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18ال�سالم على غري امل�سلم

18حكم ابتدائهم بال�سالم
19اأقوال العلماء يف ابتدائهم بال�سالم

20ال�سالم على جمموعة فيهم م�سلمون وكفار

22الرد على �سالم الكافر

22اأقوال العلماء يف رد ال�سالم على الكافر
23كيفية رد ال�سالم

23اإن �سلم بلفظ غري وا�سح
23اإن �سلم باللفظ ال�سحيح بطريقة وا�سحة

25يحرم الدعاء للكافر بالرحمة
26الزيادة يف الرد بغري األفاظ ال�سالم

26اإثبات الواو وحذفها )وعليكم(

38قبـــول هديــة غري امل�سلم

38الهدية لإمام امل�سلمني اأو زمن احلرب
39ما يهديه غري امل�سلم ب�سبب عيده

28م�سافحة غري امل�سلم

28امل�سافحة ابتداء بدون حاجة اأو م�سلحة
28امل�سافحة ابتداء مل�سلحة حلاجة اأو م�سلحة

29امل�سافحة اإذا مد غري امل�سلم يده يده
31م�سافحة الأجنبية

32حتية الكافر بغري ال�سالم

32حكم ابتداء الكافر بتحية غري ال�سالم
32اأقوال العلماء يف حتية الكافر بغري ال�سالم

34حكم رد التحية بغري ال�سالم

40متى يحرم قبول هدية غري امل�سلم؟
اإذا كانت الهدية ذبيحة كتابي ذبحت 

40لأجل العيد

فهر�س الكتاب
اجلزء الأول: عالقاتك

الف�سل الأول: ال�سالم والتحية

الف�سل الثاين: التهنئة والإكرام

فه�����ر�س
الكت�����اب
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الف�سل الثالث: ُح�سن الع�سرة

42اإذا كانت الهدية حمرمة علينا
42اإذا كانت الهدية �سعاًرا دينًيا

قبول دعوة غري امل�سلم
اإىل الطعام والوليمة

44

44اأمور ينبغي التاأكد منها عند قبول دعوته
44دعوته اإىل الوليمة

ح�سور املنا�سبات يف الكني�سة 
اأو املعبـــــد

46

46الأ�سل يف تهنئة غري امل�سلم
46اأقوال العلماء يف حكم دخول الكني�سة

46اأدلة القول باجلواز
48ح�سور حفل الزفاف يف الكني�سة

58عيادة املري�ض غري امل�سلم

58اأقوال العلماء يف عيادة غري امل�سلم
58زيارته مل�سلحة قرابة اأو دعوة
58زيارته من غري ق�سد م�سلحة

62رقية  غري امل�سلم والدعاء له
جواز الدعاء للكافر بال�سفاء ورقيته 

62بالقراآن والرقى امل�سروعة

تهنئـــــة غيــــــر امل�سلمـــــــني 
باأعيادهم وامل�ساركة فيها

50

50الأعياد �سعار الأديان
50حكم الحتفال باأعياد غري امل�سلمني

51تهنئة غري امل�سلمني مبنا�سباتهم الدنيوية
51تهنئة غري امل�سلمني باأعيادهم الدينية

52مناق�سة من يبيح التهنئة
52من وجد حرجًا يف عدم رد التهنئة

53اإعانتهم على اإقامة اأعيادهم
53الحتفال والتنزه يف اأعيادهم

55بع�ض اأعياد غري امل�سلمني

63ولو اأن قراآنا �سريت به اجلبال

64تعزية غري امل�سلمني

64تعزية الكافر املحارب لإ�سالم
64تعزية امل�سلم اإذا مات له قريب كافر

64تعزية الكافر ملوت قريبه امل�سلم
64تعزية الكافر ملوت قريبه الكافر

65ماذا يقول عند التعزية

فه�����ر�س
الكت�����اب
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ح�ســـور جنــازة غري امل�سلــم 
واتباعها

68

68قول جمهور اأهل العلم 
68ح�سور جنازة القريب غري امل�سلم

69ح�سور مرا�سم اجلنازة يف الكني�سة اأو املعبد
69تذكر

معامل اخلطـــــــاب الدعــوي 
لغيـر امل�سلمني

72

ما هي معامل اخلطاب الدعوي لغري 
72امل�سلمني؟

72الدعوة للتوحيد
72النهي عن كبائر املحرمات املنت�سرة

73التاأكيد على حما�سن الإ�سالم
التعريف بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

74و�سريته واأخالقه

74امتثال اأ�سلوب القراآن
75التزام الدقة واحلذر

76الرفق والبعد عن احلدة
76تفكيك ال�سبه املثارة حول الإ�سالم

77بيان حتريف الديانات الأخرى

78متكني الكافـر مـن امل�سحـف

78م�ض غري امل�سلم للم�سحف
م�ض غري امل�سلم لكتب ترجمة معاين 

القراآن اأو كتب التف�سري
80

81هدنة ل�سماع القراآن

82دخول غري امل�سلم اإىل امل�سجـد

82اأقوال العلماء يف دخول غري امل�سلم امل�سجد
82�سروط دخول غري امل�سلم امل�سجد

هـــــل يطلــق لفظ الأخ على 
غيـر امل�سلم؟

84

84اأ�سل الرباءة من الكافرين
84الأخوة احلقيقية

85اأخوة الن�سب والقبيلة

اجلزء الثاين: دعوتك
الف�سل الأول: التعريف بالإ�سالم

فه�����ر�س
الكت�����اب
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اإعطاء املوؤلفة قلوبهـــم مـن 
الزكـــاة

90

اأقوال العلماء يف دفع الزكاة للموؤلفة 
90قلوبهم

92اأوىل بالتاأليف
93 هل يعطى �سهم املوؤلفة للكفار؟

94ملن تكون ق�سمة �سهم املوؤلفة 
94امل�سركون ثالثة اأ�سناف

اإعطاء غري امل�سلم من زكـاة 
الفطـر

96

96اأقوال العلماء يف دفع زكاة الفطر للكافر

هل ي�سرتط تربوؤه من دينه 
لإثبات اإ�سالمـه؟

104

اإذا كان نطقه لل�سهادتني ل يحتمل اإل 
104الإ�سالم

اإذا احتمل نطقه لل�سهادتني بقاوؤه على 
104معتقده ال�سابق

110تهنئة امل�سلم اجلديـد

110التهنئة وامل�سافحة

98اإعطاء الكافر من الكّفارات

98اأقوال العماء يف دفع الكفارات للكافر

اإعطــــــاء غيـــــر امل�سلم مــن 
�سدقة التطوع

100

100دفع ال�سدقة للم�سكني الكافر

اإعطــــاء غيــــــــر امل�سلم مـن 
الأ�سحية

101

101اأقوال العلماء يف دفع الأ�سحية للكافر

111املعانقة
112هل يوجد نهي عن املعانقة؟

112التكبري

114غ�سل الكافر اإذا اأ�سلم

114اإذا مل يكن على جنابة
115اإذا كان على جنابة

118مــــن اأ�سلم على �سرط

118قبول اإ�سالم من اأ�سلم على �سرط

الف�سل الثاين: الإح�سان والعطايا

الف�سل الثالث: الدخول يف الإ�سالم

فه�����ر�س
الكت�����اب
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120اإ�ســـــــالم الأطفــــــال

120اأطفال الكفار
120اإذا اأ�سلم الأبوان اأو الأب دون الأم

120اإذا اأ�سلمت الأم وحدها
121اإذا اأ�سلم اجلد

121اإ�سالم الطفل املميز غري البالغ

معالــــم التــــدرج مع امل�سلم 
اجلديد

128

128نزلت ال�سريعة بالتدرج
128التدرج يف التعليم والدعوة والرتبية

129مراعاة نف�سية امل�سلم اجلديد
130التدرج يف تعليم �سرائع الإ�سالم 

130تر�سيخ الق�سية قبل النتقال اإىل غريها
131من �سعب عليه تطبيق �سيء من ال�سعائر

قواعد ترتيب الأوليات يف تعليم امل�سلم 
اجلديد

132

132تقدمي ما قدمه اهلل من الفرائ�ض
133تاأخري تعليم الفرائ�ض التي مل يحن وقتها

133الأمور ذات الأولوية يف التقدمي
134كتمان بع�ض العلم للم�سلحة

حكم من ل يح�سن الفاحتة 
اأو القراءة فـي ال�سالة

136

136هل ميكن اأن تقراأ الفاحتة بغري العربية
136من يح�سن الفاحتة بالعربية

136من ل يح�سن الفاحتة بالعربية
ماذا يفعل من ل يح�سن الفاحتة يف 

ال�سالة
138

138ما احلكم قبل تعلمها؟
139هل يتقيد بلفظ معني من الأذكار؟

140مقرتح ل�سالة امل�سلم اجلديد
141معاين الفاحتة

ال�سلوات الواجبة بدخوله 
الإ�سالم

144

144اإذا اأ�سلم يف غري وقت �سالة
144اإذا اأ�سلم يف وقت الظهر اأو املغرب

اجلزء الثالث: امل�سلم اجلديد
الف�سل الأول: عبادات امل�سلم اجلديد

فه�����ر�س
الكت�����اب
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162ولـــي من ل ولــي لها

162غري امل�سلم وال�سغري ل يكون وليًّا للم�سلمة
162ال�سلطان امل�سلم ويل من ل ويل لها

163اإذا مل يوجد �سلطان م�سلم
163هل يزوجها من اأ�سلمت على يديه؟

164هل يجوز اأن يتزوجها وليها؟

165ويل الكتابية

165هل يكون امل�سلم وليًّا لقريبته الكافرة؟
166من يكون ويل الكتابية اإذا تزوجها م�سلم؟

168مــــن اأ�سلم دون زوجته

168اإ�سالم الزوجان �سويا
168اإذا كان التحرمي راجع حلرمة املحل

168اإ�سالم زوج الكتابية
169اإ�سالم زوج غري الكتابية

172مــــن اأ�سلمت دون زوجها

172تزويج امل�سلمة من كافر
172اإ�سالم الزوجان مًعا

173اإ�سالم الزوجة دون زوجها
176قول معا�سر

177حترمي الوطء واجلماع بعد اإ�سالم املراأة
178تو�سيحات مهمة

الف�سل الثاين: اأ�سرته ونكاحه

145اإذا اأ�سلم يف وقت الفجر
145اإذا اأ�سلم يف وقت الع�سر اأو الع�ساء

146ما اأقل ما يدرك به ال�سالة من الوقت

150�سيام من اأ�سلم فـي رم�سان

150�سيام الأيام املتبقية يف رم�سان
151ق�ساء الأيام التي قبل اإ�سالمه

151من اأ�سلم اأثناء نهار رم�سان
153�سهر الدعوة والهداية

154ختـــــان امل�سلم اجلديد

154حكم ختان الرجل
154اأقوال العلماء يف ختان الرجل
156هل ت�سح طهارة غري املختنت

157اإمامة غري املختنت
157اختتان الكبري

158الختتان وامل�سلم اجلديد

فه�����ر�س
الكت�����اب
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184حكم الهجرة من بلد اإىل اآخر

184الأر�ض والعبادة
185حكم الهجرة والنتقال

185هجرة واجبة
186من مل ي�ستطع الهجرة

187املهاجر احلقيقي
187هجرة م�ستحبة

حديث: )اأنا بريء من كل م�سلم يقيم بني 
اأظهر امل�سركني(

189

190متى ي�ستحب البقاء؟
190الهجرة هجرتان

192هل يرث امل�سلم الكافر؟

192توريث الكافر من امل�سلم
192توريث امل�سلم من الكافر

194اأ�سناف الكفار من حيث الإرث
196و�سية الكافر للم�سلم

امل�سلم  على  املالية  احلقوق 
اجلديد

198

198من اأ�سلم وهو ملتزم بعقد ربوي
198اإذا كان اآخًذا للربا

ا للربا 199اإذا كان معطيًّ

200العقود الفا�سدة واملحرمة
201املال املاأخوذ بغري حق

204ملحوظة مهمة

206حلق ال�سعـرللم�سلم اجلديد

206اأقوال العلماء يف حلق �سعره
207اإذا كان ال�سعر على غري الهيئة ال�سوية

207اإذا كان ال�سعر على هيئة خا�سة بالكفار
207اإذا كان ال�سعر على هيئة منهي عنها

210تغيري ال�سم للم�سلم اجلديد

210تغيري واجب
210اإذا كان معبًدا لغري اهلل

210اإذا ت�سمن ما يخالف العقيدة
210اإذا كان ا�سًما من اأ�سماء اهلل

211اإذا دّل على معنى خبيث
211اإذا كان له دللة دينية

212تغيري م�ستحب
212اإذا ت�سمن معنى غري حميد

212اإذا ت�سمن تزكية له
213اإذا غرّي اإىل عبداهلل ونحوه

213تغيري جائز
214اأ�سماء غريها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

الف�سل الثالث: حقوق امل�سلم اجلديد

فه�����ر�س
الكت�����اب
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يتف�ســـل اهلل على بع�ض عبــاده في�سطفيهم لأح�ســن الأقوال، واأف�سل 
اإَِنِّني  َوَقاَل  ا  احِلً َوَعِمَل �سَ  ِ اإِىَل اهلَلّ َدَعا  ن  َّ َقْوًل ِمّ اأَْح�َسُن  الأعمال، {َوَمْن 

ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي}.

غري  �سفوف  يف  اهلل  اإىل  الدعوة  يف  وجهودهم  اأوقاتهم  فيبذلون 
ا ومتابعًة للم�سلمني اجلدد. امل�سلمني، دعوة اإليه، وحر�سً

فيه  ما  بكل  الدعوي  امليدان  يف  الأفا�سل  الدعاة  هوؤلء  انهماك  ومع 
ويوؤازرهم  معهم  يقف  من  اإىل  يحتاجون  فاإنهم  وتقلبات،  متغريات  من 

ويدعمهم ماديًّا وتقنيًّا ومعرفيًّا وعلميًّا.

وقد حر�سنا يف هذا الكتاب اأن نقدم دعًما علميًّا يف امل�سائل ال�سرعية 
التي حتتاجها تلك الطليعة املباركة التي نذرت نف�سها للدعوة اإىل اهلل يف 

�سفوف غري امل�سلمني.

وتي�سرًيا متَّ تق�سيم الكتاب اإىل ثالثة اأجزاء:

العالقة مع غري امل�سلم: اإذ الداعية لبد له من ُخلطة وعالقة معهم، 
يبني عليها ج�سور التوا�سل، وهذا الف�سل يجيب عن حدود تلك العالقة.

اأن  مبجرد  الداعية  �ستواجه  التي  امل�سائل  وهي  امل�سلم:  غري  دعوة 
يبداأ م�سواره الدعوي مع غري امل�سلمني.

املقـــــدمة

املقدمة
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امل�سلم اجلديد: منذ اأن ميّن اهلل على الكافر بالهداية والدخول يف 
دين الإ�سالم، �ستعر�ض له م�سائل كثرية من �ستى جوانب حياته، و�سيكون 

فيها الداعية هو املرجع الأول للتوجيه والتعليم.

التي جتيب عن الحتياج  العلمية  الأدلة  الكتاب على طريقة  ُبِنَي  وقد 
بطريقة حمددة، يراعى فيها العتماد على الدليل، وحكاية الأقوال بالقدر 

الذي يهّم الفئة امل�ستهدفة، وهي هنا )الداعية(.

ولي�ض  للداعية،  تفا�سيلها  وذكرت  بنيت  امل�ساألة  اأن  القول  نافلة  ومن 
للم�سلم اجلديد الذي يحتاج اإىل قدر كبري من احلكمة يف اختيار الألفاظ 

والتوجيهات التي يحتاجها، ومراعاة الأحوال والأولويات يف ذلك كله.

ولهذا �سيجد القارئ الكرمي بع�ض امل�سائل يف هذا الكتاب قد اأخذت ما 
يزيد عن ع�سرين �سفحة، وهي مل تتجاوز يف كتاب )دليل امل�سلم اجلديد( 

ــ املوجه للم�سلم اجلديد ــ اأكرث من �سطر واحد.

وقد اأُلَِّف هذا الكتاب ليتكامل مع )دليل امل�سلم اجلديد( ويقدم دعًما 
علميًّا فقهًيا، ويجيب عن كثري من الت�ساوؤلت امللحة، كما ينبه على بع�ض 
العادات الدعوية التي ا�ستقرت يف الأذهان، وحتتاج مّنا اإىل متحي�ضٍ يف 

م�سروعيتها اأو منا�سبتها.

املقدمة
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ويقدم بع�ض الوم�سات يف ترتيب الأولويات يف خطابنا الدعوي لغري 
امل�سلمني، وامل�سلمني اجلدد، "فاإمنا يجب البيان على الوجه الذي يحتمل 
املق�سود، فاإذا كان يف الإمهال وال�ستثناء من م�سلحة البيان ما لي�ض يف 

املبادرة، كان ذلك هو البيان املاأمور به" )امل�سودة 182(.

                                  فهد بن �شامل باهمام

املقدمة
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ع�القات����ك

الف�شل الأول

ال�شالم والتحية
ال�سالم على غري امل�سلم

الرّد على �سالم الكافر

م�سافحة غري امل�سلم

حتية الكافر بغري ال�سالم



دل������������ي������������ل ال�������������داع�������������ي�������������ة ال������ف������ق������ه������ي

الف�شل الأول
ع���القات���ك

18

حكم ابتدائهم بال�سالم:

امل�سلم  غري  ابتداء  حكم  يف  العلم  اأهل  اختلف 
بال�سالم على اأقوال:

�سلًفا وخلًفا اإىل منع  العلم  اأهل  جمهور  • ذهب 
ال�سالم  معنى  لأن  بال�سالم  امل�سلم  غري  ابتداء 
الآخرة،  وعذاب  الدنيا  اأو�ساب  من  ال�سالمة  هو 
فكاأنك تدعو له بالرحمة وال�سالمة من النار، وقد 
نهينا عن ال�ستغفار للم�سركني  )بدائع ال�سنائع 128/5، 

مواهب اجلليل 122/2، املجموع 604/4، الإن�ساف 167/4(

والدليل على ذلك ما يلي:

"ل  قال:  اأنه  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبو  رواه  ما   .1
لقيتم  فاإذا  بال�سالم،  الن�سارى  اليهود ول  تبدوؤوا 
)م�سلم  اأ�سيقه"  اإىل  فا�سطروه  طريق  يف  اأحدهم 

.)2167

"اإنا  قال:  اأنه  عنه  اهلل  ر�سي  ب�سرة  اأبي  عن   .2

فاإذا  بال�سالم،  تبدوؤُوهم  فال  يهود  على  ماروُّن 
�سلموا عليكم فقولوا: وعليكم" )رواه اأحمد باإ�سناد �سحيح 

.)27235

ينبغي التفريق بني عدد من امل�شائل:

1. ابتداء غري امل�سلم بلفظ ال�سالم، وهي م�ساألتنا 
التي نحن ب�سددها.

2. رد ال�سالم على غري امل�سلم )وجتدها: �ض(.

وكفار  م�سلمون  فيهم  جمموعة  على  ال�سالم   .3
)وجتدها: �ض(.

4. م�سافحة غري امل�سلم ابتداء ورًدا )وجتدها: �ض(.

ال�سالم  لفظ  بغري  امل�سلم  غري  حتية  ابتداء   .5
)وجتدها: �ض(.

ال�سالم على غري امل�سلم
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3. حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه: "األ اأدلكم 
على �سيء اإذا فعلتموه حتاببتم، اأف�سوا ال�سالم 
امل�سلمني،  على  يعني  "بينكم"  فقوله  بينكم". 
قال احلافظ ابن حجر يف ال�ستدلل باحلديث: 
"امل�سلم ماأمور مبعاداة الكافر فال ي�سرع له فعل 
ما ي�ستدعي مودته وحمبته" )فتح الباري 457/17(.

قال النووي: "واختلف العلماء يف رد ال�سالم على 
ابتدائهم  حترمي  فمذهبنا  به،  وابتدائهم  الكفار 
اأو:  )وعليكم(،  يقول:  باأن  عليهم  رده  ووجوب  به 
�سلى  قوله  البتداء  يف  ودليلنا  فقط،  )عليكم( 
ولالن�سارى  اليهود  تبدوؤوا  "ل  و�سلم:  عليه  اهلل 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  الرّد  ويف  بال�سالم:، 
"فقولوا: وعليكم"، وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا 

قال اأكرث العلماء وعامة ال�سلف")�سرح م�سلم 145/14(.

الذمة  اأهل  بداءة  يجوز  "ول  مفلح:  ابن  وقال 
�سلًفا  العلماء  عامة  عليه  الذي  هو  هذا  بال�سالم، 
وخلًفا؛ لأنه عليه ال�سالة وال�سالم نهى عن بداءتهم 

بال�سالم" )الآداب ال�سرعية 387/1(.

• وقال احلنفية وهو قول علقمة والنخعي: 
مينع لغري �سبب ويجوز للحاجة وال�سرورة )بدائع 
م�سلم  على  النووي  412/6،�سرح  املختار  الدر   ،128/5 ال�سنائع 

.)145/14

بجواز  القول  ال�سلف  بع�ض  عن  وروي   •
البتداء مطلًقا.

اأن  باأ�ًسا  اأرى  "ما  العزيز:  عبد  بن  عمر  قال   •
نبداأهم" )ابن اأبي �سيبة 25750(.

الكافر؟  على  ال�سالم  يجوز  هل  عيينة:  ابن  و�سئل 
ُ َعِن الَِّذيَن  قال:"نعم؛ قال اهلل تعاىل: {ل َيْنَهاُكُم اهللَّ
اأَْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َومَلْ  يِن  الدِّ يِف  ُيَقاِتُلوُكْم  مَلْ 
امْلُْق�ِسِطنَي}،  ُيِحبُّ   َ اهللَّ اإِنَّ  اإَِلْيِهْم  َوُتْق�ِسُطوا  وُهْم  َترَبُّ
ْبَراِهيَم} الآية؛  وقال: {َقْد َكاَنْت َلُكْم اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة يِف اإِ
القرطبي  )تف�سري  َعَلْيَك}"  {�َسالٌم  لأبيه:  اإبراهيم  وقال 

112/11، فتح الباري 39/11(.

وال�سواب راأي جماهري اأهل العلم؛ لأن معنى الرب 
الكتاب  من  ا  ن�سً يخالف  ل  الإح�سان مبا  هو  الآية  يف 
كما  املنع  يف  �سريحة  الأحاديث  جاءت  وقد  وال�سنة، 
يكره  اأ�سحابنا  بع�ض  "قال  النووي:  قال  ولهذا  تقدم، 
ابتداوؤهم بال�سالم ول يحرم، وهذا �سعيف، لأن النهي 

للتحرمي، فال�سواب حترمي ابتدائهم" )الأذكار 323/1(.

اإبراهيم:           ق�سة  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  قول  واأما 
�ْسَتْغِفُر َلَك َرِبّي} فالق�سد بذلك  {َقاَل �َساَلٌم َعَلْيَك �َساأَ
اإبراهيم  من  اأذى  اآزر  ينال  ل  واأن  واملباعدة  املتاركة 

حلرمة مقام الوالد، ولي�ض الق�سد فيها التحية.
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اأن  على  "واجلمهور  اهلل:  رحمه  القرطبي  قال 
التحية؛  ل  املتاركة  هي  التي  امل�ساملة  ب�سالمه  املراد 
قال الطربي: معناه اأمانة مني لك. وعلى هذا ل يبداأ 

الكافر بال�سالم" )اجلامع لأحكام القراآن 111/11(.

الكافر؛  لل�سالم على  امل�سلم  اأن يحتاج  ويندر 
لأنه ميكن له اأن يحييه باأي حتية اأخرى غري 
ال�ســــــالم على ال�سحيح من اأقــــوال اأهل العلم 
كما يجوز له ابتداء م�سافحته  عند احلاجة 

)انظر: �ض 32(.

ال�سالم على جمموعة 
فيهم م�سلمون وكفار:

فيها  جمموعــــة  على  ال�سالم  اإلقــــــاء  يجوز 
يلزمه  ول  امل�سلمني،  بذلك  ويق�سد  وكفار  م�سلمون 
يح�سل  كما  الهدى"،  اتبع  من  على  "ال�سالم  قول: 
الكلية من  اإذا ح�سر فوجد زمالءه يف  لبع�ض الطالب 
عن  ذلك  لثبوت  واحد؛  جمل�ض  يف  وغريهم  امل�سلمني 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

النبي �سلى اهلل  "اأن   :)5899( البخاري  ففي �سحيح 
عليه و�سلم مر على قوم اأخالط من امل�سلمني وامل�سركني 

عبدة الأوثان واليهود ف�سلم عليهم".

جواز  منه  "يوؤخذ  اهلل:  رحمه  حجر  ابن  قال 
ال�سالم على امل�سلمني اإذا كان معهم كفار وينوي حينئذ 

بال�سالم امل�سلمني" )فتح الباري 230/8(.
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ابتداء ال�سالم على غري امل�سلم:

يجوز ابتداء جمموعة 
بال�سالم اإن كان فيهم 

م�سلمون، ويق�سدهم يف 
نيته ب�سالمه.

اإذا كان البتداء لغري حاجة فقد ذهب جماهري اأهل 
العلم من الأئمة الأربعة اإىل عدم ابتدائهم بال�سالم.

نعم هل الكافر ؟
�سمن جمموعة 
فيهم م�سلمون 

وكفار؟

ل

اأجاز احلنفية البتداء 
حلاجة والراجح حترميه 
لعموم النهي، وي�ستبدله 

بتحية اأخرى.

نعم هل هناك ؟
حاجة اإىل 

ال�سالم؟

ل

1. يحرم ابتداء غري امل�سلم بال�سالم بدون 
حاجة، على مذهب جماهري اأهل العلم، 

لورود النهي عن ذلك.

امل�سلم  ابتداء غري  ال�سحيح  2. يحرم على 
بال�سالم لو كان ذلك حلاجة.

م�سلمون  فيهم  قوم  على  ال�سالم  يجوز   .3
وكفار.
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الرّد على �سالم الكافر

غري  ابتداء  منع  اإىل  العلم  اأهل  جماهري  ذهب 
منه  املنع  يف  ال�سحيحة  لالأحاديث  بال�سالم  امل�سلم 

)انظر امل�ساألة ال�سابقة(

ولكن ما حكم الرّد عليه اإذا �سلم علينا؟

غري  �سالم  على  الرّد  حكم  يف  العلم  اأهل  اختلف 
امل�سلم على قولني:

1.  فذهب احلنفية واملالكية اإىل اأن رّد ال�سالم 
على غري امل�سلم جائز ولي�ض بواجب، واإمنا الواجب 
املختار  الدر   ،128/5 ال�سنائع  )بدائع  امل�سلم   على  الرّد 

412/6-413، مواهب اجلليل 123/2، حا�سية ال�ساوي 758/4(.

2. وذهب ال�سافعية واحلنابلة اإىل وجوب الرد 
الإن�ساف   ،52/8 املحتاج  نهاية   ،185/4 املطالب  )اأ�سنى  عليهم  

168/4، ك�ساف القناع 130/3(.

وهو الراجح الذي توافقه الأدلة من الكتاب 
وال�سنة:

َفَحيُّوا  ٍة  ِبَتِحيَّ يُتْم  ُحيِّ {َواإَِذا  تعاىل:  قال   •
يف  عامة  والآية  وَها}  ُردُّ اأَْو  ِمْنَها  ِباأَْح�َسَن 
الأمر برد التحية �سواء كان املبتدئ بالتحية 

م�سلًما اأو كافًرا.

على  بالرّد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأمر   •
قال �سلى اهلل  "وعليكم" فقد  بقولنا  الكفار 
الكتاب  اأهل  عليكم  �سلم  "اإذا  و�سلم:  عليه 
 )2163 م�سلم   ،5903 )البخاري  وعليكم"  فقولوا 

والأ�سل يف الأمر الوجوب.

الرد عليه  اأحدهم وجب  "فاإن �سلم  قال ابن مفلح: 
الأحاديث  ل�سحة  العلماء،  عامة  وعند  اأ�سحابنا  عند 

عنه عليه ال�سالم بالأمر بالرد" )الآداب ال�سرعية 389/1(.

فعن  املعنى،  هذا  يف  ال�سحابة  عن  ورد  ما   •
ابن عبا�ض قال: من �سلم عليكم من خلق اهلل 
اأو  اأو ن�سرانًيا  فردوا عليهم واإن كان يهودًيا 

جمو�سًيا  )ابن اأبي �سيبة 25765(.
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كيفية رّد ال�سالم:
ول�سالم غري امل�سلم حالتان:

1. اإن �سلم بلفظ غري وا�سح يحتمل اأنه ق�سد 
به معنى �سيًئا كما كان اليهود ياأتون اإىل النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم ويقولون: "ال�سام عليكم" 
ومعنى ال�سام: املوت، فقد اتفق اأهل العلم على 
اأن اإجابتهم تكون بلفظ "عليكم" مع اختالفهم 

يف �سمري اجلمع واملفرد، وبالواو اأو بحذفها.

دليل ذلك ما ثبت يف �سحيح البخاري اأن اليهود 
ال�سام  فقالوا:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأتوا 
ال�سام  عائ�سة:  فقالت  "وعليكم"،  قال:  عليك، 
عليكم ولعنكم اهلل وغ�سب عليكم، فقال ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "مهال يا عائ�سة عليك بالرفق 
قال:  قالوا؟  ما  ت�سمع  اأومل  قالت:  والعنف"  واإياك 
"اأو مل ت�سمعي ما قلت، رددت عليهم، في�ستجاب يل 

فيهم ول ي�ستجاب لهم يف" )البخاري 6038(.

فقولوا:  الكتاب  اأهل  عليكم  �سلم  "اإذا  وقال:   
وعليكم" )البخاري 5903، م�سلم 2163(.

اليهود  عليكم  �سلم  "اإذا  قال:  اأنه  ال�سحيح  ويف 
وعليك"  فقل:  عليك،  ال�سام  اأحدهم:  يقول  فاإمنا 

)البخاري 5902، م�سلم 2164(.

2. اإن �سّلم باللفظ ال�سحيح بطريقة وا�سحة 
ل حتتمل التالعب: 

فقد اتفقت املذاهب الأربعة يف امل�سهور   •
على  الرد  القت�سار يف  يتعني  اأنه  على  عنها 
قول: وعليكم، اأو: وعليك –بالواو اأو بدونها- 
)حا�سية ابن عابدين 412/6، الثمر الداين 699/1، املجموع 

604/4-605، الإن�ساف 168/4(.

بقولنا  الرد  يجوز  ال�سافعية  عند  وجه  ويف   •
الرحمة. ذكر  ال�سالم" بدون  "وعليكم 

قال املاوردي يف حكايته للوجه: "اأن يرد عليه امل�سلم 
اهلل  ورحمة  عليه:  يزيد  ول  ال�سالم،  وعليك  فيقول: 

وبركاته" )احلاوي 148/14(.

اإل للم�سلمني  اأن الرحمة ل تكون  ووجه هذا القول: 
اأما ال�سالم فقد يراد به امل�ساملة والأمان يف الدنيا، ولهذا 
{َقاَل  اأبيه:  مع  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  ق�سة  يف  جاء 
�َساَلٌم َعَلْيَك} اأي اأمانة مني لك  )وانظر يف معنى الآية تف�سري 

القرطبي 111/11(.

ي على م�سلم  قال النووي رحمه اهلل: "واإذا �سلم الذمِّ
هو  هذا  هذا،  على  يزيد  ول  )وعليكم(  الرد  يف  قال 
احلاوي  �ساحب  حكى  اجلمهور.  قطع  وبه  ال�سحيح، 
يقول  ل  ولكن  ال�سالم(  يقول )وعليكم  اأنه  اآخر  وجها 
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)ورحمة اهلل(، وهذا �ساذ �سعيف" )املجموع 605-604/4(.

الرد  جواز  اإىل  اهلل  رحمه  القيم  ابن  وذهب   •
الرد،  يف  الرحمة  ذكر  مع  قولهم  مبثل  عليهم 
النقول  اختلفت  وقد  تيمية  لبن  البع�ض  وين�سبه 
اأبي  كالم  "واختلف  البعلي:  قال  ذلك،  يف  عنه 
اأو  مبثلها،  ترد  هل  الذمي،  حتية  يف  العبا�ض 
و�سهال"  اأهال  يقول:  اأن  ويجوز  فقط؟  )وعليكم( 

)الختيارات الفقهية 320-319(.

والذي يظهر اأن ابن تيمية رحمه اهلل ل يقول به، 
وحتية  بكالم  �سالمه  على  يرد  اأن  بجواز  يقول  واإمنا 
على  �سلموا  "اإذا  املرداوي:  قال  ال�سالم  غري  اأخرى 
ال�سيخ  وقال  الأ�سحاب،  قاله  الرد عليهم  لزمه  م�سلم 
اأهال  اأن يقول له  تقي الدين: يرد حتيته، وقال: يجوز 
و�سهال، وجزم يف مو�سع اآخر مبثل ما قاله الأ�سحاب" 

)الإن�ساف 168/4، وانظر: الفروع 271/6(.

قال ابن القيم رحمه اهلل: "والعتبار واإن كان لعموم 
فيما  ل  املذكور  نظري  يف  عمومه  يعترب  فاإمنا  اللفظ 
مَلْ  ا  مِبَ ْوَك  َحَيّ َجاوؤُوَك  يخالفه، قال اهلل تعاىل: {َواإَِذا 
ا  ُ مِبَ ُبَنا اهلَلّ ُ َوَيُقوُلوَن يِف اأَنُف�ِسِهْم َلْوَل ُيَعِذّ َك ِبِه اهلَلّ ُيَحِيّ
َنُقوُل}. فاإذا زال هذا ال�سبب، وقال الكتابي: )�سالم 
عليكم ورحمة اهلل فالعدل يف التحية اأن يرد عليه نظري 

�سالمه( )اأحكام اأهل الذمة 200/1(.

وقال رحمه اهلل ا�ستدلًل لقوله: "فلو حتقق ال�سامع 
اأن الذي قال له: �سالم عليكم ل �سك فيه، فهل له اأن 
وعليك؟  قوله:  على  يقت�سر  اأو  ال�سالم  وعليك  يقول: 
يقال  اأن  ال�سريعة  وقواعد  الأدلة  تقت�سيه  فالذي 
واهلل  العدل،  باب  من  هذا  فاإن  ال�سالم،  وعليك  له: 
تعاىل ياأمر بالعدل والإح�سان، وقد قال تعاىل: {َواإَِذا 
فندب  وَها}  ُرُدّ اأَْو  ِمْنَها  ِباأَْح�َسَن  وْا  َفَحُيّ ٍة  ِبَتِحَيّ ْيُتم  ُحِيّ
من  �سيًئا  هذا  ينايف  ول  العدل،  واأوجب  الف�سل،  اإىل 
اأحاديث الباب بوجه ما، فاإنه �سلى اهلل عليه و�سلم اإمنا 
اأمر بالقت�سار على قول الراد "وعليكم" على ال�سبب 
اأهل  )اأحكام  حتيتهم"  يف  يعتمدونه  كانوا  الذي  املذكور 

الذمة 200/1(.

العلم  اأهل  جماهري  عليه  ما  هو  وال�سحيح 
ما ورد يف  الأربعة بالقت�سار على  الأئمة  من 
ذلك  على  ويدل  الباب،  يف  ن�ض  فهو  احلديث، 

اأمور:

1. ورود احلديث يف �سياقات اأخرى لي�ض فيها 
ذكر قولهم: "ال�سام عليكم"، مثل:

فقولوا:  الكتاب  اأهل  عليكم  �سلم  "اإذا    •
وعليكم" )البخاري 5903، م�سلم 2163(.

•  عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه: اأن اأ�سحاب النبي 
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�سلى  للنبي  قالوا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ي�سّلمون  الكتاب  اأهل  اإن  و�سلم:  عليه  اهلل 
"قولوا:  قال:  عليهم؟  نرّد  فكيف  علينا 

وعليكم" )م�سلم 2163(.

ر�سول  قال  قال:  الغفاري  ب�سرة  اأبي  عن   •
يوًما:  لهم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
معي،  انطلق  فمن  يهود،  اإىل  راكب  "اإين 
وعليكم"،  فقولوا:  عليكم  �سلموا  فاإن 
علينا  و�سلموا  جئناهم  فلما  فانطلقنا، 
فقلنا: وعليكم  )رواه اأحمد باإ�سناد �سحيح 27235(.

مطلًقا  بالرحمة  للكافر  الدعاء  يحرم   .2
ويف كل الأحوال والظروف، وقد ثبت اأن اليهود 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  عند  يتعاط�سون  كانوا 
و�سلم رجاء اأن يقول لهم: "يرحمكم اهلل" كما 
يقال للم�سلمني، فكان ي�سّمتهم بقوله: "يهديكم 
اهلل وي�سلح بالكم" )الأدب املفرد 940، الرتمذي 2739 

وقال: ح�سن �سحيح(.

ولو كان ميكن الرد على �سالمهم بذكر الرحمة ملا 
احتاجوا ملثل ذلك.

لفظة  على  الزيادة  بعدم  ال�سريح  الأمر   .3
اأن  "اأُمرنا  اأن�ض بن مالك قال:  )وعليكم(، فعن 
الرزاق  )عبد  )وعليكم("  على  الكتاب  اأهل  نزيد  ل 

.)9838

فاإذا قال قائل: اإن اأهل الكتاب اإذا �سلموا فقالوا: 
ومل  ال�سالم  بلفظ  فعاًل  ونطقوا  عليكم(،  )ال�سالم 
قلنا  فكاأننا  )وعليكم(،  لهم:  وقلنا  غريه،  يق�سدوا 
املبتداأ  اإظهار  املانع من  ال�سالم(، فما  لهم: )وعليكم 

املحذوف؟

الن�ض  هو  املحذوف  اإظهار  من  لنا  املانع  فنقول: 
بـ  عليهم  نرد  باأن  الآمر  النزاع  حمل  يف  الوارد 

)وعليكم(.

ٍة  ِبَتِحيَّ يُتْم  ُحيِّ {َواإَِذا  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قول  واأما 
مبا  خم�سو�ض  فعام  وَها}  ُردُّ اأَْو  ِمْنَها  ِباأَْح�َسَن  َفَحيُّوا 
�سالم  رد  يف  الواردة  ال�سريحة  الأحاديث  يف  ورد 

الكافر.
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الزيادة يف الرد 
بغري األفاظ ال�سالم:

على  ال�سالم  رد  لفظ  يف  الزيادة  من  املنع  يعني  ل 
)وعليكم( منع كل زيادة، فاإن املمنوع هو الدعاء لهم 
بالرحمة وال�سالمة والربكة، اأما غري ذلك من الردود 
التي ميكن اأن تزاد يف رد ال�سالم مثل: )اأهاًل و�سهاًل، 
يف  الأ�سل  على  فجائزة  اأ�سبحتم..(  كيف  مرحًبا، 

جواز ابتداء حتيتهم بغري ال�سالم )انظر: �ض 32 (.

مع  تتعار�ض  ول  عليهم  للرّد  منا�سبة  طريقة  وهذه 
الرد  يف  عليهم  الزيادة  هو  اإمنا  املمنوع  فاإن  الأدلة، 

باألفاظ ال�سالم ذاتها والتي ل تكون اإل للم�سلمني.

 وقد اأ�سار اإىل ذلك �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه 
اهلل، قال املرداوي: "اإذا �سلموا على م�سلم لزمه الرد 
يرد  الدين  تقي  ال�سيخ  وقال  الأ�سحاب،  قاله  عليهم، 
حتيته، وقال يجوز اأن يقول له اأهال و�سهال، وجزم يف 

مو�سع اآخر مبثل ما قاله الأ�سحاب" )الإن�ساف 168/4(.

اإثبات الواو وحذفها )وعليكم(:
املالكية  فمنعها  الواو  اإثبات  يف  العلم  اأهل  اختلف 
واأجازها اجلمهور )انظر: حا�سية ابن عابدين 412/6، الثمر الداين 

699/1، كفاية الطالب 622/2، ك�ساف القناع 129/3(.

اإثباتها  يف  احلديث  رواة  اختالف  ذلك  و�سبب 

الواو  -اإثبات  الأمرين  ثبوت  وال�سحيح  وحذفها 
وحذفها )وعليكم، عليكم(- يف الأحاديث ال�سحيحة 

عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
 ول يعني دخول الواو اإقرارهم التام على ما قالوه بل 
رده عليهم مبثل ما قالوا، وكاأنه يقول: واأنا اأرد قولكم 

عليكم مبثل ما قلتم  )انظر: اأحكام اأهل الذمة 426-425/1(.
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الرد على �سالم الكافر:

ال�سالم  رد  حكم  يف  العلم  اأهل  اختلف   .1
على غري امل�سلم هل هو واجب اأم جائز، 

والراجح هو الوجوب.

2. اتفقت املذاهب الأربعة يف امل�سهور عنها 
اإىل اأن الرد على �سالم غري امل�سلم يكون 
بالقت�سار على )عليكم( ب�سمري اجلمع 

اأو املفرد وبالواو اأو بدونها.

3. ثبتت الأحاديث باإثبات الواو وحذفها 
يف )عليكم(.

األفاظ  بذكر  الرد  يف  الزيادة  يجوز   .4
ال�سالم  األفاظ  غري  اأخرى  وحتيات 
و�سهاًل  اأهاًل  كقوله:  بامل�سلمني  اخلا�سة 

ونحو ذلك.

ل يرد عليه بذكر 
ال�سالم والرحمة 

اتفاًقا واإمنا يكتفى 
بـ)وعليكم(.

اإذا �سلم باألفاظ وا�سحة فقد ذهب الأئمة الأربعة يف 
امل�سهور عنهم اإىل عدم الزيادة على كلمة )عليكم( 
�سواء كان ذلك بالواو اأو بدونها وب�سمري اجلمع اأو 

املفرد، ول يدعو لهم بالرحمة، وميكن له مع ذلك على 
ال�سحيح الزيادة يف الرد باألفاظ واأدعية اأخرى ل 

تخت�ض بامل�سلمني كقوله: اأهاًل و�سهاًل وكيف اأ�سبحت 
ونحو ذلك.

نعم هل �سلم علينا ؟
بلفظ اآخر غري 
ال�سالم كقوله 
ال�سام عليكم ؟

ل
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م�سافحة غري امل�سلم

امل�سلم  م�سافحة  م�سروعية  على  العلم  اأهل  اأجمع 
اهلل:  رحمه  النووي  قال  التالقي،  عند  للم�سلم 
ال�سحيحة  لالأحاديث  التالقي  عند  �سنة  "امل�سافحة 

واإجماع الأئمة" )املجموع 633/4(.

اأما م�سافحة غري امل�سلم بدون اإلقاء ال�سالم 
فلها اأحوال:

1. اإن كانت امل�سافحة ابتداء بدون حاجة اأو 
م�سلحة دعوية اأو جتارية اأو اجتماعية.

فاأهل العلم على تركها، ولكنهم اختلفوا:

وال�سافعية  احلنفية  من  اجلمهور  فذهب   •
بدون  امل�سافحة  ابتداء  لكراهة  واحلنابلة 
 ،415/19 املجموع   ،412/6 عابدين  ابن  )حا�سية  حاجة 

ك�ساف القناع 129/3(.

عبارتهم  من  يظهر  فيما  املالكية  وقال   •
بتحرمي م�سافحته )انظر: حا�سية العدوي 619/2(.

امل�سافحة  ابتداء  يف  اأن  والكراهة  التحرمي  وجه 
مبجانبتهم  ال�سارع  لأمر  وخمالفة  له  توقرًيا  للكافر 

)انظر: حا�سية العدوي 619/2(.

دعوية  مل�سلحة  امل�سافحة  ابتداء  يكون  اأن   .2
اأو اجتماعية كاأن يكون زميله اأو جاره ونحو ذلك اأو 

كان يتاأذى برتك امل�سافحة لأي �سبب كان.

الكراهة  عدم  اإىل  اهلل  رحمهم  احلنفية  فن�ض 
باأ�ض  "ل  فقالوا:  ذلك،  مثل  يف  املطلقة  والإباحة 
مب�سافحة امل�سلم جاره الن�سراين اإذا رجع بعد الغيبة 

ويتاأذى برتك امل�سافحة" )حا�سية ابن عابدين 6 / 412(.
والقواعد  الأدلة  توافقه  الذي  ال�سحيح  هو  وهذا 
ابتداء  من  مينع  �سريح  دليل  ل  اإذ  العامة،  ال�سرعية 
ال�سالم،  ابتداء  عن  النهي  واإمنا  مطلًقا،  امل�سافحة 
وفرق جلي بني الأمرين، ويحتمل دخول امل�سافحة يف 
الرب غري املنهي عنه �سرًعا يف �سورة املمتحنة، فكيف 
القواعد  فاإن  وحاجة  مل�سلحة  امل�سافحة  كانت  اإذا 

ال�سرعية ل متنع من مثل ذلك.
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وزمالئه وجريانه  واأقاربه  امل�سلم  بني  يكون  ما  مثل 
المتناع  للم�سلم  ال�سائغ  غري  فمن  امل�سلمني،  غري  من 
عن ابتداء والده الكافر اأو والدته الكافرة بامل�سافحة 
ْنَيا  الدُّ يِف  اِحْبُهَما  {َو�سَ ذلك:  مثل  يف  يقول  واهلل 
َمْعُروًفا}، ل�سيما اإن كان يف عرفهم اأن امل�سافحة من 

حما�سن الأخالق وكرم التعامالت. 

3. رّد امل�سافحة اإذا مّد غري امل�سلم يده:

الكافر وهو منهي  ال�سالم على  للم�سلم رد  اإذا جاز 
رد  جواز  يف  فال�سك  ابتدائه؛  عن  احلديث  بن�ض 
يف  ولأن  �سريح،  بدليل  عنها  ينه  مل  التي  امل�سافحة 
المتناع عن ردها مع عدم الدليل ال�سرعي املانع اإ�ساءة 
يف التعامل واخللق، ور�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

يقول: "وخالق النا�ض بخلق ح�سن" )الرتمذي 1987(.

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: "ومثل ذلك اليوم لو اأن 
امل�سلم بدار حرب اأو دار كفر غري حرب مل يكن ماأموًرا 
ذلك  يف  عليه  ملا  الظاهر؛  الهدي  يف  لهم  باملخالفة 
اأن  عليه  يجب  اأو  للرجل  ي�ستحب  قد  بل  ال�سرر،  من 
اإذا كان يف ذلك  اأحياًنا يف هديهم الظاهر  ي�ساركهم 
على  والطالع  الدين  اإىل  دعوتهم  من  دينية  م�سلحة 
اأو دفع �سررهم  بذلك  امل�سلمني  لإخبار  اأمرهم  باطن 
ال�ساحلة"  املقا�سد  من  ذلك  ونحو  امل�سلمني  عن 

)اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم 176/1(.

1. جمهور اأهل العلم على كراهة م�سافحة 
غري امل�سلم بال حاجة.

2. ن�ض احلنفية على جواز م�سافحة غري 
مل�سلحة  ذلك  كان  اإن  كراهة  بال  امل�سلم 

وحاجة وهو الراجح.

امل�سلم  اإذا مد غري  امل�سافحة  رد  3. ينبغي 
ور�سول  اإ�ساءة،  عنها  المتناع  ويف  يده، 
يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

ح�سن". بخلق  النا�ض  "وخالق 
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م�سافحة غري امل�سلم:

يحرم على ال�سحيح 
ابتداء غري امل�سلم 
بال�سالم )انظر �ض 8(

نعم

نعم

؟
؟

هل امل�سافحة 
للرد؟

هل ابتداء 
امل�سافحة مع 
لفظ ال�سالم؟

ل

ل

ينبغي الرد على امل�سافحة، 
واإذا �سرع لنا رد ال�سالم الذي 
نهينا عن ابتدائه فامل�سافحة 

من باب اأوىل.

يجوز ابتداء امل�سافحة بدون لفظ ال�سالم للحاجة 
وامل�سلحة، واختلف اأهل العلم يف حكمها بدون حاجة 

فذهب اجلمهور لكراهتها، وقال احلنفية جتوز بال 
كراهة وهو الراجح.
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م�سافحة املراأة الأجنبية

ذهب عامة اأهل العلم من اأتباع املذاهب الأربعة اإىل حترمي م�سافحة املراأة الأجنبية 
ال�سابة غري ال�سوهاء بدون حائل، حتى واإن اأمن ال�سهوة.

وا�ستدلوا على ذلك بعدة اأدلة، منها:

قالت  كما  املبايعة،  حال  الن�ساء  م�سافحة  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  امتناع   •
يد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  يد  م�ست  ما  واهلل  "ل  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة 

امراأة قط غري اأنه بايعهن بالكالم" )البخاري 4983(. 

ذلك  مدرك  الزنى  من  ن�سيبه  اآدم  ابن  على  "ُكتب  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قول   •
الكالم،  زناه  والل�سان  ال�ستماع،  زناهما  والأذنان  النظر،  زناهما  فالعينان  حمالة،  ل 
واليد زناها البط�ض، والرجل زناها اخلطا، والقلب يهوى ويتمنى، وي�سدق ذلك الفرج 

ويكذبه" )م�سلم 2657(.

ر عليه ن�سيب من الزنى، فمنهم  يقول الإمام النووي: "معنى احلديث: اأن ابن اآدم ُقدِّ  
جماًزا  زناه  يكون  من  ومنهم  احلرام،  الفرج  يف  الفرج  باإدخال  ا  حقيقيًّ زناه  يكون  من 
بالنظر احلرام، اأو ال�ستماع اإىل الزنى وما يتعلق بتح�سيله، اأو بامل�ض باليد باأن مي�ض 

لها" )�سرح م�سلم 206/16(. اأجنبية بيده اأو ُيَقبِّ

اأوىل اللم�ض؛  م النظر اإىل الأجنبية بغري �سبب م�سروع، فمن باب  اأن الإ�سالم قد حرَّ  •
النظر، فاللم�ض  النف�ض من جمرد  اأثًرا يف  اأعظم  اللم�ض، واللم�ض  اأقل من  النظر  لأن 

فيه بعث لل�سهوة وحتريكها فوق ما يف النظر.
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حتيــــة الكافر
بغيــــر ال�سالم

حترمي  اإىل  وخلًفا  �سلًفا  العلم  اأهل  جماهري  ذهب   •
ابتداء غري امل�سلم بال�سالم )انظر: �ض 18 (.

بدون  بامل�سافحة  ابتدائه  حكم  يف  واختلفوا   •
اإذا كان حلاجة وم�سلحة، والراجح جوازه  �سالم 
اأو احلاجة كما هو مذهب احلنفية  عند امل�سلحة 

)انظر: �ض  28(.

فما حكـــم ابتــــداء غري امل�سلم بتحيـــة غري 
ال�سالم؟

ابتداء التحية بغري ال�سالم مثل اأن يقول:

مبارك، �سبحك  و�سهاًل، �سباح  اأهاًل  وفقك اهلل،   
اهلل باخلري، كيف حالك، كيف اأم�سيت.. ونحو ذلك من 
تت�سمن  مل  ما  والأعراف  اللغات  باختالف  العبارات 
اإل  به  الدعاء  ي�سح  ل  ما  مغفرة  اأو  برحمة  دعاء 

للم�سلمني.

البتداء  جواز  على  العلم  اأهل  اتفق  وقد 
ببع�ض عبارات التحية يف بع�ض الأحوال واإن 
كانوا منعوها يف اأحوال اأخرى على اأقوال ميكن 

تلخي�سها كالتايل:
ب�سرط  واملالطفة  التحية  عبارات  جتور   .1
اأن ميكن حملها على معنى �سحيح ويكون الق�سد 
منها �سحيًحا، وهو مذهب احلنفية واحلنابلة يف 
امل�سهور عنهم )الفتاوى الهندية 348/5، ك�ساف القناع 130/3، 

الإن�ساف 167/4(.

مثال ذلك:
نيته  كان  بقاءك" اإن  اهلل  "اأطال  للذمي:  قال  "اإذا 
اأو يوؤدي اجلزية عن  اأن اهلل تعاىل يطيل بقاءه لي�سلم 

ذل و�سغار فال باأ�ض به" )الفتاوى الهندية 348/5(.

اهلل(  و)هداك  اهلل(  )اأكرمك  له:  قوله  "ويجوز 
يقول  لأحمد:  احلربي  اإبراهيم  قال  بالإ�سالم،  يعني 
بالإ�سالم")ك�ساف  يعني  نعم  قال:  اهلل؟  اأكرمك  له: 

القناع 130/3(.
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فاإن مل ي�ساحبها الق�سد ال�سحيح فهي دائرة بني 
هو  كما  التحرمي  اأو  احلنفية  مذهب  هو  كما  الكراهة 

مذهب احلنابلة.

اإن  التحية  2. يجوز ابتداء غري امل�سلم بعبارات 
اأو  يكن حاجة  فاإن مل  كان ذلك مل�سلحة وحاجة، 
مذهب  هو  وهذا  بالتحية،  يبدوؤه  ل  فاإنه  م�سلحة 

ال�سافعية )املجموع 607/4، نهاية املحتاج 52/8(.

اأراد  لو  �سعد:  اأبو  "قال  اهلل:  رحمه  النووي  قال 
حتية ذمي، فعلها بغري ال�سالم، باأن يقول: هداك اهلل، 
�سعد  اأبو  قاله  الذي  قلت: هذا  اأنعم اهلل �سباحك.  اأو 
باخلري،  �سبحت  فيقول:  اإليه،  احتاج  اإذا  به  باأ�ض  ل 
اأو  بال�سرور،  اأو �سبحك اهلل  بالعافية،  اأو  ال�سعادة،  اأو 

بال�سعادة والنعمة اأو بامل�سرة اأو ما اأ�سبه ذلك.

واأما اإذا مل يحتج اإليه، فالختيار اأن ل يقول �سيئا، 
ونحن  ود،  �سورة  واإظهار  واإينا�ض  له  ب�سط  ذلك  فاإن 
فال  هم  ِودِّ عن  ومنهيون  عليهم  بالإغالظ  ماأمورون 

نظهره، واهلل اأعلم" )الأذكار �ض 254(.

3. اجلواز مطلًقا مامل تكن التحية فيها دعاء مبا 
ولء  اأو  مودة  ي�ساحبها  وما مل  بامل�سلمني  يخت�ض 
ابن  الإ�سالم  �سيخ  عن  امل�سهور  هو  وهذا  للكافر، 

تيمية.

وكيف  اأ�سبحت  كيف  لهم:  املرداوي:"قوله  قال 
وجوزه  عليه،  ن�ض  حالك  وكيف  اأنت  وكيف  اأم�سيت 

ال�سيخ تقي الدين" )الإن�ساف 167/4(.

ويف مطالب اأويل النهى بعد حكايته ملذهب احلنابلة 
قال: "خالًفا لل�سيخ تقي الدين حيث جّوز اأن يقال له: 
اأهاًل و�سهاًل وكيف اأ�سبحت ونحوه  يف مو�سع، وجزم 
النهى  اأويل  )مطالب  الأ�سحاب"  قاله  مبا  اآخر  مو�سع  يف 

208/2 وانظر: الفروع 271/6(.

جواز  هو  العلم  اأهل  اأقوال  من  والراجح 
كما  واحلاجة،  للم�سلحة  ال�سالم  بغري  التحية 
ابن  ال�سافعية، وهو قريب من قول  هو مذهب 

تيمية،ودليل ذلك ما يلي:

خا�ض  الوارد  والنهي  التحرمي،  على  دليل  ل   •
ميكن  ول  التحية،  اأنواع  من  غريه  دون  بال�سالم 
قيا�ض التحية علىال�سالم، ففرق كبري بني الدعاء 
لالإن�سان بال�سالمة والرحمة وهذا خا�ض بامل�سلمني 

وبني قولنا له �سباح اخلري اأو اأهاًل و�سهاًل.

مع  قيا�ض  اأنه  يخفى  "ول  اهلل:  رحمه  الألباين  قال 
يف  ترد  مل  التي  الف�سائل  من  ال�سالم  يف  ملا  الفارق، 
ال�سحيحة  الأحاديث  )�سل�سلة  املذكورة"  الألفاظ  من  غريه 

.)324/2



دل������������ي������������ل ال�������������داع�������������ي�������������ة ال������ف������ق������ه������ي

الف�شل الأول
ع���القات���ك

34

امل�سلم  بني  املودة  ح�سول  التحية  من  يلزم  ل   •
يدخل  قد  والتعامل  اخللق  ح�سن  اإن  بل  والكافر، 
�سرب  وقد  الكفار،  مع  عنه  ننه  الذي مل  الرب  يف 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأعظم الأمثلة يف 
النا�ض م�سلمهم وكافرهم مبا يفوق  اإىل  الإح�سان 
ووليمتهم،  دعوتهم  وقبول  كاإكرامهم  حتيتهم 

ولي�ض يف ذلك مودة ول ولء للكافر.

لأهل  عنه  اهلل  ر�سي  م�سعود  ابن  حتية  ثبوت    •
الكتاب بالإ�سارة بدون ال�سالم، قال علقمة: "اإمنا 
م�سعود( علىالدهاقني  ابن  )يعني  �سلم عبد اهلل 
له  مرتجما   )1104( املفرد  الأدب  يف  البخاري  اأخرجه  اإ�سارة" 

بقوله: "من �سلم علىالذمي اإ�سارة". 

بالإ�سارة؛  ال�سالم  ابتداءهم يف  م�سعود  ابن  فاأجاز 
يقال  فكذلك  بامل�سلمني،  اخلا�ض  ال�سالم  لي�ض  لأنه 
املخت�سة  غري  والألفاظ  بالعبارات  عليهم  ال�سالم  يف 

بامل�سلمني.

بغري  الكافر  حتية  ال�سحابة  بع�ض  عن  روي   •
ال�سالم: 

عن عقبة بن عامر اجلهني اأنه مر برجل هياأته هياأة 
وبركاته،  اهلل  ورحمة  وعليك  عليه:  فرد  ف�سلم  م�سلم 
اإنه ن�سراين، فقام عقبة فتبعه حتى  فقال له الغالم: 

اأدركه فقال: اإن رحمة اهلل وبركاته على املوؤمنني لكن 
اأطال اهلل حياتك واأكرث مالك وولدك )الأدب املفرد 1112، 

البيهقي 19194باإ�سناده ح�سن(.

عن عبد اهلل بن عمر اأنه مر برجل ف�سلم عليه فقيل: 
اإنه ن�سراين، فرجع اإليه فقال: رد علي �سالمي، قال له 
نعم قد رددته عليك، فقال ابن عمر: اأكرث اهلل مالك 

وولدك )�سعب الإميان 8515(.

وت�سمل احلاجة وامل�سلحة جميع احلاجات وامل�سالح 
امل�سالــــح  بالطبع  ت�سمـــل  كما  والدنيويــــة،  التجارية 
واحلاجات الدعوية من تاأليف قلوب النا�ض وحتبيبهم 
يف  امل�سلمني  عن  النمطية  ال�سورة  وتغيري  الدين  يف 

اأنحاء الدنيا.

حكم رد التحية بغري ال�سالم:
اأما رد التحية بغري ال�سالم فال اإ�سكال يف جوازه بل 

تاأكده لأمور:

اأهل  اختلف  بامل�سلمني  خمت�ض  هو  الذي  ال�سالم   •
�سلم بني  اإذا  امل�سلم  رده على غري  العلم يف حكم 
فمثل   )22 �ض  )انظر:  وال�ستحباب  بالوجوب  القول 

هذه التحية التي ل تخت�ض بامل�سلمني اأوىل بالرد.

اإمنا  التحية  من  املانعة  العلم  اأهل  ن�سو�ض  عامة   •
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اأما  للكافر،  وتوقرًيا  اإكراًما  فيه  لأن  لالبتداء  هي 
رد التحية فلي�ض فيه �سيء من ذلك.

مع النتباه ملا يلي:

يخت�ض  مبا  للكافر  الدعاء  يف  امل�سلم  يقع  ل  اأن   •
فذلك  ذلك،  ونحو  واملغفرة  كالرحمة  بامل�سلمني 
اهلل  قال  فقد  الكفار  اأما  للم�سلمني،  اإل  يكون  ل 
َوِلَقاِئِه   ِ اهللَّ ِباآَياِت  َكَفُروا  ِذيَن  فيهم:{َوالَّ تعاىل 

اأُوَلِئَك َيِئ�ُسوا ِمْن َرْحَمِتي}.

 وقد ثبت اأن اليهود كانوا يتعاط�سون عند النبي �سلى 
 " " يرحمكم اهلل  اأن يقول لهم  اهلل عليه و�سلم رجاء 
كما يقال للم�سلمني فكان ي�سمتهم بقوله: "يهديكم اهلل 
ح�سن  وقال:   2739 الرتمذي   ،940 املفرد  )الأدب  بالكم"  وي�سلح 

�سحيح(.

واأل تكـــــون هـــذه التحيــــة مـــن �سعائـــر دينهـــــــم   •
باب  من  عنها  فينهى  اعتقاداتهم  وخ�سو�سيات 

الت�سبه ل ل�سيء اآخر.

يجوز ابتداء غري امل�سلم بالتحية بغري   .1
حاجة  اأو  مل�سلحة  ذلك  كان  اإذا  ال�سالم 

على الراجح من اأقوال اأهل العلم.

2. يتاأكد على امل�سلم رد حتية الكافر بغري 
الإح�سان  مقابلة  من  ذلك  لأن  ال�سالم 

مبثله.

الدعاء  يف  يقع  ل  اأن  اإل  امل�سلم  يتنبه   .3
كالرحمة  للم�سلمني  يخت�ض  مبا  للكافر 
اخلا�سة  العبارات  يف  يقع  ول  واملغفرة 

بدين اأو اعتقاد كفري.
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اجلزء الأول
ع�القات����ك

الف�شل الثاين

التهنئة والإكرام
قبـــول هديــة غري امل�سلم

قبول دعوة غري امل�سلم اإىل الطعام والوليمــة

ح�ســــور املنا�سبــات فـي الكني�ســـة اأو املعبـــــد

تهنئة غري امل�سلمني باأعيادهم وامل�ساركة فيها
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وكمال  وال�سحبة  الع�سرة  ح�سن  من  اأن  �سك  ل 
التهادي  من  النا�ض  بني  يح�سل  ما  واجلرية  املزاملة 
الإجماع  "وانعقد  ال�سربيني:  قال  املتبادل،  والإح�سان 
اأنواعها، قال اهلل تعاىل:  الهبة بجميع  ا�ستحباب  على 
�سبب  ولأنها  بر،  والهبة  َوالتَّْقَوى}  اْلرِبِّ  َعَلى  {َوَتَعاَوُنوا 
تهادوا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  والتحاب،  التواد 

حتابوا" )مغني املحتاج 396/2(.

ولكن هل يجوز قبول الهدية من غري امل�سلم 
اإذا اأهدى لنا ؟

ذهب اأكرث اأهل العلم من اأتباع الأئمة الأربعة اإىل 
جواز قبول هدية غري امل�سلم لأحد اأفراد امل�سلمني اإذا 
الفتنة.)حا�سية  نف�سه  تهمة ومل يخف على  فيها  يكن  مل 
الفروع  والإكليل 357/3، مغني املحتاج 93/3،  التاج  ابن عابدين 217/4، 

.)406/7

اأن  اإىل  العلماء  اأكرث  ذهب  "وقد  رجب:  ابن  قال 
اأن  فله  هدية  امل�سلمني  اآحاد  اإىل  اأهدى  اإذا  الكافر 

يتملكها منه ويخت�ض بها دون غريه من امل�سلمني" )فتح 
الباري لبن رجب 21/2(.

ولكنهم اختلفوا يف حالتني:

1.  اإن اأهديت لإمام امل�سلمني وواليهم.

2. اأو كانت يف زمن احلرب.

يراعي م�سلحة  الإمام  اإن  فقـــــال احلنفيـــة:   •
امل�سلمني يف قبولهااأو ردها ل �سيما زمن احلرب.

)حا�سية ابن عابدين 217/4(.

واختلف املالكيــــة يف الهدية تاأتي الإمام زمن   •
)مواهب  قولني   على  اأم هدية  احلرب هل هي يفء 

اجلليل 554/4(.

وفرق ال�سافعية بني الهدايا زمن احلرب فقالوا   •
هي غنيمة ويف زمن ال�سلم هدية )مغني املحتاج 93/3(.

قبـــول هديــة
غيــــر امل�سلـــم
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�سبب اختالفهم:

النبي �سلى اهلل عليه  قبول  ثبوت  و�سبب اختالفهم 
و�سلم للهدية وورود النهي يف ذلك.

اأما قبول الهدية:

الهبة فقال:  البخاري يف �سحيحه: كتاب  بوب  فقد 
باب قبول الهدية من امل�سركني،)922/2( وما فيه:

اأيلة  ملك  اأهدى  قال:  ال�ساعدي  حميد  اأبي  عن   •
وك�ساه  بي�ساء  بغلة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للنبي 

برًدا وكتب اإليه ببحرهم -يعني بلدهم-.

• عن قتادة عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه اأن اأكيدر دومة 
اأهدى اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

اإىل  اأهدت  يهودية  "اأّن  عنه:  اهلل  ر�سي  اأن�ض  • عن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �ساة م�سمومة". 

قالت:  عائ�سة  عن  اأبيه  عن  عروة  بن  ه�سام  وعن 
الهدية  يقبل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  "كان 

ويثيب عليها" )البخاري 2445( وهو عام يف كل هدية.

بن  عيا�ض  حديث  فهو  ذلك  يف  الوارد  النهي  واأما 
حمار:"اإين نهيت عن زبد امل�سركني" )الرتمذي 1577( :

يريد  من  الهدية  قبول  عن  النهي  على  فمحمول 

من�سوخة  اأنها  اأو  ي�سمره،  �سيء  لأمر  والتودد  املوالة 
كما قال ابن حزم رحمه اهلل )املحلى 159/9(.

واحلوادث  املتعددة  الأحاديث  يعار�ض  ل  اإنه  ثم 
املختلفة التي ثبتت باأ�سانيد �سحيحة.

قبول  يف  "والأخبار  اهلل:  رحمه  البيهقي  قال 
هداياهم اأ�سح واأكرث" )ال�سنن الكربى 216/9(.

ما يهديه غري امل�سلم ب�سبب عيده:
عيدهم  ب�سبب  يهدونها  التي  هداياهم  قبول  يجوز 
خمًرا  تكون  كاأن  اأخرى،  حماذير  على  ت�ستمل  مل  ما 
اأح�سن يف غري  اأو  مثلها  بهدية  ويجازيهم  ونحو ذلك، 
اأعيادهم وقد ثبت مثل ذلك عن كثري من ال�سحابة، 

ومن ذلك:

من  اأطياًرا  لنا  اإن  قالت:  عائ�سة  امراأٌة  �ساألت   •
املجو�ض، واإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت: 
كلوا  ولكن  تاأكلوا  فال  اليوم  لذلك  ذبح  ما  "اأما 

من اأ�سجارهم".

"اأنه كان له �سكان  اأبي برزة ر�سي اهلل عنه:  عن   •
واملهرجان،  النريوز  له يف  يهدون  فكانوا  جمو�ض، 
وما  فكلوه،  فاكهة  من  كان  ما  لأهله:  يقول  فكان 
�سيبة  اأبي  ابن  عند  )الأثرين  فردوه"  ذلك  غري  من  كان 

.)88/8
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ال�سحابة:  عن  الآثار  ذكر  بعد  الإ�سالم  �سيخ  قال 
"فهذا كله يدل على اأنه ل تاأثري للعيد يف املنع من قبول 
هديتهم؛ بل حكمها يف العيد وغريه �سواء لأنه لي�ض يف 
-455/2 كفرهم" )القت�ساء  �سعائر  على  لهم  اإعانة  ذلك 

.)555

متى يحرم قبول هدية غري امل�سلم؟
مانع  اعرتاها  اإذا  امل�سلم  غري  هدية  قبول  يحرم 

خارجي عنها وذلك يف �سور:

ُذبحت  كتابي  ذبيحة  الهدية  كانت  اإن   .1
لأجل العيد: 

اإباحتها  على  جممًعا  كان  واإن  الكتاب  اأهل  فذبائح 
�ض  الفقهي  املبتعث  دليل  الأ�سل)انظر:  حيث  من 
مذبوحة  كانت  اإن  عنها  المتناع  الأحوط  لكن   ،)152

لعيد لديهم؛ لأنها تكون عادة ما اأُِهلَّ لغري اهلل به.

ولي�ض املق�سود كل حلم قدموه يف عيدهم، واإمنا ما 
ذبحوه ق�سًدا لتعظيم العيد.

ولتو�سيح هذا يقال:

• ما ذبح لأجل تعظيم العيد الديني عندهم فيغلب 
يكون  ل  اأن  ويحتمل  اهلل  لغري  ذبح  يكون  اأن  عليه 

كذلك.

• فاإن ُذبح واأُِهلَّ به لغري اهلل من قبل الكتابي 
فاختلف فيه اأهل العلم على اأقوال:

التحريــــــــــــــم وهو مذهب اجلمهور من   .1
ال�سنائع  )بدائع  واحلنابلة  وال�سافعية  احلنفية 

46/5، املجموع 409/8، الإن�ساف 307/10(.

)منح  املالكية  مذهب  وهو  الكراهــــــــــــــة   .2
اجلليل 414/2(.

من  عدد  عن  مروي  وهو  الإباحــــــــــــــة   .3
ال�سحابة والتابعني وقول عند املالكية )انظر: 
 ،409/5 بطال  لبن  البخاري  �سرح   ،449/1 املجتهد  بداية 

ال�ستذكار 258/5، تف�سري الطربي 321/3(.

تعار�ض  اختالفهــــم:  "و�سبـــــب  ر�ســــــد:  ابن  قال 
تعاىل:                  قوله  اأن  وذلك  الباب،  الكتاب يف هذا  عمومي 
اأن  يحتمل  َلُّكْم}  ِحٌلّ  اْلِكَتاَب  اأُوُتوْا  اَلِّذيَن  {َوَطَعاُم 
ِ ِبِه}  ا لقوله تعاىل: {َوَما اأُِهَلّ ِلَغرْيِ اهلَلّ يكون خم�س�سً
ِ ِبِه}  ويحتمل اأن يكون قوله تعاىل: {َوَما اأُِهَلّ ِلَغرْيِ اهلَلّ
اْلِكَتاَب  اأُوُتوْا  اَلِّذيَن  {َوَطَعاُم  تعاىل:  لقوله  ا  خم�س�سً
ي�ستثنى  اأن  ي�سح  منهما  واحد  كل  كان  اإذ  َلُّكْم}  ِحٌلّ 

من الآخر.

ِبِه}   ِ اهلَلّ ِلَغرْيِ  اأُِهَلّ  {َوَما  تعاىل:  قوله  جعل  فمن   
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اْلِكَتاَب  اأُوُتوْا  اَلِّذيَن  {َوَطَعاُم  تعاىل:  لقوله  ا  خم�س�سً
ِحٌلّ َلُّكْم} قال: ل يجوز ما اأهل به للكنائ�ض والأعياد، 

ومن عك�ض الأمر قال: يجوز" )بداية املجتهد 451/1(.

اأما مــا لـــم ُيَهلَّ بـــه لغيـــــر اهلل واإمنا ُذبـــــح   •
احتفاًل وتعظيًما لهذا العيد فاختلف فيه 

على اأقوال:

1.  التحريــــــــــــم وهو مذهب ال�سافعية ورواية 
عند احلنابلة واختارها ابن تيمية رحمه اهلل 

)املجموع 409/8 ، 78/9، الفروع 403/10(.

2. الكراهـــــــــــــــة وهــــــو مذهــــــــب املالكية 
اجلليل  )منح  احلنابلة  مذهب  من  وال�سحيح 

414/2، �سرح الزرك�سي259/3(.

مذهب  يف  رواية  وهو  الإباحـــــــــــــــــة   .3
احلنابلة )الإن�ساف 307/10، �سرح الزرك�سي259/3(.

قال ابن تيمية: "واإمنا يجوز اأن يوؤكل من طعام اأهل 
الكتاب يف عيدهم بابتياع اأو هدية اأو غري ذلك ما مل 
يذبحوه للعيد فاأما ذبائح املجو�ض فاحلكم فيها معلوم 
الكتاب  اأهل  ذبحه  ما  واأما  العامة.  عند  حرام  فاإنها 
لأعيادهم، وما يتقربون بذبحه اإىل غري اهلل نظري ما 

يذبح امل�سلمون هداياهم و�سحاياهم متقربني بها اإىل 
والزهرة  للم�سيح  يذبحون  ما  مثل  وذلك  تعاىل،  اهلل 
اأنه ل  اأ�سهرهما يف ن�سو�سه  اأحمد فيها روايتان  فعن 

يباح اأكله" )اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم 250/1(.

اأطياًرا من  اإن لنا  وقد �ساألت امراأة عائ�سة فقالت: 
املجو�ض واإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، فقالت:"اأّما 
ماذبح لذلك اليوم فال تاأكلوا ولكن كلوا من اأ�سجارهم" 

)ابن اأبي �سيبة 24371(.

فذبائح الأعياد ل تقبل اإن كانت من غري اأهل الكتاب 
على الأ�سل بتحرميها، وذبائح الكتابي يف العيد ل تقبل 

ملا يخ�سى اأن تكون ما اأهل لغري اهلل به.
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2. اإن كانت الهدية حراًما علينا مطلًقا:

اخلنزير  من  طعاًما  اأو  خمر  قنينة  يهدي  كاأن       
رد  فقد  ذلك؛  وغري  خليعة  اأو جملة  قمار  لعبة  اأو 
ملا  اخلمر  راوية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

اأهديت اإليه.

روى م�سلم يف �سحيحه )1579( عن ابن عبا�ض قال: 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول  اأهدى  رجال  "اإن 
راوية خمر فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
اإن�ساًنا،  اأن اهلل قد حرمها؟ قال: ل. ف�ساّر  هل علمت 
فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: مب �سارْرته؟ 
فقال: اأمرته ببيعها. فقال: اإن الذي حرم �سربها حرم 

بيعها. قال: ففتح املزادة حتى ذهب ما فيها".

اأما اإن كانت الهدية حراًما من وجه دون اآخر؛ كاأن 
يهدي حريًرا اأو ذهًبا للرجال فيجوز قبولها ثم تباع اأو 

تهدى ملن يجوز له ا�ستخدامها.

اأبي  بن  علي  عن  �سحيحه  يف   )2071( م�سلم  روى 
طالب "اأن اأكيدر دومة اأهدى اإىل النبي �سلى اهلل عليه 
ُخُمًرا  �سققه  فقال:  علًيا  فاأعطاه  حرير،  ثوب  و�سلم 
ر�سول اهلل  بنت  والفواطم هن فاطمة  الفواطم".  بني 
وفاطمة بنت اأ�سد وفاطمة بنت حمزة، وقيل غري ذلك.

دينية  طقو�ض  له  اأو  دينًيا  �سعاًرا  كانت  اإن   .3
وغري  ال�سموع  اأنواع  وبع�ض  كال�سليب  عندهم؛ 

ا.  ذلك، فيحرم قبولها اأي�سً

على  فيجوز  امل�ستثنيات،  تلك  �سوى  ما  اأما 
ال�سحيح قبول هدية غري امل�سلم �سواء اأكان كتابًيا اأو 
من اأي ملة كانت تاأليًفا وترغيًبا له يف الإ�سالم -مامل 
اأو فتنة -كما قبل النبي �سلى اهلل  يكن يف ذلك تهمة 
عليه و�سلم هدايا بع�ض الكفار، كهدية املقوق�ض وملك 

اأيلة وغريهم.
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اأًيا  امل�سلم  غري  من  الهدية  قبول  يجوز   .1
لقلبه كما فعل ر�سول  تاأليًفا  كانت ملته 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

واحللـــــوى  الهديــــة  بقبــــول  باأ�ض  ل   .2
يف  امل�سلم  غري  من  املباحة  والأطعمة 

عيده مامل تكن من ذبائح ذلك العيد.

3. يحرم قبول الهدية اإن كانت من ذبيحة 
حمرمة  كانت  اأو  عيدهم  لأجل  ذبحت 

علينا مطلًقا.

4. يجوز قبول الهدية اإن كانت حمرمة من 
وجه دون اآخر كالذهب للرجال وتو�سع 

فيما يباح لنا.

قبول هدية الكافر:

يحرم قبولها 
وترد ويبني 

ال�سبب كما رد 
النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم 
راوية اخلمر.

يحرم قبولها 
وترد كما �سبق.

تقبل ويجازى عليها بخري منها 
كما فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

نعم

نعم

؟
؟

هل هي حرام 
علينا مطلًقا 

كاخلمر وذبيحة 
املجو�سي؟

هل هي �سعار 
ديني؟

ل

ل



دل������������ي������������ل ال�������������داع�������������ي�������������ة ال������ف������ق������ه������ي

الف�شل الثاين
ع���القات���ك

44

يجوز قبول دعوة غري امل�سلم للطعام بال خالف بني 
اأهل العلم، و�سواء كانت الدعوة يف البيت اأو يف مطعم، 
اأن�ض ر�سي  فيجوز قبولها واملكافاأة عليها وردها، فعن 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  دعا  يهوديا  "اأن  عنه:  اهلل 
)اأحمد  فاأجابه"  �سنخة  واإهالة  �سعري  خبز  اإىل  و�سلم 

.)13860

 وينبغي التاأكيد عند قبول دعوته على اأمور:

1. اأن ل تكون الدعوة احتفاًل بعيد من اأعيادهم.

2. التاأكد من اإباحة املطعومات وامل�سروبات.

املدعوين  اأحد  من  خمر  املائدة  على  يدار  ل  اأن   .3
لثبوت النهي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حيث 
قال: "من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يجل�ض 

على مائدة يدار عليها اخلمر" )الرتمذي 2801(.

4. اأن ل يكون يف الوليمة منكرات ظاهرة كالرق�ض 
والغناء ونحو ذلك.

اأن ل يوؤدي هذا اإىل عالقة ود وحمبة واإخاء بني   .5
اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ {َيا  تعاىل:  قال  وقد  والكافر  امل�سلم 
ُهْم  َبْع�سُ اأَْوِلَياء  اَرى  َوالَنّ�سَ اْلَيُهوَد  َتَتِّخُذوْا  َل  اآَمُنوْا 

ُه ِمْنُهْم}. نُكْم َفاإَِنّ اأَْوِلَياء َبْع�ٍض َوَمن َيَتَوَلُّهم ِمّ

قلبه  تاأليف  �سياق  يف  التعامل  هذا  يجري  اأن   .6
ودعوته لالإ�سالم.

دعوته اإىل الوليمة:
 جتوز دعوته اإىل الطعام واإكرامه مطلًقا، وت�ستحب 
اإن كانت بنية حتبيبه وتاأليف قلبه لالإ�سالم مع التاأكيد 
على اأن ل يوؤثر ذلك اأو ين�سي بغ�ض ما هو عليه من كفر 

و�سرك، واأن ل يكون على الدوام.

َوَطَعاُم  َباُت  يِّ الطَّ َلُكُم  اأُِحلَّ  {اْلَيْوَم  تعاىل:  اهلل  قال 
ِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم}. الَّ

قبول دعوة غري امل�سلم
اإىل الطعــــام والوليمــة
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بيان  على  املف�ّسرون  يعّرج  "مل  عا�سور:  ابن  قال 
اأراه:  والذي  َلُهْم}،  ِحلٌّ  {َوَطَعاُمُكْم  بذكر  املنا�سبة 
اأّن اهلل تعاىل نّبهنا بهذا اإىل التي�سري يف خمالطتهم، 
طَعامنا،  ُنطعمهم  اأن  لنا  واأباح  طعامهم،  لنا  فاأباح 
اأّن عّلة الرخ�سة يف تناولنا  فُعلم من هذين احلكمني 
والتنوير  )التحرير  خمالطتهم"  اإىل  احلاجة  هو  طعامهم 

.)122/6

�سمع  اأنه  عنه  اهلل  ر�سي  اخلدري  �سعيد  اأبي  وعن 
"ل ت�ساحب  يقول:  �سلم  و  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأبو   ،2395 تقي" )الرتمذي  اإل  طعامك  ياأكل  ول  موؤمًنا  اإل 

داود 4832(.

وجه  "واإمنا  احلديث:  معنى  يف  اخلطابي  قال   
لأن  الأتقياء  اإل  موؤاكلتك  اإىل  تدع  ل  ومعناه:  احلديث 
النبي  يقول  القلوب،  بني  وجتمع  الألفة  توجب  املوؤاكلة 
وذوو  خلطاوؤك  يكون  اأن  فتوخ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

الخت�سا�ض بك اأهل التقوى" )العزلة �ض 143-142(.

تعاىل:  اهلل  قــــــــول  تف�سيــــر  يف  كثري  ابن  وقـــــــال 
من  تطعموهم  اأن  ولكم  "اأي:  َلُهْم}:  ِحلٌّ  {َوَطَعاُمُكْم 
باب  من  وهذا  ذبائحهم،  من  اأكلتم  كما  ذبائحكم 
�سلى  النبي  األب�ض  كما  واملجازاة،  واملقابلة  املكافاأة 
�سلول حني  بن  اأبّي  بن  لعبد اهلل  ثوبه  و�سلم  اهلل عليه 
مات ودفنه فيه، قالوا: لأنه كان قد ك�سا العبا�ض حني 
قدم املدينة ثوبه، فجازاه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

اإىل  امل�سلم  غري  دعوة  قبول  يجوز   .1
ال�سرعية  الأحكام  مراعاة  مع  الوليمة 

الأخرى.

2. جتوز دعوة غري امل�سلم للطعام واإكرامه 
تاأليًفا لقلبه.

اإل  َحْب  َت�سْ "ل  فيه:  الذي  فاأما احلديث  بذلك،  ذلك 
ُموؤِْمنا، ول ياأكل طعامك اإل تقي" فمحمول على الندب 

وال�ستحباب" )تف�سري ابن كثري 41/3(.
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يف  له  والإهداء  امل�سلم  غري  تهنئة  جواز  الأ�سل 
منا�سباته اخلا�سة كالزواج والنجاح ونحو ذلك.

حكم دخول الكني�سة:

الراجح من اأقوال اأهل العلم جواز دخول الكنائ�ض 
ومعابد الكفار من غري كراهة كما هو مذهب اجلمهور؛ 
فهو مذهب املالكية وقول عند ال�سافعية وال�سحيح من 
بيعة  دخول  "وله  املرداوي:  قال  احلنابلة،   مذهب 
وكني�سة وال�سالة فيهما من غري كراهة على ال�سحيح 

من املذهب" )الإن�ساف496/1(.

ت�ساوير  فيها  يكن  مل  ما  دخولها  يجوز  وقيل: 
مذهب  يف  ورواية  ال�سافعية  مذهب  وهو  ومتاثيل 

احلنابلة.

وهو  لل�سياطني  جممع  لأنها  دخولها  يكره  وقيل: 
مذهب احلنفية ورواية عند احلنابلة.

وقال بع�ض ال�سافعية: ل يدخلها اإل باإذن اأهلها.

اأدلة القول باجلواز :

عليهم  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  دخول  ثبوت   .1
للكنائ�ض و�سالتهم فيها، ف�سلى اأبو مو�سى ر�سي 
اهلل عنه بكني�سة بدم�سق ا�سمها نحيا )امل�سنف 4871( 

كما ثبت ذلك عن غريه من ال�سحابة.

2. عقد عمر ر�سي اهلل عنه مع الن�سارى امل�سهور 
اأن  "واأن ل مننع كنائ�سنا  العمرية وفيه  بال�سروط 
ينزلها اأحد من امل�سلمني يف ليل ول نهار واأن نو�سع 
بنا  مر  ُننِزل من  واأن  ال�سبيل  وابن  للمارة  اأبوابها 
 )18497 ونطعمهم")البيهقي  اأيام  ثالثة  امل�سلمني  من 
قال ابن القيم رحمه اهلل: "و�سهرة هذه ال�سروط 
بالقبول  تلقوها  الأئمة  فاإن  اإ�سنادها  عن  تغني 
ذكر  يزل  ومل  بها،  واحتجوا  كتبهم  يف  وذكروها 
وقد  كتبهم  ويف  األ�سنتهم  على  العمرية  ال�سروط 
اأهل  بعده اخللفاء وعملوا مبوجبها" )اأحكام  اأنفذها 

الذمة164/3(.

ح�ســــور املنا�سبـــــــات
فـي الكني�سة اأو املعبد
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3.  ما ثبت من زيارة اأمهات املوؤمنني لكني�سة يف 
احلب�سة حيث ذكرت بع�ض ن�ساء النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم كني�سة راأينها باأر�ض احلب�سة يقال لها 
مارية، وكانت اأم �سلمة واأم حبيبة ر�سي اهلل عنهما 
اأر�ض احلب�سة، فذكرتا من ح�سنها وت�ساوير  اأتتا 
منهم  مات  اإذا  "اأولئك  فقال:  راأ�سه  فرفع  فيها 
الرجل ال�سالح بنوا على قربه م�سجًدا، ثم �سوروا 
 " فيه تلك ال�سورة، اأولئك �سرار اخللق عند اهلل 

)البخاري 1276(.

يف  الن�سارى  فعل  وال�سالم  ال�سالة  عليه  فاأنكر 
اأمهات  ينكر على  القبور ومل  وبنائهم على  ت�سويرهم 

املوؤمنني زيارتها.

واأما الأثر الذي علقه البخاري عن عمر ر�سي اهلل 
اأ�سلم موىل عمر  الرزاق من طريق  وو�سله عبد  عنه، 
ر�سي اهلل عنه:  "ملا قدم عمر ال�سام �سنع له رجل من 
عظماء الن�سارى طعاًما ودعاه فقال عمر: اإنا ل ندخل 
كنائ�سكم من ال�سور التي فيها يعني التماثيل")م�سنف 

عبد الرزاق 1610(.

فمحمول على اأن عمر هو خليفة امل�سلمني وقد يغرت 
فيها من  ما  مع  الكني�سة  يدخل  راأوه  اإذا  النا�ض  بفعله 
التماثيل وال�سور فيظنون ذلك منه اإقراًرا ملا هم عليه 

من ال�سرك وال�سالل ؛ فامتنع حينئذ من الدخول.

يف  عائد  ابن  وروى   " اهلل:  رحمه  قدامة  ابن  قال 
فتوح ال�سام اأن الن�سارى �سنعوا لعمر ر�سي اهلل عنه 
حني قدم ال�سام طعاًما فدعوه، فقال: اأين هو ؟ قالوا: 
يف الكني�سة فاأبى اأن يذهب، وقال لعلي: ام�ض بالنا�ض 
فدخل  بالنا�ض  عنه  اهلل  ر�سي  علي  فذهب  فليتغدوا، 
اإىل  ينظر  علي  وجعل  وامل�سلمون،  هو  وتغدى  الكني�سة 
فاأكل"  دخل  لو  املوؤمنني  اأمري  على  ما  وقال:  ال�سور 

)املغني113/8(.

اأحــــــــوال ل يجــــوز فيها زيــــــارة الكني�ســــة 
اأو املعبد:

اأو منا�سبة دينية لديهم  1. عندما يوافق ذلك عيًدا 
الكفار  اأعياد  يف  م�ساركة  حينئذ  احل�سور  فيكون 
املنهي عنها �سرًعا، وقد قال عمر ر�سي اهلل عنه 
كنائ�سهم  يف  عليهم  تدخلوا  "ل  �سحيح:  باإ�سناد 
" )م�سنف  عليهم  تنزل  ال�سخطة  فاإن  عيدهم  يوم 

عبد الرزاق 1609(.

ال�سعائر  يف  بامل�ساركة  احلا�سرون  ُيلزم  عندما   .2
كاأن يطلب من الزائر  تقدمي اأو فعل ما فيه تعظيم 
للمعبد كك�سف الراأ�ض اأو النحناء اأو الإن�ساد ونحو 

ذلك.

بورود  معه  ومن  الزائر  على  الفتنة  ُخ�سيت  اإذا   .3
وهذا  وي�سمعونه،  يرونه  ما  قلوبهم  على  ال�سبه 
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يرد كثرًيا على الأطفال ومن لي�ض لديه علم ويقني 
بحقيقة بطالن دينهم .

4. اإذا كان ح�سورك بغري اإذنهم اأو ظن من يف املعبد 
ب�سعائرهم  ا�ستهزاء  فيه  اأن ح�سورك  الكني�سة  اأو 

وعباداتهم.

5. اإذا كان لك �ساأن فيفتنت بذلك ويظن من ل علم 
يف  كما  دينهم  ل�سعائر  منك  اإقرار  هذا  اأن  لديه 

ق�سة عمر ر�سي اهلل عنه. 

ملا  املقر  هيئة  على  ووجودك  ح�سورك  كان  اإذا   .6
�سلواتهم  يف  و�سرك  كفر  من  ويفعلونه  يقولونه 
مل  اإذا  بالقلب  الإنكار  ي�سدق  ول   ، وعباداتهم 
يخالطه مفارقة للمنكر واأهله مع القدرة على ذلك .

اإَِذا  اأَْن  اْلِكَتاِب  يِف  َعَلْيُكْم  َل  َنزَّ {َوَقْد  تعاىل:  قال 
َتْقُعُدوا  َفال  ِبَها  َوُي�ْسَتْهَزاأُ  ِبَها  ُيْكَفُر   ِ اهللَّ اآَياِت  �َسِمْعُتْم 
ِمْثُلُهْم  اإًِذا  ُكْم  اإِنَّ ِه  َغرْيِ َحِديٍث  يِف  وا  َيُخو�سُ َحتَّى  َمَعُهْم 

َم َجِميًعا}. َ َجاِمُع امْلَُناِفِقنَي َواْلَكاِفِريَن يِف َجَهنَّ اإِنَّ اهللَّ

وجوب  على  بهذا  "فدل  اهلل:  رحمه  القرطبي  قال 
لأن  منكر،  منهم  ظهر  اإذا  املعا�سي  اأ�سحاب  اجتناب 
بالكفر  والر�سا  فعلهم،  ر�سي  فقد  يجتنبهم  مل  من 
من  فكل  ْثُلُهْم}  ِمّ اإًِذا  ُكْم  {اإَِنّ عزوجل:  اهلل  قال  كفر، 
جل�ض يف جمل�ض  مع�سية ومل ينكر عليهم يكون معهم 

تكلموا  اإذا  عليهم  ينكر  اأن  وينبغي  �سواء،  الوزر  يف 
باملع�سية وعملوا بها، فاإن مل يقدر على النكري عليهم 
فينبغي اأن يقوم عنهم حتى ل يكون من اأهل هذه الآية.

ح�سور حفل الزفاف يف الكني�سة:

اإن  لكنه   ، دينًيا  حفاًل  لي�ض  كان  واإن  الزفاف  حفل 
�سلم من املحاذير ال�سابقة  ل يخلو عادة من م�ساهد 
فيها قدر من العري والنحراف الأخالقي التي حت�سل 
كذلك  الأمر  كان  واإذا   ، العرو�سني  اأو  احل�سور  من 
تقدمي  وميكنك   ، احل�سور  عن  المتناع  عليك  فيجب 
التهنئة له يف مكان اآخر، ودرء املف�سدة مقدم على جلب 

امل�سلحة.

وامل�ساهد   املحاذير  تلك  من  احلفل  �سلم  اإن  اأما 
-وهذا �سبه النادر - فيجوز حينئذ ح�سوره على الأ�سل 
امل�سلم  غري  تهنئة  وجواز  الكنائ�ض  دخول  جواز  يف 
مبنا�سباته الدنيوية وجواز قبول دعوته ووليمته ويتاأكد 
ذلك اإن كان  يف �سياق توثيق العالقة معه لدعوته لهذا 

الدين.
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ح�سور املنا�سبات يف الكني�سة اأو املعبد:
يحرم  احل�سور 

وامل�ساركة يف اأعياد 
الكفار مطلًقا.

يحرم لتلك 
املحاذير 

واملحرمات.

يحرم احل�سور لقول 
اهلل تعاىل: {َفاَل 

َتْقُعُدوْا َمَعُهْم َحتَّى 
وْا يِف َحِديٍث  َيُخو�سُ

ِه}. َغرْيِ

يجوز على الأ�سل دخول الكني�سة واإجابة الدعوة 
والوليمة من الكافر.

نعم

نعم

نعم

؟

؟
؟
هل هو عيد

اأو حفل ديني؟

هل هناك حماذير 
وحمرمات اأخرى 
م�ساحبة كالعري 

و�سرب اخلمور؟

هل هناك طقو�ض 
وعبادات تفعل 
اأثناء تواجدك 
واأنت على هيئة 

املقر لهم ؟

ل

ل

ل

1. الأ�ســل جــــواز دخــــول الكنائـــ�ض على 
الراجح من اأقوال اأهل العلم.

2. يحرم دخول الكنائ�ض يف اأحوال معينة 
ونحو  لهم  عيًدا  اليوم  ذلك  يكون  كاأن 

ذلك.

مبنا�سباته  امل�سلم  غري  تهنئة  3.يجوز 
واأفراحه الدنيوية.

امل�سلم  غري  دعـــوة  قبـــول  يجـــــوز   .4
مل  ما  الدنيويــة  واملنا�سبــة  للوليمة 

ي�ساحبــها حمذور .

5. ينبغي عــــدم ح�ســـور حفــل الزواج يف 
ي�ساحبه عادة من حماذير  ملا  الكني�سة 
وحمرمات وميكن للم�سلم تقدمي التهنئة 

يف مكان اآخر.
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الأعياد �سعار الأديان وامللل:

وال�سرائع  الديانات  �سعائر  اأهم  اأحد  هي  الأعياد 
وامللل، فقد جعل اهلل للم�سلمني عيدين يرمزان ل�سكر 
اهلل على ما منَّ به من موا�سم اخلري والطاعة، فياأتي 
بال�سيام  رم�سان  �سهر  عدة  اإكمال  بعد  الفطر  عيد 
الأكرب  احلج  يوم  ليكون  الأ�سحى  عيد  وياأتي  والقيام 
ويطوفوا  نذورهم  ويوفوا  تفثهم  احلجاج  فيق�سي 
ذي  ع�سر  الفا�سلة  الع�سر  متام  ويكون  العتيق  بالبيت 
اأعظم  من  فيها  ال�سالح  العمل  يكون  والتي  احلجة 

املحبوبات هلل تبارك وتعاىل .

ولهذا جاء النهي عن تخ�سي�ض يوم اآخر يكون عيًدا 
كان  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  اأن�ض  فعن  به،  ويحتفل  يعظم 
يلعبون  �سنة  كل  من  يومان  اجلاهلية  يف  املدينة  لأهل 
فيهما، فلما قدم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم املدينة قال:  
بهما  اهلل  اأبدلكم  وقد  فيهما،  تلعبون  يومان  لكم  "كان 

خرًيا منهما: يوم الفطر ويوم النحر" )رواه الن�سائي 1556(.

فكيف اإذا كان العيد جزًءا من عقيدة كفريةو�سركية 
فيه  ويظهرون  وعباداتهم  الكفار  �سعائر  فيه  تقام 
والكري�سم�ض  ال�سنة  راأ�ض  كعيد  واحتفالهم  فرحهم 
وعيد الف�سح وغريها فيكون الأمر حينئذ اأ�سد واأعظم.

الحتفال باأعياد الكفار:

باأعياد  الحتفال  حترمي  على  العلم  اأهل  اأجمع 
الكفار الدينية وم�ساركة املحتفلني فرحتهم ملا يف ذلك 

من املحاذير ويدل على ذلك ما يلي:

وا  وا ِباللَّْغِو َمرُّ وَر َواإَِذا َمرُّ ِذيَن َل َي�ْسَهُدوَن الزُّ 1. {َوالَّ
ابن  وحممد  وطاو�ض،  اأبوالعالية،  قال  ِكَراًما}، 
وغريهم:  اأن�ض،  بن  والربيع  وال�سحاك،  �سريين، 

هي اأعياد امل�سركني )ابن كثري 130/6(.

2. لأنــــه مـــن الت�سبــــه ال�سريــــــــح وقد قــــــــال �سلى 
اهلل عليه و�سلم: "من ت�سبه بقوم فهو منهم" )رواه 
اأبو داود 4031( ، قال عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض: 

تهنئة غري امل�سلمني باأعيادهم
وامل�ســــــــــــــــاركـــــــة فيـــــــــــها
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نريوزهم  و�سنع  امل�سركني  باأر�ض  بنى  "من 
ومهرجاناتهم وت�سبه بهم حتى ميوت ح�سر معهم 
يوم القيامة" )البيهقي 18642 و�سححه ابن تيمية يف القت�ساء 

.)754/1

3. لأن امل�ساركة فيها نوع من مودتهم وحمبتهم وقد 
اأَْوِلَياء  اَرى  َوالنَّ�سَ اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوْا  {َل  تعاىل:  قال 
اأَيَُّها  {َيا  تعاىل:  وقال  الآية،  اأَْوِلَياء..}  ُهْم  َبْع�سُ
ُكْم اأَْوِلَياء ُتْلُقوَن  ي َوَعُدوَّ ِذيَن اآَمُنوا َل َتتَِّخُذوا َعُدوِّ الَّ
 {.. قِّ َن احْلَ ا َجاءُكم مِّ ِة َوَقْد َكَفُروا مِبَ اإَِلْيِهم ِبامْلََودَّ

الآية.

4. اأنها �سعار الأديان وامللل وقد ثبت يف ال�سحيحني 
عن عائ�سة ملا دخل عليها اأبو بكر وعندها جاريتان 
تغنيان بيوم بعاث اأنكر ذلك اأبو بكر بقوله: مزمار 
ال�سيطان يف بيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
فقال عليه ال�سالة وال�سالم: " اإن لكل قوم عيًدا 
وا�سح  �سعار  فالعيد   .)909 )البخاري  عيدنا"  وهذا 
وق�سية دينية عقدية متيز امل�سلم عن غريه ولي�ست 

جمرد عادات.

للم�سلمني  يجوز  "ول  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  قال 
هم  الذين  العلم  اأهل  باتفاق  امل�سركني  اأعياد  ح�سور 
اأهله". وقد �سرح به الفقهاء من اأتباع املذاهب الأربعة 

يف كتبهم.

وروى البيهقي باإ�سناد �سحيح عن عمر بن اخلطاب 
"ل تدخلوا على امل�سركني يف  اأنه قال:  ر�سي اهلل عنه 
عليهم".  تنزل  ال�سخطة  فاإن  عيدهم  يوم  كنائ�سهم 
اأعيادهم".  اأعداء اهلل يف  "اجتنبوا  ا:  اأي�سً وقال عمر 
عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  جيد  باإ�سناد  البيهقي  وروى 
نريوزهم  ف�سنع  الأعاجم  ببالد  َمرَّ  "من  قال:  اأنه 
ح�سر  كذلك  وهو  ميوت  حتى  بهم  وت�سبه  ومهرجانهم 

معهم يوم القيامة" )اأحكام اأهل الذمة 1 /724-723(.

تهنئتهم باأعيادهم ومنا�سباتهم:

املحاربني   غري  الكفار  تهنئة  �سك  بال  يجــــــــوز 
والنجاح  كالزواج  الدنيوية  ومنا�سباتهم  باحتفالتهم 
واملولود اجلديد ونحو ذلك ، وهذا من كرائم الأخالق 
وح�سن الع�سرة والرب ، ولكنَّ تهنئتهم باأعيادهم الدينية 

لها �ساأن اآخر.

فيحرم تهنئة الكفار باأعيادهم الدينية ملا يف ذلك 
ال�سالل  واإقرارهم على ما هم عليه من  اإعانتهم  من 
يف  و�سالته  لل�سليب  �سجوده  على  تهنئه  فكاأنك 

الكني�سة، وقد حكي التفاق على ذلك.

ب�سعائر  التهنئة  "واأما  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  قال 
يهنئهم  اأن  مثل  بالتفاق  فحرام  به  املخت�سة  الكفر 
باأعيادهم و�سومهم فيقول: عيد مبارك عليك، اأو تهناأ 
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بهذا العيد ونحوه ؛ فهذا اإن �سلم قائله من الكفر فهو 
من املحرمات، وهو مبنزلة اأن يهنئه ب�سجوده لل�سليب؛ 
التهنئة  من  مقًتا  واأ�سد  اهلل  عند  اإثًما  اأعظم  ذلك  بل 
احلرام  الفْرج  وارتكاب  النف�ض  وقتل  اخلمر  ب�سرب 
يقع يف ذلك،  للدين عنده  قدر  ل  وكثري من  ونحوه، 
مبع�سية  عبًدا  هناأ  فمن  فعل.  ما  قبح  يدري  ل  وهو 
وقد  و�سخطه،  اهلل  ملقت  تعر�ض  فقد  كفر  اأو  بدعة  اأو 
الظلمة  تهنئة  يتجنبون  العلم  اأهل  من  الورع  اأهل  كان 
والتدري�ض  الق�ساء  مبن�سب  اجلهال  وتهنئة  بالوليات 
و�سقوطهم من عينه" )اأحكام  والإفتاء جتنًبا ملقت اهلل 

اأهل الذمة 144/1(.

فتوى معا�سرة:

تهنئة  باإباحة  املعا�سرين  العلم  اأهل  بع�ض  اأفتى 
الكفار باأعيادهم ل �سيما اإن كان لنا بهم �سلة جرية اأو 
زمالة اأو قرابة وهذا غري �سحيح لعدد من الأمور منها: 

القيم  ابن  الذي حكاه  العلم  اأهل  لتفاق  ملخالفته   •
وغريه .

والإح�سان  امل�ساملني  الكفار  الرب مع  لي�ض من  هذا   •
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  يرد  فلم  لهم، 
الزمن  من  فرتة  عاي�سهم  قد  وهو  اليهود  تهنئة 
ُخُلًقا  النا�ض  اأكرم  وهو  لذلك،  املقت�سي  وجود  مع 

عليه ال�سالة وال�سالم.

الدعوة  واإجابة  ال�سالم  رد  على  التهنئة  وقيا�ض   •
عالقة  ل  ذلك  لأن  الفارق؛  مع  قيا�ض  والزيارة 
الحتفال  بخالف  دينهم،  �سعائر  من  ب�سعرية  له 
الديانات  �سعائر  اأحد  فالعيد  به،  والتهنئة  بالعيد 
"اإن لكل  ورموزها كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 

قوم عيًدا وهذا عيدنا" )البخاري 909(.

قال:  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�ض  ابن  عن  يروى  ما   •
وفيك"  قلت  فيك  اهلل  بارك  فرعون  يل  قال  "لو 
)الأدب املفرد 1113( �سبيه برد ال�سالم واإح�سان الكالم 

التهنئة  ولكن  فيه  مرية  ل  حق  وهذا  والع�سرة، 
بالعيد �ساأنها اآخر كما �سبق.

تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  ت�سدد  اأن  من  يقال  وما   •
الكفار  اأعياد  يف  اهلل  رحمهما  القيم  ابن  وتلميذه 
وت�سرذمهم  الوقت  امل�سلمني يف ذلك  ب�سبب حالة 
و�سعفهم يف مقابل اأعدائهم من الن�سارى والترت 
اأقوال  اهلل  رحمهم  نقلوا  فقد  �سحيح؛  غري  زعم 
اأهل العلم ال�سابقني بل وحكوا التفاق على ذلك، 

ثم اإننا نعي�ض زماًنا مثلهم اأو اأ�سد.

عمله  يف  وعنًتا  حرًجا  وجد  اإذا  للم�سلم  وميكن 
تهنئة  حني  �سكوته  و  اإجابتهم  عدم  ب�سبب  جامعته  اأو 
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الكفار له باأعيادهم اأن يجيبهم بكالم ح�سن عام لي�ض 
فيه ذكر العيد ومباركته.

اإعانتهم بالبيع اأو الإعارة اأو الإجارة
لإقامة اأعيادهم:

اإقامة  يف  و�سيلة  باأي  الكفار  اإعانة  للم�سلم  يجوز  ل 
اأعيادهم واحتفالتها امل�ساحبة كبيع البطاقات واأ�سجار 
امليالد وال�سموع لأن يف هذا تعاوًنا �سريًحا على الإثم 
والعدوان واهلل يقول: {َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى َوَل 

َتَعاَوُنوْا َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن}. 

يحـــــل  ل  اأنه  تـــــرى  األ   " املالكي:  حبيب  ابن  قال 
م�سلحة  من  �سيًئا  الن�سارى  من  يبيعوا  اأن  للم�سلمني 
عيدهم، ل حلًما ، ول اإداًما ، ول ثوًبا، ول ُيعارون دابة ، 
ول يعاونون على �سيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم 
�سركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي لل�سالطني 
اأن ينهوا امل�سلمني عن ذلك. وهو قول مالك وغريه، مل 

اأعلمه اختلف فيه" )اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم 526/2(.  

يف  للكفار(  )اأي  لهم  امل�سلمني  بيع  "فاأما  وقال: 
الطعام  من  عيدهم  على  به  ي�ستعينون  ما  اأعيادهم 
لهم،  ذلك  اإهداء  اأو   ، ذلك  ونحو  والريحان  واللبا�ض 
املحرم"  عيدهم  اإقامة  على  اإعانة  نوع  فيه  فهذا 

)القت�ساء 526/2(.

اإعانــــة امل�سلمــــني املت�سبهني بالكفار يف  ومثل ذلك 
احتفالتهم.

يبيع  "ول  اهلل:  تيمية رحمه  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
يف  م�سابهتهم  على  امل�سلمون  به  ي�ستعني  ما  امل�سلم 
ذلك  يف  لأن  ذلك؛  ونحو  واللبا�ض  الطعام  من  العيد، 

اإعانة على املنكر " )اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم 520/2(.

الحتفال والنزهة
يف الإجازات امل�ساحبة لأعيادهم:

ينبغي احلذر من تخ�سي�ض اأيام اأعيادهم ب�سيء ل 
يفعل عادة كالتو�سعة على الأهل اأو اخلروج والنزهة اأو 
بهذا  الفرح  م�سابهتهم يف  لذلك من  ملا  لب�ض اجلديد 

العيد.

 قال �سيخ الإ�سالم: "ول يحل فعل وليمة.. ول متكني 
ول  الأعياد  يف  الذي  اللعب  من  ونحوهم  ال�سبيان 
اإظهار زينة. وباجلملة: لي�ض لهم اأن يخ�سوا اأعيادهم 
عند  عيدهم  يوم  يكون  بل  �سعائرهم،  من  ب�سيء 
وقال   .)923/52 الفتاوى  )جمموع  الأيام"  ك�سائر  امل�سلمني 
بطيخة  النريوز  يوم  ك�سر  "من  مالك:  اأ�سحاب  بع�ض 

فكاأمنا ذبح خنزيًرا" )اللمع يف احلوادث والبدع 492/1(.

ي�ستطيع  اإجازة  ول  فراًغا  يجد  ل  امل�سلم  كان  فاإن 
النزهة فيها اإل يف تلك الأياجماز له ذلك، ب�سرط اأن 
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يبني لالأطفال ونحوهم مفاهيم الولء والرباء وحترمي 
اأعيادهم  يف  الحتفال  وم�ساركتهم  الكفار  م�سابهة 

واأنهم اإمنا �سنعوا ذلك لأنها اإجازة ل ل�سيء اآخر .

1. الأعياد من اأهم �سعائر الديانات وامللل.

2. يحرم امل�ساركة يف الحتفالت باأعياد 
الكفار الدينية اتفاًقا؛ لأن فيها اإقراًرا 

بكفرهم و�سركهم.

مبنا�سباته  امل�سلم  الغري  تهنئة  يجوز   .3
واملولود  والنجاح  كالزواج  الدنيوية 

اجلديد.

4. يحرم تهنئة الكافر بعيده الديني لأنها 
تهنئة له على كفره باهلل .

اأعيادهم  اإقامة  يف  اإعانتهم  يجوز  ل   .5
ونحو  اإعارة  اأو  اإجارة  اأو  ببيع  الدينية 

ذلك ومثله اإعانة امل�سلم املت�سبه بهم.

6. يحرم تخ�سيــ�ض اأعيادهــم بوليمــة اأو 
حفلة اأو نزهة اأو فرح خا�ض.

الإجــــازات  با�ستغالل فر�ســـة  باأ�ض  7. ل 
بينهــم  يقيم  ملن  لأعيادهـــم  امل�ساحبة 
عـلى  التاأكيــد  مع  والنزهــة  ال�سفر  يف 

الأطفال يف مفاهيم الولء والرباء.
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ق�شتهوقتهالعيد

عيد راأ�س ال�شنة
new years day 

وهو اأهم اأعيادهم ويحتفلون فيه ببداية ال�سنة اجلديدة1 يناير
بالتقومي امليالدي ال�سم�سي.

راأ�س ال�شنة ال�شينية
CHInese new years 

اليوم الأول من التقومي 
ال�سيني وعادة يكون بعد راأ�ض 

ال�سنة امليالدية بقرابة �سهر

وهو اأ�سهر اأعياد ال�سينيني ويعترب الن�سخة ال�سينية من عيد راأ�ض ال�سنة 
يف الغرب.

عيد احلب
)عيد القدي�س فالنتاين( 

ValentIne day

14 فرباير

واأ�سله اأن راهبًا ا�سمه فالنتاين �سجن فع�سق ابنة �سجانه وكان يرا�سلها 
�سرًا ثم افت�سح فقتل ف�سار رمزًا للحب، اأو اأنه عار�ض قرار ملك روما 
ملا منع الزواج بني الفتيان والفتيات لإجبار الفتيان على القتال فقرر 

امللك اإعدامه لع�سيان الأوامر. و�سار اليوم موعدًا �سنويًا للفجور والزنى 
واخلالعة با�سم احلب والورود والقلوب احلمراء.

عيد الف�شح
easter day

يكون يف يوم اأحد ويتغري 
ح�سب اكتمال القمر بني 22 

مار�ض و25اأبريل

وهو اأهم الأعياد الدينية عند الن�سارى وامتداد لعيد الف�سح عند 
اليهود اإل اأن الن�سارى يعتقدون اأن امل�سيح احتفل بذبح خروف الف�سح 

مع احلواريني بعد ظهور الربد وانتهاء الربيع.

اجلمعة العظيمة
Good FrIday

وهي اجلمعة التي ت�سبق 
عيد الف�سح

ويعتقدون اأنها ذكرى �سلب امل�سيح عليه ال�سالم
َه َلُهْم}.  َلُبوُه َوَلِكْن �ُسِبّ {َوَما َقَتُلوُه َوَما �سَ

عيد غاني�س
GanesH

يتغري التاريخ ح�سب التقومي 
الهندو�سي و غالبًا بني 20 
اأغ�سط�ض اىل  15�سبتمرب

مهرجان عيد ميالد الإله غاني�ض ح�سب اعتقاد الهندو�ض، ويرمز له بفيل 
يجل�ض ب�سكل مرتبع وهو احتفال �سنوي ميتد نحو ع�سرة اأيام تنتهي باإلقاء 

متاثيل الإله غاني�ض يف املاء و�سط �سراخ احلا�سرين.

عيد ال�شكر
tHanksGIVInG day

يحتفل به يف اأمريكا يف 
اخلمي�ض  قبل ال�سبت الأخري 

من �سهر نوفمرب 

ي�ستهر هذا العيد باإعداد طبق الديك الرومي، ويعود اإىل احتفالت 
كان يقوم بها املزارعون بعد مو�سم احل�ساد لكي ي�سكروا الرب على ما 
منحهم من خريات اأو اأن الأمريكيني يتقدمون بال�سكر هلل على اإنقاذ 

الأمريكيني الأوائل من املجاعة والهالك. 

عيد امليالد )الكري�شما�س( 
CHrIstmas

ويحتفلون فيه مبيالد امل�سيح عي�سى ابن مرمي عليه ال�سالم.25 دي�سمرب

من اأعياد غري امل�سلمني:
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اجلزء الأول
ع�القات����ك

الف�شل الثالث

ُح�شن الع�شرة
عيادة املري�ض غري امل�سلم 

رقية  غري امل�سلم والدعاء له

تعزية غري امل�سلمني

ح�ســـور جنــازة غري امل�سلم واتباعها
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اختلف اأهل العلم يف حكم زيارة املري�ض وعيادته 
وميكن تق�سيم الزيارة اإىل اأحوال:

1. زيارته مل�سلحة قرابة اأو جرية وزمالة اأو 
رجاء اإ�سالمه ونحو ذلك من امل�سالح:

وقد ذهب جمهور اأهل العلم من احلنفية وال�سافعية 
اإىل  الأحاديث  �سراح  وغالب  احلنابلة  عند  ورواية 
جوازها يف هذه احلالة، بل قال ال�سافعية با�ستحبابها 
اإذا وجدت امل�سلحة )البحر الرائق 232/8، مغني املحتاج 329/1-

330، الإن�ساف 168/4، فتح الباري 119/10(.

والقربة  جائزة،  الذمي  "عيادة  املاوردي:  قال 
موقوفة على نوع حرمة تقرتن بها من جوار اأو قرابة" 

)انظر: فتح الباري 119/10(.

2. زيارته من غري ق�سد �سيء من امل�سالح:

وهو  جوازها،  اإىل  العلم  اأهل  جمهور  ذهب  وقد   •
ورواية  ال�سافعية  عند  وال�سحيح  احلنفية  قول 

مغني   ،232/8 الرائق  )البحر  احلنـــابلة  مذهــــب  يف 
املحتاج329/1-330، الإن�ساف 168/4(.

حترميها  اإىل  عنهم  امل�سهور  يف  احلنابلة  وذهب   •
املقنع  �سرح  املبدع   ،168/4 )الإن�ساف  كراهتها  رواية  ويف 

325/3، ك�ساف القناع 131/3(.

والراجح من اأقوال اأهل العلم جواز عيادته 
مطلًقا وهو مذهب جمهور اأهل العلم.

وملا �سئل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية عن قوم م�سلمني 
مر�ض  اإذا  للم�سلم  يجوز  فهل  الن�سارى  جماوري 
الن�سراين اأن يعوده؟ قال: "واأما عيادته فال باأ�ض بها، 
فاإنه قد يكون يف ذلك م�سلحه لتاأليفه على الإ�سالم" 

)جمموع الفتاوى 265/24(.

ويتاأكد ذلك اإن كان قريًبا اأو جاًرا اأو زمياًل، ويكون 
لالإ�سالم  دعوته  على  احلر�ض  مع  عليها،  يثاب  قربة 
باخللق والبيان، قال الأثرم: و�سمعت اأبا عبداهلل ي�ساأل 

عيادة املري�س
غيــــــر امل�سلم



حق��وق��������������هاأ�شرته ونكاحهعب������ادات������هالإح�شان والعطاياالتعريف بالإ�شالمح�شن الع�شرةالتهنئة والإكرامال�شالم والتحية الدخول يف الإ�سالم

59

قيل  نعم،  قال:  يعوده؟  ن�سراين  قرابة  له  الرجل  عن 
اأهل  )اأحكام  العيادة  ت�سيق  األ  اأرجو  قال:  ن�سراين؟  له: 

الذمة 205/3(.

قال البجريمي: "وينبغي لعائد الذمي اأن يرغبه يف 
الإ�سالم ويبني له حما�سنه ويحثه عليه ويحر�سه على 
توبته،  اإىل حال ل تنفعه فيها  اأن ي�سري  معاجلته قبل 
ونحوها" )حتفة احلبيب على  بالهداية  له  دعا  له  دعا  واإن 

�سرح اخلطيب 182/5(.

يدل على ذلك اأمور:

1. ثبوت زيارة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعيادته 
ملر�سى كفار:

للغالم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عيادة   •
اليهودي:

كان غالم يهودي يخدم النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم فَمر�ض فاأتاه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يعوده فقعد عند راأ�سه فقال له: "اأ�سلم" فنظر 
القا�سم  اأبا  اأطع  له:  فقال  عنده،  وهو  اأبيه  اإىل 
-�سلى اهلل عليه و�سلم-. فاأ�سلم، فخرج النبي 
هلل  "احلمد  يقول:  وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

الذي اأنقذه من النار" )البخاري 1290(.

اأبي  لعمه  و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه  • عيادة 
طالب يف مر�ض موته:

ملا ح�سرت اأبا طالب الوفاة دخل عليه النبي 
فقال  جهل،  اأبو  وعنده  �سلم  و  عليه  اهلل  �سلى 
اإله  ل  قل  و�سلم:"اأي عم  عليه  النبي �سلى اهلل 
اأبو  اأحاج لك بها عند اهلل" فقال  اإل اهلل كلمة 
جهل وعبد اهلل بن اأبي اأمية: يا اأبا طالب ترغب 
حتى  يكلمانه  يزال  فلم  املطلب؟  عبد  ملة  عن 
قال اآخر �سيء كلمهم به: على ملة عبد املطلب، 
"لأ�ستغفرن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فقال 
ِبيِّ  ِللنَّ َكاَن  {َما  فنزلت  عنه"  اأنه  مل  ما  لك 
ِذيَن اآََمُنوا اأَْن َي�ْسَتْغِفُروا ِلْلُم�ْسِرِكنَي َوَلْو َكاُنوا  َوالَّ
َحاُب  اأَ�سْ ُهْم  اأَنَّ َلُهْم   َ َتَبنيَّ َما  َبْعِد  ِمْن  ُقْرَبى  اأُويِل 
اأَْحَبْبَت}  َك َل َتْهِدي َمْن  ِحيِم} ونزلت {اإِنَّ اجْلَ

)البخاري3671(.

2. ورود ذلك عن ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم فقد 
عاد اأبو الدرداء جارا له يهودًيا )ابن اأبي �سيبة 11927(.

�سحته  حال  وعيادته  زيارته  جواز  الأ�ســـــــل   .3
ب�سرط  ويقيده  ذلك  من  مينع  دليل  ول  ومر�سه، 
برهم  عموم  من  هو  بل  الإ�سالم،  اإىل  دعوته 

والإح�سان اإليهم.
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ولكن الأوىل والأحرى بامل�سلم اأن ي�ستغل كل الفر�ض 
الفر�ض  من  املر�ض  وفرتة  لالإ�سالم،  النا�ض  لدعوة 
بدنه  ل�سفاء  عليه  حر�سك  ومبثل  للدعوة،  الرائعة 
بك  اهلل  يهدي  ولأن  وقلبه  روحه  �سفاء  على  احر�ض 

رجاًل واحًدا خري لكم من حمر النعم.

عيادة املري�ض الكافر:

امل�سلم مطلًقا  املري�ض غري  جتوز عيادة   .1
العلم  اأهل  اأقوال  من  الراجح  على 
جاًرا  اأو  قريًبا  كان  اإن  الزيارة  وتتاأكد 

و�سديًقا.

الفر�ض  جميع  ا�ستغالل  للم�سلم  ينبغي   .2
زيارة  فر�سة  ومنها  اهلل  اإىل  للدعوة 

املري�ض.

تتاأكد الزيارة 
وت�ستحب لفعل 
النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

يجوز عيادة املري�ض غري امل�سلم مطلًقا والدعاء له 
بال�سفاء ورقيه كذلك وهو من الرب الذي مل ننه عنه 

مع الكفار امل�ساملني.

نعم هل ترجو ؟
هدايته وتريد 
دعوته وتاأليف 

قلبه؟

ل
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زيــــــــــارة نبويــــــــــــــة
عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه، قال: كان غالم يهودي يخدم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فمر�ض، فاأتاه 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يعوده، فقعد عند راأ�سه، فقال له: "اأ�سلم"، فنظر اإىل اأبيه وهو عنده 
وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فخرج  فاأ�سلم،  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  القا�سم  اأبا  اأطع  له:  فقال 

يقول: "احلمد هلل الذي اأنقذه من النار" )البخاري 1290(.

ا�ستنبط �سراح احلديث  عددًا من الفوائد من هذه الق�سة منها:

1. جواز عيادة اأهل الذمة ول �سيما اإذا كان الذمي جارا له لأن فيه اإظهار حما�سن الإ�سالم وزيادة 
تاأليفهم لريغبوا يف الإ�سالم .

2. جوازا�ستخدام الكافر )اأي اأن يعمل غري امل�سلم خادمًا عند امل�سلم(.

3. جواز ا�ستئجار ال�سغري للعمل.

4. ا�ستغالل جميع الفر�ض لعر�ض الإ�سالم والدعوة اإليه.

5. ا�ستحباب عر�ض  الإ�سالم على ال�سبي .

6. �سحة اإ�سالم ال�سبي ولول �سحته منه ما عر�سه عليه.

7. الفرح باإ�سالم الكافر.

8. معرفة اليهود ب�سدق نبوة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كما قال اهلل تعاىل: {الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا 
يل}. ْوَراِة َواْلإِْنِ ِعْنَدُهْم يِف التَّ

)انظر: عمدة القاري 175/8(
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الدعـــــــاء لغيــــر امل�سلم بال�سفاء ورقيته بالقراآن 
والرقى اجلائزة �سرًعا ل حرج فيها، وهو اأ�سبه بتقدمي 
الكونية  بالأ�سباب  يكون  التداوي  فاإن  له،  الدواء 
بالأ�سباب  يكون  ال�سيدلية كما  والكب�سولت  كالأ�سربة 

ال�سرعية بالدعاء والرقية اجلائزة �سرًعا.

اأبي �سعيد اخلدري ر�سي  ويدل على ذلك حديث 
اهلل عنه ملا نزل هو ومن معه من ال�سحابة على حي 
�سيد  لدغ  ثم  ي�سيفوهم،  اأن  فاأبوا  العرب  اأحياء  من 
ذلك احلي فالتم�سوا العالج عند ال�سحابة، فرقى اأبو 
�سعيد ر�سي اهلل عنه �سيد احلي امللدوغ ب�سورة الفاحتة 
ف�سفي، واأقرهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على ذلك 
اأنها رقية" )البخاري 2156(. فظاهر  يدريك  "وما  وقال: 
عن  لمتناعهم  الكفار  من  كانوا  احلي  اأن  احلديث 

اإطعام �سحابة ر�سول اهلل مع �سدة حاجتهم.

هذا  ت�سمن  "فقد  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  قال 
الفاحتة  بقراءة  اللديغ  هذا  �سفاء  ح�سول  احلديث 

بلغت من �سفائه مامل  الدواء، ورمبا  فاأغنته عن  عليه 
لكون  اإما  قابل  غري  املحل  كون  مع  هذا  الدواء،  يبلغه 
هوؤلء احلي غري م�سلمني اأو اأهل بخل ولوؤم فكيف اإذا 

كان املحل قابال" )مدارج ال�سالكني 55/1(.

وكذلك يجوز الدعاء له بال�سفاء والنجاح والهداية 
ونحو ذلك، واإمنا يحرم الدعاء للكافر باملغفرة واجلنة 
اإل للم�سلمني املوحدين، كما قال تعاىل:  التي ل تكون 
ِلْلُم�ْسِرِكنَي  َي�ْسَتْغِفُروا  اأَْن  اآََمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ِبيِّ  ِللنَّ َكاَن  {َما 
َحاُب  ُهْم اأَ�سْ َ َلُهْم اأَنَّ َوَلْو َكاُنوا اأُويِل ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ

ِحيِم}. اجْلَ

ُهَو  َما  اْلُقْراآَِن  ِمَن  ُل  اأما قول اهلل تعاىل: {َوُنَنزِّ
اإِلَّ َخ�َساًرا}  امِلِنَي  َيِزيُد الظَّ َوَل  ِمِننَي  ِلْلُموؤْ َوَرْحَمٌة  �ِسَفاٌء 
فال �سك اأن املوؤمن هو من ينتفع ويزيد اإميانه وي�سفى 
له من  لي�ض  الكافر  واأن  القراآن وتالوته  ب�سماع  �سدره 

ذلك �سيء اإل اإن اتبع ما فيه.

رقية  غري امل�سلم
والدعــــــــــاء لـــه
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بالقراآن  انتفاًعا  اأ�سد  املوؤمن  اأن  ا  اأي�سً �سك  ول 
على  يدل  ما  ثبت  لكن  احل�سية،  الأمرا�ض  عالج  يف 
يف  كما  احل�سية  الأمرا�ض  يف  بالقراآن  الكفار  انتفاع 
وتعاىل  تبارك  اهلل  قول  ويحمل  �سعيد،  اأبي  حديث 
امِلِنَي اإِلَّ َخ�َساًرا} على اأحد  عن القراآن {َوَل َيِزيُد الظَّ
معنيني: اإما يزيدهم خ�ساًرا لتكذيبهم وكفرهم به، اأو 
يزيدهم خ�ساًرا لزيادة ما يرد فيه من عذابهم... واهلل 

تعاىل اأعلم.

جتوز  كما  امل�سلم  غري  مداواة  يجوز 
رقيته بالقراآن والدعاء له بال�سفاء  

ولو اأن قراآنا �سريت به اجلبال..
ْت  َ �ُسرِيّ ُقْراآًَنا  اأََنّ  {َوَلْو  تعاىل:  قال 
اأَْو  اْلأَْر�ُض  ِبِه  َعْت  ُقِطّ اأَْو  َباُل  اجْلِ ِبِه 

ُكِلَّم ِبِه امْلَْوَتى..} الآية.

قال الألو�سي: "واملعنى لو اأن كتابا 
اجلبال  بتالوته  اأو  باإنزاله  �سريت 
ذلك  ُفِعل  كما  مقارها  عن  وزعزعت 
{اأَْو  ال�سالم  عليه  ملو�سى  بالطور 
َعْت ِبِه اْلأَْر�ُض} اأي �سققت وجعلت  ُقِطّ
حني  باحلجر  فعل  كما  وعيونا  اأنهارا 
بع�ساه  ال�سالم  عليه  مو�سى  �سربه 
ُكِلَّم  {اأَْو  مت�سدعة  قطعا  جعلت  اأو 
املوتى  به  اأحد  كلم  اأي  امْلَْوَتى}  ِبِه 
معهم  فتكلم  بقراءته  اأحياهم  باأن 
لعي�سى  الإحياء  وقع  كما  وذلك  بعد 
القراآن  هذا  ذلك  لكان  ال�سالم  عليه 
النطواء  يف  الق�سوى  الغاية  لكونه 
تعاىل  اهلل  قدرة  اآثار  عجائب  على 
{َلْو  وهيبته عز وجل كقوله تعاىل: 
َلَراأَْيَتُه  َجَبٍل  َعَلى  َن  اْلُقْراآَ َهَذا  اأَْنَزْلَنا 
  { ِ اهللَّ َخ�ْسَيِة  ِمْن  ًعا  دِّ ُمَت�سَ َخا�ِسًعا 

)روح املعاين 154/13(
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الكافر  تعزية  جواز  عدم  على  العلم  اأهل  اتفق 
املحارب لالإ�سالم.

كما اتفقوا على ا�ستحباب تعزية امل�سلم اإذا مات له 
قريب م�سلم )انظر: الإف�ساح 419(.

وتبقى لنا ثالث اأحوال:

1. تعزية امل�شلم اإذا مات له قريب كافر:

اأهل العلم من احلنفية وال�سافعية  فذهب جمهور   •
واحلنابلة -وهو قول عند املالكية- اإىل م�سروعية 
اأ�سنى  الهندية167/1،  )الفتاوى  بالكافر  امل�سلم  تعزية 
التاج   ،397/2 الإن�ساف   ،15/3 املحتاج  نهاية   ،335/1 املطالب 

والإكليل 229/2(.

اأنه ل يعزى  امل�سهور عنه  الإمام مالك يف  وذهب   •
امل�سلم باأبيه الكافر )مواهب اجلليل 40/3، الفواكه الدواين 

.)667/2

رفق  التعزية  لأن  اجلمهور؛  راأي  هو  وال�سحيح 
لعدم  يتنبه  اأنه  اإل  م�سلم،  هنا  وهو  للحي  وموا�ساة 
لي�ض  لأنه  امل�سلم  للميت غري  بالرحمة ونحوها  الدعاء 

من اأهلها.

2. تعزية الكافر ملوت قريبه امل�شلم:

وال�سافعية  احلنفية  من  العلم  اأهل  جمهور  ذهب   •
قريبه  ملوت  الكافر  تعزيـة  جواز  اإىل  واملالكية 
مواهب   ،335/1 املطالب  اأ�سنى  الهندية167/1،  )الفتاوى  امل�سلم 

اجلليل 40/3(.

 ،162/2 القناع  )ك�ساف  ذلك  يحرم  احلنابلة  وقال   •
الإن�ساف 397/2(.

3. تعزية الكافر ملوت قريبه الكافر:

وال�سافعية  احلنفية  من  العلم  اأهل  جمهور  ذهب   •
ملوت  الكافر  تعزية  جواز  اإىل  املالكية  عند  وقول 

قريبه الكافر.

تعزية غري امل�سلمني
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• وذهب احلنابلة اإىل اأنه ل يعزى به )املراجع ال�سابقة(.

القائل  العلم  اأهل  جمهور  راأي  هو  وال�سحيح 
امل�سلم  اأو  الكافر  قريبه  ملوت  الكافر  تعزية  بجواز 
مطلًقا؛ لأن ذلك من الرب الذي مل ننه عنه، كما قال 
يِف  ُيَقاِتُلوُكْم  مَلْ  ِذيَن  الَّ َعِن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  {َل  تعاىل: 
وُهْم َوُتْق�ِسُطوا  يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم اأَْن َترَبُّ الدِّ
بزيارتهم  اأ�سبه  امْلُْق�ِسِطنَي}، وهو  ُيِحبُّ   َ اإِنَّ اهللَّ اإَِلْيِهْم 
عند املر�ض وقد ثبت عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
زيارة املري�ض غري امل�سلم ودعوته، وانظر تف�سيل ذلك )�ض 
58(، ومل يرد نهي خا�ض عن تعزيتهم ليقال به، والأ�سل 

فاإذا كان ذلك يف �سياق  النا�ض جميًعا،  اإىل  الإح�سان 
دعوتهم وتقريبهم للدين كان مرغًبا فيه لهذا ال�سبب.

ماذا يقول عند التعزية:
ولكن يتنبه ملا يقوله عند التعزية، فال يجوز الدعاء 
ما  اجلنة  اأو  الرحمة  اأو  باملغفرة  امل�سلم  غري  للميت 
امليت  كان  ولو  حتى  املوحدين،  للم�سلمني  اإل  يكون  ل 
الدعاء  يجوز  ونحو ذلك فال  والأمانة  اخللق  اأهل  من 
يف  كما  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  قالت  وقد  بذلك،  له 
يف  كان  جدعان  ابن  اهلل:  ر�سول  "يا  م�سلم:  �سحيح 
ذاك  فهل  امل�سكني  ويطعم  الرحم  ي�سل  اجلاهلية 
اغفر يل  يوًما: رب  يقل  اإنه مل  ينفعه؛  ل  قال:  نافعه؟ 

خطيئتي يوم الدين" )م�سلم365(.

اأَْن  اآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ِبيِّ  ِللنَّ َكاَن  {َما  تعاىل:  وقال 
َما  َبْعِد  ِمْن  ُقْرَبى  اأُويِل  َكاُنوا  َوَلْو  ِلْلُم�ْسِرِكنَي  َي�ْسَتْغِفُروا 

ِحيِم}. َحاُب اجْلَ ُهْم اأَ�سْ َ َلُهْم اأَنَّ َتَبنيَّ

ِديًنا  اْلإِ�ْساَلِم  َغرْيَ  َيْبَتِغ  وقال تبارك وتعاىل: {َوَمْن 
ا�ِسِريَن}. َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اْلآِخَرِة ِمَن اخْلَ

فيقال له: اأخلف اهلل عليكم اأو جرب اهلل م�سيبتكم، 
ونحو ذلك ما يقال ولي�ض فيه ذكر الرحمة واملغفرة 

واجلنة.
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اأن عقبة بن عامر اجلهني ر�سي  ويف الأدب املفرد 
فرد  ف�سلم  م�سلم  هياأة  هياأته  برجل  مر  عنه  اهلل 
الغالم:  له  فقال  وبركاته،  اهلل  ورحمة  وعليك  عليه: 
فقال:  اأدركه  حتى  فتبعه  عقبة  فقام  ن�سراين،  اإنه 
اأطال اهلل  "اإن رحمة اهلل وبركاته على املوؤمنني، لكن 

حياتك واأكرث مالك وولدك" )الأدب املفرد1112(.

تعزية الكافر:

ل يجوز تعزية 
الكافر املحارب 
لالإ�سالم املعادي 

له. 

يجوز تعزيته والدعاء لأهله مبا ل يخت�ض بامل�سلمني 
كالرحمة واجلنة واملغفرة. 

نعم هل هذا الكافر ؟
حمارب لالإ�سالم 

معاد له؟

ل

1. ي�شرع تعزية امل�شلم ملوت قريبه الكافر 
لأن التعزية موا�شاة للحي.

2.  يجوز تعزية الكافر غري املحارب مطلًقا 
على ال�شحيح من اأقوال اأهل العلم.

امل�شلم  غري  للميت  الدعاء  يحرم   .3
بالرحمة اأو املغفرة اأو اجلنة ونحو ذلك 

مما ل يكون اإل للم�شلمني.

4. يجوز الدعاء لأهل امليت بجرب م�شيبتهم 
ونحو  مالهم  وكرثة  اأعمارهم  واإطالة 

ذلك.
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ل ينهاكم اهلل 
وُهْم  َترَبُّ اأَْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َومَلْ  يِن  الِدّ يِف  ُيَقاِتُلوُكْم  مَلْ  اَلِّذيَن  َعْن   ُ اهلَلّ َيْنَهاُكْم  تعاىل:{ل  قال 

َ ُيِحُبّ امْلُْق�ِسِطنَي}. َنّ اهلَلّ َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم اإِ
قال عطية حممد �سامل رحمه اهلل يف اإكمال اأ�سواء البيان: " اإن م�سالح امل�سلمني اليوم م�سرتكة مع غريهم 
من م�سلمني وكفار، ول ميكن لأمة اليوم اأن تعي�ض منعزلة عن املجموعة الدولية لتداخل امل�سالح وت�سابكها، 
الآية  ، فعلى هذا تكون  اأو ت�سويق  اأو ت�سنيع  اإنتاج  اليوم من  املجال القت�سادي ع�سب احلياة  ول�سيما يف 
اأ�سا�ض وب�سرط عدم امليل  م�ساعدة على جواز التعامل مع اأولئك امل�ساملني ومبادلتهم م�سلحة مب�سلحة على 
بالقلب ، ولو قيل ب�سرط اآخر وهو مع عدم وجود تلك امل�سلحة عند امل�سلمني اأنف�سهم ، اأي اأن العامل الإ�سالمي 
يتعاون اأوًل مع بع�سه ، فاإذا اأعوزه اأو بع�ض دوله حاجة عند غري امل�سلمني ممن مل يقاتلوهم ومل يظاهروا 
عدوًا على قتالهم فال مانع من التعاون مع تلك الدولة يف ذلك، ومما يوؤيد كل ما تقدم عمليًا معاملة النَّبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم وخلفائه من بعده لليهود يف خيرب .
ُكْم  َوَعُدوَّ ى  َعُدوِّ ِخُذوْا  َتتَّ َل  اآَمُنوْا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {يا  تعاىل:  قوله  يف  اأوًل  داخلون  اأنهم  فيه  �سك  ل  فمما 

اأَْوِلَياآَء}.
اَرى اأَْوِلَياآَء  �سَ ِخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوْا َل َتتَّ  ومن�سو�ض على عدم موالتهم يف قوله تعاىل: {يَا اأَيُّ

امِلنَِي}. َ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ نَّ اهللَّ نُكْم َفاإِنَُّه ِمْنُهْم اإِ ُهْم اأَْوِلَياآُء َبْع�ٍض َوَمن َيَتَولَُّهْم مِّ َبْع�سُ
عليه  اهلل  وفتحها  خيرب  يف  بعدها  وحا�سرهم  املدينة  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اأخرجهم  ملا  ذلك  ومع 
من  امل�سلمني  اإخراج  على  مظاهرين  ول  املقاتلني،  موقف  يف  ذلك  بعد  يكونوا  فلم  يده  قب�سة  يف  واأ�سبحوا 
فيها  واأبقاهم  ونخيلها  خيرب  اأر�ض  على  فعاملهم  بالق�سط  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عاملهم   . ديارهم 
على جزء من الثمرة كاأجراء يعملون حل�سابه وح�ساب امل�سلمني، فلم يتخذهم عبيدًا ي�سخرهم فيها ، وبقيت 
معاملتهم بالق�سط كما جاء يف ق�سة ابن رواحة ر�سي اهلل عنه ملا ذهب . يخر�ض عليهم وعر�سوا عليه ما 
عر�سوا من الر�سوة ليخفف عنهم ، فقال لهم كلمته امل�سهورة : واهلل لأنتم اأبغ�ض اخللق اإيل وجئتكم من عند 
اأحب اخللق اإيّل ، ولن يحملني بغ�سي لكم ، ول حبي له اأن اأحيف عليكم ، فاإما اأن تاأخذوا بن�سف ما قدرت، 
واإما اأن تكفوا اأيديكم ولكم ن�سف ما قدرت، فقالوا له: بهذا قامت ال�سماوات والأر�ض اأي بالعدالة والق�سط 

..." )اأ�سواء البيان 95/8-96 بت�سرف(.
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عن  ميتنع  امل�سلم  اأن  اإىل  العلم  اأهل  جمهور  ذهب 
القدير  فتح  )انظر:  وت�سييعها  امل�سلم  غري  جنازة  ح�سور 
القناع  ك�ساف  الرملي312/1،  حا�سية  اخلر�سي149/3،  �سرح   ،132/2

.)122/2

ي�ستثنون من ذلك اإذا كان امليت قريًبا كالأب والأخ 
والأم ونحو ذلك، وقد اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

علي بن اأبي طالب بدفن اأبيه. 

ومل ي�سارك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف جنازته 
ومل يح�سرها اأو ي�سيعها مع اأن اأبا طالب كان عم النبي 
علي  فعن  املدافعني عنه،  واأ�سد  و�سلم  عليه  �سلى اهلل 
ر�سي اهلل عنه قال: قلت للنبي �سلى اهلل عليه و �سلم: 
فوار  "اذهب  قال:  مات،  قد  ال�سال  ال�سيخ  عمك  اإن 

اأباك" )اأبو داود 3214(.

ح�سور  وال�سلف  ال�سحابة  من  اأحد  عن  يعرف  ومل 
جنائز الكفار غري الأقارب اأو ت�سييعها.

اأهل العلم للقريب امل�ساركة يف الت�سييع  اأجاز  واإمنا 
للم�سلم بدفن قريبه  والدفن ملا يف ذلك من امل�سالح 
فاإذا وجدت م�سلحة ظاهرة فال  وامل�سي يف جنازته، 
اأم  يوجد دليل ظاهر مينع منه �سواء كان امليت قريًبا 

بعيًدا.

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: "ومثل ذلك اليوم لو اأن 
امل�سلم بدار حرب اأو دار كفر غري حرب مل يكن ماأموًرا 
ذلك  يف  عليه  ملا  الظاهر؛  الهدي  يف  لهم  باملخالفة 
اأن  عليه  يجب  اأو  للرجل  ي�ستحب  قد  بل  ال�سرر،  من 
اإذا كان يف ذلك  اأحياًنا يف هديهم الظاهر  ي�ساركهم 
على  والطالع  الدين  اإىل  دعوتهم  من  دينية  م�سلحة 
اأو دفع �سررهم  بذلك  امل�سلمني  لإخبار  اأمرهم  باطن 
ال�ساحلة"  املقا�سد  من  ذلك  ونحو  امل�سلمني  عن 

)اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم 176/1(.

ح�ســـور جنـــــــــــازة
غري امل�سلم واتباعها
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ح�سور مرا�سم اجلنازة 
يف الكني�سة اأو املعبد:

و�سارك  للم�سلم  قريًبا  امل�سلم  غري  امليت  كان  اإذا 
امل�سلم يف دفنه وح�سور جنازته فال يجوز له امل�ساركة 
يف �سعائرهم وطقو�سهم التي تفعل وتقال عند اجلنازة.

الكني�سة  يف  اجلنازة  ح�سور  يجوز  فال  هذا  وعلى   
املوت؛  حال  و�سعائرهم  تعبداتهم  مكان  اأو  املعبد  اأو 
فاإن  يقولونه  ما  يقل  اأو  يفعلونه  ما  يفعل  مل  واإن  لأنه 
اإقــرار  نــــوع  فيه  اإنكار  بدون  تلك احلال  ح�سوره على 
يِف  َعَلْيُكْم  َل  َنزَّ {َوَقْد  تعاىل:  اهلل  قال  وقد  وموافقة، 
ِ ُيْكَفُر ِبَها َوُي�ْسَتْهَزاأُ ِبَها  اْلِكَتاِب اأَْن اإَِذا �َسِمْعُتْم اآَياِت اهللَّ
ُكْم  اإِنَّ ِه  وا يِف َحِديٍث َغرْيِ َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخو�سُ َفاَل 
اإًِذا ِمْثُلُهْم}، قال القرطبي رحمه اهلل: "فدل بهذا على 
وجوب اجتناب اأ�سحاب املعا�سي اإذا ظهر منهم منكر، 
لأن من مل يجتنبهم فقد ر�سي فعلهم، والر�سا بالكفر 
ِمْثُلُهْم} فكل من  اإًِذا  ُكْم  كفر، قال اهلل عز وجل: {اإِنَّ
جل�ض يف جمل�ض مع�سية ومل ينكر عليهم يكون معهم 
تكلموا  اإذا  عليهم  ينكر  اأن  وينبغي  �سواء،  الوزر  يف 
النكري عليهم  يقدر على  فاإن مل  بها،  باملع�سية وعملوا 
فينبغي اأن يقوم عنهم حتى ل يكون من اأهل هذه الآية " 

)اأحكام القراآن 417/5(.

يجوز له ح�سور 
جنازته واتباعها 

كما فعل علي مع اأبي 
طالب.

يجوز ح�سور جنازته 
لعدم الدليل على املنع 
على اأن ل ي�سارك يف 

ت�سييع جنازته يف 
الكني�سة اأو املعبد 

لأنها طقو�ض دينية.

الأوىل عدم امل�ساركة يف اجلنازة فهذا مل يعرف عن ال�سلف 
وال�سحابة ور�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مل يح�سر 

جنازة عمه اأبي طالب.

نعم

نعم

؟
؟

هل هو قريب 
للميت؟

هل هناك 
م�سلحة اأو 

دفع مف�سدة يف 
ح�سور جنازته؟

ل

ل

يجوز لقريب امليت امل�ساركة يف دفنه وت�سييعه   .1
وح�سور جنازته.

لأن  الكني�سة  يف  اجلنازة  مرا�سم  ح�سور  يحرم   .2
فيه م�ساركة واإقراًرا لعباداتهم.
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اجلزء الثاين
دع����وت�������ك

الف�شل الأول

التعريف بالإ�شالم
معامل اخلطاب الدعوي لغيـر امل�سلمني

متكـــــني الكافـــر مـن امل�سحــــــف

دخول غري امل�سلم اإىل امل�سجــــــد

هل يطلق لفظ الأخ على غيـر امل�سلم؟
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ما هي معامل خطابنا الدعوي لغري امل�سلمني؟

يف  ورد  ما  با�ستقراء  ذلك  على  الإجابة  �سنحاول 
ذلك يف الكتاب وال�سنة.

1. مرتكـــــــز اخلطــــــاب الدعوي هو الدعوة 
للتوحيد:

وقد كان هذا داأب الر�سل جميًعا الدعوة اإىل الإميان 
باهلل واإفراد العبودية له دون ما �سواه، كما قال تعاىل: 
َ َواْجَتِنُبوا  ٍة َر�ُسوًل اأَِن اْعُبُدوا اهللَّ {َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِّ اأُمَّ

اُغوَت}. الطَّ

فالر�سالة الأوىل للداعية يف خطابه لغري امل�سلمني: 
الدعوة لالإميان باهلل واإفراده بالعبادة هلل وحده، وهو 
الأمر  هذا  وقدجاء  اهلل،  اإل  اإله  ل  اأن  �سهادة  معنى 
�سريًحا يف حديث معاذ ملا بعثه اإىل اليمن "اإنك تاأتي 
قوًما اأهل كتاب فليكن اأول ما تدعوهم اإليه �سهادة اأن 

ل اإله اإل اهلل".

امل�سلمني  لغري  املوجه  القراآن  خطاب  يف  واملتاأمل 
بالتوحيد  الأمر  اأن  يجد  الكتاب  واأهل  امل�سركني  من 
املوجه  اخلطاب  جوهر  هو  بالعبادة  تعاىل  اهلل  واإفراد 
كما  الإقناعية،  والقوالب  البالغية  ال�سيغ  ب�ستى  لهم 
قال تعاىل: {ُقْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا اإِىَل َكِلَمٍة �َسَواٍء 
َوَل  �َسْيًئا  ِبِه  ُن�ْسِرَك  َوَل   َ اهللَّ اإِلَّ  َنْعُبَد  اأَلَّ  َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا 
ْوا َفُقوُلوا  ِ َفاإِْن َتَولَّ ا اأَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَّ َنا َبْع�سً َيتَِّخَذ َبْع�سُ

ا ُم�ْسِلُموَن}. نَّ ا�ْسَهُدوا ِباأَ

2. ميكن اأن يدخل الداعية يف خطابه النهي 
عن كبائر املحرمات املنت�سرة يف املجتمع :

وتوؤثر  املجتمع،  يف  املنت�سرة  الكربى  كاملحرمات 
عليه تاأثرًيا بالًغا، والأمر باملعروف الذي يوافق العقول 

ال�سوية ويثمر امتثاله �سالًحا للمجتمع.

بالعدل  قومه  ال�سالم  عليه  �سعيب  اأمر  فقد 
بالتوحيد،  لهم  اأمره  مع  والوزن  الكيل  يف  والإن�ساف 
املحرمات  من  وهي  والإجحاف  الظلم  عن  ونهاهم 

معامل اخلطاب الدعوي
لغيــــــــــــر امل�سلمـــــــــني
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على  العقول  اأ�سحاب  يتفق  وما  قومه  يف  امل�ستهرة 
َقاَل  �ُسَعْيًبا  اأََخاُهْم  َمْدَيَن  تعاىل: {َواإِىَل  اإنكارها، قال 
َجاَءْتُكْم  َقْد  ُه  َغرْيُ اإَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما   َ اهللَّ اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا 
ا�َض  ُكْم َفاأَْوُفوا اْلَكْيَل َوامْلِيَزاَن َوَل َتْبَخ�ُسوا النَّ َنٌة ِمْن َربِّ َبيِّ
َذِلُكْم  اَلِحَها  �سْ اإِ َبْعَد  ْر�ِض  اْلأَ يِف  ُتْف�ِسُدوا  َوَل  اأَ�ْسَياَءُهْم 

َخرْيٌ َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِنني}.

ونهى لوط عليه ال�سالم قومه عن الفاح�سة وال�سذوذ، 
ُتوَن اْلَفاِح�َسَة  كما قال تعاىل:{َوُلوًطا اإِْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اأََتاأْ

ُرون}. َواأَْنُتْم ُتْب�سِ

على  وطغت  بينهم  ا�ستهــــرت  الفاح�ســــة  تلك  لأن 
ت�سرفاتهم ويف انتهائهم عنها �سالح للمجتمع وتقريب 

لهم من �سرع اهلل عز وجل.

ومقا�سده  الإ�سالم  حما�سن  على  التاأكيد   .3
التي تالقي قبوًل واهتماًما لدى املخاطبني 
لأهميتها يف حياتهم اأو ملعاناتهم من فقدها:

يف  بالأ�سرة  الإ�سالم  عناية  على  الرتكيز  مثل 
اأ�سرًيا، والتاأكيد على مكانة املراأة  املجتمعات املتفككة 
�سلعة  جعلتها  التي  املجتمعات  مقابل  يف  الإ�سالم  يف 
اأوعنايته  الإ�سالم  عدل  على  التاأكيد  اأو  رخي�سة، 
وقريب من  ذلك،  ونحو  القت�سادي  نظامه  اأو  بالبيئة 

ذلك ا�ستخدام الإعجاز العلمي يف الدعوة.

تاأثرًيا يف  الأعظم  املداخل  مراعاة  للداعية  وينبغي 
قلوب النا�ض والأقرب اإىل اهتماماتهم وثقافتهم، وقد 
راعى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم تلك املداخل يف كل 
ما فيه م�سلحة لالإ�سالم، ولهذا قال يف �سلح احلديبية 
ملا قدم عليه رجل كناين من ِقبل قري�ض للتفاو�ض:"هذا 
فالن وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له" )البخاري 
2581( فا�ستغل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم تعظيمه 

لالإبل املهداة للبيت للتاأثري عليه يف التفاو�ض. 

عند  معاًذا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ونبه 
اإر�ساله اإىل اليمن اأن فئته امل�ستهدفة بالدعوة هم من 
اأهل الكتاب وعليه ال�ستعداد ملراعاة ثقافتها يف �سكل 
اأولوياته مبا يخدم الر�سالة  خطابه وم�سمونه وترتيب 

الدعوية.

وينبغي التاأكيد يف هذه الق�سية علىاأمور:

الدين  مقا�سد  من  كانت  واإن  الأمور  هذه   •
اأنها  اإل  ح�سارته  اآثار  من  اأو  املهمة  ومفاهيمه 
الرئي�ض  املق�سد  لتبليغ  وو�سيلة  مدخاًل  هنا  تعترب 
والر�سالة الأوىل للر�سل عليهم ال�سالم وهي توحيد 
اأن ل ت�سغلنا  اهلل تعاىل واإفراده بالعبادة، وينبغي 

الو�سائل عن املقا�سد.
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مو�سلة  وو�سائل  مداخل  الق�سايا  هذه  تعترب   •
كما  اإليه،  وتقريبهم  الإ�سالم  يف  النا�ض  لتحبيب 
تعترب بعد اإ�سالمهم و�سائل مثبتة ومعينة وموؤن�سة 

يف طريق الهداية.

املبالغة ال�سديدة يف بع�ض الق�سايا واملفاهيم   •
الإ�سالم  ال�سحيحة قد يحدث ا�سطراًبا يف فهم 
بروؤية  واحدة  زاوية  من  اإليه  فينظر  املتلقي  لدى 
منقو�سة توؤثر يف قبوله لالإ�سالم ويف امتثاله �سرع 

اهلل بعد اإ�سالمه.

4. التعـــــــريف بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
و�سريته واأخالقه:

وقد كان �سخ�ض النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وخلقه 
الدخول  على  املعينة  الأ�سباب  اأعظم  من  و�سريته 
يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  �سرع  وامتثال  الإ�سالم  يف 
ع�سرال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، وقد امنت اهلل على 
ْنُف�ِسُكْم  اأَ ِمْن  َر�ُسوٌل  َجاَءُكْم  فقال: {َلَقْد  بذلك  النا�ض 
َرُءوٌف  ِبامْلُوؤِْمِننَي  َعَلْيُكْم  َحِري�ٌض  َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز 

َرِحيٌم}.

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  خلق  اأن  تعاىل  واأخرب 
لالإ�سالم،  وتعلمهـــم  عليه  النا�ض  لإقبال  �سبًبا  كان 
ا  َفظًّ ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت   ِ ِمَن اهللَّ َرْحَمٍة  فقــــــال:{َفِبَما 

وا ِمْن َحْوِلَك}. َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�سُّ

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  وفاته  بعد  احلال  وكذلك 
ففي ن�سر �سريته واأخالقه اأثر كبري لقبول النا�ض لهذا 

الدين.

5. امتثال اأ�سلوب القراآن:

الكفار  بخطاب  خا�سة  عناية  القراآن  ُعني  وقد 
ودعوتهم مبختلف الأ�ساليب والطرق الإقناعية والأمثال 

امل�سروبة واحلوارات واملقارنات.

م�سلمهم  جميعهم  للنا�ض  ودعوة  موعظة  وفيه 
ا�ُض َقْد َجاَءْتُكْم  وكافرهم، كما قال تعاىل: {َيا اأَيَُّها النَّ

ُدوِر}. ُكْم َو�ِسَفاٌء مِلَا يِف ال�سُّ َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ

اهلل  �سلى  الكرمي  ر�سوله  اأمر  وجل  عز  اهلل  اإن  بل 
عليه و�سلم اأن يجري امل�سرك املحارب لالإ�سالم ويوؤمنه 
ذلك  لأن  اإياه؛  ويبلغه  القراآن  ُي�سِمعه  حتى  نف�سه  على 
من اأعظم اأ�سباب هدايته واإميانه، فقال تعاىل: {َواإِْن 
َي�ْسَمَع َكاَلَم  ِجْرُه َحتَّى  َفاأَ اأََحٌد ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي ا�ْسَتَجاَرَك 

ِ ُثمَّ اأَْبِلْغُه َماأَْمَنُه}. اهللَّ

وقد اهتدى اجلن بعد ا�ستماعهم للقراآن العظيم وما 
ُه ا�ْسَتَمَع َنَفٌر  فيه من املواعظ والأدلة {ُقْل اأُوِحَي اإِيَلَّ اأَنَّ
اإِىَل  • َيْهِدي  َعَجًبا  ُقْراآًَنا  �َسِمْعَنا  ا  اإِنَّ َفَقاُلوا  نِّ  اجْلِ ِمَن 

َنا اأََحًدا}. ا ِبِه َوَلْن ُن�ْسِرَك ِبَربِّ �ْسِد َفاآََمنَّ الرُّ
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واملعاين  الآيات  تلك  يقرب  اأن  للداعية  ولبد 
واأ�ساليبه  واأمثلته  ومقا�سده  القراآن  اآيات  با�ستلهام 
وقوالبه الإقناعية يف كالمه وحديثه وخطابه الدعوي.

وترجمته  بالقراآن  وا�ستدلله  الداعية  وامتثال 
هو  به  يوؤمن  ل  املخاَطب  اأن  مع  الآيات  بع�ض  ملعاين 
الإقناع  اأ�ساليب  باأعلى  وا�ستدلل  واقتداء  امتثال 
والتاأثري، واأرقى درجات البالغة والف�ساحة، ونظرات 
ي�سهل  باأ�سلوب  واحلياة  والإن�سان  الكون  يف  عميقة 
فهمه، واأمثلة ومقارنات تو�سل املق�سود باأي�سر الطرق 

واأي�سرها.

وقد كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ميتثل 
الدعوية  حواراته  ويف  للكفار  دعوته  يف  الأ�سلوب  هذا 

املنطقية مع الكفار لدعوتهم:

فعن عمران بن احل�سني قال قال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم لأُّبي:"كم تعبد اليوم اإلًها؟ قال: �سبعة، 
تعد  فاأيهم  قال:  ال�سماء،  يف  وواحد  الأر�ض  يف  �ستة 
لرغبتك ورهبتك، قال: الذي يف ال�سماء..")الطرباين يف 

الأو�سط 1985(.

وهذ الأ�سلوب هو اأ�سلوب القراآن يف غري ما اآية من 
يِف  رُّ  اْل�سُّ ُكُم  َم�سَّ {َواإَِذا  تعاىل:  قوله  مثل  اهلل،  كتاب 
اْلرَبِّ  اإِىَل  اُكْم  َنَّ ا  َفَلمَّ اُه  اإِيَّ اإِلَّ  َتْدُعوَن  َمن  لَّ  �سَ اْلَبْحِر 

ُتْم َوَكاَن الإِْن�َساُن َكُفورًا}. اأَْعَر�سْ

وكتاب اهلل مليء بالأدلة العقلية الدامغة التي حترك 
القلوب وتهز امل�ساعر وتوقظ الإن�سان من غفلته، فعن 
املغرب  يف  يقراأ  النبي  قال:"�سمعت  مطعم  بن  جبري 
�َسْيٍء  َغرْيِ  ِمْن  ُخِلُقوا  {اأَْم  الآية  هذه  بلغ  فلما  بالطور 
َبل ل  َوالأَْر�َض  َمَواِت  ال�َسّ َخَلُقوا  • اأَْم  اِلُقوَن  اخْلَ ُهْم  اأَْم 
َك اأَْم ُهْم امْلُ�َسْيِطُروَن}  ُيوِقُنوَن • اأَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرِبّ

كاد قلبي اأن يطري" )البخاري 4573(.

اخلطاب  م�سامني  يف  واحلذر  الدقة  التزام   .6
و�سكله ويف املمار�سات والأفعال امل�ساحبة له.

ويجب النتباه لكل ما قد يفهم خطاأً ويف�سر وي�ستغل 
لت�سويه �سورة الإ�سالم والتنفري منه.

وقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سديد احلر�ض 
وعدم  النا�ض  لدى  الذهنية  ال�سورة  مراعاة  على 
ي�ستغل من  اأو  الدين  تنفريهم عن  ي�سبب  خد�سها مبا 

قبل الأعداء ا�ستغالًل �سيًئا.

بن  اأبّي  بن  اهلل  عبد  املنافقني  راأ�ض  قال  فعندما 
منها  الأعز  ليخرجن  املدينة  اإىل  رجعنا  لئن  �سلول: 
عمر  فقام  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بلغ  الأذل. 
املنافق.  هذا  عنق  اأ�سرب  دعني  اهلل  ر�سول  يا  فقال: 
يتحدث  ل  "دعه؛  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فقال 

النا�ض اأن حممًدا يقتل اأ�سحابه" )البخاري 4622(.
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كما  للم�سلحة،  العلم  بع�ض  كتمان  في�سرع  ولذلك 
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "ل تب�سرهم فيتكلوا" 

)البخاري 2701(.

اأنت  "ما  وقال عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه: 
مبحدث قوًما حديًثا ل تبلغه عقولهم اإل كان لبع�سهم 
فتنة" )انظر: مقدمة �سحيح م�سلم(، وقال علي بن اأبي طالب 
ثوا النا�ض مبا يعرفون، اأحتبون اأن  ر�سي اهلل عنه: "حدِّ

َب اهلّل ور�سوله؟" )البخاري 127(. يَكذَّ

وقد تكون بع�ض ت�سرفات امل�سلمني ال�سيئة اأو اأفعال 
وفتنتهم  النا�ض  بعد  يف  �سبًبا  احلكيمة  غري  الداعية 

وتنفريهم عن الدين.

من  املوؤمنني  قول  حكاية  يف  تعاىل  اهلل  قال  وقد 
امِلِنَي}  َعْلَنا ِفْتَنًة ِلْلَقْوِم الظَّ َنا َل جَتْ اأ�سحاب مو�سى:{َربَّ
�سعفنا  جتعل  ل  التف�سريين:  اأحد  على  الآية  ومعنى 
حق  على  كانوا  لو  فيقولون:  للكافرين  فتنة  وهواننا 

لنت�سروا  )انظر: تف�سري الطربي 169/15(.

يف  والفظاظة  احلدة  عن  والبعد  الرفق   .7
�سكل اخلطاب وم�سمونه.

اأثمرت  التي  النبوية  الأخالق  اأعظم  اأحد  كان  وقد 
دخول النا�ض يف دين اهلل الرفق والأناة وذلك برحمة 

ِ ِلْنَت  اهلل بعباده، كما قال تعاىل: {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهللَّ
وا ِمْن َحْوِلَك}. ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�سُّ َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ

يحب  رفيق  اهلل  "اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  وقال 
الرفق ويعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف وما ل 

يعطي على ما �سواه" )م�سلم 2593(.

وقال: "اإن الرفق ل يكون يف �سيء اإل زانه ول ينزع 
من �سيء اإل �سانه" )م�سلم 2594(.

وملا اأر�سل اهلل تعاىل مو�سى وهارون عليهما ال�سالم 
ُه َطَغى •  اإىل فرعون قال لهما: {اْذَهَبا اإِىَل ِفْرَعْوَن اإِنَّ
لينكم  فاإن  َيْخ�َسى}  اأَْو  ُر  َيَتَذكَّ َلَعلَُّه  ًنا  َليِّ َقْوًل  َلُه  َفُقوَل 

ورفقكم به اأحرى لقبوله وتذكره وخ�سيته.

َبِه املثارة حول الإ�سالم وبيان  8. تفكيك ال�سُّ
بطالنها بالدليل والربهان العقلي.

وذلك اأن البناء ال�سحيح ل يكون اإل على اأ�س�ض ثابتة 
متينة، ومتى ما امتالأ عقل املتلقي بال�سبهات والعوائق 

ف�سي�سعب اإي�سال الر�سالة ال�سحيحة اإليه.

الكتاب  اأهل  �سبه  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  رد  وقد 
وم�سركي العرب والدهريني ورّد عليها، وبنّي بطالنها 

مع دعوته لهم بالإميان والتوحيد.
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وقد تكون تلك ال�سبهات يف اأ�سل الدين اأو يف �سيء 
عليها  يركز  التي  كالق�سايا  وت�سريعاته،  فروعه  من 
ومنها  الإ�سالم  �سورة  لت�سويه  �سلبية  بطريقة  الإعالم 
دفعها  فيح�سن  ذلك،  ونحو  املراأة  اأو  اجلهاد  ق�سية 
عن  تنازل  اأو  القول  يف  جتاوز  بدون  خطئها  وبيان 

حقائق ال�سرع واأحكامه.

الأخرى  الديانات  معرفة  من  ال�ستفادة   .9
لبيان حتريفها اأو مناق�ستها للفطرة والعقل 

مبا ل يثري النفو�ض ول يوؤجج امل�ساعر.

عنه  اهلل  ر�سي  عدي  اإ�سالم  اأ�سباب  من  كان  وقد 
الن�سارى  لدين  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  معرفة 
وبيان خمالفته له فقد قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
لعدي بن حامت ر�سي اهلل عنه "يا عدي بن حامت اأ�سلم 

ت�سلم "

فقال عدي: اإين من اأهل دين.

قال عليه ال�سالة وال�سالم:" اأنا اأعلم بدينك منك".

فقال عدي:اأنت اأعلم بديني مني؟.

بدينك  اأعلم  اأنا  وال�سالم:" نعم  ال�سالة  عليه  قال 
منك، األ�ست ركو�سيا؟"

فقال عدي: بلى.

قال عليه ال�سالة وال�سالم:" اأول�ست تراأ�ض قومك؟ 
اأول�ست تاأخذ املرباع ؟"

فقال عدي: بلى.

يف  لك  يحل  ل  و�سلم:"ذلك  عليه  اهلل  �سلى  قال   
دينك".

�سيبة 36606،  اأبي  نف�سي )ابن   قال عدي: فتوا�سعت من 
امل�سند 19408(.

ويتنبه لئال تتحول الر�سالة من بيان بطالن دينهم 
حمية  ي�سبب  ما  له  واتهام  لدينهم  �سبٍّ  اإىل  بحكمة 
ودفاًعا م�ستميًتا عن ذلك الدين من قبل اأتباعه ورمبا 
وامل�سلمني  الإ�سالم  على  حرب  اإىل  ذلك  الأمر  جتاوز 
{َوَل  تعاىل:  قال  كما  ورموزهم،  لعقائدهم  واتهام 
َعْدًوا  اهلّلَ  َفَي�ُسبُّوْا  اهلّلِ  ُدوِن  ِمن  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ َت�ُسبُّوْا 

ِبَغرْيِ ِعْلٍم}.
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مذهب  وهو  للم�سحف،  امل�سلم  غري  م�ض  يحرم 
عامة الفقهاء من ال�سلف واخللف وحكي الإجماع عليه 
 ،71/2 املجموع   ،160/1 اخلر�سي  �سرح   ،37/1 ال�سنائع  بدائع  )انظر: 

الإن�ساف 167/1(.

قال ابن جزي الكلبي يف تف�سري قول اهلل تعاىل:  
فيمن  الفقهاء  "واختلف  ُرون}:  امْلَُطهَّ اإِلَّ  ُه  �سُّ مَيَ {َل 
يف  الحتمالت  ح�سب  على  امل�سحف  م�ض  له  يجوز 
لأنه  كافر؛  اأن مي�سه  يجوز  ل  اأنه  على  فاأجمعوا  الآية، 
اأراد  واإن  ظاهر؛  فذلك  امل�سلمني،  باملطهرين  اأراد  اإن 
ذلك"  مع  حا�سل  فالإ�سالم  احلدث  من  الطهارة 

)الت�سهيل لعلوم التنزيل 405/2(.

امل�سافرة  يجوز  ل  اأنه  على  "اتفقوا  النووي:  قال 
يف  وقوعه  خيف  اإذا  الكفار  اأر�ض  اإىل  بامل�سحف 
الآية  اإليهم  يكتب  اأن  يجوز  اأنه  واتفقوا  اأيديهم.. 
اأثناء كتاب؛ حلديث اأبي �سفيان  والآيتان و�سبههما يف 
ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كتب 
اإىل هرقل عظيم الروم كتابا فيه:{ُقْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب 

َتَعاَلْوا اإِىَل َكِلَمٍة �َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم}")املجموع 71/2(.

قال الباجي: "ولو اأن اأحًدا من الكفار رغب اأن ير�سل 
ن�ض  لأنه  به؛  اإليه  ير�سل  مل  يتدبره  مب�سحف  اإليه 
اأن  لأحد  يجوز  ول  امل�سحف،  م�ّض  له  يجوز  ول  جنب 

ي�سلمه اإليه، ذكره ابن املاج�سون" )املنتقى165/3(.

الدليل على ذلك:
1. ما جاء يف كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي 
"األ  وفيه:  اليمن  اأهل  اإىل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اإل طاهر" )رواه مالك 468 وابن حبان 793  مي�ض القراآن 

والبيهقي 413(.

احلديث  �سحح  "وقد  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
بالكتاب املذكور جماعة من الأئمة ل من حيث الإ�سناد 
مل  ر�سالته:  يف  ال�سافعي  فقال  ال�سهرة،  حيث  من  بل 
يقبلوا هذا احلديث حتى ثبت عندهم اأنه كتاب ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم" )تلخي�ض احلبري 17/4(. 

اأهل  عند  م�سهور  كتاب  "هذا  الرب:  عبد  ابن  وقال 

متكـــــني الكافـــر
مــــن امل�سحــــــف
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ال�سري، معروف ما فيه عند اأهل العلم معرفة ي�ستغنى 
جميئه؛  يف  التواتر  اأ�سبه  لأنه  الإ�سناد؛  عن  ب�سهرتها 

لتلقي النا�ض له بالقبول واملعرفة" )التمهيد 338/17(.
املراد  هل  هنا:  الطاهر  تف�سري  يف  اختلف  وقد 
ول  الأكرب؟  احلدث  اأو  الأ�سغر  احلدث  من  الطهارة 
م�ض  من  ميكن  فال  للحدثني  جامع  الكافر  اأن  �سك 

امل�سحف ول جلدته.
قال الرملي رحمه اهلل: "ومينع الكافر من و�سع يده 
على امل�سحف لتجليده كما قاله ابن عبد ال�سالم، واإن 

رجي اإ�سالمه" )نهاية املحتاج 389/3(.
2. عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما: "اأَنّ ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم نهى اأن ُي�سافر بالقراآن 

اإىل اأر�ض العدو" )البخاري 2990، م�سلم 1869(.
منه  متكينهم  من  املنع  يف  اأ�سالة  كان  واإن  والنهي 
اأن من  اإل  اإهانتهم له وتدني�سه  تكرمًيا له واإبعاًدا عن 

تدني�سه اأن مي�سه غري امل�سلم.
الكافر  مي�ض  اأن  باأ�ض  ل  احل�سن:  بن  حمّمد  وقال 
زال  وقد  احلدث  هو  املانع  لأّن  اغت�سل،  اإذا  امل�سحف 
بالغ�سل، واإمّنا بقي نا�سة اعتقاده وذلك يف قلبه ل يف 

يده )بدائع ال�سنائع 37/1(.
وهو قول �سعيف ملخالفته للنهي عن اأن مي�ض القراآن 
حمدث، وخمالفته لالإجماع املحكي، ثم اإن �سبب املنع 

من  والغ�سل  املعنوية،  بل  الكافراحل�سية  نا�سة  لي�ض 
من  ل  امل�سلم  من  بالنية  اإل  ت�سح  فال  عبادة  اجلنابة 

غريه.

ل مي�سه اإل املطهرون
ل   • َمْكُنوٍن  ِكَتاٍب  يِف   • َكِرمٌي  َلُقْراآٌن  ُه  {اإَِنّ

ُروَن} ُه اإِل امْلَُطَهّ �ُسّ مَيَ
اإِل  ُه  �ُسّ مَيَ اهلل:"{ل  رحمه  جزي  ابن  قال 
املكنون  الكتاب  على  يعود  ال�سمري  ُروَن}  امْلَُطَهّ
اإل  قبله  املذكور  القراآن  على  يعود  اأن  ويحتمل 

اأن هذا �سعيف لوجهني:
اأحدهما: اأن م�ض الكتاب حقيقة وم�ض القراآن 

جماز، واحلقيقة اأوىل من املجاز.
والآخر: اأن الكتاب اأقرب وال�سمري يعود على 

اأقرب مذكور.
وهو  املكنون  الكتاب  على  يعود  اإنه  قلنا:  فاإذا 
يراد  فاملطهرون  املالئكة،  باأيدي  التي  ال�سحف 
بهم املالئكة؛ لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب، 

والآية اإخبار باأنه ل مي�سه اإل هم دون غريهم.
التي  ال�سحف  هو  املكنون  الكتاب  اإن  قلنا:  واإن 
باأيدي النا�ض، فيحتمل اأن يريد باملطهرين امل�سلمني 
من  املطهرين  يريد  اأو  الكفر،  من  مطهرون  لأنهم 
احلدث الأكرب وهي اجلنابة اأو احلي�ض، فالطهارة 
احلدث  من  املطهرين  اأو  الغت�سال،  هذا  على 

الأ�سغر فالطهارة على هذا الو�سوء. 
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متكني غري امل�سلم من كتـــب ترجمــــة 
معاين القراآن اأو كتب التف�سري:

ترجمة معاين القراآن لي�ض لها اأحكام امل�سحف لأنه 
بلغة  القراآن  فهم  تي�سري  موؤلفه  به  اأراد  ب�سري  كالم 

اأخرى، فهو اأ�سبه ما يكون بكتب التف�سري.

وكتب التف�سري على نوعني:

املعاين  بع�ض  ت�سرح  خمت�سرة  تف�سري  1.كتب 
القراآن  األفاظ  من  اأقل  التف�سري  ويكون  الي�سرية 
وامل�سحف موجود يف الكتاب بر�سمه وخطه وترتيبه 
لغريب  تف�سري  على  املحتوية  امل�ساحف  كبع�ض 
القراآن، فهذه التفا�سري لها حكم امل�سحف لأنه هو 

الأغلب والتف�سري تابع ي�سري والتابع ل حكم له.

ويكون  القــــراآن  اآيات  جلميـــع  تف�سري  2.كتب 
القراآن،  اآيات  مع  التف�سري  هو  الكتاب  يف  الأ�سل 
التفا�سري  وهذه  الغالب،  الأكرث  هو  التف�سري  ولكن 
عند  امل�سهور  وهو  علىال�سحيح  م�سها  يجوز 
التاج   ،177-176/1 عابدين  ابن  )حا�سية  الأربعة  املذاهب 

والإكليل 304/1، مغني املحتاج 37/1، ك�ساف القناع 135/1(.

وذلك لأنها لي�ست م�سحًفا واإمنا امل�سحف والآيات 
فيها تابعة لغريها.

وي�ستدل لذلك:

باتفاق اأهل العلم على جواز كتابة الآية والآيتان يف 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فعل  كما  والكتب  الر�سائل 
جاء  الروم  عظيم  هرقل  اإىل  كتاًبا  اأر�سل  فقد  و�سلم، 
اهلل  عبد  حممد  من  الرحيم،  الرحمن  اهلل  فيه "ب�سم 
اتبع  الروم، �سالم على من  اإىل هرقل عظيم  ور�سوله 
الهدى، اأما بعد، فاإين اأدعوك بدعاية الإ�سالم، اأ�سلم 
فاإن عليك  توليت  فاإن  اأجرك مرتني،  يوؤتك اهلل  ت�سلم 
اإثم الأري�سيني، و{َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا اإِىَل َكَلَمٍة �َسَواء 
َوَل  �َسْيًئا  ِبِه  ُن�ْسِرَك  َوَل  اهلّلَ  اإِلَّ  َنْعُبَد  اأَلَّ  َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا 
ْوْا َفُقوُلوْا  ن ُدوِن اهلّلِ َفاإِن َتَولَّ ا اأَْرَباًبا مِّ َنا َبْع�سً َيتَِّخَذ َبْع�سُ

ا ُم�ْسِلُمونَ   }")البخاري7(. نَّ ا�ْسَهُدوْا ِباأَ

فال مينع غري امل�سلم من م�ض ترجمة القراآن، بل 
قد يرغب فيه تعريًفا له بدين اهلل، فقد دخل عدد من 
اجلن والإن�ض يف دين اهلل بعد �سماعهم القراآن كما يف 

ق�سة ا�ستماع اجلن يف �سورة الأحقاف واجلن.

وكما جاء يف �سحيح البخاري عن جبري بن مطعم 
بلغ  فلما  بالطور  املغرب  يف  يقراأ  النبي  قال:"�سمعت 
اِلُقوَن •  هذه الآية {اأَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ �َسْيٍء اأَْم ُهْم اخْلَ
َمَواِت َوالأَْر�َض َبل ل ُيوِقُنوَن • اأَْم ِعْنَدُهْم  اأَْم َخَلُقوا ال�َسّ
اأَْم ُهْم امْلُ�َسْيِطُروَن} كاد قلبي اأن يطري"  َك  َرِبّ َخَزاِئُن 

)البخاري 4573(.



حق��وق��������������هاأ�شرته ونكاحهعب������ادات������هالإح�شان والعطاياالتعريف بالإ�شالمح�شن الع�شرةالتهنئة والإكرامال�شالم والتحية الدخول يف الإ�سالم

81

وكان جبري بن مطعم م�سرًكا قدم على النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم يف فداء اأ�سرى بدر، ذلك اأول ما وقع 

الإ�سالم يف قلبه.

وهذا كله اإذا اأمن اأو غلب على الظن اأنه ل يهينه اأو 
ا له حرمة ولكنها لي�ست كحرمة  يدن�سه، فالتف�سري اأي�سً

كتاب اهلل.

����ن غري امل�شلم من امل�شح���ف واإن  1. ل ُيَكّ
رجي اإ�شالمه.

ترجمة  من  امل�شلم  غري  متكني  يجوز   .2
التف�شري لأنه لي�س  القراآن وكتب  معاين 

لها حكم امل�شحف.

املوثوقة  القراآن  معاين  ن�شر  ي�شرع   .3
بني  اهلل  دين  لن�شر  املختلفة  باللغات 

النا�س.

هدنة ل�سماع القراآن:
امْلُ�ْسِرِكنَي  ّمَن  اأََحٌد  {َواإِْن  تعاىل:  قال 
َكاَلَم  َي�ْسَمَع  َحّتَى  ِجْرُه  َفاأَ ا�ْسَتَجاَرَك 
ّل  َقْوٌم  ِباأَّنُهْم  َذِلَك  َماأَْمَنُه  اأَْبِلْغُه  ُثّم  اهلّلِ 

َيْعَلُموَن}

تاأمل كيف اأن اهلل اأمر ر�سوله �سلى اهلل 
ولو  القراآَن  امل�سرَك  ُي�سِمع  اأن  و�سلم  عليه 
له،  والكيد  الإ�سالم  حرب  اأهل  من  كان 
عليه  والطالع  القراآن  �سماع  لأن  ذلك 
الهداية  طريق  هو  الدين  هذا  ومعرفة 

والنور للب�سرية.

وكرم  املعاملة  ح�سن  يف  غاية  وهذا   
من  النيل  لي�ض  املراد  لأن  الأخالق، 
حتى  وهدايتهم  اإقناعهم  بل  الكافرين، 
يعرفوا احلق فيتبعوه، ويرتكوا ما هم عليه 
من ال�سالل. فاإن اأحد اأهم اأ�سباب �ساللهم 
نَُّهْم َقْوٌم َل َيْعَلُموَن}فلو  ِباأَ و�سركهم {َذِلَك 
علموا ما يف القراآن من احلقائق الربانية 
لتبدلت  العقلية  والرباهني  والأدلة 
قناعاتهم..فلنجتهد  وتغريت  اأحوالهم 
بكل ما اأوتينا من قوة على حمل هذا النور 

ون�سره بني النا�ض.
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غري  امل�ساجد  دخول  حكم  يف  العلم  اأهل  اختلف 
احلرم على اأقوال، وميكن اأن نق�سم دخوله اإىل اأحوال:

1. دخول غيــــر امل�سلــــم امل�سجد باإذن امل�سلمني  
مل�سلحة عمل اأو دعوة ونحو ذلك.

وال�سافعية  احلنفية  من  العلم  اأهل  جماهري  وذهب 
واملالكية ورواية قوية عند احلنابلة اإىل جوازها )البحر 
الرائق 231/8، حا�سية ابن عابدين 387/6، منح اجلليل 1 / 132، رو�سة 

الطالبني 297/1، الإن�ساف 174/4( 

امل�سلمني  اإذن  بغري  اأو  م�سلحة  لغري  دخوله   .2
فيمنعها جمهور اأهل العلم من املالكية وال�سافعية 
واحلنابلة. لأننا اأمرنا بتكرمي بيوت اهلل و�سيانتها 

ومن ذلك منعهم من الدخول لغري م�سلحة.

واملراد بامل�سلحة كل ما يقدره امل�سلمون من امل�سالح، 
�سواء كانت دعوة للكفار الزائرين اأو اإ�سالحات للم�سجد 

اأو م�ساحلة تعود على امل�سلمني عموًما اأو غري ذلك.

وقد دّل على جواز الدخول عدد من الأدلة  واحلوادث 
من �سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم منها على �سبيل 

املثال:

قبل  امل�سجد  �سارية  يف  اأثال  بن  ثمامة  ُربط   •
اإ�سالمه  )انظر ما رواه البخاري 450 وم�سلم 1764(.

امل�سجد  اإىل  الن�سارى  من  نران  وفد  دخول   •
)�سرية ابن ه�سام 574/1(.

• دخول �سمام بن ثعلبة ر�سي اهلل عنه قبل اإ�سالمه 
ملا وفد من قومه وهم بنو �سعد بن بكر اإىل ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وهو يف امل�سجد )البخاري 

.)63

للم�سجد  امل�سلم  غري  دخول  يجوز  هذا  فعلى 
بال�سروط التالية:

1. اإذن امل�سلمني له بالدخول فلي�ض دخول امل�سجد 
م�ستباًحا للكافر بدون اإذن اأو ما يقوم مقام الإذن.

دخول غري امل�سلم
اإىل امل�سجـــــــــــــــد
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القراآن  ك�سماع  وا�سحة  مل�سلحـــة  يكـــــون  اأن   .2
بالإ�سالم  تعريف  اأو  قلبه  لتاأليف  روؤية امل�سلني  اأو 
اأو بناء اأو اإ�سالح ونحو ذلك من امل�سالح املعتربة. 

للم�سجد  ابتذال  دخولهم  يف  يكـــــــــون  ل  اأن   .3
كاأن تدخل  اإنقا�ض من مكانته وهيبته وحرمته  اأو 
بحذائه  الرجل  يدخل  اأو  عار  �سبه  بلبا�ض  املراأة 
اإ�سغالهم  اأو  رفع �سوتهم  اأو  امل�سجد  لب�ساط  ملوًثا 
املاوردي:  قال  ذلك،   ونحو  بالت�سوير   للم�سلمني 
نوم  اأو  باأكل  ا�ستبذالها  بالدخول  يق�سد  مل  "ما 

فيمنعوا"  )الأحكام ال�سلطانية �ض 261(.

وقد نهى ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم عن اإن�ساد 
ولكن  الأ�سل  يف  مباح  فعل  وهو  امل�ساجد  يف  ال�سالة 
ال�سالة  عليه  فقال  امل�سجد  حرمة  من  ا  اإنقا�سً فيه 

وال�سالم: "اإن امل�ساجد مل ُتْب لهذا" )رواه م�سلم 568(.

لعدم  اجلنابة  عدم  الكافر  دخول  يف  ي�سرتط  ول 
النقل والدليل عليه مع تعدد اأخبار دخول الكفار مل�سجد 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

للم�سجد  امل�سلم  غري  دخـــول  يجــــــوز 
وجدت  اإذا  ابتذال  وبدون  امل�سلمني  باإذن 

امل�سلحة.
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اأ�سل الرباءة من الكافرين:
اأ�سل  كثرية  ن�سو�ض  يف  وال�شنة  بالكتاب  تقرر 
للم�سلمني  الولء  وهو  العظيمة  الإميان  اأ�سول  من 

والرباءة من الكافرين. 

فكل موؤمن موحد ملتزم لالأوامر والنواهي ال�سرعية، 
ذلك  خالف  من  وكل  ون�سرته.  وموالته  حمبته  جتب 
بقدر  ومعاداته  ببغ�سه  تعاىل  اهلل  اإىل  التقرب  وجب 
قال  كما  ن�سًبا،  النا�ض  اأقرب  كان  ولو  للدين  خمالفته 
وَن  ِ َواْلَيْوِم اْلآِخِر ُيَواُدّ ُد َقْوًما ُيوؤِْمُنوَن ِباهلَلّ تعاىل: {ل جَتِ
ْو  اأَ اأَْبَناَءُهْم  اأَْو  اآَباَءُهْم  َكاُنوا  َوَلْو  َوَر�ُسوَلُه   َ اهلَلّ َحاَدّ  َمْن 
اْلإِمَياَن  ُقُلوِبِهُم  يِف  َكَتَب  وَلِئَك  اأُ َع�ِسرَيَتُهْم  اأَْو  اإِْخَواَنُهْم 
ِتَها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ اٍت  َجَنّ َوُيْدِخُلُهْم  ِمْنُه  ِبُروٍح  َدُهْم  َواأََيّ
َعْنُه  وا  َوَر�سُ َعْنُهْم   ُ اهلَلّ َي  َر�سِ ِفيَها  َخاِلِديَن  اْلأَْنَهاُر 

ِ ُهُم امْلُْفِلُحوَن}. ِ اأَل اإَِنّ ِحْزَب اهلَلّ اأُوَلِئَك ِحْزُب اهلَلّ

الأخوة احلقيقية:
احلقيقية  الأخوة  اأن  ربنا  كتاب  لنا  بني  وقد 
التي تقت�سي الولء والن�سرة واملحبة هي اأخوة الدين 
واإمنا  اإِْخَوٌة}  امْلُوؤِْمُنوَن  ا  َ {اإِمَنّ وتعاىل:  تبارك  فقال 
للموؤمنني  اإل  الدين  اأخوة  اأداة ح�سر فال تثبت حقوق 
كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: " امل�سلم اأخو امل�سلم ل 
يظلمه ول ي�سلمه ومن كان يف حاجة اأخيه كان اهلل يف 
حاجته ومن فرج عن م�سلم كربة فرج اهلل عنه كربة 
من كربات يوم القيامة ومن �سرت م�سلًما �سرته اهلل يوم 
امل�سلم  امل�سلم على  "حق  وقال  ")البخاري 2310(  القيامة 

�ست " احلديث )م�سلم 2162(.

وهي اأخوة تثبت للم�سلم من دخوله يف دين اهلل اأًيا 
َتاُبوا  {َفاإِْن  تعاىل:  قال  كما  وجن�سه  وبلده  لونه  كان 

ين}. َكاة َفاإِْخَوانُكْم يِف الِدّ اَلة َواآَتْوا الَزّ َواأََقاُموا ال�سَّ

هل يطلق لفظ الأخ 
على غيــــــر امل�سلم؟
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اأخوة الن�سب والقبيلة:
بني  الن�سب  عالقات  القراآن  اأثبت  فقد  هذا  ومع 
امل�سلمني وغريهم من الكفار ومل يلغها ولو كانوا من 
ُد  جَتِ {ل  مودتهم،  عن  نهى  ولكنه  ور�سوله،  اهلل  حاد 
 َ اهلَلّ َحاَدّ  َمْن  وَن  ُيَواُدّ اْلآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهلَلّ ُيوؤِْمُنوَن  َقْوًما 
ْو  اأَ اإِْخَواَنُهْم  ْو  اأَ اأَْبَناَءُهْم  ْو  اأَ اآَباَءُهْم  َكاُنوا  َوَلْو  َوَر�ُسوَلُه 

َع�ِسرَيَتُهْم} ف�سماهم اإخواًنا واآباًء واأبناًء.

لأبيه  نداءه  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  ق�سة  يف  وجاء 
بلفظ )يا اأبت( واأبوه على الكفر، {َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب 
ا • اإِْذ َقاَل ِلأَِبيِه َيا اأََبِت مِلَ  ِبيًّ يًقا نَّ دِّ ُه َكاَن �سِ اإِْبَراِهيَم اإِنَّ

ُر َول ُيْغِني َعنَك �َسْيًئا}.  َتْعُبُد َما ل َي�ْسَمُع َول ُيْب�سِ

ُنوُح  َيا  لنوح: {َقاَل  وتعاىل  تبارك  واأما قول اهلل 
اِلح}: ُه َعَمٌل َغرْيُ �سَ ْهِلَك اإَِنّ ُه َلْي�َض ِمْن اأَ اإَِنّ

فمعناه كما قرر املف�سرون اأن نوًحا عليه ال�سالم قال 
ا�ستعالًما: يا رب قد وعدتني اأن ينجو اأهلي من الغرق 
وها هو ابني يغرق ؟ فبني له اهلل تبارك وتعاىل اأنه لي�ض 
اآمن  من  بنجاة  الوعد  بل  بنجاتهم،  املوعود  اأهله  من 
من اأهلك ولي�ض هو منهم بل هو من �سبق عليه القول 

بالكفر والغرق )انظر ابن كثري 325/4(.

يف  القرابة  على  الأخوة  لفظ  القراآن  اأطلق  كما 
وبعثتهم  الأنبياء  بعيد كما يف ق�س�ض  ولو من  الن�سب 

اأقوامهم  اأقوامهم فاأطلق لفظ الأخوة بينهم وبني  اإىل 
وقال:  �ُسَعْيًبا}،  اأََخاُهْم  َمْدَيَن  {َواإِىَل  فقال:  الكافرة 
َثُموَد  ىَل  اإِ اأَْر�َسْلَنا  وقال:{َوَلَقْد  َعاٍد}،  اأََخا  {َواْذُكْر 

ا}. احِلً اأََخاُهْم �سَ

ال�سالم  عليه  لوط  بني  الأخوة  لفظ  اإطالق  جاء  بل 
ابن  هو  واإمنا  قبيلتهم  من  اأو  منهم  لي�ض  وهو  وقومه 
اأخي اإبراهيم اخلليل عليهما ال�سالم، وكان قد اآمن مع 
اإبراهيم عليه ال�سالم وهاجر معه اإىل اأر�ض ال�سام كما 
َرِبّي  اإِىَل  اإِيِنّ ُمَهاِجٌر  َلُه ُلوٌط َوَقاَل  قال تعاىل: {َفاآَمَن 
ِكيُم} فبعثه اهلل اإىل اأهل �سدوم وما  ُه ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ اإَِنّ
حولها من القرى، يدعوهم اإىل اهلل عز وجل وياأمرهم 
املاآثم  من  يرتكبونه  كانوا  عما  وينهاهم  باملعروف 
َقاَل  {اإِْذ  تعاىل  قال  هذا  ومع  والفواح�ض..  واملحارم 

َلُهْم اأَُخوُهْم ُلوٌط اأَل َتَتُّقوَن}.

امل�شاحبة  والأخوة هنا حممولة على معنى 
واملالزم���ة اأو الأخ����وة الب�شري����ة والإن�شانية 

العامة.

ملحوظة مهمة:
الأنبياء  بني  الأخوة  لفظ  اإطالق  اأن  ويالحظ 
واأقوامهم جاء يف �سياق اأن الأنبياء كانوا من اأقوامهم 
فكان  �سدقهم  ويعلمون  يعرفونهم  ب�سًرا  لهم  واإخوة 



دل������������ي������������ل ال�������������داع�������������ي�������������ة ال������ف������ق������ه������ي

الف�شل الأول
دع������وت�������ك

86

حرًيا بتلك الأقوام واحلالة تلك اأن توؤمن وت�ستجيب كما 
اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم  ُ َعَلى امْلُوؤِْمِننَي  قال تعاىل: {َلَقْد َمَنّ اهلَلّ
يِهْم َوُيَعِلُّمُهُم  َياِتِه َوُيَزِكّ َر�ُسوًل ِمْن اأَْنُف�ِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَ
اَلٍل ُمِبنٍي}. ْكَمَة َواإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �سَ اْلِكَتاَب َواحْلِ

واأنه حينما ك��ان اإط��الق لفظ الأخ��وة موهًما 
مب�ساركتهم يف باطلهم مل ُيذكر، كما يف ق�سة �سعيب، 
فقد �سماه اهلل اأًخا ملدين كما يف �سورة الأعراف {َواإِىَل 
َمْدَيَن اأََخاُهْم �ُسَعْيًبا}، فلما ن�سبهم يف �سورة ال�سعراء 
لفظ  يذكر  مل  عبدوها  التي  ال�سجرة  وهي  الأيكة  اإىل 
الأخوة حتى ل يتوهم م�ساركة نبي اهلل لهم يف باطلهم 
ْيَكِة امْلُْر�َسِلنَي • اإِْذ َقاَل  َحاُب اْلأَ َب اأَ�سْ فقال تعاىل:{َكَذّ

َلُهْم �ُسَعْيٌب اأََل َتَتُّقوَن}.

اأ�سحاب  -اأعني  "هوؤلء  اهلل:  رحمه  كثري  ابن  قال 
نبي  وكان  ال�سحيح.  على  مدين  اأهل  هم  الأيكة- 
اأخوهم  هنا  يقل  مل  واإمنا  اأنف�سهم،  من  �سعيب  اهلل 
�سجرة.  وهي  الأيكة،  عبادة  اإىل  ن�سبوا  لأنهم  �سعيب؛ 
فلهذا  يعبدونها؛  كانوا  كالَغي�سة،  ملتف  �سجر  وقيل: 
يقل:  امْلُْر�َسِلنَي}، مل  اْلأَْيَكِة  َحاُب  اأَ�سْ َب  {َكَذّ قال:   ملَّا 
َقاَل  {اإِْذ  قال:  واإمنا  �سعيب(،  اأخوهم  لهم  قال  )اإذ 
َلُهْم �ُسَعْيٌب}، فقطع ن�سبة الأخوة بينهم؛ للمعنى الذي 
ن�سبوا اإليه، واإن كان اأخاهم ن�سًبا. ومن النا�ض َمْن مل 

يتفطن لهذه النكتة.." )تف�سري ابن كثري 158/6(.

العلم  اأهل  اأقوال  من  الراجح  على  باأ�س  فال 
با�ستخدام لفظ الأخوة مع غري امل�سلمني، اإن كان ذلك 
يف �سياق الدعوة والتوجيه وتاأليف القلوب للدخول يف 
دين اهلل، مع التاأكيد على اأ�سل الولء والرباء بحيث ل 
يتوهم منها م�ساركتهم يف باطلهم، ل�سيما وقد ثبتت 

اللفظة يف القراآن بني امل�سلمني وغريهم. 

اإذابة  �سياق  يف  ذلك  كان  اإذا  اإطالقها  من  وينع 
الفوارق بني امل�سلمني وغريهم، والت�ساهل يف اأوثق عرى 
الإميان وهو احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل كما ي�سمع 
اليوم كثرًيا يف منابر خمتلفة، وميكن ال�ستعا�سة عن 
لفظ الأخوة باألفاظ اأخرى لها دللت حمددة ل ت�سكل 

على النا�ض.
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واملودة  والن�سرة  الولء  حق  لها  يثبت  التي  وهي  والإميان،  الدين  اأخوة  هي  احلقيقية  الأخوة   .1
وغري ذلك من احلقوق.

الولء  اأ�سل  علينا  اأكد  لكنه  الدين،  اختالف  مع  الن�سب  اأخوة  على  الأخوة  لفظ  ال�سارع  اأطلق   .2
والرباء.

يف  بعيدة  اأو  قريبة  �سلة  به  له  الذي  والكافر  امل�سلم  بني  الأخوة  لفظ  اإطالق  القراآن  يف  جاء   .3
�سياق امتنانه على الأقوام ببعث الر�سول اأًخا لهم يعرفون �سدقه وخلقه فحري بهم الإميان به 

واتباعه.

4. يجوز على الراجح اإطالق لفظ الأخوة على الكفار اإذا كان ذلك يف �سياق دعوتهم وتاأليف قلوبهم 
مع �سيانة جذوة الولء والرباء يف قلوب املوؤمنني.

5.   مينع من ا�ستخدام لفظ الأخوة مع الكفار يف �سياق اإذابة الفروق والت�ساهل يف اأوثق عرى الإميان 
وهو احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل.

6. ل يجوز اإطالق لفظ الأخوة يف �سياق يتوهم منه م�ساركة امل�سلم للكفار يف باطلهم واعتقاداتهم.
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اجلزء الثاين
دع����وت�������ك

الف�شل الثاين

الإح�شان والعطايا
اإعطاء املوؤلفة قلوبهم مـن الزكـــاة

اإعطاء غري امل�سلم من زكـاة الفطـر

اإعطاء الكافر من الكّفارات

اإعطاء غري امل�سلم من �سدقة التطوع

اإعطاء غيــر امل�سلم من الأ�سحيــــــــة
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ذكر اهلل عز وجل يف كتابه م�سارف الزكاة 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َوامْلَ�َساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي  ا ال�سَّ َ فقال: {اإِمنَّ
َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف �َسِبيِل  َفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرِّ َعَلْيَها َوامْلُوؤَلَّ

.{ ِ ًة ِمَن اهللَّ ِبيِل َفِري�سَ ِ َواْبِن ال�سَّ اهللَّ

تاأليفًا  الزكاة  من  يعَطون  من  هم  قلوبهم  واملوؤلفة 
لقلوبهم وقلوب نظرائهم اأو دفعًا ل�سرهم عن امل�سلمني، 
املوؤلفة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأعطى  وقد 
يوؤلف  ما  القوم  ووجهاء  القبائل  زعماء  من  قلوبهم 
يكفي  اأو  الإ�سالم،  على  نظراءهم  وي�سجع  قلوبهم  به 

�سرهم عن الإ�سالم واأهله.

ون�سخ  قلوبهم  املوؤلفة  �سهم  �سقط  هل  ولكن 
ثابت  باٍق  اأنه  اأم  وقوته،  الإ�سالم  انت�سار  بعد 

وي�سرف كلما احتاج امل�سلمون اإليه؟

اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني:

بقية  العلم يف  اأهل  واأفراد من  ذهب احلنفية   .1
ول  ن�سخ  قد  قلوبهم  املوؤلفة  �سهم  اأن  اإىل  املذاهب 
�سلى  اهلل  ر�سول  بعد  املوؤلفة  اإعطاء  لأحد  ي�سرع 
اهلل عليه و�سلم )حا�سية ابن عابدين 342/2،حا�سية الد�سوقي 

495/1، املهذب 172/1، الإن�ساف 162/3(.

ودليلهم على ذلك:

ما رواه عبيدة ال�سلماين قال: جاء عيينة بن ح�سن 
اأبي بكر ر�سي اهلل عنه فقال:  اإىل  والأقرع بن حاب�ض 
اأر�سا �سبخة لي�ض فيها  اإن عندنا  يا خليفة ر�سول اهلل 
نحرثها  لعلنا  تقطعناها  اأن  راأيت  فاإن  منفعة  ول  كالأ 
ونزرعها ولعل اهلل اأن ينفع بها، فاأقطعهما اإياها وكتب 
يف  ولي�ض  عمر  واأ�سهد  لهما  واأ�سهد  كتاًبا  بذلك  لهما 
فلما  فيه  ما  على  لي�سهداه  عمر  اإىل  فانطلقا  القوم، 
فتفل  اأيديهما  تناوله من  الكتاب  قراآ على عمر ما يف 
فيه فمحاه فتذمرا وقال له مقالة �سيئة، فقال عمر: اإن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كان يتاألفكما والإ�سالم 

اإعطاء املوؤلفة قلوبهم
مــــن الزكـــــــــــــــــــــاة
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يومئذ قليل واإن اهلل قد اأعز الإ�سالم فاذهبا فاجتهدا 
اأبي  اأرعيتما )تف�سري ابن  اإن  جهدكما ل اأرعى اهلل عليكما 
حامت 10377، البيهقي 13568، وحكى ابن حجر يف املطالب العالية 2123 

والبو�سريي يف اإحتاف اخلرية 4252 رواية ابن اأبي �سيبة يف م�سنده، وقال 

البو�سريي: هذا اإ�سناد رواته ثقات(.

قال احلنفية: فاتفق النا�ض على راأي عمر ر�سي اهلل 
عنه ومل يعلم له خمالف فكان اإجماًعا.

الإ�سالم  اإعزاز  الأمر  اأول  لإعطائهم  العلة  وكانت 
وقد اأعز اهلل الإ�سالم بعد ذلك، كما قال تعاىل: {َوُقِل 

ُكْم َفَمْن �َساَء َفْلُيوؤِْمْن َوَمْن �َساَء َفْلَيْكُفْر}. قُّ ِمْن َربِّ احْلَ

وهو مذهب املالكية  2. وذهب جمهور اأهل العلم 
وال�سافعية واحلنابلة: اإىل اأن حكمهم باق وثابت يف 
كل ع�سر، على تف�سيل يف اأحوال اإعطائهم و�سفته 
)�سرح اخلر�سي 217/2، مغني املحتاج 109/3، الإن�ساف 162/3(.

وي�ستدلون على ذلك:

ا  َ {اإِمنَّ وهي:  ال�سدقات،  اآية  يف  ذكرهم  اهلل  اأن   
َفِة  َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َوامْلَ�َساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َوامْلُوؤَلَّ ال�سَّ
َواْبِن   ِ اهللَّ �َسِبيِل  َويِف  َواْلَغاِرِمنَي  َقاِب  الرِّ َويِف  ُقُلوُبُهْم 
ُ َعِليٌم َحِكيٌم}، وهي اآية  ِ َواهللَّ ًة ِمَن اهللَّ ِبيِل َفِري�سَ ال�سَّ
دليل  ول  �سريح،  بدليل  اإل  بالن�سخ  يقال  ول  حمكمة، 

على ذلك.

قاله  ما  "واأما  �سالم:  بن  القا�سم  عبيد  اأبو  قال 
احل�سن، وابن �سهاب، فعلى اأن الأمر ما�ض اأبدا. وهذا 
هو القول عندي؛ لأن الآية حمكمة، ل نعلم لها نا�سًخا 
من كتاب ول �سنة. فاإذا كان قوم هذه حالهم، ل رغبة 
لهم يف الإ�سالم اإل للنيل، وكان يف ردتهم وحماربتهم 
العز  من  عندهم  ملا  الإ�سالم،  على  �سرر  ارتدوا  اإن 
والأنفة، فراأى الإمام اأن ير�سخ لهم من ال�سدقة، فعل 

ذلك")الأموال �ض 722-721(.

واأثر عمر يف منع عيينة بن ح�سن والأقرع بن حاب�ض 
من �سهم املوؤلفة مل يكن لأجل اأن ذلك من�سوخ، بل لأنه 
ل حاجة للم�سلمني يف اإعطائهم يف تلك املرحلة، فقول 
عمر حممول على حتقيق املناط، ومراعاة امل�سلحة يف 
ر�سول اهلل  اأخذوا على عهد  واإن  اأولئك  فاإن  التطبيق، 
يعودوا  مل  الفرتة  تلك  يف  للم�سلحة  املوؤلفة  �سهم  من 

كذلك بعد انت�سار الإ�سالم وقوته.

قال ابن العربي: "والذي عندي اأنه اإن قوي الإ�سالم 
زالوا وان احتيج اإليهم اأعطوا �سهمهم كما كان يعطيه 
الإ�سالم  بداأ  فيه:  روي  قد  ال�سحيح  فاإن  اهلل،  ر�سول 

غريًبا و�سيعود غريًبا كما بداأ" )اأحكام القراآن 530/2(.

اهلل  ر�سي  عمر  "اإن  اهلل:  حفظه  القر�ساوي  قال 
من  كانوا  قوًما  الزكاة  من  يعطي  اأن  اأبى  حني  عنه 
اأعز  "اإن اهلل  وقال:  الر�سول  قلوبهم يف ع�سر  املوؤلفة 
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الإ�سالم واأغنى عنهم" مل يغري بذلك حكًما �سرعًيا ومل 
ا قراآنًيا، كما قد يفهم بع�ض النا�ض، ولكنه  يعطل ن�سً
غري الفتوى بتغري الزمن واحلال عن عهد الر�سول... 
لهوؤلء  �سًكا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  يكتب  ومل 
يبقيهم موؤلفة اإىل الأبد، واملوؤلف هو الذي يرى الإمام 
تاأليفه، فاإذا مل يَر تاأليف �سخ�ض اأو اأنا�ض باأعيانهم اأو 
اأو  اإليه  احلاجة  لعدم  عهده  يف  مطلًقا  التاأليف  يَر  مل 
لأن هناك م�سارف اأهم منه، فهذا من حقه ول يكون 
ذلك اإ�سقاًطا ل�سهم املوؤلفة اإىل الأبد.. فاإن عمر والأمة 
كلها ل متلك تعطيل ن�ض �سريح من كتاب اهلل، ولكنه 
الطريق  ي�سد  اأن  ع�سره،  يف  امل�سلمني  م�سلحة  راأى 
على الطامعني يف اأموال الزكاة با�سم التاأليف، ومل يرد 
عنه ما مينع من التاأليف واإعطاء املوؤلفة عند احلاجة 

واقت�ساء امل�سلحة" )فقه الزكاة 33-32/1(.

اأوىل بالتاأليف
الإ�سالم  "اإن  القر�ساوي:  العالمة  قال 
مبا فيه من و�سوح واأ�سالة ومالءمة للفطرة 
ال�سليمة والعقل الر�سيد، ين�سر نف�سه بنف�سه، 
يعتنقون  الذين  ولكن  الأقطار.  من  كثري  يف 
الإ�ســــــــالم ل يجــدون من الرعاية املاديـــة 
هذا  يف  التب�سر  من  ميكنهم  ما  والتوجيهية 
بع�ض  عن  ويعو�سهم  بهداه،  والنتفاع  الدين 
ما قدموه من ت�سحيات، وما لقوه من ا�سطهاد 

من ع�سائرهم اأو حكوماتهم..

لهذا كــــان من اأوىل النـــــا�ض بالتاأليف يف 
زماننا -كما نبه ال�سيد ر�سيد ر�سا رحمه اهلل- 
ليدخلوهم  الكفار  يتاألفهم  امل�سلمني  من  قوم 
ند  فاإننا  دينهــــم،  يف  اأو  حمايتهــــم  حتت 
جميع  ا�ستبعاد  يف  الطامعة  ال�ستعمار  دول 
يخ�س�سون  دينهم،  عن  ردهم  ويف  امل�سلمني، 
من  قلوبهم  للموؤلفة  �سهًما  دولهم  اأموال  من 
تن�سريه  لأجل  يوؤلفونه  من  فمنهم  امل�سلمني، 
من  ومنهم  الإ�سالم.  حظرية  من  واإخراجه 
يوؤلفونه لأجل الدخول يف حمايتهم وم�ساقة 
الدول الإ�سالميــــة اأو الوحـــدة الإ�سالمية.. 
اأفلي�ض امل�سلمون اأوىل بهذا منهم؟!" )فقه الزكاة 

.)610-609/2
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هل يعطى �سهم املوؤلفة للكفار؟
ذهب اأكرث اأهل العلم القائلني ببقاء �سهم املوؤلفة 
اجلدد  امل�سلمني  على  ي�سرف  ال�سهم  اأن  اإىل  قلوبهم 
من  ذلك  ونحو  نظرائهم  وترغيب  اإميانهم  لتثبيت 
ك�ساف   ،349/2 والإكليل  التاج   ،495/1 الد�سوقي  )حا�سية  امل�سالح 

القناع 279/2(.

له  ترغيبًا  اإ�سالمه  قبل  للكافر  يعطى  هل  واختلفوا 
على  وامل�سلمني  الإ�سالم  عن  ل�سره  ودفعًا  الإ�سالم  يف 

قولني:

عنهم  امل�سهور  يف  واملالكية  احلنابلة  1. فذهب 
من  عدد  لتحقيق  منه  الكافر  اإعطاء  جواز  اإىل 
ورجاء  �سره  ودفع  اإ�سالمه  رجاء  واأولها  امل�سالح، 
 ،495/1 الد�سوقي  )حا�سية  للم�سلمني  ون�سرته  ن�سحه 

ك�ساف القناع 279/2(.

2. وقال ال�سافعية: ل حق لكافر يف زكاة مفرو�سة 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان  واإمنا  قطًعا، 
يعطي الكفار من خم�ض اخلم�ض من الغنائم وهذا 
انقطع مبوته، ف�سهم املوؤلفة خا�ض باأ�سناف كلهم 

م�سلمون  )مغني املحتاج 109/3، نهاية املحتاج 156-155/6(.

والراجح: اأن �سهم املوؤلفة يدفعه الإمام اإذا ثبتت 
امل�سلحة لالإ�سالم وامل�سلمني يف اإعطائهم، �سواء كانوا 

اأو اأغنياء، م�سلمني اأو كفاًرا، لعدم الدليل على  فقراء 
التخ�سي�ض.

القول  من  "وال�سواب  اهلل:  رحمه  الطربي  قال 
معنيني،  يف  ال�سدقة  جعل  اهلل  اأن  عندي:  ذلك  يف 
الإ�سالم  معونة  والآخر:  امل�سلمني،  َخلَّة  �سدُّ  اأحدهما: 
اأ�سبابه،  وتقوية  الإ�سالم  معونة  يف  كان  فما  وتقويته. 
يعطاه  من  يعطاه  ل  لأنه  والفقري،  الغني  ُيعطاه  فاإنه 
وذلك  للدين.  معونًة  يعطاه  واإمنا  اإليه،  منه  باحلاجة 
فاإنه  اهلل،  �سبيل  يف  باجلهاد  ُيعطاه  الذي  يعطى  كما 
خلته.  ل�سّد  ل  للغزو،  فقرًيا،  اأو  كان  غنيًّا  ذلك  يعطى 
وكذلك املوؤلفة قلوبهم، يعطون ذلك واإن كانوا اأغنياء، 
تقويته  وطلَب  الإ�سالم  اأمَر  باإعطائهموه  ا�ست�سالًحا 
من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأعطى  وقد  وتاأييده. 
اأعطى من املوؤلفة قلوبهم، بعد اأن فتح اهلل عليه الفتوح، 
يقول:  باأن  ملحتّج  فال حجة  اأهله.  وعز  الإ�سالم  وف�سا 
"ل يتاألف اليوم على الإ�سالم اأحد، لمتناع اأهله بكرثة 
العدد من اأرادهم"، وقد اأعطى النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم من اأعطى منهم يف احلال التي و�سفت" )تف�سري 

الطربي 316/14(.
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هل تكون ق�سمة �سهم املوؤلفة لويل 
الأمر اأو لعامة امل�سلمني؟

يرجع  ل  قلوبهم  املوؤلفة  باإعطاء  امل�سلحة  مراعاة 
الأمر فيها لتقدير الأفراد بل هو خا�ض بويل الأمر فيما 

يراه اأنفع لالأمة يف الكيفية وال�سفة والقدر.

قال ابن حزم: "وادعى قوم اأن �سهم املوؤلفة قلوبهم 
كانوا،  ما  اأكرث  اليوم  هم  بل  باطل،  وهذا  �سقط،  قد 
ق�سمة  املرء  توىل  اإذا  والعاملون  هم  ي�سقطون  واإمنا 
واأمر  عليها،  عاملون  هنالك  لي�ض  لأنه  نف�سه،  �سدقة 

املوؤلفة اإىل الإمام ل اإىل غريه" )املحلى 145/6(.

املراكز  احلالت  من  كثري  يف  الإمام  مقام  ويقوم 
الإ�سالمية املخت�سة باأمر امل�سلمني يف �ستى الدول.

امل�سركون ثالثة اأ�سناف
قال القرطبي: "امل�سركون ثالثة اأ�سناف: 

الربهان. باإقامة  يرجع  • �سنف 

بالقهر. • و�سنف 

بالإح�سان. • و�سنف 

كل  مع  ي�ستعمل  للم�سلمني  الناظر  والإمام 
من  وتخلي�سه  لنجاته  �سببا  يراه  ما  �سنف 

الكفر" )اجلامع لأحكام القراآن 179/8(.
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القيامة  يوم  اإىل  باق  اأم هو  قلوبهم  املوؤلفة  �سهم  ن�سخ  العلم هل  اأهل  اختلف   .1
والراجح من اأقوال اأهل العلم بقاء �سهم املوؤلفة قلوبهم.

الزكاة مرهون بامل�سلحة واحلاجة فمتى ما كانت  املوؤلفة قلوبهم من  اإعطاء   .2
م�سلحة الإ�سالم وحاجته يف اإعطائهم في�سرع اإعطاوؤهم.

على  يف  لتثبيتهم  والكفار  امل�سلمني  الراجح  على  قلوبهم  املوؤلفة  �سهم  ي�سمل   .3
الدين اأو ترغيبهم فيه اأو ترغيبًا لنظرائهم اأو دفعًا ل�سرورهم ونحو ذلك من 

امل�سالح.

4. �سهم املوؤلفة قلوبهم ي�سرفه الإمام واملوؤ�س�سات واملراكز الإ�سالمية ولي�ض ذلك 
لالأفراد.
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غري  اإعطاء  حكم  يف  العلم  اأهل  اختلف 
امل�سلمني من �سدقة الفطر على قولني:

وال�سافعية  املالكية  من  العلماء  جمهور  1.ذهب 
من  امل�سلم  غري  اإعطاء  جواز  عدم  اإىل  واحلنابلة 
املغني   ،142/6 املجموع   ،273/3 اجلليل  )مواهب  الفطر  زكاة 

.)709/2

اهلل  قول  عموم  يف  فتدخل  واجبة  �سدقة  لأنها   •
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َوامْلَ�َساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي  ا ال�سَّ َ تعاىل: {اإِمنَّ
َويِف  َواْلَغاِرِمنَي  َقاِب  الرِّ َويِف  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َوامْلُوؤَلَّ َعَلْيَها 
َعِليٌم   ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ ِمَن  ًة  َفِري�سَ ِبيِل  ال�سَّ َواْبِن   ِ اهللَّ �َسِبيِل 

َحِكيم}.

اإىل  دفعها  يجوز  ل  املال  زكاة  اأن  يف  خالف  ول   •
غري امل�سلمني ب�سبب فقرهم، وهذه زكاة.

"اأخربهم  ملعاذ:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ولقوله   •
من  توؤخذ  �سدقة،  عليهم  فر�ض  قد  اهلل  اأن 

م�سلم  فقرائهم" )البخاري 4347،  اأغنيائهم فرتد على 
�سدقة  وهذه  وفقراءهم  امل�سلمني  اأغنياء  اأي   ،)19

من ال�سدقات الواجبة.

اأو  الذمي  اإعطاء  جواز  اإىل  احلنفية  2.وذهب 
املعاهد من زكاة الفطر، واإعطاء امل�سلمني اأف�سل 

)بدائع ال�سنائع 341/7(.

مَلْ  ِذيَن  الَّ َعِن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  {َل  تعاىل:  اهلل  لقول   
اأَْن  ِدَياِرُكْم  ُيْخِرُجوُكْم ِمْن  َومَلْ  يِن  ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ
َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي}،  وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ اهللَّ َترَبُّ
وخ�ست الزكاة بحديث معاذ، فما �سواها باق على 

الأ�سل فتلحق ببقية ال�سدقات.

وقول احلنفية له حظ من النظر، اإل اأن قول 
واجبة  �سدقة  واأنها  �سيما  ل  اأحوط  اجلمهور 

فاأ�سبهت زكاة املال.

اإن بع�ض اأهل العلم ق�سر اإعطاء زكاة الفطر  حتى 

اإعطاء غري امل�سلم
من زكـــاة الفطـــر
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على الفقراء وامل�ساكني دون غريهم من اأ�سناف الزكاة، 

وقد فرق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني زكاة الفطر 
عنه:  اهلل  ر�سي  عبا�ض  ابن  قال  التطوع،  �سدقة  وبني 
الفطر  زكاة  و�سلم  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  "فر�ض 
للم�ساكني،  وطعمة  والرفث،  اللغو  من  لل�سائم  طهرة 
من اأداها قبل ال�سالة، فهي زكاة مقبولة، ومن اأداها 
بعد ال�سالة، فهي �سدقة من ال�سدقات" )اأبو داود 1609، 

الدارقطني 2067 وقال يف �سنده: لي�ض فيهم جمروح(. 

ثم اإن قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "اأغنوهم يف 
هذا اليوم" )الدارقطني 2133(.

يعني: يوم عيد الفطر اخلا�ض بامل�سلمني، وذلك بعد 
اأمتوا �سيام �سهر رم�سان املبارك، وكل  اأن يكونوا قد 

تلك الأمور من مزايا امل�سلمني وخ�سائ�سهم.

اختلف اأهل العلم يف حكم اإعطاء الكافر 
فاأجازها  الفطر  زكاة  من  املحارب  غري 

احلنفية ومنعها اجلمهور وهو الأحوط.
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من  امل�سلم  غري  اإعطاء  يف  العلم  اأهل  اختلف 
الكفارات يف الإطعام والك�سوة ككفارة اليمني والفطر 
يف رم�سان للمري�ض الذي ل يرجى عالجه وبروؤه، هل 

يجوز اإعطاوؤها للكافر اأول؟ على قولني:

1. ذهب جمهور اأهل العلم من املالكية وال�سافعية 
والنذور  الكفارة  اإعطاء  اإىل عدم جواز  واحلنابلة 
 ،366/3 املحتاج  مغني    ،120/4 اخلر�سي  )�سرح  امل�سلم  لغري 

املغني 8/ 611(.

وا�ستدلوا على ذلك باأمرين:

الواجبة،  الزكاة  على  والنذور  الكفارات  قيا�ض   •
فكما اأن الزكاة الواجبة ل يجوز اإعطاوؤها للكافر، 

فكذلك الكفارة.

عتق  على  الكفارة  يف  والك�سوة  الإطعام  قيا�ض   •
الرقبة  عتق  يف  الإميان  ي�سرتط  فكما  الرقبة، 
ي�سرتط  كذلك  فيها-  اخلالف  -على  الكفارة  يف 

الإميان ملن تدفع اإليه الكفارة.

عند  رواية  -وهي  ثور  واأبو  احلنفية  وذهب   .2
والنذور  الكفارة  اإعطاء  جواز  اإىل  احلنابلة- 

للكافر )البحر الرائق 261/2، الإن�ساف 166/9(.  

وا�ستدلوا على ذلك باأمور:
مَلْ  ِذيَن  الَّ َعِن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  {َل  تعاىل:  اهلل  قول   •
اأَن  ِدَياِرُكْم  ن  ُيْخِرُجوُكم مِّ َومَلْ  يِن  ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ
َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي}. وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ اهللَّ َترَبُّ

واإمنا مل نعط الكفار من زكاة الأموال حلديث معاذ 
ملا ذهب اإىل اليمن، فيبقى الباقي على الأ�سل يف 

جواز الإعطاء لغري احلربي.

َع�َسَرِة  اإِْطَعاُم  اَرُتُه  {َفَكفَّ وتعاىل:  تبارك  اهلل  قول   •
فيه  فيدخل  �سيء،  يقيده  مل  مطلٌق  َم�َساِكنَي} 
اأخرجنا منهم  واإمنا  والعهد،  الذمة  اأهل  م�ساكني 

م�ساكني اأهل احلرب؛ لأننا نهينا عن بّرهم.

اإعتاق  للكافر  على جواز  قيا�ض الإطعام والك�سوة   •
غري امل�سلم من كفارتي الظهار واليمني.

اإعطـــاء الكافــــر
مـــن الكّفــــــارات
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بجواز  للحنابلة  الثانية  الرواية  عقيل  ابن  وخّرج   
اإعطاء الكافر من الكفارة على جواز اإعطاء الكفار 

املوؤلفة قلوبهم من الزكاة )الإن�ساف 166/9(.

الدليل على  لعدم  اإعطائهم منها،  والراجح جواز 
والآيات  امل�سلمني،  امل�ساكني  على  الإعطــــاء  اقت�ســــار 
وقيا�ض  تقييد،  بدون  امل�ساكني  يف  مطلقة  والأحاديث 
الكفارة على الزكاة قيا�ض مع الفارق، وكذلك قيا�سها 
على الإعتاق مع كون ا�سرتاط الإميان يف العتق خمتلفًا 

فيه.

ومع ذلك فال خالف باأن امل�سلم اأوىل بالإعطاء من 
غريه.

غري  اإعطاء  حكم  يف  العلم  اأهل  1.اختلف 
الكفارات  من  وك�سوته  واإطعامه  امل�سلم 
ال�سرعية فذهب اجلمهور اإىل منع ذلك 

قيا�سًا على الزكاة.

ذهب  ما  العلم  اأهل  اأقوال  من  2.الراجح 
مذهـــــب  يف  وروايــــة  احلنفيــة  اإليه 
احلنابلة ب�سحة اإعطاء امل�ساكني الكفار 
من الكفارات، واأن اإعطاء امل�سلمني اأوىل.
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ال�سدقـــــة  من  امل�سكني  الكافر  اإعطـــاء  يجوز 
واإطعامه وك�سوته منها باتفاق اأهل العلم )انظر:البحر الرائق 

261/2، �سرح اخلر�سي 80/7، مغني املحتاج 121/3، الإن�ساف 190/3(.

ِم�ْسِكيًنا  ِه  ُحبِّ َعَلى  َعاَم  الطَّ {َوُيْطِعُموَن  تعاىل:  قال 
َوَيِتيًما َواأَ�ِسرًيا}. 

من  اإل  يومئذ  الأ�سري  يكن  "مل  جريج:  ابن  قال 
امل�سركني، وهو قول احل�سن وقتادة اأن الأ�سري كان من 
اأهل ال�سرك، وفيه دليل على اأن اإطعام الأ�سارى -واإن 
كانوا من اأهل ال�سرك- ح�سن يرجى ثوابه" )انظر تف�سري 

البغوي 295/8(.

َعَلْيَك  َلْي�َض   } تعاىل:  قوله  نزول  �سبب  يف  ويروى 
َ َيْهِدي َمْن َي�َساُء َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ  ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اهللَّ
ُتْنِفُقوا  َوَما   ِ اْبِتَغاَء َوْجِه اهللَّ اإِلَّ  ُتْنِفُقوَن  َوَما  َفاِلأَْنُف�ِسُكْم 
نا�ًسا من  اأن  ُتْظَلُموَن}   َل  َواأَْنُتْم  اإَِلْيُكْم  ُيَوفَّ  َخرْيٍ  ِمْن 
وكانوا  اليهود  يف  واأ�سهار  قرابة  لهم  كانت  امل�سلمني 
اأن  كرهوا  اأ�سلموا  فلما  ي�سلموا  اأن  قبل  عليهم  ينفقون 

ينفقوا عليهم واأرادوهم على اأن ي�سلموا فنزلت الآية.

كبد رطبة  و�سلم:" يف كل  قال �سلى اهلل عليه  وقد 
اأجر" )البخاري 2234، م�سلم 2244(.

فاإذا كان الأجر حا�ساًل يف اإطعام احليوان فاإطعام 
واأكمل  اأوىل  قدره  واأعلى  اهلل  كرمه  الذي  الإن�سان 

واأعظم اأجرًا.
ومع ذلك فاإعطاء امل�سلم اأف�سل بال �سك ويوجد من  
امل�سلمني عادة من هو يف مثل حال الكافر  اأو اأ�سد، اإل 
اأو  اأو جرية  الكافر مل�سلحة قرابة  باإعطاء  باأ�ض  اأنه ل 

غري ذلك ويوؤجر على هذا العطاء.

غري  اإعطاء  جواز  على  العلم  اأهل  اتفق 
ولكن  الواجبة  غري  ال�سدقة  من  امل�سلم 

اإعطاء امل�سلم اأوىل واأعظم اأجرًا.

اإعطاء غري امل�سلم
من �سدقة التطوع
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من  امل�سلم  غري  اإعطاء  حكم  يف  العلم  اأهل  اختلف 
الأ�سحية: 

فذهب جمهور اأهل العلم من احلنفية واحلنابلة   •
ال�سنائع  بدائع   ،300/5 الهندية  )الفتاوى  ذلك  جواز  اإىل 

341/7، الإن�ساف 78/4، �سرح منتهى الإرادات 612/1(.

للكافر  واإهداوؤها  اإعطاوؤها  يكره  املالكية  وقال   •
)�سرح  كراهة  فال  امل�سحي  عيال   من  كانوا  اإن  اإل 

اخلر�سي 41/3، فتح العلي 461/1(.

منها؛  الكافر  اإعطاء  يجوز  ل  ال�سافعية  وقال   •
عليهم  والتو�سعة  بامل�سلمني  لالإرفاق  �سرعت  لأنها 

)نهاية املحتاج 141/8، املجموع 425/8، حتفة احلبيب 251/5(. 

اجلمهور  راأي  هو  العلم  اأهل  اأقوال  من  والراجح 
بجواز اإعطاء الكفار منها ل �سيما اإن كان ذلك يف �سياق 
اإعطاء  جواز  والأ�سل  له  وحتبيبهم  لالإ�سالم  تاأليفهم 
غري امل�سلم من ال�سدقة املطلقة وجواز الإهداء لهم ول 
دليل على اخت�سا�ض ق�سمة الأ�سحية بني امل�سلمني فقط.
ِم�ْسِكيًنا  ِه  ُحِبّ َعَلى  َعاَم  الَطّ {َوُيْطِعُموَن  تعاىل:  قال 

الأ�سري  يكن  مل  جريج:  ابن  قال  َواأَ�ِسرًيا}،  َوَيِتيًما 
اأن  وقتادة  احل�سن  قول  وهو  امل�سركني،  من  اإل  يومئذ 
الأ�سري كان من اأهل ال�سرك، وفيه دليل على اأن اإطعام 
يرجى  ح�سن  ال�سرك-  اأهل  من  كانوا  -واإن  الأ�سارى 

ثوابه" )انظر تف�سري البغوي 295/8(.
اأوىل واأعظم  اأن اإعطاء امل�سلم  ومع هذا فالأ�سل 
لالأجر، اإل اإذا اعرتى اإعطاء غري امل�سلم من امل�سالح 

كدعوته لالإ�سالم وحتبيبه له ما يقدم به على غريه.

الأ�سحية  من  امل�سلمني  اإعطاء  الأوىل   .1
على وجه الهدية وال�سدقة.

امل�سلم  اإعطاء غري  ال�سحيح  2. يجوز على 
اأو  ال�سدقة  وجه  على  الأ�سحية  من 
الهدية ل �سيما اإن كان يف ذلك م�سلحة 

لدعوته وتاأليفه.

اإعطاء غري امل�سلم
مـــن الأ�سحيــــــــة
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اجلزء الثاين
دع����وت�������ك

الف�سل الثالث

الدخول يف الإ�سالم
هل ي�سرتط تربوؤه من دينه لإثبات اإ�سالمـه؟

تهنئة امل�سلم اجلديـد

غ�سل الكافر اإذا اأ�سلم

مــــن اأ�سلم على �سرط

اإ�ســـــــالم الأطفــــــال
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ل �سك اأن من قواعد الإميان والعتقاد اجلازم باأن 
دين الإ�سالم هو الدين احلق، واأن اهلل ل يقبل من اأحد 
اْلإِ�ْساَلِم  َغرْيَ  َيْبَتِغ  {َوَمْن  تعاىل:  قال  كما  �سواه،  دينًا 

ا�ِسِريَن}. ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اْلآِخَرِة ِمَن اخْلَ

ولكن هل ن�سرتط على امل�سلم اجلديد تربوؤه 
حتى  لل�سهادتني  نطقه  مع  ال�سابق  دينه  من 

نقبل منه اإ�سالمه؟ 
اتفق العلماء على اأن من تلفظ بال�سهادتني وترباأ 
من كل دين اأو معتقد غري الإ�سالم واأنه معتقد ل�سريعة 

الإ�سالم فهو م�سلم  )مراتب الإجماع 127/2(.

ولكن هل التربوؤ �سرط لقبول الإ�سالم ؟
لذلك حالتان:

احلالة الأوىل: اإن كان نطقه لل�سهادتني ل يحتمل 
اإل الإ�سالم ول ميكن حمله على معتقده القدمي بحال 
ا�سرتاط  عدم  على  العلم  اأهل  فاتفق  الأحوال،  من 

التربوؤ والكتفاء بال�سهادتني لإثبات الإ�سالم.

لل�سهادتني  نطقه  احتمل  اإن  الثانية:  احلالة 
بقاوؤه على معتقده ال�سابق ول ميكن لنا معرفة ذلك اإل 
باإعالن تربئه منه، فقد اختلف اأهل العلم يف ذلك على 

قولني:

احلنفية  من  العلم  اأهل  جمهور  فذهــــــــب   .1
ال�سهادتني  اإن كان لفظ  اإىل  وال�سافعية واحلنابلة 
اأو معتقده الذي  اأو كالمه يحتمل حمله على دينه 
كان عليه في�سرتط التربوؤ من دينه ال�سابق ومن كل 
ما يخالف الإ�سالم، واإل فال ي�سرتط التربوؤ )حا�سية 
ابن عابدين 227/4، رو�سة الطالبني 282/8-283، الكايف 62/4(.

مثال ذلك:

اأو ر�سالة حممد  اأو كتاب  اأن يكون كفره بجحد نبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم اإىل غري العرب.

جحده.  مبا  اإقراره  بال�سهادتني  اإتيانه  مع  فتوبته   
عليه  اهلل  �سلى  ور�سوله  اهلل  عبد  مثاًل: حممد  فيقول 

هل ي�سرتط تربوؤه من
دينه لإثبات اإ�سالمـه؟
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خالف  دين  كل  من  اأبراأ  اأو  اخللق،  جميع  اإىل  و�سلم 
الإ�سالم.

قال الكا�ساين: "..واإن كان من ال�سنف الرابع فاأتى 
اهلل  ر�سول  حممد  اهلل،  اإل  اإله  ل  فقال:  بال�سهادتني 
عليه؛  الذي  الدين  من  يترباأ  حتى  باإ�سالمه  يحكم  ل 
يقر  من  هوؤلء  من  لأن  الن�سرانية؛  اأو  اليهودية  من 
بر�سالة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لكنه يقول: اإنه 
اإتيانه  يكون  فال  غريهم  دون  خا�سة  العرب  اإىل  بعث 
)بدائع   " اإميانه  على  دلياًل  التربوؤ  بدون  بال�سهادتني 

ال�سنائع 103-102/7(.

ومما ي�ستدل به على ذلك:

و�سلم  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  ثوبان موىل  اأن   .1
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عند  قائًما  كنت  قال: 
اأحبار اليهود فقال: ال�سالم  و�سلم فجاء حرب من 
منها،  ي�سرع  كاد  دفعة  فدفعته  حممد،  يا  عليك 
األ تقول يا ر�سول اهلل،  فقال: مل تدفعني؟ فقلت: 
�سماه  الذي  با�سمه  ندعوه  اإمنا  اليهودي:  فقال 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  اأهله.  به 
قال  اأهلي"..  به  �سماين  الذي  حممد  ا�سمي  "اإن 
ان�سرف  ثم  لنبي،  واإنك  �سدقت،  لقد  اليهودي: 

فذهب  )م�سلم 315(.

وجه الدللة: ملا اأقر له اليهودي بالنبوة ومل يترباأ من 
دينه مل يلزمه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الدخول 

يف الإ�سالم.

2. عن اأن�ض بن مالك، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
اأقاتل النا�ض حتى يقولوا:  اأن  "اأمرت  عليه و�سلم: 
�سالتنا،  و�سلوا  قالوها،  فاإذا  اهلل،  اإل  اإله  ل 
حرمت  فقد  ذبيحتنا،  وذبحوا  قبلتنا،  وا�ستقبلوا 
علينا دماوؤهم واأموالهم، اإل بحقها وح�سابهم على 

اهلل" )البخاري 385(.

اأقاتل  اأن  "اأمرت  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  وقوله   
النا�ض حتى ي�سهدوا اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممدا 
ر�سول اهلل، ويقيموا ال�سالة، ويوؤتوا الزكاة، فاإذا 
فعلوا ذلك ع�سموا مني دماءهم واأموالهم اإل بحق 

الإ�سالم، وح�سابهم على اهلل" )البخاري 25(.

التلفظ  اأن  اعتربا  احلديثني  اأن  الدللة:  وجه   
احلكم  ولي�ض  الدم،  ع�سمة  منه  املراد  بال�سهادة 
باإ�سالم قائلها. فاإذا ترك ما عليه من الكفر فاأقام 
التربي  مبعنى  هنا  فالرتك  م�سلم.  فهو  ال�سالة 

ما كان عليه.

3. عن بهز بن حكيم عن اأبيه عن جده، قال: قلت: 
يا نبي اهلل ما اأتيتك حتى حلفت اأكرث من عددهن 
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-لأ�سابع يديه- األ اآتيك، ول اآتي دينك، واإين كنت 
امراأ ل اأعقل �سيًئا، اإل ما علمني اهلل ور�سوله، واإين 
اإلينا؟  ربك  بعثك  وجل مبا  اهلل عز  بوجه  اأ�ساألك 
الإ�سالم؟  اآيات  وما  قلت  قال:  "بالإ�سالم"  قال: 
قال: "اأن تقول: اأ�سلمت وجهي اإىل اهلل عز وجل، 
وتخليت، وتقيم ال�سالة، وتوؤتي الزكاة، كل م�سلم 
اهلل  يقبل  ل  ن�سريان  اأخوان  حمرم  م�سلم  على 
يفارق  اأو  اأ�سلم عماًل  بعدما  م�سرك  عز وجل من 

امل�سركني اإىل امل�سلمني " )الن�سائي 2568(.

التخلي عن  فقوله: )وتخليت( دليل على وجوب   
الإ�سالم مل  �سوى  عما  يتخل  فمن مل  الأديان،  كل 

يعلم بذلك دخوله يف الإ�سالم.

2. وقـــال  املالكيـــــة -وهو وجه اآخر عند احلنفية 
عليه،  كان  ما  التربوؤ  ي�سرتط  ل  وال�سافعية- 
الأحوال   جميع  يف  بال�سهادتني  التلفظ  ويكتفي 
رو�سة   ،229/4 عابدين  ابن  حا�سية   ،301/4 الد�سوقي  )حا�سية 

الطالبني 283/8(.

مقت�سى ل اإله اإل اهلل
لأَِبيِه  اإِْبَراِهيُم  َقاَل  {َواإِْذ  تعاىل:  قال 
الَِّذي  اإِل  َتْعُبُدوَن  ا  مِمَّ َبَراٌء  اإِنَِّني  َوَقْوِمِه 
َباِقَيًة  َكِلَمًة  َوَجَعَلَها  �َسَيْهِديِن  َفاإِنَُّه  َفَطَريِن 

يِف َعِقِبِه}.

رحمه  ح�سن  بن  الرحمن  عبد  قال 
عليه   - اخلليل  عرب  كيف  اهلل:"فتدبر 
ال�سالم - عن هذه الكلمة العظيمة مبعناها 
الرباءة  من  له  وو�سعت  عليه  دلت  الذي 
املعبودات  من  اهلل  دون  من  يعبد  ما  كل  من 
والهياكل  كالكواكب  اخلارج:  يف  املوجودة 
�سور  على  نوح  قوم  �سورها  التي  والأ�سنام 
ال�ساحلني: ود و�سواع ويغوث ويعوق ون�سر، 
كان  التي  والأنداد  الأوثان  من  وغريها 
يعبدها امل�سركون باأعيانها. ومل ي�ستثن من 
اهلل  وهو  فطره،  الذي  اإل  املعبودات  جميع 
دلت  الذي  هو  فهذا  له،  �سريك  ل  وحده 
املجيد  )فتح  مطابقة   الإخال�ض  كلمة  عليه 

�ض 100(.
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وي�ستدل على ذلك مبا يلي:

1. قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم "اأمرت اأن اأقاتل 
النا�ض حتى ي�سهدوا اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممًدا 
ر�سول اهلل، ويقيموا ال�سالة، ويوؤتوا الزكاة، فاإذا 
فعلوا ذلك ع�سموا مني دماءهم واأموالهم اإل بحق 

الإ�سالم، وح�سابهم على اهلل" )البخاري 25(.

فاأثبت الإ�سالم ملن قال ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول   
اهلل. ومل ي�سرتط التربي ما كان عليه.

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  هريرة،  اأبي  عن   .2
الراية رجاًل  "لأعطني هذه  يوم خيرب:  قال  و�سلم 
قال  يديه"  على  اهلل  يفتح  ور�سوله،  اهلل  يحب 
يومئذ،  اإل  الإمارة  اأحببت  ما  اخلطاب:  بن  عمر 
قال فدعا  لها،  اأدعى  اأن  رجاء  لها  فت�ساورت  قال 
اأبي  بن  علي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
تلتفت،  ول  "ام�ض،  وقال:  اإياها،  فاأعطاه  طالب، 
ثم  �سيًئا  علي  ف�سار  قال  عليك"  اهلل  يفتح  حتى 
وقف ومل يلتفت، ف�سرخ: يا ر�سول اهلل على ماذا 
اأقاتل النا�ض؟ قال: "قاتلهم حتى ي�سهدوا اأن ل اإله 
ذلك  فعلوا  فاإذا  اهلل،  ر�سول  حممًدا  واأن  اهلل  اإل 
بحقها  اإل  واأموالهم،  دماءهم  منك  منعوا  فقد 

وح�سابهم على اهلل" )م�سلم 2405(.

فبني ر�سول اهلل القاعدة يف ذلك وهي النطق   
بال�سهادتني مع اأنهم يهود، ومل ي�سرتط التربوؤ من 

دينهم الذي كانوا عليه.

للدماء  ع�سمة  هذا  اأن  يقال  اأن  ي�ستقيم  ول   
والأموال ولي�ض اإثباتًا لالإ�سالم؛ فاإمنا ثبتت ع�سمة 
دمائهم واأموالهم ب�سبب دخولهم يف الإ�سالم بعد 

نطقهم ال�سهادتني.

3. بعث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم معاذ بن جبل اإىل 
نحو اأهل اليمن وقال له: "اإنك تقدم على قوم من 
اأهل الكتاب، فليكن اأول ما تدعوهم اإىل اأن يوحدوا 

اهلل تعاىل" )البخاري6937(.

والراجح من اأقوال اأهل العلم هو قول املالكية 
بالكتفاء بال�سهادتني يف اإثبات دخول الإ�سالم 

وهذا ما يوافق الأدلة املتكاثرة يف الباب.

من  التربوؤ  ومقت�ساهما  ال�سهادتني  معنى  ولأن 
اهلل  ر�سول  حممدًا  اأن  �سهد  فاإذا  الأخرى،  الديانات 
فقد �سهد باأنه خامت الأنبياء واملر�سلني واأنه املر�سل اإىل 
بعد  من  �سواه  دينًا  اأحد  من  اهلل  يقبل  ل  واأنه  الثقلني 

بعثته �سلى اهلل عليه و�سلم.
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النبي  ب�سدق  �سهد  الذي  اليهودي  ق�سة  واأما 
ومل  ال�سهادتني  ينطق  مل  فاإنه  و�سلم   عليه  اهلل  �سلى 
يقر ويذعن بالإ�سالم واإمنا اأ�سار اإىل �سدق النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم، وهذا خارج عن حمل النزاع، وقد قال 
ِبَها  {َوَجَحُدوا  الكفار  من  كبرية  فئام  عن  تعاىل  اهلل 

ا}. َوا�ْسَتْيَقَنْتَها اأَْنُف�ُسُهْم ُظْلًما َوُعُلًوّ

اأن  ي�سرع  فهل  �سرطًا  كونه  عدم  مع  ولكن 
نطقه  اأثناء  ال�سابق  دينه  من  التربوؤ  منه  نطلب 
لل�سهادتني اأو الإقرار ببع�ض الأمور التي ينكرونها 

يف دينهم ال�سابق؟

ذلك  على  وي�ستدل  بامل�سروعية،  يقال  اأن  ميكن 
بحديث عبادة بن ال�سامت ر�سي اهلل عنه عن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: "من �سهد اأن ل اإله اإل 
اهلل وحده ل �سريك له واأن حممًدا عبده ور�سوله، واأن 
عي�سى عبد اهلل ور�سوله وكلمته األقاها اإىل مرمي وروح 
منه، واجلنة حق والنار حق، اأدخله اهلل اجلنة على ما 

كان من العمل" )البخاري 3252، م�سلم 46(. 

)واأن  "وقوله:  احلديث:  �سرح  يف  القرطبي  قال   
عي�سى عبد اهلل، وابن اأمته، وكلمته األقاها اإىل مرمي( 
وقع  ما  على  التنبيه  اإفادة  مق�سوده  احلديث  هذا 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  عي�سى  يف  الغلط  من  للن�سارى 
عي�سى  باأن  ذلك،  عن  والتحذير  ال�سالم،  عليها  واأمه 

له  وملوكة  تعاىل  هلل  اأمة  واأمه  ولد،  ول  اإله  ل  عبد، 
كبرًيا.  علًوا  يقول اجلاهلون  تعاىل اهلل عما  زوجة،  ل 
ه الن�سراين اإذا اأ�سلم" )املفهم  وي�ستفاد من هذا: ما ُيلقنَّ

ملا اأ�سكل من تلخي�ض كتاب م�سلم 117/1(.
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الإ�سالم  قبول  على  العلم  اأهــــل  1.اأجمع 
ل  ذلك  كان  اإن  بال�سهادتني  تلفظ  ممن 

يحتمل اإل دخوله يف الإ�سالم.

2. ي�ستــــرط جمهــــور اأهل العلــــم التربوؤ 
لفظ  كان  اإن  ال�سابقــــة  الديانـــــة  من 
اأو كالمه يحتمل حمله على  ال�سهادتني 
دينه اأو معتقده الذي كان عليه ، وقال 
املالكية ل ي�سرتط ذلك وهو الراجح من 

اأقوال اأهل العلم.

هل ي�سرتط تربوؤه من دينه لإثبات 
اإ�سالمه؟

يكتفى بال�سهادتني 
للحكم باإ�سالمه 

اتفاًقا.

اإن كان لفظ ال�سهادتني اأو كالمه يحتمل حمله على دينه اأو 
معتقده الذي كان عليه ، فا�سرتط اجلمهور تربوؤه من دينه 

ال�سابق ، وقال املالكية ل ي�سرتط ذلك وهو الراجح.

نعم هل نطقه لل�سهادتني ؟
ل يحتمل اإل الإ�سالم 
ول ميكن حمله على 

معتقده القدمي بحال 
من الأحوال؟

ل
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اهلل  بها  نُّ  مَيُ التي  والنعم  املنن  اأعظم  هو  الإ�سالم 
نُّ َعَلْيُكْم اأَْن  ُ مَيُ على بني اآدم كما قال تعاىل: {َبِل اهللَّ
اإعالن  عند  النا�ض  عادات  وتختلف  ِلاْلإِمَياِن}  َهَداُكْم 
تلك  تراعي  اأن  وينبغي  لآخر  جمتمع  من  الإ�سالم 
املنت�سرة بني  والأعراف  واملفا�سد  امل�سالح  املمار�سات 

النا�ض، وهذا تو�سيف �سرعي لبع�ض تلك العادات:

التهنئة وامل�سافحة: 
اأفراحه  بجميع  امل�سلم  تهنئة  ي�سرع  كان  اإذا 
اأن حلظة دخوله يف الإ�سالم من  ومنا�سباته فال �سك 

اأهم واأ�سرف تلك اللحظات.

بن  كعب  توبة  ق�سة  يف  بو�سوح  التهنئة  جاءت  وقد 
اإىل ر�سول  مالك ر�سي اهلل عنه: قال كعب: وانطلقت 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فيتلقاين النا�ض فوًجا فوًجا 
يهنئونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة اهلل عليك، حتى 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فاإذا  امل�سجد  دخلت 
اهلل  عبيد  بن  طلحة  اإيلَّ  فقام  النا�ض،  حوله  جال�ض 

رجل  اإيل  قام  ما  واهلل  وهناأين  �سافحني  يهرول حتى 
�سلمت  فلما  لطلحة،  اأن�ساها  ول  غريه  املهاجرين  من 
على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم قال ر�سول اهلل 
ال�سرور:  من  وجهه  يربق  وهو  �سلم  و  عليه  اهلل  �سلى 
"اأب�سر بخري يوم مر عليك منذ ولدتك اأمك" )البخاري 

4156، م�سلم 2769(.

)اأب�سر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  "قوله  النووي:  قال 
بخري يوم مر عليك منذ ولدتك اأمك( معناه �سوى يوم 
لأنه معلوم لبد منه" )�سرح  ي�ستثنه  اإمنا مل  اإ�سالمك، 

م�سلم للنووي 96/17(.

فالإ�سالم اأحق اأن يهناأ به، والتهنئة وامل�سافحة 
املودة  وتزيدان  امل�سلم  نف�ض  يف  طيًبا  اأثًرا  ترتكان 
واملحبة بني امل�سلمني، وهذا متاأكد دائًما، وخا�سة ملن 

اأ�سلم حديًثا.

عامة  عند  ح�سنة  "امل�سافحة  بطال:  ابن  قال   
ما  وهى  كراهة،  بعد  مالك  ا�ستحبها  وقد  العلماء، 
يف  مالك  بن  كعب  قول  ترى  األ  واملحبة،  الود  تنبت 

تهنئة امل�سلم اجلديد
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حديثه الطويل حني قام اإليه طلحة و�سافحه: "فواهلل 
قيام  موقع  بعظيم  فاأخرب  اأبدًا".  لطلحة  اأن�ساها  ل 
بذلك،  و�سروره  له  وم�سافحته  نف�سه  من  اإليه  طلحة 
وكان عنده اأف�سل ال�سلة وامل�ساركة له" )�سرح البخاري لبن 

بطال 44/9(.

املعانقة:
اتفق اأهل العلم يف اجلملة على جواز املعانقة للقادم 
، وكرهوها  من ال�سفر ومن تباعد لقاوؤه وعلى وجه الرِبِّ
ومنعوها اإذا اعرتاها مانع خارجي )انظر: حا�سية ابن عابدين 
381/6، حا�سية العدوي 475/2، املجموع 636/4، ك�ساف القناع 156/2(.

الأمور  من  تهنئته  عند  اجلديد  امل�سلم  ومعانقة 
لقلب  والطمئنان  ال�سرور  تدخل  قد  والتي  املباحة 

امل�سلم اجلديد.

الأدلة على م�سروعية املعانقة:
1. عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه قال: "كان اأ�سحاب النبي 
واإذا  ت�سافحوا،  تالقوا  اإذا  و�سلم  عليه  �سلى اهلل 
قدموا من �سفر تعانقوا" )الطرباين يف الأو�سط 97، وقال 
الهيثمي يف الزوائد 75/8: رواه الطرباين يف الأو�سط ورجاله رجال 

ال�سحيح(.

-اأي  لقيته  "ما  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  ذر  اأبي  2. عن 
�سافحني،  اإل  قط  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
جئت  فلما  اأهلي  يف  اأكن  ومل  يوم  ذات  اإيل  وبعث 
�سريره  على  وهو  فاأتيته  يل،  اأر�سل  اأنه  اأخربت 
فالتزمني، فكانت تلك اأجود واأجود" )اأبو داود 5214، 
قال العراقي يف تخريج الإحياء 507/1: اأخرجه اأبو داود وفيه رجل من 

عنزة مل ي�سم و�سماه البيهقي يف ال�سعب عبد اهلل(.

معنى امل�سافحة
األ�سق كل  اإذا  الرجــالن بكفيهما:  ت�سافـــــح 
اللغة  )جمهرة  �ساحبه   بكف  كفه  منهما  واحد 

.)541/1

ف�سلها:
اهلل  ر�سول  قال  قال:  عازب  بن  الرباء  عن 
�سلى اهلل عليه و�سلم: "ما من م�سلمني يلتقيان، 
اأن يفرتقا" )اأبو  اإل غفر لهما قبل  فيت�سافحان 

داود 5212، الرتمذي 2727(.

اآدابها:
1. اأن تكون اإثر التالقي مبا�سرة.

2. ي�ستحب ال�سبق يف ال�سروع بامل�سافحة.
3. اأن تقرن بالب�سا�سة وطالقة الوجه مع التب�سم 

وح�سن الإقبال.
عليها  يحمله  ل  باأن  فيها  ي�سدق  اأن  ينبغي   .4

�سوى احلب يف اهلل عز وجل.
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هل يوجد نهي عن املعانقة؟
الأحوال  بع�ض  يف  املعانقة  كراهة  على  يدل  ما  ورد 
فعن اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه، قال: قال رجل: يا 
اأينحني  �سديقه  اأو  اأخاه  يلقى  منا  الرجل  اهلل  ر�سول 
له؟ قال: "ل"، قال: اأفيلتزمه ويقبله؟ قال: "ل"، قال: 
اأفياأخذ بيده وي�سافحه؟ قال: "نعم" )رواه الرتمذي 2728 
وقال: هذا حديث ح�سن. وقال ابن امللقن يف خال�سة البدر املنري 182/2: 
وقال:  والبيهقي،  ح�سن،  وقال:  اأن�ض،  رواية  من  والرتمذي  ماجه،  ابن  رواه 
بن  يحيى  تركه  اختلط،  قد  وكان  الب�سري،  اهلل  عبد  بن  حنظلة  به  تفرد 

القطان لختالطه، قال عبد احلق: وهذا احلديث ما اأنكر عليه(.

املختلفة  والآثار  الأحاديث  روى  اأن  بعد  البغوي  قال 
يف املعانقة: 

على  كان  فما  والتقبيل:  املعانقة  من  املكروه  "فاأما 
فيه:  املاأذون  واأما  احل�سر،  ويف  والتعظيم،  امللق  وجه 
العهد  وطول  ال�سفر،  من  القدوم  وعند  التوديع،  فعند 
بال�ساحب، و�سدة احلب يف اهلل... واإمنا كره ذلك يف 
احل�سر فيما يرى، لأنه يكرث، ول ي�ستوجبه كل اأحد، فاإن 
فعله الرجل ببع�ض النا�ض دون بع�ض، وجد عليه الذين 
عليهم،  واآثر  بحقوقهم  ق�سر  قد  اأنه  وظنوا  تركهم، 

ومتام التحية امل�سافحة" )�سرح ال�سنة 293-292/12(.

التكبري: 
الأ�سل لإظهار قوة اهلل والفرح  ي�سرع التكبري يف 
بعطاياه ونعمه، وقد روي مثل ذلك يف ال�سرية كما يف 
ق�سة اإ�سالم عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأنه بعد 
مكة   طرق  يف  �سمعت  تكبرية  امل�سلمون  كرب  اإ�سالمه 
)ف�سائل ال�سحابة لأحمد 376، البزار 279، دلئل النبوة لأبي نعيم 192(.

"فكرب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  ويف رواية: 
تكبرية عرف اأهل البيت من اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأن عمر قد اأ�سلم" )ف�سائل ال�سحابة لأحمد 

.)371

ح�سول  عند  به  اأمرنا  الذي  التحميد  ذلك:  ومثل 
اخلري والنعمة، 

منا�سب  �سياق  اأن يكون يف  ينبغي  ولكن ذلك 
معتدل، ول ينبغي رفع ال�سوت بطريقة حتتمل 
تف�سريًا �سيئًا اأو فهمًا �سلبيًا عن الإ�سالم واأهله.
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1.يتاأكد تهنئة امل�سلم اجلديد وم�سافحته واإدخال ال�سرور اإىل قلبه.

2.يجوز معانقة امل�سلم اجلديد وي�ستحب ذلك اإن كان فيه اإدخال لل�سرور يف قلبه.

3.ي�سرع التكبري وحمد اهلل على نعمة الهداية للم�سلم اجلديد.

4.يجب مراعاة امل�سلحة واملف�سدة والعرف ال�سائد يف تفا�سيل الحتفاء بامل�سلم 
اجلديد.



دل������������ي������������ل ال�������������داع�������������ي�������������ة ال������ف������ق������ه������ي

الف�شل الثالث
دع������وت�������ك

114

اأهم امل�سائل التي تعر�ض للداعية حينما يوفقه  من 
ونطقهم  الإ�سالم  يف  واإدخالهم  النا�ض  لهداية  اهلل 
اأ�سلم  اإذا  للكافر  الغ�سل  م�ساألة  يديه؛  لل�سهادتني على 
فهل يقال له: ملا تغري داخلك وتطهر باطنك فيلزمك 

الغت�سال لتجمع طهارة الظاهر والباطن؟
من  امل�سلم  غري  يخلو  ل  يقال:  ذلك  على  ولالإجابة 

حالني:

 1. اأن ل يكون على جنابة:
اأو اإنزال  مبعنى اأنه مل ي�سبه حدث اأكرب من جماع 
اغت�سل  مرة  اآخر  منذ  للمراأة  نفا�ض  اأو  حي�ض  اأو  مني 

فيها.
وقد اختلف اأهل العلم يف هذه احلالة على قولني:

وجوًبا  الغ�سل  يلزمه  اأنه  اإىل  فذهب احلنابلة   .1
)الإن�ساف 174/1(، وقد ا�ستدلوا مبا يلي:

اأ�سلم  اأنه  اأبيه:  بن عا�سم عن  قي�ض  رواه  ما   •
فاأمره النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يغت�سل 

مباء و�سدر )رواه الن�سائي باإ�سناد �سحيح 188(.

بن  ثمامة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأمر   •
يغت�سل   اأن  اأ�سلم  عندما  عنه  اهلل  ر�سي  اأثال 

)اأحمد 8037(.

وامل�سهور يف ال�سحيحني )البخاري 450، م�سلم 1764( اأنه 
النبي  اأمر  فيه  ولي�ض  اإ�سالمه  اأعلن  ثم  بنف�سه  اغت�سل 
�سلى اهلل عليه و�سلم له بالغ�سل )انظر تلخي�ض احلبري 68/2، 

البدر املنري 336/4(.

2. وذهــــــــب اجلمهـــــــــــور من احلنفية واملالكية 
وال�سافعية اإىل اأنه ي�ستحب له الغ�سل ول يجب  )الدر 

املختار 167/1، مواهب اجلليل 453/1، املجموع 152/2(.

وحتمل  العلم،  اأهل  اأقوال  من  الراجح  هو  وهذا 
الأحاديث ال�سابقة على ال�ستحباب ل الوجوب، وذلك 
ولي�ست  اأ�سلموا  قد  الغفري  واجلم  الكثري  العدد  لأن 
اأفواًجا  اهلل  دين  النا�ض يف  وقد دخل  متفرقة  حوادث 

فلو اأُِمَر كل من اأ�سلم بالغ�سل لنقل نقاًل متواتًرا.

غ�سل الكافر اإذا اأ�سلم



حق��وق��������������هاأ�شرته ونكاحهعب������ادات������هالإح�شان والعطاياالتعريف بالإ�شالمح�شن الع�شرةالتهنئة والإكرامال�شالم والتحية الدخول يف الإ�سالم

115

العلم:  اأهل  عند  هذا  على  "والعمل  البغوي:  قال 
ثيابه،  ويغ�سل  يغت�سل  اأن  اأ�سلم  اإذا  للرجل  ي�ستحبون 
والأكرثون على اأنه غري واجب اإذا مل يكن لزمه غ�سل 
يف حال ال�سرك، وذهب بع�سهم اإىل وجوب الغت�سال 

عليه بعد الإ�سالم" )�سرح ال�سنة 172/2(.

2. اأن يكون على جنابة مل يغت�سل منها: 

املذاهب  اأتباع  من  العلم  اأهل  جماهري  فذهب   •
عليه  الغ�سل  اإىل وجوب  امل�سهور عنهم  الأربعة يف 
والإكليل 311/1،  التاج  الرائق 68/1،  )البحر  يف هذه احلالة 

املجموع مع املهذب 152/2، ك�ساف القناع 145/1(.

يلزمه  اأنه  خالف  ل  "لأنه  اهلل:  رحمه  النووي  قال 
اأو يجنب ثم  اأن يبول ثم ي�سلم  الو�سوء، فال فرق بني 
ي�سلم، واأما الآية الكرمية واحلديث فاملراد بهما غفران 
الذنوب، فقد اأجمعوا على اأن الذمي لو كان عليه دين اأو 

ق�سا�ض ل ي�سقط باإ�سالمه" )املجموع 152/2(.

وقال بع�ض احلنفية واآحاد من ال�سافعية واملالكية:   •
ل يلزمه الغ�سل واإن كان جنًبا؛ لأن الإ�سالم َيُجبُّ 
ال�سريعة  بفروع  خماطبني  غري  ولأنهم  ماقبله، 
اجلليل  مواهب   ،35/1 ال�سنائع  بدائع  )انظر:  كفرهم  اأثناء 

435/1، املجموع2/ 153-152(.

قال ابن نيم رحمه اهلل: "وقد اختلف امل�سايخ يف 
الكافر اإذا اأ�سلم وهو جنب، فقيل: ل يجب لأنهم غري 
خماطبني بالفروع ومل يوجد بعد الإ�سالم جنابة، وهو 

رواية" )البحر الرائق 68/1(.

عبادة  كالو�سوء  الغ�سل  اأن  القول:  هذا  ووجه 
بال  فلو  ولهذا  الكافر،  النية فال ت�سح من  اإىل  تفتقر 
واألزم  منه  قبل  ما  اأ�سلم  ثم  ي�سلم  اأن  قبل  تو�ساأ  ثم 
بالو�سوء قبل ال�سالة اتفاًقا فكذلك الغ�سل وكلها عبادة 

ترفع احلدث.

بلزوم  نقل  مل  واإمنا  اإ�سالمه،  قبل  للغ�سل  قيمة  فال 
الغ�سل على كل من اأ�سلم �سواء كان على جنابة اأو ل كما 
هو مقت�سى القيا�ض على الو�سوء لأن الأعداد الغفرية 
من النا�ض كانوا يدخلون يف دين اهلل اأفواًجا ومل يعرف 
داخاًل  فيكون  ذلك،  مثل  اإىل  احلاجة  مع  به  اأمرهم 

فيما ي�سقط بالإ�سالم والتوبة.

ومع هذا فالقول بوجوب الغ�سل عليه يف هذه احلالة 
كما هو مذهب اجلماهري اأحوط،  والقولن لهما حظ 

من النظر.

اإِن  َكَفُروْا  ِلَلِّذيَن  {ُقل  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قول  اأما 
ا َقْد �َسَلَف}وحديث "الإ�سالم يهدم  َينَتُهوْا ُيغَفْر َلُهم َمّ

ما قبله" )م�سلم 121( فاملراد بهما غفران الذنوب.
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اغت�سال  ثمامة بن اأثال ر�سي اهلل عنه 
عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه: بعث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خياًل ِقَبل ند، فجاءت برجل من بني 
�سلى اهلل عليه  النبي  اإليه  امل�سجد، فخرج  �سواري  ب�سارية من  اأثال، فربطوه  بن  له ثمامة  يقال  حنيفة 
و�سلم، فقال: "ما عندك يا ثمامة؟" فقال: عندي خري يا حممد، اإن تقتلني تقتل ذا دم، واإن تنعم تنعم 
على �ساكر، واإن كنت تريد املال ف�سل منه ما �سئت، فرتك حتى كان الغد، ثم قال له: "ما عندك يا ثمامة؟" 
قال: ما قلت لك: اإن تنعم تنعم على �ساكر، فرتكه حتى كان بعد الغد، فقال: "ما عندك يا ثمامة؟" فقال: 
عندي ما قلت لك، فقال: "اأطلقوا ثمامة" فانطلق اإىل نخل قريب من امل�سجد، فاغت�سل ثم دخل امل�سجد، 
فقال: اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�سهد اأن حممدا ر�سول اهلل، يا حممد، واهلل ما كان على الأر�ض وجه اأبغ�ض 
فاأ�سبح  اإيل من دينك،  اأبغ�ض  ما كان من دين  اإيل، واهلل  الوجوه  اأحب  اأ�سبح وجهك  اإيل من وجهك، فقد 
دينك اأحب الدين اإيل، واهلل ما كان من بلد اأبغ�ض اإيل من بلدك، فاأ�سبح بلدك اأحب البالد اإيل، واإن خيلك 
اأخذتني واأنا اأريد العمرة، فماذا ترى؟ فب�سره ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأمره اأن يعتمر، فلما قدم 
مكة قال له قائل: �سبوت، قال: ل، ولكن اأ�سلمت مع حممد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ول واهلل، ل 

ياأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حتى ياأذن فيها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )البخاري 4114، م�سلم 1764(.

وقد جاء اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم له بالغ�سل يف رواية الإمام اأحمد:
عن اأبي هريرة اأن ثمامة بن اأثال -اأو اأثالة- اأ�سلم فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:  "اذهبوا به 

اإىل حائط بني فالن فمروه اأن يغت�سل" )اأحمد 8037(.

ويف رواية: اأن ثمامة بن اأثال احلنفي اأ�سلم فاأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن ينطلق به اإىل حائط 
اأبي طلحة فيغت�سل، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "قد ح�سن اإ�سالم �ساحبكم" )اأحمد 10268(.

لكن  ال�سالة،  �سروط  اأواخر  يف  �سلف  كما  ال�سحيحني  يف  هذا  ثمامة  حديث  "واأ�سل  امللقن:  ابن  قال  
املذكور يف روايتهما اأنه اغت�سل ولي�ض فيها اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم له بذلك، ولي�ض تركه فيها الأمر 

ا لالأمر به على ماعرف من قبول الزيادة" )البدر املنري  664/4(. بالغ�سل معار�سً
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عليه  ولي�س  اأ�شلم  اإذا  للكافر  ي�شتحب   .1
اأن يغت�شل لأمر النبي �شلى اهلل  جنابة 

عليه و�شلم لبع�س ال�شحابة بذلك.

مل  جنابة  على  وهو  الكافر  اأ�شلم  اإذا   .2
الغت�شال  عليه  فيجب  منها  يغت�ش�����ل 

احتياًطا.

غ�سل الكافر اإذا اأ�سلم:

ي�ستحب له 
الغ�سل ول يجب 

على ال�سحيح.

اإذا مل يغت�سل بعد اآخر جنابة اأ�سابته فالأحوط 
اإلزامه بالغت�سال على راأي جمهور اأهل العلم.

نعم هل اغت�سل ؟
بعد اآخر 
جنابة 
اأ�سابته؟

ل
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كثرًيا ما ٌيْقِبل على الإ�سالم من ت�سعب عليه 
بع�ض �سعائره، في�سرتط قبل دخوله الإ�سالم، 
فيقول مثاًل اأ�سلم ب�سرط اأن اأ�سرب اخلمر، اأو ب�سرط 
اأن ل اأ�سوم، اأو تقول املراأة اأ�سلم ب�سرط اأن ل اأحتجب 
يقبل  فهل  ذلك،  ونحو  امل�سلم  غري  زوجي  اأترك  ل  اأو 

اإ�سالمهم مع ال�سرتاط؟

امل�سهور عند اأهل العلم قبول اإ�سالمه ويبطل ما 
ا�سرتطه، ويطالب بعد اإ�سالمه بتطبيق �سعائر الإ�سالم 

واإن خالف ا�سرتاطاته.

)املغني  العلم  اأهل  من  وغريه  اأحمد  الإمام  قول  وهو 
365/9، املب�سوط 85/10(.

وقد دل على ذلك �سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم يف عدة اأحاديث منها:

اأتى  "اأنه  منهم  رجل  عن  عا�سم،  بن  ن�سر  عن   .1
ل  اأنه  على  فاأ�سلم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

اإل �سالتني، فقبل ذلك منه" )اأحمد 20287،  ي�سلي 
اإحتاف  يف  البو�سريي  قال   995 م�سنده  يف  �سيبة  اأبي  ابن   ،23079

اخلرية 24/1: هذا اإ�سناد رجاله ثقات(.

قدموا  ثقيف  وفد  اأن  العا�ض  اأبي  بن  عثمان  عن   .2
على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأنزلهم امل�سجد؛ 
�سلى  النبي  على  فا�سرتطوا  لقلوبهم،  اأرق  ليكون 
ول  يع�سروا  ول  يح�سروا،  ل  اأن  و�سلم  عليه  اهلل 
"ل  فقال:  غريهم،  من  عليهم  ي�ستعمل  ول  يجبوا 
ي�ستعمل عليكم  ول  تع�سروا ول جتبوا  ول  حت�سروا 
من غريكم، ول خري يف دين لي�ض فيه ركوع"  )اأبو 
داود 3026، اأحمد 17913، البيهقي 4334 واللفظ له، قال الزيلعي يف 

تخريج الك�ساف 139/4: ذكره عبد احلق يف اأحكامه من جهة اأبي داود 

وقال ل يعرف للح�سن �سماع من عثمان ولي�ض طريق احلديث بقوي، 

كلهم  رجاله  اإ�سناد  امل�ستطاب �ض 775: هذا  الثمر  الألباين يف  وقال 

ثقات رجال م�سلم فهو �سحيح اإن كان احل�سن �سمعه من عثمان(.

قال اخلطابي: "قوله: )ل حت�سروا( معناه احل�سر   
يع�سروا(  ل  )واأن  وقوله:  له،  والنفري  اجلهاد  يف 

مــــن اأ�سلم على �سرط
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معناه ال�سدقة، اأي: ل يوؤخذ ع�سر اأموالهم، وقوله: 
)اأن ل يجبوا( معناه: ل ي�سلوا، واأ�سل التجبية اأن 
)معامل  موؤخره"  ويرفع  مقّدمه  على  الإن�سان  يكب 

ال�سنن 34/3(.

3. قال وهب بن منبه: �ساألت جابًرا عن �ساأن ثقيف 
اهلل  �سلى  النبي  على  ا�سرتَطت  قال:  بايعت،  اإذ 
واأنه  جهاد  ول  عليها  �سدقة  ل  اأن  و�سلم  عليه 
�سمع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد ذلك يقول: 
"�سيت�سدقون ويجاهدون اإذا اأ�سلموا" )اأبو داود 3025 

وهو يف امل�سند خمت�سرا 14673(.

ومع ذلك فقد روي عن الإمام اأحمد قول يخالف   
ما ا�ستهر عنه )انظر: اأحكام اأهل امللل والردة من اجلامع مل�سائل 

الإمام اأحمد للخالل �ض 49(.

من  �سعيف  فهو  اأحمد  الإمام  عن  ذلك  ثبت  فاإن 
حيث الدليل، ملخالفته ل�سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم يف قبوله الإ�سالم من ي�سرتط، مع بطالن ذلك 

ال�سرط، ثم ُيَعلَّم اأحكام الإ�سالم و�سعائره بعد ذلك.

اأن ل  اأ�سلم ب�سرط  لو  :"بخالف ما  ال�سرخ�سي  قال 
كما  الر�سى  متام  بدون  �سحيح  الإ�سالم  فاإن  ي�سلي، 
لريتد  اإ�سالمه  �سحة  بعد  يرتك  ول  مكرًها،  اأ�سلم  لو 

فريجع اإىل الكفر" )املب�سوط 85/10(.

وعلى ذلك: فمن اأ�سلم اأو اأراد الإ�سالم و�سعب 

اإ�سالمه  منه  فيقبل  ال�سعائر  من  �سيء  تطبيق  عليه 
ويخرب باأن اإ�سالمه �سحيح ل غبار عليه، واأن حكم اهلل 

هو وجوب ذلك الفعل اأو حرمته.

واإذا جاء من ي�سلم وي�سرتط اأمورًا تخالف الإ�سالم 
اهلل  �سرع  تعليمه  ويتم  اإ�سالمه  منه  ويقبل  به  فريحب 
اإىل  يوؤدي  اإثقال  ول  تعنيف  بدون  بِحْكَمٍة  امل�ساألة  يف 

انتكا�سته اأو ارتداده.

1.من اأتى لي�سلم وقد ا�سرتط �سيئًا يخالف 
ي�سح  ول  اإ�سالمه  منه  فيقبل  الإ�سالم 

�سرطه.

امل�ساألة  يف  اهلل  حكم  يعلم  اإ�سالمه  2.بعد 
احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة  امل�سرتطة 

والتدرج.

اجلديد  امل�سلم  على  الت�سديد  ينبغي  3.ل 
الدين ويدعه  يف �سرطه مبا ينفره عن 

لالنتكا�سة والردة.
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اأطفال الكفار:
من مات من اأطفال الكفار فاإنا نعاملهم باأحكام 
الكفار يف الدنيا واهلل عز وجل يعلم ال�سر واأخفى ول 
الفرتة  كاأهل  ويبتليهم  فيمتحنهم  اأحًدا،  ربك  يظلم 
ومن  اجلنة  دخل  اأطاع  فمن  الر�سالة  تبلغه  مل  ومن 

ع�سى دخل النار.

عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهم قال: �سئل ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم عن اأولد امل�سركني فقال: "اهلل اإذ 

خلقهم اأعلم مبا كانوا عاملني" )البخاري 1317(.

ولكن متى نحكم لأطفـــــال الكفــــار بالإ�سالم 
يف الدنيا؟

لإثبات اإ�سالم الأطفال اأحوال خمتلفة منها:

1. اإذا اأ�سلم الأبوان، اأو اأ�سلم الأب دون الأم:

اأو الأب  اأ�سلم الأبوان  اإذا  اأنه  العلم على  اأهل  اأجمع 

يف  ومن  البلوغ  دون  الأطفال  باإ�سالم  فنحكم  وحده 
التمهيد  الإجماع 359/1،  م�سائل  )الإقناع يف  لأبيهم  تبًعا  حكمهم 

.)135/18

2. اإذا اأ�سلمت الأم وحدها:
اختلف اأهل العلم يف حكم الأطفال عند اإ�سالم الأم 

وحدها على قولني:
العلم من احلنفية  اأهل  ذهـــــب جمهـــــــور   .1
باإ�سالم  العربة  اأن  اإىل  واحلنابلة  وال�سافعية 
باإ�سالم  فيحكم  اأًما،  اأو  كان  اأًبا  الأبوين،  اأحد 
يعلى  ول  يعلو  الإ�سالم  لأن  بالتبعية،  ال�سغار 
عليه، فهو دين اهلل الذي ارت�ساه لعباده، وهو 
دين الفطرة، والكفر طارئ على الطفل ب�سبب 
اأبويه فاإذا زال هذا الطارئ اأو جزء منه رجعنا 
"كل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  وقد  لالأ�سل، 
اأو  يهودانه  فاأبواه  الفطرة  على  يولد  مولود 
)انظر:    )1319 )البخاري  ين�سرانه"  اأو  ميج�سانه 

بدائع ال�سنائع 252/6، احلاوي 44/8، املغني 91/10(.

اإ�ســـالم الأطفال
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2. وقال الإمام مالك بل العربة باإ�سالم الأب 
وحده )التاج والإكليل 250/2، املدونة 307/4(.

 والراجح هو راأي اجلمهور لأن الكفر طارئ 
والإميان هو الأ�سل كما �سبق.

3. اإذا اأ�سلم اجلد:
حكم  يغري  ل  اجلد  اإ�سالم  اأن  اإىل  اجلمهور  ذهب 
الأحفاد واإمنا احلكم متعلق باآبائهم املبا�سرين )الختيار 

47/4، ال�سرح الكبري 308/4، ك�ساف القناع 506/4(.

اإذا  بجدهم  يلحقون  الأطفال  اإن  ال�سافعية  وقال 
اأ�سلم حتى مع وجود اأبيهم الكافر )رو�سة الطالبني 430/5(.

والراجح قول اجلمهور.

4. اإ�سالم الطفل املميز دون البلوغ ا�ستقالًل:
اتفق اأهل العلم على اأن ال�سبي املميز اإذا اأ�سلم نفعه 
ذلك يف الآخرة وكان من اأهل اجلنة. ولكن هل تثبت له 

اأحكام الإ�سالم يف الدنيا؟

اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني:

1. ذهب جمهور اأهل العلم من احلنفية واملالكية 
له  وتثبت  اإ�سالمه  ي�سح  اأنه  اإىل  واحلنابلة 
اأحكام امل�سلمني )حا�سية ابن عابدين 249/2، الذخرية 

15/12، الإن�ساف 248/10(.

اإ�سالمه  �سحة  عدم  اإىل  ال�سافعية  ذهب   .2
فهو  الآخرة  يف  اأما  الدنيا،  لأحكام  بالن�سبة 

من الفائزين )حا�سية قليوبي 128/3(.

الأدلة  من  لعدد  اجلمهور  راأي  هو  والراجح 
منها:

1. الإ�سالم هو الأ�سل: 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  هريرة  اأبي  فعن   
"ما من مولود اإل يولد على الفطرة،  عليه و�سلم: 
تنتج  كما  وميج�سانه،  وين�سرانه  يهودانه  فاأبواه 
من  فيها  حت�سون  هل  جمعاء  بهيمة  البهيمة 
�سئتم  اإن  واقروؤوا  اأبو هريرة:  يقول  جدعاء؟" ثم 
ْلِق  ا�َض َعَلْيَها َل َتْبِديَل خِلَ ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ {ِفْطَرَة اهللَّ

} )البخاري 1292، م�سلم 2658(. ِ اهللَّ

نطق  فقد  الإ�سالم  بكلمة  ال�سبي  تكلم  ما  فمتى   
مبوجب الفطرة فوجب قبولها منه لأنها توافق الأ�سل.

ولهذا جاء يف بع�ض الروايات: "كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يعرب عنه ل�سانه فاإذا اأعرب عنه ل�سانه 

اإما �ساكرا واإما كفورا" )اأحمد 14805(.

عنه  ل�سانه  اإعراب  الغاية  "فجعل  القيم:  ابن  قال 
اإما  ل�سانه عنه �سار  اأعرب  فاإذا  ل�سانه عنه،  بيان  اأي 



دل������������ي������������ل ال�������������داع�������������ي�������������ة ال������ف������ق������ه������ي

الف�شل الثالث
دع������وت�������ك

122

التمييز  �سن  بلغ  اإذا  ولأنه  بالن�ض،  واإما كفورا  �ساكرا 
يرتتب  ونطق  واختيار  اإرادة  له  �سار  يقول  ما  وعقل 
ما  اإىل  العقاب  عليه  ترتب  تاأخر  واإن  الثواب  به  عليه 
بعد البلوغ، فال يلزم من انتفاء �سحة اأ�سباب العقاب 

انتفاء �سحة اأ�سباب الثواب" )اأحكام اأهل الذمة 904/2(.

2. اإ�سالم الغالم اليهودي: 

يهودي  غالم  كان  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  اأن�ض  فعن   
فاأتاه  فمر�ض  �سلم  و  عليه  �سلى اهلل  النبي  يخدم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يعوده فقعد عند راأ�سه 
اأبيه وهو عنده فقال  "اأ�سلم" فنظر اإىل  فقال له: 
له: اأطع اأبا القا�سم �سلى اهلل عليه و�سلم فاأ�سلم، 
يقول:  وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فخرج 
"احلمد هلل الذي اأنقذه من النار" ) البخاري 1290(.

3. دعوة ابن ال�سياد: 

اأن عمر انطلق مع  فعن ابن عمر ر�سي اهلل عنه:   
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف رهط ِقَبل ابن �سياد 
حتى وجدوه يلعب مع ال�سبيان عند اأُُطم بني مغالة 
حتى  ي�سعر  فلم  احللم،  ال�سياد  ابن  قارب  وقد 
قال  ثم  بيده،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سرب 
لبن ال�سياد: "ت�سهد اأين ر�سول اهلل؟.." )البخاري 

.)1289

فدل احلديثان اإىل تاأكد دعوة ال�سبيان دون البلوغ 
واأن ذلك ينفعهم يف الدنيا والآخرة.

4. الإ�سالم عبادة حم�سة: 

يف  �سرًطا  البلوغ  يكن  فلم  له،  وقربة  هلل  وطاعة   
واهلل  وقراءته،  و�سالته  و�سومه  كحجه  �سحتها 
ذلك  طريق  وجعل  اجلنة  اإىل  عباده  دعا  تعاىل 
هو الإ�سالم وحذر النا�ض من النار وجعل طريقها 
يجوز  فال  به،  والكفر  الإ�سالم  عن  الإعرا�ض  هو 
اإلزامه  ول  له  قبوله  مع  الإ�سالم  ال�سبي من  منع 
باأحكام الكفار وقد برئ منه والتجاأ اإىل اهلل  )انظر 

املغني 85/10(.

َعِفنَي ِمَن  5. قــــــــول اهلل تعالــــــى: {اإِلَّ امْلُ�ْسَت�سْ
َوَل  ِحيَلًة  َي�ْسَتِطيُعوَن  َل  َواْلِوْلَداِن  �َساِء  َوالنِّ َجاِل  الرِّ

َيْهَتُدوَن �َسِبياًل}.

قال ابن عبا�ض: "كنت اأنا واأمي من امل�ست�سعفني، اأنا 
من الولدان واأمي من الن�ساء" )البخاري 1291(.

6. اإ�سالم علي ر�سي اهلل عنه �سبًيا: 

ابن  وهو  عنه  اهلل  ر�سي  علي  "اأ�سلم  عروة:  قال   
ثمان �سنني" )البيهقي 11940( وقد اختلف اأهل العلم 
ع�سر  اإىل  خم�ض  مابني  اإ�سالمه  عند  �سنه  يف 
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�سنوات. وكان يفتخر بذلك يف �سعره ويقول ر�سي 
اهلل عنه )ابن ع�ساكر 521/42(:

ا  �ْساَلِم ُطرًّ �َسَبْقُتُكُم اإىَل اْلإِ
                          ُغاَلًما َما َبَلْغُت اأََواَن ُحلِمي

ويروى مثل ذلك عن الزبري ر�سي اهلل عنه وغريه من 
ال�سحابة  اإجماع  اأنه  القيم  ابن  ذكر  ال�سحابة، حتى 
فقال: "ولأن هذا اإجماع ال�سحابة فاإن عليا ر�سي اهلل 
عنه اأ�سلم �سبيا وكان يفتخر بذلك... فكيف يقال اإن 
اإ�سالمه كان باطال ل ي�سح؟ ولهذا قال غري واحد من 
التابعني ومن بعدهم: اأول من اأ�سلم من الرجال اأبو بكر 
العبيد  ومن  خديجة  الن�ساء  ومن  علي  ال�سبيان  ومن 

بالل ومن املوايل زيد" )اأحكام اأهل الذمة905/2(.

ل يعني عدم ثبوت  7. رفع القلم عن ال�سبي 
اإ�سالمه:

القلم عن  "رفع  و�سلم:  النبي �سلى اهلل عليه  فقول 
حتى  ال�سبي  وعن  ي�ستيقظ،  حتى  النائم  عن  ثالثة: 
يعني  ل  )اأبوداود4403(  يعقل"  حتى  املعتوه  وعن  ي�سب، 
يكتب  ل  اأنه  معناه  واإمنا  ال�سبي،  اإ�سالم  ثبوت  عدم 
اأما  بلوغه،  قبل  واملعا�سي  ال�سيئات  من  �سيء  عليه 
الإ�سالم فيكتب له ل عليه، ولهذا لو �سلى الطفل امل�سلم 
اأو �سام كتب له اأجر ذلك ولو اأخل ب�سيء من ذلك مل 

ياأثم.
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من هديه �سلى اهلل عليه و�سلم يف تعليم الأطفال

تقديرهم واإعطاوؤهم حقوقهم:
عن �سهل بن �سعد ر�سي اهلل عنه، قال: اأتي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بقدح، ف�سرب منه، وعن ميينه 
غالم اأ�سغر القوم، والأ�سياخ عن ي�ساره، فقال: "يا غالم اأتاأذن يل اأن اأعطيه الأ�سياخ؟"، قال: ما كنت لأوثر 

بف�سلي منك اأحدا يا ر�سول اهلل، فاأعطاه اإياه )البخاري 2224(.

التعليم الإيجابي:
عن عمر بن اأبي �سلمة، قال: كنت غالما يف حجر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وكانت يدي تطي�ض 
يف ال�سحفة، فقال يل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "يا غالم، �سم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما يليك"، 

فما زالت تلك طعمتي بعد )البخاري 5061(.

الثناء والنداء  باأحب الأ�سماء واألطفها:
عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه، قال: كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأح�سن النا�ض خلقا، وكان يل اأخ يقال له 
اأبو عمري -قال: اأح�سبه فطيما-، وكان اإذا جاء قال: "يا اأبا عمري، ما فعل النغري" نغر كان يلعب به، فرمبا 
ح�سر ال�سالة وهو يف بيتنا، فياأمر بالب�ساط الذي حتته فيكن�ض وين�سح، ثم يقوم ونقوم خلفه في�سلي بنا  

)البخاري 6203، م�سلم 2150(.

وقد قال لبن م�سعود ملا كان غالمًا: "اإنك غالم معلم" )اأبو داود الطيال�سي 351(.

التدريب العملي: 
عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مر بغالم ي�سلخ �ساة، فقال له 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "تنح، حتى اأريك" فاأدخل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يده بني اجللد 
للنا�ض، ومل  فا�سلخ" ثم م�سى و�سلى  "يا غالم هكذا  الإبط وقال:  اإىل  بها، حتى توارت  واللحم، فدح�ض 

يتو�ساأ )ابن ماجه 3179(.
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1. اأطفال الكفار يتبعون اآباءهم يف اأحكام 
يف  تعاىل  اهلل  اإىل  واأمرهم  الدنيا، 
ربك  يظلم  ول  �سغارا  ماتوا  اإن  الآخرة 

اأحدا.

2. يحكم باإ�سالم الأطفال اإن اأ�سلم الأبوان 
اأو اأ�سلم الأب وحده اإجماعا.

الأم  اأ�سلمت  اإن  باإ�سالم الأطفال  3. يحكم 
هو  الإ�سالم  لأن  الراجح  على  وحدها 

الأ�سل يف النا�ض. 

4. ل يحكم باإ�سالم الأطفال اإن اأ�سلم اجلد 
دون الأب اأو الأم.

5. اإذا اأ�سلم الطفل وحده دون اأبويه فاإنه 
يحكم باإ�سالمه على ال�سحيح.

اإ�سالم الأطفال:

يحكم باإ�سالمه 
اإجماًعا.

يحكم باإ�سالمه 
على الراجح من 
اأقوال اأهل العلم.

ل يحكم باإ�سالمه 
على الراجح حتى 
ي�سلم هو ويتلفظ 
بال�سهادتني وهو 

مميز.

اإذا اأ�سلم ا�ستقالًل عن عائلته يحكم باإ�سالمه يف 
الدنيا على ال�سحيح اإن كان مميًزا يعقل ما يقول، 
وينفعه ذلك وينجيه يف الآخرة باإجماع امل�سلمني.

نعم

نعم

نعم

؟
؟
؟

هل اأ�سلم اأبواه 
جميًعا اأو اأبوه فقط؟

هل اأ�سلمت اأمه ؟

هل اأ�سلم جده ؟

ل

ل

ل
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اجلزء الثالث
امل�شلم اجلديد

الف�سل الأول

عبـــادات امل�سلم اجلديد
معالــــم التــــدرج مع امل�سلم اجلديد

حكم من ل يح�سن الفاحتة اأو القراءة فـي ال�سالة
ال�سلوات الواجبة بدخوله الإ�سالم

�سيام من اأ�سلم فـي رم�ســــــان
ختـــــان امل�سلم اجلديد
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نزلت ال�سريعة بالتدريج:

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  ال�سرائع  نزلت 
بتدرج يراعي حال النا�ض وال�سعوبات التي يواجهونها، 
ثالث  مبكة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فا�ستمر 
بعد  الإ�سالم  اأركان  من  عليه  يفر�ض  ومل  �سنة  ع�سرة 

ال�سهادتني اإل ال�سالة ويف اآخر تلك الفرتة.   

وكان ذلك التدرج من اأهم اأ�سباب تثبيت النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه كما قال تعاىل: {َوَقاَل الَِّذيَن 
َت  َل َعَلْيِه اْلُقْراآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبِّ َكَفُروا َلْوَل ُنزِّ

ْلَناُه َتْرِتياًل}. ِبِه ُفوؤَاَدَك َوَرتَّ

وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: "اإمنا نزل اأول ما 
نزل �سورة من املف�سل، فيها ذكر اجلنة والنار، حتى 
واحلرام،  احلالل  نزل  الإ�سالم  اإىل  النا�ض  ثاب  اإذا 
ندع  لقالوا: ل  ت�سربوا اخلمر،  نزل ل  ما  اأول  نزل  ولو 
اخلمر اأبًدا، ولو نزل ل تزنوا، لقالوا: ل ندع الزنا اأبًدا" 

)البخاري 4707(.

ولكن ال�سرع قــد اكتمل ومت كمـــــا قال تعاىل {اْلَيْوَم 
يُت َلُكُم  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ مْتَ اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ
بانقطاع  الت�سريعي  التدرج  فانتهى  ِديًنا}  اْلإِ�ْساَلَم 
الوحي، وبقيت القواعد ال�سرعية التي اأمرنا اهلل بها يف 
تعليمنا ودعوتنا وتربيتنا والتي �سنو�سحها يف النقاط 

القادمة:

1. التدرج يف التعليم والدعوة والرتبية هو 
مقت�سى فهم الكتاب وال�سنة و�سمة الدعاة 

الربانيني:

ُتَعلُِّموَن  ُكْنُتْم  ا  مِبَ نَي  اِنيِّ َربَّ ُكوُنوا  {َوَلِكْن  تعاىل:  قال 
ا ُكْنُتْم َتْدُر�ُسوَن}. اْلِكَتاَب َومِبَ

تعاىل  اهلل  قول  يف  عنه  اهلل  ر�سي  عبا�ض  ابن  قال 
يربي  الذي  الرباين  ويقال  فقهاء.  حلماء  )ربانيني(: 

النا�ض ب�سغار العلم قبل كباره )البخاري 37/1(.

عن  البخاري  حكاية  "هذا  �سرحه:  يف  العيني  قال 

معالــــم التــــدرج 
مع امل�سلم اجلديد



حق��وق��������������هاأ�شرته ونكاحهعب������ادات������هالإح�شان والعطاياالتعريف بالإ�شالمح�شن الع�شرةالتهنئة والإكرامال�شالم والتحية الدخول يف الإ�سالم

129

قول بع�سهم، وهو من الرتبية، اأي: الذي يربي النا�ض 
بجزئيات العلم قبل كلياته، اأو بفروعه قبل اأ�سوله، اأو 

مبقدماته قبل مقا�سده" )عمدة القاري 43/2(.

"واملراد ب�سغار العلم ما و�سح من  قال ابن حجر: 
م�سائله، وبكباره ما دق منها" )فتح الباري 160/1(.

وقال ابن العربي: "وهو هاهنا عبارة عن الذي يربي 
بالرب  يقتدي  وكاأنه  كباره،  قبل  العلم  ب�سغار  النا�ض 
العبد  يف  املجملة  الأمور  تي�سري  يف  وتعاىل  �سبحانه 
على مقدار بدنه من غذاء وبالء" )اأحكام القراآن لبن العربي 

.)39/2

الربانيني  اأ�سلوب  هو  والتوجيه  التعليم  يف  فالتدرج 
يعمل  من  ُن�سب  وقد  واحلكمة،  والفقه  العلم  اأهل  من 
موافقة  ذلك  يف  لأن  وتعاىل  �سبحانه  الرب  اإىل  ذلك 
الآية  يف  قال  ولهذا  بخلقه،  ورحمته  وحكمته  ل�سرعه 
ا ُكْنُتْم َتْدُر�ُسوَن}  ا ُكْنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َومِبَ ذاتها {مِبَ
اأي فاإن ربانيتكم وحكمتكم هي مقت�سى و نتيجة طبيعية 

ملعرفتكم العميقة بكتاب اهلل وتعليمكم ودرا�ستكم له.

2. يجب مراعاة نف�سية امل�سلم اجلديد وثقافته 
يخالف  ما  وتعليمهم  دعوتهم  يف  يقدم  فال 

عاداتهم وحمبوباتهم اأو ما ينفرهم.

عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم قال لها: "اأمل تري اأن قومك ملا بنوا الكعبة 
اقت�سروا عن قواعد اإبراهيم" فقلت: يا ر�سول اهلل األ 
تردها على قواعد اإبراهيم؟ قال: "لول حدثان قومك 

بالكفر لفعلت" )البخاري 1506، م�سلم 1333(.

تعليم امل�سلم اجلديد بع�ض اأحكام  في�سرع تاأخري 
اأو ل  التي قد ي�سعب عليه فهمها  الإ�سالم وت�سريعاته 
ي�ستطيع احتمالها اأو تكون باًبا للفتنة عليهم اإذا مل تكن 

من الفرائ�ض والأولويات.

قومك  حدثان  )لول  "وقوله  اجلوزي:  ابن  قال 
مراعاة  على  تنبيه  وهذا  عهدهم  حداثة  اأي  بالكفر( 
اأحوال النا�ض ومداراتهم واأل ُيبَدهوا –اأي ُيفَجاأوا- مبا 
يخاف قلة احتمالهم له اأو مبا يخالف عاداتهم اإل اأن 
يكون ذلك من الالزمات" )ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني 

.)263/4

ترك  جواز  على  دليل  احلديث  "ويف  البغوي:  قال 
بع�ض  فهم  عنه  يق�سر  اأن  خمافة  الختيار  بع�ض 

النا�ض، فيقعوا يف فتنة" )�سرح ال�سنة 108/7(.

وقال النووي: "ويف هذا احلديث دليل لقواعد من 
الأحكام: 

م�سلحة  تعار�ست  اأو  امل�سالح  تعار�ست  اإذا  منها: 
وتــــرك  امل�سلحــة  فعل  بني  اجلمــــع  وتعذر  ومف�سدة 
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املف�سدة بدئ بالأهم، لأن النبي �سلى اهلل عليه و �سلم 
من  عليه  كانت  ما  اإىل  وردها  الكعبة  نق�ض  اأن  اأخرب 
قواعد اإبراهيم �سلى اهلل عليه و �سلم م�سلحة، ولكن 
تعار�سه مف�سدة اأعظم منه، وهي خوف فتنة بع�ض من 
اأ�سلم قريبا؛ وذلك ملا كانوا يعتقدونه من ف�سل الكعبة، 
فريون تغيريها عظيما، فرتكها �سلى اهلل عليه و �سلم" 

)�سرح النووي على م�سلم 89/9(.

دفعة  الإ�سالم  �سرائع  تعليــــم  ميكــــــن  ل   .3
واحدة فيبداأ بالأهم فاملهم:

وذلك لأنه ل ميكن للداعية تبليغ جميع الدين مرة 
واحدة ول ميكن للمدعو فهم وا�ستيعاب وامتثال جميع 
تلك الأحكام مرة واحدة فال بد من التدرج يف التعليم 

مراعاة للحال.

جاء يف امل�سودة لآل تيمية: "لكن قد يح�سل التاأخري 
للحاجة اأي�سا، اإما من جهة املبلِّغ اأو املبلَّغ، اأما املبلِّغ: 
ول  ابتداء،  جميعا  النا�ض  يخاطب  اأن  ميكنه  ل  فاإنه 
بح�سب  يبلغ  بل  جملة،  الواجبات  بجميع  يخاطبهم 

الطاقة والإمكان")امل�سودة يف اأ�سول الفقه 181(.

وقد يكون تاأخري الداعية تعليم بع�ض الأمور للمدعو 
يفوت  ول  راجحة  مل�سلحة  كان  اإذا  م�سروًعا  مق�سوًدا 

بالتاأخري وقت الواجب اأو ترتتب على ذلك مف�سدة.

على  البيان  يجب  فاإمنا  "واأي�سا  امل�سودة:  يف  جاء 
الإمهال  يف  كان  فاإذا  املق�سود،  يح�سل  الذي  الوجه 
املبادرة  يف  لي�ض  ما  البيان  م�سلحة  من  وال�ستثناء 
اأو  الواجب  هو  وكان  به،  املاأمور  البيان  هو  ذلك  كان 
امل�سيء يف  البيان لالأعرابي  تاأخري  امل�ستحب، مثل  هو 

�سالته اإىل ثالث مرة" )امل�سودة 182(.

4. ل ينتقــــــل لق�سيــــــــة حتى تر�سخ الأوىل 
ملثل  الوقت  يكفي  اأو  اإليها  ويجاب   ومتتثل 

ذلك:

وهذا م�سداق قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ 
ملا بعثه اإىل اليمن فوجهه اإىل اأنه ينبغي بعد اأن يجيبوه 
يف  يتاأنى  اأن  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  وي�سهدوا  الإ�سالم  اإىل 
ر�سالته الدعوية ول ينتقل للثانية حتى يعرفوا الأوىل اأو 
"فاإذا عرفوا اهلل فاأخربهم  اإليها  اأو يجيبون  يفعلونها 
يومهم  يف  �سلوات  خم�ض  عليهم  فر�ض  قد  اهلل  اأن 
وليلتهم فاإذا فعلوا فاأخربهم اأن اهلل فر�ض عليهم زكاة 
من اأموالهم وترد على فقرائهم فاإذا اأطاعوا بها فخذ 
منهم وتوق كرائم اأموال النا�ض" )البخاري 1389، م�سلم 19(.

وقد كان هذا داأب ال�سحابة يف تعليمهم وتربيتهم 
قال اأبو عبد الرحمن ال�سلمي: "حدثنا من كان يقرئنا 
كانوا  اأنهم  و�سلم،  عليه  �سلى اهلل  النبي  اأ�سحاب  من 
ع�سر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  من  يقرتئون 
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ما  يعلموا  الأخرى حتى  الع�سر  ياأخذون يف  فال  اآيات، 
يف هذه من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل" 

)اأحمد 23482(.

اأراد الإ�ســـالم و�سعـــب عليــــه  اأو  اأ�سلم  5. من 
تطبيق �سيء من ال�سعائر فيقبل منه اإ�سالمه 
ويخرب باأن اإ�سالمه �سحيح ل غبار عليه واأن 
حكم اهلل هو وجوب ذلك الفعل اأو حرمته.

فاإذا جاء من ي�سلم وي�سرتط �سرب اخلمر اأو جاءت 
زوجها  مفارقة  عدم  اأو  احلجاب  عدم  ت�سرتط  من 
ويتم  ذلك  منهم  ويقبل  باإ�سالمهم  فريحب  امل�سرك 
تعليمهم �سرع اهلل يف امل�ساألة بِحْكَمٍة بدون تعنيف ول 

اإثقال يوؤدي اإىل انتكا�سة امل�سلم اجلديد وارتداده.

دليل ذلك:

اإذ بايعت،  قال وهب: �ساألت جابرا عن �ساأن ثقيف 
قال: ا�سرتَطت على النبي �سلى اهلل عليه و �سلم اأن ل 
�سدقة عليها ول جهاد واأنه �سمع النبي �سلى اهلل عليه 
اإذا  ويجاهدون  "�سيت�سدقون  يقول:  ذلك  بعد  و�سلم 

اأ�سلموا" )اأبو داود 3025 وهو يف امل�سند خمت�سرا 14673(.

اأتى  "اأنه  منهم  رجل  عن  عا�سم،  بن  ن�سر  وعن 
اأنه ل ي�سلي  فاأ�سلم على  و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه 
اإل �سالتني، فقبل ذلك منه" )اأحمد 20287، 23079، ابن اأبي 

�سيبة يف م�سنده 995 قال البو�سريي يف اإحتاف اخلرية 24/1: هذا اإ�سناد 

رجاله ثقات(.

"اإذا  اهلل:  عبد  ابنه  رواية  اأحمد يف  الإمام  قال 
دخل  فاإذا  منه،  يقبل  �سالتني  ي�سلي  اأن  على  اأ�سلم 

يوؤمر بال�سلوات اخلم�ض" )فتح الباري لبن رجب 33/3(.

"ومن املعلوم بال�سرورة  قال ابن رجب احلنبلي: 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و �سلم كان يقبل من كل من 
فقط،  ال�سهادتني  الإ�سالم  يف  الدخول  يريد  جاءه 
على  اأنكر  فقد  م�سلما،  ويجعله  بذلك  دمه  ويع�سم 
اأ�سامة بن زيد قتله ملن قال ل اإله اإل اهلل ملا رفع عليه 
النبي �سلى اهلل  ال�سيف، وا�ستد نكريه عليه، ومل يكن 
اأن  الإ�سالم  يريد  جاءه  من  على  ي�سرتط  �سلم  و  عليه 

يلتزم ال�سالة والزكاة.."

وقال تعليًقا على قول الإمام اأحمد )ي�سح الإ�سالم 
على ال�سرط الفا�سد ثم يوؤمر ب�سرائع الإ�سالم كلها(: 
"وا�ستدل اأي�سا باأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي 
قال  قائما،  اإل  اأخر  ل  اأن  على  �سلم  و  عليه  اهلل  �سلى 
�سلى  فاإنه  ركوع...  غري  من  ي�سجد  اأن  معناه  اأحمد: 
اأن  اليمن  اإىل  بعثه  ملا  معاًذا  اأمر  �سلم  و  عليه  اهلل 
اأطاعوك  هم  اإن  وقال:  ال�سهادتني،  اإىل  اأول  يدعوهم 
اأن من  لذلك فاأعلمهم بال�سالة ثم بالزكاة، ومراده: 
باإقام  بعد ذلك  اأمر  الإ�سالم  بدخوله يف  �سار م�سلما 
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ال�سالة ثم باإيتاء الزكاة، وكان من �ساأله عن الإ�سالم 
اأركان الإ�سالم، كما قال  يذكر له مع ال�سهادتني بقية 
الإ�سالم،  �ساأله عن  ملا  وال�سالم  ال�سالة  عليه  جربيل 
وكما قال لالأعرابي الذي جاءه ثائر الراأ�ض ي�ساأله عن 
تع�سم  مبجردهما  ال�سهادتني  كلمتي  فاإن  الإ�سالم... 
يف  دخل  فاإذا  م�سلما،  بذلك  وي�سري  بهما  اأتى  من 
ب�سرائع  وقام  الزكاة  واآتى  ال�سالة  اأقام  فاإن  الإ�سالم 
امل�سلمني.."  على  ما  وعليه  للم�سلمني  ما  فله  الإ�سالم 

)جامع العلوم واحلكم �ض 84(.

قواعد ترتيب الأولويات 
يف تعليم امل�سلم اجلديد:

التي هي  1. يقدم ما قدمه اهلل من الفرائ�ض 
ركائز الإ�سالم ومبانيه العظام كال�سالة وال�سيام 
كالزنا  والذنوب  املحرمات  كبائر  وترك  والزكاة 
والربا وعقوق الوالدين و�سهادة الزور على غريها 

من الأمور.

اإىل  اأر�سله  ملا  معاذ  حديث  يف  ظاهر  الأمر  وهذا 
ملا  عنه  اهلل  ر�سي  ثعلبة  بن  �سمام  حديث  ويف  اليمن 
اأ�سلم وقدم اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال له: 
النا�ض  اإىل  اأر�سلك  اآهلل  قبلك  من  ورب  بربك  اأ�ساألك 
كلهم؟ فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "اللهم نعم" 
ال�سلوات  ن�سلي  اأن  اأمرك  اآهلل  باهلل  اأن�سدك  قال: 
قال:  نعم"  "اللهم  قال:  والليلة؟  اليوم  يف  اخلم�ض 
من  ال�سهر  هذا  ن�سوم  اأن  اأمرك  اآهلل  باهلل  اأن�سدك 
اآهلل  باهلل  اأن�سدك  قال:  نعم"  "اللهم  قال:  ال�سنة؟ 
فتق�سمها  اأغنيائنا  من  ال�سدقة  هذه  تاأخذ  اأن  اأمرك 
على فقرائنا؟ فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "اللهم 
واأنا ر�سول من  اآمنت مبا جئت به  نعم" فقال الرجل: 
�سعد  بني  اأخو  ثعلبة  بن  واأنا �سمام  قومي،  ورائي من 

بن بكر )البخاري 63(.
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للم�سلم  الأوىل  الر�سالة  هي  الأمور  تلك  فكانت 
ر�سي  �سمام  �سيبلغها  التي  الأوىل  والر�سالة  اجلديد 

اهلل ملن ي�سلم من قومه.

2. يجوز تاأخري تعليم الفرائ�ض التي مل يحن 
اأن  اإىل  ال�سيام  حكم  تعليم  يوؤخر  كما  وقتها، 
القاعدة  وهذا هو مقت�سى  �سهر رم�سان،  يقرتب 
ال�سرعية امل�سهورة "ل يجوز تاأخري البيان عن وقت 
احلاجة" واملراد باحلاجة هنا: هو الوقت الذي اإن 
اأخر البيان عنه مل يتمكن املكلف من امتثال حكم 
اهلل، وذلك كل ما كان واجبا على الفور، كالإميان، 
للزرك�سي  املحيط  البحر  )انظر:  والودائع   املغ�سوب،  ورد 

.)493/3

ومن ذلك اأن و�سية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ 
لي�ض فيها ذكر ال�سيام مع اأنه وجب يف ال�سنة الثانية 
ب�سنوات  عنه  اهلل  ر�سي  معاذ  اإر�سال  قبل  للهجرة 

كثرية.

وفد  حديث  العلم  اأهل  من  كثري  حمل  ذلك  وعلى 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقد روى  ثقيف ملا بايعت 
النبي �سلى اهلل  ا�سرتَطت على  قال:  جابر ر�سي اهلل 
عليه و�سلم اأن ل �سدقة عليها ول جهاد واأنه �سمع النبي 
"�سيت�سدقون  يقول:  ذلك  بعد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

ويجاهدون اإذا اأ�سلموا" )اأبو داود 3025(.

اهلل  �سلى  النبي  يكون  اأن  "وي�سبه  اخلطابي:  قال 
لأنهما  وال�سدقة  باجلهاد  لهم  �سمح  اإمنا  و�سلم  عليه 
جتب  اإمنا  ال�سدقة  لأن  العاجل،  يف  واجبني  يكونا  مل 
العدو"  حل�سور  يجب  اإمنا  واجلهاد  احلول،  بحلول 

)معامل ال�سنن 34/3(.

3. من الأمــــــــور ذات الأولويــــة يف التقدمي 
للم�سلم اجلديد ما يلي:

وال�سرقة  العتداء  وحترمي  العباد  حقوق   •
على  مبنية  العباد  حقوق  لأن  والإيذاء؛ 
امل�ساحة ول ت�سقط حقوق النا�ض باخلطاأ ول 

بالن�سيان ول باجلهل.

ف�سيانتها  والفروج؛  الأعرا�ض  ق�سايا   •
يف ال�سرع لها الأولوية على غريها وقد يفوت 
بدايات  يف  ُتَعلَّم  مل  اإن  الأمر  تدارك  وقت 

الإ�سالم. 

وقد ثبت اأن غيالن الثقفي اأ�سلم وحتته ع�سر من 
"اأم�سك  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فقال  الزوجات 

اأربًعا وفارق �سائرهن" )ابن حبان 4157، اأحمد 4609(.

فعلمه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم احلكم من بداية 
اإ�سالمه لأن ذلك متعلق بالفروج والأعرا�ض التي ينبغي 

�سيانتها وقد يفوت وقت التدارك.
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للم�سلحــــة  العلم  بع�ض  كتمــــان  ي�ســـــرع   .4
ال�سرعية وذلك يف �سور:

النا�ض  يت�ساهل  ل  حتى  العلم  بع�ض  كتمان   •
اهلل  �سلى  النبي  قال  كما  ال�سرعي،  بالأمر 
فيتكلوا"  تب�سرهم  "ل  ملعاذ:  و�سلم  عليه 

)البخاري 2701(. 

امل�ساألة  ت�سور  املخاَطِب  على  ي�سعب  اأن   •
جهله  ب�سبب  ال�سحيح  وجهها  على  وفهمها 
التي  ال�سابقة  ثقافته  اأو  املعلومة  مبقدمات 
اإىل  فيحتاج  وجهها  على  املعلومة  فهم  متنع 
مقدمات وتهيئات ثقافية ومعرفية ت�سبق هذه 

املعلومة ليفهمها على وجهها ال�سحيح.

وقد قال علي ر�سي اهلل عنه: "حدثوا النا�ض مبا 
يعرفون، اأحتبون اأن يكذب اهلل ور�سوله" )البخاري 127(.

اهلل  يكذب  اأن  حتبون  النا�ض  "اأيها  رواية:  ويف 
ور�سوله؟ حدثوا النا�ض مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون" 

)اجلامع لأخالق الراوي 1318(.

"ما  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  م�سعود  بن  عبداهلل  وعن 
كان  اإل  عقولهم  تبلغه  ل  حديثا  قوما  مبحدث  اأنت 

لبع�سهم فتنة" )مقدمة �سحيح م�سلم(.

كل  العامل  يف�سي  اأن  ينبغي  "فال  الغزايل:  قال 

املتعلم ومل  اإذا كان يفهمه  اأحد، هذا  اإىل كل  ما يعلم 
)اإحياء  يفهمه"  ل  فيما  فكيف  به  لالنتفاع  اأهال  يكن 

علوم الدين 57/1(.

اإلقاء  "فجعل  اأثر علي:  معلقا على  قال ال�ساطبي 
العلم مقيدا، فرب م�ساألة ت�سلح لقوم دون قوم، وقد 
قبل  العلم  ب�سغار  يعلم  الذي  اإنه  الرباين:  يف  قالوا 

كباره" )املوافقات 102/4(.

يعلم  ما  كل  لي�ض  اأنه  يعلم  هذا  "ومن  اأي�سا:  وقال 
ال�سريعة  علم  من  كان  واإن  ن�سره  يطلب  حق  هو  ما 
فمنه ما  ينق�سم،  بل ذلك  بالأحكام،  علًما  يفيد  وما 
هو مطلوب الن�سر، وهو غالب علم ال�سريعة، ومنه ما 
ل يطلب ن�سره باإطالق، اأو ل يطلب ن�سره بالن�سبة اإىل 

حال اأو وقت اأو �سخ�ض" )املوافقات 189/4(.
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1. نزلت ال�سريعة بالتدرج، وكان يف ذلك تثبيت للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم ومن معه.
الدعاة  و�سمة  وال�سنة  الكتاب  فهم  مقت�سى  هو  والرتبية  والدعوة  التعليم  يف  التدرج   .2

الربانيني.
يخالف  ما  وتعليمهم  دعوتهم  يف  يقدم  فال  وثقافته  اجلديد  امل�سلم  نف�سية  مراعاة  يجب   .3

عاداتهم اأو ما ينفرهم.
4. ل ميكن تعليم �سرائع الإ�سالم دفعة واحدة، فيبداأ بالأهم فاملهم.

5. ل ينتقل لق�سية حتى تر�سخ الأوىل ومتتثل ويجاب اإليها، اأو يكفي الوقت ملثل ذلك.
6. من اأ�سلم و�سعب عليه تطبيق �سيء من ال�سعائر في�سح اإ�سالمه، ويعلم حكم اهلل.

7. يقدم من تعليم امل�سلم اجلديد ما قدمه اهلل من الفرائ�ض التي هي ركائز الإ�سالم وكبائر 
املحرمات.

8. يجوز تاأخري تعليم الفرائ�ض التي مل يحن وقتها.
9. حقوق العباد وحترمي العتداء من الأمور املقدمة �سرًعا.

10.ق�سايا الأعرا�ض والفروج لها الأولوية.
11. ي�سرع كتمان بع�ض العلم للم�سلحة.
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هل ميكـن اأن تقـراأ الفاحتـة بغري العربية؟

امل�سلم اجلديد له حالتان:

1. من يح�سن الفاحتة بالعربية:

منع  على  امل�سهور  يف  الأربعة  املذاهب  اتفقت 
اللغة  يح�سن  ملن  العربية  اللغة  بغري  الفاحتة  قراءة 

العربية وحكى الزرك�سي الإجماع عليه )املنثور 282/1(.

وكان اأبوحنيفة رحمه اهلل قد قال بجواز قراءتها 
بغري العربية ملن هو قادر على قراءتها بالعربية ثم رجع 
عن قوله لقول �ساحبيه وهو قول اجلماعة )املب�سوط 37/1، 

البحر الرائق 324/1(.

2. من ل يح�سن الفاحتة بالعربية:
وقد اختلف اأهل العلم يف هذه امل�ساألة على قولني:

فذهـــــــــب احلنفيــــة اإىل �سحة قراءة ترجمة   •
يح�سن  يكن  مل  اإن  ال�ســــالة  يف  بلغته  الفاحتــــة 

العربية )املب�سوط 37/1، بدائع ال�سنائع 112/1(.

وذهب جمهور اأهل العلم من املالكية وال�سافعية   •
اإل بالعربية ول  اأن الفاحتة ل تقراأ  اإىل  واحلنابلة 
القرطبي  )تف�سري  ال�سالة  يف  ترجمتها  قراءة  ي�سح 

136/1،املجموع 375/3، املغني288/1(.

وهذا هــــــــو الراجــــح من اأقوال اأهل العلم، 
وي�ستدل عليه باأمور، منها:

مثل  عربي،  القراآن  اأن  على  الدالة  الآيات  جميع   •
َلَعلَُّكْم  ا  َعَرِبيًّ ُقْراآًنا  َجَعْلَناُه  ا  {اإِنَّ تعاىل:  قوله 
ُه َلَتْنِزيُل َربِّ اْلَعامَلِنَي • َنَزَل  َتْعِقُلون} وقوله: {َواإِنَّ
وُح اْلأَِمنُي • َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن امْلُْنِذِريَن •  ِبِه الرُّ

ِبِل�َساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبني}.

حكم من ل يح�سن الفاحتة
اأو القــــراءة فـي ال�ســـــالة
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وجه الدللة منها: اأن القراآن هو اللفظ العربي 
فال  وال�سالم  ال�سالة  عليه  حممد  نبينا  على  املنزل 
بقراءته  اإل  الواجب  يتاأدى  ول  قراآًنا  املرتجم  يكون 

باللغة العربية.

القراآن يف  قراءة  املطلوب  اأن  اأن اهلل قد بنيَّ   •
َتُقوُم  َك  اأَنَّ َيْعَلُم  َك  َربَّ {اإِنَّ  تعاىل:  فقال  ال�سالة 
َفُه َوُثُلَثُه َوَطاِئَفٌة ِمَن الَِّذيَن  اأَْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّْيِل َوِن�سْ
وُه  �سُ َهاَر َعِلَم اأَْن َلْن حُتْ ُر اللَّْيَل َوالنَّ ُ ُيَقدِّ َمَعَك َواهللَّ
َر ِمَن اْلُقْراآِن} فذكر  َفَتاَب َعَلْيُكْم َفاْقَرُءوا َما َتَي�سَّ
القراآن باأل التعريف التي ت�سري اإىل القراآن املعهود 
املعروف وهو ل �سك قراآن عربي غري ذي عوج، فال 

ت�سح قراءة غريه.

قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن   •
فاأمرنا   )605 اأ�سلي")البخاري  راأيتموين  كما  "�سلوا 
وقراءة  ال�سالة،  يف  واأفعاله  اأقواله  يف  باتباعه 

الفاحتة بغري العربية خمالفة �سريحة لالتباع.

بلفظه  معجز  اهلل  كالم  القراآن  اإن  ثم   •
ومعناه ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه، 
قابل  ب�سري  واإمنا جهد  قراآًنا  يعد  ترجم مل  فاإذا 
لل�سواب واخلطاأ يف حماولة تقريب املعاين باللغة 
اأحكام  اإليها ولي�ض هو قراآن ول تتعلق به  املرتجم 

القراآن.

ِلني}  ُه َلِفي ُزُبِر اْلأَوَّ واأما قول اهلل تبارك وتعاىل {َواإِنَّ
فيعني اأن القراآن مذكور ومب�سر به يف الكتب الأوىل ول 
يعني ذلك اأنه موجود باآياته يف تلك الكتب بلغتها )انظر: 

املحلى 254/3(.

ول  ومعناه  بلفظه  معجز  القراآن  اإن  قولهم:  واأما 
اأتينا  به  الإتيان  ميكن  مل  فاإذا  به  اإل  الواجب  يتاأتى 
باملعنى فقط كمن عجز عن الركوع وال�سجود في�سلي 

بالإمياء.)انظر: املب�سوط 37/1،بدائع ال�سنائع 212/1(.

اإن الوجوب متعلق بالقراآن وهو كالم اهلل  فيقال: 
قراآًنا  يعد  مل  بالعربية  ولو  لفظه  غري  اأو  ترجم  فاإذا 
مبا  ناأتي  يقال  -حتى  ال�سرعية  الأحكام  به  تتعلق 

ن�ستطيعه منه- بل �سار نوًعا من كالم النا�ض.
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ماذا يفعل مــــن ل يح�ســـن الفاحتة 
يف ال�سالة؟

املبادرة اإىل تعلم الفاحتة:

يجب عليه املبادرة اإىل تعلم الفاحتة باللغة العربية 
لأن قراءتها واجبة يف ال�سالة ول يتم ذلك اإل بتعلمها؛ 
وما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب.)انظر املجموع 374/3(.

يف  نف�سه  يجهد  اأن  اأبدًا  القرطبي:"وعليه  قال 
املوت  يحول  اأن  اإىل  زاد،  فما  الكتاب،  فاحتة  تعلم 
)تف�سري  اهلل"  فيعذره  الجتهاد،  بحال  وهو  ذلك  دون 

القرطبي 136/1(. 

وقال كثري من اأهل العلم: متى ما ق�سر يف تعلمها؛ 
باأم  فيها  يقراأ  مل  التي  ال�سلوات  ق�ساء  عليه  فيجب 
الفر�ض وهو قادر  الكتاب، لأنها مل ت�سح منه؛ لرتكه 

عليه )املجموع 374/3، املغني 289/1(. 

اآخر  بلد  اإىل  بال�سفر  العلماء  بع�ض  األزمه  لذلك 
للفاحتة  تعلمه  اإن توقف  بعيًدا  واإن كان  اإن قدر عليه، 
على ذلك وهو ال�سحيح عند ال�سافعية. وال�سابط يف 
ال�ستطاعة عندهم، كال�ستطاعة يف احلج )مغني املحتاج 

152/1، املنهج القومي 173/2(. 

ما احلكم قبل تعلمها ؟

اإذا اأدركته ال�سالة ومل يتعلمها بعد لأنه مل ي�ستطع 
اأو لأن الوقت ل يكفي فيقال له التايل:

1. يجب عليه الئتمام مبن يح�سن الفاحتة:

بها  فيلزمون  عموًما  اجلماعة  بوجوب  القائلون  اأما 
القائلني  العلم  اأهل  من  كثرًيا  ولكن  الأ�سل،  على  هنا 
امل�سلم  لأن  احلالة  هذه  يف  يوجبونها  اجلماعة  ب�سنية 
اجلديد ل يح�سن الفاحتة ول ت�ستقيم ال�سالة اإل بها 
والإمام ي�سمن ما يح�سل من ق�سور يف �سالة املاأموم 
فيلزمه ال�سالة مع اجلماعة )تف�سري القرطبي 136/1، حا�سية 

الد�سوقي 237/1، ك�ساف القناع 342/1(.

2. اإذا مل يجد جماعة اأو مل ي�ستطع احل�سور 
اإليها فله حينئذ اأحوال:

فيكررها  الفاحتة  من  اأكرث  اأو  اآية  حفظ  اإن   •
من  الآية  جزء  لأن  اآية  قلنا  واإمنا  الفاحتة،  بقدر 
جن�ض الذكر العام فال يطلق عليه قراآن، ول تتعلق 
بقدر  الآيات  اأو  الآية  فيكرر  القراآن،  اأحكام  به 
�سبع  كررها  واحدة  اآية  يحفظ  كان  فاإن  الفاحتة 

مرات وهكذا )انظر: املغني 289/1(.
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اإن مل يحفظ �سيًئا من الفاحتة ولكنه حفظ اآية   •
اأو اأكرث من غري الفاحتة فياأتي بها ويكررها بقدر 

الفاحتة.)انظر: املهذب 374/3، ك�ساف القناع 340/1(.

اإن مل يحفظ �سيًئا من القراآن فيذكر اهلل باللغة   •
العربية وقد جاء يف بع�ض الأحاديث هذا املعنى:

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإىل  رجل  جاء   •
القراآن  من  اآخذ  اأن  اأ�ستطيع  ل  اإين  فقال: 
"قل:  فقال:  منه  يجزئني  ما  فعلمني  �سيئا 
�سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل 
اأكرب ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم" 
قال: يا ر�سول اهلل هذا هلل عز وجل فما يل؟ 
وعافني  وارزقني  ارحمني  اللهم  "قل:  قال: 
فقال  بيده،  هكذا  قال  قام  فلما  واهدين"، 
"اأما هذا  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم: 
ابن  وقال  داود 832  يده من اخلري" )اأبو  فقد مالأ 
داود  اأبو  رواه   :)121/1( املنري  البدر  خال�سة  يف  امللقن 

والن�سائي وابن حبان واحلاكم من رواية عبد اهلل بن اأبي اأوفى 

و�سححه ابن ال�سكن وقال احلاكم �سحيح على �سرط البخاري، 

وهو كما قال ل كما ُردَّ عليه(.

�سالته:  امل�سيء  حديث  روايات  بع�ض  ويف   •
"اإذا قمت  و�سلم:  عليه  النبي �سلى اهلل  قال 
ثم  اهلل  اأمرك  كما  فتو�ساأ  ال�سالة  اإىل 

واإل  فاقراأ  قراآن  فاإن كان معك  واأقم،  ت�سهد 
فاطمئن  اركع  ثم  وهلله،  وكربه  اهلل  فاحمد 
فاعتدل  ا�سجد  ثم  قائما،  اعتدل  ثم  راكعا، 
ثم  جال�سا،  فاطمئن  اجل�ض  ثم  �ساجدا، 
واإن  فاإذا فعلت ذلك فقد متت �سالتك  قم، 
�سالتك"  من  انتق�ست  �سيًئا  منه  انتق�ست 

)اأبوداود861، الرتمذي 302(.

هل يتقيد بلفظ معني من الأذكار ؟

اختلف اأهل العلم يف ذلك على اأقوال كثرية. والراجح 
قدره  ول  بعينه  الأذكار  من  �سيء  عليه  يتعني  ل  اأنه 
والت�سبيح  التهليل  من  الواردة  الأذكار  جميع  فيجزئه 
وغري ذلك وهو ال�سحيح عند ال�سافعية )املجموع 377/3(.

فاإن مل يح�سن العربية مطلًقا فقد اختلف   •
اأهل العلم على اأقوال:

و�سورة  الفاحتة  قدر  �ساكًتا  خا�سًعا  يقف    .1
مذهب  وهذا  ل�سانه،  يحرك  ول  بعدها 
القناع  ك�ساف   ،379/3 )املجموع  واحلنابلة  ال�سافعية 

.)341/1

للمالكية،  وين�سب  القيام  عنه  ي�سقط  وقيل    .2
يف  مق�سود  ركن  القيام  لأن  ب�سديد؛  ولي�ض 
يجزئه،  مل  عليه  القدرة  مع  تركه  فلو  ذاته 
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فاإذا جاز له ترك القراءة والذكر لعجزه فال 
الأحوال كحال  من  بحال  القيام  عنه  ي�سقط 

الأخر�ض والأبكم.)انظر املجموع 379/3(.

3.  وقال ابن حزم: يذكر اهلل بح�سب حاله بلغته 
 َ اهللَّ ُقوا  {َفاتَّ تعاىل:  اهلل  لقول  يعرفها  التي 
 ُ اهللَّ ُيَكلُِّف  تعاىل:{َل  وقوله  ا�ْسَتَطْعُتْم}،  َما 

َنْف�ًسا اإِلَّ ُو�ْسَعَها} ) املحلى 254/3(.

العام  الذكر  لأن  النظر  من  حظ  له  قول  وهو 
باللغة  اأدائه  بني  فارق  ل  �سرًعا  واملحدد  املعني  غري 
واإمنا قدمنا  الدعاء،  اأو غريها كما يف مطلق  العربية 
يح�سن  مل  من  حديث  يف  لورودها  بالعربية  الذكر 
اإىل ما يقدر  الفاحتة فلما مل ي�ستطع على ذلك انتقل 

عليه وهو الذكر بلغته.

مقرتح ل�سالة امل�سلم اجلديد:
اأجاز كثري من اأهل العلم حمل امل�سحف يف ال�سالة 
واأوجبوها  غيًبا،  ال�سور  بع�ض  قراءة  يح�سن  ملن  حتى 
ملن ل يحفظ الفاحتة؛ لأن ما ل يتم الواجب اإل به فهو 

واجب.

قال النووي رحمه اهلل: "لو قراأ القراآن من امل�سحف 
مل تبطل �سالته �سواء كان يحفظه اأم ل، بل يجب عليه 

ذلك اإذا مل يحفظ الفاحتة" )املجموع 95/4(.

�سغرية  �سور  اأو  و�سورة  الفاحتة  تكتب  اأن  فيقرتح 
بطاقة  يف  الأعجمية  باحلروف  ولكن  العربية  باللغة 
بح�سب لغة امل�سلم اجلديد، فيحملها ويقراأ منها اأثناء 
)انظر:  الفاحتة  �سالته كحل موؤقت حتى يح�سن قراءة 

حكم �سالة امل�سلم احلديث د.�سامل مدين(.

للم�سلم  املتكررة  الإ�سكالية  يحل  املقرتح  وهذا 
اجلديد اأول اأيامه ول يتعار�ض ذلك مع الأدلة ال�سرعية، 
املا�سة  احلاجة  مع  ل�سيما  مغتفرة  الي�سرية  واحلركة 

اإليها.

ال�سحيح  النطق  تعليمه  ذلك  ي�ساحب  اأن  وينبغي 
من  ي�سلم  حتى  املنا�سبة  الأ�سرطة  واإعطاوؤه  للفاحتة 

اللحن اجللي قدر امل�ستطاع.
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جلًيا  حلًنا  يلحن  من  اأن  على  العلم  اأهل  اتفق  وقد 
فاإن  ال�سحيح،  النطق  تعلم  فعليه  للفاحتة  قراءته  يف 
له  يجوز  ول  ا�ستطاعته  بقدر  اهلل  فيتقي  ي�ستطع  مل 
النتقال اإىل غريها من الآيات والأذكار التي يح�سنها.

وكانت عائ�سة يوؤمها عبدها ذكوان من امل�سحف 
)البخاري 245/1 تعليًقا(.

قراءة  جواز  على  به  "ا�ستدل  حجر:  ابن  قال 
عمال  لكونه  اآخرون  منه  ومنع  امل�سحف،  من  امل�سلي 

كثريا يف ال�سالة" )فتح الباري185/2(.

يف  املباح  من  اأن  على  العلم  اأهل  جمهور  ن�ض  وقد 
ال�سالة احلركة الي�سرية حلاجة، دليل ذلك اأن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم �سلى وهو حامل اأمامة بنت زينب 
من  جدها  فهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بنت 
)البخاري  و�سعها  �سجد  واإذا  حملها،  قام  فاإذا  اأمها 

5996،م�سلم 543(.

قال النووي رحمه اهلل: "قال اأ�سحابنا والفعل القليل 
الذي ل يبطل ال�سالة مكروه اإل يف موا�سع اأحدها: اأن 
يفعله نا�سيا،الثاين: اأن يفعله حلاجة مق�سودة")املجموع 

.)94/4

الفاحتة  لقراءة  اجلديد  امل�سلم  حاجة  اأن  �سك  ول 
حاجة ما�سة مق�سودة لل�سارع واهلل تعاىل اأعلم.

معاين الفاحتة
الفاحتة  اأهمية  على  ال�سارع  تاأكيد  اإن 
مرة  من  اأكرث  امل�سلمني  جلميع  وقراءتها 
اهلل  دين  يف  جديًدا  داخاًل  كان  ولو  حتى 
التي  املعاين  تلك  اأهمية  يف  للتاأمل  يدعونا 
املوؤمن وعقله واأن  اأن تر�سخ يف قلب  ينبغي 
تكون منهج حياته، وينبغي لنا مع عنايتنا 
عن  نغفل  ل  اأن  الفاحتة  للفظ  بتعليمه 
�سرح تلك املعاين وتقريبها للنا�ض وحياتهم 

باأو�سح ال�سبل واأي�سرها.
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1. يجب تعليم امل�سلم اجلديد الفاحتة باللغة العربية.

2. حتى يتعلم الفاحتة ينبغي التاأكيد عليه يف ح�سور اجلماعة.

باللغة  الفاحتة  �سورة  فيها  مكتوب  بطاقة  حمل  ال�سحيح  على  له  فيجوز  ي�ستطع  مل  فاإن   .3
العربية ولكن باحلروف التي يعرفها بلغته ويقراأ فيها الفاحتة كحل موؤقت مع تدريبه قدر 

امل�ستطاع على النطق ال�سحيح للحروف.

4. فاإن مل ي�ستطع فيمكن له تكرار ما حفظ من اآيات الفاحتة بقدر الفاحتة كاملة.

5. اإن مل يحفظ �سيًئا من الفاحتة ولكنه يحفظ اآية اأو اآيات من غريها فيقروؤها بقدر الفاحتة.

6. اإن مل يحفظ �سيًئا من القراآن فيذكر اهلل بالعربية.

القراءة  �ساكتا خا�سًعا بقدر  العلم يقف  اأهل  العربية فقال بع�ض  �سيًئا من  فاإن مل يح�سن   .7
َ َما ا�ْسَتَطْعُتْم}. ُقوا اهللَّ الواجبة، والراجح هو اأن يذكر اهلل بلغته {َفاتَّ

8. ل ينبغي الت�سديد واإدخال امل�سلم اجلديد يف خالفات الفقهاء يف هذه امل�ساألة وغريها بل 
التعامل باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
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هل هو قادر على 
قراءتها بالعربية؟

يجب عليه قراءتها 
بالعربية ول 

جتزئه بغريها وهو 
امل�سهور من مذهب 
الأئمة الأربعة.

هل ميكنه اأداءها 
جماعة مع امل�سلمني؟

من ل يح�سن قراءة الفاحتة:

يلزمه ح�سور 
اجلماعة والئتمام 
مبن يقراأ الفاحتة 

ليتحمل عنه 
تق�سريه.

عليه اأن يكررها 
بقدر الفاحتة.

عليه اأن يكرره
بقدر الفاحتة.

ي�سرع له ذلك كحل 
موؤقت للحاجة 
مع احلر�ض على 

التدرب على النطق 
عليه اأن يذكر اهلل ال�سحيح.

ويبقى واقًفا بقدر 
القراءة الواجبة.

اإن مل يح�سن �سيًئا باللغة العربية فقد اختلف اأهل 
العلم والراجح اأنه يذكر اهلل بلغته التي يح�سنها

َ َما ا�ْسَتَطْعُتْم}. ُقوا اهللَّ {َفاتَّ

نعم ؟؟
هل يحفظ �سيًئا من 

اآيات الفاحتة؟

هل يحفظ �سيًئا من 
القراآن غري الفاحتة؟

هل ي�ستطيع اأن يذكر 
اهلل باللغة العربية 
كالت�سبيح والتهليل 

والتحميد؟

هل ي�ستطيع 
قراءتها بالعربية 

من ورقة كتبت 
بحروفه الأعجمية 

التي يعرفها؟

ل

ل
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اإذا دخل املرء يف الإ�سالم وتلفظ بال�سهادتني وجبت 
عدم  يف  �سببًا  كفره  كان  التي  الأحكام  جميع  عليه 
الإ�سالم  عمود  ذلك  واأول  منه،  وقبولها  بها  مطالبته 

ال�سالة.

التي  ال�سلوات  وجوب  على  العلم  اأهل  اأجمع  وقد   •
يقول  ما  ويعلم  اإ�سالمه  منذ  عليه  وقتها  يح�سر 

ويفعل قدر امل�ستطاع.

بق�ساء  مطالبته  عدم  على  العلم  اأهل  اأجمع  كما   •
ال�سلوات التي كانت زمن كفره، لقول اهلل تبارك 
وتعاىل: {ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا اإِْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما 

َقْد �َسَلف} )انظر: ك�سف الأ�سرار 343/4(.

التي �ستجب عليه مبجرد  ال�سلوات  ولكن ما 
نطقه لل�سهادتني واعتناقه دين الإ�سالم؟ 

اأحوال امل�سلم اجلديد وال�سلوات التي وجبت عليه:

ل يخلو امل�سلم حديثًا من اأن يكون دخل يف الإ�سالم 
يف اأحد الأوقات التالية:

1. وقت ل يجب عليه فيه �سيء من ال�سلوات:

ولها حال واحدة اأن ي�سلم بعد طلوع ال�سم�ض وقبل   
الظهر، فهذا الوقت لي�ض وقًتا لل�سالة لتجب عليه 
عليه  فتجب  ال�سم�ض  تزول  حتى  ب�سيء  يكلف  ول 

حينها �سالة الظهر.

2. وقت يجب عليه فيه �سالة واحدة:

وله ثالثة اأحوال:  

الع�سر فال  الظهر وقبل  ي�سلم يف وقت �سالة  اأن   •
الوقت  فر�ض  الظهر  �سالة  اأداء  اإل  عليه  يجب 

اإجماعًا.

اأن ي�سلم يف وقت �سالة املغرب فال يجب عليه اإل   •
اأداء �سالة املغرب فر�ض الوقت اإجماًعا.

ال�سلوات الواجبة
بدخوله الإ�سالم
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اأن ي�سلم يف وقت �سالة الفجر فال يجب عليه اإل   •
اأداء �سالة الفجر فر�ض الوقت اإجماعا.

3. وقت جتب فيه �سالتان على قول جمهور 
اأهل العلم:

وله حالتان:  

الع�سر. �سالة  وقت  يف  ي�سلم  اأن   •

الع�ساء. �سالة  وقت  يف  ي�سلم  اأن   •

لو  كما  امل�ساألة  هذه  مثل  يف  العلم  اأهل  اختلف  وقد 
اأفاق املجنون وطهرت احلائ�ض والنف�ساء بعد الع�سر 

اأو بعد الع�ساء على قولني:

وال�سافعية  املالكية  من  الفقهاء  جمهور  ذهب   .1
واحلنابلة اإىل اأنه اإذا زال العذر يف الوقت الواقع 

بني الع�ساء والفجر لزمته �سالة املغرب والع�ساء.

الع�سر  بني  الواقع  الوقت  يف  العذر  زال  واإذا   
)القوانني  والع�سر   الظهر  �سالة  لزمته  واملغرب 

الفقهية �ض 34-35، مغني املحتاج 132/1، املبدع 303-302/1(.

2. وذهب احلنفية وبع�ض ال�سلف اإىل اأنه ل يلزمه 
بعد دخول  اأ�سلم  اإن  مثالنا  الوقت، ويف  فر�ض  اإل 

الع�ساء فال يلزمه اإل الع�ساء.

واإذا اأ�سلم بني الع�سر واملغرب ل تلزمه اإل الع�سر    
)البناية 22/2، املب�سوط 145/1(.

وقد ا�ستــــدل اجلمهـــــور لقولهم بعـــدد مـــن 
الأدلة:

لأهل  بينهما  م�سرتك  والع�سر  الظهر  وقت  1. اأن 
ثبت  فقد  والع�ساء  املغرب  وقت  وكذلك  الأعذار 
جمع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني هذه الفرو�ض 
لعدد من الأعذار كال�سفر واملطر واخلوف وغريها 

من الأعذار.

قال ابن تيمية: "وهذا لأن مواقيت ال�سالة خم�سة   
يف حال الختيار وثالثة يف حال العذر وال�سرورة 
َهاِر  النَّ َطَريَفِ  الَة  ال�سَّ {َواأَِقِم  تعاىل:  قوله  بدليل 
الَة  ال�سَّ {اأَِقِم  �سبحانه:  وقوله  اللَّْيِل}  ِمَن  َوُزَلفًا 
اْلَفْجِر}  َوُقْراآَن  اللَّْيِل  َغ�َسِق  اإىل  ْم�ِض  ال�سَّ ِلُدُلوِك 
واأن ال�سنة م�ست بذلك يف حال العذر حتى جاز اأن 
اإىل غروب  الزوال  بني  ما  والع�سر  الظهر  ي�سلي 
الغروب  بني  ما  والع�ساء  املغرب  وي�سلي  ال�سم�ض 
اإذا  ال�سالتني  بني  اجلمع  وهو  الفجر  طلوع  اإىل 
اأخر الأوىل بنية اجلمع ثم حدث له عذر اأخرهما 
ال�سرورة  وقت  وهذا  ال�سرورة  وقت  اإىل  ب�سببه 
الثانية"  به  اأدرك  مبا  لالأوىل  مدركا  كان  فلذلك 

)�سرح عمدة الفقه لبن تيمية �ض 231-230(.
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والتابعني  ال�سحابة  من  عدد  عن  ذلك  ثبوت    .2
ر�سوان اهلل عليهم:

طهرت  "اإذا  قال:  عوف  بن  الرحمن  عبد  قال   
الظهر  �سلت  ال�سم�ض  غروب  قبل  احلائ�ض 
املغرب  �سلت  الفجر  قبل  طهرت  واإذا  والع�سر، 

والع�ساء" )ابن اأبي �سيبة 7205، عبد الرزاق 1285(.

املنري  البدر   ،922 )الدارمي  عبا�ض  ابن  عن  مثله  ويروى   
.)303/3

�سيبة  اأبي  )ابن  مثله  وجماهد  وطاو�ض  عطاء  وعن   
.)7208

ولكن ما اأقل حد من الوقت يدرك به وجوب 
ال�سالة ؟ 

به  يتعلق  الذي  الوقت  قدر  يف  العلم  اأهل  اختلف 
وجوب ال�سالة عند اإدراكه على اأقوال:

اإذا  واحلنابلة(:  وال�سافعية  )احلنفية  1. اجلمهور 
اأدرك من اآخر الوقت قدر تكبرية الإحرام وجبت 
ال�سالة الفائتة )حا�سية ابن عابدين 357/1، املجموع 65/3، 

املغني 288/1(.

اإذا  والع�سر  الظهر  �سالة  جتب  ذلك:  مثال   
عند  الع�سر  وقت  اآخر  من  تكبرية  قدر  اأدرك 

ال�سافعية واحلنابلة، وجتب يف هذه احلالة �سالة 
الع�سر فقط عند احلنفية.

كاإدراك  والكثري،  القليل  فيه  فا�ستوى  اإدراك  لأنه   
امل�سافر جزءا من �سالة املقيم.

به  فوجبت  الثانية،  به  جتب  الركعة  دون  ما  ولأن   
الأوىل )تعليل خا�ض باحلنابلة وال�سافعية(. 

2. وذهب املالكية وهو قول عند ال�سافعية اإىل اأنه: 
اإذا اأدرك من اآخر الوقت قدر ركعة وجبت ال�سالة 

الفائتة )ال�سرح ال�سغري 235/1، املجموع 65/3(.

وللمالكية يف ذلك تف�سيل كالتايل:  

مع  )كالظهر  املجموعتني  ال�سالتني  اأوىل  جتب  ل 
الع�سر اأو املغرب مع الع�ساء( اإل باإدراك الوقت الكايف 

لأداء ركعة بعد اأداء ال�سالة الأوىل:

اأ�سلم قبل غروب ال�سم�ض وبقي بعد الإ�سالم  فاإذا   •
ما ي�سع خم�ض ركعات )اأو ثالث ركعات يف ال�سفر( 
الظهر  يدرك  لأنه  والع�سر،  الظهر  �سالة  وجبت 
باأربع يف احل�سر اأو بركعتني يف ال�سفر، ويبقى ما 

ي�سع ركعة من الع�سر فتجب ال�سالتني.

الع�سر  وجبت  ركعة  اإىل  ذلك  من  اأقل  بقي  واإن   •
وحدها.
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ال�سالتان. �سقطت  ركعة  من  اأقل  بقي  واإن   •

بعد  وبقي  الع�ساء  وقت  يف  اأ�سلم  اإذا  ذلك  ومثل   •
الوقت  خروج  قبل  ركعات  اأربع  ي�سع  ما  الإ�سالم 

وجبت �سالة املغرب والع�ساء.

الع�ساء  وجبت  ركعة  اإىل  ذلك  من  اأقل  بقي  واإن   
وحدها.

)ال�سرح  ال�سالتان  �سقطت  ركعة  من  اأقل  بقي  واإن   
ال�سغري 236/1، التاج والإكليل 48/2، القوانني الفقهية �ض 34(.

ودليلهم يف وجوب ال�سالة باإدراك قدر ركعة: قول 
ال�سبح  من  اأدرك  "من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
ومن  ال�سبح،  اأدرك  فقد  ال�سم�ض  تطلع  اأن  قبل  ركعة 
فقد  ال�سم�ض  تغرب  اأن  قبل  الع�سر  من  ركعة  اأدرك 

اأدرك الع�سر" )البخاري 555، م�سلم 608(.

مفهومه: من مل يدرك ركعة مل يدرك ال�سالة.

ولأنه بدون الركعة ل يدرك اجلمعة فكذلك ههنا.

والراجح هو راأي اجلمهور القائلني باأن الوجوب 
يتعلق باإدراك اأي حلظة من وقت ال�سالة.

اأدرك  "من  و�سلم:  النبي �سلى اهلل عليه  قول  واأما 
ركعة ..." فلي�ض �سريًحا يف الدللة على اإدراك وجوب 
الحتمالت،  من  لعدد  حمتمل  احلديث  بل  ال�سالة، 

ولهذا اختلف العلماء يف املراد بهذا احلديث:

)الأداء  ال�سالة  اأداء  وقت  اإدراك  بع�سهم:  فقال 
والق�ساء(.

وقيل: اإدراك الوقت الذي جتب به ال�سالة )م�ساألتنا(.

وقيل: اإدراك ف�سل اجلماعة وم�ساعفة الأجر فيها.

الف�سل،  من  اجلماعة،  اأحكام  جميع  اإدراك  وقيل: 
و�سجود ال�سهو، وحكم الإمتام )فتح الباري لبن رجب 15/5-

26، �سرح النووي على م�سلم 105/5(.

لي�ض  هذا  اأن  على  امل�سلمون  قال النووي: "اأجمع 
على ظاهره واأنه ل يكون بالركعة مدركا لكل ال�سالة 
الركعة  بهذه  ال�سالة  من  براءته  وحت�سل  وتكفيه 
حكم  اأدرك  فقد  تقديره:  اإ�سمار  وفيه  متاأول  هو  بل 
يدخل  اأ�سحابنا  قال  ف�سلها،  اأو  وجوبها،  اأو  ال�سالة، 

فيه ثالث م�سائل .." )�سرح م�سلم 105/5(.

معلق  احلكم  اأن  على  يدل  احلديث  ظاهر  اإن  ثم 
فيبعد حمله  الركعة  وقت  اإدراك  ولي�ض  ركعة   باإدراك 
ل  بالوقت  معلق  فذلك  بالذمة،  الوجوب  تعلق  على 
اأدرك  من  وهو:  الأ�سل  على  الأمر  فيبقى  بالفعل، 
جزءا من وقت ال�سالة وجبت عليه ثم يوؤديها متى ما 

ا�ستطاع.
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ال�سلوات  وجوب  على  العلم  اأهل  1.اأجمع 
اإ�سالمه  منذ  عليه  وقتها  يح�سر  التي 

ويعلم ما يقول ويفعل قدر امل�ستطاع.

ل  اجلديد  امل�سلـــــم  اأن  على  2.واأجمعـــوا 
انق�سى  التي  ال�سلوات  باأداء  يطالب 

وقتها يف زمن كفره.

وقت  يف  اأ�سلم  فيمن  العلم  اأهل  3.اختلف 
اأدائهما  اأو الع�ساء هل يلزمه مع  الع�سر 
حال  يجمعان  لأنهما  قبلهما  ما  اأداء 
وقت  اأ�سلم  من  اجلمهور:  فقال  العذر؟ 
الع�سر وجبت الع�سر والظهر، ومن اأ�سلم 
املغرب  عليه  وجبت  الع�ساء  وقت  يف 

والع�ساء.

4.اختلف اأهل العلم يف اأقل قدر من الوقت 
يتعلق به وجوب ال�سالة وذهب اجلمهور 
قدر  الوقت  اآخر  من  اأدرك  اإذا  اأنه  اإىل 

تكبرية الإحرام وجبت عليه ال�سالة.

ال�سلوات الواجبة على امل�سلم 
اجلديد:

جتب عليه تلك 
ال�سالة التي 

اأ�سلم يف وقتها.

اإذا اأ�سلم وقت الع�سر اأو الع�ساء اختلف اأهل العلم يف 
حكمه فذهب اجلمهور اإىل اأنها تلزمه ال�سالة التي 

جتمع اإليها، فيجب عليه الظهر مع الع�سر، وجتب عليه 
املغرب مع الع�ساء وهو الراجح.

نعم هل اأ�سلم يف وقت ؟
�سالة الفجر اأو 
الظهر اأو املغرب؟

ل
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من جهل وجوب ال�سالة
قال �سيخ الإ�سالم: "ول ريب اأن اخلطاأ 
يف دقيق العلم مغفور لالأمة، واإنكان ذلك 
يف امل�سائل العملية، ولول ذلك لهلك اأكرث 
ف�سالء الأمة، واإذا كان اهلل تعاىل يغفر 
اخلمر  وحترمي  ال�سالة  وجوب  جهل  ملن 
لكونه ن�ساأ باأر�ض جهل مع كونه مل يطلب 
العلم،  طلب  يف  املجتهد  فالفا�سل  العلم، 
اإذا  ومكانه،  زمانه  يف  اأدركه  ما  بح�سب 
بح�سب  الر�سول  متابعة  مق�سوده  كان 
اإمكانه: هو اأحق بان يتقبل اهلل ح�سناته 
مبا  يوؤاخذه  ول  اجتهاداته  على  ويثيبه 
َل  َنا  {َرَبّ تعاىل:  لقوله  حتقيقًا  اأخطاأه، 
َنا}" )درء تعار�ض  ْخَطاأْ ْو اأَ ُتوؤَاِخْذَنا اإِن َنّ�ِسيَنا اأَ

العقل والنقل 315/2(.
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اأ�سلم يف رم�سان  اأن من  اأجمع اأهل العلم على   •
وجب عليه اأن ي�سوم الأيام الباقية من ال�سهر.

ول يجب على امل�سلم حديًثا ق�ساء الأيام املا�سية   •
)انظر  العلم  اأهل  باتفاق  اإ�سالمه  قبل  ال�سهر  من 

املغني 94/3(.

ولكن ما احلكم اإن اأ�سلم اأثناء نهار رم�سان؟ 

ق�سيتني:  يف  امل�ساألة  هذه  يف  العلم  اأهل  اختلف 
انتهاء  بعد  اليوم  ذلك  وق�ساء  اليوم،  بقية  الإم�ساك 

رم�سان، كالتايل:

اأحمد  عن  ورواية  وال�سافعية  املالكية  ذهب   .1
وا�ستحباب  اليوم  بقية  الإم�ساك  ا�ستحباب  اإىل 
املجموع   ،516/1 الد�سوقي  حا�سية  مع  الكبري  )ال�سرح  الق�ساء 

.)256/6

فال يلزمه الإم�ساك ول يلزمه الق�ساء واإمنا ي�ستحب: 

بالعبادة ل�سرتاط تبييت  التلب�ض  لعدم متكنه من 
النية فاأ�سبه ما لو اأ�سلم بعد خروج اليوم.

2. ذهب احلنابلة اإىل وجوب الإم�ساك بقية اليوم 
وكذلك الق�ساء، لأنه اأدرك جزءا من وقت العبادة 
فلزمته كما لو اأدرك جزءا من وقت ال�سالة )ك�ساف 

القناع 2 / 309(. 

فيلزمه الإم�ساك: حلرمة الزمان ولأنه الواجب عليه 
بقية يومه منذ اأن اأ�سلم.

ويلزمه الق�ساء: لأنه مل يكن �سائًما اأول الوقت ومل 
يبيت ال�سيام من الليل.

3. ذهب احلنفية اإىل وجوب الإم�ساك بقية اليوم 
وعدم وجوب الق�ساء، وهو قول �سيخ الإ�سالم ابن 
تيمية )تبيني احلقائق 339/1، حا�سية ابن عابدين 106/2، �سرح 

الزرك�سي 436/1(.

�سيام من اأ�سلم
فـي رم�ســــــان
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فيلزمه الإم�ساك: لأنه مطالب مبا يطالب به امل�سلم 
من الإم�ساك وحلرمة الزمان.

 ول يلزمه الق�ساء: لأنه اأدى ما عليه واأم�سك منذ اأن 
وجب عليه ال�سيام بدخوله الإ�سالم.

احلنفية  قول  هو  اأعلم-  -واهلل  والراجـــح 
مل  اإذا  اليوم  بقية  الإم�ساك  بوجوب  القائلني 
الق�ساء  وجوب  وعدم  الأعذار،  اأهل  من  يكن 

عليه.

 وما يدل على ذلك حديث �سلمة بن الأكوع ر�سي 
بعث رجال  �سلم  و  عليه  النبي �سلى اهلل  اأن  اهلل عنه: 
اأو  اأكل فليتم  "اإن من  النا�ض يوم عا�سوراء:  ينادي يف 
م�سلم   ،1824 )البخاري  ياأكل"  فال  ياأكل  مل  ومن  فلي�سم، 
1135(، وهذا يف اأول الأمر ملا كان �سوم عا�سوراء واجبا 

قبل ن�سخ الوجوب اإىل ال�ستحباب.

ومل ن�سرتط هنا تبييت النية ل�سحة �سيام الفر�ض 
لأن ذلك واجب يف حق امل�سلم املكلف بال�سيام الواجب 
رم�سان  نهار  الإ�سالم  الداخل يف  اأما  عليه،  الغد  من 
النية  بتبييت  لنكلفه  اليوم  ذلك  ليلة  م�سلًما  يكن  فلم 

كما لو اأ�سلم بعد غروب �سم�ض ذلك اليوم.

والعفو  امل�ساحمة  فيها  الأ�سل  تعاىل  اهلل  وحقوق 
ِللَِّذيَن  {ُقْل  تعاىل:  اهلل  لقول  اأ�سلم؛  ملن  وال�سقوط 

َكَفُروا اإِْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد �َسَلَف}.

تعاىل  اهلل  حقوق  "واأما  القرافـــــي:  الإمــــام  قال 
وبني  بينها  والفرق  ل،  اأم  بها  ر�سي  مطلًقا  فت�سقط 
الإ�سالم حق  اأن  اأحدهما  الآدميني من وجهني:  حقوق 
اهلل تعاىل والعبادات ونحوها حق هلل تعاىل فلما كان 
على  اأحدهما  يقدم  اأن  نا�سب  واحدة  جلهة  احلقان 
الثاين  احلق  حل�سول  الآخر  اأحدهما  وي�سقط  الآخر 

جلهة احلق ال�ساقط" )الفروق 334/3(.
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1. من اأ�سلــــم يف رم�ســـان مل يلزمه ق�ساء 
ما فاته من اأيام رم�سان الفائتة اإجماًعا.

2. من اأ�سلم يف رم�سان لياًل لزمه الإم�ساك 
وال�سوم ليومه القادم.

3. من اأ�سلم يف نهار رم�سان يلزمه الإم�ساك 
اليوم ول يجب عليه ق�ساوؤه على  بقية 

ال�سحيح من اأقوال اأهل العلم.

�سيام من اأ�سلم يف رم�سان:

يلزمه ال�سيام 
ابتداء من نهار 
الغد ول يق�سي 
ما فاته من اأيام 

اإجماًعا.

اإذا اأ�سلم يف نهار رم�سان لزمه الإم�ساك ذلك اليوم 
ول يلزمه ق�ساوؤه على الراجح من اأقوال اأهل العلم.

نعم هل اأ�سلم بعد ؟
غروب ال�سم�ض؟

ل
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�سهر الدعوة والهداية
من الأمور الالفتة اأن اأهم غزوات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كانت يف رم�سان، 
ا؛  اأي�سً ال�سهر  ذلك  يف  كانت  الإ�سالم  فتوحات  واأهم  مكة،  وفتح  بدر،  كمعركة 

كحطني وعني جالوت وفتح الأندل�ض.

ال�سهر الذي  اأحد نتائج بركة هذا  ال�سيطان واأعوانه  وانت�سار احلق واندحار 
اهلل،  دين  يف  الدخول  على  النا�ض  اإقبال  ند  ولهذا  ال�سياطني،  فيه  ي�سفد 

والإقبال على تعاليمه ما ل نده يف غريه من ال�سهور.

اْلُهَدى  ِمَن  َناٍت  َوَبِيّ ا�ِض  ِللَنّ {ُهًدى  القراآن   فيه  نزل  �سهر  لأنه  اإل  ذاك  وما 
َواْلُفْرَقاِن} وهي واحدة من بركات اأعظم الكتب وبركات اأعظم ال�سهور.
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حكم اخلتان للرجل
اأجمع العلماء على م�سروعية اخلتان للرجل واأنه من 

�سنن الفطرة واآداب املر�سلني.

قال ابن القطان الفا�سي: "واتفقوا اأن من خنت ابنه 
فقد اأ�ساب ال�سنة" )الإقناع يف م�سائل الإجماع 308/1(.

ولكنهم اختلفوا هل هو واجب اأو م�ستحب على قولني:

امل�سهور عنهم  واملالكية يف  1. فذهب احلنفية 
اأحمد  الإمام  عن  ورواية  ال�سافعية  عند  وجه  وهو 
مع  بواجب،  ولي�ض  الرجال  حق  يف  �سنة  اأنه  اإىل 
اجتمع  فلو  وخ�سائ�سه،  الإ�سالم  �سعائر  من  اأنه 
اإل  اأهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فال يرتك 
لعذر )حا�سية ابن عابدين 751/6 مواهب اجلليل 394/4، املجموع 

300/1، الإن�ساف 124/1(.

2. وذهب ال�سافعية واحلنابلة يف امل�سهور عنهم 
وهو قول عند املالكية اإىل اأن اخلتان واجب يف حق 

العدوي  حا�سية   ،97/1 الإن�ساف   ،330/1 )املجموع  الرجال 
.)425/4

وقد ا�ستدل القائلون بالوجوب بعدد من الأدلة اأطال 
يف ا�ستق�سائها ابن القيم رحمه اهلل يف حتفة املودود 

وغريه من اأهل العلم، اأهمها ما يلي:

ثبت  فقد  ال�سالم  عليه  اإبراهيــــم  1. اختتــــــان 
اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  حديث  من  البخاري  يف 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه 
ثمانني  ابن  وهو  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  "اختنت 
�سنة بالقدوم" )البخاري 3178(  )والَقدوم بالتخفيف هو الآلة 

امل�ستخدمة يف اخلتان على راأي الأكرث )فتح الباري 48/18(.

وقد اأمرنا باتباع �سنة اإبراهيم عليه ال�سالم كما قال 
َحِنيًفا  اإِْبَراِهيَم  ِملََّة  ِبْع  اتَّ اأَِن  اإَِلْيَك  اأَْوَحْيَنا  تعاىل: {ُثمَّ 

َوَما َكاَن ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي}.

وثبت  ال�سالم،  اإبراهيم عليه  باتباع  الأمر  ورد  فقد 
اأُمر بها اإبراهيم عليه ال�سالم، وكل  اأن هذه اخل�سال 

ختـــــان امل�سلم اجلديد
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�سيء اأمر اهلل باتباعه فهو على الوجوب ملن اأمر به.

ل �سيما وقد ورد اأنها م�سائل البتالء التي ابتلي بها 
 ،{ ُهنَّ َفاأَمَتَّ ِبَكِلَماٍت  َربُُّه  اإِْبَراِهيَم  اْبَتَلى  يف قوله: {َواإِِذ 
قال البيهقي: "وروينا يف كتاب الطهارة عن ابن عبا�ض 
} قال:  ُهنَّ يف قوله {َواإِِذ اْبَتَلى اإِْبَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفاأَمَتَّ
ابتاله اهلل عز وجل بالطهارة، خم�ض يف الراأ�ض وخم�ض 
وامل�سم�سة  ال�سارب  ق�ض  الراأ�ض:  يف  اجل�سد،  يف 
اجل�سد:  ويف  الراأ�ض،  وفرق  وال�سواك  وال�ستن�ساق 
تقليم الأظفار وحلق العانة واخلتان ونتف الإبط وغ�سل 
والبتالء  اأ�سحابنا:  قال  باملاء،  والبول  الغائط  مكان 
اإمنا يقع يف الغالب مبا يكون واجبا" )�سنن البيهقي 325/8(.

وعند التاأمل ند اأن:

اأن هذا احلديث ل يقوم دلياًل على الوجوب، بل يدل 
على امل�سروعية وهي متفق عليها.

وقد  باملندوب،  يكون  كما  بالواجب  يكون  والبتالء 
ُذكر يف اأثر ابن عبا�ض يف البتالء اأمور اتفق اأهل العلم 
على  ذلك  مثل  يقوم  فال  كال�سواك،  ا�ستحبابها  على 

الوجوب. 

قال ابن حجر: "وجوب التباع ل يقت�سى وجوب كل 
متبوع فيه بل يتم التباع بالمتثال، فاإن كان واجبا على 
فيتوقف  فندب،  ندبا  اأو  التابع  على  واجبا  كان  املتبوع 

ثبوت وجوب هذه اخل�سال على الأمة على ثبوت كونها 
الباري  )فتح  ال�سالم"  عليه  اخلليل  على  واجبة  كانت 

.)340/10

2. اأنها من �سنن الفطرة كما ثبت يف ال�سحيحن 
خم�ض  "الفطرة  هريرة  اأبي  حديث  من  وغريهما 
وال�ستحداد،  اخلتان،  الفطرة-:  من  خم�ض  -اأو 
ال�سارب"  وق�ض  الأظفار،  وتقليم  الإبط،  ونتف 

)البخاري 5889، م�سلم 630(.

وقالوا: الفطرة مبعنى الدين وما اأ�سيف اإىل الدين 
الباري  )فتح  وم�سنوناته  زوائده  من  ل  واجباته  من  كان 

.)340/10

 وميكن مناق�سة ذلك مبا يلي:

لي�ض كل ما اأ�سيف اإىل الدين والإميان �سار واجًبا، 
ونظائر ذلك كثرية يف ال�سرع كاإماطة الأذى، فهي من 

�سعب الإميان ولي�ست واجبة باتفاق.

ثم اإن الفطرة لي�ض معناها الدين فقط، فقد اختلف 
ما  واأجمع  كثرية،  اأقوال  على  تعريفها  يف  العلم  اأهل 
ال�سنة  "هي  اهلل:  رحمه  البي�ساوي  قاله  ما  فيها  قيل 
القدمية التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها ال�سرائع، 
وكاأنها اأمر جبلي فطروا عليها" )انظر: فتح الباري 10 /339(.
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اأبو داود  اأ�سلم، فقد روى  3. حديث اختتان من 
حديث عثيم بن كليب اجلهني عن اأبيه عن جده اأن 
"األق عنك �سعر  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 

الكفر واختنت" )اأبو داود 356(.

وميكن مناق�سة احلديث من وجهني:

حتى  املحدثني  جماهري  عند  كليب  حديث  �سعف   •
مع  ال�سعف  غاية  يف  "اإ�سناده  القطان:  ابن  قال 

النقطاع" )بيان الوهم والإيهام 43/3(.

ومل  اأفواًجا  اهلل  دين  يف  يدخلون  كانوا  النا�ض  اأن   •
ال�سعر  حلق  اأو  اخلتان  لزوم  منهم  اأحد  عن  يرد 

بدليل �سحيح وذلك ما تعم به البلوى.

حمرمة  وهي  العورة  ك�سف  اأجله  من  جاز  اأنه   .4
فدل على وجوبه.

اجل�سم،  مل�سلحة  مباح  العورة  ك�سف  باأن  ويناق�ض 
بل  �سرورة  لغري  كان  ولو  للمداواة  يباح  اإليها  والنظر 
واإذا  اإجماًعا،  واجًبا  ولي�ض هذا  امللحة  ملجرد احلاجة 
الدينية  امل�سلحة  يف  كان  الدنيوية  امل�سلحة  يف  جاز 

اأوىل.

م�سروع  اخلتان  اأن  اأعلم-  -واهلل  فالراجح 
وم�ستحب ومتاأكد يف حق الرجال وهو من �سنن 

الفطـــــرة التي اتفقـــت عليها ال�سرائع، ولكنه 
على  ال�سريح  ال�سحيح  الدليل  لعـــدم  يجب  ل 

وجوبه.
العلماء  اأكرث  "وذهب  اهلل:  رحمه  املباركفوري  قال 
القائلون  واحتج  بواجب،  لي�ض  اأنه  ال�سافعية  وبع�ض 
مقال،  عن  منها  واحدة  يخلو  ل  بروايات  بالوجوب 
ثم  عليها،  الكالم  مع  النيل  ال�سوكاين يف  ذكرها  وقد 
قال: واحلق اأنه مل يقم دليل �سحيح يدل على الوجوب 
الفطرة(  من  )خم�ض  حديث  يف  كما  ال�سنة  واملتيقن 
يوجب  ما  يقوم  اأن  اإىل  املتيقن  الوقوف على  والواجب 

النتقال عنه" )حتفة الأحوذي 29/8(.

هل ت�سح طهارة غري املختنت:
• اتفق اأهل العلم على اأنه اإذا وجد حرًجا يف غ�سل 
ما حتت القلفة فال يطالب بتطهريها دفًعا للحرج.

للرجال  اخلتان  ب�سنية  القائلني  اجلمهور  وذهب   •
اإىل عدم وجوب غ�سل ما حتت القلفة؛ للحرج يف 
ذلك، ولأن لها حكم الباطن )ابن عابدين 103/1، مواهب 

اجلليل205/2(. 

القائلني  واحلنابلة  ال�سافعية  من  كثري  و�سرح   •
الباطن  القلفة له حكم  اأن ما حتت  اإىل  بالوجوب 
فال يلزم غ�سله وتطهريه، واأن �سبب عدم الئتمام 
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للختان  امتثاله  عدم  هو  مذهبهم-  -على  به 
الواجب ل ب�سبب عدم اكتمال طهارته على خالف 

بينهم يف ذلك )الإن�ساف 257/2، فتح الباري 340/10(.

اإمامة غري املختنت:
جتوز اإمامة غري املختنت ملن يف مثل حاله باتفاق.

يف�سلونه  ملن  اإمامته  حكم  يف  العلم  اأهل  واختلف 
بتطبيق ال�سنة وموافقة الفطرة باخلتان على اأقوال:

1. ذهب ال�سافعية ورواية عند احلنابلة اإىل عدم 
�سحة اإمامته اإل مبثله؛ لأنه اإما ناق�ض للطهارة اأو 

خمالف لأمر ال�سارع بوجوب اخلتان.

احلنابلة  عند  املذهب  وهو  احلنفية  ذهب   .2
اإمامته كراهة تنزيه مع �سحتها؛ لأنه  اإىل كراهة 
اأحد خ�سائ�ض امل�سلمني و�سنن الفطرة وقد  ترك 
اأمرنا بتقدمي الأقراأ والأعلم والأف�سل لالإمامة يف 

ال�سالة.

غري  من  اإمامته  جواز  اإىل  املالكية  وذهب   .3
كراهة، مامل يكن اإماًما راتًبا فالأوىل تعيني غريه 
الإكليل  وجواهر   ،105/2 اجلليل  ومواهب   ،119 �ض  الودود  )حتفة 

79/1، الإن�ساف 256/2 – 257(.

والراجح �سحة اإمامته واإن كان تقدمي املتبع لل�سنة 

املوافق للفطرة اأوىل واأكمل لأن يف الإمامة �سمان اختار 
لها ال�سرع الأكمل والأقرب للعلم وال�سنة والتباع.

حكم اختتان الكبري:
للكبري حالتان:

باختتانه:  ال�سرر  نف�سه  على  يخـــاف  كـــان  اإذا   .1
فهذا يغتفر له عدم اختتانه حتى على مذهب من 
يوجب ذلك؛ لأن الو�سوء والغ�سل ي�سقطان لل�سرر 

فاخلتان من باب اأوىل.

قال ابن قدامة رحمه اهلل: "واإن اأ�سلم رجل كبري   
فخاف على نف�سه من اخلتان �سقط عنه لأن الغ�سل 
والو�سوء وغريهما ي�سقط اإذا خاف على نف�سه منه 

فهذا اأوىل" )املغني 100/1(.

2. اأما اإن كان ل يخ�سى ال�سرر على نف�سه كما هو 
الأغلب: 

املر�سلني  �سنة  وهو  الختتان،  حقه  يف  فالأوىل 
ومقت�سى الفطرة، لكن ذلك ل يجب عليه على ال�سحيح 

كما هو مذهب جمهور اأهل العلم ومت بيانه وتو�سيحه.
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الختتان وامل�سلم اجلديد:
اخلتان  م�ساألة  اجلدد  امل�سلمني  من  كثري  ي�ستثقل 

ورمبا كانت عائًقا لبع�سهم عن دخول الدين.

ولتو�سيح الأمر يقال:

باإجماع  ختان  بدون  لالإ�سالم  املرء  دخول  يجوز   •
اأهل العلم.

اأوائل  من  اخلتان  م�ساألة  تكون  اأن  ينبغي  ل   •
بذكر  ل  امل�سلم اجلديد  تعر�ض على  التي  امل�سائل 
له  عائًقا  يكون  قد  ذلك  لأن  ا�ستحباب  ول  وجوب 

ل�سيما واأن الإميان مل يرت�سخ يف قلبه بعد.

اأن يبداأ مع امل�سلم اجلديد بكبار  على الداعية   •
م�سائل العلم قبل �سغارها ويكون حكيًما مربًيا يف 
م�ساألة  له  ت�سرح  اأن  ينا�سب  فال  امل�سائل،  ترتيب 
اخلتان وهو مل يتقن بعد اأركان ال�سالة وواجباتها 
ويتعرف على حقوق اهلل التي ل يجوز �سرفها لغريه 

واآثارها على حياته.

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سنة  هي  وهذ   
اأو  الإ�سالم  عن  ي�ساألون  والأفراد  الوفود  تاأتيه  فكانت 
ول  منذرين،  قومهم  اإىل  ويرجعون  اإ�سالمهم  يعلنون 
يزيد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على تعليمهم اأ�سول 

الدين ومبانبيه العظام يف املقام الأول.

وها هي و�سيته �سلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ ر�سي 
اهلل عنه عند اإر�ساله لليمن داعية ومعلًما لأهل الكتاب 
ل تزيد عن اأ�سول الدين ومبانيه العظام: "اإنك تقدم 
على قوم اأهل كتاب فليكن اأول ما تدعوهم اإليه عبادة 
فر�ض  قد  اهلل  اأن  فاأخربهم  اهلل  عرفوا  فاإذا  اهلل، 
فعلوا  فاإذا  وليلتهم،  يومهم  يف  �سلوات  خم�ض  عليهم 
فاأخربهم اأن اهلل فر�ض عليهم زكاة من اأموالهم وترد 
على فقرائهم، فاإذا اأطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم 

اأموال النا�ض" )البخاري 1389(.

قال ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه يف قول اهلل تعاىل 
اْلِكَتاَب}  ُتَعلُِّموَن  ُكْنُتْم  ا  مِبَ نَي  اِنيِّ َربَّ ُكوُنوا  {َوَلِكْن 
يربي  الذي  الرباين  ويقال  فقهاء،  حلماء  )ربانيني(: 

النا�ض ب�سغار العلم قبل كباره )البخاري 37/1(. 

من  و�سح  ما  العلم  ب�سغار  "واملراد  حجر:  ابن  قال 
م�سائله، وبكباره ما دق منها")فتح الباري 160/1(.
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1. يجــــــــوز  دخول املرء يف الإ�سالم بدون 
اختتان، باإجماع اأهل العلم.

2. ليــــ�ض من احلكمــــة اأن تكـــــون م�ساألة 
تعـــر�ض  التي  امل�سائل  اأوائل  اخلتان من 

على امل�سلم اجلديد.

من  ال�سرر  نف�سه  على  الكبري  خاف  اإذا   .3
اخلتان مل يجب عليه اخلتان اإجماًعا.

على  ال�سرر  يخاف  ل  الكبري  كان  اإذا   .4
وجوب  يف  العلــــم  اأهل  فاختلف  نف�سه 
ي�ستحب  اأنــــه  والراجح  عليه،  اخلتان 
مذهب  هـــــو  كمـــا  يجب،  ول  ويتاأكد 

احلنفية واملالكية.

اختتان الكبري:

ي�سقط عنه 
اخلتان اتفاقًا.

اإذا كان ل يخ�سى ال�سرر فيتاأكد يف حقه الختتان 
وهو �سنة املر�سلني ومقت�سى الفطرة، ولكنه ل يجب 

عليه كما هو مذهب جمهور اأهل العلم.

نعم هل يخاف على ؟
نف�سه ال�سرر؟

ل
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اجلزء الثالث
امل�شلم اجلديد

الف�سل الثاين

اأ�سرته ونكاحه
ولـــي من ل ولــي لها

ويل الكتابية
مــــن اأ�سلم دون زوجته

مــــن اأ�سلمت دون زوجها
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• اأجمع اأهل العلم على اأن غري امل�سلم اأو ال�سغري 
ل يكون ولًيا للم�سلمة.

• واأن من ل ويل لها تنتقل وليتها اإىل ال�سلطان اأو 
من ينوبه يف الأمر كالقا�سي اأو وجيه البلد.

اأو  �سغرًيا  املراأة  ويل  كان  "واإن  القطان:  ابن  قال 
َجها الإمام، ول تنازع بني اأهل العلم  عبًدا اأو كافًرا زوَّ

يف ذلك.

اأن  على  العلم  اأهل  من  عنه  يحفظ  من  كل  واأجمع 
ال�سلطان يزوج املراأة اإذا اأرادت النكاح ودعت اإىل كفء 

وامتنع الويل اأن يزوجها.

واتفقوا اأن من ل ويل لها فاإن ال�سلطان الذي جتب 
لها  يجوز  من  اأحبت  من  ينكحها  لها  ويل  طاعته 

نكاحه")الإقناع يف م�سائل الإجماع 8/2(.

والدليل على ذلك:

ر�سول  قال  قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  1. حديث 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اأميا امراأة نكحت بغري 
فاإن  مرات-  -ثالث  باطل  فنكاحها  مواليها  اإذن 
دخل بها فاملهر لها مبا اأ�ساب منها فاإن ت�ساجروا 
فال�سلطان ويل من ل ويل له")اأبو داود 2083، وقال ابن 
وح�سنه،  والرتمذي  اأبوداود  اأخرجه   :157/9 الباري  فتح  يف  حجر 

و�سححه اأبوعوانة وابن خزمية وابن حبان واحلاكم(.

2. عن عروة بن الزبري عن اأم حبيبة: اأنها كانت عند 
ابن جح�ض فهلك عنها وكان فيمن هاجر اإىل اأر�ض 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سوَل  النجا�سي  فزوجها  احلب�سة 

عليه و�سلم وهي عندهم )اأبو داود 2086(.

ال�سياع  من  امل�سلمني  م�سالح  يتوىل  ال�سلطان  3. اأن 
فريعى الأموال ويحفظ احلقوق فكانت له الولية 

كالأب.

ولـــي من ل ولــي لها
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العلم يف  اأهل  بني  نعلم خالفا  "ل  قدامة:  ابن  قال 
اأو  اأوليائها  عدم  عند  املراأة  تزويج  ولية  لل�سلطان  اأن 
ع�سلهم، وبه يقول مالك وال�سافعي واإ�سحاق واأبو عبيد 
واأ�سحاب الراأي، والأ�سل فيه قول النبي �سلى اهلل عليه 
و �سلم: "فال�سلطان ويل من ل ويل له"، وروى اأبو داود 
باإ�سناده عن اأم حبيبة اأن النجا�سي زوجها ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم وكانت عنده، ولأن لل�سلطان ولية 
له  فكانت  ال�سوال  ويحفظ  املال  يلي  اأنه  بدليل  عامة 

الولية يف النكاح كالأب")املغني 350/7(. 

اإذا مل يوجد �سلطان م�سلم:
املراأة  اأمر  فيتوىل  م�سلم  �سلطان  يوجد  مل  فاإن 
على  و�سلطة  مكانة  له  من  اأو  البلد  وجيه  اأو  القا�سي 
املركز  ورئي�ض  واإمامه  اجلامع  كخطيب  امل�سلمني 
الإ�سالمي ثم الأمثل فالأمثل من عدول امل�سلمني من 
يوؤخر  ول  حقوقها  ويحفظون  املراأة  م�سالح  يرعون 

نكاحها اأو تع�سل ملثل هذا ال�سبب.

ذو  ول  ويل  للمراأة  يوجد  مل  "فاإن  قدامة:  ابن  قال 
�سلطان فعن اأحمد ما يدل على اأنه يزوجها رجل عدل 
باإذنها فاإنه قال يف دهقان قرية يزوج من ل ويل لها: 
اإذا احتاط لها يف الكفء واملهر اإذا مل يكن يف الر�ستاق 

قا�ض")املغني 351/7(.

الولية يف هذه احلالة  ا�سرتاط  "لأن  البهوتي:  قال 
الويل  كون  كا�سرتاط  يجز،  فلم  بالكلية،  النكاح  مينع 

ع�سبة يف حق من ل ع�سبة لها")ك�ساف القناع52/5(.

املراكز  روؤ�ساء  اأو  الوجهاء  من  تختار  اأن  ولها 
الإ�سالمية من تراه اأن�سب للولية عليها دون غريه. 

هل يزوجها من اأ�سلمت على يديه؟

اأ�سلمت املراأة  اأن من  اإىل  اأهل العلم  ذهب جماهري 
على يديه ل مزية له على غريه يف الولية.

وقال اإ�سحاق، وهو رواية يف مذهب احلنابلة: وليها 
الداري  وا�ستدلوا بحديث متيم  يديه  اأ�سلمت على  من 
اأنه قال: يا ر�سول اهلل ما ال�سنة يف الرجل ي�سلم على 
يد الرجل من امل�سلمني؟ قال: "هو اأوىل النا�ض مبحياه 

وماته")اأبو داود 2918 الرتمذي 2112(.

"والعمل على  لكن احلديث �سعيف، قال الرتمذي: 
لي�ض  عندي  وهو  العلم،  اأهل  بع�ض  عند  هذااحلديث 
مبت�سل"، وقال البخاري )2482/6(:"واختلفوا يف �سحة 

هذا اخلرب".

اأهل  من  يديه  على  اأ�سلمت  من  كان  فاإن  هذا  ومع 
ونحو  اجلامع  كخطيب  امل�سلمني  بني  واملكانة  ال�ساأن 

ذلك فلها اأن تختاره ولًيا لها.
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ها ؟ هل يجوز اأن يتزوجها وليُّ

كال�سهود  الأخرى  ال�سروط  اكتملت  اإذا  ذلك  يجوز 
والإعالن واإن كان الأوىل اأن يتوىل ذلك ويل اآخر.

كما بوب الإمام البخاري رحمه اهلل:")باب اإذا كان 
الويل هو اخلاطب( وخطب املغرية بن �سعبة امراأة هو 

اأوىل النا�ض بها، فاأمر رجال فزوجه.

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: 
اأجتعلني اأمرك اإيل؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.

وقال عطاء: لُي�سهد اأين قد نكحتك، اأو لياأمر رجاًل 
من ع�سريتها" )البخاري1972/5وذكر ابن حجر من و�سل هذه الآثار 

يف تغليق التعليق 416/4(.

امل�سلم ل  اأن غري  العلم على  اأهل  اأجمع   .1
يكون ولًيا للم�سلمة.

لها  اأن من ل ويل  العلم على  اأهل  2. اتفق 
يف  ال�سلطان  يتولها  اأقاربها  من  م�سلم 

البلد.

3. يقوم مقــــام ال�سلطـــان قا�ســي البلد اأو 
من  تر�ساه  ومن  اجلامع،  واإمام  الوجيه 

امل�سلمني.

وليها  يتزوجها  اأن  ال�سحيح  على  يجوز   .4
اإذا اكتملت بقية ال�سروط.



حق��وق��������������هاأ�شرته ونكاحهعب������ادات������هالإح�شان والعطاياالتعريف بالإ�شالمح�شن الع�شرةالتهنئة والإكرامال�شالم والتحية الدخول يف الإ�سالم

165

هل يكــــون امل�سلم ولًيا لقريبتــــــه 
الكافرة يف الزواج؟

وبناته  لأبنائه  والرعاية  العناية  للم�سلم  ينبغــــــي 
واأقاربه واإن كانوا كفارًا، وذلك من اأعظم الو�سائل يف 

دعوتهم وتاأليف قلوبهم.

ومن ذلك: رعاية م�سالح بناته وقريباته يف الزواج 
هذه  يف  ا  خا�سً و�سًعا  للنكاح  اأن  اإل  الأ�سرة،  وتكوين 

الرعاية فيما يتعلق بالنكاح.

قبول  هي  معانيها:  اأ�سهر  يف  النكاح  يف  فالولية 
بعد  القريبة  باملراأة  وتزويجه  للنكاح  املتقدم  الرجل 
للمراأة،  منا�سبته  لعدم  رده  اأو  وموافقتها،  ر�ساها 

لأ�سباب ظاهرة مو�سوعية بدون ع�سل اأو هوى.

فالكفار  كافرًا  �ستتزوج  الكافرة  املراأة  كانت  فاإن 
ل�سحة  وليًا  ي�سرتطون  ل  وهم  اأنكحتهم،  على  ون  ُيَقرُّ

النكاح.

القريبة )كتابية(  اإن كانت  ما احلكم  ولكن 
و�ستتزوج م�سلمًا ؟ هل يكون امل�سلم وليًا لها؟

اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني:

1. فذهب جمهور الفقهاء من احلنفية وال�سافعية 
واحلنابلة وهو الراجح عند املالكية اإىل اأنه ل يجوز 
للم�سلم اأن يلي غري امل�سلمة حتى ولو كان الويل اأبًا 
 ،21/7 املغني   ،156/3 املحتاج  مغني   ،239/2 ال�سنائع  )بدائع 

الفواكه الدواين 28/2(.

وا�ستدلوا على ذلك مبا يلي:

اأَْوِلَياُء  ُهْم  َبْع�سُ َكَفُروا  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل:  اهلل  • قول 
َبْع�ض}.

�َسْيء}  ِمْن  َوَلَيِتِهْم  ِمْن  َلُكْم  {َما  تعاىل:  وقوله   •
فامل�سلم ل يكون وليًا للكافر يف �سيء.

• ولأن امل�سلم ل يرث الكافرة فال يكون وليًا لها.

ولـــي الكتابية
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اإذا  عليها  الولية  جتوز  املالكية  بع�ض  وقال   .2
كان �سيزوجها مل�سلم )الفواكه الدواين 28/2(.

وي�ستدل على ذلك باأمور:
لأف�سلية امل�سلم على الكافر، فامل�سلم يقدم يف كل   •

ما ي�سرتط فيه الأمانة والن�سح.

الن�سرة  ولية  هي  الآية  يف  املنفية  الولية  اأن   •
و�سباقها  الآية  �سياق  هو  كما  النكاح  ولية  ل 
بقوله:  ن�سخت  ثم  الإرث  ولية  اأنها  اأو  وحلاقها، 
ِكَتاِب  يِف  ِبَبْع�ٍض  ْوىَل  اأَ ُهْم  َبْع�سُ ْرَحاِم  اْلأَ {َواأُوُلو 
-229/2 كثري  ابن  تف�سري  )انظر:  اآخرون  قال  كما   { اهللَّ

232(، ولذلك يجوز باتفاق اأن يقوم على م�ساحلها 

ون�سحها والإنفاق عليها ونحو ذلك.

مع  قيا�ض  الإرث  على  النكاح  يف  الولية  وقيا�ض   •
امل�سلم  الويل  يكون  فقد  بينهما،  الكبري  الفارق 
تعتمد  فالولية  امل�سلمة،  قريبته  من  وارث  غري 
لها  والن�سح  املراأة  برعاية  والأحرى  الأ�سلح  على 
من اأقاربها الذكور، اأما الإرث فيعتمد على القرابة 
عن  النظر  بغ�ض  الدين  يف  والحتاد  الن�سب  يف 
املعا�سرين  من  ذلك  رجح  وقد  و�سالحه،  اأمانته 
حيث  من  الأوجه  وهو  اهلل  رحمه  عثيمني  ابن 

الدليل.

من يكون ويل الكتابية اإذا تزوجها 
م�سلم ؟

اتفق اأهل العلم من اأتباع املذاهب الأربعة على �سحة 
جها مل�سلم )الختيار  ولية الكافر على الكافرة حتى ولو زوَّ
املهذب   ،28/2 الدواين  الفواكه   ،239-237  /  2 ال�سنائع  بدائع   ،96/3

36/2، مغني املحتاج 116/3، املغني 16/7، ك�ساف القناع 5 / 53(.

يدل على ذلك عدد من الأمور منها:

اأَْوِلَياُء  ُهْم  َبْع�سُ َكَفُروا  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل:  اهلل  قول   .1
َبْع�ض}.

هذه  اأثر  فتحقق  الكافر  من  يرث  الكافر  لأن   .2
القرابة  لتفاقهم  يف الدين  فكذلك  وليته عليها.

3. اأن الأب واإن كان كافرًا اإل اأنه يحر�ض على م�سالح 
ابنته يف تزويجها.

وخالف يف ذلك القا�سي اأبو يعلى احلنبلي فلم يجز 
تزويجها مل�سلم اإل من قبل احلاكم، لأنه بال�سماح للويل 
لغري  تبعية  ولية  امل�سلمة  غري  موليته  بتزويج  الكافر 
مطالبة  يف  احلق  الكافر  واإعطاء  امل�سلم  على  امل�سلم 
امل�سلم بحقوق الزوجية الأمر الذي يجعل للكافر �سبيال 
على امل�سلم وهو اأمر منهي عنه )املبدع 112/6-113، الإن�ساف 

 .)80/8
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امل�سلم  على  ولية  لي�ض  ذلك  لأن  �سعيف  قول  وهو 
باأي وجه من الوجوه، ومطالبة الكافر للم�سلم بحقوقه 
وحقوق قرابته لي�ض فيها حمذور �سرعي، واإمنا املحذور 

يف تويل الكافر ولية امل�سلمة.
والرعاية  العناية  امل�سلم  على  1.يجب 
كانوا  ولو  واأقاربه  وبناته  لأبنائه 
دعوتهم  و�سائل  من  وذلك  الكفار،  من 

وتاأليف قلوبهم.

الكتابية  من  الزواج  امل�سلم  اأراد  2.اإذا 
في�سرتط لذلك وجود الويل.

يكون  الكافر  اأن  على  العلم  اأهل  3.اتفق 
اإن  الكتابية  قريبته  تزويج  يف  وليًا 

كانت �ستتزوج م�سلمًا.

4.اختلف اأهل العلم: هل يكون امل�سلم وليًا 
�ستتزوج  كانت  اإن  الكتابية  لقريبته 
لأنه  �سرعي  ويل  اأنه  والراجح  مب�سلم؟ 
اأعلى رتبة من غري امل�سلم والإ�سالم يعلو 

ول ُيعلى عليه.
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اإ�سالم الزوجني �سويًا:
نكاحهما  على  اأقرا  �سوًيا:  الزوجان  اأ�سلم  اإذا   •

اإجماعًا كما �سبق.

التحرمي  وكان  �سويًا  الزوجان  اأو  الزوج  اأ�سلم  اإذا   •
كمن  بينهما  التفريق  وجب  املحل:  حلرمة  راجع 
يف  ينظر  ول  الأختني،  بني  جمع  اأو  حمرًما  تزوج 

ذلك لدين الزوجة.

اإذا  اأن الزوجني  العلماء  "اأجمع  قال ابن عبد الرب: 
اأ�سلما معا يف حال واحدة اأن لهما املقام على نكاحهما 
التحرمي"  يوجب  ر�ساع  اأو  ن�سب  بينهما  يكون  اأن  اإل 

)التمهيد 23/12(.

وبينه حمرمية  اأ�سلما وبينها  "فاإذا  القيم:  ابن  قال 
اأو  الزوجة  اأخت  كانت  اأو  اأو �سهر  ر�ساع  اأو  ن�سب  من 
ق  عمتها اأو خالتها اأو من يحرم اجلمع بينها وبينها ُفرِّ

بينهما باإجماع الأمة" )زاد املعاد 135/5(.

ت�سلم  ومل  الرجل  اأ�سلم  اإذا  احلكم  ما  ولكن 
زوجته ؟

كتابية:  تكون  اأن  فاإما  املراأة  دين  اإىل  هنا  ننظر 
دين  اإىل  منت�سبة  كتابية  غري  اأو  ن�سرانية،  اأو  يهودية 

اآخر اأو ملحدة ل توؤمن بالأديان.

 الزوجة الكتابية:
اإذا اأ�سلم الرجل دون زوجته وكانت الزوجة كتابية؛ 
فالنكاح باق على حاله �سواء قبل الدخول اأو بعده، لأن 

للم�سلم اأن يبتدئ نكاح كتابية، فا�ستدامته اأوىل.

َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن  يِّ  قال تعاىل: {اْلَيْوَم اأُِحلَّ َلُكُم الطَّ
َناُت  َوامْلُْح�سَ َلُهْم  ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكْم  َلُكْم  ِحلٌّ  اْلِكَتاَب  اأُوُتوا 
ِمْن  اْلِكَتاَب  اأُوُتوا  ِذيَن  الَّ ِمَن  َناُت  َوامْلُْح�سَ امْلُوؤِْمَناِت  ِمَن 
ِننَي َغرْيَ ُم�َساِفِحنَي  �سِ َقْبِلُكْم اإَِذا اآََتْيُتُموُهنَّ اأُُجوَرُهنَّ حُمْ
َوَل ُمتَِّخِذي اأَْخَداٍن}، فا�ستدامة النكاح اإذا اأ�سلم زوج 

الكتابية اأوىل، وقد حكي الإجماع على ذلك.

مــــن اأ�سلم دون زوجته
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قال ابن قدامة: "اإذا اأ�سلم زوج الكتابية قبل الدخول 
كان  �سواء  بحاله  باٍق  فالنكاح  معا  اأ�سلما  اأو  بعده  اأو 
يبتدىء  اأن  للم�سلم  لأن  كتابي؛  غري  اأو  كتابيا  زوجها 
ول خالف يف هذا بني  اأوىل،  فا�ستدامته  كتابية  نكاح 

القائلني باإجازة نكاح الكتابية" )املغني 558/7(.

الزوجة غري الكتابية:
اإذا اأ�سلم الرجل واأبت زوجته الإ�سالم ومل تكن من 
اأو  بوذية  كانت  بل  والن�سارى(  )اليهود  الكتاب  اأهل 
هندو�سية اأو وثنية اأو غري ذلك؛ فقد اختلف اأهل العلم 

يف حكم ذلك على اأقوال:

1. قال املالكية وابن حزم وابن القيم: تتعجل 
الد�سوقي 267/2،  )حا�سية  ي�سلم  اأن  منذ  بينهما  الفرقة 

املحلى 143/10، اأحكام اأهل الذمة 663/2(.

2. قال احلنفية:

على  الإ�سالم  عر�ض  الإ�سالم  دار  يف  كانا  اإن   •
ا�ستمرا  قبلت  واإن  بينهما  فرق  اأبت  فاإن  املراأة 

على نكاحهما.

ثالثة  بها  يرتب�ض  فاإنه  احلرب  دار  يف  كانا  اإن   •
اأ�سهر فاإن اأ�سلمت واإل وقعت الفرقة. 

دار احلرب  الإ�سالم وهي يف  دار  •  اإن كان هو يف 
بدائع   ،228/3 الرائق  )البحر  احلال  يف  النكاح  انف�سخ 

ال�سنائع 336/2(.

3. قال ال�سافعية واحلنابلة:

الفرقة  وقعت  عليها  الدخول  قبــــــل  اأ�سلم  اإن   •
مبا�سرة.

فاإن  عدتها،  فرتة  ينتظر  الدخــول  بعد  كـــــان  اإن   •
حتى  بقيت  واإن  امراأته  فهي  خاللها  اأ�سلمت 
 ،191/3 املحتاج  )مغني  النكاح  انف�سخ  عدتها  انق�ست 

ك�ساف القناع 118/5(.

�سيخ  اختاره  احلنابلة  مذهب  يف  قول   .4
وقفه  مع  باٍق  النكاح  باأن  تيمية:  ابن  الإ�سالم 
واأنها متى ما اأ�سلمت ولو بعد العدة فهي امراأته اإن 

اختار )الفروع 247/5(.

قال الزرك�سي: "وقيل عنه ما يدل على خام�سة وهو 
الأخذ بظاهر حديث زينب، واأنها ترد ولو بعد العدة" 

)�سرح خمت�سر اخلرقي 291/2(.

قال املرداوي: "واختار ال�سيخ تقي الدين رحمه اهلل 
وبعده  الدخول  قبل  نكاحه  بقاء  قبله  اأ�سلمت  اإذا  فيما 
ما مل تنكح غريه والأمر اإليها ول حكم له عليها ول حق 



دل������������ي������������ل ال�������������داع�������������ي�������������ة ال������ف������ق������ه������ي

الف�شل الثاين
امل�شلم اجلديد

170

لها عليه وكذا لو اأ�سلم قبلها ولي�ض له حب�سها واأنها متى 
اإن  امراأته  فهي  العدة  وبعد  الدخول  قبل  ولو  اأ�سلمت 

اختار" )الإن�ساف 157/8(.

والراجح هو قول اجلمهور بالرتب�ض فرتة العدة 
امل�ستهرة  ال�سرية  اأحداث  من  عدد  لثبوت  الفرقة  قبل 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل يكن  التي تدل على 

يتعجل الفرقة بني الرجل امل�سلم وزوجته.

كما يف ق�سة اإ�سالم اأبي �سفيان بن حرب قبل هند 
بنت عتبة، واإ�سالم اأبي �سفيان بن احلارث قبل زوجه 
)انظر  ال�سحابة  من  وغريهم  طالب  اأبي  بنت  جمانة 

م�سنف عبد الرزاق 170/7، �سنن البيهقي 140/10(.

لنا  ثبت  لأنه  العدة  انق�ساء  على  ذلك  حملنا  واإمنا 
عدم تعجل الفرقة يف تلك الأحداث وعادة ال�سارع ربط 

ف�سخ اأحكام النكاح بالعدة.

اْلَكَواِفِر}:  ِم  ِبِع�سَ �ِسُكوا  مُتْ {َوَل  الآية  معنى  ويكون 
بقيت  ما  العقد  وذلك  الزواج  ذلك  على  تبقوا  ل  اأي 
املراأة على الكفر حتى انق�ساء العدة. جمعًا بني الآية 
واإقرار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لل�سحابة بالرجوع 

اإىل ن�سائهم الالتي اأ�سلمن بعدهم.

عليه  اأنزل  الذى  "ولكن  اهلل:  القيم رحمه  ابن  قال 
وقوله:        اْلَكَواِفِر}  ِم  ِبِع�سَ �ِسُكوا  مُتْ {َوَل  تعاىل:  قوله 

} مل يحكم بتعجيل  {َل ُهنَّ ِحلُّ َلَهْم َوَل ُهْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ
�سهاب،  ابن  عن  "موطئه"  فى  مالك  فروى  الفرقة، 
اإ�سالم  وبني  اأمية،  بن  �سفوان  اإ�سالم  بني  كان  قال: 
اأ�سلمت  امراأته بنت الوليد بن املغرية نحًوا من �سهر، 
والطائف  حنينا  �سهد  حتى  �سفوان  وبقي  الفتح،  يوم 
النبي �سلى اهلل عليه  يفرق  اأ�سلم، ومل  ثم  كافر،  وهو 
النكاح.  بذلك  امراأته  عنده  وا�ستقرت  بينهما،  و�سلم 
من  اأقوى  احلديث  هذا  و�سهرة  الرب:  عبد  ابن  وقال 

اإ�سناده" )زاد املعاد 138/5(.

وعلى هذا:

باحلكمة  زوجته  دعوة  يف  اجلديد  امل�سلم  فيجتهد 
هذه  يف  اأ�سلمت  فاإن  العدة،  فرتة  احل�سنة  واملوعظة 
الفرتة فهي زوجته بدون عقد جديد، واإن مل ت�سلم حتى 

انق�ست العدة فرق بينهما.
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على  اأقرا  �سويًا  الزوجان  اأ�سلم  اإذا   .1
نكاحهما.

وكانت  زوجته  قبل  الزوج  اأ�سلم  اإذا   .2
اأو ن�سرانية(  الزوجة كتابية )يهودية 

فالنكاح باق على حاله اإجماعًا.

وكان  اأحدهما  اأو  الزوجان  اأ�سلم  اإن   .3
وجب  املحل  حلرمة  راجع  التحرمي 

التفريق بينهما.

وكانت  زوجته  قبل  الزوج  اأ�سلم  اإذا   .4
عليها  عر�ض  كتابية  غري  الزوجة 
بينهما  فرق  ت�سلم  اأن  اأبت  فاإن  الإ�سالم 

حاًل على الراجح.

اإ�سالم الرجل دون زوجته:
يبقى النكاح 

على ما هو عليه 
اإجماعًا لأن ما 
يجوز ابتداوؤه 

يجوز ا�ستدامته.

تبقى زوجة 
له بدون عقد 

جديد.

اإذا مل ت�سلم حتى انق�ساء العدة فاإنه ينف�سخ النكاح 
ِم اْلَكَواِفِر}.  �ِسُكوا ِبِع�سَ لقول اهلل تعاىل: {َوَل مُتْ

نعم

نعم

؟
؟
هل الزوجة 

كتابية 
)يهودية اأو 
ن�سرانية(؟

هل اأ�سلمت 
فرتة عدتها؟

ل

ل
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وا�سًعا،  انت�ساًرا  اهلل  بحمد  اليوم  الإ�سالم  ينت�سر 
ويدخل فيه يومًيا املئات من النا�ض بني رجال ون�ساء، 
ومن هنا تكمن اأهمية حكم ال�سرع يف املراأة تدخل يف 
الإ�سالم وياأبى زوجها ذلك، ورمبا كان لها منه اأولد، 

فما حكم ال�سرع يف ذلك؟ 

اأجمع اأهل العلم على اأن امل�سلمة ل تزوج من غري   •
اهلل  قول  ل�سريح  النكاح،  ذلك  ينعقد  ول  امل�سلم 
َوَلَعْبٌد  ُيوؤِْمُنوا  تعاىل: { َول ُتنِكُحوا امْلُ�ْسِرِكنَي َحتَّى 
ُموؤِْمٌن َخرْيٌ ِمْن ُم�ْسِرٍك َوَلْو اأَْعَجَبُكْم}، والن�ض واإن 
ورد يف امل�سركني اإل اأن العلة وهي الدعاء اإىل النار 

تعم جميع الكفار )انظر املغني 363/7(.

اإذا اأ�سلم الزوجان الكافران مًعا قبل الدخول   •
اأهل  بني  خالف  ل  نكاحهما،  على  فهما  بعده  اأو 

العلم يف ذلك.

اإذا  اأن الزوجني  العلماء  "اأجمع  قال ابن عبد الرب: 
اأ�سلما معا يف حال واحدة اأن لهما املقام على نكاحهما 

اإل اأن يكون بينهما ن�سب اأو ر�ساع يوجب التحرمي، واأن 
املقام  له  كان  ال�سرك  عليها يف  العقد  له  كان  كل من 
معها اإذا اأ�سلما معا واأ�سل العقد معفي عنه؛ لأن عامة 
اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم كانوا كفارا 
ومل  الأول  النكاح  على  واأقروا  التزويج  بعد  فاأ�سلموا 
يعترب يف اأ�سل نكاحهم �سروط الإ�سالم، وهذا اإجماع 
اأحد  اإ�سالم  تقدم  يف  العلماء  اختلف  واإمنا  وتوقيف، 

الزوجني" )التمهيد 23/12(.

مــــن اأ�سلمت دون زوجها
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متزوجة  وهي  املراأة  اأ�سلمت  اإذا  احلكم  فما 
بكافر اأًيا كان دينه؟

ميكن  متعددة  اأقوال  على  العلم  اأهل  اختلف 
تلخي�سها كالآتي:

القول الأول:
بني  الفرقة  وجوب  اإىل  الأربعة  املذاهب  ذهبت 
اأو  بف�سخ  العقد  واإبطال  امل�سلم  غري  وزوجها  امل�سلمة 
طالق بالقا�سي اأو بدونه، و�سواء كانت ب�سبب الهجرة 
اأو بعد انتهاء العدة، مع اتفاقهم على منع الوطء منذ 

اإ�سالم املراأة، وهذا تف�سيل اأقوالهم: 

اإذا  النكاح  عقد  يبطل  اأنه  اإىل  احلنفية  ذهب   •
الإ�سالم  دار  اإىل  احلرب  دار  من  الزوجة  انتقلت 
لأن اختالف الدارين يفرق بينهما، ول يبطل عقد 
بالذمة  الإ�سالم  دار  الزوجان يف  كان  اإذا  النكاح 
فرق  اأبى  فاإن  الزوج،  على  الإ�سالم  يعر�ض  واإمنا 

بينهما القا�سي، واإن اأ�سلم ا�ستمرت الزوجية.

وذهب اجلمهور من املالكية وال�سافعية واحلنابلة   •
اإىل ما يلي:

وهي املراأة التي عقد  غري املدخول بها:   .1
الفرقة  حت�سل  بعد؛  عليها  يدخل  ومل  عليها 

بينهما من حني اإ�سالمها، ويكون ذلك ف�سخا 
ل طالقا، ول عدة عليها يف هذه احلال.

انق�ساء  تنتظر  بها:  املدخول  الزوجة   .2
العدة، فاإن اأ�سلم زوجها قبل انق�ساء عدتها 
حتى  ي�سلم  مل  واإن  نكاحهما،  على  فهما 
انق�ست العدة وقعت الفرقة وتنكح بعده من 

ت�ساء.

اأدلة هذا القول:

1. قول اهلل تعاىل: {َول ُتنِكُحوا امْلُ�ْسِرِكنَي َحتَّى ُيوؤِْمُنوا 
َوَلَعْبٌد ُموؤِْمٌن َخرْيٌ ِمْن ُم�ْسِرٍك َوَلْو اأَْعَجَبُكْم}.

اإَِذا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {َيا  تعاىل:  اهلل  قول   .2
اأَْعَلُم   ُ َجاَءُكْم امْلُوؤِْمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اهللَّ
َتْرِجُعوُهنَّ  َفال  ُموؤِْمَناٍت  َعِلْمُتُموُهنَّ  َفاإِْن  ِباإِمَياِنِهنَّ 
َلُهنَّ  َيِحلُّوَن  ُهْم  َول  َلُهْم  ِحلٌّ  ُهنَّ  ل  اِر  اْلُكفَّ اإِىَل 
َتنِكُحوُهنَّ  اأَْن  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َول  اأَنَفُقوا  َما  َواآُتوُهْم 

.{ اإَِذا اآَتْيُتُموُهنَّ اأُُجوَرُهنَّ

قال ابن املنذر: "فكل امراأة ل يجوز للم�سلم ابتداء 
عقد نكاحها، فال يجوز له اأن يتم�سك بذلك النكاح.. 
فكان ابتداوؤه يف معنى ا�ستدامته" )�سرح البخاري لبن بطال 

.)441/6
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فاإذا ثبت اأن امل�سلمات ل�سن ِحاًل للكفار: فال ي�سح 
بقاوؤهن مع الكفار، ول بد من اأمد اأو �سابط ينتهي به 

هذا العقد اإذا مل ي�سلم الزوج.

واإمنا ذكرنا اأن لإبطال العقد اأمًدا: لثبوت عدد من 
حوادث ال�سرية اأ�سلم الرجل فيها بعد املراأة واأقر ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم رجوعه اإليها بالنكاح الأول.

فقال احلنفية: ال�سابط هو الهجرة فاإذا هاجرت 
املراأة من دار الكفر اإىل دار الإ�سالم بطل عقد النكاح، 
فاإن مل يكونا يف دار حرب فيعر�ض الإ�سالم على الزوج 

فاإن اأبى فرق بينهما القا�سي.

وقال اجلمهور: ال�سابط هو العدة فاإن اأ�سلم قبل 
انتهاء العدة رجع لها بالعقد الأول، واإن كان بعد العدة 

فبعقد جديد.

وما يدل على ذلك:

حديث عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده: "اأن النبي 
اأبي  على  زينب-  -اأي  ابنته  رد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

العا�ض بنكاح جديد" )ابن ماجه 2010(.

فبني  انتهت،  قد  العدة  اأن  ال�ستدلل:  وجـــــه 
الكفار  على  امل�سلمات  وحترمي  العا�ض  اأبي  اإ�سالم 
عامان، فلما انتهت اأعادها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم بعقد جديد.

وقال احلنفية: اإنه اأرجعها بعقد جديد لأن زينب 
ر�سي اهلل عنها كانت قد هاجرت من دار احلرب اإىل 
دار الإ�سالم، ل�سيما وقد علق الأمر يف عدم الإرجاع 

للكفار مبجيء امل�سلمات مهاجرات كما يف الآية. 

القول الثاين:
الظاهري  داود  وقول  اأحمد  الإمام  عن  رواية  وهو 
و�سيخ الإ�سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد قالوا:

عقد  اإىل  النكاح  عقد  ينتقل  املراأة  باإ�سالم  اإنه   •
اأن  وللزوجة  الوطء،  يحل  ول  لزم،  غري  جائز 
ولو  اأ�سلم  فاإن  زوجها،  اإ�سالم  وترتب�ض  تنتظر 
الأول،  بالنكاح  اإليه  ترجع  فاإنها  طويلة  مدة  بعد 
واإن �ساءت نكحت غريه ويكون ذلك ف�سخا لزواجها 
الأول، ول فرق بني اأن يكون الإ�سالم قبل الدخول 

اأو بعده  )انظر: الإن�ساف 210/8، اأحكام اأهل الذمة 239/1(

اأدلة اأ�سحاب هذا القول:

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  "ردَّ  قال:  عبا�ض،  ابن  1. عن 
بالنكاح  العا�ض  اأبي  على  زينب  ابنته  و�سلم  عليه 
الأول، مل يحدث �سيًئا" )اأبو داود 2240، الرتمذي 1152(.

وجه ال�ستدلل: اأن زينب بنت النبي �سلى اهلل 
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عليه و�سلم قدمت اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
ُهنَّ  {َل  تعاىل:  اهلل  قول  ونزل  للهجرة  الثانية  ال�سنة 
}، وحترمي امل�سلمات على  َلُهْم َوَل ُهْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ ِحلٌّ 
واأ�سلم زوجها  ال�ساد�سة للهجرة  ال�سنة  الكفار كان يف 
يف ال�سنة الثامنة للهجرة، ومع ذلك ردَّ النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم زينب ر�سي اهلل عنها لزوجها اأبي العا�ض 
اأن العقد ل  بالنكاح الأول ومل يحدث �سيًئا، فدل على 

يتحدد بالعدة )انظر: تف�سري ابن كثري 421/4(.

2. وعن ابن عبا�ض قال: "كان اإذا هاجرت امراأة من 
اأهل احلرب مل تخطب حتى حتي�ض وتطهر، فاإذا 
طهرت حل لها النكاح، فاإن هاجر زوجها قبل اأن 

تنكح ردت اإليه" )البخاري 4982(.

 وجه ال�ستدلل: هذا عام يف من دخل بها ومن 
مل يدخل بها، ولي�ض فيه ذكر للعدة.

3. مل يثبت اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان ي�ساأل 
الن�ساء املهاجرات هل انق�ست عدتهن اأم ل، وترك 
ال�ستف�سال يف مقام الحتمال ينزل منزلة العموم 

يف املقال.

اأن  اأبيه عن جده  �سعيب عن  بن  واأما حديث عمرو 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم رد ابنته بعقد جديد 
قال  فقد  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  ي�سح  فال 

به،  يحتج  ل  وحجاج  يثبت،  ل  "هذا  الدارقطني: 
اأن النبي �سلى اهلل عليه  وال�سواب حديث ابن عبا�ض 

و�سلم ردها بالنكاح الأول" )�سنن الدارقطني 253/3(.
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قول معا�سر:
يو�سف  ال�سيخ  كالعالمة  املعا�ســـرين  بع�ض  قـــــــــال 

القر�ساوي وال�سيخ عبد اهلل اجلديع:

للزوجة  يبيح  جائز،  عقد  اإىل  النكاح  عقد  ينتقل 
مفارقة الزوج اإن �ساءت، كما يبيح مكثها معه كزوجة 
مع  الثاين  القول  فوافقوا  وطوؤها،  ويحل  �ساءت،  اإن 

قولهم بجواز الوطء.

وي�ستدلون على ذلك باأمور اأهمها:

قال:  اخلطمي  يزيد  بن  اهلل  عبد  عن  روي  ما   .1
زوجها  ي�سلم  ومل  احلرية  اأهل  من  امراأة  اأ�سلمت 
فاإن  خريوها  اأن  اخلطاب  بن  عمر  فيها  فكتب 
عبد  )م�سنف  عنده   قرت  �ساءت  واإن  فارقته  �ساءت 

الرزاق 10083(.

والأثر عن عمر لي�ض فيه جواز الوطء، واإمنا دللته 
وللمراأة  جائًزا  يبقى  واإمنا  ينف�سخ  ل  العقد  اأن  على 
�ساءت  واإن  العدة،  انتهت  ولو  ي�سلم  حتى  ترتب�ض  اأن 
القيم  وابن  الظاهري  داود  لقول  دليل  فهو  فارقته، 
الوطء  جواز  على  دليل  فيه  ولي�ض  تيمية،  ابن  و�سيخه 

من قريب ول بعيد.

اأ�سلمت  "اإذا  قال:  علي  عن  ال�سعبي  عامر  عن   .2
اأحق  كان  الن�سراين  اأو  اليهودي  امراأة  الن�سرانية 

بب�سعها لأن له عهدا" )ابن اأبي �سيبة 18307(.

وهذا الأثر ل ي�سح عن علي ر�سي اهلل عنه لأن 
ال�سعبي ل ي�سح �سماعه عن علي ر�سي اهلل عنه.

قال الدارقطني يف العلل: "�سمع منه حرًفا، ما �سمع 
غري هذا" )العلل 96/4(.

البخاري يف  اأخرجه  "كاأنه عنى ما  ابن حجر:  قال 
رجمتها  قال:  املراأة  رجم  حني  علي  عن  عنه  الرجم 
ب�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم" )تهذيب التهذيب 59/5(.

اأ�سلم  اإذا  بها  اأحق  اأنه  على  حممول  فهو  �سح  ولو 
وله الرجوع اإليها بدون عقد جديد فيكون اأحق بالرجوع 
اجلمهور  راأي  يوافق  وهذا  بب�سعها،  وال�ستمتاع  اإليها 
بعد  اإن كان  داود  راأي  ويوافق  العدة،  اإن كان يف زمن 

انتهاء العدة.

ل �سيما مع نقل الإجماع على عدم متكني غري امل�سلم 
من وطء امل�سلمة.
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حكاها  ال�سلف  عن  اأخرى  اأقوال  رويت  وقد 
بع�ض اأهل العلم ومنها:

من  جماعة  قول  وهو  فوًرا،  النكاح  عقد  يبطل    •
ورواية  حزم  وابن  العزيز  عبد  بن  وعمر  التابعني 

عن اأحمد واختيار ابن املنذر.

اإل بق�ساء القا�سي مطلقا،  النكاح  •  ل يبطل عقد 
بن  واحلكم  جبري  بن  و�سعيد  طاوو�ض  اإىل  ن�سب 

عتيبة )انظر اأحكام اأهل الذمة 241-236/1(.

حترمي الوطء واجلماع 
بعد اإ�سالم املراأة:

مل يختلف اأهل العلم يف ما نقل عنهم يف حترمي 
ذلك  واأن  الوطء،  من  زوجها  امل�سلمة  متكن  اأن  ومنع 
يحرم مبجرد اإ�سالم املراأة، حتى واإن كانت هناك مدة 
بني اإ�سالم املراأة وبني ف�سخ العقد )مدة النتظار( كما 
 ،655-654/2 ال�سنائع  بدائع  )انظر:  الأربعة  املذاهب  عند  هو 

جواهر الإكليل 295/1-296، الأم 43/5، ك�ساف القناع 132-131/5(.

نعلم  فيما  ال�سلف  من  اأحد  عن  ينقل  مل  اأنه  كما 
الت�سريح بجواز الوطء، وق�سارى ما روي اآثار بع�سها 
ل يثبت، وما ثبت فهو جممل حّمال اأوجه، ويجب حمله 
على املعلوم من قواعد ال�سرع واأدلته العامة، ل�سيما مع 

الإجماع املنقول يف هذه امل�ساألة.

اأن امل�سرك  "واأجمعت الأمة على  قال القرطبي: 
على  الغ�سا�سة  من  ذلك  يف  ملا  بوجه،  املوؤمنة  يطاأ  ل 

الإ�سالم" )اأحكام القرطبي 72/3(.

ولهذا ن�ض الإمام القرايف وغريه من اأهل العلم اإىل 
اتفاق الأمة على اأن الأ�سل يف الفروج التحرمي، ويجب 
ال�سك  عند  والتحرمي  احلظر  وتغليب  لها  الحتياط 

)الفروق 305/4(.
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مقدمات اجلماع:

بني  ا  اأي�سً منوعة  اجلماع  مقدمات  اأن  الظاهر 
امل�سلمة وزوجها الكافر؛ لأن العقد يكون موقوًفا جائًزا، 
بني  منزلة  يف  هو  بل  وجه  كل  من  زوجها  هو  ولي�ض 
منزلتني، وكما ل يجوز وطوؤها فال يجوز ال�ستمتاع بها.

يف  بزوجته  ال�ستمتاع  له  يجوز  ل  الرجل  كان  واإذا 
م�ساألة الظهار -على ال�سحيح- مع اأن العقد ثابت من كل 

وجه فهنا من باب اأوىل والعقد موقوف.

 :)239/1( الذمة  اأهل  اأحكام  يف  القيم  ابن  قال 
حترمي  وحال  لزوم،  حال  اأحوال:  ثالثة  له  "والنكاح 
ابتداء  يجوز  اأ�سلم وحتته من ل  اإل، كمن  لي�ض  وف�سخ 
بني  مرتبة  وهي  ووقف،  جواز  وحال  عليها،  العقد 
بانقطاعه  ول  النكاح  بلزوم  فيها  يحكم  ل  املرتبتني 
بائنة من وجه  الزوجة  تكون  بالكلية، ويف هذه احلال 

دون وجه".

ومن الأدلة على ذلك ما رواه البيهقي واحلاكم عن 
عائ�سة يف ق�سة اأبي العا�ض بن الربيع زوج زينب بنت 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ملا ا�ستجار بها زواجها 
اأبو العا�ض فاأجارته. فدخل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم على زينب وقال: "اأي بنية اأكرمي مثواه ول 
يقربنَّك فاإنك ل حتلني له ول يحل لك" )البيهقي 

"هكذا اأخربنا به يف كتاب املغازي  18642، احلاكم 5038، وقال البيهقي: 

رومان عن عروة عن  بن  يزيد  امل�ستدرك عن  كتاب  به يف  وحدثنا  منقطعا 

عائ�سة"(.

تو�سيحات مهمة:
-على  اأعلم  -فيما  املتقدمني  العلم  اأهل  يختلف  مل 
على  باق  وزوجها  املراأة  ت�سلم  اأن  منذ  الوطء  حرمة 
وزمن  وعدمه  العقد  اإبطال  يف  خالفهم  واإمنا  كفره، 

ذلك.

وعلى هذا:

اأ�سلم  اإذا  الزوج  رجوع  ي�سح  العدة:  زمن  يف   .1
العقد القدمي على مذهب جماهري  لزوجته بذات 

اأهل العلم.

2.  فاإذا انتهت العدة:

لرجوع  ومهر  جديد  بعقد  يلزمون  فاجلمهور   •
الزوج لزوجته بعد اإ�سالمه.

القيم  وابن  الإ�سالم  و�سيخ  الظاهري  داود  ذهب   •
اإىل اأنه ميكن الرجوع اإىل زوجته بعد اإ�سالمه ولو 

طال العهد اإذا اأرادت ذلك بالعقد الأول.

3.  حال املراأة بعد اإ�سالمها:
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راأي  -على  العدة  زمــــن  اإ�سالمها  بعـــــد  املــــراأة   •
لإقناع  و�سعها  وتبذل  وتنتظر  ترتب�ض  اجلمهور- 
الوطء..فاإذا  من  متكنه  ول  بالإ�سالم  زوجها 
ول  له  زوجة  تعد  ومل  نكاحها  ف�سخ  العدة  انتهت 

يجوز رجوعه اإليها بعد اإ�سالمه اإل بعقد جديد.

عند داود وابن تيمية وابن القيم: لها اأن ترتب�ض   •
بعد  حتى  زوجها  لدعوة  و�سعها  وتبذل  وتنتظر 
اإليه  عادت  زوجها  اأ�سلم  ما  ومتى  العدة،  انتهاء 

بذات العقد.

مع  جائًزا  اإبقائه  اأو  النكاح  ف�سخ  وقرار  والع�سمة 
اإن  العدة  انتهاء  بعد  امل�سلمة  املراأة  بيد  الوطء  حرمة 

�ساءت اأبقته اأو ف�سخته.

الرتجيح:
داود  ومذهب  اأحمد  عن  الرواية  اإىل  الناظر 
الظاهري و�سيخ الإ�سالم ابن تيمية وابن القيم �سيجد 

اأن دليلهم اأقوى واأثبت من دليل اجلمهور.

حيث ا�ستدل اجلمهور بحديث عبد اهلل بن عمرو اأن 
على  زينب  ابنته  ردَّ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
قال  ونكاح جديد،  الربيع مبهر جديد  بن  العا�ض  اأبى 
الرتمذي بعد روايته حديث عبد اهلل بن عمرو: "هذا 

حديث يف اإ�سناده مقال" )�سنن الرتمذي 449/3(.

و قال الدارقطني: "هذا ل يثبت وحجاج ل يحتج به 
اأن النبي �سلى اهلل عليه  وال�سواب حديث ابن عبا�ض 

ها بالنكاح الأول" )�سنن الدارقطني 253/3(. و�سلم ردَّ

ول  بالعدة  الأمر  حتديد  فيها  لي�ض  الثابتة  والأحاديث 
باختالف الدار، وظاهر الآثار عن ال�سحابة يوافق ذلك 

ومنها اأثر عمر ر�سي اهلل عنه:

زوجها  ي�سلم  ومل  احلرية  اأهل  من  امراأة  اأ�سلمت 
�ساءت  فاإن  خريوها  اأن  اخلطاب  بن  عمر  فيها  فكتب 

فارقته واإن �ساءت قرت عنده  )م�سنف عبد الرزاق 10083(.

اأنه قد  اإل  ومع رجحان هذا القول من حيث الدليل 
ي�سعب تطبيقه وفق القوانني املعمول بها يف كثري من 
وقد  الطالق  فيها معامالت طلب  تطول  والتي  الدول، 
اأن تتزوج  متتد اإىل �سنوات، فال ميكن للمراأة امل�سلمة 
اإل بعد ف�سخ عقد زواجها الأول، ولي�ض  اآخر  من رجل 
للمراأة  يباح  اأن  بها  املعمول  القوانني  جميع  يف  مقبوًل 
الأول  زوجها  ع�سمة  يف  تزال  ل  وهي  ثان  زواج  عقد 
عقد  مبجرد  وينف�سخ  ينحل  الأول  الزواج  اأن  بحجة 

الزواج الثاين.

وعلى هذا فيقال:
بدعوة  تبادر  اأن  ت�سلم  اأن  منذ  املراأة  على  اإن   .1
واملوعظة  باحلكمة  الو�سائل  بكل  لالإ�سالم  زوجها 

احل�سنة.
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2. اإن امتنع الزوج عن الإ�سالم ومل تفلح يف اإقناعه 
يف  وال�سروع  املبادرة  فعليها  ذلك:  من  ويئ�ست 

اإجراءات النف�سال والطالق.

ولو  الطالق  اإجراءات  ت�ستغرقها  التي  الفرتة   .3
جائًزا  عقًدا  بينهما  النكاح  عقد  فيها  يعترب  طالت 
فمتى ما اأ�سلم زوجها يف هذه الفرتة ولو بعد العدة 
رجع اإليها بالعقد الأول على الراجح، ومتى ما انتهت 

الإجراءات فقد ف�سخ العقد.

4. يحرم على امل�سلمة اأن متكن زوجها غري امل�سلم من 
الوطء منذ اأن ت�سلم ول باأ�ض بالبقاء يف بيت الزوجية 

يف فرتة النتظار قبل انتهاء اإجراءات الطالق.
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1. يحرم ابتداء عقد الكافر على امل�سلمة 
باإجماع اأهل العلم.

اأقـــرا  زوجهــــــا  مع  املراأة  اأ�سلمــــت  اإذا   .2
على نكاحهما الأول اإجماًعا.

فاإنها  زوجها  دون  املراأة  اأ�سلمت  اإذا   .3
العدة،  فرتة  اإ�سالمه  وتنتظر  ترتب�ض 
الأول  بالعقد  اإليها  عاد  فيها  اأ�سلم  فاإن 

على مذهب جمهور اأهل العلم.

الزوج:  ي�سلم  ومل  العدة  انتهت  اإذا   .4
اأهل  جمهور  مذهب  على  العقد  انف�سخ 
املراأة  بيد  موقوًفا  جائًزا  ويبقى  العلم، 
على الراجح من اأقوال اأهل العلم، فمتى 
ما اأ�سلم الزوج عاد اإليها بالعقد الأول ما 

مل تف�سخ املراأة النكاح.

من  زوجها  متكن  اأن  املراأة  على  يحرم   .5
والنتظـــار  الرتب�ض  زمـــــن  يف  الوطء 
على  الإجماع  وحكي  العلم  اأهل  باتفاق 

ذلك.

اإ�سالم املراأة دون زوجها:

يقران على 
نكاحهما الأول 

باإجماع اأهل 
العلم.

يرجع لها زوجها 
بالعقد الأول يف 

مذهب جمهور 
اأهل العلم.

اإذا انتهت العدة ومل ي�سلم الزوج فاإن العقد يف�سخ على 
مذهب اجلمهور وعلى راأي ابن تيمية ومن معه يبقى 
موقوًفا جائًزا حتى تف�سخ املراأة ذلك العقد اأو ي�سلم 

زوجها فريجعان بالعقد الأول.

نعم

نعم

؟
؟

هل اأ�سلم 
زوجها معها؟

هل اأ�سلم 
زوجها يف زمن 

العدة؟

ل

ل
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اجلزء الثالث
امل�شلم اجلديد

الف�سل الثالث

حقوق امل�سلم اجلديد
حكم الهجرة من بلد اإىل اآخر

هل يرث امل�سلم الكافر؟
احلقوق املالية على امل�سلم اجلديد

حلـــق ال�سعــــــرللم�سلم اجلديد
تغييـــر ال�ســم للم�سلم اجلديد
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الأر�ض والعبادة:
خلق اهلل النا�ض لعبادته وحده ل �سريك له كما قال 

نَّ َواْلإِْن�َض اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن}. تعاىل: {َوَما َخَلْقُت اجْلِ

وخلق لهم الأر�ض لكي يعي�سوا فيها فيعبدوا ربهم 
َناِم}. َعَها ِلاْلأَ بها، كما قال تعاىل: {َواْلأَْر�َض َو�سَ

اأن  فله  اأمان  يف  ربه  عبادة  العبد  ا�ستطاع  فاأينما 
ي�سكن فيه.

وعال:  جل  قولــه  يف  الأمــرين  اهلل  جمع  وقـــد 
اَي  َفاإِيَّ َوا�ِسَعٌة  ي  اأَْر�سِ اإِنَّ  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  {َيا 

َفاْعُبُدوِن}.

اأن  فعليه  باأر�ض  ربه  عبادة  امل�سلم  ي�ستطع  مل  فاإذا 
وحده  اهلل  يعبد  اأن  فيها  له  ميكن  اأر�ض  اإىل  ينتقل 

وميكنه اإظهار ذلك.

وا�سعة،  اأر�سي  اإن  ذلك:  "معنى  الطربي:  قال 

لدللة  بطاعتي؛  العمل  من  منعكم  من  فاهربوا 
هو  ذلك  واأن  ذلك،  على  َفاْعُبُدوِن}  اَي  {َفاإِيَّ قوله: 
ِب�سَعة،  و�سفها  اإذا  الأر�ض  اأن  وذلك  معنييه،  اأظهر 
فالغالب من و�سفه اإياها بذلك ل ت�سيق جميعهـــا على 
بكثــــرة  و�سفهـا  اأنه  ل  مو�سع،  منها  عليه  �ســــاق  من 
اَي َفاْعُبُدون} يقول:  اخليـــر واخل�ســب. وقولـه: {َفاإِيَّ
يف  تطيعوا  ول  وطاعتكم،  عبادتكم  يل  فاأخل�سوا 

مع�سيتي اأحدا من خلقي" )تف�سري الطربي 57-56/20(.

املوؤمنني  لعباده  اهلل  اأمر من  "هذا  كثري:  ابن  وقال 
اإقامة  على  فيه  يقدرون  ل  الذي  البلد  من  بالهجرة 
اإقامة  ميكن  حيث  الوا�سعة،  اهلل  اأر�ض  اإىل  الدين، 
ولهذا  اأمرهم؛  كما  ويعبدوه  اهلل  يوحدوا  باأن  الدين، 
اَي  َفاإِيَّ َوا�ِسَعٌة  ي  اأَْر�سِ اإِنَّ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  قال: {َيا 

َفاْعُبُدوِن}" )تف�سري ابن كثري 290/6(.

وقد جتلى هذا الأمر يف اأكمل �سوره يف �سرية النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف اأمره واإذنه للم�سلمني بالهجرة 

حكـــم الهجـــرة
من بلد اإىل اآخر
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اإىل احلب�سة فراًرا بدينهم واأنف�سهم ثم يف هجرة النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم و�سحابته اإىل املدينة.

حكم الهجرة والنتقال:
ذهب عامة اأهل العلم اإىل اأن الهجرة م�سروعة حتى 
بقوله  املراد  واأن  اأ�سبابها،  وجدت  اإذا  مكة  فتح  بعد 
" )البخاري  "ل هجرة بعد الفتح  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
فتحت  اأن  بعد  مكة  من  هجرة  ل   :)1864 م�سلم   ،2631

)املغني  اإليها  الهجرة  �سارت  بل  اإ�سالم  دار  و�سارت 
الهجرة  تنقطع  "ل  احلديث:  يف  جاء  ولهذا   ،)149/13

حتى تنقطع التوبة، ول تنقطع التوبة حتى تطلع ال�سم�ض 
من مغربها" )اأبو داود 2479(.

اأهل  وكالم  وال�سنة  الكتاب  من  لالأدلة  وبالنظر 
اليوم  للم�سلمني  العلم ميكن تق�سيم الهجرة والنتقال 

لالأق�سام التالية:

هجرة واجبة:

فيجب النتقال والهجرة ملن قدر عليها يف الأحوال 
التالية:

1. اإذا مل يتمكن من اإظهار دينه والعمل به اأو األزم 
مبخالفته، فيلزمه النتقال اإىل بلد يكون قادًرا فيه 
اإظهار الدين والعمل به، وعلى هذا جماهري  على 

مقت�سى  فاإنه  به،  ي�سرح  مل  من  حتى  العلم  اأهل 
به  اإل  الواجب  يتم  ل  ما  لأن  عنده  ال�سرع  اأ�سول 
فهو واجب، اأما اإن ا�ستطاع اإظهار �سالته و�سيامه 
ونحوها من الفرائ�ض فال يجب عليه )فتح العلي املالك 
ك�ساف   ،269/9 املحتاج  حتفة   ،282/10 الطالبني  رو�سة   ،375/1

القناع 38/3، �سرح منتهى الإرادات94/2(.

الزيغ عن  الفتنة يف دينه وخ�سي من  اإذا خاف   .2
ال�سهوات  من  البالد  تلك  يجده يف  ما  ال�سواب 
الرتغيب  اأ�ساليب  من  يالقيه  ما  اأو  وال�سبهات، 
ي�ستطيع  ول  دينه  عن  ت�سده  التي  والرتهيب 

مقاومتها.

هو  بالدين  فراًرا  احلالة  هذه  يف  الهجرة  ووجوب 
اأهل  عليه  ن�ض  و  ال�سرع  واأ�سول  الأدلة  توافقه  الذي 

العلم.

�سلى  اهلل  ر�سول  �سنة  "دلت  ال�سافعي:  الإمام  قال 
اهلل عليه و�سلم على اأن فر�ض الهجرة على من اأطاقها 
اإمنا هو على من فنت عن دينه بالبلد الذي ي�سلم بها" 

)الأم 84/4(.

وذلك اأن الدين هو اأعظم ال�سروريات اخلم�ض التي 
يهددها  ما  كل  من  و�سيانتها  عليه  باملحافظة  اأمرنا 

ويخرتمها.
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3. اإذا خ�سي الهالك اأو التلف على نف�سه اأو اأهله؛ 
وذلك اأن احلفاظ عليها ماأمور به يف ال�سرع، وقد 
اأنه  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم  ق�سة  يف  اهلل  اأخربنا 
ملا خاف من قومه قـــال: {اإِيِنّ ُمَهاِجٌر اإِىَل َرِبّي }، 
وقال: {اإِيِنّ َذاِهٌب اإِىَل َرِبّي �َسَيْهِديِن}، وقال اهلل 
تاآمر  ملا  ال�سالم  عليه  مو�سى  عن  خمرًبا  تعاىل 

ُب}. َقّ القوم ليقتلوه: {َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًفا َيرَتَ

اأما اإن خاف على ماله فقط في�ستحب له الهجرة ول 
جتب عليه.

الكافرة  الدار  4. الهجرة من دار احلرب )وهي 
دار  اإىل  عموًما(  وامل�سلمني  الإ�سالم  حتارب  التي 
على  الكفار  به  يتقوى  لئال  اجلهاد  اأثناء  الإ�سالم 

امل�سلمني )البحر الرائق 368/1، فتح العلي املالك 375/1(.

امل�سلمني  من  بلد  على  احلرب  ذلك  يف  يدخل  ول 
اإذا كان ثمت عهد مع بقية دول امل�سلمني، اإل اإن األزم 
بنف�سه،  امل�سلمني  على  احلرب  يف  بامل�ساهمة  امل�سلم 
فاإن من اأ�سد املحرمات اإعانة الكافر على امل�سلم، وقد 
فيجب  الأحوال،  بع�ض  يف  الكفر  اإىل  ب�ساحبها  ت�سل 
عليه الهجرة فراًرا بدينه من الوقوع يف هذه املع�سية 

)انظر: زاد امل�سري 390/6، جمموع فتاوى ابن تيمية 522/6(.

من مل ي�ستطع الهجرة:
الهجرة  برتك  ياأثم  ل  فاإنه  الهجرة  ي�ستطع  مل  من 
مهما كان �سبب تلك الهجرة؛ لأن اهلل مل يكلفنا اإل ما 

كان يف و�سعنا.

وقد ذكر اهلل يف كتابه نوعني من ال�ست�سعاف وعدم 
القدرة:

1. ا�ست�سعاف �سوري غري حقيقي وميكن للم�سلم 
الهجرة بوجه من الوجوه ولكنه تركها لعر�ض من 
من  عذر  يقبل  ومل  اهلل  ذمه  الذي  وهذا  الدنيا، 
اُهُم امْلَاَلِئَكُة َظامِلِي  ِذيَن َتَوفَّ اعتذر به فقال: { اإِنَّ الَّ
َعِفنَي يِف  ا ُم�ْسَت�سْ ُكنَّ َقاُلوا  ُكْنُتْم  َقاُلوا ِفيَم  اأَْنُف�ِسِهْم 
َفُتَهاِجُروا  َوا�ِسَعًة   ِ اأَْر�ُض اهللَّ َتُكْن  اأَمَلْ  َقاُلوا  اْلأَْر�ِض 
رًيا}  َم�سِ َو�َساَءْت  ُم  َجَهنَّ َواُهْم  َماأْ َفاأُوَلِئَك  ِفيَها 
على  فدل  بال�ست�سعاف،  عذرهم  يقبل  مل  فاهلل 
اأنهم كانوا قادرين على الهجرة بوجه من الوجوه.

2. ا�ست�سعاف حقيقي ل ميكن معه الهجرة بوجه 
العاجزين  ا�ستثنى اهلل يف كتابه  الوجوه، وقد  من 
حقيقـــة عــــن الهجـــــرة فعفـــــى عنهـــــم كما قال: 
�َساِء َواْلِوْلَداِن َل  َجاِل َوالنِّ َعِفنَي ِمَن الرِّ {اإِلَّ امْلُ�ْسَت�سْ
َي�ْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَل َيْهَتُدوَن �َسِبياًل • َفاأُوَلِئَك َع�َسى 

ا َغُفوًرا}. ُ َعُفوًّ ُ اأَْن َيْعُفَو َعْنُهْم َوَكاَن اهللَّ اهللَّ
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وعليهم حينئذ اأن يهجروا وينكروا بقلوبهم املنكرات 
ُقوا  ويعبدوا اهلل قدر ا�ستطاعتهم كما قال تعاىل: {َفاتَّ

َ َما ا�ْسَتَطْعُتْم}. اهللَّ

بع�ض  تو�سيح  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال  وقد 
معاين الهجرة: "واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه" 

)البخاري 10(.

هجرة م�ستحبة:
وهي النتقال من بلد يكرث فيه ال�سوء واملنكر وتنت�سر 
اخلري  فيها  يكرث  بلد  اإىل  واملحرمات  الكفر  مظاهر 
واملعروف وتنت�سر معامل الإ�سالم والطاعات، وقد اتفق 

اأهل العلم على الرتغيب فيها.

فذهـــــــب اجلمهـــــــــور من احلنفية وال�سافعية   •
املفاتيح 182/4، رو�سة  )مرقاة  ا�ستحبابها  اإىل  واحلنابلة 

الطالبني 282/10، ك�ساف القناع 83/3(.

وقال املالكية بوجوبها؛ لأن طلب احلالل فر�ض   •
العلي  فتح  للون�سري�سي 121/2،  املعرب  )املعيار  م�سلم  كل  على 

املالك 375/1(.

وال�سحيح هو ال�ستحباب ما دام قادًرا على اإقامة 
ذلك  على  دل  وقد  نف�سه.  على  الفتنة  يخاف  ول  دينه 

عدد من الأدلة منها:

قال:  �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه  اأبي  1. عن 
جاء اأعرابي اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ف�ساأله 
�ساأنها  الهجرة  اإن  "ويحك  فقال:  الهجرة،  عن 
�سديد فهل لك من اإبل؟"، قال: نعم. قال: "فتعطي 
"فهل متنح �سيئا؟"،  �سدقتها؟"، قال: نعم. قال: 
قال: نعم. قال: "فتحلبها يوم وردها". قال: نعم. 

املهاجر احلقيقي:
اأن  "واملق�سود  القيم رحمه اهلل:  ابن  قال 
الهجرة اإىل اهلل تت�سمن: هجران ما يكرهه 
احلب  واأ�سلها  وير�ساه،  يحبه  ما  واإتيان 
�سيء  اإىل  �سيء  من  املهاجر  فاإن  والبغ�ض، 
لبد اأن يكون ما هاجر اإليه اأحب مما هاجر 
اإليه على الآخر.  الأمرين  اأحب  منه، فيوؤثر 
اإمنا  و�سيطانه  وهواه  العبد  نف�ض  كان  واإذا 
وقد  وير�ساه،  يحبه  ما  خالف  اإىل  يدعوانه 
اإىل  يزالون يدعونه  الثالث، فال  بهوؤلء  بلي 
اإىل  غري مر�ساة ربه، وداعي الإميان يدعوه 
مر�ساة ربه فعليه يف كل وقت اأن يهاجر اإىل 
اهلل ول ينفك يف هجرته اإىل املمات" )الر�سالة 

التبوكية 20(.
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فاإن اهلل لن يرتك  البحار  وراء  "فاعمل من  قال: 
من عملك �سيئا" )البخاري 2490، م�سلم 1865(.

اإقامة  على  قادًرا  دام  ما  بلده  يف  البقاء  له  فاأجاز 
دينه.

2. اإذن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لبع�ض النا�ض 
اأذن  كما  الكافرة،  وقبائلهم  اأقوامهم  يف  بالبقاء 

للعبا�ض باملقام يف مكة )انظر امل�ستدرك 364/3(.

َر  اأمَّ اإذا  3. كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقول 
عدوك  لقيت  "واإذا  �سرية:  اأو  جي�ض  على  اأمرًيا 
من امل�سركني فادعهم اإىل ثالث خ�سال، فاأيتهن 
اإىل  ادعهم  وكف عنهم،  منهم  فاقبل  اأجابوك  ما 
الإ�سالم فاإن اأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم 
ادعهم اإىل التحول من دارهم اإىل دار املهاجرين، 
واأخربهم اأنهم اإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
يتحولوا  اأن  اأبوا  فاإن  املهاجرين،  على  ما  وعليهم 
امل�سلمني  كاأعراب  يكونون  اأنهم  فاأخربهم  منها 
يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري على املوؤمنني 
اأن  اإل  �سيء  والفيء  الغنيمة  يف  لهم  يكون  ول 

يجاهدوا مع امل�سلمني" )م�سلم 1731(.

مبا  واأخربهم  ديارهم  يف  بقائهم  على  فاأقرهم 
يرتتب على ذلك من الأحكام.

اأقم  "يا فديك  4. حديث فديك ر�سي اهلل عنه: 
قومك  اأر�ض  من  وا�سكن  ال�سوء  واهجر  ال�سالة 
حيث �سئت" )ابن حبان 4861، قال الهيثمي يف الزوائد 464/4: 
رواه الطرباين يف الأو�سط والكبري باخت�سار ورجاله ثقات اإل اأن �سالح 

بن ب�سري اأر�سله ومل يقل عن فديك(.

معنيني:  على  الهجرة  "كانت  اخلطابي:  قال 
اأ�سلموا  اإذا  كانوا  القبائل  من  الآحاد  اأن  اأحدهما: 
واأقاموا يف ديارهم بني ظهراين قومهم، فتنوا واأوذوا، 
الأذى  ويزول  دينهم  لهم  لي�سلم  بالهجرة،  فاأمروا 

عنهم.

اأهل الدين باملدينة كانوا يف قلة  اأن  واملعنى الآخر: 
من  على  الواجب  فكان  القوة،  من  و�سعف  العدد  من 
فيكونوا  يهاجروا،  اأن  القرى  واأهل  الأعراب  اأ�سلم من 
حدث  اإن  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بح�سرة 
وليتفقهوا  ذلك،  يف  بهم  ا�ستعان  اأمر  وحَزب  حادث 
يف الدين فريجعون اإىل قومهم، فيعلمونهم اأمر الدين 
والأحكام، فلما ُفتحت مكة ا�ستغنوا عن ذلك، اإذ كان 
معظم اخلوف على امل�سلمني من اأهل مكة، فقيل لهم: 
اأقيموا يف اأوطانكم وقروا على نية اجلهاد، فاإن فر�سه 
له  م�ستعدين  فكونوا  الدهر،  عليكم غري منقطع مدى 
لتنفروا اإذا ا�ستنفرمت، وجتيبوا اإذا دعيتم )اأعالم احلديث 

.)1354/2
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كيف نفهم حديث: )اأنا بريء من 
كل م�سلم يقيم بني اأظهر امل�سركني(؟

"اأنا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حديث  ويحمل 
بريء من كل م�سلم يقيم بني اأظهر امل�سركني" )اأبوداود 
2645، الرتمذي 1604، قال ابن حجر يف التلخي�ض احلبري 119/4: �سحح 

بن  قي�ض  اإىل  اإر�ساله  والدارقطني  والرتمذي  داود  واأبو  واأبو حامت  البخاري 

اأبي حازم ورواه الطرباين بلفظ امل�سنف مو�سول( على براءة النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم من دماء امل�سلمني اإذا اأقاموا يف 
دار احلرب عند قيام اجلهاد، 

اأبي  عند  كما  احلديث  ق�سة  �سياق  ذلك  ويو�سح 
داود: "بعث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سرية اإىل 
فيهم  فاأ�سرع  بال�سجود،  منهم  نا�ض  فاعت�سم  خثعم، 
القتل، فبلغ ذلك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فاأمر لهم 

بن�سف العقل )اأي ن�سف الدية( وقال: اأنا بريء..".

اأو على من ل ياأمن على دينه يف ديار الكفار )انظر: 
فتح الباري 39/6(.

قال ابن دقيق العيد رحمه اهلل يف كالم نفي�ض: 
والقرائن  ال�سياق  دللة  بني  للفرق  تتنبه  اأن  "ويجب 
الدالة على تخ�سي�ض العام، وعلى مراد املتكلم، وبني 

جمرى  جتريهما  ول  �سبب،  على  العام  ورود  جمرد 
يقت�سي  ال�سبب ل  العام على  ورود  فاإن جمرد  واحًدا، 
الدالة  فاإنها  والقرائن  ال�سياق  اأما  التخ�سي�ض.. 
بيان  اإىل  املر�سدة  وهي  املتكلم من كالمه،  على مراد 
القاعدة،  هذه  فا�سبط  املحتمالت،  وتعيني  املجمالت 
فاإنها مفيدة يف موا�سع ل حت�سى" )اإحكام الأحكام 372/3(.
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حال ي�ستحب له فيها البقاء وعدم 
الهجرة:

ن�ض كثري من اأهل العلم على ا�ستحباب بقاء امل�سلم 
بدار الكفار اإذا كان يف بقائه م�سلحة لالإ�سالم، كاأن 
يدعو اإىل اهلل ويعلم امل�سلمني ويرعى م�ساحلهم متى 
ما ا�ستطاع اأن يظهر دينه ومل يخ�ض الفتنة على نف�سه، 

ويتاأكد ذلك اإن كان يف بلده الأ�سلي وبني قومه واأهله.

قال املاوردي: "فاإن كان يرجو ظهور الإ�سالم هناك 
اأن يقيم" )وانظر: رو�سة الطالبني 282/10،  مبقامه فالأف�سل 

حتفة املحتاج 269/9، اأ�سنى املطالب 204/4(.

يدل على ذلك اأمور:

العبا�ض  لعمه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإذن   •
بالبقاء يف مكة بعد اإ�سالمه  )انظر امل�ستدرك 364/3(.

اإىل قومه بعدما  الدو�سي  رجوع الطفيل بن عمرو   •
اأ�سلم يف مكة وبقي فيهم اإىل فتح خيرب يدعوهم 
خيرب  زمن  املدينة  اإىل  هاجر  ثم  الإ�سالم  اإىل 

)امل�ستدرك 5131(.

يدعوهم  قومه  اإىل  احلنفي  اأثال  بن  ثمامة  رجوع   •
اتباع  عن  ينهاهم  فيهم  وبقي  الإ�سالم  اإىل 

م�سيلمة  )اأ�سد الغابة 248/1(.

الهجرة هجرتان:
"الهجرة  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  قال 

هجرتان:

• الهجرة الأوىل: هجرة باجل�سم من بلد 
ولي�ض  معلومة  اأحكامها  وهذه  بلد،  اإىل 

املراد الكالم فيها.

اإىل  بالقلب  الهجرة  الثانية:  والهجرة   •
اهلل ور�سوله، وهذه هي املق�سودة هنا. 
احلقيقية  الهجرة  هي  الهجرة  وهذه 
وهي الأ�سل وهجرة اجل�سد تابعة لها.

وهي هجرة تت�سمن )من( و )اإىل(:

اإىل  فيهاجر بقلبه من حمبة غري اهلل 
حمبته،ومن عبودية غريه اإىل عبوديته.

ومن خوف غريه ورجائه والتوكل عليه 
اإىل خوف اهلل ورجائه والتوكل عليه.

له  و�سوؤاله واخل�سوع   ومن دعاء غريه 
والذل وال�ستكانة له اإىل دعائه و�سوؤاله 

واخل�سوع له والذل له وال�ستكانة له.

قال  اإليه،  الفرار  معنى  بعينه  وهذا 
والتوحيد   ،{ ِ اهللَّ اإِىَل  وا  {َفِفرُّ تعاىل: 
املطلوب من العبد هو الفرار من اهلل اإليه" 

)الر�سالة التبوكية 16(.
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منع  ما  ومتى  اهلل  بعبادة  ماأمور  امل�سلم   .1
من العبادة مبكان لزمه النتقال اإىل بلد 

ي�ستطيع فيه عبادة ربه.

عليها  القادر  امل�سلم  على  الهجرة  جتب   .2
اإقامة  فيه  ي�ستطيع  ل  ببلد  كان  اإذا 
عباداتــــه اأو خ�ســــي فيــــه على دينــــــه 

اأو نف�سه اأو اأهله.

التي يكرث  البالد  3. ي�ستحب النتقال من 
التي  اإىلالبالد  واملنكر  ال�سوء  فيها 
مظاهر  فيها  وتنت�سر  اخلري  فيها  يكرث 

الإ�سالم.

4. ي�ستحب البقاء يف البالد واإن كرث فيها 
اإظهار  على  قادًرا  امل�سلم  كان  اإن  الف�ساد 
للم�سلمني  دينه وكان يف بقائه م�سلحة 
النا�ض اخلري  اإىل اهلل وتعليم  كالدعوة 

ونحو ذلك.

حكم الهجرة من بلد اإىل اآخر:
جتب عليك 

الهجرة اإن قدرت 
عليها لبالد ميكنك 
فيها اإظهار دينك.

يجب عليك 
الهجرة اإن قدرت 

عليها.

ي�ستحب لك 
النتقال والهجرة 
للبيئة املعينة لك 
على طاعة اهلل.

اإذا وجدت م�سلحة �سرعية يف بقاء امل�سلم يف بلد يكرث فيها ال�سوء وكان 
اآمًناعلى دينه ونف�سه واأهله وماله، فيتاأكد بقاوؤه ودعوته اإىل اهلل ون�سره للخري 

ل�سيما اإن كان مقيًما يف بلده وبني اأهله وع�سريته فامل�سوؤولية جتاههم اأكرب.

نعم

نعم

نعم

؟
؟
؟

هل متنع من اإظهار 
دينك وتخ�سى 

الفتنة فيه؟

هل تخ�سى على 
نف�سك اأو اأهلك 

اأو مالك؟

هل انتقالك من بلد 
يكرث فيها ال�سوء 

وال�سر اإىل بلد يكرث 
فيها اخلري 

ول م�سلحة لالإ�سالم 
ببقائك؟

ل

ل

ل
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امل�سلم  يرث  ل  الكافر  اأن  على  امل�سلمون  اأجمع   •
)بداية املجتهد 287/2(.

اأ�سامة  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث  لقول 
ول  الكافر  امل�سلم  يرث  "ل  عنه:  اهلل  ر�سي  زيد  ابن 

الكافر امل�سلم" )البخاري 6383، م�سلم 1614(.

َعَلى  ِلْلَكاِفِريَن   ُ اهللَّ َيْجَعَل  {َوَلْن  تعاىل:  ولقوله 
امْلُوؤِْمِننَي �َسِبياًل}.

احلربي  الكافر  يرث  ل  امل�سلم  اأن  على  واتفقوا   •
املعادي لالإ�سالم املحارب له.

الكافر  قريبه  من  امل�سلم  اإرث  حكم  ما  ولكن 
غري احلربي؟

اختلف اأهل العلم يف امل�ساألة على قولني:

اأن امل�سلم ل يرث  1. اتفق الأئمة الأربعة على 
التع�سيب  اأو  بالفر�ض  واملعاهد  الذمي  الكافر 
لقرابة، وهو قول جمهور ال�سحابة والفقهاء )البحر 
الرائق 387/9، منح اجلليل 692/9، مغني املحتاج 51/6، الإن�ساف 

.)348/7

دليل ذلك:
النبي  عن  عنه  اهلل  ر�سي  زيد  بن  اأ�سامة  حديث   •
"ل يرث امل�سلم الكافر ول  �سلى اهلل عليه و�سلم: 

الكافر امل�سلم" )البخاري 6383، م�سلم 1614(.
"ل  العا�ض:  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  وحديث   •
داود  اأبو   ،2108 )الرتمذي  �ستى"  ملتني  اأهل  يتوارث 
اإذن  قوي  املنري 224/7: فاحلديث  البدر  امللقن يف  ابن  وقال   ،2911

ب�سواهده(.

هـــــل يرث امل�سلم الكافر؟
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اأبي �سفيان ومعاذ بن جبل  بن  2. وذهب معاوية 
طالب  اأبي  بن  علي  بن  وحممد  عنهما  اهلل  ر�سي 
وال�سعبي  والنخعي  وم�سروق  امل�سيب  بن  و�سعيد 
اهلل  وعبد  احل�سني  بن  وعلي  راهويه  بن  واإ�سحاق 
يرث  امل�سلم  اأن  اإىل  يعمر  بن  ويحيى  معقل  ابن 
تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  اختيار  وهو  الكافر.. 
وتلميذه ابن القيم رحمهما اهلل، وبه اأفتى املجل�ض 
اأهل  اأحكام  املغني 166/7،  )وانظر   )5/1( لالإفتاء  الأوروبي 

الذمة 853/2(.

وا�ستدلوا على ذلك باأمور:
1. حديث عائذ بن عمرو املزين اأن ر�سول اهلل �سلى 
يعلى"  ول  يعلو  "الإ�سالم  قال:  و�سلم  عليه  اهلل 
عبا�ض  ابن  على  موقوفا  تعليقا  والبخاري   ،11935 )البيهقي 

1353وال�سحيح املوقوف(. 

معاوية  عن  ثبت  فقد  ال�سحابة  عن  ذلك  2. ثبوت 
اهلل  عبد  عن  �سيبة  اأبي  ابن  عند  كما  اهلل  ر�سي 
ابن معقل قال: ما راأيت ق�ساء بعد ق�ساء اأ�سحاب 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأح�سن من ق�ساء 
ول  نرثهم  قال:  الكتاب،  اأهل  به معاوية يف  ق�سى 
لهم  يحل  ول  فيهم  النكاح  لنا  يحل  كما  يرثونا، 

النكاح فينا")م�سنف ابن اأبي �سيبة 31451(.

اأن  للم�سلم  يجوز  فكما  الذمي  على  ميزة  3. للم�سلم 

امل�سلمة  ينكح  اأن  للذمي  يجوز  ول  الذمية  ينكح 
فيجوز له اإرث الذمي ول يجوز للذمي اإرث امل�سلم.

4. لأن اأموال امل�سركني يجوز اأن ت�سري اإىل امل�سلمني، 
ت�سري  اأن  يجوز  ول  اإرثا،  اإليهم  ت�سري  اأن  فاأوىل 
اأن  يجز  فلم  قهرا،  امل�سركني  اإىل  امل�سلمني  اأموال 

ت�سري اإليهم اإرثا.

تنفري  عدم  وهي  ذلك  يف  الظاهرة  5. للم�سلحة 
فيه  الدخول  يف  ولرتغيبهم  الإ�سالم  من  اأقاربه 
عن  النا�ض  بع�ض  الإرث  يف  الطمع  منع  فرمبا 

الدخول يف دين اهلل.

هذه  يف  "والتوريث  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
لهم  امل�سلمني  فاإن  ال�سرع؛  اأ�سول  وفق  على  امل�سائل 
والقتال  دمائهم،  بحقن  الذمة:  اأهل  على  وحق  اإنعام 
اأ�سراهم"  وفداء  واأموالهم،  دمائهم،  وحفظ  عنهم، 

)امل�ستدرك على فتاوى ابن تيمية 130/4، اأحكام اأهل الذمة 853/2(.

امل�سلم  يرث  "ل  زيد:  بن  اأ�سامة  حديث  وحملوا 
اأن  فيجوز  الذمي  اأما  احلربي،  الكافر  على  الكافر" 

يرثه امل�سلم لالأدلة ال�سابقة.
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فالكفــــــار عند ابن تيميــة وابن القيم على 
اأربعة اأ�سناف من حيث الإرث:

وهو الكافر املحارب املعادي  1. الكافر احلربي: 
للدين، وهذا ل يرث امل�سلم ول يرثه امل�سلم باإجماع 

الأمة.

وبينه  بيننا  الذي  الكافر  وهو  الذمي:  الكافر   .2
امل�سلَم  ولكن  امل�سلَم  يرُث  ل  وهذا  وميثاق،  عهد 

يرُثه.

كان  اأن  بعد  الكفر  اإىل  رجع  من  وهو  املرتد:   .3
م�سلًما بارتكاب �سيء من املكفرات كاإنكار املعلوم 
ونحو  عناًدا  ال�سالة  وترك  بال�سرورة  الدين  من 

ذلك.

اأقارُبه  يرثه  ولكن  اإجماًعا  امل�سلَم  يرُث  ل  وهذا 
امل�سلمون وهو رواية يف مذهب اأحمد وقد ثبت يف ذلك 

ق�ساء ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم.

4. املنافـــــــق: الذي يظهر الإ�سالم ويبطن الكفر، 
وهذا يرث اأقاربه امل�سلمني ويرثه اأقاربه امل�سلمون 
البواطن  على  ل  الظواهر  على  الدنيا  ق�ساء  لأن 
)انظر الفروع 63/8، الختيارات �ض524، الإن�ساف 348/7، اأحكام 

اأهل الذمة 853/2(

ن�ض  فهو  بالدليل  واأ�سعد  اأقوى  اجلمهور  وقول 
يف  فامل�سلحة  ذلك  ومع  امل�ساألة،  يف  �سريح  خا�ض 
الكافر كبرية بال �سك، فهي  امل�سلم من قريبه  توريث 
ومنُعه  عليه،  وتي�سريه  الدين  يف  ترغيبه  اأ�سباب  من 
اإبعاده عن الدخول يف الإ�سالم  اأ�سباب  من الإرث من 

واإحجامه عنه.

وقد راعى ذلك بع�ض ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم 
فتوى  من  يفهم  ما  وهذا  الكتاب،  لأهل  فتاويهم  يف 

معاوية ر�سي اهلل عنه.

فلهذا العتبار -واهلل اأعلم- اأفتى معاوية ر�سي اهلل 
عنه بتوريث امل�سلم من الكافر كما يف �سنن �سعيد بن 
من�سور: "جاء رجل اإىل معاوية فقال: اأراأيت الإ�سالم 
ي�سرين اأم ينفعني؟ قال: بل ينفعك، فما ذاك؟ فقال: 
واأنا  ن�سرانيته  على  اأبه  فمات  ن�سرانيا  كان  اأباه  اإن 
مبرياث  اأوىل  نحن  ن�سارى:  وهم  اأخوتي  فقال  م�سلم 
اأبينا منك، فقال معاوية: ائتني بهم، فاأتاه بهم فقال: 
معاوية  وكتب  �سواء،  �سرع  اأبيكم  مرياث  يف  وهو  اأنتم 
اإىل زياد: اأن ورث امل�سلم من الكافر ول تورث الكافر 
من امل�سلم، فلما انتهى كتابه اإىل زياد اأر�سل اإىل �سريح 
الكافر  يورث  ول  الكافر  من  امل�سلم  يورث  اأن  فاأمره: 
من امل�سلم، وكان �سريح قبل ذلك ل يورث الكافر من 
ق�سى  زياد  اأمره  فلما  الكافر  من  امل�سلم  ول  امل�سلم 
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اأمري  ق�ساء  هذا  يقول  بذلك  ق�سى  اإذا  فكان  بقوله، 
املوؤمنني" )�سنن �سعيد بن من�سور 146(.

وهكذا اأفتى معاذ ر�سي اهلل عنه ملا كان باليمن عند 
اأهل الكتاب "كان معاذ باليمن فارتفعوا اإليه يف يهودي 

مات وترك اأخاه م�سلما فورثه" )م�سند اأحمد 22058(.

طائفة  حمل  "وقد  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  قال 
على  بكافر"  م�سلم  يقتل  "ل  النبي:  قول  العلماء  من 
يرث  "ل  قوله:  حمل  اأن  ريب  ول  الذمي  دون  احلربي 
امل�سلم الكافر" على احلربي اأوىل واأقرب حمماًل؛ فاإن 
يف توريث امل�سلمني منهم ترغيًبا يف الإ�سالم ملن اأراد 
الدخول فيه من اأهل الذمة، فاإن كثرًيا منهم مينعهم 
من الدخول يف الإ�سالم خوف اأن ميوت اأقاربهم ولهم 

اأموال فال يرثون منهم �سيئا.

 وقد �سمعنا ذلك منهم من غري واحد منهم �سفاًها، 
فاإذا علم اأن اإ�سالمه ل ي�سقط مرياثه �سعف املانع من 
الإ�سالم و�سارت رغبته فيه قوية، وهذا وحده كاف يف 
ذلك  دون  هو  مبا  العموم  يخ�سون  وهم  التخ�سي�ض 
ال�سرع  لها  ي�سهد  ظاهرة  م�سلحة  هذه  فاإن  بكثري، 
بالعتبار يف كثري من ت�سرفاته، وقد تكون م�سلحتها 
ما  هذا  يف  ولي�ض  ن�سائهم،  نكاح  م�سلحة  من  اأعظم 

يخالف الأ�سول" )اأحكام اأهل الذمة 855/2(

من يقول براأي اجلمهور:

من يدين اهلل يف اأنه ل يرث امل�سلم من الكافر لن�ض 
احلديث ال�سحيح فيجوز له اأخذ ن�سيبه املقدر كاماًل 
-لو كان امليت م�سلًما- اأو جزء منه اإن تنازل عنه بقية 
الإرث  لي�ض  للمال  متلكه  �سبب  ويكون  اختياًرا،  الورثة 

واإمنا تنازل وهبه املالك والورثة.
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و�سية الكافر للم�سلم:
الرتكة ح�سب  توزيع  الغربية  الدول  النا�ض يف  عادة 

و�سية املتوفى بغ�ض النظر عن القرابة.

�سحت  موته  بعد  مبال  مل�سلم  الكافر  اأو�سى  فاإذا 
التملك،  اتفاًقا، لأن الكفر ل ينايف حقيقة  الو�سية له 

وكما ت�سح هبته يف احلياة ت�سح و�سيته.

على  عموًما  الكافر  لقريبه  امل�سلم  و�سية  وت�سح 
مذهب جماهري اأهل العلم وحكي الإجماع عليه.

العلماء  بني  علمته  خالف  "ل  الرب:  عبد  ابن  قال   
يف جواز و�سية امل�سلم لقرابته الكفار لأنهم ل يرثونه" 

)التمهيد 300/14(.

وي�ستدل على ذلك بعدد من الأدلة:

َعِن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  {َل  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قول   •
ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َومَلْ  يِن  الدِّ يِف  ُيَقاِتُلوُكْم  مَلْ  ِذيَن  الَّ

وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم}. ِدَياِرُكْم اأَْن َترَبُّ

قال  َمْعُروًفا}  اأَْوِلَياِئُكْم  اإِىَل  َتْفَعُلوا  اأَْن  وقوله {اإِلَّ   •
قتادة: اأي من اأهل ال�سرك، فاأجيزت الو�سية، ول 
وامل�سلمون  بامللل،  املواريث  و�سارت  لهم،  مرياث 
ول  واملوؤمنني،  املهاجرين  ا من  بع�سً بع�سهم  يرث 

يرث اأهل ملتني" )تف�سري الطربي 80/14(.

من  لها  لقرابة  عنها  اهلل  ر�سي  �سفية  و�سية   •
اليهود )ابن اأبي �سيبة 70367(.

بعد  فالو�سية  الكافر  على  ال�سدقة  جازت  ولأنه   •
املوت من باب اأوىل.

املال من  امل�سلم على  وعلى هذا فيقال: يح�سل 
قريبه الكافر املتوفى بعدد من الطرق:

1. اإذا اأو�سى الكافر قبل موته لقريبه امل�سلم ب�سيء 
من ماله ولي�ض هو من الورثة اأو هو من الورثة ومل 
مذهب  على  الدين  اختالف  ب�سبب  ن�سيبه  ينل 

اجلماهري.

لقريبهم  حقهم  من  �سيء  عن  الورثة  بتنازل   .2
امل�سلم.

3. بق�ساء القا�سي له باملال اإذا اأذن له بقية الورثة. 

التي  م�ساألتنا  هي  وهذه  ال�سرعي:  بالإرث   .4
من  امل�سلم  توريث  فمنع  العلم  اأهل  فيها  اختلف 
من  العلم  اأهل  جمهور  املعاهد  اأو  الذمي  الكافر 
ابن  الإ�سالم  �سيخ  وقال  وغريهم،  الأربعة  الأئمة 
الكافر يف  التوريث وحمل  تيمية ومن معه ب�سحة 

احلديث على املحارب.
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1. اأجمع اأهل العلم على منع اإرث الكافر من امل�سلم.

2. ت�سح الو�سية من الكافر للم�سلم، وكما ت�سح هبته يف احلياة ت�سح و�سيته 
بعد موته.

3. اختلف اأهل العلم يف حكم اإرث امل�سلم من الكافر على قولني والأئمة الأربعة 
على منع التوارث بينهما. 
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املالية  واحلقوق  العقود  جميع  بقاء  الأ�سل 
على امل�سلم اجلديد كما كانت قبل اإ�سالمه �سواء 
ثمن  اأو  اأعمال،  اأجرة  اأكانت  �سواء  عليه،  اأو  له  كانت 
تعاىل:     قال  كما  ذلك  وغري  ديون  اأو  قرو�ض  اأو  مبيع، 

ِذيَن اآَمُنوا اأَْوُفوا ِباْلُعُقود}. {َيا اأَيَُّها الَّ

عليها  التنبيه  يجب  اأموًرا  هناك  اأن  اإل 
كالتايل:

1. من اأ�سلم وهو ملتزم بعقد ربوي؟
من اأ�سلم وهو ملتزم بعقد ربوي فله حالتان:

1. اأن يكـــــــون هو اآخذ الربا والزيادة )اآكل 
الربا(:

الربا يكون معفوًا عنه بن�ض  فما �سبق قب�سه من   •
ِه  َربِّ ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءُه  {َفَمْن  تعاىل:  اهلل  قول 

.{ ْمُرُه اإِىَل اهللَّ َفاْنَتَهى َفَلُه َما �َسَلَف َواأَ

قال القرطبي رحمه اهلل: "{َفَلُه َما �َسَلَف} اأي من   
اأْمر الربا ل تبعة عليه منه يف الدنيا ول يف الآخرة، 
تعاىل  اهلل  من  حكم  وهذا  وغريه.  ال�سدي  قاله 
يتجر  وثقيف ومن كان  اأ�سلم من كفار قري�ض  ملن 
الزمن وانق�سى"  هنالك. و�سلف: معناه تقدم يف 

)تف�سري القرطبي 362/3(.

مبجرد اإ�سالمه يحرم عليه اأخذ �سيء من الزيادة   •
كانت  فاإن  زيادة،  بدون  ماله  راأ�ض  ياأخذ  واإمنا 
الزيادة قادمة عليه داخلة يف ح�سابه حتى انتهاء 
عقد معني ول ي�ستطيع ف�سخه واخلروج منه: فاإنه 
يتخل�ض من الزيادة الربوية التي دخلت عليه من 
بداية اإ�سالمه ومعرفته بتحرميها يف وجوه اخلري 

)انظر دليل املبتعث الفقهي �ض 204(. 

الَِّذيَن  اأَيَُّها  تعاىل: {َيا  والدليل على ذلك قول اهلل 
ُكْنُتْم  اإِْن  َبا  الرِّ ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروا   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ اآَمُنوا 
ْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءو�ُض اأَْمَواِلُكْم  ُموؤِْمِننَي} اإىل اأن قال: {َواإِ

َل َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن}.

احلقـــــــوق املاليـــة
على امل�سلم اجلديد
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قال ابن تيمية تعليًقا على الآية: "اأمر اهلل تعاىل برد 
ما بقي من الربا يف الذمم، ومل ياأمر برد ما قب�سوه قبل 
الإ�سالم، وجعل لهم مع ما قب�سوه قبل الإ�سالم روؤو�ض 
الإ�سالم  قبل  العقد  بهذا  املقبو�ض  اأن  فعلم  الأموال. 
ميلكه �ساحبه، اأما اإذا طراأ الإ�سالم وبينهما عقد ربا 
فينف�سخ، واإذا انف�سخ من حني الإ�سالم ا�ستحق �ساحبه 
ما اأعطاه من راأ�ض املال، ومل ي�ستحق الزيادة الربوية 
التي مل تقب�ض، ومل يجب عليه من راأ�ض املال ما قب�سه 
قبل الإ�سالم؛ لأنه ملكه بالقب�ض يف العقد الذي اعتقد 
�سحته، وذلك العقد اأوجب ذلك القب�ض، فلو اأوجبناه 
عليه لكنا قد اأوجبنا عليه رده، وحا�سبناه به من راأ�ض 
املال الذي ا�ستحق املطالبة به، وذلك خالف ما تقدم" 

) جمموع الفتاوى412/29(.

ويف قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "وربا اجلاهلية 
مو�سوع، واأول ربا اأ�سع ربانا ربا عبا�ض بن عبد املطلب، 

فاإنه مو�سوع كله" )م�سلم 1218(.

قال النووي رحمه اهلل: "قوله �سلى اهلل عليه و�سلم 
راأ�ض  على  الزائد  معناه:  كله(  مو�سوع  )اإنه  الربا  يف 
روؤو�ض  فلكم  تبتم  {واإن  تعاىل:  اهلل  قال  كما  املال 
فاملق�سود  واإل  اإي�ساح  ذكرته  الذي  وهذا  اأموالكم}، 
الزيادة  الربا هو  لأن  لفظ احلديث؛  نف�ض  مفهوم من 

فاإذا و�سع الربا فمعناه: و�سع الزيادة، واملراد بالو�سع 
الرد والإبطال" )�سرح م�سلم 183/8(.

2. اأن يكون هو دافع الزيادة والربا:

على  قادرًا  كان  اإن  واإيقافه  العقد  ف�سخ  يلزمه   •
ذلك بال �سرر بالغ عليه.

اإن مل يقدر على ف�سخ العقد واإيقافه فيتمه وي�سدد   •
ما عليه ا�سطرارًا ويف نيته اأن ل يعود ملثله، لقول 

َ َما ا�ْسَتَطْعُتْم}. ُقوا اهللَّ اهلل تعلى: {َفاتَّ

ربوية  عقود  يف  الدخول  عن  المتناع  عليه  يجب   •
ومعرفته  الإ�سالم  يف  دخوله  حلظة  من  جديدة 
َجاَءُه  تعاىل: {َفَمْن  قال  كما  الربا،  حكم اهلل يف 
اإِىَل  َواأَْمُرُه  �َسَلَف  َما  َفَلُه  َفاْنَتَهى  ِه  َربِّ ِمْن  َمْوِعَظٌة 
ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ َحاُب  اأَ�سْ َفاأُوَلِئَك  َعاَد  َوَمْن   ِ اهللَّ

َخاِلُدون}.
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2. العقود الفا�سدة واملحرمة:
املي�سر  يف  ي�سارك  اأو  اخلمر،  يبيع  وهو  اأ�سلم  من 
كالعمل  حمرم  عمل  على  اأجرة  ياأخذ  اأو  والرهانات، 
واملواقع  الق�س�ض  ون�سر  العاريات  الن�ساء  ت�سوير  يف 

الإباحية ونحو ذلك، فلتلك الأموال اأحوال:

ومعرفته  اإ�سالمه  قبل  الأموال  تلك  من  قب�ض  ما   •
بالتحرمي فهو ملك له ومعفو عنه.

فاإنه  بالتحرمي  ومعرفته  اإ�سالمه  بعد  ُقِب�ض  ما   •
يعود  ول  اخلري  وجوه  من  �سيء  يف  منه  يتخل�ض 

لتلك الأعمال مرة اأخرى.

دليل ذلك:
ُقوا  الربا حيث قال: {اتَّ �ساأن  1.  قول اهلل تعاىل يف 
َبا} فاأمر برتك ما بقي  َ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ اهللَّ
ما يدخل عليك بعد توبتك اأو اإ�سالمك ومعرفتك 

باحلكم.

2.  وقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "من اأ�سلم على 
اأنه  �سيء فهو له" )اأبو يعلى 5847، البيهقي 18259 وال�سحيح 

مر�سل(. 

ما  على  فهو  اجلاهلية  ق�سم يف  ق�سم  "كل  وقال:   .3
ق�سم له، وكل ق�سم اأدركه الإ�سالم فهو على ق�سم 

الإ�سالم " )اأبو داود 2914(.

العاقد  كان  اإن  "واأما  اهلل:  رحمه  تيمية  ابن  قال 
يتعاقدون  فيما  الذمة  اأهل  مثل  العقد؛  �سحة  يعتقد 
بيع  مثل  الإ�سالم؛  دين  يف  املحرمة  العقود  من  بينهم 
اخلمر، والربا، واخلنزير؛ فاإن هذه العقود اإذا ات�سل 
بها القب�ض قبل الإ�سالم والتحاكم اإلينا اأم�سيت لهم، 
َها  وميلكون ما قب�سوه بها بال نزاع؛ لقوله تعاىل: {َيا اأَُيّ
َبا اإِن ُكنُتم  ُقوْا اهلّلَ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الِرّ اَلِّذيَن اآَمُنوْا اَتّ

وؤِْمِننَي}، فاأمر برتك ما بقي. ُمّ

العقد،  ف�سخ  القب�ض  قبل  حتاكموا  اأو  اأ�سلموا  واإن 
فائتا.  كان  اإن  بدله  اأو  باقيا،  كان  اإن  املال  رد  ووجب 
ُقوْا  اَتّ اآَمُنوْا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ {َيا  تعاىل:  قوله  فيه  والأ�سل 
وؤِْمِننَي}" )جمموع  َبا اإِن ُكنُتم ُمّ اهلّلَ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الِرّ

الفتاوى 412-411/29(.

وقال يف مو�سع اآخر: "فاإنه ل يجوز لهم بعد الإ�سالم 
عقدا  يعقدون  ل  كما  حمرما،  قب�سا  يقب�سوا  اأن 
َها  حمرما، وهذا مقرر يف مو�سعه. لقوله تعاىل: {َيا اأَُيّ
َبا اإِن ُكنُتم  ُقوْا اهلّلَ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الِرّ اَلِّذيَن اآَمُنوْا اَتّ
وؤِْمِننَي}، فاأمرهم برتك ما بقي يف الذمم من الربا،  ُمّ

ومل ياأمرهم برد املقبو�ض.

اأ�سلم على  و�سلم: )من  عليه  النبي �سلى اهلل  وقال 
�سيء فهو له(، وقال: )واأميا ق�سم ق�سم يف اجلاهلية 
فهو على ما ق�سم، واأميا ق�سم اأدركه الإ�سالم فهو على 
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مناكحهم  على  اجلاهلية  اأهل  واأقرَّ  الإ�سالم(،  ق�سم 
غري  كان  منها  كثريا  اأن  مع  اجلاهلية،  يف  كانت  التي 
الأئمة  بني  عليه  كاملتفق  وهذا  الإ�سالم،  يف  مباح 

امل�سهورين" )جمموع الفتاوى 9-8/22(.

3. املال املاأخوذ بغري حق:
اأو  ب�سرقة  ماًل  كفره  زمن  اأخذ  قد  وكان  اأ�سلم  من 
م�ساملني  معاهدين  اأو  م�سلمني  من  غ�سب  اأو  احتيال 

فهل يلزمه اإرجاعه بعد اإ�سالمه؟

لهذه امل�ساألة حالتان:

على  ا�ستوىل  وقد  زمن كفره  كان حربًيا  من   .1
وكان  بالقوة،  وا�ستيالئه  بحربه  الأموال  تلك 
اهلل  اأنعم  ثم  احلال  تلك  يف  املال  لأخذ  م�ستحاًل 

عليه بالهداية والإ�سالم:

من  ب�سيء  يطالب  ل  فاإنه  احلربي  اأ�سلم  اإذا   •
)انظر  بالإجماع  بالنف�ض  املتعلقة  الآدميني  حقوق 

املفهم 94/2(.

من  ب�سيء  يطالب  ل  فاإنه  احلربي  اأ�سلم  اإذا   •
ا�ستهلكت،  اإذا  بالأموال  املتعلقة  الآدميني  حقوق 

بالإجماع  )املفهم 94/2، املغني 476/10(.

مال  عني  عنده  ووجد  احلربي  اأ�سلم  اإذا  اأما   •
امل�سلم فقد اختلف فيه العلماء:

واحلنابلة(  واملالكية  )احلنفية  اجلمهور  1. ذهب 
اإىل اأن ذلك املال له ملًكا حالًل ول يجب رده اإىل 
من اأخذه منه )بدائع ال�سنائع 130/7، التاج والإكليل 365/3، 

مطالب اأويل النهى 547/2(.
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اأنه ل ميلكه ويجب رده على  اإىل  2. وذهب ال�سافعية 
من اأخذه منه؛ لأنه ل ميلكه بال�ستيالء عليه فهو 

كالغا�سب )اأ�سنى املطالب 209/4(.

والراجــــح من اأقــــوال اأهل العلم هـــــو قـــول 
اجلمهور ملا يلي:

قول اهلل تعاىل: {ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا اإِْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر   •
َلُهْم َما َقْد �َسَلَف}.

الأموال حال  تلك  اأخذ  قد  كان  امل�سلم حديًثا  لأن   •
ملك،  �سبهة  فهذه  ي�ستحقها،  اأنه  يرى  وهو  كفره 
ويف  اأخذ،  ما  له  وبقي  الظلم  له  غفر  اأ�سلم  فلما 

هذا ترغيب له يف الإ�سالم.

مال  وبيده  احلربي  اأ�سلم  "لو  تيمية:  ابن  قال 
ونحوه  الغتنام  بطريق  امل�سلمني  من  اأخذه  قد  م�سلم 
يف  حمرما  لكونه  م�سلم  من  م�سلم  به  ميلك  ل  ما 
الذي  امل�سلم  اإىل  يرده  ومل  ملكا  له  كان  الإ�سالم  دين 
ومن  التابعني  من  العلماء  جماهري  عند  ميلكه  كان 
بعدهم، وهو معنى ما جاء عن اخللفاء الرا�سدين وهو 
مذهب اأبي حنيفة ومالك ومن�سو�ض قول اأحمد وقول 
اجلماهري من اأ�سحابه؛ بناء على اأن الإ�سالم اأو العهد 
لأنه  له؛  يعتقده ملكا  الذي كان  املال  بيده من  قرر ما 
خرج عن مالكه امل�سلم يف �سبيل اهلل ووجب اأجره على 

باإ�سالمه ما  له  له وقد غفر  واآخذه هذا م�ستحال  اهلل 
فعله يف دماء امل�سلمني واأموالهم فلم ي�سمنه بالرد اإىل 
مالكه كما مل ي�سمن ما اأتلفه من النفو�ض والأموال ول 
يق�سي ما تركه من العبادات؛ لأن كل ذلك كان تابعا 
تبعه من  له ما  العتقاد غفر  فلما رجع عن  لالعتقاد 
الذنوب ف�سار ما بيده من املال ل تبعة عليه فيه فلم 
يوؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفا�سدة التي كان 

ي�ستحلها من ربا وغريه" )ال�سارم امل�سلول �ض 155-154(.

ومل  واحتياًل وغدًرا  �سرقة  املال  اأخذ  من   .2
يكن يف حرب:

وتوبة  اأهلها،  اإىل  احلقوق  اأداءه  وجوب  فالأ�سل   
الذنوب وحقوق  الإ�سالم تغفر  اأو دخوله يف  العبد 
اأداوؤها  فيجب  العباد  حقوق  اأما  وعال،  جل  اهلل 
واإعادتها لأ�سحابها وهو ملا اأخذها غدرًا وحيلة مل 

يكن يعتقد جوازها وحلها.

دليل ذلك:  

اأَْن  َياأُْمُرُكْم   َ اهللَّ {اإِنَّ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قول   •
وا اْلأََماَناِت اإِىَل اأَْهِلَها}. ُتوؤَدُّ

ر�سي  �سعبة  بن  املغرية  اإ�سالم  ق�سة  ما جاء يف    •
اهلل عنه: "وكان املغرية �سحب قوًما يف اجلاهلية 
فقتلهم واأخذ اأموالهم ثم جاء فاأ�سلم فقال النبي 
واأما  فاأقبل  الإ�سالم  و �سلم: )اأما  �سلى اهلل عليه 
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املال فل�ست منه يف �سيء(" )البخاري 2731(.

ويف رواية "اأما الإ�سالم فقد قبلنا واأما املال فاإنه   
مال غدر ل حاجة لنا فيه" )اأبو داود 2765(.

و�سلم  عليه  اهلّل  �سلى  قوله  "ويف  اخلطابي:  قال 
منه  فل�ست  املال  واأما  فاأقبل،  الإ�سالم  )اأما  للمغرية: 
واإن كانت  ال�سرك  اأهل  اأموال  اأن  يف �سيء( دليل على 
مباحة للم�سلمني مغنومة اإذا اأخذوها منهم قهرًا فاإنها 
منوعة بالأمان لهم مردودة اإىل اأربابها اإذا اأخذت يف 
اإمنا �سحبهم  املغرية  اأن  وذلك  والأمان؛  امل�ساملة  حال 
ياأمن  ال�سفر  يف  والرفيق  الأ�سفار  يف  الرفقاء  �سحبة 
رفيقه على نف�سه وماله، فكان ما اأتاه املغرية من �سفك 
دمائهم واأخذ اأموالهم غدرًا منه، والغدر حمظور غري 
ال�سنن  )معامل  والفاجر"  الرب  اإىل  موؤداة  والأمانة  جائز، 

.)330/2

قال ابن القيم رحمه اهلل: "ويف قول النبي �سلى اهلل 
املال  واأما  فاأقبل  الإ�سالم  )اأما  للمغرية:  و�سلم  عليه 
فل�ست منه يف �سيء( دليل على اأن مال امل�سرك املعاهد 
مع�سوم واأنه ل ميلك بل يرد عليه فاإن املغرية كان قد 

�سحبهم على الأمان ثم غدر" )زاد املعاد 304/3(.

القاعدة  مبينا  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  وقال 
يعتقده  اآدمي  حق  لأنه  "ذلك  كله:  ذلك  يف  وال�سابط 

حمرما عليه وقد انتهكه فهو كما لو قتل املعاهد م�سلما 
�سرا ثم اأ�سلم وتاب اأو اأخذ له مال �سرا ثم اأ�سلم فاإن 
يعتقده  كان  الذي  الآدمي  حق  عنه  ي�سقط  ل  اإ�سالمه 
قول  معنى  وهذا  باطنا  ل  و  ظاهرا  ل  عهد  ل  حمرما 
"اإن توبته فيما بينه و بني اهلل  من قال من اأ�سحابنا: 
مقبولة" فاإن اهلل يقبل التوبة من الذنوب كلها واإن اهلل 
يقبل التوبة من حقوقه مطلقا اأما من حقوق العباد فاإن 
اأن ي�ستوفيها �ساحبها  اإما  التوبة ل تبطل حقوقهم بل 

من ظلمه اأو يعو�سه اهلل عنها من ف�سله العظيم.

كان  �سيء  كل  من  التوبة  اأن  الأمر  هذا  جماع  و   
العباد  وحقوق  اهلل  حقوق  ت�سقط  كفره  يف  ي�ستحله 

ظاهرا و باطنا" )ال�سارم امل�سلول �ض 492(.

اأما اإن مل يكن قادرًا على ت�سليمه اأو ل يعرف اأ�سحابه 
فيمكن له التخل�ض يف �سرفها يف وجوه اخلري.
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ما احلكم اإذا اأ�سلم وهو ملتزم بعقد ربوي؟

يجب عليك اأخذ 
اأ�سل مالك بدون 

زيادة.

يجب عليك ف�سخ 
العقد اإن كنت قادرًا
ول �سرر عليك يف 

ذلك.

اإن كنت ل ت�ستطيع ف�سخ العقد اأو يح�سل لك ب�سبب 
الف�سخ �سرر كبري  فاإنك تتم العقد واأنت عازم على اأن 

ل تعود ملثله يف امل�ستقبل.

نعم

نعم

؟
؟

هل اأنت الدائن 
ومن ياأخذ الزيادة 

)اآكل الربا(؟

اإذا كنت من يدفع 
الزيادة فهل 

ت�ستطيع ف�سخ 
العقد

بدون �سرر كبري؟

ل

ل

ملحوظة مهمة:

يعنف  مل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  يالحظ 
املغرية وي�سدد عليه يف اأمر املال الذي اأخذه، بل نبهه 
مثل  على  الإ�سالم  موافقة  وعدم  الأمر  حرمة  اإىل 
ذلك بدون ت�سديد قد ينفر امل�سلم اجلديد فقال فقط 
)فل�ست منه يف �سيء( اأو )مال غدر ل حاجة لنا فيه(.

ابتداوؤه  اأو  اجلديد  امل�سلم  على  الت�سديد  ينبغي  فال 
مبثل هذه امل�ساألة، بل يكتفى باإر�ساده عندما ي�ساأل اإىل 
اأنه ينبغي له اإرجاع احلقوق اإىل اأ�سحابها اإن ا�ستطاع 

ذلك كما فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
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1.الأ�سل بقاء جميع احلقوق املالية امل�ستحقة للم�سلم اجلديد اأو الواجبة عليه وثباتها كما كان 
الأمر قبل اإ�سالمه .

الربا( فيجب عليه من حني  )اآكل  الزيادة  ياأخذ  من  فيه  ربوي هو  اأ�سلم وهو داخل يف عقد  2.من 
العلم  قبل  الزيادة  من  قب�سه  وما  زيادة  بدون  املال  اأ�سل  اأخذ  غلى  القت�سار  باحلكم  معرفته 

باحلكم معفو عنه.

ف�سخ  عليه  فيجب  الربا(  )موكل  الزيادة  يدفع  من  فيه  هو  ربوي  عقد  يف  داخل  وهو  اأ�سلم  3.من 
العقد اإن ا�ستطاع ، فاإن مل ي�ستطع فيتم العقد ا�سطرارًا ويف نيته اأن ل يعود ملثله.

4.من اأ�سلم وهو يعمل ويك�سب ماله من عمل حمرم كبيع اخلمر فينبغي له تغيري عمله ، ويكون ما 
قب�سه قبل معرفته باحلكم معفوًا عنه ، اأما ما قب�سه بعد ذلك فيتخل�ض منه يف وجوه اخلري .

5.من اأ�سلم وقد اأخذ مال بغري حق كال�سرقة والغدر واخليانة من قوم م�ساملني �سواء كانوا م�سلمني 
اأو كفار ؛ فيجب عليه رد تلك الأموال واحلقوق اإىل اأ�سحابها.

6.قد يكون من احلكمة تاأخري بيان بع�ض اأحكام املال للم�سلم اجلديد حتى ير�سخ الإ�سالم يف قلبه.
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عن  اجلهني  كليب  بن  عثيم  حديث  داود  اأبو  روى 
اأبيه عن جده اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: "األق 
عنك �سعر الكفر واختنت" )اأبو داود 356، قال النووي يف املجموع 
)154/2(: رواه اأبو داود والبيهقي واإ�سناده لي�ض بقوي لأن عثيما وكليبا لي�سا 

مب�سهورين ول وثقا(.

حلق  وجوب  عدم  على  العلم  اأهل  اأجمع  وقد   •
احلديث،  �سحة  لعدم  اإما  حديًثا،  للم�سلم  ال�سعر 
اأو حلمله على ال�ستحباب ب�سبب اأن العرب كانت 
اأنهم  يرو يف ذلك  اأفواجا ومل  تدخل يف دين اهلل 

كانوا يحلقون )مواهب اجلليل 454/1(.

ل  اأنه  اأو  مطلًقا  حلقه  ي�ستحب  هل  ولكن    
الطريقة  غري  على  كان  اإذا  اإل  ي�ستحب 
ال�سوية وفيه م�سابهة وعالمة على الكفر؟

حلق  ا�ستحباب  اإىل  العلم  اأهل  جمهور  ذهب   •
بحديث  ا�ستدلل  حديًثا  اأ�سلم  ملن  مطلًقا  ال�سعر 

 ،131-130/1 الكبري  )ال�سري  الكفر"  �سعر  عنك  "األق 
املجموع 154/2، ك�ساف القناع 153/1(.

اإذا  اإل  ي�ستحب  ل  ذلك  اأن  اإىل  املالكية  وذهب   •
كان �سعر من اأ�سلم على غري الهيئة ال�سوية اأو فيه 
م�سابهة ملا هو من خ�سائ�ض الكفار كاأن يكون على 

هيئة القزع ونحو ذلك )مواهب اجلليل 312-311/1(.

وهذا هو الراجح لعدد من الأدلة:

املحدثني حتى  كليب عند جماهري  1. �سعف حديث 
مع  ال�سعف  غاية  يف  "اإ�سناده  القطان:  ابن  قال 

النقطاع" )بيان الوهم والإيهام 43/3(.

ومل  اأفواًجا  اهلل  دين  يف  يدخلون  كانوا  النا�ض  2. اأن 
�سحيح  بدليل  ال�سعر  حلق  منهم  اأحد  عن  يرد 

وذلك ما تعم به البلوى.

الكفر(:  �سعر  عنك  )األق  حديث  يف  القرايف  قال 
النا�ض  كان  فقد  واإل  الكفر،  زي  هو  الذي  "ومعناه: 

حلـــق ال�سعــــــر
للم�سلم اجلديد
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يدخلون يف دين اهلل اأفواجا بغري حلق" )الذخرية 305/1(.

3. اأن يف احلديث على �سعفه ن�سبة ال�سعر اإىل الكفر 
فدل على حلق ال�سعر الذي هو عالمة للكفر اأو هو 

ا كالقزع. ما نهي عنه خ�سو�سً

الكفر(:  �سعر  ")األق عنك  اأبادي:  العظيم  قال 
لي�ض املراد واهلل اأعلم اأن كل من اأ�سلم اأن يحلق راأ�سه 
حتى يلزم له حلق الراأ�ض كما يلزم الغ�سل، بل اإ�سافة 
ال�سعر اإىل الكفر يدل على حلق ال�سعر الذي هو للكفار 
عالمة لكفرها، وهي خمتلفة الهيئة يف البالد املختلفة، 
الراأ�ض �سعور  الهند وم�سر لهم يف مو�سع من  فكفرة 
طويلة ل يتعر�سون ب�سيء من احللق اأو اجلز اأبدا واإذا 
يريدون حلق الراأ�ض يحلقون كلها اإل ذلك املقدار، وهو 
على الظاهر عالمة ميزة بني الكفر والإ�سالم، فاأمر 
كان معه  ومن  و�سلم جلد عثيم  عليه  النبي �سلى اهلل 
ذلك  من  راأ�سهما  على  كان  الذي  �سعرهما  يحلقا  اأن 

اجلن�ض، واهلل اأعلم" )عون املعبود 16-15/2(.

وعلى هذا فنقول ي�سرع حلق ال�سعر للم�سلم 
اجلديد يف احلالت التالية:

1. اإذا كان ال�سعر على غري الهيئة ال�سوية املعتادة 
بني النا�ض عرًفا لقبحها اأو لغرابتها ونحو ذلك.

2. اإذا كان ال�سعر على هيئة خا�سة بالكفار �سارت 
�سعاًرا وعالمة عليهم.

ال�سارع  عنها  نهى  هيئة  على  ال�سعر  كان  اإذا   .3
بخ�سو�سها كالقزع وهو حلق بع�ض الراأ�ض وترك 

بع�سه الآخر.
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1. ي�سرع ملن اأ�سلم حديًثا تغيري هيئة �سعره 
اإن كانت على غري الهيئة ال�سوية، اأو كان 
اأو على  على هيئة من خ�سائ�ض الكفار، 

هيئة نهى ال�سارع عنها بخ�سو�سها.

من  �سيء  �سعره  هيئة  يف  يكن  مل  اإذا   .2
يف  العلم  اأهل  اختلف  فقد  املحذورات 
عدم  والراجح  �سعره،  حلق  ا�ستحباب 
على  ال�سحيح  الدليل  لعدم  ال�ستحباب 

ذلك.

حلق �سعر امل�سلم اجلديد:

ي�سرع حلق 
ال�سعر اأو تغيري 

هيئته.

ي�شرع حلق 
ال�شعر اأو تغيري 

تلك الهيئة.

ي�سرع حلق ال�سعر 
لإزالة الهيئة 

املنهي عنها.

اإذا مل يكن يف �سعره �سيء من تلك املحاذير فال 
ي�ستحب له حلقه على الراجح من اأقوال اأهل العلم.

نعم

نعم

نعم

؟
؟
؟

هل ال�سعر على 
هيئة م�ستنكرة بني 

امل�سلمني ؟

هل ال�سعر يوافق 
هيئة خا�سًة بالكفار 
�سارت �سعاًرا عليهم؟

هل ال�سعر على 
هيئة منهي عنها 
ا كالقزع؟ خ�سو�سً

ل

ل

ل
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اآداب نبوية يف العناية بال�سعر

وتنظيفه  ال�سعر  م�سط  والرتجيل:  والرتجل  �سعره،  يرجل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان   •
"كنت اأرجل راأ�ض ر�سول اهلل  وحت�سينه. وقد ترجله له زوجته، فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: 
�سلى اهلل عليه و�سلم واأنا حائ�ض" )البخاري 5581(، وقد اأمر بذلك بقوله: "من كان له �سعر فليكرمه" 

)اأبو داود 4163(.

وكان يعجبه اأن يبداأ باجلهة اليمنى من الراأ�ض،فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: "كان النبي �سلى   •
اهلل عليه و�سلم يعجبه التيمن، يف تنعله، وترجله، وطهوره، ويف �ساأنه كله" )البخاري 166(.

ومع اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بذلك اإل اأنه نهى اأن يكون �سغل امل�سلم ال�ساغل، فعن عبد اهلل بن   •
مغفل ر�سي اهلل عنه قال: "نهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن الرتجل اإل غبا" )اأبو داود 4159، 

الرتمذي 1756، الن�سائي 5055(. اأي ل يفعل ذلك با�ستمرار، اأو يفعل يوما ويرتك اأياما.

ونهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن القزع، فعن عمر بن نافع، عن اأبيه، عن ابن عمر: اأن ر�سول   •
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بع�ض راأ�ض ال�سبي 

ويرتك بع�ض )م�سلم 2120(.

كان يدهن �سعره، فعن اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال: "كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يكرث   •
دهن راأ�سه، وت�سريح حليته" )�سرح ال�سنة 3164(.

وكان يطيبه، قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: "كنت اأطيب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باأطيب ما يجد،   •
حتى اأجد وبي�ض الطيب يف راأ�سه وحليته" )البخاري 5579(.
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يحر�ض كثري من الدعاة على تغيري اأ�سماء امل�سلمني 
ذلك  م�سروعية  مدى  فما  عربية،  اأ�سماء  اإىل  حديًثا 

الأمر؟

ميكن القول اأن تغيري ال�سم له ثالثة اأحوال:

تغيري واجب:
اأو  دال  لأنه  حمرًما؛  ال�سم  كان  اإذا  فيما  وهذا 

م�ستمل على حمذور �سرعي.

1. اأن يكون معبًدا لغري اهلل: 

املعبد لغري اهلل:

غري  اأو  النبي  عبد  اأو  امل�سيح  عبد  ا�سمه  يكون  كاأن 
ذلك وما يف معناه باللغات الأخرى، فهذا يجب تغيريه 

اإجماًعا، فال يجوز التعبيد اإل هلل وحده.

"واتفقوا على حترمي كل  قال ابن حزم رحمه اهلل: 
العزى وعبد هبل  كعبد  لغري اهلل عز وجل  ا�سم معبد 

عبد  حا�سا  ذلك  اأ�سبه  وما  الكعبة  وعبد  عمرو  وعبد 
املطلب" )مراتب الإجماع �ض 153(.

2. ما يت�سمن معنى يخالف العقيدة:

الدين  يخالف  معنى  الأجنبي  لال�سم  كان  فاإذا 
والعقيدة، مثل ا�سم �سنودة فهو يعني ابن اهلل، تعاىل 
تغيريه  فيجب  كبرًيا،  علًوا  الظاملون  يقول  عما  اهلل 

قطًعا.

3. الت�سمي با�سم هو من خ�سائ�ض اهلل تعاىل 
و�سفاته:

 مثل ن�سبة �سيء من خ�سائ�ض اهلل للعبد، كالت�سمي 
ب�ساهن�ساه وملك امللوك ونحو ذلك.

عن اأبي هريرة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 
الأمالك"  ملك  ت�سمى  رجل  اهلل  عند  ا�سم  اأخنع  "اإن 
عز  اهلل  اإل  مالك  "ل  روايته:  يف  �سيبة  اأبي  ابن  زاد 
�ساه،  �ساهان  مثل  �سفيان:  قال  الأ�سعثي:  قال  وجل" 

تغييـــر ال�ســــم
للم�سلم اجلديد
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وقال اأحمد بن حنبل: �ساألت اأبا عمرو عن اأخنع؟ فقال: 
اأو�سع )م�سلم 2143(.

خبيث  معنى  على  داًل  ال�سم  يكون  اأن   .4
�سيء ول ي�ستخدم هذا ال�سم اإل يف هذا املعنى.

الفجور  اأنواع  من  �سيء  ال�سم  معنى  يكون  كاأن 
وال�سم  ال�سوية  النفو�ض  منه  تنفر  ما  اأو  والعهر، 
ال�سم  اإطالق  يعرف  ول  اجلميع  عند  باملعنى  مرتبط 

وعدم اإرادة املعنى.

ذلك  معنى  يف  وما  زانية  ا�سم  بالعربية  ومثالها 
باللغات الأخرى.

املطعومات  علينا اخلبائث يف  تعاىل قد حرم  واهلل 
وامل�سروبات وجميع اأمور احلياة.

فقال  هذا  من  قريب  معنى  القراآن  يف  جاء  وقد 
مَياِن}. تعاىل: {ِبْئ�َض اِل�ْسُم اْلُف�ُسوُق َبْعَد اْلإِ

قال ابن كثري: "بئ�ض ال�سفة وال�سم الف�سوق، وهو: 
يتناعتون،  اجلاهلية  اأهل  كان  كما  بالألقاب،  التنابز 
كثري  ابن  )تف�سري  وعقلتموه"  الإ�سالم  يف  دخلتم  بعدما 

.)375/7

يف  ال�سيئ  اللقب  اأو  بال�سم  التنادي  يجز  مل  فاإذا 
الإن�سان بدخول هذا  نعمة اهلل على  بعد  ولفظه  معناه 

الدين، كان بقاء الت�سمي به اأحرى باملنع والتحرمي.

5. اأن يكون ال�سم علًما له دللة دينية عند 
غري  من  املتدينني  بني  ي�ستهر  اأو  امل�سلمني  غري 

امل�سلمني حتى �سار عالمة و�سعاًرا دينًيا لهم.

مثــــــل: بطـــــر�ض، جرجـــ�ض، ويوحنا، وبولــــ�ض عند 
الن�سارى ونحو ذلك.

معنى  طياته  يف  يحمل  ل  ا�سم  اإىل  تغيريه  فيتاأكد 
اأو دللة من تلك الدللت؛ ملا فيه من دفع التهمة عن 
ت�سبًها  بها  الت�سمي  يف  ولأن  �سرًعا  بها  املاأمور  النف�ض 

باأهل الكفر.
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تغيري م�ستحب:
ويكون هذا يف اأحوال:

1. اإذا كان ال�سم يت�سمن معنى غري حميد ولكن 
املعنى ل تنفر منه الطباع، اأو لي�ض هناك ارتباط 
تام بني ال�سم واملعنى، اأو احتمل عدًدا من املعاين 

اأحدها قبيح.

اأ�سماء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  غرّي  وقد 
كثري من ال�سحابة رجاًل ون�ساًء لهذا املعنى.

اهلل  ر�سي  عمر  ابن  عن  �سحيحه  يف  م�سلم  روى 
لها:  يقال  كانت  عنه  اهلل  ر�سي  لعمر  ابنة  اأن  عنهم: 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ف�سماها  عا�سية، 

جميلة" )م�سلم 2139(.

بن  احلميد  عبد  عن  �سحيحه  يف  البخاري  وروى 
جبري بن �سيبة: جل�ست اإىل �سعيد بن امل�سيب فحدثني 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  قدم  حزًنا  جده  اأن 
فقال: "ما ا�سمك؟" قال: ا�سمي حزن، قال: "بل اأنت 
�سهل"، قال: ما اأنا مبغري ا�سًما �سمانيه اأبي. قال ابن 

امل�سيب: فما زالت فينا احلزونة بعد )البخاري 5136(.

ما غرّي من  ر�سول اهلل  تغيري  "ولي�ض  الطربي:  قال 
الأ�سماء على وجه املنع للت�سمي بها؛ بل ذلك على وجه 

معانيها يف  لوجود  لها  ي�سم  الأ�سماء مل  لأن  الختيار؛ 
امل�سلمون  اأباح  ولذلك  للتمييز،  واإمنا هي  بها،  امل�سمى 
الفا�سد  والرجل  بح�سن،  القبيح  الرجل  يت�سمى  اأن 
ب�سالح، يدل على ذلك قول جد ابن امل�سيب للنبي عليه 
ال�سالم ــ حني قال له: اأنت �سهل ــ: ما كنت اأغرّي ا�سما 
�سمانيه اأبي، فلم يلزمه النتقال عنه على كل حال، ول 
جعله بثباته عليه اآثما بربه، ولو كان اآثما بذلك جلربه 
على النقلة عنه، اإذ غري جائز يف �سفته عليه ال�سالم 
اأن يرى منكًرا وله اإىل تغيريه �سبيل" )انظر �سرح البخاري 

لبن بطال 348/9(.

2. اأن يت�سمن ال�سم تزكية �سريحة لالإن�سان اأو 
يرتتب على نفيه معنى غري حممود:  

"اأراد  قال:  بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه  فعن جابر 
ي�سمى  اأن  عن  ينهى  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
ثم  ذلك،  وبنحو  وبنافع  وبي�سار  وباأفلح  وبربكة  بيعلى 
راأيته �سكت بعد عنها فلم يقل �سيئا، ثم قب�ض ر�سول 
اأراد  ثم  ينه عن ذلك،  و�سلم ومل  اهلل �سلى اهلل عليه 

عمر اأن ينهى عن ذلك ثم تركه" )م�سلم 2138(.

بهذه  الت�سمية  يكره  اأ�سحابنا:  "قال  النووي:  قال 
ول  معناها  يف  وما  احلديث  يف  املذكورة  الأ�سماء 
ل  تنزيه  كراهة  وهى  وحدها،  بها  الكراهة  تخت�ض 
عليه  اهلل  �سلى  بينه  ما  الكراهة  يف  والعلة  حترمي، 
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ل(،  فيقول:  هو؟،  اأثم  تقول:  )فاإنك  قوله:  يف  و�سلم 
يف  النا�ض  بع�ض  اأوقع  ورمبا  اجلواب،  لب�ساعة  فكره 
�سيء من الطرية، واأما قوله: اأراد النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم اأن ينهى عن هذه الأ�سماء، فمعناه اأراد اأن ينهى 
عنها نهي حترمي فلم ينه واأما النهي الذي هو لكراهة 
التنزيه فقد نهى عنه يف الأحاديث الباقية" )�سرح م�سلم 

.)119/14

وعبد  اهلل  عبد  اإىل  ال�سم  تغيري  يكون  اأن   .3
د هلل عز وجل، وهي من الأ�سماء  الرحمن وما ُعبِّ

امل�ستحبة باتفاق.

الأ�سماء  ا�ستح�سان  على  "واتفقوا  حزم:  ابن  قال 
اأ�سبه  وما  الرحمن  كعبد  وجل  عز  اهلل  اإىل  امل�سافة 

ذلك" )مراتب الإجماع �ض 153(.

تغيري جائز:
يجوز تغيري الأ�سماء مطلًقا باتفاق الفقهاء ولو بدون 

�سبب كما ن�ض على ذلك فقهاء املذاهب 

اأو  ا�سم عربي،  اإىل  الأعجمي  ا�سمه  يغرّي  اأن  مثاله: 
يغرّي ال�سم غري امل�ستهر بني امل�سلمني اإىل ا�سم م�ستهر 

عندهم، وهكذا.

اجلديد  امل�سلم  تغيري  ُي�َسنُّ  باأنه  القول  ميكن  ول 

ل�سمه مطلًقا، ومل يكن هذا معروًفا يف عهد ال�سحابة، 
وقد اأ�سلم الفئام من النا�ض زمن الفتوحات وبقوا على 

اأ�سمائهم الأعجمية ما دامت ل حتمل معنى �سيًئا.

وما ورد يف الت�سديد يف الفتاوى على الت�سمي باأ�سماء 
امل�سلمني  ت�سمي  على  يحمل  فاإنه  والكفار،  الأعاجم 
ت�سبًها  امل�سلمني  عند  املعروفة  غري  الكفار  باأ�سماء 
ل  بالكفار  الت�سبه  باب  من  ذلك  عن  فينهى  بالكفار، 

ملحذور يف ذات ال�سم.

ا�سمه على  بقاء  ت�سّبه يف  فاإنه ل  ُي�ْسِلم حديًثا  ومن 
ما هو عليه لأنه املعروف يف بلده وبني قومه، اإل اإن كان 
ال�سم علًما دينًيا ل يت�سمى به اإل اأ�سحاب تلك الديانة 

كما �سبق.

وقد يكون يف بقاء ا�سمه الذي عرف به قبل اإ�سالمه 
منه،   واأ�سدقائه  اأهله  تنفري  عدم  يف  كبرية  م�سلحة 
وت�سهيل تقبلهم له، ما يخفف عنه ال�سغوط والبتالء 
اأول اإ�سالمه ويجعله اأكرث تاأثرًيا يف دعوتهم وتقريبهم 

اإىل الإ�سالم.
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من الأ�سماء التي غريها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

تغيري ا�سم �سهاب اإىل ه�سام: عن عائ�سة ر�سي اهلل عنه قالت: ذكر عند ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه   •
"بل اأنت ه�سام")الأدب املفرد 825،  و�سلم رجل يقال له: �سهاب، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم: 

اأحمد 24465، قال الذهبي يف ال�سري 439/13: اإ�سناده جيد(.

�سبب التغيري: قيل لأن �سهاب ا�سم لل�سيطان، واأ�سله: �سعبة من النار �ساطعة. ففيه قبح يف املعنى.

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإىل  عجوز  جاءت  قالت:  عائ�سة  ح�سانة:عن  اإىل  جثامة  ا�سم  تغيري   •
وهو عندي، فقال لها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "من اأنت؟" قالت: اأنا جثامة املزنية، فقال: 
"بل اأنت ح�سانة املزنية، كيف اأنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟" قالت: بخري باأبي اأنت و اأمي يا 
ر�سول اهلل، فلما خرَجت قلت:يا ر�سول اهلل، ُتْقِبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: "اإنها كانت 
تاأتينا زمن خديجة، و اإّن ح�سن العهد من الإميان" )البيهقي يف الآداب 182، احلاكم 40، قال املناوي يف التي�سري 318/1: 

اإ�سناده �سحيح(.

�سبب التغيري: لكراهة ال�سم، اإذ هو من اجلثوم وهو الربوك.

تغيري ا�سم عا�سية اإىل جميلة: عن ابن عمر: "اأن ابنة لعمر كانت يقال لها عا�سية ف�سماها ر�سول   •
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم جميلة" )م�سلم 2139(.

الطاعة و�سفته  املوؤمن  �سعار  واإمنا  املوؤمن،  ل�سفة  الذي هو مناف  الع�سيان  التغيري:كراهة ل�سم  �سبب 
العبودية.

اهلل  ر�سول  فحول  برة  ا�سمها  جويرية  "كانت  قال:  عبا�ض  ابن  جويرية:عن  اإىل  برة  ا�سم  تغيري   •
�سلى اهلل عليه و�سلم ا�سمها جويرية، وكان يكره اأن يقال: خرج من عند برة" )م�سلم 2140(.
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اهلل،  لغري  معبدا  كان  اإذا  ال�سم:  تغيري  يجب   .1
اأو ت�سمن معنى يخالف العقيدة الإ�سالمية، اأو 
يف  اإل  ي�ستخدم  ل  اأو  تعاىل،  باهلل  خا�سا  كان 

معنى خبيث.

غري  معنى  ت�سمن  اإذا  ال�سم  تغيري  ي�ستحب   .2
اأو ت�سمن تزكية  حميد لكن يحتمل غري ذلك، 
الإن�سان، اأو ترتب على نفيه معنى غري حممود، 

د هلل تعاىل. اأو كان التغيري اإىل ما ُعبِّ

الأحوال  من  ذلك  غري  يف  ال�سم  تغيري  يباح   .3
جلميع امل�سلمني لو بدون �سبب.

4. ل يرتتب على الدخول يف الإ�سالم حكم خا�ض 
متعلق بتغيري ال�سم.

5. ال�سم الأعجمي ل ينهى عنه اإل اإن كان فيه ت�سبه 
وعالمة  �سعاًرا  ال�سم  يكون  اأن  مثل  بالكفار  �سريح 

خا�سة على دين معني.

ا�سمه  على  اجلديد  امل�سلم  بقاء  يف  يكون  6.قد 
م�سلحة  �سيًئا  معنى  يحمل  ل  الذي  القدمي 
اأهله وقومه مما  بينه وبني  الألفة  يف ح�سول 

يجعله اأكرث تاأثري ونفًعا يف دعوتهم لالإ�سالم.

تغيري ا�سم امل�سلم اجلديد:

يجب تغيريه 
اتفاًقا.

يجب تغيريه.

ي�ستحب تغيريه.

اإذا مل يكن فيه �سيء من تلك املحاذير فيجوز تغيريه 
مطلًقا وي�ستحب اإن كان فيه حت�سني للفظه ومعناه.

نعم

نعم

نعم

؟
؟
؟

هل هو معبد لغري 
اهلل اأو فيه معنى 

يخالف الإ�سالم اأو 
�سار ال�سم �سعاًرا 

على دين معني؟

هل يدل على معنى 
خبيث ل ميكن 

قبوله ول يحتمل 
معنى اآخر واللفظ 

مرتبط باملعنى 
دائًما؟

هل فيه تزكية 
للنف�ض اأو معنى غري 

حميد اأو ي�ستلزم 
نفيه معنى غري 

منا�سب؟

ل

ل

ل
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