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  سم ا الرمحن الرحيم ب
  

 و�عوذ با من شرور أ�فسنا وسيئات أعمالنا ، مـن يهـده ا فـال مـضل لـه ،                     إن احلمد  حنمده و�ستعينه    
يك له ، وأسهد أن حممـدا عبـده ورسـوله ،    ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال ا وحده ال شر    

  ــ:صلى ا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا ، ثم أما بعد 
فــإن مــن حــق إخوا�نــا املــسلمني اجلــدد علينــا أن �ــبني هلــم شــيئا مــن األحكــام املتعلقــة بالــداخل يف   

بأصــل املعلومــة ، ألهنــم  اإلســالم حــديثا ، بالعبــارة الواضــحة املفهومــة ، واالختــصار الــذي ال خيــل    
ــك كــبرية جــدا ،           ــأليف يف ذل ــل الت ــت احلاجــة ملث ــد رأي ــك ، ولق ــتلعم ذل ــاجون أشــد احلاجــة ل حمت
حبكم أ�ين أتشرف كل سنة باحلج مع املسلمني اجلـدد الـذين تـصحبهم بعـض مكاتـب الـدعوة                    

ني علــى هــذه واإلرشــاد ، جــزى ا القــائمني عليهــا خــري اجلــزاء ، فأحببــت أن أشــارك أحبــابي القــائم 
 بالتأليف يف هذه املسائل املهمـة ، وعـسى أن أوفـق حلـسن الكتابـة وموافقـة احلـق وتيـسري                  املكاتب

العبارة وإيضاح اإلشارة ، وأ�ا يف هذه الوريقات إمنـا جمـرد جـامع فقـط ، وإمنـا الفـضل  أوال وآخـرا                         
ــا         ــذه الوريق ــت ه ــاءهم ، وأمسي ــت أحي ــواهتم وثب ــل العلــم رحــم ا أم ــم أله ـــ ث ــد (ت بـ التعدي

فـا أسـأل أن ينفـع بـه ويبـارك فيـه الربكـة تلـو الربكـة وجيعلـه عمـال                       ) ألحكام املـسلم اجلديـد    
خالصا لوجهه الكريم ، وأن يرزقه القبول التام ، يارب أسـألك بامسـك األعظـم أن تغفـر لعلمائنـا                     

 وأن علـى ، وأن تعاملهم بفضلك وجودك وإحسا�ك وكرمـك ، وأن ترفـع �ـزهلم يف الفـردوس األ     
جتزيهم عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء ، وقـد رأيـت أن تكـون الكتابـة يف هـذه الوريقـات علـى                       
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طريقة السؤال واجلواب ، ألهنا أسهل يف الفهم ، وأحب للنفس ، وأقرب لتناول املعلومة ، وإىل املقـصود                   
 ومنـه أسـتمد العـون والفـضل     حتى ال �طيل ، وا املستعان وعليه وحده التكالن ، فأقول وبا التوفيق        

  ــ:وحسن التحقيق 
  ما اإلسالم ؟) 1س
  .اإلسالم هو االستسالم  تعاىل بالتوحيد ، واال�قياد له بالطاعة ، واخللوص من الشرك ) ج
  كيف يدخل العبد يف اإلسالم ؟) 2س
من قال هذه الكلمة    يدخل العبد يف اإلسالم بأن يشهد أن ال إله إال ا ، وأن حممدا رسول ا ، ف                 ) ج

  .، فقد دخل يف اإلسالم ،وهذا باتفاق العلماء
  ما معنى شهادة أن ال إله إال ا ؟) 3س
معنى هذه الكلمة العظيمة أن العبد إن قاهلا فهو إقرار منه واعرتاف أ�ه ال يستحق العبادة أحـد إال                   ) ج

احلـق ، وكـل مـا عبـد مـن دون ا      ا تعاىل ، فالعبادات كلها حـق  وحـده ال شـريك ، فهـو اإللـه            
فـال يـستحق   " ذلك بأن ا هو احلق وأن ما يدعون من دو�ه هـو الباطـل    " تعاىل فهو باطل ، كما قال تعاىل        

  .أحد العبادة يف هذا الكون إال ا تعاىل 
  وهل هذه الكلمة مهمة ؟) 4س
ة الـيت بعـث هبـا كـل         �عم ، إهنا أهم كلمة يف هذا الوجود ، وأعظم كلمة ، فهـي الكلمـ               ) ج

الرسل ، مـن أوهلـم �ـوح عليـه الـسالم ، إىل آخـرهم حممـد صـلى ا عليـه وسـلم ، فكـل الرسـل                
وما أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول إال            " بعثهم ا تعاىل لدعوة أممهم لتحقيق هذه الكلمة ، قال تعاىل            
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ومن أجلها خلق ا الثقلني اإل�س      ب ،   وهي مفتاح اجلنة ، وأول واج     " �وحي إليه أ�ه ال إله إال أ�ا فاعبدون         
واجلن ، ومن أجلها خلق ا تعاىل الـسموات واألرض ، ومـا بينـهما ، وهـي الكلمـة الـيت تعـصم الـدم                          
واملال ، وهي الكلمة الفارقة بني املفلحني املوفقني الـسعداء ، وبـني اخلاسـرين اخلـائبني التعـساء ، وهـي                      

 عليـه وسـلم يـوم القيامـة ، فإ�ـه يـوم القيامـة ال يـؤذن لـه يف أن          طريق للدخول يف شفاعة النيب صلى ا 
يشفع إال ألهل هذه الكلمة ، وهي شرط قبول األعمال ، فال يقبل ا من أحد عمال إال إذا قاهلا مؤمنا          
مبعناهــا وحمققــا ملقتــضاها ، وأهلــها هــم أهــل االهتــداء والــسالمة والفــرح يف الــد�يا واآلخــرة ، وهلــا   

  .ة  غري ذلك فضائل كثري
  هل يكتفى بقوهلا باللسان فقط ، أم أن هناك أشياء ال بد من حتقيقها حتى ينتفع قائلها هبا ؟) 5س
  ــ:ال ، ال يكتفى بقوهلا باللسان فقط ، بل ال بد من حتقيق شروط  اال�تفاع هبا ، وهي كما يلي ) ج

ه ، وهـو أ�ـه ال معبـود حبـق يف هـذا الكـون إال ا                  أن يقوهلا وهو عامل مبعناها الذي تـدل عليـ         )                 أ
مـن مـات وهـو يعلـم        " وقال صلى ا عليه وسلم      " إال من شهد باحلق وهم يعلمون       " تعاىل ، قال تعاىل     

  .فمن قاهلا وهو جاهل مبعناها الذي تدل عليه فإ�ه ال ينتفع هبا " أن ال إله إال ا دخل اجلنة 
ــاء وال الــسمعة ، ذلــك ألن قوهلــا عبــادة ،    أن يقوهلــا مــ )           ب ع اإلخــالص ، أي ال يقوهلــا مــن بــاب الري

والعبادة ال تصح إال باإلخالص ، وكذلك ال بد أن يقوهلا وهو متجرد عن كل ما ينافيها من الشرك                   
" الدين حنفاء وما أمروا إال ليعبدوا ا خملصني له  " فإن قوهلا مع الوقوع يف الشرك ال ينفع ، قال ا تعاىل             

  ".أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال ا خالصا من قلبه " وقال صلى ا عليه وسلم 
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أن يقوهلا وهو مصدق مبعناها الذي دلت عليه من وحدا�ية ا يف العبادة و�في العبادة عما سواه    )           ج  
والـذي  " وال تنفعـه هـذه الكلمـة ، قـال تعـاىل             وأما من قاهلا بلسا�ه وقلبه مكذب ملعناها فهـو منـافق ،             

ما من عبد قال ال إلـه إال ا         " وقال صلى ا عليه وسلم      " جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون        
  ".صدقا من قلبه إال حرمه ا على النار 

ا حيبــه ا أن يقوهلــا وهــو حمــب هلــا وحمــب  وحمــب لرســوله صــلى ا عليــه وســلم وحمــب ملــ   )          د
وقـال صـلى ا عليـه    " والذين ءآمنـوا أشـد حبـا     " قال تعاىل ورسوله ، فاحملبة شرط يف اال�تفاع هبا ،   

فحـب ا تعـاىل   " ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولد والنـاس أمجعـني      " وسلم  
لزوجـة والبلـد والقبيلـة    وحب رسوله صـلى ا عليـه وسـلم جيـب تقدميـه علـى حـب الـنفس والولـد وا                    

واملال وعلى كل شيء ، فال يتحقـق صـدق إميـان املـسلم إال إذا كـان ا ورسـوله أحـب إليـه ممـا                            
  .سوامها 
أن يقوهلا وهو متيقن التيقن التام بصحة معناها الذي دلت عليه ، فال جيوز فيهـا الـشك والريـب ،     )         هــ

مـن  " وقال الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم         "  با ورسوله ثم مل يرتابوا       إمنا املؤمنون الذين ءآمنوا   " قال تعاىل   
فال يستحق العبـادة إال ا جزمـا وقطعـا مـن غـري شـك       " قال ال إله إال ا مستيقنا هبا قلبه فبشره باجلنة      

  .وال تردد
 قلبـك كـل  لوازمهـا،     القبول ، أي أن كلمة التوحيد هلا لوازم ، فال يصح اإلميـان إال أن يقبـل   )          و  

 والقبـول عمـل     فالصالة والزكاة واحلج والصوم واحلكم مبا أ�زل ا وحنو ذلك كله من لوازمها ،             
  .قليب 
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فالقبول عمل القلـب ، واال�قيـاد عمـل اجلـوارح ، ويتفـاوت عمـل                اال�قياد ، وهو عمل اجلوارح ،       )          ز  
ومن يسلم وجهـه إىل ا فقـد استمـسك بـالعروة         " ىل  اجلوارح حبسب تفاوت القبول يف القلب ، قال تعا        

  " وأ�يبوا إىل ربكم وأسلموا له " وقال تعاىل " الوثقى 
" الكفر بالطاغوت ، فال بد من الكفر جبميع ما يعبد من دون ا ظلما وزورا ، قـال تعـاىل                     )           ح

من قـال  " قال صلى ا عليه وسلم و" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با فقد استمسك بالعروة الوثقى    
      حرم ماله ودمه إال حبقه وحسابه على ا وكفر مبا يعبد من دون ا فهـذه الـشروط   ."ال إله إال ا
  .الثما�ية هي شروط كلمة التوحيد اليت ال يتم ا�تفاع املتكلم هبا إال بتحقيقها 

  ؟ما الوصايا اليت يوصى هبا الداخل حديثا يف اإلسالم ) 6س
  ــ :ــ �وصي املسلم اجلديد بعدة وصايا:أقول ) ج

أن يكثر من محد ا تعاىل وشكره والثناء عليه جل وعال على أن هـداه للـدين الـصحيح ،                    ) 1          
ويسر له اعتناقه ، واختاره من بني بقية الكفرة إىل أن يدخل يف دينه ، ومن املعلوم أن �عمة اهلدايـة مـن      

ملنن اليت مينت ا تعاىل هبا علـى عبـده ، فهـي أعظـم مـن �عمـة األكـل والـشراب           أجل النعم وأعظم ا   
واهلواء والنفس ، بل هي أكرب �عمة على اإلطالق ، وهذه النعمة الكبرية العظيمة حتتاج إىل شكر                 

وإذ تـأذن ربكـم لـئن       " كثري ، ألن ا تعاىل حيب الشكر ويرفع الشاكرين ، وقد قال تعاىل              
  " كم ولئن كفرمت إن عذابي لشديد شكرمت ألزيد�

أن ال مين على ا تعاىل بإسالمه ، فال يرى يف �فسه العجب بإسالمه ، وال ينسبه حلوله وقوتـه ،                     ) 2          
مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بـل           " ألن ا هو املتفضل عليه باإلسالم ، قال تعاىل          
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فاملـسلم الـصادق هـو الـذي ال يقـوم           " لإلميان إن كنـتم صـادقني       ا مين عليكم أن هداكم      
يف قلبه مقام املنة على ربـه بإسـالمه ، بـل الـصادق هـو الـذي يستـشعر عظـيم �عمـة ا عليـه باهلدايـة                            

  .لإلسالم 
أن حيرص احلرص الكامل على طلب العلم الشرعي الذي ال تصح عقيدته وال عبادتـه إال                )3          

ب هذا العلم واجب على كل مكلف ، وال جيوز له أن يشتغل عنه بشيء مطلقا ،فإمـا      به ، فإن طل   
أن يقرأ يف ذلك بعض الكتب املعتمدة املرتمجة إىل لغته ، وال بد أن أتكون كتبا موثوقـة املـصدر              
موثوقة التأليف ،أو يلتحق ببعض احللقات العلمية يف مكاتب الدعوة واإلرشاد ، املهـم أ�ـه ال بـد أن                    

ــت علم مهمــات الــدين مــن مــسائل العقيــدة ، كالتوحيــد وحقيقــة التوحيــد وتفاصــيل ذلــك ، والــشرك     ي
ــد األمســاء          ــة يف توحي ــسائل واألصــول املهم ــن امل ــتعلم مجــال م ــك ، وي ــشرك وتفاصــيل ذل ووســائل ال
والصفات ، ويقبل على تعلم الصالة وأركاهنا وشروطها وواجباهتا ومبطالهتـا وسـننها ، والزكـاة           

ا والصوم وأحكامه ، واحلج وما يتعلق به من األحكام الفقهية ، ويتعرف علـى مـا حيـرم                   ومقاديره
من املعامالت ، وما حيل منها ، وحنو ذلك من مسائل الـشريعة املهمـة ، وعليـه أن يـرتبط مبكتـب الـدعوة                         
ارتباطا وثيقا ويكثر من زيارته والسؤال عما يشكل عليه ، ويستدل هبم على الكتب النافعـة                

وأن ال يـستقل بنفـسه  عـن املكتـب ، حتـى يـصلب عـوده ،                   امعة يف مثل هذه املوضـوعات املهمـة ،          اجل
  .وترسخ قدمه يف العلم 

ــه ،         ) 4           ــه وجريا� ــه وأوالده وأقربائ ــن زوجت ــه م ــرب من ــن ق ــصال هــذا اخلــري مل ــى إي أن حيــرص عل
ال احلـرص وإظهـار الـشفقة ،        بالكلمة الطيبة واملوعظة احلـسنة واادلـة بـاليت هـي أحـسن ، وبكمـ               
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ــدين ، وأهــل         ــه مــن أهــل اجلــدل واملعا� ــه ، ولينتب ــان حماســن اإلســالم ، لعــل ا أن يهــديهم علــى يدي وبي
  .التشكيك ، من بين قومه ، فال يذهب إليهم وال خيلو هبم ، ألهنم سالح الشيطان ، وجنود إبليس 

ية يف بلـده إن كـان يف بـالد الكفـر ،             أن حيرص علـى االرتبـاط  بـاملراكز اإلسـالم          ) 5          
وأن يأخذ جدول مناشطهم ، ودروسهم وحماضراهتم ، حتى يتابع هـذه اجللـسات أوال بـأول ، وال                   

وأن يعطيهم رقم هاتفه وأرقام اهلواتف يف األماكن اليت يكثر تواجـده فيهـا   يفوته منها شيء ،   
ــه مبــا عنــدهم مــن الكتــب وحن    وهــا ،وال يغفــل عــن ذلــك ، وال  حتــى يتواصــلوا هــم معــه ، ويزودو�

  .يتساهل به ، فإن عائدته طيبة جدا ، ال سيما يف أول فرتات اإلسالم 
أن يقبل على تعلم اللغة العربية واليت هي لغـة اإلسـالم مـن القـرآن والـسنة ، فيقبـل علـى تعلمهـا                   ) 6          

 هذا األمر من أوائل اهتماماتـه بعـد   إقباال كليا ، حتى يتقنها وجييدها ، وهذا أمر ال بد منه ، بل جيعل   
تعلم ما هو فرض عليه من علم الشريعة ، فإ�ه لن يذوق لذة اإلسالم إال إن قـرأ القـرآن والـسنة بلغتـها                        

  .األصلية 
أن يقبل على دراسة كتـاب ا تعـاىل ، وأن يقـرأ ترمجـة موثوقـة ملعا�يـه ، وأن جيعلـها جبـواره                         ) 7          

 تالوته ، وتدبره والعمـل مبـا فيـه ، فإ�ـه اخلـري كلـه والـرب كلـه والفـالح كلـه                         دائما ، وأن يكثر من    
  .واإلحسان كله 

فعل املأمورات ، وترك مجيـع املنكـرات ، فـإن مـن إحـسان               أن حيرص على إحسان إسالمه ب     ) 8          
ــه املغفــرة         ــها ، فــإن مــن أســلم وحــسن إســالمه  غفــر ل ــة من ــرك ســائر املنكــرات والتوب اإلســالم ت
الكاملة ، وصار إسـالمه مكفـرا لكـل ذ�وبـه وخطايـاه الـسابقة ، وتبـدل سـيئاته حـسنات ، فـال                         
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ينبغي له بعد إسالمه أن يصر على ما كان يفعله قبل اإلسالم من شرب اخلمر مثال ، أو فعل الفـواحش                     
  .وحنو ذلك ، أو أكل الربا ، أو الغش والكذب ، 

صد بإسالمه شيئا من حطام الد�يا وملـذاهتا ، أو يرمـي بإسـالمه    اإلخالص يف إسالمه ، فال يق   ) 9          
إىل حتصيل شيء من املال ، وإمنـا ال يقـصد بإسـالمه إال ا تعـاىل والنجـاة يف الـدار اآلخـرة ، وأ�ـه إمنـا                             
دخل يف اإلسالم لعلمه األكيد أن اإلسالم هو الدين الصحيح ، وأن ما سواه من األديان باطل ، فإمنا                   

 بالنيات وإمنا لكل امرئ ما �وى فمن كان إسـالمه  تعـاىل فليبـشر بـاخلري العظـيم ، ومـن                       األعمال
كان إسالمه لد�يا يصيبها أو حطام جيمعه فإسالمه ملا أسـلم لـه ، فـال خـري يف إسـالم قـصد بـه غـري                           

  .وجه ا تعاىل والدار اآلخرة ، فا ا باإلخالص ، ومراقبة النية 
 يكثر من دعاء ا تعاىل بالثبات والتوفيـق ، فـإن القلـوب بـني إصـبعني مـن أصـابع الـرمحن                        أن) 10          

يقلبها كيف يشاء ، فادع ا ربك أن يثبتك على هذا الدين ، وأن حيفظك من مضالت الفـنت ، مـا ظهـر                        
لقـول وحـسن    منها وما بطن ، وأن يعصمك من الرجوع إىل الكفر بعـد اهلدايـة ، وفقنـا ا وإيـاك لـصاحل ا                      

  .العمل 
  هل يصح النطق بالشهادة باإلسالم بغري اللغة العربية ؟) 7س
�عم يـصح إسـالمه بـذلك ، ألن اإلسـالم مبنـاه علـى اإلقـرار ، فـإن كـان ال حيـسن العربيـة وال                ) ج

يفهم إال لغته ، فال حـرج عليـه أن يقوهلـا بلغتـه الـيت يفهمهـا ، فاإلسـالم يـصح بـسائر اللغـات ، بـل لـو لقـن                                  
األعجمي الشهادة باللغة العربية وهو ال يفهمها ملا كفاه ذلك ، فكل ينطق الشهادة مبا يعرفه مـن لغتـه                    
بل حتى لو كان يعرف العربية ولقن الشهادة بلغتـه لكـان إسـالمه صـحيحا ، فـال يـشرتط النطـق هبـا                         
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 ينطـق هبـا باللغـة       ال ،ومـن ثـم    باللغة العربية ، إال أن األكمل واألحسن هـو أن يعـرف معناهـا بلغتـه أو                
العربية ، هذا أكمل ، لكن لو مل يفعل ذلك و�طق هبا بلغته لصح إسالمه واحلمد  ، فإن الـدين يـسر ،                       

  .وال يكلف ا �فسا إال وسعها 
  هل يصح اإلسالم لو أتى بالشهادتني بغري اللفظ املعروف ؟) 8س
ال إلـه  (أو قـال  ) ال إلـه غـري ا   ( أو قـال   ) أشـهد أن ال إلـه إال الـرمحن    ( �عم يـصح إسـالمه ، فلـو قـال           ) ج

   ( أو قال   ) سوى ا          ( أو قال   ) أشهد أ�ه ال  يستحق العبادة أحد إال ا      ويعين ) إن أبا القاسم رسول ا
) آمنت با وحـده ال شـريك لـه وكفـرت مبـا يعبـد مـن دو�ـه            ( به النيب صلى ا عليه وسلم ، أو قال          

سالمه ، حلصول اإلقرار واالعرتاف مبقتضى الـشهادتني ، وقـد �قـل النـووي عـن                 فكل ذلك يصح معه إ    
صــاحب املنــهاج  أ�ــه ال خــالف يف ذلــك ، لكــن األكمــل واألحــسن أن ينطــق بالــشهادتني بــاللفظ    

  .املعروف املشهور 
  هل يشرتط يف إسالمه أن يعلنه أمام املأل ؟) 9س
سلم فيما بينه وبني �فـسه فنطـق بالـشهادة مقـرا هبـا          ال ، هذا ليس بشرط يف صحة إسالمه ، بل لو أ           ) ج

ومعتقدا ملعناها ، وهو لوحده لـصح إسـالمه ، ولـو مل يعلـم بـه أحـد ، وإمنـا إعال�ـه إلسـالمه حتـى يعـرف                
إخوا�ه املسلمون أ�ه أسلم فيعامل معاملة املـسلمني ، فقـط ، وأمـا أصـل صـحة اإلسـالم فإ�ـه ال يـشرتط                         

  .فيها أن يعلنها أمام الناس 
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  هل يشرتط يف صحة اإلسالم إخراج وثيقة اإلسالم ؟) 10س
ال ، هذا ليس بشرط ، بل إسالمه صحيح من حني أن ينطق بالشهادتني مقرا مبعناها معتقدا ملدلوهلا ،                   ) ج

وأمــا وثيقــة اإلســالم فإمنــا هــي أمــور �ظاميــة  ال شــأن هلــا بــصحة اإلســالم ، حتــى يعطــى هبــا مــا يعطــى  
  .إصدارها فال حرج عليه ، وإسالمه صحيح بدوهنا، واحلمد  املسلم ، فلو تأخر 

   ؟باإلقرار األولهل ال بد من إقراره مرة ثا�ية عند إصدار هذه البطاقة أو يكتفى ) 11س
ال ، ال يلزم ذلك ، بل يكتفى باإلقرار األول ، فإسالمه صحيح باإلقرار األول ، وأمـا تقريـره                    ) ج

ل فقــط ، وال شــأن لــه بــصحة اإلســالم ، وال ينبغــي التــشكيك يف  مــرة ثا�يــة فإ�ــه مــن بــاب الكمــا 
  .إسالمه أو التعنيف عليه يف اإلقرار الثا�ي ، حتى ال يكون ذلك ذريعة ألمور ال حتمد عقباها 

من كان �صرا�يا فأسلم فهل يكتفي بالنطق بالشهادتني أم ال بد من اإلقـرار بـأن عيـسى         ) 12س
  عبدا ورسوله ؟

يف إسالمه بالنطق بالشهادتني ، مقرا هبا ومعتقدا ملعناها ، ولكن من بـاب األكمـل                بل يكتفى   ) ج
واألحسن أن يقر بأن عيسى عبد ا ورسوله وكلمتـه ألقاهـا إىل مـريم وروح منـه ، هـذا مـن بـاب                         

  .الكمال فقط ، وأما إسالمه فيصح بالنطق بالشهادتني وإن مل يزد عليها ذلك 
  ؟) مهمدا ( فقال ) حممدا( يقول يف الشهادة ما احلكم لو أراد أن )13س
إن قال ذلك وهو يريد عني النيب األمي صلى ا عليـه وسـلم ولكـن مل تـساعده لغتـه يف ذلـك فـال                          ) ج

حرج عليـه ، وإسـالمه صـحيح ، ألن العـربة يف القـصد ال يف جمـرد اللفـظ ، فـإن بعـض األعـاجم ال            
  .وال يكلف ا �فسا إال وسعها على وجهها الصحيح ، ) احلاء(يقدر أن ينطق  
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  ؟) ال إله إال ا ، حممدا رسول ا ( وإمنا قال ) أشهد (ما احلكم لو مل يقل ) 14س
هذا كاف ، و احلمد ، ولفظ الشهادة بعينها ليس بالزم لصحة اإلسالم ، ألن املعنـى صـحيح ،                    ) ج

هـو رسـول ا صـدقا وحقـا ، فإسـالمه صـحيح              وهو أ�ه يقر بأ�ـه ال يـستحق العبـادة إال ا  وأن حممـدا                 
  ) .أشهد ( لكن األكمل واألحسن أن يأتي بلفظ ) أشهد ( بدون لفظ 

  ما حكم التهنئة له بعد إسالمه ؟) 15س
هذا من املهمات اليت هلا كبري األثر يف �فس املسلم اجلديد ، ال سيما إن صاحبها إظهار الفرح                   ) ج

ا تـؤثر يف �فـسه أبلـغ التـأثري ، وسـيكون هلـا يف قلبـه أعظـم           والسرور والبكـاء مـن الفـرح ، فإهنـ         
املكا�ة ، ولئن كنا هننئه على الربح يف التجارة و�عمة الولد فألن هننئه على �عمة اهلداية لإلسالم من        
باب أوىل وأحرى ، ولقد استبشر الصحابة بإسالم عمر  وبإسـالم غـريه ، وبتوبـة ا علـى الثالثـة الـذين              

  .ضاقت عليهم مبا رحبت ، والصور كثرية يف ذلك خلفوا حتى 
  ما حكم إسالم الصيب دون البلوغ ؟) 16س
فيه خالف بني العلماء ، والقول الصحيح الذي تؤيده األدلة أن إسالمه صحيح ال غبـار عليـه ، ولـذلك         ) ج

فقد حكم بـصحة إسـالم علـي بـن أبـي طالـب وهـو صـيب دون البلـوغ ، وجعـل ذلـك مـن مناقبـه عنـد                                
وأل�ـه يـدخل يف عمـوم قولـه صـلى ا      ) أول من أسلم من الصبيان على بن أبـي طالـب     ( علماء ، فيقال    ال

وكــذلك الــزبري " مــا مــن عبــد قــال ال إلــه إال ا ثــم مــات علــى ذلــك إال دخــل اجلنــة " عليــه وســلم 
اىل وكيـف   رضي ا عنه فإ�ه أسلم وهو ابن مثان سنني ، وأل�ه بإسالمه قـد اسـتجاب لـدعوة ا تعـ                    

�رده عن االستجابة  تعاىل ورسوله صلى ا عليه وسلم ، وهو وإن كان حمجورا عليـه يف مالـه                    
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، إال أ�ه ليس حمجورا عليه يف إسالمه ، فإن احلجر عن اإلسالم كفر ، وإسالمه خري كله ، وال                    
  .ضرر يلحقه فيه ، بل هو سبب سعادته وغبطته يف الد�يا واآلخرة 

  األوالد الصغار إذا أسلم األبوان ؟ما حكم ) 17س
ــ أمجع العلماء رمحهم ا تعاىل على أ�ه إذا أسـلم األبـوان فـإن أوالدمهـا الـصغار  يتبعوهنمـا                      :أقول  ) ج

  .يف اإلسالم حكاه غري واحد من أهل العلم 
  ما حكم األوالد فيما لو أسلم أحد األبوين فقط دون اآلخر ؟) 18س
صحيح يف هذه املسألة هـو أن األوالد الـصغار يتبعـون يف أحكـامهم مـن                 فيه خالف ، والقول ال    ) ج

أسلم من األبوين ، فإن كان املسلم أباهم فهم مسلمون بإسالمه ، وإن كا�ـت املـسلمة أمهـم                   
المها ، فهم يتبعون يف الدين خري أبويهم دينا ، وال خري من ديـن اإلسـالم فـاألوالد                   فهم مسلمون بإس  

  .بوين سواء كان األب أو األم يتبعون املسلم من األ
 فيمـا لـو أسـلم اجلدأواجلـدة ، فهـل يكـون أوالد الولـد مـسلمني تبعـا لـه مـع بقـاء                           مما احلك ) 19س

     األبوين على الكفر ؟
فيــه خــالف واألصــح أهنــم ال يتبعــون جــدهم ، ألن هــذا احلكــم إمنــا هــو خيــص املــسلم مــن   ) ج

  .األبوين القريبني فقط 
لم أحد اجلدين وقد مات األبوان على الكفر فهـل أوالد الولـد تبـع هلـم                 ما احلكم لو أس   ) 20س

  يف إسالمهم ؟
  .فيه خالف واألصح عندي يف هذه احلالة أن األوالد يتبعون من أسلم من اجلدين ، لزوال املا�ع ) ج
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ما احلكم  لو كان املسلم اجلديد قد ز�ى بكـافرة حـال كفـره  ، ثـم محلـت منـه               ) 21س
   اجلنني يتبعه يف اإلسالم أم يتبع أمه الكافرة ؟فأسلم هو ، فهل

يف هــذه املــسألة خــالف ، واألصــح عنــدي وا أعلــم أ�ــه يتبــع أمــه ، وذلــك أل�ــه مــن ســفاح ال مــن   ) ج
�كاح صحيح ، فإ�ه ال ينسب هلذا األب أصال ، وإمنـا ينـسب ألمـه ، أل�ـه ال عالقـة صـحيحة تربطـه               

 خري أبويه دينا ، إمنا قولنا ذلك فيما كـان علـى �كـاح صـحيح ولـو      هبذا الرجل ، وحنن قلنا إن الولد يتبع       
يف دينه السابق ، وأما السفاح فإ�ه حمرم يف كـل األديـان ، وعلـى ذلـك فـال حيكـم بإسـالم هـذا                         

  .الطفل ، وال ينبع أباه يف الدين 
  ما احلكم لو أسلمت األم وقد محلت من الز�ى ؟) 22س
ابقة ، وهو أن طفلها من الز�ى تبع هلـا يف هـذه احلالـة ، فلـو أسـلمت                    ــ هذا عكس املسألة الس    :أقول  ) ج

فإ�ه يكون مسلما أل�ه ال أب له ، فهو يتبع أمه ال�قطاع األبوة عنه ، وعليه فولد الز�ى يتبع أمه يف احلريـة               
  .والرق والنسب والدين 

  ما حكم ولد الكفار إذا سباه املسلمون ؟) 23س
من غري أبويه وهو صغري فهو يصري مسلما إمجاعا ، أل�ه حينئذ تنقطع عالئقه مـن   ــ إذا سيب لوحده     :أقول  ) ج

أبويه ، فيكون حكمه تبعا ملن سباه ، وأما إن سيب مع أبويه أو أحدمها فإ�ه يكون تبعا خلري أبويـه يف              
  .دينهما ،فإن كا�ا كافرين فهو كافر ، وإن كان أحدمها مسلما فهو تبع له 
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   السكران ؟ما حكم إسالم) 24س
�سأل ا العافية والسالمة ، وعلى كل حال فالسكران خيتلف فيه احلكم حبسب اختالف             ) ج

درجات سكره ، فإن كان قد بلغ احلالة الـيت ال يعقـل معهـا مـا يقـول وال يـدري مبـا يـصنع ، فهـذا ال                 
السكران الطافح  يصح منه قول ، وال يعترب منه إقرار ، ألن مناط التكليف هو العقل وال عقل هلذا                  

، لوجود ما غطى عليه وهو السكر ، بـل لـو طلـق يف هـذه احلالـة فطالقـه الغ غـري معتـرب ولـو أقـر مبـال                 
فإقراره الغ غري معترب ، ولو �طق بكلمة الردة يف هذه احلالة ملا كـان لفظـه معتـربا ، فـال يـصح منـه                          

ن سـكره خفيفـا حبيـث مل يغـط          يف هذه احلالة إسالم وال طالق وال إقرار وال ردة ، وأمـا إن كـا               
فيعقل ما يقول ويدري مبـا يـصنع ، وأسـلم يف هـذه احلالـة فـإن إسـالمه صـحيح ألن منـاط                          على عقله ،    

التكليف العقل ، وهو باق ، فيصح إسالمه وطالقه واعرتافه وردته ، فبـان لـك أن احلكـم خيتلـف                     
  .باختالف درجة سكره وا أعلم 

  ما حكم إخفاء اإلسالم ؟) 25س
إن كان إخفاؤه ملصلحة راجحة فال بأس ، كما كان املسلمون يف مكة يف بـادئ األمـر            ) ج

يــستخفون بإســالمهم ، وأمــا إن كــان ال مــصلحة يف ذلــك فــال ينبغــي ألن األصــل إظهــار اإلســالم 
  .وإعال�ه ، حتى يعامله الناس مبقتضى إسالمه 

  نه هذا اإلسالم ؟ما احلكم لو أكره أحد على اإلسالم فأسلم فهل يصح م) 26س
ــ فإن كان ممن جيوز إكراهه على اإلسالم كاملرتـد واحلربـي فهـذا    :هذا ال خيلو من حالتني     ) ج

لو أكره على اإلسالم وأسلم لـصح إسـالمه فيمـا بيننـا وبينـه ، ألن إكراهـه حـصل بوجـه احلـق ،              
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 فهذا لو أكـره  وأما إن كان ممن ال جيوز إكراهه على اإلسالم كاملعاهد والذمي واملستأمن ،        
"  على اإلسالم وأسلم فال يصح إسالمه ، ألن إكراهه عليه ال ينبغي ، وعلى هـذا حيمـل قولـه تعـاىل                       

  " .ال إكراه يف الدين 
  ما احلكم لو أكره املسلم على الكفر ؟) 27س
ـــ إن احلكـم بـالكفر علـى مـن فعلـه أو قالـه ال بـد فيـه مـن شـرط االختيـار ، فمـن قـال                                :أقول  ) ج

الكفر أو فعله وهو مكره عليه إكراها شديدا حبيث ال يكون له قدرة وال اختيار               كلمة  
مـن  " فهـذا ال كفـر عليـه ، بـشرط أن يكـون قلبـه مطمئنـا باإلميـان ، قـال تعـاىل                         لشدة اإلكراه ،    

كفر با من بعد إميا�ه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميـان ، لكـن مـن شـرح بـالكفر صـدرا                        
 تعــاىل وضــع عــن أمــيت اخلطــأ   " ويف احلــديث " وهلــم عــذاب عظــيم  فعلــيهم غــضب مــن ا إن ا

  .حديث سنده جيد " والنسيان وما استكرهوا عليه
  هل جيب على املسلم اجلديد أن يغتسل بعد إسالمه ؟) 28س
ل ــ فيه خالف ، واألصح وا أعلم أ�ه جيب عليه أن يغتسل ، والدليل على ذلك أن مثامة بن أثـا                    :أقول  ) ج

ــة االغتــسال وإن مل تكــن يف       ــنيب صــلى ا عليــه وســلم أن يغتــسل ، ورواي عنــدما أســلم أمــره ال
الصحيحني إال أهنا صحت يف غريمها ، وكذلك عندما أسلم قـيس بـن عاصـم أمـره الـنيب صـلى                      

ـــ  :ا عليه وسلم أن يغتسل ، وكذلك ملا أسلم أسيد بن حضري وسعد بن معاذ قاال بعد إسالمهما                   
ــ �غتسل و�شهد :صنعون إذا دخلتم يف هذا األمر ؟ فقال هلما مصعب وأسعد بن زرارة              كيف ت 

شهادة احلق ، وهذا يدل على ظهور األمـر وا�تـشاره ، وقـد تقـرر أن حكـم الـنيب صـلى ا عليـه                         
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ومل وسلم على الواحد حكم على مجيع األمة إال بدليل االختصاص ، وتقرر أن احلديث إذا صـح                  
 ولـو كـان يف مـسألة تعـم هبـا البلـوى ، ألن احلـق هـو أن                     مل به ، أل�ه حجـة يف ذاتـه ،         وجب الع ينسخ  

حديث اآلحاد حجة فيما تعم به البلوى ، وألن الكافر يف الغالـب ال خيلـو مـن جنابـة  وغـسله منـها                        
  .فوجب عليه الغسل بعد اإلسالم  حال كفره ال يصح ،

سل كاجلنابـة أو طهـرت الكـافرة        ما احلكم لو  وجد من الكافر سـبب موجـب للغـ            ) 29س
مثال مـن احلـيض  أو النفـاس ثـم أسـلم أو أسـلمت بعـد ذلـك فهـل يكتفـى بغـسل واحـد أم ال بـد مـن                                  

  غسلني ؟
فيه خالف واألصح أ�ه يكتفى بغسل واحد لكل ذلك ، ألن املتقرر أ�ه إذا اجتمـع عبـادات مـن                  ) ج

عـا غـسال واحـدا فيكفـي عـن اجلميـع       جنس واحد يف وقت واحد فإهنا تتداخل ، فيغتسل بنيتـها مجي        
  .و احلمد واملنة 

ما حكم اخلتان يف حق املسلم اجلديد ، وما احلكم لـو كـان كـبريا طاعنـا يف                   ) 30س
  ؟، وهل هو شرط يف صحة إسالمهالسن 

ــــ اخلتــان مــن شــعائر اإلســالم ، فــإن كــان املــسلم رجــال فاخلتــان يف حقــه مــن واجبــات :أقــول ) ج
ان امرأة فاخلتان يف حقها سنة ومكرمة ، فيختنت الرجل ولو كـان كـبريا               الشرع ، وإما أن ك    

ــــ  قـال رسـول ا صــلى ا عليـه وســلم     :ففـي الـصحيح مــن حـديث أبــي هريـرة رضـي ا عنــه قـال      
لكـن أ�بـه علـى أمـرين        " اختنت إبراهيم خليل الرمحن بعدما أتت عليه مثا�ون سنة ، واختنت بالقدوم             "
�ه ال ينبغي للدعاة إن يبادروا ببيان حكم اخلتان للمسلم اجلديد يف بـادئ األمـر ،                 ــ أ :ــ أحدمها   :
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حتى يصلب عوده يف اإلسالم وتثبت قدمه فيه ، ألن املبادرة بالكالم فيـه قـد تكـون مـن أسـباب              
الردة عن اإلسالم ، والردة مفسدة كربى وبقاء القلفة مفسدة صغرى ، وقـد تقـرر أ�ـه إذا تعـارض                     

ه يراعى أشدمها بارتكـاب أخفهمـا ، وأن درء املفـسدة مقـدم علـى جلـب املـصلحة ،                     ضرران فإ� 
ــ أ�ه إن خيف عليه الضرر البد�ي بتقرير األطبـاء فإ�ـه            :فيؤخر الكالم فيه إىل إشعار آخر ، الثا�ي         

يسقط عنه إىل حـني آخـر يـؤمن فيـه هـذا الـضرر ، ألن مراعـاة حفـظ الـنفس أوىل مـن مراعـاة مـصلحة                            
ـــ ال ، لـيس اخلتـان بـشرط يف ذلـك ، بـل               : وأما هل اخلتان شرط يف صحة اإلسالم ؟ فأقول           اخلتان ، 

  .يصح إسالمه ولو مل خيتنت باملرة 
  .هل يؤمر من أسلم حديثا حبلق شعره ؟ أي شعر رأسه ) 31س
فيه خالف والراجح عندي أ�ه يؤمر بـه مـن بـاب االسـتحباب ال مـن بـاب الوجـوب ، وهـو حكـم                          ) ج

  .سلم من الرجال فقط ، وأما من أسلمت من النساء فإهنا ال تؤمر ال حبلق وال بتقصري خاص مبن أ
  هل غسل الكافر بعد إسالمه شرط يف صحة صالته ؟) 32س
ــ فيه تفصيل ، فإن كان قد وجد يف كفره ما يوجب الغسل من جنابـة أو حـيض أو �فـاس                      :أقول  ) ج

ة الصالة لتأكد�ا من قيام احلدث ، وأمـا إن          فيكون الغسل يف حقه يف هذه احلالة شرطا يف صح         
مل يوجد يف كفره ذلك فال يكون غسله بشرط يف صحة صالته ، وإمنا يـؤمر بالوضـوء فقـط ،قـال                    

  ).ال �علم خالفا يف وجوب الوضوء للصالة على من أسلم حمدثا ( ابن اهلمام 
  هل البسملة شرط يف صحة غسله ؟) 33س
  .ال وإمنا هي سنة فقط ) ج
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   هل له أن يؤخره عن وقت إسالمه ؟)34س
األصل أ�ـه ال يـؤخره ، بـل يبـادر بـه مباشـرة ، ال سـيما مـع متكنـه منـه ، ألن الـنيب صـلى ا عليـه                   ) ج

وسلم أمر به ، واألصل أن األمر يفيد الفورية إال بدليل ، وهذا هو املعروف يف حق مـن أسـلم يف      
امـة بـن أثـال  وسـعد بـن معـاذ وأسـيد بـن حـضري                   القديم واحلديث ، فقـد أمـر بـه قـيس بـن عاصـم و مث                

مباشرة فور إسالمهما ، وأل�ه أبرأ للذمة وأبعد عن الصوارف ، وأكمل يف التطهر يف الظهار بعـد               
طهــارة البــاطن ، فــا حيــب التــوابني وحيــب املتطهــرين ، لكــن لــو أخــره بالعــذر الــشرعي فــال حــرج  

  .فيغتسل متى ما زال عذره 
  اد الغسل ومل جيد املاء ، فهل له أن يتيمم ؟مال حكم لو أر) 35س
فيه خالف ، واألصح عندي أ�ه يتيمم فيمـا إن كـان عادمـا للمـاء أو غـري قـادر علـى اسـتعماله ،                        ) ج

وأل�ه قد تقرر أن الرتاب بدل عن طهارة املاء يف كـل            " فلم جتدوا ماء فتيمموا     " ألن ا تعاىل يقول     
  .ما كان من خصائصه 

  ه استعمال املاء بعد وجوده ؟مهل يلز) 36س
ــ فإن كان قد وجد يف كفره حدث فعليه إعادة الطهارة باملاء بعد وجوده              :ــ فيه تفصيل    :أقول  ) ج

، ألن الصحيح أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتـا إىل حـني وجـود املـاء فـإن وجـده فليتـق ا وليمـسه                          
لـسابق ، ألن احلـدث لـيس موجـودا حـال      بشرته ، وأما إن كان عن غـري حـدث فيكتفـي بـالتيمم ا         

  .تيممه فال حدث يعود بعد وجود املاء أو القدرة على استعماله 
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  هل هناك صفة تسن يف غسل املسلم اجلديد ؟) 37س
ال ، ليس هناك سنة خاصة به ، ولكن األكمل واألحسن أن يغتسل كما كـان الـنيب صـلى          ) ج

ــك أ     ــة ، وذل ــن اجلناب ــسل م ــه وســلم يغت ــاىل ، وصــفته   ا علي ـــ أن يتوضــأ أوال  :حــب الغــسل إىل ا تع ـ
 ثـم يفـيض املـاء علـى رأسـه       حتـى يـروي أصـول شـعره ،     كوضوء الصالة ، ثم خيلل شعره بيديـه ،     

ثــالث مــرات ، ثــم يفيــضه علــى بد�ــه كلــه ، مــرة واحــدة ، وإن أخــر غــسل رجليــه فليغــسلهما يف   
  .ستحباب فقط تسل فيه ، من باب االمكان آخر غري مكا�ه الذي اغ

  هل يشرع التشهد بعد الغسل كما يشرع بعد الوضوء ؟) 38س
  .ال ، فإ�ي ال أعلم يف ذلك سنة ثابتة ، والقياس يف العبادات ممنوع ) ج
  ما الذي يلزم املسلم اجلديد  من الصالة  إذا أسلم بعد الفجر ؟) 39س
 كان بقي من وقتها مقدار ركعة       إذا أسلم بعد الفجر فال يلزمه إال أن يصلي الفجر فقط ، إن            ) ج

من أدرك ركعة من الفجـر قبـل أن تطلـع الـشمس فقـد أدرك             " ، ألن النيب صلى ا عليه وسلم قال         
  .ويفهم من هذا الشرط أن من مل يدرك مقدار ركعة فإ�ه ال يعد مدركا للفجر " الفجر 

   أي قبل أذان الظهر ؟وما احلكم لو كان إسالمه  فيما بني طلوع الشمس وقبل الزوال ،) 40س
إن أسلم يف هذا الوقت فإ�ه ال يلزمه شيء من الصلوات حتى يدخل عليه وقت الظهر ، فـال تلزمـه                     ) ج

  .صالة الفجر ألن وقتها قد خرج  بالكلية ، وال تلزمه صالة الظهر أل�ه مل يدخل وقتها بعد 
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  ر ؟ما احلكم فيما لو أسلم بعد أذان الظهر وقبل دخول وقت العص) 41س
إن أسلم يف هذا الوقت فإ�ه جيب عليه أن يصلي الظهر فقط ، إن كان قد بقـي مـن وقتـها مقـدار       ) ج

  .ركعة ، ألن الوقت ال يدرك إال بإدراك ركعة فيه 
  ما احلكم فيما لو أسلم بعد دخول وقت العصر ؟) 42س
 عليه أن يـصلي     إن أسلم بعد دخول وقت العصر فإ�ه جزما تلزمه صالة العصر ، ولكن هل جيب              ) ج

معها الظهر مجع تأخري ؟ هذا فيه خالف ، واألصح إن شاء ا تعـاىل أ�ـه ال بـد مـن صـالة الظهـر معهـا ،                       
فيصلي الظهر أوال ، ثم يصلي بعدها العصر ، وهو مذهب  مجـاهري العلمـاء مـن املالكيـة والـشافعية                      

 مجع مـن الـصحابة كعبـد        حلائض   يف حق ا   وقد أفتى بذلك  واحلنابلة ، بل هو قول أكثر أهل العلم ،          
 بن عوف وعبدا بن عباس وغريمهـا رضـي ا عنـهم أمجعـني ، وال يعـرف هلـم خمـالف مـن                        نالرمح

  .الصحابة فهو كاإلمجاع 
  ومتى جيب عليه ذلك ؟) 43س
جيب عليه ذلـك إن أدرك مـن وقـت العـصر ركعـة ، علـى القـول الـصحيح ، فـإذا أدرك مـن وقـت                      ) ج

ب عليــه أن يــصلي الظهــر كاملــة فــإذا ا�تــهى منــها فإ�ــه يقــوم فيــصلي العــصر العــصر ركعــة فإ�ــه جيــ
  .كاملة 
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مــاذا يفعــل يف األذان واإلقامــة ، إن كــان لوحــده أو كــان إســالمه بعــد صــالة النــاس يف    ) 44س
  املساجد ؟

ن ــ أ�ه يؤذن أذا�ا واحدا ، ويقيم لكل صالة ، هذا هو الذي كـا              :القول الصحيح يف هذه املسألة      ) ج
عرفــة ، يفعلــه الــنيب صــلى ا عليــه وســلم إن مجــع بــني الــصالتني كمــا فعلــه يف مجــع الظهــرين تقــدميا ب

 تـأخريا مبزدلفـة ، فـإن كـان حيـسن األذان  واإلقامـة فليـؤذن ولـيقم ،             نيوكما فعله يف مجع العشائ    
  .وإن كان ال حيسنهما فليصل على حسب حاله ، فال يكلف ا �فسا إال وسعها 

  ما احلكم فيما لو أسلم بعد دخول وقت املغرب وقبل دخول وقت العشاء ؟) 45س
إن أســلم يف هــذا الوقــت فلــيس عليــه إال أن يــصلي املغــرب فقــط ،إن كــان قــد أدرك مــن وقتــها ) ج

  مقدار ركعة قبل دخول العشاء ، ألن من أدرك ركعة من الوقت قبل أن خيرج فقد أدرك الوقت 
  بعد دخول وقت العشاء ؟ ما احلكم فيما لو أسلم) 46س
إذا أسلم يف هذا الوقت فإ�ه جزما تلزمه صالة العشاء ، أل�ه أسلم وصار من أهل الوجـوب قبـل        ) ج

خروج وقتها ، ولكن هل تلزمه صالة املغرب أيضا ؟ هذا فيه خالف ، واألصح إن شاء ا تعاىل هو                    
ت الواحـد ألهـل األعـذار والـضرورة ،     أ�ه يلزمه أن يصلي معها املغرب ، ألن الوقتني يصريان كالوقـ     

 بـن  نوقياسا على احلائض ، إذا طهرت يف هذا الوقت ، كما أفتى به مجع من الصحابة كعبد الرمح            
مجــاع ، وهــو قــول عــوف وابــن عبــاس وغريمهــا ، وال يعــرف هلمــا خمــالف مــن الــصحابة فكــان كاإل 

الة املغرب والعشاء ، فيـؤذن      أكثر أهل العلم ، ولو كان إسالمه قبل الفجر بركعة ، فيلزمه ص            
  .أوال ثم يقيم فيصلي املغرب ، فإذا فرغ عاد فأقام فقط بال أذان ، ثم يصلي العشاء 
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ما احلكم لو عرض عليه اإلسالم واقتنع به ولكنه مل ينطق بالـشهادة إال بعـد دخـول وقـت                    ) 47س
  الصالة الثا�ية ؟

قع اإلسالم يف وقتها ، أل�ه قبل النطق بالشهادة         إذا كا�ت احلال كذلك فإمنا يلزمه الصالة اليت أو        ) ج
ال يعتـرب مـسلما ، فـال يطلـق عليــه اسـم اإلسـالم إال بعـد النطـق بالــشهادتني ، فيـصلي تلـك الـصالة الــيت            
أسلم يف وقتها ، وعليه أن يراعي التفصيل السابق ، فإن أسلم يف وقـت العـصر لزمـه صـالة الظهـر                       

  .قت العشاء لزمه صالة املغرب السابقة هلا معها وإن أسلم يف والسابقة هلا معها ، 
ما حكم الصلوات اليت مرت عليه وتركها حال كو�ه كافرا ؟ هل يلزمـه قـضاؤها            ) 48س

  أم ال ؟
ــ أمجع أهل العلم رمحهم ا تعاىل على أن الكافر إذا أسلم فإ�ه ال يلزمه قـضاء مـا فاتـه                     :أقول  ) ج

قل للـذين كفـروا     " ــ قوله تعاىل    :ــ منها   :إلمجاع يرجع ألمور    زمن الكفر ، بل هو عفو عنه ، وهذا ا         
ـــ أ�ـه قـد أسـلم يف عهـده      :والـصالة داخلـة يف هـذا العمـوم ، ومنـها         " إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف        

صلى ا عليه وسلم األعداد الكثرية ومل يثبت يف حديث واحد أ�ه أمر أحدا بقضاء ما فاتـه زمـن           
إن اإلسـالم   " ــ حـديث     :وهـذا معلـوم باالضـطرار مـن ديـن اإلسـالم ، ومنـها                كفره من الـصلوات ،      

ــ أن يف أمره بقضائها تنفريا له عن الـدين ، وحرجـا وإثقـاال ال تـأتي مبثلـه                    :، ومنها   " يهدم ما كان قبله     
الشريعة ، واملتقرر أن كل فعل يف تطبيقه عسر فإ�ه يصحب باليسر ، وأن األمر إذا ضـاق اتـسع ،                 

  . فع احلرج عن املكلفني من مقاصد هذه الشريعة املباركة زادها ا شرفا ورفعة وأن ر
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 ما احلكم فيما لو أسلم وترك عـددا مـن الـصلوات بعـد إسـالمه جـاهال حبكـم الـصالة                       )49س
  يف اإلسالم ؟

رمحـه ا  ــ هذه املسألة خالفية كبرية ، والذي يرتجح فيها هو ما اعتمده أبو العباس ابن تيمية      :أقول  ) ج
 ىتعاىل ، وهو أ�ه يستأ�ف الصالة بعد علمه بالوجوب ، وأما ما تركه جاهال بوجوبه فإ�ه غري مؤاخذ عل                  

تركــه ، وذلــك ألن الــشرائع  ــــ  علــى القــول الــصحيح ــــ  ال تلــزم إال بالقــدرة علــى القــول ولعمــل ، فــال 
ط يف ثبـوت األمـر الواجـب ،         تكليف إال بعلم ، وال عقوبة إال بعد إ�ذار ، فالعلم بـالوجوب شـر              

فمن ال يعلم بـالوجوب ـــ ومثلـه جيهـل ـــ فإ�ـه غـري مطالـب هبـذا الواجـب الـذي جهلـه ، يف حـال كو�ـه                                 
معــذورا جبهلــه ، وقــد حبثنــا األدلــة يف هــذه املــسألة يف رســالة مــستقلة ، ومــا ذكر�ــاه هــو النتيجــة 

جمموعــة مــن الــصلوات جــاهال بوجــوب واحملــصلة النهائيــة هلــذا املبحــث ، فــالراجح أن مــن أســلم وفــوت 
مما فاته منـها ، بـل علـى مـن حولـه أن              الصالة يف شريعة اإلسالم ، ومثله جيهل ، فإ�ه ال يلزمه قضاء شيء              

ملـن تـرك الـصالة    يعرفوه بوجوهبا وأهنا الركن الثا�ي من أركان اإلسالم وأ�ه ال حـظ يف اإلسـالم          
قت الذي عرف الوجوب فيـه ، أي يلزمـه أن يـصلي الوقـت               ا يف الو  فإذا عرف وجوهبا لزمه احملافظة عليه     

  .الذي عرف الوجوب فيه 
  هل حيكم بإسالم من صلى من الكفار ولو مل ينطق بالشهادتني ؟) 50س
ـــ هــذه املــسألة فيهــا خــالف بــني أهــل العلــم   :أقــول ) ج والــراجح وا تعــاىل أعلــم أ�ــه ال حيكــم  ، ـ

 أيضا ، ألن من شرط صحة الـصالة اإلسـالم ، ومـن املعلـوم                  ، بل وال تصح صالته      كبإسالمه مبجرد ذل  
أن الــشرط ال بــد أن يتقــدم علــى املــشروط ، وهــو حــال تكــبرية اإلحــرام ال يــزال علــى كفــره ،  
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ـــ أولـيس الـصالة    :فالواجب أوال أن ينطق بالشهادتني ثم ميكن من الصالة ، وأمـا قبلـها فـال ، فـإن قلـت          
 وهـو متـأخر عـن    �ظمهـا يف الـصالة يف التـشهد ،           لـشهادتني  ولكـن ا   ـــ �عـم   :فيها الشهادتان ؟ فأقول     

تكبرية اإلحرام ، واإلسالم السابق على تكبرية اإلحرام شرط لصحة الصالة باإلمجـاع ، وألن               
املتقرر عند أهل العلم أن اخلروج من اخلالف مستحب ، ال سيما يف مثـل هـذه املـسألة  اخلطـرية الـيت           

      .  من عدمه ، فال تنبغي املخاطرة بالدين يرتتب عليها صحة اإلسالم
  ؟ الكافر األصلي من الدخول للمسجد نكَّميهل ُ) 51س
ــ أما املسجد احلرام فإ�ه ال جيوز متكينه من قربا�ه ، أل�ه جنس ـــ بفـتح اجلـيم ـــ قـال تعـاىل                            :أقول  ) ج

وهذا هني عن   " احلرام بعد عامهم هذا     ا املشركون جنس فال يقربوا املسجد       يا أيها الذين ءآمنوا إمن    "  
قربا�ه فضال عن دخوله ، ولكن هذا احلكم من خـصائص املـسجد احلـرام ، وأمـا بقيـة املـساجد                   
فيجــوز أن يدخلــها الكــافر للمــصلحة الراجحــة ، كــأن يــرى أو يــسمع مــا قــد يكــون ســببا يف    

تــدخل عليــه  مــسجده إســالمه ، وقــد كا�ــت الوفــود الكــافرة تــأتي للــنيب صــلى ا عليــه وســلم و 
وتستمع العلم والدعوة منه ثم يسلمون ، بل جيـوز ربـط الكـافر يف املـسجد ، كمـا ربـط الـنيب                       
صلى ا عليه وسلم مثامة بن أثال يف سارية املسجد ، وكم من الكفار الذين أسلموا ملا رأوا                  

  .املسلمني صفوفا يف الصالة يف املسجد
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   لو أذن أو أقام ؟هل حيكم بإسالم الكافر فيما) 52س
 يف   الـدخول    سـالمه إن �ـوى بـه      فيه خالف يف ذلك ، واألقرب عنـدي إن شـاء ا  أ�ـه حيكـم بإ                 ) ج

اإلسالم ، ألن األعمال بالنيات واألمور باملقاصد، ومـن املعلـوم شـرعا أن العـربة يف األلفـاظ مبعا�يهـا         
  .ال مبجرد مبا�يها 

دة  تاركـا لـبعض الواجبـات ومرتكبـا           ما حكم من أسـلم يف دار احلـرب وبقـي مـ             )53س
  لبعض احملرمات جاهال حبقيقة حكمها الشرعي ؟

ــ الصحيح يف حكم هـذا الرجـل أ�ـه ال إثـم عليـه وال شـيء فيمـا فوتـه مـن الواجبـات أو              :أقول  ) ج
ارتكبه من احملرمات ، أل�ه جاهل باحلكم جهال يعذر بـه ، وقـد تقـرر أن الـشرائع ال تلـزم إال                       

  .رر أن التكاليف من شرط لزومها القدرة على العلم والعمل بالعلم ، وتق
  ما احلكم فيمن أسلم يف دار احلرب وبقي هبا سنني ال يؤدي الزكاة ؟) 54س
ــه جيــب عليــه أداء       :أقــول ) ج ـــ إن كــان قــد علــم أن الزكــاة مــن واجبــات اإلســالم يف املــال فإ� ـ

ا فـال شـيء عليـه ، ولكـن عليـه أن يـؤدي               زكاة ما فاته من السنني ، وأما إن كان ال يعلـم بوجوهبـ             
الزكاة يف السنة اليت على أهنا من الفرائض الشرعية ، وأما السنوات املاضية فـال زكـاة عليـه فيهـا             

  .أل�ه جاهل بالوجوب جهال يعذر به فيه ، والشرائع ال تلزم إال بالقدرة على العلم والعمل 
  ليه زكاة الفطر ؟ما الوقت الذي إذا أسلم فيه الكافر وجبت ع) 55س
فيه خالف ، والقول الصحيح إن شاء ا تعاىل أ�ه إن أسلم قبل غروب مشس يوم العيد وجبت عليـه                    ) ج

زكاة ، ألن هذا هو وقت وجوهبا ، وإن أسلم بعد ذلك فال جتب عليه زكاة الفطر ، فليلة الفطر                    
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قد ا�عقد وجـوب زكـاة      تبدأ من غروب مشس آخر يوم من رمضان ، فإذا غربت  مشس ذلك اليوم ف               
الفطر ، والكافر ليس من أهل الوجوب ، فإن أسلم بعد الغروب فإ�ه ال جتب عليـه الزكـاة ، أل�ـه                      
ليس من أهل الوجوب يف ابتداء وقت وجوهبا ، لكن من أسلم قبل ذلك أي قبل الغـروب فـإه مـن أهـل                        

  .الوجوب فعليه أن خيرج زكاة الفطر ، وهو مذهب اجلمهور 
  م املسلم اجلديد أن يصوم ما بقي من رمضان إن أسلم يف أثنائه ؟هل يلز) 56س
 صيام ما بقي منه ، لقولـه تعـاىل        إن أسلم يف شهر رمضان فإن عليه       هــ ال خالف بني الفقهاء أ�     :أقول  ) ج
  " .فمن شهد منكم الشهر فليصمه " 
  هل يلزمه قضاء ما فاته من رمضان قبل إسالمه ؟) 57س
يه عامة أهل العلم من املذاهب األربعة وغريهم ومجاهري أهل العلم أ�ه ال جيـب               ــ الذي عل  :أقول  ) ج

قـل للـذين كفـروا إن ينتـهوا يغفـر           " عليه قضاء ما فاته من الصوم زمن إسالمه ، وهو احلق ، لقوله تعـاىل                
  ." إن اإلسالم يهدم ما كان قبله " وقال عليه الصالة والسالم " هلم ما قد سلف 

   قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟هل يلزمه) 58س
ــ إن كان إسالمه بعد غروب مشس ذلك اليوم فال يلزمه قضاؤه على الـصحيح مـن قـويل أهـل                :أقول  ) ج

العلم ، ألن الليل ليس حمال لإلمساك ، فبغروب الشمس خرج وقت وجوب اإلمساك ، وأمـا إن كـان                  
ه تـردد ولكـن الـذي يرتجـح عنـدي           فاألمر عندي في    أي قبل غروب الشمس    إسالمه يف أثناء النهار     

وا تعــاىل أعلــى وأعلــم أن يلزمــه إمــساك بقيــة هــذا اليــوم وعليــه قــضاؤه فيمــا يــستقبل مــن األيــام بعــد   
 ، أما وجوب اإلمساك عليه بقية اليوم فأل�ـه أصـال أفطـر  يف أولـه بغـري املـسوغ الـشرعي ، ألن                          نرمضا
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ومبا يصححه مـن اإلسـالم ، وقـد تقـرر أن مـن أفطـر       بقاءه كافرا مل يسوغ له فيه ، فهو مطالب بالصوم         
يف النهار بال مسوغ شرعي فإ�ه يلزمه إمساك بقية هذا اليوم ، وأمـا وجـوب قـضائه فأل�ـه مل يـأت بالـصوم            
املأمور به شرعا ، وهذا حكم عليه يف هذا اليوم الذي أسلم فيه فقط ، وال شك أن ما قلنـاه هـو                    

الف العلمــاء ، وهــذا ألن احلـق أن الكــافر خماطــب بفــروع  وفيــه خــروج مـن خــ  يف حقــه ،  ألحـوط ا
  .الشريعة وخماطب مبا يصححها من اإلسالم، وا تعاىل أعلم وأعلى 

  ما احلكم فيما لو أسلم الكافر بعد ا�تهاء زمن الوقوف بعرفة ؟) 59س
 وقت الوقوف   ــ إن كان إسالمه بعد ا�تهاء زمن الوقوف فيكون احلج بذلك قد فاته ، لفوات              :أقول  ) ج

وزمن الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إىل   " احلج عرفة   " بعرفة ، وقد قال النيب صلى ا عليه وسلم          
  .فجر يوم النحر ، وقد فاته ذلك الوقت فلم يدرك منه شيئا 

  وما احلكم فيما لو أسلم قبل ا�تهاء وقت الوقوف بعرفة ؟) 60س
كنه احلج هذا العام ، ألن زمـن الوقـوف بعرفـة ال يـزال              ــ إن كا�ت احلال كذلك فإ�ه مي      :أقول  ) ج

ألن فرض احلـج علـى الفـور علـى       باقيا ، فإن كان قادرا على احلج يف هذا العام فعليه أن يبادر به ،                
القول الصحيح ، وإن كان غري قادر على احلج فعليه أن حيج العام الذي بعده إن توفرت فيه الشروط ،                

ج ، إما بقراءة مسائل احلج من كتاب معتمد ، وإما أن حيرص على سؤال               وعليه أن يتعلم كيفية احل    
  .أهل العلم ، واملهم أن احلج على الفور مع توفر الشروط 
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  هل اإلحرام قبل اإلسالم ينعقد ؟) 61س
ال ، ال ينعقــد ، ألن  اإلحــرام مــن العبــادات ، وقــد تقــرر أن العبــادات مبناهــا علــى اإلســـالم ،          ) ج

فاإلسالم شرط لصحة العبادات ، فمن أحرم قبل اإلسـالم فـإن إحرامـه هـذا غـري معتـرب ، فعليـه بعـد                         
  .إسالمه جتديده 

كـان أسـلم ،   ما احلكم فيما لو أحرم الكافر ودخل احلرم ، ثم ملـا رأى عظمـة امل         ) 62س
  فهل عليه أن يرجع لتجديد اإلحرام من امليقات أم ال ؟

ــ هذا فيه خالف ، والقول الصحيح أ�ه ال يلزمه ذلك ، بل حيرم  للحج من مكا�ه الذي هو فيـه            :أقول  ) ج
وألن " اإلســالم جيــب مــا قبلــه  " ، ألن جتــاوزه للميقــات مــن احملرمــات الــيت تغفــر باإلســالم ، حلــديث   

  .ل إسالمه ليس بإحرام معترب ، فيحرم من مكا�ه وال فدية عليه وال كفارة إحرامه قب
ما احلكم فيما لـو أسـلم ثـم أوصـى بـاحلج قبـل حلـول زمنـه، ومـات قبـل وقـت احلـج فمـا                             ) 63س

  حكم وصيته هذه ؟
لقد اختلف العلماء يف هذه الوصية ولكن القول الصحيح هو صحة هذه الوصية ، لكن مع  القول                  ) ج

 فإهنا إن كا�ت من ثلثه فهي الزمة  التنفيذ ، وأما إن كا�ت من مال الورثة فإهنا تكون من   بصحتها
وصايا الرب واإلحسان ، فال يلزم الورثة وال غريهم تنفيذها ، ولكن يستحب هلم إمضاؤها ألهنـا                 

  .من الرب واإلحسان مبيتهم 
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  ما حكم األضحية على من أسلم يف يوم النحر ؟) 64س
ــــ األضــحية  علــى املــسلم اجلديــد هــي كغريهــا علــى مــن كــان مــسلما ، والــراجح أن   :أقــول ) ج

األضحية سنة مؤكدة  يف حق املسلمني مجيعا ، فمن أسلم يف يوم النحر فيـستحب لـه أن يـضحي               
  .ملسلمني إن كان قادرا على مثنها ، وإال فال حرج عليه مع إخوا�ه ا

  اج فمن يكون وليها ؟ما احلكم يف امرأة أسلمت وأرادت الزو) 65س
ــ هذه من املسائل املهمة اليت ينبغي فهمها ، فإن كان هلا قريـب مـسلم ولـو كـان بعيـدا يف       :أقول  ) ج

فإن كان هناك أبوها أو أخوها القرابة ، فإ�ه يكون هو وليها ، أل�ه ال والية للكافر على املسلمة ،      
، وأما إن مل يكن من أقربائها أحـد مـن املـسلمني    أو ابن عمها أو حنوهم من العصبة فإ�ه يكون هو الويل           

فال خيلو أما أن تكون  يف ديار املسلمني وإما أن تكون يف بالد الكفار ، فإن كا�ـت يف بـالد     
املسلمني فاألمر سهل وهو أن يكون سلطان البلد هو وليها ، ألن املتقـرر شـرعا هـو أن الـسلطان ويل                      

ينيبه السلطان ، وأمـا إن كا�ـت قـد أسـلمت يف بـالد الكفـار       من ال ويل له ، وسواء السلطان أو من         
فالراجح أن وليها يكون هو رئيس املركز اإلسالمي يف بلـدها أو يف الـبالد اـاورة هلـا ، أل�ـه                      
أعلى سلطة إسالمية يف بلدها ، فيعقد هلا هذا الرئيس ، ويكون هو مبثابة وليها ، وهبذا أفتى مجـع مـن                      

  .أهل العلم 
  ذا أسلمت الكافرة على يد رجل يكون هو وليها ؟هل إ) 66س
ــــ ال ، ال يكــون هــو وليهــا علــى القــول الــصحيح ، بــل وليهــا الــسلطان إن مل يكــن مــن أوليائهــا  :أقــول ) ج

  .مسلم ، وكا�ت يف بالد املسلمني ، أو يكون وليها رئيس املركز اإلسالمي يف بلدها 
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كفئـا ملـن كـان مـسلما باألصـالة وأبـواه       من أسلم حـديثا وأبـواه كـافران فهـل يكـون          ) 67س
  مسلمان ؟

فيه خالف بني أهل العلم رمحهم ا تعاىل ، واحلق عندي يف هذه املسألة هو أن من أسلم حديثا                   ) ج
فإ�ه يكون كفئا ملن كان مسلما قـدميا ، حتـى وإن كـان أبـواه ال يـزاالن كـافرين ، فهـذا ال                         

 يتـزوج  مبـسلمة قدميـة وال حـرج  عليـه ، فاملـسلمون                 فيجوز للمـسلم اجلديـد أن     يضر يف الكفاءة ،     
واحد قدميهم وجديدهم وال فـرق بـني أحـد منـهم ، فاملـسلمون أكفـاء بعـضهم لـبعض مـن غـري                         

  .فرق ، هذا ما �دين ا تعاىل به 
ما احلكم يف مسلم تزوج �صرا�ية  أو يهودية ثم هي بدلت دينها إىل دين كفري آخـر                   ) 68س

  ا ، أو هل جيوز ملسلم أن ينكحها بعد أن بدلت دينها ؟فهل يقر على �كاحه
إن كا�ت بدلت دينها إىل دين آخر  يقر عليه باجلزية فال بأس يف بقائه معها ، وال يبطل عقده بـذلك           ) ج

كأن تنتقل النصرا�ية إىل دين اليهودية أو تنتقل اليهودية إىل دين النصرا�ية ، فال ينفـسخ �كـاح املـسلم              
ألن املتقرر شرعا أ�ه جيوز للمـسلم أن يـنكح العفيفـة مـن أهـل الكتـاب ، بـالقرآن                     عليها بذلك ،    

واإلمجـاع ، واملـرأة هنـا قـد ا�تقلـت مـن ديــن جيـوز للمـسلم �كـاح �ـسائهم إىل ديـن آخـر جيــوز يف             
اإلسالم �كـاح �ـسائهم ، وهـو مـذهب احلنفيـة واملالكيـة واألظهـر عنـد الـشافعية وروايـة عنـد                        

يع رمحة واسعة  اجلماحلنابلة ، رحم ا.  
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ما احلكم فيما لو ا�تقلت امرأة وثنية إىل دين أهل الكتاب فصارت يهودية أو �صرا�ية فهـل                 ) 69س
  جيوز للمسلم �كاحها ؟

�عـــم جيـــوز �كاحهـــا يف هـــذه احلالـــة ، ألن مـــن تـــدين بـــدين أهـــل الكتـــاب فهـــو منـــهم ولـــه   ) ج
 بالـدين الـذي كا�ـت عليـه ، وال �نظـر إىل      أحكامهم ، وإن كان باال�تقال إىل دينهم ، وال عربة         

حالة أبويها ، بل العربة هبـا هـي �فـسها ، فالكتابيـة األصـلية أو باال�تقـال جيـوز للمـسلم أن ينكحهـا                          
  .بشرط أن تكون عفيفة 

مــا احلكــم يف امــرأة كا�ــت كــافرة وطلقهــا زوجهــا الكــافر  ثــم �كحهــا          ) 70س
  ل يفرق بينهما أو يقران على هذا النكاح ؟كافر آخر قبل ا�قضاء عدهتا ثم أسلما معا فه

ــ املشكلة يف هذه املسألة هي أن هذه املـرأة قـد تزوجـت قبـل ا�قـضاء عـدهتا مـن زوجهـا                        :أقول  ) ج
األول ، وقد اختلف أهل العلم يف هـذه املـسألة والـراجح وا أعلـم أ�ـه إن كا�ـت عـدة املـرأة ال                          

دهتا من زوجها األول ، ثم يعقد هلا على الزوج الثا�ي عقـدا             تزال باقية فإ�ه يفرق بينهما ، حتى تنتهي ع        
جديــدا ، ذلــك ألن اإلســالم حيــرم النكــاح اجلديــد مــع بقــاء العــدة مــن الــزوج األول ، وهــو مــذهب     

والكفـار خمـاطبون   " وال تعزمـوا عقـدة النكـاح حتـى يبلـغ الكتـاب أجلـه            " ، لقوله تعاىل    اجلمهور  
قد محلت من زوجها القـديم ، فيـؤدي �كاحهـا بـالزوج الثـا�ي إىل              بالنواهي ، وألن املرأة قد تكون       

  .اختالط األ�ساب ، ومن مقاصد الشريعة حفظ النسل ، وا أعلم 
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ما احلكم يف زوجني كافرين ، تزوجا على �كاح متعة ، ثم أسلما معا ، فهل يقران     ) 71س
  على هذا النكاح أو ال ؟

نكاح ، بل ال بد من جتديد العقد ويكون عقدا شرعيا مستوفيا ــ ال ، ال يقران على هذا ال :أقول  ) ج
لكل شروطه الشرعية ، ذلك ألن �كاح املتعة عند�ا فاسد ، فـإذا أسـلما فـال يـزال املفـسد قائمـا ،              
فــال بــد مــن تــصحيح النكــاح ، وإزالــة هــذا املفــسد ، وهــو بــأن يعقــد هلمــا عقــد صــحيح واألمــر يف   

  .وا أعلم  . تصحيحه سهل ، و احلمد واملنة
  ما احلكم يف الزوجني الكافرين إذا تزوجا على غري مهر ، ثم أسلما ؟) 72س
يف هــذه احلالــة يقــران علــى �كاحهمــا ألن املفــسد يف العقــد قــد زال ، وال حيتــاج إىل جتديــده ،    ) ج

 أن هـذا  لكن ذكر بعض أهل العلم بأ�ه ال بد من إعطاء املرأة شيئا من املال ولو يسريا ويتفقان على                
زول بذلك املفسد ، وهو أمر حـسن ويـسري ، واملهـر ال بـأس بتـأخريه كمـا هـو                      هو املهر الشرعي ، وي    

  .وا أعلم . مقرر يف اإلسالم 
  ما احلكم لو تزوجها حال كفرمها على غري ويل ، ثم أسلما معا ؟) 73س
  .ل يف هذه احلالة أيضا يقران على �كاحهما وال حرج ، ألن املفسد قد زا) ج
  ما احلكم لو تزوجها حال كفرمها على غري شهود ؟) 74س
إن كا�ت احلالة ما ذكر فالنكاح صـحيح عنـد�ا بعـد إسـالمهما ، وال يلزمهمـا جتديـده ، ألن                  ) ج

  .وا أعلم .املفسد قد زال وليس هو بقائم 
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  ما احلكم فيمن تزوج بأخته ، ومها كافران يف دين جييز ذلك ، ثم أسلما ؟) 74س
 إن كا�ت احلالة كذلك فإ�ه ال بـد فـورا مـن التفريـق بينـهما ، ألن هـذا حمـرم يف كـل ديـن ،                         )ج

وهذا العقد فاسد ، والسبب يف فساده  ال يزال قائما وهو أ�ه �كح أخته ، وهي بعد اإلسالم أختـه ،      
  .فال بد من التفريق بينهما فورا 

  ثم أسلما ؟ما احلكم فيمن تزوج أخته من الرضاع ومها كافران ) 75س
إن كا�ت احلالة كذلك فال بـد مـن التفريـق بينـهما ، ألن العقـد علـى األخـت مـن الرضـاع عقـد                      ) ج

  .فاسد واملفسد بعد إسالمهما ال يزل قائما 
ــه كــل       ) 76س ــوفرت في ــا احلكــم يف زوجــني أســلما معــا و�كاحهمــا يف الكفــر قــد ت م

  شروط النكاح يف اإلسالم ؟
  .بعد إسالمهما ، باتفاق العلماء ، فيقران عليه باإلمجاع ــ هذا النكاح صحيح :أقول ) ج
  ما احلكم يف زوج أسلم وزوجته مل تسلم ولكنها كتابية ؟) 77س
زوجته كتابية فإ�ه يقر على �كاحها ، ألن مـا جـاز للمـسلم ابتـداؤه فيجـوز لـه                    إن كا�ت   ) ج

 وهـي مل تـسلم فـال بـأس أن           االستمرار عليه واليهودية والنصرا�ية جيوز ابتداء �كاحها فـإن أسـلم          
  .يقرها معه ، ألن �ساء أهل الكتاب العفيفات جيوز للمسلم �كاحهن 

  ما احلكم فيمن أسلمت وزوجها مل يسلم ؟) 78س
احلكم يف هذه احلالة أهنا ال تقر معه ، بل ال بـد مـن التفريـق بينـهما ، أل�ـه ال جيـوز للمـسلمة  أن           ) ج

ولـن  " وقـال تعـاىل     " ال تنكحوا املـشركني حتـى يؤمنـوا         و" تكون حتت زوج كافر ، قال تعاىل        
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وال فـرق   " ال هن حـل هلـم وال هـم حيلـون لـه              " وقال تعاىل   "جيعل ا للكافرين على املؤمنني سبيال       
  .يف ذلك بني الزوج الكتابي أو غريه ، فاملسلمة ال جيوز بقاؤها حتت زوج كافر مطلقا 

  ؟ ذلك ما احلكم فيما لو أسلم زوجها بعد) 79س
ــــ هــذا مــن مــوارد النــزاع الكــبرية بــني أهــل العلــم رحــم ا أمــواهتم وثبــت أحيــاءهم  :أقــول ) ج

يه مجع لوالراجح يف هذه املسألة عندي هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم وع        
ن أسـلم الـزوج بعـد إسـالم         ـــ إ  :من احملققني وهو الذي تدل عليـه الـسنة الـصحيحة ، وخالصـته أن �قـول                  

ــ إما أن يسلم وهي ال تزال يف العدة منه وإما أن يكون إسـالمه بعـد ا�قـضاء العـدة ،             :امرأته فال خيلو    
وأما إن ا�قـضت عـدهتا      فإن كان إسالمه قبل ا�قضاء العدة فهي ال تزال زوجته ، وله حق ارجتاعها ،                

نكح مـن شـاءت مـن املـسلمني ، وإن هـي أحبـت                وال يزال كافرا ، فقد زال سلطا�ه عليها فلها أن ت          
أن تنتظره لعل ا أن يهديه فلها ذلك ، فإن أسلم بعد ذلك وأرادت هي أن ترجع إليه فلـها ذلـك ، فرتجـع           
إليه من غري حاجة لتجديد عقد بينهما، بل بالعقد األول ، على القول الصحيح ، هكذا جـرت الـسنة ،                     

وكــان إذا هــاجرت  امــرأة مــن أهــل  " حيح البخــاري ويكفيــك يف ذلــك قــول ابــن عبــاس يف صــ  
احلرب مل ختطب حتى حتيض وتطهـر ، فـإذا طهـرت حـل هلـا النكـاح ، فـإن هـاجر زوجهـا قبـل ذلـك             

وهذا هو اختيار اخلالل  وأبي بكر من أصحابنا ، وابن املنذر وابن حزم ، وهو مـذهب    " ردت إليه   
  .جلميع رمحة واسعة احلسن وطاووس وقتادة وعكرمة واحلكم ،رحم ا ا
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هــل علــى الــزوج الكــافر إذا أســلم وامتنعــت زوجتــه مــن اإلســالم أن يــدفع هلــا شــيئا مــن   ) 80س
  املهر؟

ــــ لقــد اختلــف أهــل العلــم يف هــذه املــسألة ، والــراجح إن شــاء ا تعــاىل  أن  إســالمه إمــا أن  : أقــول )ج
لـدخول فعليـه أن يـدفع هلـا �ـصف      يكون قبل الدخول وإما أن يكـون بعـد الـدخول ، فـإن كـان قبـل ا                

 وهـو مـذهب     املهر ،ألن الفرقة جاءت من قبله على وجه ال تقدر الزوجـة علـى تالفيـه فأشـبه الطـالق                     
،  وأما إن كان بعد الدخول فعليه أن يدفع هلا املهر كامال ، ألن املهر قـد اسـتقر بالـدخول            اجلمهور  

   .وا أعلم . اتفاق الفقهاء وشيء وهفلم يسقط منه 
  وهل يلزم الزوج  الكافر أن يدفع لزوجته شيئا من املهر  إن هي أسلمت قبله وامتنع هو ؟) 81س
ــ إن كان بعد دخوله هبا ، فعليه أن يدفع املهر كـامال ، ألن املهـر قـد اسـتقر بالـدخول فـال                         :أقول  ) ج

 والراجح أ�ه ال يلزمـه  يسقط منه شيء ، وهو اتفاق الفقهاء ،  وأما إن كان قبل الدخول ، ففيه خالف ،    
دفع شيء من املهر ، ألن الفرقة جاءت من قبلها بسبب ال يقدر الزوج على تالفيه فسقط بذلك مهرهـا                    

   .وهو مذهب اجلمهور . 
مــا احلكــم إن كــان ســبب الفرقــة هــو عــدم إقــرارهم علــى هــذا النكــاح كمــن    ) 82س

  ما ثم فرقنا بينهما هلذا السبب ؟�كح حمرما له أو من بينه وبينها رضاع  حمرم ، أي أهنما أسل
ـــ إمـا أن هـذا التفريـق حـصل قبـل الـدخول أو بعـد الـدخل هبـا ، فـإن                         :ــ هذا ال خيلـو مـن حـالتني          :أقول  ) ج

كان حصل قبل الدخول هبا ، فإهنا ال تستحق شـيئا عليـه ، أل�ـه �كـاح باطـل مـن أساسـه ، وال يقـر             
ــدخول     ــدخول   عليــه اإلســالم ، وحــدثت الفرقــة فيــه قبــل ال ، وأمــا إن كا�ــت الفرقــة حــصلت بعــد ل
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فاألرجح عندي وا تعاىل أعلم ، أ�ه ينزل منزلة �كاح الشبهة ، فلها املهر مبا اسـتحل مـن فرجهـا ،                      
  .فإن كان املهر قد مسي فلها املسمى كامال ، وإن كان مل يسم فلها مهر مثلها ، وا أعلم 

 الـيت ال تـزال كـافرة ، إن حكمنـا بوجـوب       وجتههل يلزم املسلم اجلديد أن ينفق على ز    ) 83س
  الفرقة بينهما ؟

ــ يف هذه احلالة ال يلزم الزوج أن ينفق على هذه الزوجة الكافرة ، اليت منعنـاه مـن قرباهنـا،                   :أقول  ) ج
وهــو مــذهب األحنــاف واملالكيــة والــشافعية واحلنابلــة ، وذلــك ألن الفرقــة جــاءت مــن قبلــها بإبائهــا    

يستمتع هبـا زوجهـا يف تلـك املـدة ، والنفقـة يف مقابـل االسـتمتاع ، وألهنـا بتأخرهـا عـن                         لإلسالم ، ومل    
ــا ، وتــاليف حاهلــا        ــزوج علــى اســتبقاء �كاحه ــه ال ســبيل لل ــدة والناشــز ، وأل� اإلســالم كاملرت

   . فأشبهت البائن
  ما احلكم لو كا�ت يف هذه احلالة حامال ؟) 84س
قة عليها واجبة ، من أجـل احلمـل ، سـواء امتنعـت مـن اإلسـالم أو                   ــ إذا كا�ت حامال فإن النف     :أقول  ) ج

  .قبلت 
  ما احلكم لو أسلمت الزوجة قبل ا�قضاء عدهتا ؟) 85س
ــ إن أسلمت هذه الزوجة قبـل ا�قـضاء عـدهتا عـاد هلـا حـق وجـوب النفقـة ، ألن املـا�ع منـها قـد                       :أقول  ) ج

  .جية وعود اإلباحة فتجب عليه �فقتها بعد إسالمها ، الستقرار الزو زال،
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هل يلزمه �فقتها يف املدة اليت امتنعـت مـن اإلسـالم فيهـا بعـد أن أسـلمت وعـادت لـه، أم النفقـة                        ) 86س
  تبدأ بوقت إسالمها وعودهتا إليه ؟

ــ هذا فيه خالف بني العلماء ، واألرجح إن شـاء ا تعـاىل أ�ـه ال حـق هلـا يف النفقـة يف املـدة                   :أقول  ) ج
، وألن اسـتمتاعه هبـا متعطـل        وقـد جـاءت مـن قبلـها         يهـا ، ألن مـدة التـأخري كالنـشوز           اليت مل تـسلم ف    

بسبب من جهتها ، لكن من مكارم األخالق ومعايل األمور أن يتـساهل يف مثـل ذلـك ، ال سـيما                      
وأن اخلالف يف مثل ذلك قد يكون سببا يف ردهتا وعدم ثباهتا ، فيكون من باب الدعوة أن يعطيهـا                    

  .وا أعلم . ا�قطاع النفقة فيما مضى ما يعوضها عن
ومــا احلكــم إن كا�ــت املــرأة هــي الــيت أســلمت ، وزوجهــا ممتنــع ، وحكمنــا بوجــوب    ) 87س

  الفرقة بينهما ، فهل يلزمه هو أن ينفق عليها يف زمن عدهتا ؟
ها طوعـا   ــ فيه خالف ، والراجح هو مذهب اجلمهور من أ�ه يلزمه �فقتها زمن العدة ، فإن سـلم                 :أقول  ) ج

  .، وإال فيلزمه القاضي إن كان يف ديار�ا ، وإال فا يعوض عليها 
  ما احلكم لو كا�ت الفرقة كا�ت بإسالم أحد الزوجني قبل الدخول ؟) 88س
  .وا أعلم . يف هذه احلالة قد اتفق الفقهاء على أ�ه ال �فقة هلا وذلك لعدم وجوب العدة عليها ) ج
  ؟ ، فأسلمن معه وحتته أكثر من أربع زوجاتما احلكم فيمن أسلم) 89س
ــا ،     ) ج ــهن أربع ــتخري من ــع زوجــات فلي ــه أرب ــذهب    إذا أســلم الرجــل وحتت ــو م ــاقي ، وه ــارق الب ويف

" اجلمهور، حلديث قيس بن احلارث أ�ه أسلم وحتته مثان �ـسوة ، فقـال لـه الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم                          
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يف حديث غيالن بن سلمة أ�ه أسلم وحتته عشر �ـسوة           رواه أبو داود وابن ماجه ، و      " اخرت منهن أربعا    
  رواه الرتمذي ، " ، فأسلمن معه ، فأمره رسول ا صلى ا عليه وسلم أن يتخري منهن أربعا 

ما احلكم فيما لو أسلم بعـضهن وأبـى بعـضهن وكا�ـت املمتنعـة مـن أهـل الكتـاب فهـل                  ) 90س
  مة فقط ؟تدخل يف االختيار ، أم أن التخيري خمصوص باملسل

ــه إبقاؤهــا معــه بعــد إســالمه ،     :أقــول ) ج ـــ التخــيري يكــون بــني مــن جيــوز ل وأ�ــت تعلــم أن �ــساء أهــل  ـ
ــــ فيــدخل يف التخــيري ، :الكتــاب جيــوز للمــسلم �كاحهــا ، وإبقاؤهــا معــه بعــد إســالمه ، وعليــه  

ة الـيت تنكـر     ولكن ال أظن املسلم أن يفارق املسلمة اليت آمنت با تعاىل ، ويبقي عنـده الكـافر                
  .وحدا�ية ا وإن كا�ت جتوز له 

  ما احلكم لو امتنع من االختيار ؟) 91س
ــ هذا ليس له فيه خرية ، بل ال بد أن يبادر باختيار األربع ، وهذا مـن الواجبـات الفوريـة الـيت                        :أقول  ) ج

منـهن مجيعـا ، وإن      ال تأخري فيها ، فإن امتنع فإن احلـاكم جيـربه علـى القيـام بـذلك بـاحلبس واالمتنـاع                      
رأى أن الضرب ينفع يف مثله فال بأس ، واملهم أ�ه يعزه اإلمام مبا يراه �افعا يف مثله حتـى يفـئ إىل أمـر                         

  .الشرع ويرتك عناده وخيضع ألمر ا ورسوله 
  يف حال االمتناع أال ترى أن احلاكم يتوىل هو االختيار ؟) 92س
ا يريـده الـزوج وخيتلـف األمـر بـاختالف شـهوته وميولـه ،             ال ، ال �رى ذلـك ألن األمـر مـبين علـى مـ              ) ج

  .وذلك ال يعرفه احلاكم ، فال ينوب عنه فيه 
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  لو طلب اإلمهال حتى يرتوى ويفكر فهل ميكن من ذلك ، وكم يؤخر لو جاز ذلك ؟) 93س
 بثالثة ــ إن طلب اإلمهال قليال يف مدة قصرية عرفا فال بأس بذلك ، ويقدرها بعض أهل العلم:أقول ) ج

أيــام ، ولكــن عليــه أن ميتنــع منــهن يف هــذه املــدة ، ألن منــهن مــن حتــرم عليــه ال بعينــها ، وال ميكنــه   
  .اجتناب من حترم عليه إال باجتناب اجلميع 

  يف زمان تفكريه ، والذي قدر�اه بثالثة أيام ، هل يلزمه �فقة اجلميع ؟) 94س
 ووقفهـــن علـــى اختيـــاره أو فـــسخه  النفقـــة �عـــم يلزمـــه �فقتـــهن مجيعـــا ، فلـــهن يف زمـــان حبـــسه ) ج

الزوجــات أيتــهن اختــار  والــسكنى إىل أن خيتــار ، ألهنــن حمبوســات عليــه ، وألهنــن يف حكــم   
  .جاز
  ما حال أوالد من فارقهن ومل خيتارهن من �سائه السابقات ؟) 95س
  .ــ هم أوالده  ينسبون إليه  ، وعليه �فقتهم ، وال إشكال يف ذلك :أقول ) ج
  إن كا�ت منهن كافرة ليست من أهل الكتاب ومل تسلم فهل تدخل يف االختيار ؟) 96س
ــافرة الـــيت ليـــست مـــن أهـــل    ) ج ال ، ال تـــدخل يف االختيـــار ، ألن األصـــل حرمـــة �كـــاح الكـ

الكتاب، فهذه الكافرة  جيب عليه مفارقتـها حـال ، وال تـدخل مـع مجلـة �ـسائه يف التخـيري ، لقولـه                        
وإمنـا  " وال تنكحوا املشركات حتى يؤمن " وقال تعاىل "  الكوافر وال متسكوا بعصم  " تعاىل  

  .استثنيت الكافرة من أهل الكتاب فقط إن كا�ت عفيفة 
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  مب يتحقق االختيار ؟) 97س
ـــ اخـرتت   :ــ لقد �ص أهل العلم  على أن األصل يف االختيار أن يكـون بقولـه ، أي أن يقـول               :أقول  ) ج

 هو األصل ، ولكن هناك االختيار الفعلي ، وهو أن يطأ واحدة منـهن ، فـإن               فال�ة وفال�ة وفال�ة ، وهذا    
  .ئه هلا يعد اختيارا منه هلا ، فيكون االختيار بالقول وبالفعل وط
  هل ميكن متييز ذلك بالقرعة ، أي أن يقرع بينهن ومن خرجت عليها القرعة فهي زوجته ؟) 98س
ن األمر مبناه على اختياره الذي يرجع إىل رغبته وهواه          يف هذا األمر ، أل    ال ، ال مدخل للقرعة      )  ج

  .وشهوته وميوله ، والقرعة ال شأن هلا بذلك 
  كم عدة املرأة اليت مل خيتارها ، أي اليت أراد فراقها ؟) 99س
ــ إذا اختار أربعا وفارق البواقي فإ�ـه يلـزمهن أن يعتـددن عـدة املطلقـات ، ألهنـن يف احلقيقـة                :أقول  ) ج

، فإن كن ممن حيضن فعدهتن ثالثـة قـروء ، وإن كـن مـن اآليـسات أو ممـن ال حيـضن فعـدهتن                  مطلقات  
  . فعدهتا أن تضع محلها ثالثة أشهر ، وإن كن أوالت محل 

ما احلكم لو أسلم وأسلم معه �ساؤه كلـهن ثـم أحـرم بـاحلج أو بـالعمرة وأحـرمن                    ) 100س
مهن أم يؤخر االختيـار إىل أن حيلـوا مجيعـا           معه كلهن فهل يلزم باختيار األربع حال إحرامه وإحرا        

    من إحرامهم ؟
يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم ، والراجح إن شاء ا تعاىل أ�ه يلـزم باالختيـار ولـو كـان                      ) ج

 اإلحرام شيئا ،وذلك ألن اإلحـرام اسـتدامة للنكـاح  وتعـيني              رحمرما وهن حمرمات ، وهذا ال يض      
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 �كاح جديد ، فهو كالرجعة ، وقد تقرر أ�ه يغتفر يف البقـاء مـا ال                 للمنكوحة وليس هو بابتداء   
  .يغتفر يف االبتداء 

  هل يشرتط رضا  املرأة  يف هذا االختيار ؟) 101س
ال ، ال يشرتط رضا املرأة فيه ، ألن احلق يف االختيار يعـود لـه ، ال هلـا ، وأل�ـه واجـب  عليـه مـن             ) ج

ة برضا أحد فيه أو عدم رضاه ، فال خرية ألحـد فيمـا قـضاه ا                 قبل الشارع جيب عليه تنفيذه وال عرب      
  . يشرتط رضاها ، وال رضا وليها تعاىل ورسوله صلى ا عليه وسلم ، فال

  ما احلكم فيما لو مات بعد إسالمه وإسالمهن مجيعا وقبل أن خيتار منهن أربعا ؟) 102س
 مجيعا عليهن العدة ، كل امرأة تعتـد حبـسب       ــ هذه قد تقع ، فإن وقعت فاحلكم فيها أهنن         :أقول  ) ج

عدهتا املقررة شرعا ، فمـن كا�ـت ذات محـل فعـدهتا أن تـضع محلـها ، ومـن كا�ـت غـري ذات محـل                  
فعدهتا أربعة أشهر وعـشرا ، كـل حبـسبه ، ألن األصـل بقـاء مـا كـان علـى مـا كـان ، وأل�ـه مل                              

  .ا العدة من غري متييز  بينهن  ملوته قبل ذلك ، فيلومهن مجيعريتميز املفارقات باالختيا
  أال حيق للوارث يف هذه احلالة أن خيتار منهن أربعا ؟) 103س
ال ، ال حــق لــه يف ذلــك ، ألن االختيــار ال تدخلــه النيابــة ، وألن هــذا احلــق غــري مــوروث ، أي ال ) ج

ل احلـق  يدخل يف مجلة ما يورث ، فال حق للوارث وال للحاكم وال لغريمها أن يتـدخل يف ذلـك ، بـ     
  .هو ما ذكرته لك من أهنن مجيعا �ساؤه وعليهن مجيعا العدة 
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وما احلكم فيما لـو كـان العكـس ، أي أسـلم هـو وأسـلمن معـه ، ثـم مـات النـساء                      ) 104س
  مجيعا قبل أن خيتار ؟

ــ يف هذه احلالة فله االختيار بني من مات ومن بقي منهن ، وال يتجاوز اختيـاره علـى أربـع ،                      :أقول  ) ج
�ه هو صـاحب احلـق يف االختيـار ، وال عـربة مبـوهتن أو مـوت بعـضهن ، ألن صـاحب احلـق ال يـزال                           أل
  .حيا
   أم وابنتها وأسلما معه ؟أسلم وحتتهما احلكم فيما لو ) 105س
رم عليـه    فإ�ـه حيـ    هبمـا، ه دخـل    د كـان احلـال مـا ذكـر فـإن كـان قبـل إسـالمه أو بعـ                   ـــ إذا  :أقول) ج

 فـال حيـل لـه يف يـوم مـن            التأبيـد،  بل حيرمان عليه على      اجلميع، عليه مفارقة     فيجب وابنتها، األم   اجلميع،
 عليــه ابنتــها ألن البنــت تكــون منــهن، وبيــان ذلــك أن �كاحـه لــألم حــرم   يــنكح واحــدةاأليـام أن  

وربـائبكم  " ربيبة له  بعد الدخول بأمهـا ، والربيبـة حيـرم علـى زوج األم �كاحهـا ، لقولـه تعـاىل                        
فهذا بالنبـسة للبنـت ، وأمـا األم فوجـه           " كم من �سائكم الالتي دخلتم هبن       الالتي  يف حجور   

فيكــون هــو زوج ابنتــها وهــي أم زوجتــه ، وأم الزوجــة حــرام ،  حترميهــا عليــه فأل�ــه دخــل بابنتــها ،  
فالبنت حرمت ألهنا ربيبة له ، واألم حرمت  ألهنا أم زوجته ، وقـد قـال تعـاىل يف سـياق احملرمـات                           

  .ولقد �قل ابن املنذر إمجاع أهل العلم على هاتني املسألتني  "ساؤكم وأمهات �" 
   وما احلكم فيما لو مل يدخل بواحدة منهما ؟) 106س
ــ إن مل يدخل بواحدة منهما ، فإ�ه يثبت له �كاح البنت فقط ، ويبطل �كاح األم ، وذلـك ألن                     :أقول  ) ج

خول ، وأما عقده على البنت فإ�ـه حيـرم عليـه أمهـا         عقد �كاحه على األم ال حيرم عليه ابنتها إال بالد         
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ولو مل يدخل ، فعقده على البنـت أقـوى مـن عقـده علـى أماهـا أل�ـه حيـرم مبجـرده خبـالف اآلخـر فإ�ـه ال                           
حيرم إال با�ضمام الدخل إليه ، فنكاحه البنت حيرم أمها ويفـسخ عقـدها إن كـان موجـودا ، ومينـع                  

. إ�ه يقال له ، ما لك إال البنت فقط ، وأما أمها فحرام عليك على التأبيد        ــ ف :�فوذه وا�عقاده مطلقا، وعليه     
  .وا أعلم 

وما احلكم فيما إذا مل يدخل إال بأمها فقط ، أي أ�ه عقد عليهما ولكنه دخل بـاألم فقـط          ) 107س
  دون البنت ؟

هــا  أل�ــه بنكــاح أمحــرام عليــه مطلقــا ،ــــ يف هــذه احلالــة فقــد اتفــق العلمــاء علــى أن البنــت  :أقــول ) ج
  .والدخول هبا صارت البنت ربيبة له ، والربيبة حرام على زوج األم باتفاق العلماء إذا دخل بأمها 

  وما احلكم فيما لو مل يدخل  إال بالبنت  فقط دون األم ؟) 108س
 البنت فحالل   ــ يف هذه احلالة أيضا فقد اتفق أهل العلم على أ�ه حيرم عليه أمها على التأبيد، وأما                :أقول  

  .له إن أسلمت معه 
  ما احلكم فيما لو مجع حتته من حيرم اجلمع بينهما غري األم وابنتها ؟) 109س
د اختلـف أهـل   قـ ــ  مثال ذلك أن جيمع بني األختني ، أو بني البنت وعمتها أو بني البنت وخالتـها ، و  :أقول  ) ج

خيــري بينــهما ، فيختــار أحــدمها ويفــارق  العلــم يف ذلــك علــى أقــوال ، والــراجح يف هــذه املــسألة أ�ــه  
األخـــرى ، ســـواء دخـــل هبمـــا أو ال ، أو دخـــل هبـــذه أو هـــذه ، وســـواء تزوجهمـــا يف عقـــد واحـــد أو  

  .متعدد،وهو مذهب مجاهري أهل العلم 
  



 44

  هل هناك توارث بني املسلم  والكافر ؟) 110س
ثــه باتفــاق العلمــاء ، وإن مــات ال ، ال تــوارث بينــهما ، فــإن مــات املــسلم فــإن قريبــه الكــافر ال ير) ج

الكافر فإن قريبه املسلم ال يرثه  يف قول أكثر أهل العلم ، وعلى ذلك قال النيب صـلى ا عليـه    
  .وهو يف الصحيح " ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر " وسلم 

كافر ما احلكم فيما لو مات مسلم ومن أبنائه من هو كافر ثم أسلم هذا الولد ال               ) 111س
  فهل يرث أباه بعد إسالمه أم ال ؟

يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم ، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح املليح هو أ�ه ال يرثـه   ) ج
، ألن العربة باحلال عند املوت ، أي حلظـة املـوت ، ال بعـده ، أل�ـه بـاملوت قـد ا�تقـل املـال إىل مـستحقيه مـن                    

مته ، لكنـه مـاهلم وحـدهم دون غريهـم ، للحـديث الـسابق                الورثة حكما ، وإن تـأخرت قـس       
  .وا أعلم" ال يتوارث أهل  ملتني شتى " يف قطع التوارث بني املسلم والكافر ، ويف احلديث 

ما احلكم فيما لو أسلم كافر على أحد من املسلمني ، ثم مـات وال وارث لـه ، فهـل                     ) 112س
  يرثه هذا الداعية الذي أسلم على يديه ؟

فيه خالف ، ولكن القول الصحيح ، هو أ�ه ال يرثه ، وذلك ألن أسباب اإلرث توقيفية  على الـدليل   ) ج
ــة والنكــاح       ــة أســباب فقــط ، وهــي القراب ــة إال ثالث ــصريح ، ومل يثبــت يف األدل ــصحيح ال الــشرعي ال

ث بـني امليـت     للتواروالوالء ، فهذه األسباب هي ما دل عليه الدليل ويبقى ما عداها على عدم صالحيته                
  .واحلــي ، فمــن أثبــت التــوارث بــني  املــسلم اجلديــد ومــن أســلم علــى يديــه فإ�ــه مطالــب بالــدليل             
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  ما الضابط يف األ�كحة اليت يتوارث هبا الكفار إذا أسلموا وحتاكموا إلينا؟) 113س
ـــ الــضابط يف ذلــك يقــول  :أقــول ) ج ـــ :ـ كــل �كــاح كــان بــني الكفــار وأقــره اإلســالم بعــد    ( ـ

ـــ  أ�كحـة قـد اتفـق العلمـاء علـى        :ـــ األول  :هذا على ثالثـة أ�ـواع   )هم فهو مفيد للتوارث بينهما   إسالم
اإلقرار عليها بعد اإلسالم ، فهذه األ�كحة يتوارث هبا الزوجني الكافرين بعد إسالمهما باتفـاق               

الـشاهدين ، واملهـر     ، وهي اليت يتوفر  فيها ما جيب توفره يف أ�كحة أهل اإلسالم ، من الويل و                العلماء  
وأن تكون بلفظ  النكـاح ، وال يكـون بينـهما �ـسب ، أو سـبب يوجـب التحـريم ، كنكـاح                         

 أ�كحة قـد اتفـق العلمـاء علـى عـدم صـحتها بعـد            ــ: أو مصاهرة ، الثا�ي       احملارم أو من بينهما رضاع    
بـني  إسالمهم ، كنكاح من حترم عليه بنسب أو رضاع  أو مصاهرة ، فهـذه أ�كحـة ال خـالف             

العلماء يف أهنم ال يقرون عليهـا ، وعليـه فهـذا النـوع مـن األ�كحـة ال يفيـد التـوارث بـني الـزوجني ،                            
كـأن يكـون النكـاح بغـري ويل أو         ــ أ�كحة قد اختلف أهل العم يف اإلقـرار عليهـا ،             :الثالث  

ار مهــر أو شــهود ، أو بغــري لفــظ النكــاح ، وأكثــر أهــل العلــم يف مثــل هــذا النــوع علــى أن الكفــ 
يقرون عليها ، وهو القول الصحيح ، وعليه فهذه األ�كحة تفيد التوارث بني الزوجني ، وذلـك أل�ـه قـد           
أســـلم خلـــق كـــثري علـــى عهـــد رســـول ا صـــلى ا عليـــه وســـلم ومل يـــسأهلم عـــن  شـــروط    

  .وا أعلم . أ�كحتهم 
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ج وهـي ال تـزال      ما احلكم فيما لو محلت األم  الكافرة من زوج كافر ، فمات الزو             ) 114س
  كافرة ، ثم أسلمت بعد ذلك فهل يرث الولد من أبيه الكافر أم ال ؟

ــ يف هذه املسألة خالف بني أهل العلـم ، والـراجح أ�ـه يـرث مـن أبيـه الكـافر ، وذلـك ألن                          :أقول  ) ج
العربة يف املرياث من عدمه إمنا هـي حـال الـوارث حـال مـوت مورثـه ، وال يـضر تغـري احلـال بعـد ذلـك ،                               
ــه كــان       وهــذا اجلــنني الحــق بأبيــه ، وإن كــان  حمكومــا بإســالمه تبعــا إلســالم أمــه ، وذلــك أل�

  وا أعلم . حمكوما عليه بالكفر  يوم مات أبوه ، وقد ورثه من تلك اللحظة 
ما احلكم فيما لو مات األب الكافر وله أبناء منه ، ثم أسلم أحدهم بعد موت أبيـه           ) 115س

   ؟فهل يستحق املرياث منه
ــــ هــي قريبــة مــن املــسألة الــسابقة ، والــراجح هــو كــالراجح  هنــاك ، وهــو أن هــذا املــسلم :أقــول ) ج

هـي يف حـال الـوارث  يف اللحظـة الـيت مـات فيهـا مورثـه ،                 اجلديد يرث من أبيه الكافر ، ألن العـربة          
مـات فيهـا   وهذا الوالد كان كافرا يوم مات أبوه ، واإلرث ينتقل حكما للوارث يف اللحظة اليت                

من يورثه ، وال عربة بتغري احلال بعد ذلك ، وليس هذا من توريث املسلم من الكافر ، ألن اإلسالم                    
إمنا جاء بعد التوارث بينهما ، ففي احلقيقة أن احلال هي أن أ�نا ورثنا الكافر من الكافر ، واملـرياث             

أمـا حـق اإلرث فإ�ـه ثابـت مـن حلظـة             ليس هو قسمة املال ، وإمنا القسمة تعترب فرزا للحـق املـوروث ، و              
  .وا أعلم .حتقق املوت ، فا�تبه هلذا 
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هل جيوز أن يعطى الكافر من الزكاة إذا رجي بذلك إسالمه وإسالم من وراءه من بين         ) 116س
  قومه ؟

�عم ، يعطى من الزكاة ، وهو سـهم املؤلفـة قلـوهبم ، وقـد �ـص ا تعـاىل علـى ذلـك يف القـرآن                          ) ج
 معرض بيان أهل الزكاة املـستحقني هلـا ، ولكـن هـذا يكـون لـويل األمـر ، أل�ـه                       الكريم يف 

يفتقر إىل اجتهاده ، وهو مبين على غلبة الظن ، فإذا غلب على ظن والة األمر أ�ه بإعطاء هذا الكافر                   
من الزكاة أ�ه سيسلم ويسلم من وراءه من بين قومه فـال حـرج عليـه يف أن يعطيـه ، وال غـضاضة                  

لــود ذلــك ، وأي قيمــة للمــال إن كــان ســيكون يف مقابــل  إ�قــاذ الــنفس مــن  الكفــر  واخلعليــه يف 
  .وا أعلم .األبدي يف النار 

  ما حكم العقود اليت بني الكفار إذا أسلموا بعد عقدها ؟) 117س
ــ إن كا�ت هذه العقود مـن العقـود اجلـائزة يف اإلسـالم والـيت تتـوفر فيهـا الـشروط  وتنتفـي              :أقول  ) ج

فيها املوا�ع فهم على ما تعاقدوا عليـه ، ألن األصـل بقـاء مـا كـان علـى مـا كـان ، ولـيس يف هـذه                              
العقود ما حيرمه اإلسالم ، واألصل يف العقود احلل ، وأما إن كا�ت هذه العقود مما مينعه اإلسالم منـع              

خلمــر  حتــريم كعقــود الربــا أو كا�ــت تتــضمن امليــسر  أو بيــع مــا ال جيــوز بيعــه شــرعا كبيــع ا  
ـــ  :واخلنزير واألصنام وامليتة وحنو ذلـك ممـا ثبـت حترميـه يف اإلسـالم فهـذه العقـود ال ختلـو مـن حـالتني             

ــ أن يكون قد مت القبض فيها وهم كفار ، أي قبل إسـالمهم أي أن العقـد والقـبض حـصال                      :األوىل  
المهم وهــم ال يزالــون علــى كفــرهم ، فهــذا قــد مت، ويقــرون علــى ملكــه ، ويغفــر هلــم بإســ   

ـــ  : الثا�يـة    حتريم ذلك ، فيصري الفعل يف حقهم عفوا ، مبنزلة من عقد عقدا وقبض قبضا غـري حمـرم ،                   
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أن يكون العقد حصل قبل اإلسالم ولكن مل يتم القبض بعد ، فإ�ه يف هذه احلالة ال جيـوز هلـم أن                 
  .علم يقبضوا قبضا حمرما، وما سبق من التفصيل هو قول مجاهري أهل العلم ، وا أ

  هل  جيب االقتصاص ممن جنى ثم أسلم ؟) 118س
ــ يف هذه املسألة خالف طويل بني العلماء رمحهم ا تعاىل ، والراجح من هذا اخلالف هو ما                  :أقول  ) ج

اختاره أبو العباس ابن تيمية رمحه ا تعاىل  من  أن العقوبات  على ما فعله الكافر إذا أسلم ال تقام ،          
افر  على مل فعله قبل اإلسالم من حمرم ، سوا كـان يعتقـد حترميـه أو مل يعتقـده ، فـال              فال يعاقب الك  

فـإن كـان   يعاقب على قتل �فس وال سرقة وال ز�ا وال ربا ، سواء فعل ذلك باملسلمني أو بأهل دينـه ،                     
د احلظـر  بامللمني فهو يعتقد إباحة ذلك منهم ، وأما أهل دينه فهم مباحون يف دين اإلسـالم ، وإن اعتقـ               

، فمتى كان مباحا يف دينـه أو يف ديـن اإلسـالم فإ�ـه ال يعاقـب عليـه ، ولكـن إن كـان مـا فعلـه                              
حمرما يف الدينني مجيعا ، مثل أن يكون بينه وبـني قـوم عهـد ، فـإن كـان عهـده مـع املـسلمني فهـذا هـو              

ى مـا تعـدى بـه علـى         املستأمن  والذمي فمثل هذا هبذه احلـال يـضمن مـا أتلفـه مـن �فـس أو مـال ويعاقـب علـ                        
  .املسلمني  وعلى الز�ى ، وا تعاىل أعلى وأعلم 

ما احلكم فيمـا لـو اعتـدى مـسلم علـى كـافر فجرحـه ثـم أسـلم هـذا الكـافر               ) 119س
  فسرى اجلرح فمات به ؟

ــ أما القصاص فال قصاص ، أي ال يقتل به املـسلم ، وذلـك ألن مـن شـروط القـصاص املعتمـدة          :أقول  ) ج
 اجلا�ي واين عليه حال اجلناية ، وال تكافؤ بينهما هنا حال اجلناية أل�ه حال اجلناية هذا                 املكافأة بني 

ولكن إن أسلم بعد ذلك فسرت اجلناية ومات هبا ، فالصحيح عندي هو أ�ـه    مسلم وهذا كافر ،     
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ة ال يضمن بدية مسلم كاملة ، ألن سراية اجلرح معتربة ، وألن الواجب مقدر مبـا تفـضي إليـه اجلنايـ               
مبــا حيــصل هبــا يف أول األمــر ، أي أن العــربة مبــا ا�تــهت إليــه ال مبــا ابتــدأت بــه ، وهــو الــذي عليــه أكثــر  

  .الفقهاء
  ما حكم اهلجرة على من أسلم يف دار الكفر ؟) 120

ــ فإن كان ال يقدر على إظهار شـعائر دينـه وهـو قـادر علـى اهلجـرة                   :ــ األمر فيه تفصيل     :أقول  ) ج
ــال تعــاىل   فإهنــا تكــون وا  ــه ، ق ــة علي ــالوا فــيم     " جب ــاهم املالئكــة ظــاملي أ�فــسهم ق ــذين توف إن ال

كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن أرض ا واسعة فتهاجروا فيهـا فأولئـك                 
وهــذا الوعيــد الــشديد يــدل علــى أن اهلجــرة واجبــة ، وألن القيــام  " مــأواهم جهــنم وســاءت مــصريا 

 واجـب وهـو ال يـستطيع ذلـك إال بـاهلجرة فتكـون واجبـة أل�ـه قـد تقـرر يف                        بشعائر دينه الظـاهرة   
األصــول أن مــا ال يــتم الواجــب إال بــه فهــو واجــب ، لكــن اشــرتطنا يف ذلــك القــدرة ألن املتقــرر   
باالتفاق  أن الواجبات منوطة بالقدرة فال واجب مع العجز ، وأما من يـتمكن مـن إظهـار شـعائر دينـه                       

لك ، وهو قادر على أن يهاجر فهـذا تكـون اهلجـرة يف حقـه مـن املنـدوبات                وال غضاضة عليه يف ذ    
  . فاهلجرة تكون واجبة أحيا�ا وتكون مستحبة أحيا�ا املتأكدات ال الواجبات املتحتمات ، 

هل جيب على ويل أمر الدولة اإلسالمية قبول من هاجر إليـه مـن املـسلمني ممـن ال يـستطيع يف           ) 121س
  ر دينه ؟بلد الكفر إقامة شعائ

�عم ، جيب عليه ذلك ، وهو من حق املسلم على املسلم ، وحتى ال يفنت ذلك الضعيف يف دينه ،                  ) ج
وألن من ضرورات الشريعة حفظ الدين ، وال ميكن حفظ دين هذا املهاجر إال با�ضمامه إىل الدولة                  
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التقـوى  املـأمور بـه يف    املسلمة ، وعدم رجوعه إىل دولته الكافرة ، وألن هذا من التعاون على الـرب و   
وأل�ه ال مفسدة يف قبوله بيننا يف الدولـة املـسلمة ، بـل يف قبولـه                 " وتعاو�وا على الرب والتقوى     " قوله تعاىل   

إمنـا املؤمنـون      " وألن هـذا مـن مقتـضى أخـوة الـدين ، وقـد قـال ا تعـاىل                    املصلحة اخلالـصة أو الراجحـة ،        
املسلم القادر ألخيه املسلم العاجز من الوجبات الـشرعية ،          وألن هذا من �صرته فإن �صرة       " إخوة  

وهو هنـا مظلـوم فنـصرته واجبـة ، وألن           " ا�صر أخاك ظاملا أو مظلوما      " وقد قال صلى ا عليه وسلم       
وأي " احلـديث  ... املـسلم أخـو املـسلم ال يظلمـه وال يـسلمه وال خيذلـه           " النيب صـلى ا عليـه  قـال          

ه إىل دولتــه الــيت ال يقــدر فيهــا علــى بقائــه مــسلما، وألن هــذا مــن مقتــضى  إســالم وخــذالن كتــسليم
  .الشهامة والرجولة واملواالة للمسلم 

  وما احلكم فيما لو كان بيننا وبني دولته معاهدة على رد من جاء�ا مسلما إليهم ؟) 122س
وز لنـا أن �ردهـا لدولتـها      ــ أما إن كا�ت املهاجرة إلينا امرأة ففي هذه احلالة ال جيـ            :هذا فيه تفصيل    ) ج

يـا أيهـا الـذين ءآمنـوا إذا جـاءكم املؤمنـات       " ألن ا تعـاىل يقـول   الكافرة ولو قامت الد�يا ومل تقعد ،      
مهاجرات فامتحنوهن ا أعلم بإمياهنن فـإن علمتمـوهن مؤمنـات فـال ترجعـوهن إىل الكفـار ال هـن                     

 املـسلمة املهـاجرة      رد ى ا عليه وسـلم عـدم      وأل�ه ثبت  عن النيب صل     " حل هلم وال هم حيلون هلن       
إىل بين قومها الكفار ، وأما إن كان املهاجر إلينا صبيا دون البلوغ فكذلك ال جيـوز رده ، بـل ال                      
جتــوز اهلد�ــة علــى رده أصــال  ملــا فــيهم مــن ضــعف العقــل واملعرفــة والعجــز عــن الــتخلص واهلــرب ،  

هـاجر رجـال كـبريا فـال خيلـو إمـا أن تكـون لـه               وأما إن كـان امل    هكذا قرره علماء اإلسالم ،      
عشرية حتميه من األذى وإما ال ، فإن كان له عشرية حتميه فعلى إمـام املـسلمني أن يـويف مبـا أخـذه مـن                       



 51

العهد على �فسه ودولته ويرده إليهم ، ولكـن  يـشرتط علـى الدولـة الكـافرة أن ال يهينـوه وال يـؤذوه                    
لك بأن النيب صلى ا عليه وسلم قد قبل شروط الصلح ومنها هـذا      وإال فال عهد بيننا ، ويستدل على ذ       

الشرط ، وقد رد مبقتضاه أبا جندل وأبا بصري ، رضي ا عنهما ، وليس هذا من خـذالن املـسلم بـل                       
من الوفاء بالعهد الذي قطع با هلم ، ومن بـاب دفـع املفـسدة الكـربى باملفـسدة الـصغرى ، ومـن بـاب                

ــه حتميــه مــن األذى     دفــع الــضرر العــام   بالــضرر اخلــاص ، وأمــا إن  كــان هــذا املهــاجر ال عــشرية ل
وكان  املقصود من رده إها�ته وإذالله  وفتنته عن دينه  فال جيوز متكـني الكفـار منـه وال طرفـة                       
عني ، هذا ما حتصل يل يف هذه املسألة ، وينبغي أصال لويل األمر أن ال يقبل هبذا الـشرط إال إن كـان                        

  .وا يتوال�ا وإياك لمصاحل العامة ، حمققا ل
  ما احلكم فيما لو كان املهاجر من العبيد واألرقاء ؟) 123س
ــ  إن كا�ت احلالة كذلك فـالقول الـصحيح هـو مـا ذهـب إليـه أكثـر أهـل العلـم مـن أن                           :أقول  )  ج

عيف العبد إذا أسلم وهرب من سـيده الكـافر ومـن الدولـة الكـافرة فإ�ـه ال يـرد إلـيهم أل�ـه ضـ                       
ــ إن الراجح أ�ه بإسالمه وهربه إىل الدولة املـسلمة          :فيهم ومهان بينهم وال عشرية له تنصره ، بل و�قول           

  . يكون حرا كسائر األحرار يف هذه الدولة ، وال يغرم إمام املسلمني قيمته مطلقا 
 ا  ما احلكم فيمن أسلم وأبواه ال يزاالن كافرين وأراد االبن أن جياهـد يف سـبيل               ) 124س

  تعاىل جهادا مل يتعني عليه فهل إذهنما معترب ومها كافران ؟
  .ال ، ال يعترب إذهنما يف هذه احلالة ، ألن الكافر ال والية له على املسلم ) ج

  



 52

  وما احلكم إن كان أحدمها مسلم واآلخر كافر ؟) 125س
 مــن اســتئذاهنا إن كــان كــذلك فــاملعترب هــو إذن مــن أســلم منــهما ، فــإن كا�ــت األم فــال بــد ) ج

  .ويسقط إذن األب لكفره ، وإن كان األب فيعترب إذ�ه فقط ويسقط إذن األم لكفرها 
وما احلكـم فيمـا لـو خـرج للجهـاد ومهـا كـافران ثـم أسـلما بعـد ذلـك فهـل ال بـد مـن                           ) 126س

  استئذاهنما ؟
اء اجلـيش جبـيش   ــ أما إن كان إسالمهما بعد حضور الصف والتق:ــ يف هذه املسألة تفصيل :أقول  ) ج

 ألن اجلهاد قد تعني عليـه ورجوعـه عنـه واحلالـة هـذه معـصية وال طاعـة                االعدو فهنا ال يلزمه استئذاهنم    
 وقد سقط حقهما حبضور صف القتال ، وأما إن كان إسالمهما قبـل تعـني                ملخلوق يف معصية اخلالق ،    

يــه بــاق  وألن اجلهــاد ال يــزال  اجلهــاد عليــه فــاحلق يف هــذه املــسألة وجــوب اســتئذاهنما ، ألن حقهمــا ف  
مــستحبا يف حقــه مــامل حيــضر الــصف ، واســتئذاهنما واجــب وقــد تقــرر أن الواجــب مقــدم علــى           

  .املستحب، وا تعاىل أعلم وأعلم 
  ما احلكم فيما لو منع املسلم اجلديد من اهلجرة إىل ديار اإلسالم إال بدفع الرشوة ؟) 127س
ة عليه لعـدم القـدرة علـى إظهـار شـعائر دينـه فـال �ـرى بأسـا يف                     ــ إن كا�ت اهلجرة متعين    :أقول  ) ج

دفع املال مقابل ذلك ، وهو وإن كان رشوة لكن هناك ضـرورة  وقـد تقـرر أن  الـضرورات تبـيح               
احملظــورات ، والــضرورة تقــدر بقــدرها ، فيــدفع مــن املــال مــا يتحقــق بــه التفــريج عنــه ليــسافر لــبالد    

عليهم األخـذ ، وألن اهلجـرة مـن حقوقـه الـشرعية بعـد إسـالمه ،               اإلسالم ، فيجوز له الدفع وحيرم       
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وقد تقرر أن من مل يستطع اسـتخراج حقـه إال بـدفع شـيء مـن املـال جـاز ذلـك ويكـون حـالال علـى                             
  . اآلخذالدافع حراما على

  إن مل جتد املرأة حمرما يهاجر معها إىل بالد اإلسالم فما احلل ؟) 128س
 تأتي إىل ديار�ا ــ وأهال وسهال ــ  بال حمرم ، فاشرتاط احملرمية هنا ال يلزم ملـا      ــ  يف هذه احلالة    :أقول  ) ج

يف مراعاته مـن املفاسـد عليهـا وعلـى دينـها ، وقـد تقـرر أ�ـه إذا تعـارض مـصلحتان روعـي أعالمهـا                            
بتفويت أد�امهـا ، واملـصلحة العليـا هنـا هـي حفـظ دينـها وعرضـها بـاهلجرة إلينـا ، واملـصلحة الـصغرى                           

ود احملرم ، وتقرر أ�ه إن تعارض مفسدتان روعي أشدمها بارتكاب أخفهما ، واملفسدة العليـا                وج
هنا هي تركها يف هذه البلدة  الكافرة  مع ما يتضمن ذلك من إها�تها أو فتنـها  عـن دينـها ، أو ا�تـهاك                

يار اإلسالم ولو   عرضها أو قتلها ، أو غري ذلك ، واملفسدة الصغرى هي سفرها بال حمرم ، فلتأت إىل د                 
بال حمرم ، وقد كان حال كثري مـن النـساء زمـن اهلجـرة كـذلك ، فـإهنن ا�ـتقلن مـن مكـة إىل                           

  .املدينة بال حمارم ، وا أعلم 
  ما احلكم فيما لو اضطرت للكذب لتيسري أمور هجرهتا ؟) 129س
ــول ) ج ــاريض من       :أق ــي املع ــاريض أوال فف ــى املع ــدرت عل ــذلك ، لكــن إن ق ــأس ب ـــ ال ب دوحــة عــن  ـ

الكذب ، وإن مل تنفع املعاريض فلها  من الكذب ما تتحقق بـه املـصلحة ، فإ�ـه إن كـان الكـذب                        
جيوز على الزوجة وبني املتخاصمني من باب اإلصالح  فجواز الكذب محاية للدين والعرض مـن بـاب                   

  .أوىل وأحرى ، وا أعلم 
  



 54

  ما حكم تغيري االسم بعد إسالمه ؟) 130س
إن كان امسه هذا من األمساء اليت عبدت لعري ا تعاىل كعبد املـسيح أو عبـد األسـقف        ــ  :أقول  ) ج

 ذلـك فهـذا جيـب عليـه تغـيري االسـم أل�ـه ال جيـوز يف شـريعة                   و وحنـ   أو عبـد الـصليب       أو عبد التلمـود   
 عليـه يف    م تعبيد االسم لغري ا تعاىل ، وأما إن مل يكن فيه تعبيد لغري ا تعاىل فهـذا ال جيـب                    اإلسال

امسه شيء إال أ�ه إن كان االسم مما اشتهر به الكفار أو كان قبيحا يف ذاته أو كـان حيمـل       
بني طياته تزكيـة فاألحـسن للمـسلم اجلديـد تعـيريه وأن يتـسمى باسـم مـن األمسـاء املـشتهرة  بـني                          

شـيء  املسلمني ، هذا من باب األفضل واألكمل وحتى ال يربطه بسابق عهده شيء ، بل جيدد كل               
  . لكن بالشرط املذكور سابقا ، وإن أبى إال البقاء على امسه فال حرج

  هل جيب على املسلم اجلديد أن يغسل أوا�يه وثيابه ومتاعه أم ال ؟) 131س
ال ، ال جيب ذلك عليه ، لكن ما حتقـق يقينـا مـن جناسـته فهـو الـذي فقـط جيـب غـسله ، وأمـا مـا ال                                ) ج

 حتققنـا   جيب عليه غـسله ، ألن األصـل يف األشـياء الطهـارة إال مـا               جناسة فيه أو شك يف جناسته فال        
ــصحيح أن   ــا        جناســته ، وألن ال ــا ، وأم ــه عــني النجاســة يقين ــا قامــت في ــار طــاهرة إال م ــي الكف  أوا�

  . وا أعلم . الشكوك واالحتماالت فإ�ه ال يلتفت إليها 
   عا�ته و�تف إبطه ؟ من شاربه وقص أظفاره وحلقذهل على املسلم اجلديد األخ) 132س
ــ  هذه األشياء من خصال الفطرة  وأخذها من الـسنة وكمـال الفطـرة ، فـإن كا�ـت هـذه                       :أقول  ) ج

األشياء فيـه طويلـة فإ�ـه يرشـد إىل الطريقـة الـشرعية يف أخـذها ، وإن كا�ـت قـصرية فـيعلم فيهـا                           
 أعلم احلكم حتى إذا احتاج ألخذها يكون على دراية  بكيفية األخذ منها وا.  
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هــل تــسقط حقــوق اآلدمــيني بإســالم الكــافر ، كمــن أســلم وعليــه ديــن لآلخــرين فهــل  ) 133س
  إسالمه يسقط هذا الدين ؟

ــ حقوق اآلدميني ال تسقط بإسالم الكـافر ، بـل ال تـسقط إال إن قـضاها أو تنـازلوا عنـها ،                        :أقول  ) ج
فـاء هبـا ، وإمنـا الـذي يـسقط بالتوبـة العامـة              فال تزال حقوق اآلدميني ثابتـة يف ذمتـه ، مل تـسقط ، وعليـه الو                

واإلسالم هو ما كان من قبيل حقوق ا تعاىل ، وقد تقرر أن حقـوق اآلدمـيني مبناهـا علـى املـشاحة          
  . وحقوق ا تعاىل مبناها على املساحمة 

وهذا ما تيسر مجعه من كتب أهل العلـم فيمـا خيـص أحكـام املـسلم اجلديـد وا ربنـا أعلـم                        
 ، واحلمد  تعاىل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا وله الفضل كله والنعمة كلـها وبيـده التوفيـق ،      وأعلى

وأسأله جل وعال أن ينفع به النفع العام واخلاص ، والعاجل واآلجل ، وأن يطرح فيه الربكة ، ويـشرح لـه                   
لكاملـة ، وأن يرفـع      الصدور ويرزقه القبول العام واخلاص ، وأن يغفر ألهل العلـم املغفـرة الواسـعة ا               

�زهلم يف الفـردوس األعلـى وأن يبـارك يف جهـودهم ، وجيمعنـا هبـم يف جنـات وهنـر يف مقعـد                
يف الثا�ي من شهر ربيـع األول سـنة تـسع           صدق عند مليك مقتدر ، وقد مت الفراغ منه ظهر يوم االثنني             

  .وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة احلبيب صلى ا عليه وسلم 
  ،، اللهم اشهد أن هذه الوريقات وقف لك:عفا ا عنه قال مؤلفه 

  على سائر إخوا�ي املسلمني ، وأ�ه ال حق فيها لوالد
  وال ولد ، وأن حقوق الطبع عامة مبذولة

  لكل مسلم


