةاملسلم ، إذ لو جاز اخلروج على احلاكم مفسدة أعظم، وظلم أكرب ذلك من

أن ظلــم، ملــا اســتتب علــى وجــه األرض نظــام وال حكــم، إذ يســتحيل ــــ بعــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، واخللفــاء األربعــة   ــــ 
م ال متنعـك مـن عـدــ أي مقولـة تسـمع وت طيـع ـــ لكن ..  يوجد نظام أو حكم خيلو من مطلق الظلم أو الفساد

كمــا ال متنعــك مــن نصــحه، وأمــره .. كــر، ومــن اعتــزال ابطلــه، وظلمــه يف الباطــل والظلــم واملن طاعــة احلــاكم
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وإنصاف املظلوم منه إن استطعت، كما قـال ابملعروف، وهنيه عن املنكر، والصدع ابحلق يف وجهه وبني يديه، 
املنكــر، وليوشــكّن هللا  أن يبعــث علــيكم عقــاابً منــه  عــنوالــذي نفســي بيــده لتــأمرنَّ ابملعــروف ولتنهــونَّ :" ملسو هيلع هللا ىلص

 . 2671:صحيح سنن الرتمذي "فتدعونه فال يستجيب لكم 
ال مينعن رجاًل هيبة  الناس أن يقول  حبقٍّ إذا علمه، فإنـه ال يقـرب مـن أجـٍل وال ي بعـد مـن :"  وقال  

  .271:لسلة الصحيحةالس "رزق 
 "ســيد الشــهداء ْحــزة  بــن عبــد املطلــب، ورجــل قــام إىل إمــاٍم جــائٍر فــأمره وهنــاه  فقتلــه :"  وقــال  

 .192:السلسلة الصحيحة
 .192:السلسلة الصحيحة"أفضل اجلهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر :"  وقال  
 .271:صحيح اجلامع "أحب اجلهاد إىل هللا كلمة حقٍّ ت قال إلمام جائر :"  وقال  
ا ال خنـاف يف هللا لومـة  هللا علـى أن نقـول ابحلـق أينمـا كنـ ابيـ ع نـا رسـول  : وعن عبادة بـن الصـامت قـال 

 . متفق عليه"الئٍم 
 . متفق عليه" ال طاعة يف معصيِة هللا، إمنا الطاعة  يف املعروف :" وقال  
 .1211:السلسلة الصحيحة "من أمركم من الوالة نمعصيٍة فال ت طيعوه :" وقال  
فـإذا أمـر نمعصـية هللا فـال  طاعة اإلمام حـق  علـى املـرء املسـلم، مـا مل أيمـر نمعصـيِة هللا :" وقال  

واملعــروف، وبــني الطاعــة يف الباطــل فميــز النــيب ملسو هيلع هللا ىلص بــني الطاعــة يف احلــق  .651:السلســلة الصــحيحة" طاعــة لــه 
وهبـذا الفهـم للنصـوص، وحسـن التوفيـق فيمـا بينهـا، .. والظلم، فاألوىل حق وواجبة، والثانيـة ابطلـة وال جتـوز 

 .ن ْسل ْم، ونصيب احلق، وينتفي وجه التعارض الذي يظهر للبعض، واحلمد هلل رب العاملني
 ..مـــام أو رئـــيس الدولـــة مـــن قبـــل الشـــعب تيـــار اإلاملثلـــى الـــيت تراهـــا يف اخ مـــا هـــي الطريقـــة :10س 

  ؟وشكراً 
.. اإلسـالم حيـرص علـى أن حيكـم الـبالد والعبـاد، األقـوى، واألتقـى . احلمـد هلل رب العـاملني :اجلواب 

ويف الوسائل املعاصرة ــ الدميقراطية منها وغري الدميقراطية ــ يف اختيار احلاكم، جوانـب مـن القصـور واخللـل مـا 
يل ب ني الناس وهذا اهلدف األمسى؛ وهو اختيـار احلـاكم األقـوى واألتقـى، وحـىت نتفـادى الوقـوع يف األسـوأ، حي 

عصـــبات الطائفيـــة واحلزبيـــة، اء، والتّ وهـــو اختيـــار احلـــاكم األســـوأ، بفعـــل الدعايـــة الكاذبـــة، واإلغـــواء، واإلغـــر 
أرى ابتداء، وقبل عرض من حيكم الـبالد والعبـاد علـى الشـعب، أن ي صـاغ دسـتور .. وتدخل القوى اخلارجية 

، ومـن هلـم ذا املنصب، وبقيود وصفات متنـع املنـافقني واخلونـة والعمـالءهلينص على هوية، وعدالة من يرتشح 
 . أن يستشرفوا هذا املنصب سابقة إجرام أو خيانة،

مينــع اجملــرمني،  العدالــة أو قــانون االنتخــاب أو أي اســم آخــر ــــ ســمى قــانونــــ ي   أن ي ســن قــانوانً : اثنيــاً  
  . شاركة السياسية؛ ترشحاً وتصويتاً ومن هلم سابقة إجرام حبق البالد والعباد، من املواخلونة، وقاطعي الطريق، 
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هبـــذين القيـــدين أو الشـــرطني، نكـــون قـــد ضـــيقنا فرصـــة وصـــول اخلونـــة واملنـــافقني واالنتهـــازيني هلـــذا  
ويف نفـس الوقـت أعطـي الشـعب الفرصـة وحافظنا على سالمة وأمن البالد والعباد، ، اهلام واحلساس باملنص
  . يريدونه من الشرفاء، عرب صناديق االقرتاعمن يف اختيار من ميثله و  والصحيحة الكافية
ال  بــني التقــي واألتقــى، والقــوي واألقــوى، ادقني الصــاحلني،عنــدما تكــون املنافســة بــني الشــرفاء والّصــ 

ن عواقبهـــا يف ظـــل مشـــكلة حينئـــٍذ علـــى أّي مـــنهم يقـــع االختيـــار، وإمنـــا املشـــكلة ـــــ بـــل واملقـــامرة الـــيت ال تـــؤم  
.. ، وخيانـة وعمالـة األكثـر سـوءاً ونفاقـاً الطـاحلني الظروف الراهنة  ــ عندما تكون املنافسة بني الصاحلني وبني 

 . نه اإلسالم، وال يرضاه املؤمنونوهذا ما مينع م
ولضــمان حتقيــق مــا تقــدم ذكــره، ال مــانع مــن تشــكيل جملــس أمنــاء، وشــيوة، وعلمــاء، تنــاط بــه مهمــة  

.. اإلشراف، واملوافقة أو عدم املوافقة على كل من يرّشـح نفسـه لالنتخـاابت، وملنصـب متثيلـي حكـومي هـام 
 . وتكون كلمتهم انفذة يف هذا الشأن، وهللا تعاىل أعلم

هل هو شفاء ألمراض القلوب فقط، أم ألمراض األبـدان  الكرمي؛ رآنما هو الصحيح يف الق :16س 
 ؟  اً ري هللا خ وجزاکم..  اً ضيأ
، إذا سـواء هـو شـفاء لكليهمـا؛ ألمـراض القلـوب، وأمـراض األبـدان. احلمـد هلل رب العـاملني :اجلواب 

و نـ نـ ـزِّل  ِمـن  اْلق ـْرآِن :] على مواطن الداء بصدٍق ويقني، وتوّفرت شروط القبـول واالستشـفاء، قـال تعـاىل وضع
. 44:فصـلت[قـ ْل ه ـو  لِلَّـِذين  آم نـ وا ه ـًدى و ِشـف اء :] وقـال تعـاىل. 82:اإلسراء[م ا ه و  ِشف اء و ر ْْح ٌة لِّْلم ْؤِمِنني  

أما الكافرون الظاملون املكـذبون .. هنم يؤمنون ابلقرآن، ويصدقون به وخ ص املؤمنون ابلشفاء واالستفادة؛ أل
  .  82:اإلسراء[ و ال  ي زِيد  الظَّاِلِمني  إ الَّ خ س اراً :] إال خسارًا، كما قال تعاىلالقرآن يزيدهم ال 
فاءين :"يقولو .. وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يرقي نفسه ابلقرآن، وأيمر املسلمني ابلرقى ابلقرآن   : عليكْم ابلشِّ

ر وي مرفوعًا وموقوفًا، : 10/180أخرجه ابن ماجه وغريه، وقال ابن حجر يف الفتح "  الع س ِل والقرآنِ 
 . ورجاله رجال الصحيح

: أال أخرب ك  أبخري سورٍة نزل ت يف القرآِن؟ قلت   :"وعن عبد هللا بن جابر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له 
قال السيوطي يف الدر املنثور "  داءٍ  كلِّ  من شفاءً فيها : وأحسب ه  قال، الكتابِ  فاحِتة  : لقا. بلى اي رسول  اَّللَِّ 

عظيمة، وفوائد  أسرارٌ  ففي فاحتة الكتاب .هـ -لبيهقي يف شعب اإلميان، بسند جيد اأخرجه أْحد وا: 1/22
 . ، ملن حيسن استخراجها واإلفادة منهابليغة ال تنفد

، أو ما "البلوت " لعلكم مسعتم عن بعض مشايخ السعودية أهنم قد أحّلوا لعبة الورق  :15س 
 فما قولكم؟ .. ي عرف ببعض البلدان ابلّشّدة، بعد أن كانوا جممعني على حترميها 
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وأحياانً  ، تعتمد على احلظ، والنصيب،"البلوت " لعبة الورق . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب 
وهي عند املدمنني ..  فيها للذكاء، وإعمال الذكاء، وتنمية الذكاء كالشطرنج مثالً  ال حظّ  ،اخلداع والغش

دفع مثن أن يم به اخلاسر، ولو ي لز   فق عليه مسبقاً يـ تّ  مقابل لو من دونال حتــ بل حىت املبتدئني ــ عليها 
 كما أهنا اللعبة األساسية  ،تأو كثر  ت عليه املراهنةمهما قلّ  املشروابت يف املقهى، وهذا ميسر ال مرية فيه،

..  الدوالراتالداننري و ، وتكون املراهنات فيها على اآلالف ورنما ماليني يف دور القمار وامليسر ارساليت مت  
صى بني الناس وتكون سبباً يف عداوات وشرور  ! ال حت 

 ؟..سلية والعبث من غري رهان وال مقابل ب للهو والتّ ت لع  : فإن قيل 
ينا عن العبث وإضاعة األوقات من غري طائل وال فائدة، ومما : أقول  م ي سأل عنه املرء يو سقد هن 

، مث ما ميارس اليوم على وجه اللهو والعبث، والتسلية، قد ميارس غدًا على "أفناه؟ وعن عمره فيم:" القيامة
، نرى حرمتها وعدم جوازها لذرائعهذا احملظور، عماًل أبدلة قاعدة سد ا وجه امليسر واحلرام، وحىت ال يقع

ار    . س، وي لع ب هباابتداء، وعلى أي وجه مت 
ار    شعور ابخلطأ واإلمث، يهون اخلطب نسبيًا، الس هذه اللعبة أو غريها على أهنا حرام، مع أن مت 

وي قنن قد يتوب يف وقت من األوقات، بينما أن متارس على أهنا مباحة وحالل، ــ مع هذا الشعور ــ والفاعل 
  !ــ كبرية عظيمة ب هباس وي لع  حىت وإن مل متار  ــ بل جمرد االعتقاد حبلها .. فهذه كبرية عظيمة هلا، 
هلوى احلاكم  تبعاً  من كان يفيت ابحلرمة متابعة هلوى احلاكم والسلطان، ي فيت ابحلل واإلابحة 

  .أمنون على دين هللا، وال ي ست فتون، وهللا املستعانوهؤالء ال ي ست  .. والسلطان 
، بصورة رمسية ، ودور القمار"الكازيوانت " هو مقدمة الفتتاح اليوم هذا الذي حيصل يف السعودية  

، الرأمسالية األمريكيةما تريده وهو اليت ال حتلو هلم احلياة من دوهنا، كن املقامرين الرأمساليني، ا بيوت ومس
 !كالسعوديةوبالد الغرب أن حيصل يف بلد حمافظ،  

تعلمون أن املراد من أويل األمر؛ هم العلماء واألمراء، والشارع قد أمر بطاعتهما، فإذا  :18س 
 وجزاكم هللا خريا؟.. العلماء أم األمراء : اختلفا وتنازعا فطاعة أي الفريقني ي قدم

فإن كان العلماء هم األقرب للحق،  الفريقني للحق ي طاع؛أقرب . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب 
ق ّدم طاعة العلماء، وإن كان األمراء هم األقرب للحق، واألكثر موافقة له، ي قّدم طاعة  ،واألكثر موافقة له

اي  أ يُـّه ا :] األمراء، كما قال تعاىلفاحلجة الواجبة االتباع يف احلق املنّزل، وليس يف شخص العلماء أو  األمراء،
وه  ِإىل  اَّللِّ و الرَّس وِل ِإن  الَِّذين  آم ن وْا أ ِطيع وْا اَّلّل  و أ ِطيع وْا الرَّس ول  و أ ْويل األ ْمِر ِمنك ْم ف ِإن تـ ن از ْعت ْم يف ش ْيٍء فـ ر دُّ 

ٌر و أ ْحس ن  َت ِْوياًل ك نت ْم تـ ْؤِمن ون  اِبَّللِّ و اْليـ ْوِم اآلِخِر ذ ِلك  خ   فعند االختالف والتنازع فيما بني . 09:النساء[يـْ
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 :"احلديثويف  حكم الكتاب والسّنة، د، وي نز ل عنإىل احلق املنّزل؛ الكتاب والسنةأويل األمر، ي رد تنازعهم 
 .6099:صحيح اجلامع" م ْن أم ر كم ِمن  الوالِة نمعصيٍة فال ت ِطيعوه  

، فإن أ ِمر  نمعصيةٍ ، إال أن يـ ْؤم ر  فيما أحّب وك رِه  على املرِء املسلِم السْمع  والطاعة ، :" وقال ملسو هيلع هللا ىلص
أاًي كان اآلمر ابملعصية؛ سواء كان من فريق العلماء، أم من فريق  .متفق عليه" طاع ة   وال، فال مس ْع نمعصيةٍ 

 . األمراء، فال طاعة له يف معصية هللا
استواي يف االستدالل والقرب من احلق، مث يف أمر قابل لالجتهاد، ــ األمراء والعلماء ــ تنازعا فإن  

احلياة، وإحقاق  وألن يف طاعتهم انتظاموسعة نظرهتم ومسؤوليتهم، حينئذ ي قدم طاعة األمراء؛ لعظيم حقهم، 
، وال حيق مرجوحًا، لكنه ال ي صادم احلّق املنّزلوكذلك ي قال يف حال كان اجتهادهم . . األمن واالستقرار

    . ابطاًل، وال ي بطل حقاً 
 هل األم ترث ابنها أو ابنتها، وكم هي حصتها من اإلرث، وجزاكم هللا خريًا؟  :19س 
نعم األم ترث ابنها؛ فإن كان له زوجة وأبناء، فحصتها مما ترك . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب  

الّسدس، فإن مل يكن له أبناء، فحصتها مما ترك الثلث، كذلك إن كان له زوجة وأابً فحصتها مما ترك الثلث، 
ْيِه ِلك لِّ و اِحٍد ] :فحصتها مما ترك ابنها تدور بني السدس، والثلث، ال خترج عنهما، كما قال تعاىل و أِل بـ و 
ِه الثُـّ  ه م ا السُّد س  ممَّا تـ ر ك  ِإْن ك ان  ل ه  و ل ٌد ف ِإْن ملْ  ي ك ْن ل ه  و ل ٌد و و رِث ه  أ بـ و اه  ف أِل مِّ ِه ِمنـْ ٌة ف أِل مِّ ل ث  ف ِإْن ك ان  ل ه  ِإْخو 

ؤ ك ْم و أ بـْن اؤ ك ْم ال  ت ْدر ون  أ يُـّه ْم أ قْـر ب  ل ك ْم نـ ْفًعا ف رِيض ًة ِمن  اَّللَِّ ِإنَّ السُّد س  ِمْن بـ ْعِد و ِصيٍَّة ي وِصي هِب ا أ ْو د يْ  ٍن آ اب 
ِكيًما  وما قيل يف اإلبن، ي قال يف البنت إن تركت مااًل، ال فرق؛ فألمها . 11:النساء[اَّللَّ  ك ان  ع ِليًما ح 

 . بناء، فألمها الثلثالسدس إن كان هلا أبناء، فإن مل يكن هلا أ
وهناك من يظلم اآلابء، فيحرص ويوصي أن يكون اإلرث كله لألبناء، ويتجاهل حق األبوين، على  

اعتبار أن األبوين قد أصبحا طاعنني يف الّسن، وينسى أنه وما ميلك هو من كسبهما وملكهما، وهناك من 
ون األبناء، وحىت ال يقع هذا الظلم أو ذاك، يظلم األبناء فيحرص ويوصي أبن يكون اإلرث كله لآلابء من د

ؤ ك ْم و أ بـْن اؤ ك ْم ال  ت ْدر ون  أ يُـّه ْم أ قْـر ب  ل ك ْم نـ ْفًعا :] فيميل املرء ألحدمها دون اآلخر، قال تعاىل يف الدنيا [ آ اب 
يق اآلخر، وأنت ال واآلخرة، فقد متيل ــ اي عبد هللا ــ لفريق منهما، بينما يكون نفعك وخريك يكمن يف الفر 

 .تدري، وحىت تسلم من هذا احليف، وهذه املغامرة واملقامرة اليت ال تؤم ن عواقبها، التزم نما فرضه هللا عليك
 ؟..زة وفضيلة، على ما سواه من األشهر هل للصيام يف شهر هللا احمل ّرم ميّ  :20س 
زة وفضيلة على ما سواه من احملرَّم ميّ نعم للصيام يف شهر هللا . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب 

أفضل الّصيام بعد رمضان شهر  هللا احملرم :" األشهر، سوى شهر رمضان، فقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال
 . فيسن اإلكثار من الصيام يف هذا الشهر املبارك. مسلم"



14 
 

كما يسن صيام يوم العاشر منه، وهو اليوم الذي جنى هللا فيه نبيه وعبده موسى عليه السالم،  
، "ما هذا؟ :" وملا قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال من فرعون وجنده،وقومه، 
فأان أحقُّ نموسى :" وهم فصامه موسى، قالبين إسرائيل من عد هذا يوم صاحل، هذا يوم جنَّى هللا  : قالوا

 .  البخاري"منكم، فصامه وأمر بصيامه 
 . مسلم"نة اليت قبله ر السَّ كفّ إين أحتسب على هللا أن ي   ؛صيام يوم عاشوراء:" وقال ملسو هيلع هللا ىلص 
يوم   ؛ملسو هيلع هللا ىلص يتحّرى صيام يوم فضله على غريه إالَّ هذا اليوم ما رأيت  النيبَّ :" عن ابن عباس، قالو  

 . التماساً لثوابه، وترغيباً بصيامه. البخاري"عاشوراء 
فإذا كان العام املقبل إن :" يوم عاشوراء، قال ملسو هيلع هللا ىلص ؛مون هذا اليوموملا كان اليهود والنصارى يعظّ  

أي التاسع والعاشر، من قبيل املخالفة هلم، وابلتايل فمن صام العاشر . مسلم"اسع شاء هللا صمنا اليوم الت
 . ي التاسع والعاشر، وهللا تعاىل أعلمفحسن، واألحسن واألقرب للسّنة أن يصوم يوم  

اتبع :" كيف نعرف أهل احلق يف زمن الفنت؟ فقال: لافعي رْحه هللا قد س ئِ ي نق ل أن الشّ  :21س 
 ؟كيف نفهم ونفسر مثل هذا اجلواب للشافعي رْحه هللا  ،"فهي ترشدك إليهم سهام العدو 

توض ع هذه املقولة للشافعي رْحه هللا ولألسف يف كثري من األحيان . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 
يف غري موضعها الصحيح، وت فّسر التفسري اخلاطئ، والذي يظهر يل أن ــ ! ــ على افرتاض صّحة نسبتها إليه
، العدو الداخلي من أهل األهواء املنسوب ألهل القبلة، والعدو اخلارجي، املراد بسهام العدو؛ مطلق العدو

مجيع  سهامه تستهدفورنما يراد منه العدو الداخلي املنسوب ألهل القبلة أكثر من العدو اخلارجي، اليت 
من أهل القبلة سواء، أهل السنة واالقتداء، وأهل البدعة  والفنت املسلمني؛ أهل احلق وأهل األهواء

من قبل مثاًل ، فالروم يف زمن الفنت على حقتلك الِفرق ن ن مِ واألهواء، وال متيز بني فريق وفريق ليعرف م  
يف زمن تلك الفتنة قاتلوا املأمون واملعتصم وعسكرمها وكاان على مذهب وقول املعتزلة، بينما كان احلق 

 !، دّلت عليه سهام املعتزلة ومن معهم من حكام زماهنمومن معه متمثالً يف موقف اإلمام أْحدوالفنت، 
ون بسهام كانوا على مّر األزمان ي رم  فأهل احلق، والتوّسط، واالعتدال،  : ، أقولوضيحوللتمثيل والتّ  

فتتبع سهام هذين الفريقني، وغريهم من أهل .. ريط فاجل فاة من أهل التّ املرجئة اخلوارج الغالة، وسهام 
 . من تتبع سهام العدو اخلارجي، وهللا تعاىل أعلم أكثر على أهل احلق يف زمن الفنتفك يعرّ األهواء، 

و ق ل رَّبِّ :] هل جيوز للمسلم أن يدعو لوالديه املشركني ابملغفرة والرْحة، عماًل بقوله تعاىل :22س 
 . 24:اإلسراء[اْرْح ْه م ا ك م ا ر بَـّي اين ص ِغرياً 

دعو هلما ابملغفرة والرْحة ما داما على قيد احلياة، ينعم جيوز أن  .احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 
ق ل :] املغفرة والرْحة، كما قال تعاىلهلما ويكون القصد من الدعاء هدايتهما إىل اإلسالم الذي به تتحقق 

بدل سيئاته ت  ذنوبه، و ي غفر له فالكافر ابإلسالم . 38:األنفال[لِلَِّذين  ك ف ر وْا ِإن ي نتـ ه وْا يـ غ ف ْر هل  م مَّا ق ْد س ل ف  



15 
 

ب  و آم ن  و ع ِمل  :] أعظم من هذه املغفرة والرْحة، كما قال تعاىل إىل حسنات، وأي مغفرة ورْحة ِإالَّ م ن َت 
يِّئ اهِتِْم ح س ن اٍت و ك ان  اَّللَّ  غ ف وراً رَِّحيماً   . 50:الفرقان[ع م الً ص احِلاً ف أ ْول ِئك  يـ ب دِّل  اَّللَّ  س 

م ا  :] أن يدعو هلما ابملغفرة والرْحة، لقوله تعاىلحينئٍذ ا ماَت على الشرك والكفر، فال جيوز أما إذ 
نيَّ  هل  ْم أ نَـّه ْم أ ْصح اب  ك ان  لِلنَّيبِّ و الَِّذين  آم ن وْا أ ن ي ْستـ ْغِفر وْا لِْلم ْشرِِكني  و ل ْو ك ان وْا أ ْويل قـ ْرَب  ِمن بـ ْعِد م ا تـ بـ  

وألن الشرك  .. وال يتبني لنا أهنم من أصحاب اجلحيم إال نموهتم على الكفر والشرك. 113:التوبة[يِم اجلْ حِ 
ِإنَّ اَّلّل  ال  يـ ْغِفر  أ ن :] ذنب إال من ميوت على الشرك، ال يغفر له، كما قال تعاىل ظلم عظيم، يغفر هللا كلَّ 

 .48:النساء[ق ِد افْـتـ ر ى ِإمْثاً ع ِظيماً ي ش اء  و م ن ي ْشِرْك اِبَّللِّ فـ  ي ْشر ك  ِبِه و يـ ْغِفر  م ا د ون  ذ ِلك  ِلم ن 
 يف البرتول النتاج شركة حراسة عن مسؤول شرطة كضابط العمل يف الشرعي احلكم ما :23س 

 وزارة ىلوإ من والواردة الصادرة الكتب على ابلرد أقوم حيث داريإ عمل ابلتحديد وعملي، العراق
 من خمرج كفر هو الداخلية وزارة ضمن عمل كل نأ الدولة تنظيم على احملسوبني بعض من مسعت الداخلية،
 لقتال اخلروج يتضمن ال عملي نأ رغم كفر ابلذات الشرطة سلك يف العمل نأ يل يقول وبعضهم ،امللة

 خريًا؟ هللا وجزاكم ،ليتمسأ يف الشرع رأي فما...  املسلمني على التجسس وال ،اجملاهدين
، وال املسائل هذه يف ي ستفتون ال ،غالة خوارج الدولة مجاعة. احلمد هلل رب العاملني: اجلواب

 عنه، سألت وفيما..  غريها، وخباّصة مسائل اإلميان والكفر، ومسائل احلقوق، وعصمة الدماء، واحلرمات
 وللناس للمسلمني خدمة عملك يف وجدت إن املفتون؛ أفتاك ولو نفسك فاستفت: نفسك عند جوابه

..  املسلمنيالظلم و  على للظاملني عوانً  عملك يف وجدت وإن..  وجائز مباح فهو..  اخلري يفواجملتمع 
. 2:املائدة[ و اْلع ْدو انِ  اإِلمثِْ  ع ل ى تـ ع او ن واْ  و ال   و التـَّْقو ى اْلربِّ  ع ل ى و تـ ع او ن واْ :] ، لقوله تعاىلجائز غري فالعمل
 ال عنه سألت الذي العمل تشابه اليت األعمالف..  عملك من تراه وما لنفسك، مرده ذاك من هذا وتقدير
 التفصيل حبسب يكون عنها اجلواب وإمنا.. جيوز أو ال جيوز ..  ال أو بنعم :عنها واجلوابفيها  الكالم يصح
 .أعلم تعاىل وهللا اجلواب، أول يف تقدم الذي

أمران أن ن سلت  القصعة، فإنكم ال :" كيف نوفق بني حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صحيح مسلم :24س
التماسًا للربكة، ، والذي يفيد تتبع ما بقي يف القصعة من الطعام، ومسحها "تدرون يف أي طعامكم الربكة 
 ؟ ...قليل من الطعام وبني التوجيه اآلخر الذي يفيد التّ 

فكما صّح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص احلديث يف صحيح مسلم الوارد أعاله يف . هلل رب العاملنياحلمد : اجلواب
 ،صلب ه   ي ِقمن   لقيماتٌ حْسب  اآلدميِّ  ،ما مأل  آدمي  وعاًء شرًّا من بطنٍ :" السؤال، فقد صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال

أخرجه ابن ماجه، والرتمذي، " وثلٌث للنـَّف سِ  ،وثلٌث للشَّرابِ  ،فثـ ل ٌث للطَّعامِ  ،فإن غلبِت اآلدميَّ نفس ه  
الذي ينبغي العمل به، واإلنتهاء إليه فيما هذا هو األصل، وهو . احلديث صحيحوالنسائي، وغريهم، و 

:"  صحيح مسلميتعلق بكمية الطعام اليت يتناوهلا اإلنسان، وهو ال يوجد تعارض بينه وبني احلديث الوارد يف
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، فإذا كان اآلدمي بطنمقدار الثلث مما يستوعبه ، ما دام إسالهتا ال يتجاوز "ت  القصعة أمران أن ن سلِ 
، أو لوجبة ي سِلت ه لشخص آخرالطعام يتجاوز الثلث، ت رك من طعام إسالهتا، واإلجهاز على ما يف القصعة 

 . اثنية يف وقت آخر
هل تستمر يف األكل حىت .. ي طعم ثالثة أنفار أو أكثر، وكنت نمفردك تصور لو كان يف القصعة ما 

فهذا ال يقول به أحد، كما أن ، "ران أن ن سلت  القصعة أم" ، حتت عنوان يف القصعة جتهز على آخر الطعام
  . يث ال تتحمل هذا الفهم أو املعىنلغة احلد
وجزاكم هللا .. حلجاب ابلقوة، أم فقط ابلتذكرة والبيان هل ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قد فرض ا: 20س
  خريا؟

نيوية سواء مل يف مجيع توجيهاته وتعاليمه الدينية والد النيب ملسو هيلع هللا ىلص .احلمد هلل رب العاملني: اجلواب
.. بل كان تكفي منه الكلمات واإلشارات .. ألنه مل يكن حباجة إىل شيئ من ذلك  ؛يلتجئ إىل القوة
ليسارع الصحابة رجاال .. وأن يظهر على وجهه الشريف مالمح الغضب والكراهة للشيئ .. والتلميحات 

مور، ويف زماننا اختلفت األ... ومن دون أد  نقاش أو تعقيب، أو اعرتاض حاشاهم .. ونساء إىل االمتثال 
ألمة ــ استغالاًل كبرياً واستغّلت املرأة ــ من قبل أعداء ا ..على األذى والضرر والنوااي واختلفت البواعث 

واحلصن الذي يعجزون عن غزوه جبيوشهم، .. يف تدمري أخالق املسلمني، وخباصة منهم فئة الشباب  وسيئاً 
سن القوانني اليت تبني ما هو عند التمكني من أن ت   وابلتايل ال أرى مانعاً .. يغزونه بغانية، وراقصة، وعارية 

املسموح به وما هو غري املسموح به من التكشف وإظهار الزينة، على ضوء تعاليم وتوجيهات شرع هللا 
والرتغيب، واإلقناع، وهو األصل يف كل التزام  ،على التعليمابلدرجة األوىل التعويل و التأكيد مع .. املنزل 

 .وهللا تعاىل أعلم.. يلتزمه املسلمون بتعاليم وشعائر دينهم 
من املسائل الفكرية  ما رأيك جباسم سلطان، وأحاديثه عن النهضة واحلداثة، وغريها: 26س
 ؟..املعاصرة 

" وهي  ؛املعاصرين، جتمعهم صفة مشرتكةتوجد ِشّلة من املشايخ . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب
وِلمن يطيق االستماع للرجل يدرك هذا املعىن .. ، وجاسم سلطان من هؤالء "قّلة األدِب مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 !الذي أشران إليه يف أي حديث من أحاديثه
له يف اخلط ب، وعلى م عليه، ويدعو ، ويرتحّ "قاسم سليماين " ما حكم من يثين خريًا على  :52س
 ؟..املنابر 

، "قاسم سليماين " اجملرم اهلالك الرافضي الذي يثين خريًا على . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب
 : هو واحد من ثالثة.. ويدعو له على املنابر 
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ه، فيثين عليه ابللسان، مع إضمار ااإلكر التقّية و أن يكون مكرهًا على ذلك، حتيط به قرائن  -1
ِإالَّ م ْن أ ْكرِه  و قـ ْلب ه  م ْطم ِئن  :] لقوله تعاىل والتقّية، فهذا ي عذر ابإلكراه،.. غض والعداوة له يف القلب الب

ه ْم تـ ق اًة :] ولقوله. 106:النحل[اِبإِلمي اِن   .  28:آل عمران[ِإالَّ أ ن تـ تـَّق وْا ِمنـْ
أن اجلهة اليت قتلته هي خامتته، و أن يكون جاهاًل حباله، وجبرائمه، فيثين عليه خريًا على اعتبار  -2
الرجل وكفر وهذا ي عذ ر ابجلّهل، وإن كان هذا االحتمال ضعيفًا الستفاضة جرائم .. غري مسلمة جهة 

 . د احلكم على األعيانإال أنه احتمال ينبغي أن نفرتضه، ونضعه يف احلسبان عن.. للقاصي والداين 
أن يكون عاملًا حباله، وانتمائه، وجرائمه، وتنتفي عنه قرائن التقّية واإلكراه، مث هو مع ذلك يثين  -3

 .  ه، إال أن يتوبفهذا جمرم مثله، حكمه حكم.. عليه خريًا، ويدعو له 
القضاء، وكان أهاًل لذلك، ال بد له من أن  ن، ويتقّمص ثوب  وملن يستشرف احلكم على األعيا

عليه، وهللا احلكم يتحقق من النقاط الثالثة اآلنفة الذكر أعاله، وتكون نصب عينيه، فيمن يريد أن ي صدر 
  . تعاىل أعلم
لعلكم مسعتم إبغالق املساجد، وإلغاء اجلمعة واجلماعات يف املساجد، يف عدد كبري من : 82س

، فما هو التوجيه الصحيح الذي ترونه يف مثل هذه "كوروان " البلدان، خوفًا من العدوى، وانتشار فريوس 
 وجزاكم هللا خريًا؟ .. النازلة 

ة ومثيالهتا، أن ميتنع املصاب نمرض معٍد، عن الواجب يف هذه احلال. احلمد هلل رب العاملني :اجلواب
 ن أداء اجلمعة واجلماعات،أن مينع األصحاء وهم ابملاليني ع اجلمعة واجلماعات، والتجمعات العامة، ال

األمر، حبيث هذا وحتصل توعّية مكثفة حول  ..من أجل عشرات، أو مئات من املرضى وأنشطتهم العامة 
قد نزلت أوبئة معدية يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعهد أصحابه، فكان احلجر ف. واحلجر ذايت تكون الرقابة ذاتّية،

على املرضى، واستمرت احلياة، ومعامالهتا، واستمرت اجلمعة  ر  جِ ح   اء،على املرضى ال على األصحّ 
دون  فاحلجر على املريض. مسلم"على م ِصح  ال ي ور د  مم ِْرضٌ :" كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص  واجلماعات من غري توقف،

يـ ْعن اك  ف اْرِجْع :" فأْرس ل  إل ْيِه النيبُّ ص لَّى اَّللَّ  عليه و س لَّم   جم ْذ وٌم، كان  يف و ْفِد ث ِقيٍف ر ج لٌ و . امل صح إانَّ قْد اب 
إذا مسعتم ابلطَّاعوِن أبرٍض فال تدخلوها، وإذا وقع   :"وقال ملسو هيلع هللا ىلص. بينما قد ابيع أصحابه األصحاء. مسلم"

كوروان " هذا هو الواجب الذي نراه فيما يتعلق بنازلة فريوس . متفق عليه " أبرٍض وأنتم هبا فال خترجوا منها
 . ، ومثيالهتا من النوازل"

عندما يكون املرضى بعشرات أو مئات  :يف حالة واحدة اجلمعة واجلماعات،ومنع نعم؛ ميكن حظر 
ابحلظر فحينئٍذ يكون القول .. كثر األأو هم من حيث العدد األصحاء  أن املرضى ي عادلوناآلالف، أو 

رض عشرات من األفراد، جنري حظرًا رد مأما جمل.. وله وجه ومستند شرعي قوي واملنع، واقعيًا ومقبواًل، 
ال نراه  فهذا قولونغلق دوهنم بيوت هللا، اء الفرائض والواجبات، على عشرات املاليني، ومننعهم من أد
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 " ِطيـ ر ة   وال ع ْدو ى ال:"مل يسبقنا إليه سلف من أهل العلم، وقد صّح عن النيّب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال صائباً، كما أنه
ال فكما أننا ال نستشرف و .. ال داعي للخوف والقلق منها .. أي ال عدوى إال إبذن هللا ومشيئته  .مسلم

فالعدوى قد متر من .. نقتحم العدوى، إال أننا ال خنشاها، وال خناف منها؛ ألن األمر كله بيد هللا عزوجل 
فيصاب أحدمها دون اآلخر، لنعلم أن األمر  ويف منزل واحد، جوار شخصني متجالسني يف جملس واحد، 

وحىت ال نتعامل مع األمراض املعدية نمثل هذا اخلوف واهللع لنا، وأنه لن يصيبنا إال ما كتب هللا كله بيد هللا، 
 . واجلزع الذي نشهده يف هذه األايم

والقنوت والعبادة، لصالة، والدعاء، إىل ا يها الناسفع فز املساجد هي األماكن اليت ي  : وي قال كذلك
هام ــ يساعد على رفع البالء وهذا بعد .. عن الناس  والوابء أن يرفع البالءتعاىل عند النوازل، عسى هللا 

 وبالء، وغم، من كل هم له جيد يف الصالة راحةوكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص .. ال ينبغي أن حنرم الناس  منه والوابء ــ 
 :"ملسو هيلع هللا ىلص ويقول .50035:اجلامع صحيح" هبا أرِْحنا ؛أقِم الصالة   ،بالل اي:" ويقول
 ".  الصالةِ  يف عيين قرة   ج ِعلتْ 

18/3/2020  
؛ هل جيوز للمسلم أن يدعو برفع البالء والوابء عن غري املسلمني "كوروان " يف مثل وابء : 92س

 جزاكم هللا خريًا؟.. 
 نعم جيوز للمسلم أن يدعو برفع البالء والوابء عن املسلمني وغري. احلمد هلل رب العاملني: اجلواب

، ويف احلنيف فهو من إرادة اخلري لآلخرين الذي حض عليه ديننا. .املسلمني، وعن البالد والعباد عاّمًة 
. 2566:السلسلة الصحيحة"تصّدقوا على أهِل األداين :" قال احلديث، فقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه

.. نوع من أنواع الصدقات، بل هو من أفضلها العامة ــ  كوارثــ وخباصة عند النكبات والوالدعاء ابخلري 
 ــ هيتفّقدفمرض، فأَته  النيب ملسو هيلع هللا ىلص يـ ع ود ه ــ  وقد روى البخاري وغريه، أن غالماً من اليهود كان خيدم النيّب ملسو هيلع هللا ىلص،

  . دعاه إىل اإلسالمقد و 
، نفسه، أو نفسه وأهل بيته، أو املسلمنيلكن أحياانً قد خيصص املسلم يف الدعاء؛ فيخص ابلدعاء 

وملن ال خيصهم  ال يعين أنه ال يريد اخلري لآلخرين،ال حرج فيه، وهو هذا أو قبيلة أو قومًا، وحنو ذلك، ف
 ر بِّ اْجع ْليِن م ِقيم  الصَّال ِة و ِمن ذ رِّيَّيِت :] فإبراهيم عليه السالم، قال.. كما يفهم ذلك بعض اجلهلة   ابلذكر،
.. يكونوا من أهل الصالة ال أن اخلري لآلخرين، أو وهذا ال يعين أنه ال يريد . 40:إبراهيم[بَـّن ا و تـ ق بَّْل د ع اء ر  

 ! حاشاه
أبن ينتقم  فتخصهم أبمسائهم وأعياهنم، يف الدعاء على الطواغيت الظاملني؛كذلك جيوز أن ختصص 

ينتمون، فمثل هذا كانوا، وألي جنس أو قوم هللا منهم، ويزيدهم مرضًا ووابء، وبالء، من أي ملٍة  
  .التخصيص يف الدعاء أيضاً ال حرج فيه
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 !؟...هل جيوز للمرء أن أيمر نمعروف وال أيتيه، وينهى عن منكٍر وأيتيه : 30س
املعروف الذي أيمر به وال أيتيه، قد استفاض العلم  به، إن كان هذا . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب

ويوجد غريه من الدعاة من يبينه للناس، ال أستحسن له أن أيمر نمعروف ال أيتيه، وكذلك ي قال يف النهي عن 
بـ ر  م ْقت. م ا ال  تـ ْفع ل ون   اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ن وا مل  تـ ق ول ون  :] ، لقوله تعاىلنكرامل تـ ق ول وا م ا ال   ًا ِعند  اَّللَِّ أ نك 

ل ون  :] ولقوله تعاىل. 3-2:الصف[تـ ْفع ل ون   اْلِكت اب  أ ف ال  أ َت ْم ر ون  النَّاس  اِبْلرِبِّ و ت نس ْون  أ نف س ك ْم و أ نت ْم تـ تـْ
ويتفادى هذا التوبيخ والعاقل من يرأب بنفسه أن يدخل يف زمرة املمقوتني عند هللا،  .44:البقرة[تـ ْعِقل ون  
يف نفوس الناس وعكسي وملا يف تناقض القول مع الفعل من أثر سليب ومنفر [.  أ ف ال  تـ ْعِقل ون  :] املخيف

 . متفق عليه"روا روا وال تنفّ بشّ :" واملدعوين، ويف احلديث
أو يوجد  لكن إن كان املعروف الذي أيمر به مما جيهله الناس، وال يوجد من يبلغهم ويعلمهم إايه،

، ، يف هذه احلالة؛ نعم جيب أن أيمر ابملعروف ويبينه للناس، وإن مل أيتِه، وينهى عن املنكرولكن ال يكفي
فقط، خري له فألن جيتمع عليه شر عدم االلتزام نما أيمر به، وينهى عنه  ؛هوحيّذر منه الناس، وإن كان أيتي
، وشر كتمان العلم عن الناس، رغم به، وينهى عنهعدم االلتزام نما أيمر  شر: من أن جيتمع عليه شران

  .وألن جيتمع عليه شر خاص، خري من أن جيتمع عليه شر خاص وعام معاً .. حاجتهم إليه 
: ال جيب أن ينهى عن الشّر إال من ال يفعله، فقال احلسن:" وقد مسع احلسن البصري إنسااًن يقول

وكالم احلسن رْحه هللا ينبغي ". ودَّ إبليس لو ظفر منا هبذه؛ حىت ال ينهى أحٌد عن منكٍر، وال أيمر نمعروف 
م ل على التفصيل الوارد أعاله، وهللا تعاىل أعلم   . أن حي 

 ؟... ، إذ هناك من يقول ببدعيتهاراءة سورة الكهف يوم اجلمعة، سنة، أم بدعةهل ق: 31س
مستحبة، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث  ةٌ قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة سنَّ  .احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

من النوِر ما بني اجلم عت نِي ، أضاء له يف يوِم اجلمعةِ  الكهفِ  سورة   من قرأ:" الذي يرويه أبو سعيد اخلدري
، أضاء له ليلة  اجلمعةِ  الكهفِ  سورة   من قرأ" :ويف رواية. 536:وصحيح الرتغيب. 6450:صحيح اجلامع"

والذين أعّلوا سند  احلديث، اتّفقوا على صّحة . 536:صحيح الرتغيب" من النوِر ما بينه وبني البيِت العتيِق 
لكن معىن احلديث ال ميكن أن ي قال برأي الصحايب جمردًا؛ إذ .. هنع هللا يضر  وقفه على الصحايب أيب سعيد اخلدري

ال بد من رفعه إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فيكون بذلك موقوفاً له حكم املرفوع، أي من قال بوقفه على الصحايب، ال بد 
سم النزاع بني  . الطرفني، وهللا تعاىل أعلم من أن ي رفع معناه إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وبه حي 

 ،الكهف سورة   من قرأ:" صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ويف فضل قراءة سورة الكهف عامة، فقد 
، ومن قرأ عشر  آايٍت من آخرِها مث خرج الدجال  مل يضرُّه إىل يوِم القيامِة، من مقاِمه إىل مكة   اً كانت له نور 

يقرأ سورة ، وغريه ابن عمرمن الصحابة كوكان . 2601: والسلسلة الصحيحة. 220:صحيح الرتغيب"
  . الكهف كلَّ مجعة
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 كوروان، وتقوية ملناعته يف مواجهته  فريوس هل جيوز للمسلم أن يفطر يف رمضان، خوفًا من :32س 
 ؟...
كوروان، ومن أجل ال جيوز للمسلم أن يفطر يف رمضان خوفًا من  . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

خبالف ما قررته كثري من التقارير الطبية  أيضاً  وهو.. فهذه أسباب ال ي شر ع ألجلها اإلفطار .. تقوية مناعته 
زئه صيام الدهر كله، ومن تعمّ .. الصوم يقوي جهاز املناعة، وليس العكس  الدالة على أن د اإلفطار، ال جي 

تعنّي عليه لكن لو ظهرت عليه عوارض املرض بكوروان؛ نعم ي  ..  عوضًا عن األايم اليت تعمد اإلفطار فيها
:]  لقوله تعاىل .. ليتقوى على دفع املرض أو التخفيف منه، نما حيتاجه من غذاء ودواء ــ أي جيب ــ اإلفطار

ٍم أ خ ر  ي رِيد  اَّلّل   ْن أ ايَّ ٌة مِّ  ِبك م  اْلي ْسر  و ال  ف م ن ش ِهد  ِمنك م  الشَّْهر  فـ ْلي ص ْمه  و م ن ك ان  م رِيضًا أ ْو ع ل ى س ف ٍر ف ِعدَّ
 . وهللا تعاىل هو الشَّايف. 180:البقرة[ي رِيد  ِبك م  اْلع ْسر  

هللا، أو سوط هللا يف  الظامل عدل  " يف أحاديثه نمقولة اظ من يستدلهناك بعض الدعاة والوعّ : 33س 
  ؟..املقولة صحيحة، وهلا سند معترب  ، فهل هذه"من الناس مث ينتقم منه ينتقم به  ،األرض
وهي مصادمة ال تصح سندًا، وال متنًا ومعنًا، ابطلة هذه املقولة  .احلمد هلل رب العاملني :اجلواب 

هللا وسوطه يف األرض، فهذه نسبة تشريف،  عدل   والقول أبن الظامل  لسّنة، لعشرات النصوص من الكتاب وا
شريف وتكرمي، وحاشا هللا تعاىل أن يشّرف الظاملني، وينسبهم إليه نسبة ت..  ، ت ضفي عليه نوع شرعّيةوتكرمي

 ..وتوعدهم ابلعذاب األليم وجرَّم الظلم والظاملني  ..وقد حّرم الظلم على نفسه، وجعله بني عباده حمرمًا 
س هلم يف دين هللا تعاىل إال ن، وملعونون، لينصوص الكتاب والسنة مبغوضون ممقوتون، مطرودو فالظاملون ب

حته، وتوعدته ابلعذاب رت منه نصوص الشريعة، وقبّ وال يوجد معىن نفّ .. األليم والطرد والعذاب ي اخلز 
وهو أقبح معىن منفر يف دين هللا، فقد وِسم أبنه ظلم عظيم، كما  حىت أن الشرك؛.. األليم كالظلم والظاملني 

ْرك  ل ظ ْلٌم ع ِظيٌم إِ :] قال تعاىل .. يف نفس الوقت عدله وسوطه ظلم عظيم و فكيف يكون . 13:لقمان[نَّ الشِّ
فهذا .. ويسّلط ظاملًا على ظامل  ن ينتقم من الظاملني ابلظاملني،ي حكمته أباًن تقتضاوالقول أبن هللا تعاىل أحي

ولو صح ..  ، ينتقم به من الناسوعدله يف األرضأو سوطه  ،ال يعين وال يلزم منه أن يكون الظامل سيف هللا
ى خالد بن الوليد هنع هللا يضر سيف أن ي قال للطاغية الظامل أبنه سيف هللا أو سوطه يف األرض، فما قيمة أن ي سمَّ 

 !الذي حصل عليه خالد بن الوليد هنع هللا يضر إذا كان يستوي فيه مع الطواغيت الظاملني؟ هللا، وما هذا الشرف
.. مىت تكون التهنئة بيوم عيد الفطر، فهناك من يقول أبن التهنئة قبل صالة العيد بدعة  :34س 

  فما رأيكم؟
وقت العيد يبدأ من الوقت الذي ي سن فيه التكبري؛ وهو ثبوت . احلمد هلل رب العاملني :اجلواب 

هو عيد  إىل غروب مشس أول يوم من شوال، فمن غروب مشس آخر يوم من رمضان.. رؤية هالل شوال 
، سواء كان قبل صالة إن شاء هللا التهنئة ابلعيد، فال حرج ويف أي وقت من هذا اليوم تكونويوم عيد، 
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 يقول   العيدِ التقْوا يوم   إذاعلْيِه وسلَّم   هللا  صلَّى  هللاِ كان أصحاب  رسوِل  العيد، أم بعد صالة العيد، فقد
ابن حجر يف الفتح، وصححه الشيخ انصر يف متام  ه، وهذا األثر حسن" ومنك   منَّا هللا   تقبل :"لبعضٍ  بعض هم
والعيد  أم بعد الصالة،  صالة العيدسواء كان قبل ؛ يف أي وقت من يوم العيد، " العيدِ التقْوا يوم   إذا. " املنة

 . كما ذكران يبدأ من غروب مشس آخر يوم من رمضان
صالة العيد، يكون يف بلد آخر  افيهتقام  جند بلداً مث لو نظران الختالف املواقيت ابلنسبة لألمصار،  

قد  ىخر أيكون املسلمون يف بلدان  املسلمون العيد، يآخر يصل دويف بل.. بليل فيه ال يزال املسلمون 
وابلتايل فالقضية فيها سعة، وخباصة أن املبادرة إىل السالم قبل .. أدركهم وقت الظهرية، ورنما العصر 

تقبل هللا طاعتكم، وكل عام .. اآلخرين قد رغبت به الشريعة، فخريمها الذي يبدأ صاحبه ابلسالم والتحية 
  . وأنتم خبري

ٍر أ ْو أ نث ى و ه و  م ْؤِمٌن  ]:كيف نوفق بني قوله تعاىل عن املؤمنني: 30س  م ْن ع ِمل  ص احِلًا مِّن ذ ك 
ي اًة ط يِّب ًة  مث  ،هم األنبياء بالءً  الذي يفيد أن أشد الناس وبني حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص .95:النحل[فـ ل ن ْحِييـ نَّه  ح 

 ؟... الذين يلوهنم
والعزة، ، وانشراح الصدر، القلبية يبة، السعادةاملراد ابحلياة الط. احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

وطمأنينة النفس، والراحة النامجة عن القناعة، والرضى ابملقسوم، والرزق احلالل، ولذة العبادة والكرامة، 
ونزع الضغائن واألمراض القلبية، من حقد، وحسد، وكرب، .. ونعمة اهلداية .. والقرب من معية هللا تعاىل 

كل هذه املعاين يراد .. ة اليت ال ت عرف معها سعادة، وال طمأنينة وغريها من األمراض الباطن وحرص، وشح،
أو أهله،  يف جسده، أو ماله،أحيااًن بتلى املؤمن وهذا ال يتعارض، وال مينع من أن ي  .. منها احلياة الطيبة 

ب، لتطهره من اخلطااي، وترفع مقاماته ودرجاته، وي ضاع وليعرف املؤمن .. ف له يف األجر وغري ذلك مما حي 
وألن الدنيا دار اختبار ال قرار وال استقرار، ميضي على اجلميع من دون استثناء كما قال .. الصابر من غريه 

ل و ك ْم أ يُّك ْم أ ْحس ن  ع م الً :] تعاىل ام ومن مت.. ي أخلصه، وأصوبه أ. 2:امللك[ الَِّذي خ ل ق  اْلم ْوت  و احلْ ي اة  لِيـ بـْ
إنعام هللا على عبده املؤمن، واحلياة الطيبة اليت يكرمه هبا يف الدنيا، أنه يثبته ويوفقه، ويعينه على النجاح يف 

ال يتذوق طعمها ولذهتا وهذه نمفردها حياة طيبة، ..  ، وخيرجه منها ظافرًا، ومنتصراً اختبارات الدنيا، وحمنها
 . وهللا تعاىل أعلمغري املؤمن، 

 !هذا األمر حمدث عندان يف الشيشان؟.. حكم مسابقة اخليل عن امليت ما : 36س 
، ال س ب ق  إالَّ يف خ فٍّ " :األصل يف سباق اخليل أنه جائز لقوله ملسو هيلع هللا ىلص. احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 
إال أن هذا السبق يف اخليل إذا ..  واملراد بسبق احلافر؛ اخليل. 5498:صحيح اجلامع" ، أْو ن ْصلٍ حاِفر أوْ 

فحينئٍذ يكون هذا السبق بدعة، ومن اإلحداث يف .. أقيم كجزء من مراسم دفن امليت، وعلى أنه من الدين 
 . متفق عليه" م ن أحد ث  يف أمِران هذا ما ليس  فيه؛ فهو ر د  :" الدين ما ليس فيه وال منه، ويف احلديث
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 ؟ ...بيع صدقة الفطر، وينتفع بثمن الصدقة هل جيوز للفقري أن ي  :35س 
جيب إخراج صدقة الفطر ط عمة وليس مااًل، بذا قضى الكتاب . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

.. وخالفه رأي؛ ال يقوى، وليس نمثله يـ ر د النَّقل الصحيح .. والّسنة، ومضى عليه عمل الصحابة   
عضها على من هم مثله يف وعندما تنتقل صدقة الفطر إىل الفقري، تصبح من م لكه، وله أن يتصدق هبا أو بب

أّما بيعها؛ فإن كان حلاجة هي أشد إحلاحًا من جنس الصدقة، وكان عنده ما .. الفقر أو أشد إن شاء 
م العيد ـ من جنس الصدقة   . جاز له ذلك، وإالَّ ف ال.. يكفيه، ويكفي أطفاله ـ أايَّ

ر ج منها صدقة ما هو مقدار صدقة الفطر، وما هي األصناف واألطعمة اليت جي :38س  وز أن خت 
 ؟ ...الفطر 
مقدار صدقة الفطر صاع، والصاع؛ أربعة أمداد، واملد ح فنة بكفَّي . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

أما األصناف؛ فهي كل ما ي كال ويدخل يف معىن .. كغ   2.0الرجل املعتدل الكفني، ق دَّرت ابلوزن بـ 
للحديث الذي أخرجه .. والتمر، والزبيب، والّذرة، واألِقط، وغريها  الطعام، كالقمح، والشعري، واأل ْرز،

كنا خنرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعري، :" مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري، قال
 ". أو صاعاً من متر، أو ص اعاً من أِقط، أو ص اعاً من زبيب 

ي كال ويكون من طعام البلد اليت خترج فيه صدقة ، يدخل فيه كل ما "صاعًا من طعام " وقوله  
، يعين القمح، وكل ما ي شتق عنه "القمح " وعندما يقال .. الفطر؛ كاحلمص، والفول، والعدس، وغريها 

وي كال، فيدخل يف ذلك الربغل اخلشن والناعم، والفريكة، والطحني، واملعكرونة املصنعة من القمح، وغري 
؛ يشمل الذرة وكل ما يشتق "الذُّرة " هتا األساسية هي القمح، وكذلك عندما ي قال ذلك من املواد اليت ماد

، وي قاس عليه "اجلميد " ؛ وهو اللنب اجملفَّف "األِقط " عنه وي كال؛ كالّسميد، وطحني الذُّرة، وحنوه، وكذلك 
صدِّق عليه أن يراعي حاجة واملت.. ، ومجيع أنواع األجبان؛ ألهنا مصّنعة من اللنب اجملفَّف "الشنكليش " 

فقراء بلده، فال يتصدق عليهم بطعام هم ال حيتاجونه، وليس من طعامهم، ملتمسًا مثنها املنخفض، ويرتك 
فال ينبغي له أن يشرتي هلم شعريًا، وهو .. األطعمة اليت حيتاجوهنا وأيكلون منها، هرواًب من سعرها املرتفع 

يستطيبون أكله؛ كالسميد أو األجبان، أو احلمص، أو اال ْرز، أو ليس من طعامهم، ويرتك ما حيتاجونه و 
 . الفول، أو الفريكة، أو التمر، أو الزبيب، أو غريها من األطعمة

عمل ال -1 :يف سأل عن حكم الشرع، أان من العراقأ..  السالم عليكم ورْحة هللا وبركاته :39س 
 ؟علمانيةشخاص أو أحزاب أرابحها اىل أمن  هلية اليت يعود جزءشركات النفطية األاليف 
رجو منكم أ..  رابحها اىل ميزانية احلكومةأد اليت يعو  شركات النفطية احلكوميةالعمل يف ال -2 
 ؟  مع فائق التقدير، الرد
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العمل مباح، ومسارات املال، وأين تنتهي، ويف .. وعليكم السالم ورْحة هللا وبركاته، وبعد : اجلواب 
فمسارات األموال ومآالهتا ال تؤثر على حكم العمل يف احلل أو .. ضبطه عسري ..  يضر جيب من تقع، ال
فمثاًل من كان يسرق مث ينفق مال السرقة يف سبيل هللا، ويف األعمال اخلريية، فصنيعه هذا ال .. احلرمة سواء 

العمل حالاًل، ال يضره لو وكذلك عندما يكون .. وال جيعل عمل السرقة حالاًل .. يربر وال جييز له السرقة 
انتهت األموال يف مسارات غري مرضية، فمن الصحابة من كان يعمل عند يهودي، وحاصل عمله ينتهي إىل 

وهذا ال مينع من حماسبة ومساءلة املفسدين املتسلطني سواء كانوا من احلكومة أو من .. جيب اليهودي 
 . األحزاب، وهللا تعاىل أعلم

بعض هناك حديث ي رو ى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، واسع االنتشار يف صفحات التواصل، ويردده  :40س 
:" أول سنا أحباب ك؟ قال: ، قال الصحابة  "اشتقت ألحبايب، أو مىت ألقى أحبايب :" الوّعاظ على املنابر، يقول
أصحايب، أحبايب؛ قوم مل يروين، وآمنوا  أنتم: ظفويف ل.. س أيتون يف آخر الزمان ال؛ أنتم أصحايب، أحبايب أان

 ، فما صحة هذا احلديث؟ ..."يب 
ال أستبعد أن الذي .. ، كلمة مدسوسة مكذوبة "أحبايب " كلمة . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

، أن النيب .."ال :" أولسنا أحباب ك؟ قال" فمن دالالت هذا التعبري .. دسَّها ووضعها شيعي رافضي كذَّاب 
ب أصحابه، وأنه ينفي احملبة عن أصحابه، وهذا خطأ جسيم مردود بعشرات النصوص من الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلص ال حي 

كما يف احلديث الصحيح، يقول ملسو هيلع هللا ىلص عن .. والسنة اليت تفيد أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيب أصحابه   حبًَّا مج ًَّا 
قاهل  ا " يـ ْعيِن األْنص ار   إيل َّ  النَّاسِ  أ ح بِّ  ، اللَّه مَّ أ نـْت ْم ِمنإيل َّ  النَّاسِ  أ ح بِّ  اللَّه مَّ أ نـْت ْم ِمن :"ارأصحابه األنص
ث  ِمر ارٍ  بـُّه مْ  ال األْنصار  :" وقال عنهم. متفق عليه. ث ال  بـَّ  إالَّ  ، وال يـ ْبِغض ه مْ م ْؤِمنٌ  إالَّ  حيِ  ه ْم م ناِفٌق، فم ن أح 

بَّه  اَّللَّ ، وم ن أبـْغ ض ه ْم أبـْغ ض ه  اَّللَّ    .متفق عليه"أح 
مث : ، قالوا"أبوها :" من الرجال؟ قال: ، قالوا"عائشة :" وملا سئل عن أحب الناس إليه، قال ملسو هيلع هللا ىلص 

    . الصحيحني واحلديث يف.. ، مث عدَّ رجااًل من أصحابه "مث َّ ع م ر  ْبن  اخل طَّاب :" م ن؟ قال
، وهو "إخواين أو إخواننا " ، كلمة "أحبايب " لكن هناك لفظ اثبت يف الصحيح بداًل من كلمة  

، ونتمناه، كما جاء ذلك يف احلديث الصحيح، قال صلى ستشرفهاللفظ الذي ينبغي أن نتداوله ونتناقله، ون
أنت ْم أْصحايب، : قال   ؟ْسنا إْخوان ك  اي ر سول  هللاِ أو ل  : قالوا، إْخوان نا ر أ ْينا قدْ  أانَّ  وِدْدت   :"هللا عليه وسلم

ت وا بـ ْعد   نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا وإايكم من إخوان النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأن جيعلنا أهالً . مسلم" وإْخوان نا الَِّذين  ملْ  أيْ 
 .ى سيدان ونبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا عل.. اللهم آمني .. هلذا املقام الرفيع العظيم 

على دمحم، وآل  صلِّ  اللهمَّ :" عندما ي ذك ر النيب ملسو هيلع هللا ىلص، هل جتوز الصالة عليه ابلصيغة التالية :41س 
 ؟ " ...دمحم 
 !جيوز، وال جيوز. احلمد هلل رب العاملني :اجلواب 
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اإلبراهيمية اليت تـ ق ال بعد الّتشهد، واليت منها كما ؛ ألن معناها صحيح، وهي من صيغ الصالة جيوز 
اللهمَّ ص لِّ على حم  مٍَّد وعلى آِل حم  مٍَّد، كما ص لَّيت  على إبراِهيم  وعلى آِل إبراهيم ،  ":ورد يف الصحيحني
 ...".  إنَّك  ْحيٌد جميد 

الة، أو االنتقاص الصَّ  غةعلى نية وقصد إخراج الصحابة الكرام من صي؛ إن كانت ت قال وال جيوز 
وحىت نتفادى  ..، وبعباراهتم من قدرهم، كما يفعل الشيعة الروافض، أو على قصد ونية التشبه ابلروافض

:" هذا احملذور، ونتمايز عن أهل األهواء، ي ستحسن استخدام هذه الصيغة األكمل واألمشل، واألكثر أجراً 
فشملت النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومجيع آِله وأهل بيتِه األطهار، ومجيع  ،"ه حبِ اللهم صلِّ على دمحم، وعلى آِلِه، وص  

وهذا كله يكون خارج الصالة؛ أما يف الصالة؛ فالصيغ اليت تقال يف الصلوات اإلبراهيمية، ..  حبه الكرامص  
    . وال نقصان ، جيب التَّقيد ابأللفاظ الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من غري زايدة،شهدبعد التَّ 

 ؟ ...هل جيوز تبادل عبارات الّتهاين على رأس كل سنة ميالديّة  :42س 
تبادل عبارات التهنئة على رأس كل سنة ميالدية، أو هجرية، أو . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

ث ة، وغري جائزة، مل يفعل .. على رأس كل أسبوع، أو يف مناسبات املوالد كما يفعل كثري من الناس  كلها حمد 
و خطأ شائع بني الناس، ال يرقى سلفنا الصاحل شيئًا منها، ال أجيز املبادرة وال االبتداء هبا مع اآلخرين، وه

ولكن إن رددت السالم أو التهنئة على من ابدرك التهنئة والسالم، يف .. إىل درجة تكفري أو تفسيق صاحبه 
سواء ابملشافهة أو ابلكتابة، حبسب الكيفية اليت .. تلك املناسبات، أو غريها، من قبيل املقاب لة، ورد التحية 

ِإذ ا :] والدليل على ذلك قوله تعاىل.. أرجو أن ال يكون يف ذلك حرج إن شاء هللا .. ابتدأك هبا امل س لِّم  و 
ه ا أ ْو ر دُّوه ا ِإنَّ اَّلّل  ك ان  ع ل ى ك لِّ ش ْيٍء ح ِسيبًا  يُّوْا أبِ ْحس ن  ِمنـْ ت م بِت ِحيٍَّة ف ح  وهذا حكم عام . 86:النساء[ح يِّيـْ

زمن، وال نمناسبة دون مناسبة، وال بناٍس دون انس، وال بكيفّية  غري مقيد بتحية دون حتية، وال بزمن دون
لو أنَّ :" وق د أ ثِر عِن ابِن ع بَّاس ر ضي هللا  عنه أنّه قال.. دون كيفّية، شريطة أن ال تكون التحية ذاهتا إمثًا 

، لق ْلت  : فرعون  ق ال  يل ر ك  هللا  ِفيك  واألحاديث واآلاثر اليت تقرر " .. ات  وِفْيك  ابر ك  هللا ، وفرعون  ق د م  : اب 
مبدأ مقابلة املعروف نمعروف، ومقابلة التحية بتحية أحسن منها أو مثلها، واحلسنة حبسنة ونما هو أحسن 

ص ر يف هذا املوضع  . منها، كثرية جدًا، وهي أكثر من أن حت 
ويفقد السيطرة على هل على املسحور صيام يف شهر رمضان؛ إذ أحيااًن يغيب عن الوعي،  :43س 

 ؟ ..أفعاله 
حر  مبلغًا يفقد معه عقله، والقدرة على التحكم . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب  إذا بلغ به السِّ

بسلوكه وأفعاله، فهذا له حكم املريض؛ فيفطر أايم مرضه؛ األايم اليت س ِحر فيها، مث بعد أن يربأ من السحر 
حر  مل يبلغ به مبلغًا يفقد معه العقل، والقدرة .. مضان يقضي األايم اليت فطر فيها، بعد ر  أما إن كان السِّ
.. فهذا جيب عليه أن يتم صيامه يف رمضان .. وكان واعياً ومدركاً ملا يفعل .. على التحكم بسلوكه وقراراته 
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ل، وقدرته على فمدار التكليف وعدمه يف هذه املسألة؛ هو ابلنظر إىل عقله، ومدى استيعابه وإدراكه ملا يفع
ويف رواية ". وعن اجملنوِن حىت يعِقل  أو ي فيق  : ر فع القلم  عن ثالثٍة ــ منهم ــ:" التحكم فيما يفعل، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص

ر أ :" عند أيب داود  ". وعِن امل بتـ ل ى حىتَّ يـ بـْ
ى الشخص املراد ما ح كم الساحر، ومن يستعني ابلساحر لغرضه، فيقوم بوضع السحر عل: 44س 

 ؟ ..سْحر ه 
اعلم ابتداء أن ليس للساحر ما يريد، أو أن كل سحر يلزم منه . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 

ال؛ ال يقع شيء من ذلك إال إبذن هللا تعاىل، فكثري من السحر يبطله هللا، وخباصة من .. النجاح والوقوع 
سوى بضع  استعصم به سبحانه، وحافظ على أذكار الصباح واملساء، وهي ال تستغرق من وقت املرء

 . 102:البقرة[و م ا ه م ِبض آرِّين  ِبِه ِمْن أ ح ٍد ِإالَّ إبِِْذِن اَّللِّ :] دقائق، قال تعاىل
والراجح أن السحر كفر، والساحر كافر ابهلل العظيم؛ ألن السحر ال يتأتى إال مع ممارسة الكفر  

ل وْا الشَّي اِطني  ع ل ى م ْلِك س ل ْيم ان  و م ا ك ف ر   و اتَـّبـ ع وْا م ا:] والشرك، واالستعانة ابلشياطني، كما قال تعاىل تـ تـْ
ْحر  ] بتعلم السحر [ س ل ْيم ان   كفروا؛ لتعلُّمهم . 102:البقرة[و لـ ِكنَّ الشَّْياِطني  ك ف ر وْا يـ ع لِّم ون  النَّاس  السِّ

ر على الشخص املراد كذلك من يستعني ابلساحر على غرضه، ويقوم بوضع السح.. وت عِليمهم السحر 
سْحره، فهو كافر حكمه حكم الساحر؛ لرضاه بسحر الساحر، وابلوسائل الشركية اليت يستخدمها ويلتجئ 

والرضى ابلكفر،  .. والرضى ابلشيء كفاعله .. إليها، والعتقاده بقدرة الساحر على حتقيق مراده وغرضه 
 .كفر
ومن استعان  به فوضع السحر على املسحور،  فإن أدى السحر إىل قتل املسحور، أ ِخذ  السَّاحر 

وإن كان الضرر الذي نزل يف .. فهما شركاء يف الفعل والوزر .. جبريرة القتل، وأقيم عليهما حد القتل سواء 
هذا غري الوعيد الشديد .. املسحور دون القتل، ي نظر يف نوعه، وحجمه، وت قدر العقوبة والدية على أساسه 

 . القيامة، ما مل يتوابالذي ينتظرمها يوم 
لو رجل طلق زوجته وعنده منها ولد وهي قد رمت الولد منذ كان عمره ثالثة أشهر تقريباً  :40س 
واآلن يريد إخراج دفرت عائلة وال يريد أن ينسب الولد ألمه يف هذا .. مث أرضعته زوجته الثانية وربته .. 

الولد تفكريه فما يريد  الدفرت، بل لزوجته الثانية اليت أرضعته وربته العتبارات منها، حىت ال يشوش على
 فهل يلحقه امث يف ذلك؟ .. إخباره حىت يكرب 

ه لغري أمه الوالدة، والسبب املذكور يف . احلمد هلل رب العاملني: اجلواب  ال جيوز أن ي نسب ولد 
ئِِهْم ه و  أ ْقس ط  ِعند  ا:] السؤال ال يربر لألب أن ينسب ولده لغري أمه، قال تعاىل َّللَِّ اْدع وه ْم آِلاب 

أي انسبوهم آلابئهم الذين ولدوهم، هو عدل وأهدى وأصدق وأقوم، وهذا يشمل اآلابء . 0:األحزاب[
 . واألمهات سواء؛ فالوالدة والد كما أن األب والد
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، أ بِيهِ  ر  غ يْـ  ، و هو يـ ْعل م  أنَّه  أ بِيهِ  غريِ  إىل ادَّع ى م نِ :" ويف احلديث فقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال 
وهذا يشمل من ينتسب إىل غري أبويه أو إىل أحدمها دون اآلخر، ويف صحيح  .متفق عليه"ف اجلْ نَّة  عليه ح ر اٌم 

ِئك ةِ  هللاِ  ل ْعن ة   ف عليه أ بِيهِ  غريِ  إىل ادَّع ى و م نِ :" مسلم منه ي وم  الِقي ام ِة ص ْرفًا،  اَّللَّ   ، ال يـ ْقب ل  أ مْج ِعني   و النَّاسِ  و اْلم ال 
 . هذا الوعيد الشديد فيمن ينتسب إىل غري أمه ــ وهو يعلم ــ أوجب وأوكد". و ال  ع ْداًل 

مث كتمان هذا األمر عن الطفل حىت يشب ويكرب؛ قد تكون له نتائج وارتدادات سلبية وحادة  
خبالف تلقني .. نفور من اجلميع، وعقوقهم حتمل الولد على ال.. خبالف املراد واملشار إليه يف السؤال 

.. الطفل يف وقت مبكر ابلتدرج، وبطريقة يفهمها؛ من هي أمه الوالدة، ومن هي أمه املرضعة واحلاضنة 
وبطريقة حتمله على بر الوالدتني معًا، وجتنبه احلقد، والكراهية، وعقوق أمه الوالدة، فهذا أسلم وأعدل، 

 . ة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع أمه الوالدة آمنة، وأمه املرضعة حليمة السعديةوأرضا هلل، وأقرب لسنة وسري 
ان الذي أفعل، والكرب أرى نفسي أرى نفسي أين أعاين من دائني الع جب، والِكرب، العجب أ :46س 

واستمعت لدروس عالج الع جب  ،يف كتب التزكية والرتبية اإلميانية أين خري من اآلخرين، وقد قرأت كثرياً 
شيخنا الفاضل .. ودعوت هللا أن يطهرين منهما، فلم يستجب هللا يل  ،والِكرب، ومل أستطع التخلص منهما

بد من صحبة شيخ  هل هناك ذنوب تالزم املرء حىت موته ال يتخلص منها رغم جهاده يف إزالتها أم أن ال
  أجيبوين ابرك هللا فيكم؟

ضال وخطري، حيتاج إىل جماهدة، ومتابعة، ودعاء، الِكرب داء ع.  رب العاملنيد هللاحلم :اجلواب 
، وغ ْمط  النَّاسِ :" احلديثكما ورد ذلك يف   والتعايل عليهم، ،وأصله رّد احلق، واحتقار اخللق ر  ب ط ر  احل قِّ  الِكبـْ

ر  :" ويف رواية عند الرتمذي وابن حبان .مسلم"  ؛ أي احتقرهم "وغ ِمص  النَّاس   م ن ب ِطر  احل قَّ،الِكبـْ
رب؛ ألن العجب  غالبًا حيمل صاحبه على والع جب من املقدمات األساسية للكِ . وازدراهم، وتعاىل عليهم

الفهوعلى رد ما خيالفه.. نما عنده، ونما أجنز التباهي والتعايل على اخللق،   .، ومن خي 
من نفسك وقولك، ورأيك،  ف احلقِّ وعالج كل شيء أن َتيت بضده؛ فتحمل نفسك على انصا 

 ..وتقول كنت خمطئًا، وتبني أن الصواب مع خمالفي أو مع فالن .. وقبوله من أي طرف أو شخص جاءك 
وال أبس أن تفعل ذلك على م أل من الناس؛ فهو مترين صعب على املتكرّب  ..وأان أتراجع عن قويل وخطئي 

نفسك عند مورد العجب والتعايل على الناس، وتنظر  لق؛ فتتهمتتواضع للخ  كذلك و .. لكنه ضروري 
حدثتك أبنك أنت األفضل من  فتخاطب نفسك نما تعرف منها من عيوب كلما.. لعيوبك، وتنشغل هبا 

كتنظيف مراحيض .. بعض األعمال الوضيعة، لكنها مباحة، ولك أجر فيها بوال أبس أبن تقوم .. اآلخرين 
، وحنو ذلك من حوائجهم وأن حتمل عن ضعيفهم وشيوخهم.. الناس  وإماطة األذى عن طريق.. املسجد 
  .فهذا مترين صعب، لكنه خطوة ضرورية حنو العالج إبذن هللا.. األعمال 
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.. رب والعجب خالف هواك ونفسك ما استطعت؛ إىل أن تشعر أنك اعتدلت وبرئت من داء الكِ  
.. وإىل الصحبة الصاحلة .. عة، ومراقبة مستمرة األمر صعب وخطري؛ لذا حيتاج ملكابدة، وجماهدة، ومتاب

فاهلل .. اإلجابة على هللا حسن الظنَّ ابهلل، وال تستعجل .. ال تيأس من رْحة هللا .. مث الدعاء .. والدعاء 
 .صد ق ك هللا  .. وعلم منك صدق اإلقبال، والتوبة قت هللا ، فإن صد  .. تعاىل قادر على كل شيء 

يسكن مع أهله يف بيت واحد،  نصرانيًا، وهو ال يزال حديث عهد ابإلسالم ــان مسلم ــ ك: 45س 
 ؟ ...فيها اخلمر  هل جيوز له أن جيلس مع أبويه الكافرين على مائدة واحدة، ي ص بُّ 

فاخلمر ــ .. ب فيها اخلمر ي شر   أن جيلس على مائدة، جيوز له ال. احلمد هلل رب العاملني :اجلواب 
ااخلمر   هللا   لعن :"ــ ملعونة من عشرة أوجه، كما يف احلديثومن يت عاطاها  ، وساِقي ها، وابئِع ها، ، وشاِرهب 

ت اع ه ا، وعاصر ه ا، وم ْعت ِصر ها، وحاِمل ها، وجيب على  .0091:اجلامع صحيح"ا ، وآِكل  مث  ِنهواحملمول ة  إليهِ  وم بـْ
إن كان ال يستطيع  ولكن..  حرمة ذلك يعتقدهذا املسلم احلديث عهد ابإلسالم، أن يعرف ذلك، وأن 

ل وليعلّ .. ج هلا ابلتدرّ  فليكن اعتزاله.. يدًا مع والديه اعتزاهلا يسبب له حرجًا شدكان اعتزال املائدة، أو  
فهذا ــ إبذن .. وليس لعدم حبه نمجالستهما، ومؤاكلتهما .. ألبويه سبب اعتزاله للمائدة؛ وهو وجود اخلمر 

 يساعده على اعتزال املوائد اليت ي شرب فيها اخلمر، كما جيعل اآلخرين يتفهمون موقفه، وي قدرونههللا ــ مما 
 . ومن يتَِّق هللا  جيعل له ف رقااًن، وخمرجاً  ..أكثر 
  : ... 48س 
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