
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 مات من وعلى القبلة اهل من وفاجر بر كل خلؾ الصالة ونرىهللا  رحمه قال

 بنفاق وال بشرك وال بكفر علٌهم نشهد وال نارا وال جنة منهم احدا ننزل وال منهم

 . تعالى هللا الى سرائرهم ونذر ذلك منء شً منهم ٌظهر لم ما

 استقامة ذا االمام ٌكون ان ٌعنً عدل رجل ٌعنً للعدل تكون اإلمامة أن األصل

 الخوارج وسط مذهب والجماعة السنة اهل فمذهب االستقامة فٌه اختلت فاذا ودٌن

 خلفهم ٌصلون ال علٌه وبناءا ٌكفر الكبٌرة صاحب كبٌرة فعل ان لكم سبق كما

 السنة أهل الكبٌرة بتلك االٌمان مع هذا ٌضر ال ٌقول الكبٌرة صاحب والمرجئة

 نقول وال بسببها فاجرا واصبح فعلها التً الكبٌرة بتلك ٌكفر انه نقول ال قال وسط

 نصلً لكن الذنب ذلك اٌمانه مع ٌضر انه نقول بل ذنب اٌمانه مع ٌضر ال انه

 فان االسالم نواقض من ناقض منه ٌظهر لم الرجل ان دام فما الرجل ذلك خلؾ

 صاحب ٌعنً معصٌة ذا كان سواء خلفه الصالة صحة على متفقون السنة اهل

 شٌئ علٌه ظهر اذا اما بدعته الى داعٌة كان ولو بل بدعة صاحب كان او معصٌة

 والجماعة السنة اهل معتقد هو وهذا خلفه الصالة تجوز فال الشرك او الكفر من

 ذا ٌكون ان االئمة وضع ٌرى من على وٌجب خلفه الصالة تصح الفاسق ان

 فاصبح ذلك من ءشً اختل فاذا ومروءة هداٌة واصحاب ودٌن وصالح استقامة

 وننكر خلفه نصلً بل خلفه الصالة ٌجوز بدعة او معصٌة صاحب الراتب االمام

 انه الجور ائمة عن سئل لما والسالم الصالة علٌه والنبً خلفه ٌصلً ال الذي على

 لذلك وعلٌهم فلكم اساإوا وان ولهم فلكم اصابوا فان صلوا قال معهم نصلً له

 ال هذه مستقٌم رجل كل ٌعنً بر كل بر كل خلؾ الصالة ونرى هللا رحمه قال

 خلؾ كالصالة صحٌحة الفاجر خلؾ الصالة ٌعنً فاجر اقالو نماإو فٌها شكالإ

 لم انه دام فما للصالة ٌتوضؤ لم مأ للصالة توضؤ هل ٌنظر وال التقً البر الرجل



 ومن العظٌمة السنة هلأ معتقدات من وهذا خلفه نصلً كفرا وال شركا ٌظهر

 وجل عز هللا ربوبٌة مقتضٌات من ءشً فً وخوضه المسلم بحث عدم ثمراتها

 مختص هو وجل عز هللا الن عنهم والبحث خرٌناآل صدور فً الدخول وهو

 بذات علٌم وهللا قال وكما الصدور بذات علٌم هللا نأ وجل عز قال كما بذلك

 هً صفات فً الرب نازع فقد فعالواأل ذلك ونحو النٌات فً بحث فمن الصدور

 خلؾ الصالة وهو ذلك ٌضاأ ٌثمر ومما الصدور ذات علم وهو اختصاصه من

 من ذلك ؼٌر وال الظن عن ٌبحث ال المجتمع ٌكون ان الكفر منه ٌظهر لم من

 ٌقول وجل عز وهللا ذلك فعل ان المعصٌة منء شً فً الشخص ٌقع وقد الشكوك

 ان علم به لك لٌس ما تقؾ وال وقال اثم الظن بعض ان الظن من كثٌرا اجتنبوا

 ٌكون ان اٌضا ذلك ومن مسإوال عنه كان اولئك كل والفإاد والبصر السمع

 حتى واحدة وٌدهم قصور منه ظهر ولو واحد امام خلؾ فٌصلون متآلفا المجتمع

 ونحو النفاق اهل او الملة هذه ؼٌر من بهم ٌتربص من وٌهابهم االعداء ٌخافهم

 نصلً القبلة اهل من دام فما المفاسد ودرء المصالح بجلب اتى واالسالم ذلك

 والبعد والكتاب السنة بلزوم الفاسق االمام ٌعنً المستمر نصحه وجوب مع خلفه

 وٌكسب ذلك خلؾ فٌصلً الصدر سالمة السنة صاحب كسب فً المعاصً عن

 المنكر عن والنهً بالمعروؾ االمر اٌضاا ثواب العظٌم المعتقد هذا صاحب

 هذا صاحب وٌكسب والحلم الصبر ثواب العظٌم المعتقد هذا صاحب وٌكسب

 اهل معتقدات من معتقد فً المسلمٌن جماعة زعزعة عدم اٌضا العظٌم المعتقد

 هللا نعبد وال ولهم فلكم اصابوا فان صلوا ومسلم البخاري فً السابق للحدٌث السنة

 قد تعلمون كما وهو ٌوسؾ بن الحجاج خلؾ ٌصلً كان عنه هللا رضً عمر بن

 لعنه ٌوسؾ بن الحجاج قال الذهبً له ترجم لما لذلك الكثٌرء الشً الظلم من بلػ

 شوكة تتفرق لئال العظٌم المعتقد لهذا خلفه ٌصلون كانوا الصحابة ذلك ومع هللا



 بن الولٌد خلؾ ٌصلً كان عنه هللا رضً مسعود ابن وكذلك وتضعؾ المسلمٌن

 ازٌدكم قال ركعات اربع الفجر صلى فلما الخمر ٌشرب وهو معٌط ابً بن عقبه

 هذا على عنهم هللا رضً الصحابة الن بنا صلٌت منذ معك زلنا ما له قال ال قال

 بها اتى كبٌرة مصلحة الى فٌه ٌنظر رجالفا خلؾ الصالة وهو الكبٌر المعتقد

 اذ علٌكم هللا نعمة واذكروا تعالى قوله وهو نوره ولبزوغ وا انتشر لما او االسالم

 ونرى المصنؾ قال لذلك اخوانا بنعمته فؤصبحتم قلوبكم بٌن فالؾ اعداء كنتم

 نقول الخمر ٌشرب وهو خلفه نصلً شخص قال فاذا وفاجر بر كل خلؾ الصالة

 وعلٌهم فلكم اساإوا وان ولهم فلكم اصابوا فان قال وسلم علٌه هللا صلى النبً نعم

 قال لذلك هللا رحمهم السلؾ علٌه اجمع الذي وهو عنهم هللا رضً الصحابة ولفعل

 ال ٌعنً القبلة اهل من فقوله القبلة اهل من وفاجر بر كل خلؾ الصالة ونرى

 فنصلً ذلك ونحو نصرانً وال ٌهودي مع نصلً وال مشركا كان من على نصلً

 قال لهذا وجل عز هللا الى سرٌرته نذر سٌاتً وكما االسالم لنا مظهرا كان من مع

 او بدعة ذا كان ولو الفاجر خلؾ نصلً ٌعنً منهم مات من وعلى القبلة اهل من

 علٌه النبً الن المسلمٌن فجار على الجنازة صالة نصلًك وكذل بدعة ذا داعٌة

 على سوى اوالكبائر المعاصً اهل من احد على الصالة ٌدع لم والسالم الصالة

 لكن صلى ما وهو صاحبكم على صلوا قال التعزٌر باب من نفسه والقاتل الؽال

 اما القبلة اهل من كان من على علٌهم نصلً فاذا علٌهم ٌصلوا ان صحابته امر

 النفاق اهل من الكفر لنا ظهرا من مثل علٌه نصلً ما القبلة اهل ؼٌر من كان من

 احد على تصل ول نحوه نحا ومن ابً فً قال وجل عز هللا النه علٌ نصلً ما

 ما الكفر اظهروا فلما وبرسوله باهلل كفروا انهم قبره على تقم وال ابدا مات منهم

 اهل من مات فمن القبلة اهل من قال لذلك علٌهم نصلً ان منهً علٌه نصلً

 الفجار من الكبائر اهل من علٌه نصلً نفاقا وال كفرا وال شركا ٌظهر ولم القبلة



 الفجار وأ برارألا من القبلة اهل من مات من ٌعنً نارا او جنة احدا ننزل وال قال

 ومنأ ةنار إال بما جاءت النصوص بؤنه من أهل الجن وأ بجنة منهم حدأل نشهد ال

 حداأ ننزل وال الدنٌا فً هذا ٌعنً منهم احد على نشهد وال قال سبق كما النار هلأ

ر برااأل وأ الصالح هلأ من رجل مات ذاإ الجنة فً منزلته هذا نقول ما ٌعنً

اراً ونحو ذوكذلك ال نقول إ لك نقول هذا منزله النار وهو من ذا مات رجال خمَّ

شارب خمر فقال هل الكبائر ال ولذلك فً صحٌح مسلم لما أتً الى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بأ

تمام حتى  ولهكثر ما ٌإتى به فقال ال تلعنه فانه ٌحب هللا ورسرجل لعنه هللا ما أ

ٌمان فنهً حتى عن سبه فقال ال تعٌنوا الشٌطان علٌه وهو ٌشرب الخمر فٌه اإل

فانه ٌحب هللا ورسوله اذا ال ننزل صاحب كبٌرة نقول انه من اهل النار وكذلك ال 

ننزل برا ونقول انه من اهل الجنة لذلك قال وال ننزل احدا جنة او نارا فنقول 

الدنٌا ال نشهد على احد منهم ٌعنً من اهل القبلة بشرك منزلته فً االخرة كذا فً 

او كفر او نفاق ما لم ٌظهر منهم شٌئ من ذلك ٌعنً ال نشهد على احد من اهل 

القبلة بشرك فال نقول رجل موحد نقول هذا مشرك وال نقول هذا كافر نكفره وال 

هر الشرك بقول هذا رجل منافق ما لم ٌظهر منه شٌئ من ذلك فاذا اظنشهد علٌه 

نقول هذا الرجل اظهر الشرك تكلم بكلمة الكفر نقول هذا اظهر كلمة كفر قال او 

فَعل ِفعل النفاق نقول هذا فعل او قال او فعل النفاق وهكذا والفرق بٌن الكفر 

والشرك بالنسبة لآلخرة ال فرق بٌنهما كالهما مخلد فً النار قال سبحانه عن 

د حرم هللا علٌه الجنة وقال عن الكفار ان هللا لعن المشركٌن انه من ٌشرك باهلل فق

الكافرٌن واعد لهم سعٌرا خالدٌن فٌها ابدا فالمشرك والكافر حكمهما واحد فً 

اآلخرة فً الدنٌا من ناحٌة التفرٌق فً العمل فقط من ناحٌة الفرق فً العمل 

الرجل  الشرك ان ٌدعوا مع هللا ؼٌره والكفر أعم فالشرك ٌسمى كفرا وقد ٌكفر

وهو لم ٌفعل شٌئا من نواقض االسالم مثل االستهزاء هذا نقول كفر فالكفر اعم 



من الشرك فكل شرك كفر وال عكس فال نقول كل كفر شرك فمثال تارك الصالة 

كافر ما نقول انه مشرك لكن نقول حكمه حكم المشرك فً اآلخرة لذلك قال واما 

هذا ٌدعوا  والمشرك سواء لكن الفرق فً الفعل احكامهما فً الدنٌا فسواء الكافر

مع هللا ؼٌره المشرك اما الكافر ٌفعل مكفراً وان لم ٌكن هذا المكفر فٌه شرك مثل 

االستهزاء بؽٌر هللا او جحود شٌئ من شعائر هللا قال ما لم ٌظهر منه شٌئ  من 

ذا اظهر لنما ذلك اذا اظهر لنا احد من اهل القبلة كفرا او شركا او نفاقا نقول ه

الشرك والكفر ونذر سرائرهم الى هللا تعالى ٌعنً نقول هذا اظهر الكفر لكن ال 

نعلم بسرٌرته فقد ٌكون مكرها على ذلك او ؼٌر ذلك لهذا خذ قاعدة ال ٌكفر 

الشخص بعٌنه اال اذا توفرت فً شروط التكفٌر وانتفت عنه الموانع ٌعنً التكفٌر 

من قال كلمة الكفر هذا كافر وانما نقول قال كلمة وهذه قاعدة عظٌمة فال نقول ل

ومن فعل شركا ال نقول مشرك نقول فعل الشرك متى نحكم علٌه بكفر او الكفر 

شرك نقول الذي ٌقرره الوالً او نائبه كالقاضً فٌقول له انت قلت هذه الكلمة 

ر فهل انت مكره على ذلك الكالم او هل انت فً وقتها فاقد الوعً بسكر او ؼٌ

ذلك او هل عندك تؤوٌل فً ذلك الحدٌث ما فهمت معناه او اآلٌة وهكذا لذلك قال 

ما نحكم علٌهم بشرك  او كفر ونذر سرائرهم الى هللا بحٌث ال نقول هو مشرك او 

كافر هذي معنى العبارة ونذر سرائرهم الى هللا أي ال نحكم علٌهم بؤعٌانهم وانما 

نا كلمة النفاق واظهر لنا كلمة الشرك وهكذا نقول اظهر لنا كلمة الكفر واظهر ل

متى نحكم بعٌنه القاضً او الوالً هو الذي ٌقرره على ذلك فتبٌن مما سبق ان 

من معتقدات اهل السنة والجماعة العظٌمة هً ان ٌصلً المسلمون مؤمومون 

خلؾ امام فاجر والصالة خلفه صحٌحة وان من مات من اهل القبلة وهو من اهل 

نصلً علٌه وان من مات من اهل االبرار من اهل القبلة ال ننزله نقول هذا الكبائر 

منزله الجنة وكذا من مات على الشرك او الكفر ال نقول ان منزله النار اال ما 



جاءت النصوص بانه من اهل الجنة او اهل النار وكذلك ال نشهد على احد فً 

اذا اظهر ذلك فنقول هذا اظهر  الدنٌا بانه من اهل الكفر او الشرك او النفاق اال

 كلمة الشرك ونكل سرٌرته الى هللا عز وجل وهللا اعلم .

 س/هل نشهد على احد من اهل القبلة اذا فعل فسقا بانه فاسق ؟

 ال نقول هذا العمل فسق او ال ٌعمله اال فاسق .

س/هل ٌفسد االحرام اذا مس المحرم امرأة من مجتمعه المصافحة فٌه ال شٌئ 

 وال فٌها وهو ال ٌعلم انها ستلمسه اصال ؟ علٌه 

كما تعلمون ال ٌجوز الرجل ٌمس امرأة النبً علٌه الصالة والسالم ٌقول إلن 

ٌمس احدكم ابرة فتخلص الى جلده خٌر له من ان ٌمس امرأة ال تحل له واذا مس 

المحرم امرأة ما تحل له على قول بعض اهل العلم وهو متعمد ان علٌه شاة لكن 

 حٌح ان ما علٌه شٌئ وٌستؽفر هللا وٌتوب الٌه .الص

س/ هل تجوز الصالة خلؾ من نعرؾ انه ٌتؤخر عن الصالة ربما ٌنام عنها 

 متعمدا وال ٌحسن قراءة القران ؟

ٌعنً مثل هذا ٌقول ربما ٌنام عنها متعمدا هو ما ٌدرك انه متعمد قد ٌكون مرٌض 

احد الصحابة فً عهد النبً علٌه بعض الناس اذا نام نومه ثقٌل لذلك كان فٌه 

الصالة والسالم نومه ثقٌل اذا نام ما ستٌقظ اال من حر الشمس فلم ٌخرج من 

دائرة االسالم انتفاء الموانع ان ٌكون الرجل سلٌما فقد ٌكون فٌه مرض وانت ما 

 تعرؾ فقد ٌكون فٌه مس وانت ما تعلم وهكذا .

 مم ؟س/ٌقول هل هناك فرق بٌن صؽائر الذنوب والل

 صؽر من صؽائر الذنوب .اللمم ا



 س/ ٌقول بماذا تنصحوننا فً االجازة ؟

اذا كان الشخص ٌستطٌع ان ٌحج ٌحج فمن خٌر االعمال الحج و شهر ذي الحجة 

وذي القعدة من اشهر هللا المحرم االعمال فٌها فاضلة وٌزداد الفضل فً عشر ذي 

قران والدعاء وصلة الرحم الحجة فٌكثر الشخص فً عشر ذي الحجة من تالوة ال

وطلب العلم فإنها من اجل االعمال الصالحة عند هللا عز وجل حتى قال شٌخ 

فضل من لٌالً عشر رمضان االسالم رحمه هللا ان نهار عشر ذي الحجة ا

ألنها أٌام فاضلة وكلما أمكن للشخص ان ٌجعل حٌاته هً طلب العلم هذا األخٌرة 

االخرى فً العبادات ونفع االخرٌن فٌجعل همه افضل له مع عدم اخالل االمور 

طلب العلم مع صلة الرحم وبر الوالدٌن واذا كان الرجل متزوجا معاشرة زوجه 

بالمعروؾ بالطاعة وهكذا لكن ٌجعل همه طلب العلم الن طلب العلم عبادة 

عظٌمة من اجل العبادات ومن احب االعمال التً ٌرضاها هللا سبحانه وتعالى عن 

اصة اذا كان الشخص اٌضا شابا فانه ٌنال منزلة اخرى وهً ان ٌضل عبده خ

 تحت عرش الرحمن وشاب نشؤ فً عبادة هللا عز وجل .

 س/ ٌقول اذا لم ٌصلً وهو من اهل القبلة هل نصلً علٌه اذا مات ؟

 قد ٌكون الشخص ما ٌصلً مع الجماعة لكن ٌصلً فً بٌته .

مفرطون فً اداء الصالة وهذا مشاهد  س/ ٌقول كثٌر من الشباب فً هذا الزمان

 فان تؤكدنا ان احدهم مفرط فهل تجوز الصالة خلفه ان أم الناس ؟وواضح للعٌان 

مثل ما اخبرناكم قال ما لم ٌظهر منه شرك او كفر ترك الصالة كفر فاذا تؤكدنا 

 ٌقٌنا انه ما ٌصلً ما نصلً خلفه اما اذا كان عندنا شك أل نصلً خلفه .



س/ ٌقول اذا كان المجتمع ٌؽلب علٌه اعمال تصل الى الشرك فهل ٌصلً خلفهم 

 ام البد من التحرٌم مثل ما اخبر ؟ 

 اذا اظهر لنا شركا ما نصلً خلفه او كفرا ما لم ٌظهر نصلً .

 س/ ٌقول كٌؾ ٌظهر النفاق مع ان النفاق امر باطنً ؟

ص مثال ٌصلً لكنه ٌذهب الى ٌظهر النفاق بالقول واحٌانا بالفعل فقد ٌكون الشخ

اعداء الدٌن وٌظاهر المشركٌن ضد المسلمٌن هذا كفر وقد ٌكون الشخص ٌصلً 

 لكن ٌقول هذا دٌنكم باطل نقول هذا اعمال النفاق اظهار االسالم واخفاء ضده .

س/ ٌقول هل ٌجوز مثلة الؽنم حتى ٌعرؾ بعضهم من بعض علما ان عدد الؽنم 

 بهذه الطرٌقة ؟  اربعة آالؾ ال ٌعرؾ اال

ال النبً ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن وسق الحٌوان فما ٌوسق الحٌوان ماذا ٌصنع ٌؤخذ مثال الوان 

بوٌة وؼٌرها ٌمٌز بعضها من بعض النبً علٌه الصالة والسالم اشهر الهدي فقط 

 شقه مع سنامه حتى ٌبٌن ان هذا ٌساق الى مكة .


