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 النوازل العقدية للمسلمين الجدد

 زياد بن حمد العامر
 اململكة العربية السعودية -جامعة املجمعة -واملذاهب الفكرية املعاصرةاألستاذ املشارك في العقيدة 

Zha1430@gmail.com 

 

 امللخص:
 في 

ً
مع مرور األزمنة حدثت للناس نوازل لم تكن عند أسالفهم، ونتيجة لإلقبال الكبير على الدخول في دين اإلسالم خصوصا

اإلسالم، وانتشار الجهل، وكثرة مخالطة غير املسلمين، مما جعل كثير من معالم البلدان التي تكون السيادة أو الكثرة فيها لغير أهل 

اإلسالم تذوب في نفوس املسلمين من أهل تلك البلدان، وبدأت شعائر اإلسالم تذبل في مظاهر حياتهم، مما يستدعي التواصل املستمر 

ع االعتزاز باإلسالم في نفو 
ْ
سهم، وتذكيرهم بمعالم دينهم، وبيان الحدود التي تضبط تعامالتهم مع إخواننا الذين أضعفتهم الغربة، وَرف

في مسائل االعتقاد والفقه وسائر علوم الشريعة، نتيجة لذلك كله حدثت نوازل عقدية مستجدة في صفوف املسلمين الجدد في تلك 

 البالد، فكان هذا البحث محاولة للمشاركة في حل بعض ما يترض له املسلم الجديد.

 نوازل، عقيدة، مسلم، جديد  الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة
 وأصحابه أجـمعين ، أما بعد :  الـحمد هلل رب العالـمين، والصالة والسالم على نبينا مـحمد، وعلى آله         

فقد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم عن العالقة بين أهل اإليمان فقال: )مثل املؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد 

، وهكذا أهل اإليمان تربطهم رابطة اإليمان مهما تباعدت بلدانهم ،  (1)إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ( 

 بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم: ) بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء ( واختلفت ألوانه
ً
، وفي  (2)م ، وتذكيرا

، وفي  (3)هذا مدح للغرباء الذين جاءت صفتهم في رواية أخرى )فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي ( 

 . (4)اس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ( رواية )أناس صالحون، في أن

 في ومع مرور األزمنة حدثت للناس نوازل لم تكن عند أسالفهم      
ً
، ونتيجة لإلقبال الكبير على الدخول في دين اإلسالم خصوصا

ر املسلمين ، مما جعل كثير من معالم البلدان التي تكون السيادة أو الكثرة فيها لغير أهل اإلسالم ، وانتشار الجهل ، وكثرة مخالطة غي

اإلسالم تذوب في نفوس املسلمين من أهل تلك البلدان ، وبدأت شعائر اإلسالم تذبل في مظاهر حياتهم ، مما يستدعي التواصل 

ع االعتزاز باإلسالم في نفوسهم ، وتذكيرهم بمعالم دينهم ، وبيان
ْ
الحدود التي تضبط  املستمر مع إخواننا الذين أضعفتهم الغربة ، وَرف

نتيجة لذلك كله حدثت نوازل عقدية مستجدة في صفوف املسلمين  تعامالتهم في مسائل االعتقاد والفقه وسائر علوم الشريعة ،

 على أهل العلم واملختصين تجلية األحكام العقدية وبيان الحكم الشرعي في مثل هذه املسائل عن  الجدد في تلك البالد ،
ً
وكان لزاما

 النوازل العقدية للمسلمين الجدد  : ورغبة باملشاركة في هذا الجانب كان هذا البحث بعنوان، منهج علمي واضح طريق 
 وقد انتظم سلك هذا البحث كما يلي :

 . املقدمة : وفيها مدخل للتعريف بالبحث ، وخطة البحث ، وهدف البحث ، والدراسات السابقة 

 البحث .:  في تعريف مفردات عنوان  التمهيد 

                                                             
( باب تراحم املؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، وهذا لفظه ، من حديث النعمان  2586( باب رحمة الناس والبهائم ، مسلم رقم ) 6011( أخرجه البخاري رقم )1)

 بن بشير .

 ( باب بدأ اإلسالم غريبا ، من حديث أبي هريرة . 145رقم )( أخرجه مسلم 2)

 ، وقال حديث حسن  . 2630( أخرجها الترمذي رقم )3)
ً
 وسيعود غريبا

ً
 ( باب ما جاء أن اإلسالم بدأ غريبا

( ، وحسنه محققوا املسند   1619ة  رقم )( في مسند عبدهللا بن العباس ، وصحح الحديث األلباني في السلسلة الصحيح 6650( أخرجها أحمد في املسند رقم )4)

 لوجود ابن لهيعة في اإلسناد .
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  باملسلمين الجدداملبحث األول : وفيه بيان أهمية العناية بدراسة النوازل العقدية املتعلقة . 

 النوازل العقدية للمسلمين الجدد  املبحث الثاني : وفيه بيان جملة من القواعد الشرعية املؤثرة في. 

  م من خالل أصحاب االنحرافات العقدية أو الفكرية منهجية التعامل املرحلي مع من عرف طريقه إلى اإلسال :  الثالثاملبحث

 الخطيرة .

  النوازل املتعلقة بنطق الشهادتين . الرابعاملبحث : 

  النوازل املتعلقة بالدخول الكامل أو الجزئي لإلسالم .  الخامساملبحث : 

  النوازل املتعلقة باملوقف من املجتمع الجديد بعد اإلسالم . السادساملبحث : 

  . الخاتمة : وفيها أبرز النتائج ، وأهم التوصيات 

 هدف البحث :
 . النوازل العقدية املتعلقة باملسلمين الجدديمكن إجمال هدف البحث في بيان املوقف الشرعي في      

 منهج البحث :
واستقرائها ثم تحليل تلك يتصف هذا البحث باملنهج االستقرائي والتحليلي ، حيث يتم جمع املادة العلمية األساسية للبحث 

 البيانات وتنزيل الحكم الشرعي املناسب لها .

 الدراسات السابقة :
 . املتعلقة باملسلمين الجددبالنوازل العقدية لم أقف على دراسات خاصة تتعلق      

  أسأل هللا فيه التوفيق والسداد، وأن يكون إضافة علمية في الدراسات الشرعية .     

 في تعريف مفردات عنوان البحث .التمهيد :   
 : التعريف اإلفرادي أللفاظ عنوان البحث :

ً
 أوال

 التعريف بالنوازل  .1

 ، والنازلة تطلق لغة ويراد بها أمرين : (2)، ويصح جمعها على نازالت  (1)النوازل في اللغة : جمع نازلة 

 . الهبوط والوقوع 

 . الشديدة من شدائد الدهر 

قال ابن فارس : ) النون والزاء والالم كلمة صحيحة تدل على هبوط ش يء ووقوعه. ونزل عن دابته نزوال. ونزل املطر من السماء نزوال. 

 . (3)والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل ( 

 النوازل في االصطالح :

 هو : ) الحوادث التي تحتاج إلى حكم
ً
 . (4)شرعي (  انسب ما عرفت به النوازل اصطالحا

، وكونها تحتاج إلى حكم شرعي يخرج به الحوادث التي ال تحتاج إلى حكم شرعي  (5)فالحوادث يراد بها : حصول ش يء لم يوجد من قبل 

 مثل بعض الحوادث اللغوية والطبية ومثل بعض الحوادث الكونية كالكوارث والبراكين .

 السابق :ومن النقوالت عن أهل العلم في النوازل باملعنى 

وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع األمير لها من حضر من العلماء  (1)قول اإلمام مالك : ) أدركت أهل هذا البلد 

 . (2)فما اتفقوا عليه أنفذه ( 

                                                             
 . 659/ 11( ينظر : لسان العرب البن منظور 1)

 . 2/915( ينظر : املعجم الوسيط 2)

 .5/417( معجم مقاييس اللغة 3)

 . 1/24، فقه النوازل للجيزاني  12( ينظر : املعامالت املالية املعاصرة لشبير ص 4)

 .2/36نظر : معجم مقاييس اللغة ( ي5)
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 . (3)لهدى فيها ( وقول الشافعي : ) فليست تنزل بأحد من أهل دين هللا نازلة إال وفي كتاب هللا الدليُل على سبيل ا

بعد األئمة بال داللة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى األكثر ، فإن تكافؤوا نظرنا إلى أحسن  -يعني من الصحابة  -وقال ) وإن اختلف املفتون 

أقاويلهم مخرجا عندنا، وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في ش يء ال يختلفون فيه تبعناه، وكان أحد طرق األخبار األربعة 

كتاب هللا ، ثم سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ، ثم القول لبعض أصحابه ، ثم اجتماع الفقهاء ، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها  وهي:

 . (4)واحدة من هذه األربعة األخبار فليس السبيل في الكالم في النازلة إال اجتهاد الرأي ( 

 . (5)النازلة (  وبوب البخاري في كتاب العلم : ) باب الرحلة في املسألة

 . (6)وذكر النسائي في السنن الكبرى : )الرحلة في املسألة النازلة ( 

 .  (7)وبوب ابن عبد البر : ) باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة ( 

حة ال تفي إال بيسير من املسائل الحادثة ، فإذا وقال النووي : ) االعتناء باالستنباط من آكد الواجبات املطلوبة ، ألن النصوص الصري

 . (8)أهمل االستنباط فات القضاء في معظم األحكام النازلة أو في بعضها ( 

ى وذكر من فوائد حديث مقاتلة أبي بكر رض ي هللا عنه ملن فرَّق بين الصالة والزكاة ، فقال : ) وفيه اجتهاد األئمة في النوازل وردها إل

 . (9)ة أهل العلم فيها ( األصول ومناظر 

يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض األحكام على بعض،  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال ابن القيم : ) وقد كان أصحاب رسول هللا 

 . (10)ويعتبرون النظير بنظيره ( 

 : (11)وهناك بعض األلفاظ املشابهة للنوازل مثل 

 . الوقائع أو الواقعات 

 . الحوادث 

  املستجدة .املسائل 

 التعريف بالعقدية  .2
 العقدية في اللغة : العقدية والعقيدة بمعنى واحد، والعقيدة اسم فعيلة من عقد ، وهو الشد والربط والجزم . 

قال ابن فارس: ) العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها... وعقد قلبه على كذا فال 

 . (12)ينزع عنه ( 

وقال الفيومي: ) اعتقدت كذا : عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل : العقيدة: ما يدين اإلنسان به ، وله عقيدة حسنة: ساملة من 

 .  (13)لشك ( ا

 والعقدية في املعنى االصطالحي: 

بحديث زيد بن ثابت  (2)، ويمكن أن ُيستدرك على ذلك  (1)ذكر بعض أهل العلم أن لفظة العقيدة لم ترد في نصوص الكتاب والسنة 

الجنة ( ، قال: قلت: ما هن؟ رض ي هللا عنه أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول : ) ال يعتقد قلب مسلم على ثالث خصال، إال دخل 

  . (3)قال: ) إخالص العمل، والنصيحة لوالة األمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ( 

                                                                                                                                                                                     
 ( يعني املدينة النبوية .1)
 . 332/ 6( تفسير القرطبي 2)

 . 19( الرسالة للشافعي ص 3)

 .110( املدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص 4)

 . 1/29( صحيح البخاري 5)

 . 5/362( السنن الكبرى 6)

 . 2/844( جامع بيان العلم وفضله 7)

 . 11/58مسلم ( شرح النووي على 8)

 . 213/ 1( املرجع السابق 9)

 . 155/ 1( إعالم املوقعين 10)

 . 92( ينظر : منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة ، د. مسفر القحطاني ص 11)
 .5/417( معجم مقاييس اللغة 12)

 .2/421( املصباح املنير 13)
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واملراد بالعقيدة في هذا البحث العقيدة اإلسالمية ، ويمكن تعريفها بأنها ) ما يشد ويربط اإلنسان قلبه عليه من أصول اإليمان وما 

 يلحق بها ( .  

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الجزم واليقين متوجه إلى أصول اإليمان ، أما بعض املسائل االحتمالية غير القطعية مما ُيلحق بأصول 

ة اإليمان فال يلزم منه الجزم واليقين ، وذلك من جنس اعتقاد داللة قوله تعالى ) فثم وجه هللا ( هل املراد بها صفة الوجه هلل ؟ أم ق  
َ
ْبل

 ؟هللا 

 وأمور طلبية عملية . ، قال ابن تيمية : الدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية  

فاألول كالعلم باهلل ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، ويدخل في ذلك أخبار األنبياء ، وأممهم ، ومراتبهم في الفضائل ، 

الجنة والنار ، وما في األعمال من الثواب والعقاب ، وأحوال األولياء ، وأحوال املالئكة ، وصفاتهم ، وأعمالهم ، ويدخل في ذلك صفة 

والصحابة ، وفضائلهم ، ومراتبهم وغير ذلك ، وقد يسمى هذا النوع أصول دين ، ويسمى العقد األكبر ، ويسمى الجدال فيه بالعقل 

 ة ، ويسمى علم املكاشفة . كالما ، ويسمى عقائد ، واعتقادات ، ويسمى املسائل العلمية واملسائل الخبري

والثاني األمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح ، والقلب ، كالواجبات ، واملحرمات ، واملستحبات ، واملكروهات ، واملباحات ، فإن 

 يدخل في
ً
 أو كاذبا

ً
 صادقا

ً
 أو خبرا

ً
 واعتقادا

ً
القسم األول ، ومن جهة  األمر والنهي قد يكون بالعلم واالعتقاد ، فهو من جهة كونه علما

 رسول هللا ، فهذه الشهادة من جهة 
ً
 عنه يدخل في القسم الثاني ، مثل شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا

ً
 به أو منهيا

ً
كونها كونه مأمورا

 يستحق الثوا
ً
ب ، وبعدمها يصير صادقة مطابقة ملخبرها فهي من القسم األول ، ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمنا

 . (4)كافرا يحل دمه وماله فهي من القسم الثاني ( 

 املسلمين الجدد ب التعريف .3

 ، بغض النظر عن الديانة السابقة التي كان عليها ، أو الزمان أو 
ً
املقصود باملسلمين الجدد هنا : هم من دخل في اإلسالم حديثا

 املكان الذي حصل دخوله لإلسالم فيه .

 : 
ً
 التعريف املركب لعنوان البحث :ثانيا

 بناء على ما سبق فيمكن إيضاح املراد اإلجمالي للنوازل العقدية للمسلمين الجدد بأنها : 

) الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي في املسائل التي يشد ويربط اإلنسان قلبه عليها من أصول اإليمان وما يلحق بها املتعلقة بمن 

 ) 
ً
 .دخل اإلسالم حديثا

 شرح التعريف :

 ) الحوادث ( : هذا القيد يخرج املسائل القديمة غير الحادثة .

) التي تحتاج إلى حكم شرعي ( : هذا القيد يخرج املسائل الحادثة التي ال تحتاج إلى بيان حكم شرعي فيها سواء كانت أحداث طبيعية 

 لية ، أو طبية مثل بعض أنواع األمراض وطرق عالجها ، ونحو ذلك .كالزالزل والبراكين ، أو أحداث اقتصادية مثل بعض التقلبات املا

) في املسائل التي يشد ويربط اإلنسان قلبه عليها من أصول اإليمان وما يلحق بها ( : هذا القيد يخرج املسائل الحادثة غير العقدية ، 

 ، ونحو ذلك .  (7)ة ، أو النوازل الحديثي (6)، أو النوازل األصولية  (5)مثل النوازل الفقهية 

 (: هذا القيد يخرج النوازل العقدية املتعلقة 
ً
 ، مثل بعض النوازل )املتعلقة بمن دخل اإلسالم حديثا

ً
بغير من دخل اإلسالم حديثا

 العقدية املتعلقة باألقليات اإلسالمية ، ونحو ذلك .

 

                                                                                                                                                                                     
 .666( ينظر : معجم املناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص 1)

 . 23( ينظر : االنتصار للشيح عبد املحسن العباد ص 2)

( بــاب : ثـالث ال يغـل علــيهن قلـب املـؤمن: إخــالص العمـل هلل، وطاعـة ذوي األمــر، ولـزوم الجماعـة فــإن دعـوتهم تكـون مــن  235( أخرجـه الـدارمي فــي مسـنده رقـم ) 3)

 بن عمارة : فهو صدوق يهم . ورائهم ، وقال املحقق : إسناده صحيح  ، قلت : رجاله ثقات عدا حرمي

 . 11/336( مجموع الفتاوى 4)

 ( واألبحاث في هذا الباب كثيرة .5)

 ( ومن ذلك بحث ) النوازل األصولية ( د. أحمد الضويحي  .6)

 ( ومما يدخل في ذلك من النوازل استخدام التقنية الحديثة في مراتب التحمل واألداء في رواية األحاديث ، ونحو ذلك .7)
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 املتعلقة باملسلمين الجدداملبحث األول: وفيه بيان أهمية العناية بدراسة النوازل العقدية 
 تتمثل أهمية هذا املوضوع في عدة أمور يمكن اجمالها في اآلتي :

 : أهمية التأصيل وبيان املنهج الصحيح في التعامل مع املسائل العقدية املستجدة املتعلقة باملسلمين الجدد ، وأهمية اإلجابة عن
ً
 أوال

 الباب.  التساؤالت واالشكاالت من املسلمين الجدد في هذا

 
ً
 : اإلسهام في بناء منهج تطبيقي لعقيدة أهل السنة والجماعة في النوازل والحوادث الواقعة من االعتقادات واألفكار معرفة وحكما

ً
 ثانيا

 ومعالجة . 

 : تجلية جهود قدرة علماء الشريعة على معالجة النوازل املعاصرة .
ً
 ثالثا

 : بيان شمول الشريعة اإلسالمية ، ف
ً
إن الشريعة ليست صالحة فقط لكل زمان ومكان ، بل مصلحة لكل زمان ومكان ، وهي الخيار رابعا

ة .  األفضل في جميع األزمان واألماكن ، وهذا من املقاصد الشرعية املهمَّ

 : أن بيان األحكام الشرعية في النوازل برهان على شمول الشريعة لكافة مجاالت الحياة ، وفي هذا إغالق لباب االعتماد على 
ً
خامسا

 القوانين الغربية التي ال تتوافق مع األصول الشرعية . 

 بالفرض الكفائي من سد حاجة ال
ً
 : أن بيان الحكم الشرعي في النوازل يعتبر قياما

ً
ناس فيما يعرض لهم من مستجدات تحتاج سادسا

لحكم شرعي فيها ، وذلك ألن ) الوقائع في الوجود ال تنحصر؛ فال يصح دخولها تحت األدلة املنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب 

ند ذلك؛ فإما أن االجتهاد من القياس وغيره، فال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا على حكمها، وال يوجد لألولين فيها اجتهاد، وع

يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد؛ فال يكون بد من التوقف ال إلى 

ملفروضة ال غاية، وهو معنى تعطيل التكليف لزوما، وهو مؤد إلى تكليف ما ال يطاق ؛ فإذا ال بد من االجتهاد في كل زمان؛ ألن الوقائع ا

 .  (1)تختص بزمان دون زمان ( 

 : كثرة املسائل العقدية املستجدة املتعلقة باملسلمين الجدد . 
ً
 سابعا

 في سد الحاجة في املكتبة العقدية .
ً
 : أن بحث هذا املوضوع يعتبر إسهاما فاعال

ً
 ثامنا

 النوازل العقدية للمسلمين الجدد .املبحث الثاني : وفيه بيان جملة من القواعد الشرعية املؤثرة في 
 من النوازل العقدية املتعلقة باملسلمين الجدد تتأثر بجملة من القواعد الشرعية التي قررها أهل العلم ، ولعل      

ً
وذلك أن كثيرا

 من أبرز تلك القواعد على سبيل اإلجمال ما يلي :

  (2)القاعدة األولى : قاعدة الضرورة والحاجة 

 من املسلمين الجدد      
ً
وذلك أن الضرورات والحاجيات واردة في باب النوازل العقدية للمسلمين الجدد بشكل واضح، حيث إن كثيرا

من األقليات التي تكون في البالد غير اإلسالمية، ويكون ضعفهم في بداية دخول اإلسالم ظاهر ملن خالطهم مما يستدعي الترفق بهم،  هم

 ندرجة تحت هذه القاعدة :ومن الضوابط امل

الضرورة تقدر بقدرها ، في الزمان واملكان واملقدار ، فيقتصر على الزمن الذي يدفع الضرورة قبل وقوعها أو يرفعها بعد الوقوع  .1

ورة ، وكذا يقتصر على املكان الذي يدفع الضرورة قبل وقوعها أو يرفعها بعد الوقوع ، وكذا يقتصر على املقدار الذي يدفع الضر 

 قبل وقوعها أو يرفعها بعد الوقوع ، فمتى مازال الضرر فإنه يحرم االستمرار في ارتكاب املحرم .

 ، وذلك أنه ال بد من العلم بوقوع الضرر الذي يبح فعل املحرم ، ويكون العلم به إما على سبيل  .2
ً
 أو مآال

ً
رجحان وقوع الضرر حاال

 آو املآل املستقبلي  .اليقين أو غلبة الظن ، وذلك في الحال اآلني 

فقد الوسائل املشروعة في دفع أو رفع الضرورة ، وذلك باستفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل الطرق املشروعة لدفع  .3

 الضرورة قبل وقوعها أو رفعها بعد الوقوع ، فمتى ما وجد طريق شرعي في دفع أو رفع الضرورة فإنه يحرم ارتكابها .

ور وقوع ضرر مثله أو أكبر ، وذلك أن املقصد الشرعي هو في تقليل املفاسد ودفع املفسدة الكبرى أو أال يترتب على فعل املحظ .4

 املساوية بارتكاب الصغرى .

أن اإلباحة للمضطر تعني رفع الحرج ال التخيير ، بمعنى أن الحكم بإباحة محرم للضرورة ُيقصد به رفع الحرج واإلثم عن املكلف  .5

 فيه .، وال يقصد به أنه مبا
ً
 أو مخيرا

ً
 أو مستحبا

ً
 ح الفعل أو الترك ، بل قد يكون ارتكاب الضرورة واجبا

                                                             
 . 39/ 5( الموافقات للشاطبي 1)
  496 - 456/ 1( ينظر لالستزادة : فقه النوازل لألقليات المسلمة ، د محمد يسري 2)
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 للذريعة يباح للحاجة . .6
ً
 أن ما حرم لذاته ال يباح إال للضرورة ، وما حرم سدا

  (1)القاعدة الثانية : قاعدة املصالح واملفاسد واملوازنة بينهما 

د واردة على املسلم في سائر أحواله ، وهي في باب النوازل العقدية للمسلمين الجدد أكثر وذلك أن املوازنة بين املصالح واملفاس     

 وحاجة ، حيث تتنازعهم في بداية دخول اإلسالم عدة صوارف ومفاسد تستدعي املوازنة بينها وبين املصالح ،
ً
عن  جاء ولذلكوضوحا

عائشة قالت: سألت النبي صلى هللا عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: ) نعم ( ، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ) إن 

قومك قصرت بهم النفقة ( ، قلت: فما شأن بابه مرتفعا، قال: ) فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا، ولوال أن 

قلوب فمراعاة  ، (2)هم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألصق بابه في األرض ( قومك حديث عهد

 في هذا الباب ،
ً
 شرعيا

ً
 ومن الضوابط املندرجة تحت هذه القاعدة : املسلمين الجدد بما تعرف والحذر مما تنكره يعتبر مطلبا

 تعارض املفاسد يدفع أعظمها .عند تعارض املصالح يقدم أعظمها ، وعند  .1

 دفع املفاسد مقدم على جلب املصالح عند التساوي . .2

وجوب سد الذرائع املفضية إلى املحرم ، ووجوب فتح الذرائع التي ال يتم الواجب إال بها ، وذلك أنه يجب سد الذرائع التي تؤدي   .3

قابل يجب فتح الذرائع التي ال يتم الواجب إال بها ، ويستحب فتح إلى املحرم ، ويستحب سد الذرائع التي تؤدي إلى املكروه ، وفي امل

 الذرائع التي ال يتم االستحباب إال بها .

  (3)القاعدة الثالثة : أهمية التفريق بين الخالف السائغ وغير السائغ 

، ذلك أنه الحرص على بقاء املسلم الجديد على دين اإلسالم مقابل الترخص له فيما يسوغ فيه الخالف وذلك بالنظر إلى أهمية    

هاد يجب البيان دون اإلنكار فيما إذا كان الخالف مما يسوغ االجتهاد فيه، ويجب البيان واإلنكار فيما  إذا كان الخالف مما ال يسوغ االجت

 مما يسوغ النظر واالجتهاد فيها .  هي أمور  من أجل ترك بعض املسلمين الجدد لإلسالمي فيه، حيث إن إهمال هذه القاعدة سبب ف

  (4)القاعدة الرابعة : العذر بالجهل 

وُبعد كثير منهم عن تعلم أحكام الشريعة مظنة للوقوع في املحرمات أو بعض صور  كثير من املسلمين الجددوذلك ألن واقع   

 الكفر عن جهل بحكمها . 

  (5)القاعدة الخامسة : اإلكراه 

َسر هم وعشيرتهموذلك ألن واقع   
ُ
واستضعاف كثير منهم مظنة للوقوع في اإلكراه على  كثير من املسلمين الجدد في تعاملهم مع أ

ر َه وَ 
ْ
ك
ُ
 َمْن أ

َّ
ال ه  إ  يَمان  ْن َبْعد  إ    م 

َّ
اَّلل َفَر ب 

َ
ْفر  َصْدًرا املحرم ، وأصل هذه املسألة في قوله تعالى }َمْن ك

ُ
ك
ْ
ال َرَح ب 

َ
ْن َمْن ش ك 

َ
يَمان  َول  

ْ
اإل  ب 

نٌّ َمئ 
ْ
ُبُه ُمط

ْ
ل
َ
ق

ُهْم 
َ
  َول

َّ
َن اَّلل َضٌب م 

َ
ْم غ ْيه 

َ
َعل

َ
يٌم{ ]النحل:  ف اٌب َعظ 

َ
 [ 106َعذ

 : التفريق بين التعميم والتخصيص القاعدة السادسة 

 من األحكام  
ً
ومقصد ذلك هو عدم التعميم في قضايا األعيان، بل لكل قضية حكمها ، ولكل شخص ما يناسبه، وذلك أن كثيرا

 بتقدير حال الواقعة املعينة من حيث الضرورة أو الحاجة أو التحسين، ومن جهة  باملسلمين الجدداملتعلقة 
ً
 مباشرا

ً
ترتبط ارتباطا

صالح واملفاسد في كل قضية بعينها، فال يسوغ إصدار حكم فيما يتفاوت الناس فيه إال إذا كان على أخرى من حيث املوازنة بين امل

 سبيل العموم والتنظير ال على سبيل التعيين والتطبيق. 

 

 

                                                             
 .  572 - 538/ 1( ينظر لالستزادة : فقه النوازل لألقليات املسلمة ، د محمد يسري 1)

 ( باب : نقض الكعبة وبنائها . 1333ومسلم رقم ) ( باب : ما يجوز من اللو ، وهذا لفظه ،  7243( أخرجه البخاري رقم ) 2)

 . 186 - 49( ينظر لالستزادة : الخالف أنواعه وضوابطه ، حسن العصيمي ص 3)

 عة ، أبو العال( ينظر لالستزادة : الجهل بمسائل االعتقاد وحكمه ، د عبد الرزاق معاش ، عارض الجهل وأثره على أحكام االعتقاد عند أهل السنة والجما4)

 . 225/ 1، نواقض اإليمان االعتقادية ، د محمد الوهيبي  59الراشد ، نواقض اإليمان القولية والعملية ، د عبدالعزيز آل عبداللطيف ص 

 . 365، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص   5/ 2( ينظر لالستزادة : نواقض اإليمان االعتقادية ، د محمد الوهيبي 5)
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: منهجية التعامل املرحلي مع من عرف طريقه إلى اإلسالم من خالل أصحاب االنحرافات الثالثاملبحث 

 طيرة .العقدية أو الفكرية الخ
 : مسألتانوفيه 

  املسألة: صورة املسألة األولى

بعض املسلمين الجدد عند ما يريد الدخول في اإلسالم أو عندما يدخل في اإلسالم يكون دخوله عن طريق انتمائه لبعض الفرق 

، فكيف يكون التعامل مع هذا كالخوارج أو عن طريق بعض أصحاب البدع املغلظة  مثل القاديانية والبهائية الخارجه عن دين اإلسالم

 املسلم الجديد ؟ وهل يثبت له حكم اإلسالم أم ال ؟ وكيف يمكن نقله إلى جادة اإلسالم الصحيح ؟  

   هذه املسألة: الحكم في  املسألة الثانية

القبول املجمل لدين ، وهو  اعتقاد مضمون الشهادتين في البداية يمكن بيان ما يثبت به دخول اإلنسان لدين اإلسالم وهو :

،  ونحوهما لفظ بما يدل على ذلك وهو الشهادتينالتقرينة مع اإلسالم املتضمن لالنقياد له ، والبراءة من كل دين يخالف دين اإلسالم 

 .مقتض ى الشهادتين  حقيقة هو ، بل االنقيادمن غير انقياد لها  بالشهادتينوال يكفي في ذلك مجرد التلفظ 

 . (1)نبي صلى هللا عليه وسلم : ) من قال: ال إله إال هللا، وكفر بما يعبد من دون هللا، حرم ماله، ودمه، وحسابه على هللا ( كما قال ال

من أعظم ما يبين معنى ال إله إال هللا، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصًما للدم واملال، بل وال معرفة معناها مع  ) هذا الحديث فإن

ا التلفظ بها، بل وال اإلقرار بذلك، بل وال كونه ال يدعو إال هللا وحده ال شريك له، بل ال يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بم

ك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها يعبد من دون هللا، فإن ش

 . (2)للمنازع ( 

اإليمان ليس مجرد التصديق ... وإنما هو التصديق املستلزم للطاعة واالنقياد وهكذا الهدى ليس هو مجرد  ومما يبين ذلك أن ) 

معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته املستلزمة التباعه والعمل بموجبه وإن سمي األول هدى فليس هو الهدى التام املستلزم لالهتداء 

 . (3)س هو التصديق املستلزم لإليمان فعليك بمراجعة هذا األصل ومراعاته ( كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فلي

ذكره للشهادتين احتمال يبطل إلتزامه بهما ، فإن ذلك يستدعي أن يضاف ومما ينبغي التنبه له أن املسلم الجديد إن كان في 

 ولكنه خاص بالعرب دون العجم ، للشهادتين ما يبطل هذا االحتمال ، كمن يعتقد أن النبي محمد صلى هللا عليه و 
ً
سلم رسول هللا حقا

أو خاص باملسلمين دون اليهود والنصارى ، أو أن عيس ى هو ابن هللا ، فإن هذا ال بد أن يضيف عند ذكره للشهادتين ما يبطل هذا 

 االحتمال .

 ) اإلقرار باإليمان وجهان: :  قال الشافعيلذلك و 

له يدعي أنه دين نبوة وال كتاب فإذا شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله فقد أقر  فمن كان من أهل األوثان ومن ال دين

 باإليمان ومتى رجع عنه قتل.

ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤالء يدعون دين موس ى وعيس ى صلوات هللا وسالمه عليهما وقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم 

، فكفروا بترك اإليمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على هللا قبله  -صلى هللا عليه وسلم  -فيهما اإليمان بمحمد رسول هللا 

فإن كان فيهم أحد ، بعث إلينا إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله ويقول لم يُ فقد قيل لي 

ورسوله ، لم يكن هذا مستكمل اإلقرار باإليمان حتى يقول وإن دين أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده : هكذا فقال أحد منهم 

أو دين اإلسالم ، فإذا قال هذا فقد استكمل اإلقرار باإليمان  -صلى هللا عليه وسلم  -أ مما خالف دين محمد محمد حق أو فرض ، وأبر 

 ، فإذا رجع عنه استتيب فإن تاب وإال قتل .

لزمه اإلسالم إال عند اإلسالم أو تزعم أن من أقر بنبوته  -صلى هللا عليه وسلم  -ال تقر بنبوة محمد  (4)وإن كان منهم طائفة تعرف بأن 

 . (5)(  فشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله فقد استكملوا اإلقرار باإليمان فإن رجعوا عنه استتيبوا فإن تابوا وإال قتلوا

 وبناء عليه فإن ) املؤمن الذي ُيحكم بأنه من أهل القبلة وال يخلد في النار ال يكون إال من اعتقد بقلبه دين اإلسالم اع
ً
 خاليا

ً
تقادا جازما

 ...من الشكوك ونطق بالشهادتين ، 

                                                             
 ( باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال هللا محمد رسول هللا . 37مسلم رقم ) ( أخرجه 1)

 . 115( تيسير العزيز الحميد ص 2)

 . 56( الصالة البن القيم ص 3)

 ( هكذا في املطبوع ، ولعل الصواب ) بأنها ( .4)

 . 172/ 6( األم للشافعي 5)
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أما إذا أتى بالشهادتين فال يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف اإلسالم إال إذا كان من الكفار الذين يعتقدون 

 . (1)اختصاص رسالة نبينا صلى هللا عليه وسلم إلى العرب فإنه ال ُيحكم بإسالمه إال بأن يتبرأ ( 

فإن ) الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا ال يقر بالوحدانية فإذا قال ال إله إال هللا ُحكم بإسالمه ثم ُيجبر على قبول جميع أحكام  على ذلكو 

 اإلسالم وَيْبرأ من كل دين خالف دين اإلسالم .

 للنبوة فإنه ال ُيحكم بإسالمه حتى يقول : م
ً
 بالوحدانية منكرا

ً
 حمد رسول هللا .وأما من كان مقرا

 فإن كان يعتقد أن الرسالة املحمدية إلى العرب خاصة فال بد أن يقول : إلى جميع الخلق .

َفر بجحود واجب أو استباحة محرم فُيحتاج أن يرجع عما اعتقده ( 
َ
 . (2)فإن كان ك

جهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على )غير موحد فاملطالبة متو  من أراد الدخول في اإلسالم وكان من أهل الكفر وهو ولذلك فإن

وإن كانوا يعتقدون ما يقتض ي اإلشراك أو ، ومن كان موحدا فاملطالبة له بالجمع بين اإلقرار بالوحدانية واإلقرار بالرسالة ، التعيين 

 . (3)يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم ( 

مع قرينة التلفظ بالشهادتين ونحوهما واالنقياد لهما  اإلقرار بمضمون الشهادتينوبناء على ما سبق فإن األصل للدخول في اإلسالم هو 

 من التمييز فإنه يطلب من املسلم الجديد اإلقرار بما يزيل اللبس ويرفع الشك .
ً
 ، وإذا وجدت حاجة تستدعي مزيدا

أصحاب االنحرافات العقدية أو الفكرية الخطيرة التي ال يثبت معها عقد اإلسالم لإلسالم عن طريق فإذا دخل املسلم الجديد     

كالقاديانية أو البهائية أو بعض طوائف الرافضة ونحو ذلك فإنه يبين له حقيقة هذه االنحرافات وأنه ال يبقى معها عقد اإلسالم وأنه 

 حتى يلتزم بمضمون الشهادتين مع االنقياد لهما . عُد اإلسالم بَ يعتبر لم يدخل في 

 بمضمون     
ً
  الشهادتينفإن كان مقرا

ً
 في االنتساب لبعض أص إجماال

ً
 لهما فقد دخل في اإلسالم وإن كان مخطئا

ً
حاب ومنقادا

 . االنحرافات الخطيرة كالخوارج

ي دخل إلى اإلسالم عن طريق بعض أصحاب االنحرافات العقدية الخطيرة هو ولذلك فإن أول مراحل التعامل مع املسلم الجديد الذ    

 
ُ
جمل بمضمون الشهادتين وهما اإلقرار اإلجمالي  بالتوحيد والرسالة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى اإلقرار اإلجمالي التأكد من صحة التزامه امل

املتفق عليها، مالي بالسنة إلى االلتزام التفصيلي بها وترك البدع املغلظة بباقي أركان اإليمان واإلسالم، ثم ينتقل بعد ذلك من االلتزام اإلج

حتى يستكمل مراتب الدين، فإن ) الداخل في اإلسالم ال يمكن حين دخوله أن ُيلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من 

ن وُيذكر له جميع العلم فإنه ال يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم الذنوب؛ واملتعلم واملسترشد ال يمكن في أول األمر أن يؤمر بجميع الدي

ن يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم واألمير أن يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن األمر والنهي بما ال يمك

 يكون ذلك من باب إقرار املحرمات وترك األمر علمه وعمله إلى وقت اإلمكان، كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه، وال

  . (4)فتدبر هذا األصل فإنه نافع (  لعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط ،بالواجبات، ألن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم وا

ومن أمثلة أصحاب االنحرافات العقدية والفكرية الخطيرة والتي تنتشر في القارة األمريكية على تفاوت بينهم في دركات االنحراف، وقد    

 يكون التفاوت بين أفراد الطائفة الواحدة : 

  (5)القاديانية  

 (6) البابية  

  (7)اإلسماعيلية 

  (8)الشيعة  

  (9)العلمانية 

  (1)األحباش 

                                                             
 . 149/ 1( شرح النووي على مسلم 1)
 . 279/ 12الباري البن حجر  ( فتح2)

 . 358/ 3( فتح الباري البن حجر 3)

 . 60/ 20( مجموع الفتاوي البن تيمية 4)

 . 416/ 1( ينظر للتعريف بهم : املوسوعة امليسرة للندوة العاملية 5)

 . 409/ 1(  ينظر للتعريف بهم : املوسوعة امليسرة للندوة العاملية 6)

 . 383/ 1وسوعة امليسرة للندوة العاملية (  ينظر للتعريف بهم : امل7)

 . 51/ 1(  ينظر للتعريف بهم : املوسوعة امليسرة للندوة العاملية 8)

 . 679/ 2(  ينظر للتعريف بهم : املوسوعة امليسرة للندوة العاملية 9)
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  (2)غالة الصوفية ومنهم أصحاب الحلول ووحدة الوجود 

  (3)مما تفرع عنها الفرخانية حركة أمة اإلسالم و . 

 لنوازل املتعلقة بنطق الشهادتين : ا الرابعاملبحث 
 مطالب : أربعةوفيه 

 الدخول في اإلسالم بنطق لفظ عربي غير الشهادتين:  األول املطلب 

 وفيه مسألتان :

  املسألةاملسألة األولى : صورة 

وذلك فيما إذا نطق الشخص عند إرادة دخوله اإلسالم بلفظ عربي غير الشهادتين ، كأن يقول : آمنت باهلل ، أو أسلمت ، أو 

 ؟ 
ً
 دخلت في اإلسالم ، أو نحو ذلك من العبارات ، فهل يكون بذلك مسلما

     هذه املسألةاملسألة الثانية : الحكم في 

 تحرير حكم ذلك يكون في صورتين :

، فهذا معذور ويصح إسالمه لعذر مع قدرته على النطق بهما  ترك التلفظ بالشهادتينو  مقر بمضمون الشهادتين إن كان هذا الشخص

 . مع عدم قدرته على التلفظ بهما ، ألنه مقر بمقتض ى الشهادتين بال خالف 

ترك التلفظ بالشهادتين لغير عذر مع قدرته على النطق بهما ، مثل : من رفض و  مقر بمضمون الشهادتين كان هذا الشخص وإن

فإن ، وليس هناك مانع يمنعه من التلفظ بالشهادتين ،  أنه ال يستحق العبادة إال هللا التلفظ بالشهادتين وقال يكفي بأن أقول آمنت

 بتركه األقرب في مثل هذا صحة إسالمه إذا تلفظ بمقتض ى الشهادتين ولو بغير 
ً
ألفاظهما ، ألنه أتى بمقصود الشهادتين وإن كان مخطئا

التلفظ بالشهادتين قال النووي ) إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل ُيجعل بذلك مسلما فيه وجهان ألصحابنا 

، فإن ) إسالمه بالعجمية صحيح، إن لم  (4)الصحيح منهما أنه يصير مسلما لوجود اإلقرار وهذا الوجه هو الحق وال يظهر لآلخر وجه ( 

تيا وال أعلم من أهل الُف  ماع على ذلك فقد قال الحليمي : )كي اإلج، وقد ُح  (5)يحسن العربية قطعا، وكذا إن أحسنها على الصحيح ( 

 في أن اإليمان قد ينعقد بغير القول املعروف ، فدل ذلك على أن معنى قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "حتى يقولوا ال إله إال
ً
 خالفا

هللا" أي يقولوها وما يؤدي معناها، ودل الكتاب على ذلك أيضا ألن هللا عز وجل أخبر أن إبراهيم صلوات هللا عليه قال ألبيه وقومه: 

ني براء مما تعبدون إال الذي فطرني{ ثم قال: }وجعلها كلمة باقية في عقبه{ وليست هذه الكلمة بعينها موجودة في عقبه إنما املوجود }إ

 .  (6)( فيهم قول: "ال إله إال هللا" فثبت أنه ال فرق بين هذا القول وبين ما يؤدي معناه وهللا أعلم 

 ما ذكره أهل العلم أن ) من صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص اإلسالم، ولم يتكلم بهما، 
ً
ومما يبين ذلك أيضا

 . (7)هل يصير مسلما أم ال؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص اإلسالم ( 

ينة اللفظية وهي لفظ الشهادتين ، فإن وجد اإلقرار القلبي بمضمون هو اإلقرار القلبي بمضمون الشهادتين مع القر فاملعول عليه 

 الشهادتين مع وجود قرينة لفظ آخر غير الشهادتين فقد دلت النصوص الشرعية على صحة ذلك ، فمن ذلك :

  ،وأن محمدا رسول  عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا

 . (8)هللا ( 

  سعيد بن املسيب، عن أبيه أنه أخبره: أنه ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فوجد عنده أبا وعن

يا عم، قل: ال إله إال هللا،  )جهل بن هشام، وعبد هللا بن أبي أمية بن املغيرة، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي طالب: 

 . (9)كلمة أشهد لك بها عند هللا ( 

                                                                                                                                                                                     
 . 427/ 1(  ينظر للتعريف بهم : املوسوعة امليسرة للندوة العاملية 1)
 .  783/ 2: املوسوعة امليسرة للندوة العاملية  ( ينظر للتعريف بهم2)
 . 365/ 1(  ينظر للتعريف بهم : املوسوعة امليسرة للندوة العاملية 3)

 . 149/ 1( شرح النووي على مسلم 4)

 . 282/ 8(  روضة الطالبين للنووي 5)

 . 134/ 1( املنهاج للحليمي 6)

 . 23/ 1( شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفي 7)

 ( باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال هللا محمد رسول هللا . 36( باب: }فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{ ، ومسلم رقم )  25( أخرجه البخاري رقم ) 8)
 باب أول اإليمان قول ال إله إال هللا . ( ، 39، ومسلم رقم )  ( باب إذا قال املشرك عند املوت: ال إله إال هللا 1360( أخرجه البخاري رقم ) 9)
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  ) (1)وقول النبي صلى هللا عليه وسلم : ) من قال: ال إله إال هللا، وكفر بما يعبد من دون هللا، حرم ماله، ودمه، وحسابه على هللا  . 

  عن ابن عباس رض ي هللا عنهما: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعث معاذا رض ي هللا عنه على اليمن، قال: ) إنك تقدم على

قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا، فإذا عرفوا هللا، فأخبرهم أن هللا قد فرض عليهم خمس صلوات في 

أخبرهم أن هللا فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم وتوق يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، ف

، وفي رواية ملسلم :  (3). وفي رواية للبخاري : ) فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا هللا تعالى (  (2)كرائم أموال الناس ( متفق عليه 

 .( 4)وأني رسول هللا (  ) فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا

  وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا نبي هللا، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن ألصابع يديه أن ال آتيك وال

 هللا، بما بعثك ربك إلينا؟ قال: ي أسألك بوجهآتي دينك، وإني كنت امرأ ال أعقل شيئا إال ما علمني هللا عز وجل ورسوله، وإن

)  وذلك أن،  (5)أن تقول أسلمت وجهي إلى هللا، وتخليت، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة ( »باإلسالم ، قلت: وما آيات اإلسالم؟ قال: 

 . (6)أن املقصود األصلي هو إظهار التوحيد والشهادة بالرسالة بأي عبارة كانت ( 

  عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى اإلسالم، فلم يحسنوا أن يقولوا: و

أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد 

، فقلت: وهللا ال أقتل أسيري، وال يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى هللا عليه  أن يقتل كل رجل منا أسيره

قال الجد ابن تيمية :  ، (7)وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى هللا عليه وسلم يده فقال: ) اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين ( 

قال الشوكاني بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره : ) وقد استدل و  ، (8)) وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ اإلسالم ( 

  . (9)املصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلما بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح ( 

    
ً
 بذلك ، ألن امتناعه عن امتثال التلفظ أما من ترك التلفظ بمضمون الشهادتين مطلقا

ً
فإن هذا غير معذور وال يكون مسلما

  أو مضمونهما بالشهادتين
ً
) وبهذا تعرف أن من آمن قلبه ألصل الشهادتين من التسليم هلل واالنقياد له من غير عذر يعتبر مناقضا

،  (10)جازما امتنع أن ال يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء اإليمان القلبي التام ( إيمانا 

إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق املسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف األمة وأئمتها وجماهير علمائها (  الشهادتان)و
(11) .   

 : الدخول في اإلسالم بلفظ غير عربي  الثانياملطلب 

 وفيه مسألتان :

 املسألة األولى : صورة املسألة 

عند إرادة دخوله اإلسالم بلفظ غير عربي سواء كان هذا اللفظ  الذي ال يتكلم العربية وبيان ذلك أنه إذا نطق الشخص

فهل ،  غير مضمون الشهادتينب ينطق باللغة اإلنجليزية أو تين ،كأن ينطق باللغة اإلنجليزية بنفس مضمون الشهاد بمضمون الشهادتين

 ؟ 
ً
 يكون بذلك مسلما

 املسألة الثانية : الحكم في هذه املسألة  

 تحرير حكم ذلك يكون في صورتين :

                                                             
 . ( باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال هللا محمد رسول هللا 37( أخرجه مسلم رقم )1)
 إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم .باب الدعاء  ( 31(  باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ، ومسلم رقم )  1458( أخرجه البخاري رقم ) 2)

 ( باب ما جاء في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم أمته إلى توحيد هللا تبارك وتعالى . 7372( أخرجها البخاري رقم ) 3)

 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم. ( . 29( أخرجها مسلم رقم ) 4)

 ( باب :  من سأل بوجه هللا عز وجل ، وحسنه األلباني . 2568بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، والنسائي في سننه رقم ) ( مسند  20037( أخرجه أحمد في املسند رقم ) 5)

 . 5/ 5( حاشية السندي على سنن النسائي 6)

 ( باب بعث النبي صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة . 4339( أخرجه البخاري رقم ) 7)

 .  231/ 7األخبار مع شرحه نيل األوطار ( منتقى 8)

 . 233/ 7( نيل األوطار للشوكاني 9)

 . 553/ 7( مجموع الفتاوي البن تيمية 10)

 . 609/ 7( مجموع الفتاوى البن تيمية 11)
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عجزه عن التلفظ بالعربية وفهم معناها فهذا معذور ويصح بلغة غير العربية مع إن كان هذا الشخص قد تلفظ بمضمون الشهادتين 

 إسالمه ، ألنه مقر بمقتض ى الشهادتين مع عدم قدرته على التلفظ بهما 
ً
، فإن ) إسالمه بالعجمية صحيح، إن لم يحسن العربية قطعا

 )(1) .  
، كأن يقر  التلفظ بالعربية وفهم معناهاوإن كان هذا الشخص قد تلفظ بمضمون غير الشهادتين بلغة غير العربية مع عجزه عن 

فإن األقرب في مثل هذا صحة إسالمه إذا تلفظ بمقتض ى الشهادتين ولو بغير ألفاظهما ، ألنه أتى  بمضمون لفظ ) آمنت باهلل (

 بتركه التلفظ
ً
هو يحسن الشهادتين قال النووي ) إذا أقر بالشهادتين بالعجمية و بمضمون  بمقصود الشهادتين وإن كان مخطئا

العربية فهل ُيجعل بذلك مسلما فيه وجهان ألصحابنا الصحيح منهما أنه يصير مسلما لوجود اإلقرار وهذا الوجه هو الحق وال يظهر 

، وإذا كان من أقر بمضمون الشهادتين بغير العربية مع قدرته على العربية يصح إسالمه مع تفاوت داللة األلفاظ بينهما  (2)لآلخر وجه ( 

ذلك من أقر باملقصود من الشهادتين وهو التسليم هلل والشهادة له بالوحدانية ولو كان ذلك بغير ألفاظ الشهادتين وإنما بألفاظ ، فك

 . تؤدي املقصود من الشهادتين 

 بذلك ، ألن امتناعه عن امتثال التل
ً
 فإن هذا غير معذور وال يكون مسلما

ً
فظ أما من ترك التلفظ بمضمون الشهادتين مطلقا

 ألصل الشهادتين من التسليم هلل واالنقياد له ) وبهذا تعرف أن من آمن قلبه 
ً
بالشهادتين أو مضمونهما من غير عذر يعتبر مناقضا

)الشهادتان ، و (3)إيمانا جازما امتنع أن ال يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء اإليمان القلبي التام ( 

 .  (4)إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق املسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف األمة وأئمتها وجماهير علمائها ( 

  فهم ملعناها ومقتضاهامن غير  ملن ال يتكلم العربية بالعربية : التلفظ بالشهادتين الثالثاملطلب 

 وفيه مسألتان :

 املسألة األولى : صورة املسألة 

بيان ذلك أنه إذا نطق الشخص الذي ال يتكلم العربية عند إرادة دخوله اإلسالم بلفظ الشهادتين من غير فهم وتصديق ملعناها 

 بذلك ؟
ً
 وإنما ترديد ملن سمعه يقولها ، فهل يكون مسلما

بية أن يردد معه لفظ الشهادتين بالعربية ، ثم يقول له بعد كما يصنع بعض األشخاص بأن يطلب من الكافر الذي ال يتكلم العر 

. 
ً
  الفراغ من الترديد : أصبحت اآلن مسلما

 املسألة الثانية : الحكم في هذه املسألة  

 بمجرد تلفظه بألفاظ ال يفهم معناها ، فإن املقصود من التلفظ بالشهادتين هو التسليم هلل واالنقياد 
ً
ال يكون الشخص مسلما

ن العجمي الشهادة بالعربية، فتلفظ  .له   
ق 
ُ
وعلى ذلك فإنه ) يصح إسالم الكافر بجميع اللغات... ، ويشترط أن يعرف معنى الكلمة. فلو ل

 . (5)بها وهو ال يعرف معناها، لم يحكم بإسالمه ( 
 املطلب الرابع : تأخير النطق بالشهادتين ألجل موافقة مناسبة قادمة  

 وفيه مسألتان :

 املسألة األولى : صورة املسألة 

قد يرغب بعض من يريد اإلسالم أن يدخل في اإلسالم فيؤجل بعض الناس نطقه للشهادتين ألجل موافقة مناسبة قادمة، مثل 

أن يؤجل نطقه للشهادتين ليوم أو يومين ليتوافق ذلك مع حفل سيقام في املركز اإلسالمي أو املسجد ونحو ذلك، فما حكم ذلك 

 رف؟التص

 املسألة الثانية : الحكم في هذه املسألة    

 هذه املسألة لها ثالث حاالت :

 راغب في دخول اإلسالم األول: أن ُيؤجل بيان مفهوم الشهادتين لهذا الشخص ال

 وحكم هذا الفعل التحريم ، ألنه من الصد عن سبيل هللا ، وتأخير انقاذ شخص من النار بغير مبرر شرعي .

 الشخص فإن مات قبل إقراره بمضمون الشهادتين فليس له حكم اإلسالم، ألنه لم يقر بمضمون الشهادتين . وأما حكم هذا

                                                             
 . 282/ 8(  روضة الطالبين للنووي 1)

 . 149/ 1( شرح النووي على مسلم 2)

 . 553/ 7( مجموع الفتاوي البن تيمية 3)

 . 609/ 7( مجموع الفتاوى البن تيمية 4)

 . 438/ 5، وينظر : مغني املحتاج للشربيني  282/ 8( روضة الطالبين للنووي 5)
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 الثاني: أن يتم بيان مفهوم الشهادتين لهذا الشخص فيقر بذلك ، لكن يتم تأجيل نطقه بالشهادتين ملناسبة قادمة يعلن فيها إسالمه .

عن سبيل هللا، وتأخير املسلم من أداء ما وجب عليه من التلفظ بالشهادتين، لكنه أقل  وحكم هذا الفعل هو التحريم، ألنه من الصد

 من الحالة األولى .
ً
 تحريما

وأما حكم هذا الشخص فإن مات بعد إقراره بمضمون الشهادتين وقبل نطقه بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما فله حكم اإلسالم، ألنه 

 انع من التلفظ بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما .مقر بمضمون الشهادتين ولكن منعه م

الحالة الثالثة : أن يتم بيان مفهوم الشهادتين لهذا الشخص فيقر بذلك ، وينطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما ، ثم يعيد نطقه 

 بالشهادتين في مناسبة قادمة من أجل االحتفال واإلعالن عن دخوله في اإلسالم .

الجواز ، لحصول الدخول في اإلسالم بإقراره بمضمون الشهادتين وتلفظه بذلك ، ولعدم املحذور من تكرار  وحكم هذا الفعل هو

 تلفظه بالشهادتين في املناسبات القادمة . 

وأما حكم هذا الشخص فهو اإلسالم حيث أقر بمضمون الشهادتين وتلفظ بذلك في وقته ، وال يوجد محذور من إعادته التلفظ 

 في املناسبات القادمة . بالشهادتين

 : النوازل املتعلقة بالدخول الكامل أو الجزئي لإلسالم .  الخامساملبحث  
 : مطلبانوفيه 

 ترك بعض فرائض الدينأو  فعل بعض املحرمات اشتراط املطلب األول :

  املسألة: صورة  املسألة األولى

 لجهل بعض من يريد الدخول في اإلسالم ، أو لغلبة 
ً
معصية من املعاص ي عليه ، فإنه يشترط عند دخوله في اإلسالم نظرا

استمراره على فعل محرم ، كأن يشترط استمراره في شرب الخمر ، أو استمراره في الزنا ، ونحو ذلك من املحرمات ، أو أن يشترط ترك 

 فهل يصح إسالمه بذلك الشرط ؟   واجب من الواجبات ، كأن يشترط ترك الزكاه ، أو ترك الصيام ، ونحو ذلك من الواجبات.

    هذه املسألة: الحكم في  املسألة الثانية

 تحرير حكم ذلك يكون في صورتين :

اشترط استحالل هذا املحرم أو عدم إلتزامه بأوامر هللا فهذا ال يصح إسالمه ألن ذلك مناقض ألصل الشهادتين  هذا الشخص إن كان

 من التسليم هلل واالنقياد له .

اشتراطه هو استمراره في فعل املحرم مع عدم استحالله له فهذا يصح إسالمه ألن دخوله لإلسالم مع فعله للمحرمات خير من وإن كان 

 بقاءه على الكفر .

 . (1)فعن أنس، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل: ) أسلم ،  قال: أجدني كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها ( 

وعن جابر أن ثقيف ملا بايعت اشترطت على النبي صلى هللا عليه وسلم، أن ال صدقة عليها، وال جهاد، وأنه سمع النبي صلى هللا عليه 

 . (2)وسلم بعد ذلك يقول: ) سيتصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا ( 

 . (3)( فأسلم على أن يصلي صالتين فقبل منه  وجاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم : )

فإن ) هذه األحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول اإلسالم منه وإن شرط شرطا باطال، وأنه يصح إسالم من كان كارها ( 
ومن املعلوم بالضرورة أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في اإلسالم الشهادتين فقط، ) ،  (4)

ولم يكن صلى هللا عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد اإلسالم أن يلتزم الصالة والزكاة، بل ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلما،  ... ، 

 ... إلسالم، واشترطوا أن ال يزكوا،قد روي أنه قبل من قوم ا

 . (5)( لزم بشرائع اإلسالم كلها وأخذ اإلمام أحمد بهذه األحاديث، وقال: يصح اإلسالم على الشرط الفاسد، ثم يُ  

عن عثمان بن أبي العاص، أن وفد ثقيف قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأنزلهم وُيشكل على ما سبق ما جاء 

، وال يستعمل عليهم  (1) ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى هللا عليه وسلم أن ال يحشروا، وال يعشروا، وال يجبوااملسجد 

                                                             
 ( . 1454( من مسند أنس بن مالك ، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة رقم )  12061( أخرجه أحمد في املسند رقم ) 1)

 جاء في خبر الطائف ، وصححه األلباني . ( باب ما 3025( أخرجه أبوداود رقم ) 2)

 ( مسند أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم . 23079( أخرجه أحمد في املسند رقم ) 3)

 . 234/ 7( نيل األوطار للشوكاني 4)

 . 228/ 1( جامع العوم والحكم البن رجب 5)
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 غيرهم، قال: فقال: ) إن لكم أن ال تحشروا، وال تعشروا، وال يستعمل عليكم غيركم ، وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: ال خير في دين ال

  . بقوله ) ال خير في دين ال ركوع فيه ( فلم يرخص لهم ترك الصالة في هذا الحديث،  (2)ركوع فيه ( 

حتى مع ويمكن الجواب: بأن تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم يختلف بحسب األشخاص ، فمن كان يغلب على الظن دخوله في اإلسالم 

 ، عدم قبول شرطه فإنه ال يقبل شرطه ، ومن كان يغلب على الظن عدم 
ً
دخوله في اإلسالم إذا لم يقبل شرطه فإنه يقبل شرطه مبدئيا

 فإذا دخل اإلسالم ورأى من حالوته ولذته دعاه ذلك إلى إلتزام جميع أحكام اإلسالم .

لذلك  -صلى هللا عليه وسلم  -) ويمكن أن يقال: إن نفي الخيرية ال يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط أن ال يصلي، وعدم قبوله 

 . (3)الشرط من ثقيف ال يستلزم عدم جواز القبول مطلقا ( 

 اشتراط املسلم الجديد البقاء مع الزوجة الكافرة غير الكتابية، أو اشت
ً
راط املسلمة الجديدة البقاء مع الزوج ومثال ذلك أيضا

قال ابن حجر : ) غازان محمود بن الكافر، فإن الدخول لإلسالم مع فعله للمحرمات وعدم استحالله لها خير من البقاء على الكفر ، 

املعجمة، كان جلوسه أرغون بن ابغا بن هالكو بن تولى بن جنكزخان السلطان معز الدين، ... ويقول العامة قازان بالقاف عوض الغين 

ن له نائبه نوروز اإلسالم فأسلم في سنة  693على تخت امللك سنة  ، وُنثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس ، وفشا  94، وَحسَّ

الشيخ بذلك اإلسالم في التتار ، وكان في مملكته خراسان بأسرها والعرفان وفارس والروم وآذربيجان والجزيرة، وكان إسالمه على يد 

صدر الدين إبراهيم بن سعد هللا بن حمويه الجيوينى ، وعمره يومئذ بضع وعشرون سنة ، وكان يوم إسالمه يوما عظيما دخل الحمام 

، ولقنه نوروز شيئا من  4فاغتسل وجمع مجلسا وشهد شهادة الحق في املأل العام فكان ملن حضر ضجة عظيمة وذلك في شعبان سنة 

وصام رمضان كل السنة، وكان غازان يتكلم بالفارسية مع خواصه ويفهم أكثر ما يقال له باللسان العربي ، وملا  القرآن وعلمه الصالة

ك أخذ نفسه بطريق جده األعلى جنكز خان وصرف همته إلى إقامة العساكر وسد الثغور وعمارة البالد والكف عن سفك الدماء ، 
َ
َمل

كاح نساء اآلباء وكان قد استضاف نساء أبيه إلى نسائه وكان أحبهن إليه بلغان خاتون وهي أكبر وملا أسلم قيل له إن دين اإلسالم يحرم ن

َهمَّ أن يرتد عن اإلسالم ، فقال له بعض خواصه إن أباك كان كافرا ولم تكن بلغان معه في عقد نكاح صحيح إنما كان 
َ
نساء أبيه ف

َن ذلك من الذي أفتاه به لهذه املصلحة ( مسافحا بها فاعقد أنت عليها فانها تحل لك ففعل ولوال  . (4) ذلك الرتد عن اإلسالم واسُتْحس 

 على هذا : ) بل هو حسن ولو كان تحته ألف امرأة على سفاح فإن مثل هذا السلطان املتولي على أكثر بالد اإلسالم 
ً
قال الشوكاني معلقا

  َس في إسالمه من املصلحة ما يُ 
غ ما هو أكبر من ذلك حيث يؤدى التحريج عليه واملش ي معه على أمر الحق إلى ردته فرحم هللا ذلك و 

 . (5)(  املفتي

 والخالصة :

النبي صلى هللا عليه وسلم كان يأمر بأركان  ه يسوغ الدخول في اإلسالم مع ترك بعض واجباته أو فعل بعض محظوراته ، فإنأن

  -يبايع  اإلسالم الخمس و)
ً
 ...عليهن كلهن،  -أحيانا

 ...وتارة كان يبايع على إقام الصالة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين، 

 وتارة يكتفي بالبيعة على الشهادتين؛ ألن باقي الخصال حقوق لها ولوازم.

 .وتارة كان يقتصر في املبايعة على الشهادتين فقط، ألنهما رأس اإلسالم، وسائر األعمال تبع لهما

وقد كان أحيانا يتآلف على اإلسالم من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق اإلسالم، فيقبل منهم اإلسالم، فإذا دخلوا فيه رغبوا في 

 ... اإلسالم فقاموا بحقوقه وواجباته كلها

 . (6)( لوات الخمس ه، فإذا دخل يؤمر بالصقبل منقال اإلمام أحمد في رواية ابنه عبد هللا: إذا أسلم على أن يصلي صالتين يُ 

وهذا من أبواب السياسة الشرعية في املوازنة بين املصالح واملفاسد فإنه ) إذا كان النهي مستلزما في القضية املعينة لترك املعروف 

أسلم الراجح: كان بمنزلة أن يكون مستلزما لفعل املنكر الراجح ، كمن أسلم على أن ال يصلي إال صالتين كما هو مأثور عن بعض من 

                                                                                                                                                                                     
وبقوله: " يعشروا " أخذ العشور من أموالهم صدقة، وبقوله: " وال يجبوا " بفتح الجيم وضم الباء املوحدة املشددة، وأصل ( ) واملراد بالحشر جمعهم إلى الجهاد والنفير إليه، 1)

 التجبية أن يقوم اإلنسان مقام الراكع. وأرادوا أنهم ال يصلون ( .

 . 235/ 7نيل األوطار للشوكاني 

 بن أبي العاص .( مسند عثمان  17913( أخرجه أحمد في املسند رقم ) 2)
 . 235/ 7( نيل األوطار للشوكاني 3)

 . 248/ 4( الدرر الكامنة البن حجر 4)

 . 3/ 2( البدر الطالع للشوكاني 5)

  . 200/ 4( فتح الباري البن رجب 6)
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على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ، أو أسلم بعض امللوك املسلطين وهو يشرب الخمر أو يفعل بعض املحرمات ، ولو نهى عن ذلك 

 ارتد عن اإلسالم. 

ففرق بين ترك العالم أو األمير لنهي بعض الناس عن الش يء إذا كان في النهي مفسدة راجحة وبين إذنه في فعله ، وهذا يختلف باختالف 

 . (1)األحوال ( 

 . (2)، حيث بوب بعض أهل العلم على بعض أحاديث هذا الباب بما يدل على ذلك وهذا باب من أبواب تأليف القلوب على اإلسالم 

 من نواقض اإليمان من األمور املعلومة من الدين بالضرورة إذا فعل املسلم الجديد  لب الثاني :املط
ً
 ناقضا

  املسألةاملسألة األولى : صورة 

 من الدين بالضرورة ، كإنكار تحريم الزنا ، أو شرب 
ً
 معلوما

ً
قد يقع املسلم الجديد في ناقض من نواقض اإليمان بإنكاره أمرا

 ، فما هو حكمه ؟ ذلكالخمر ، ونحو 

     هذه املسألةاملسألة الثانية : الحكم في 

الحكم في هذا املسألة مبني على وجود عارض من عوارض األهلية في هذا الشخص وهو الجهل ، فإن غالب املسلمين الجدد يجهلون 

 من الواجبات الظاهرة أو املحرمات الظاهرة ، فإذا وقع املسلم الجديد في تحليل محرم من املحرمات الظاهرة ، أو تحريم أمر من 
ً
كثيرا

نبغي مراعاة جهله بأحكام اإلسالم ، وعدم معرفته بشرائع اإلسالم التي تعتبر من املعلوم من الدين بالضرورة عند الحالل الظاهر فإن ي

فإن ) األمكنة واألزمنة التي تفتر فيها  ،، وبذلك ُيدرأ عنه حكم التكفير غيره من املسلمين الذين نشأوا في ديار اإلسالم ، وعرفوا أحكامه 

ن خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ كما يكون حكمه في األمكنة واألزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة ال يكون حكم م

مع ) أن هذا العذر ال يكون عذرا إال مع العجز عن إزالته وإال فمتى أمكن اإلنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا ،  (3)(  النبوة

 )(4) . 

وذلك أن التكفير من جنس الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيبا ملا قاله الرسول صلى هللا عليه وسلم ، لكن قد يكون الرجل      

، ) ألن لحوق الوعيد ملن فعل  (5)ومثل هذا ال يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة  بعيدة ،حديث عهد بإسالم أو نشأ ببادية 

تحريم؛ أو بتمكنه من العلم بالتحريم؛ فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد باإلسالم، وفعل شيئا من املحرم مشروط بعلمه بال

فمن لم يبلغه الحديث املحرم، واستند له إلى دليل شرعي ، املحرمات غير عالم بتحريمها، لم يأثم، ولم يحد، وإن لم يستند في استحال

ولذلك فإن ) من الناس من يكون جاهال ببعض هذه األحكام جهال ُيعذر به فال ،  (6)ذورا ( في اإلباحة إلى دليل شرعي، أولى أن يكون مع

ُيحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بالغ الرسالة كما قال تعالى: }لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل{ وقال تعالى: 

رجل ولم يعلم أن الصالة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم }وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال{ ، ولهذا لو أسلم 

، وقال الشاطبي : ) ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض  (7)(  اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية

 فيها، وإنما العيب أن يفعل بها ما ال يصلح كالقتل وشبهه. من هو حديث عهد باإلسالم أنه قال في الخمر: ليست بحرام وال عيب

 .  (8)وهذا االعتقاد لو كان ممن نشأ في اإلسالم كان كفرا، ألنه إنكار ملا علم من دين األمة ضرورة (    

ومما يدل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )َيدرس اإلسالم كما َيدرس وش ي      

الثوب ، حتى ال ُيدرى ما صيام وال صالة وال نسك ، وال صدقة ، وليسرى على كتاب هللا عز وجل في ليلة فال يبقى في األرض منه أية ، 

خ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ال إله إال هللا فنحن نقولها ( فقال له صلة ما وتبقى طوائف من الناس الشي

تغني عنهم ال إله إال هللا وهم ال يدرون ما صالة وال صيام وال نسك وال صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة . ثم ردها عليه ثالثا . كل ذلك 

 ( يعرض عنه حذيفة . ثم أقبل عليه في الثا
ً
، فهؤالء ال يدرون عن الصالة وال الصيام وال  (9)لثة فقال ياصلة تنجيهم من النار ثالثا

 .، ومع ذلك تنجيهم كلمة التوحيد من النار لغربة الدين في زمنهم من شعائر اإلسالم الظاهرة النسك 

                                                             
 . 32/ 35( مجموع الفتاوي البن تيمية 1)
 . 537/ 9( املطالب العالية البن حجر 2)

 . 311ص ( بغية املرتاد البن تيمية 3)

 . 280/ 20( مجموع الفتاوي البن تيمية 4)

 . 231/ 3( ينظر : مجموع الفتاوي البن تيمية 5)

 . 252/ 20( مجموع الفتاوي البن تيمية 6)

 . 406/ 11( مجموع الفتاوي البن تيمية 7)

 . 604( االعتصام للشاطبي ص 8)

 ( . 87، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة رقم )  13/21قال ابن حجر : ) بسند قوي ( الفتح (  8460( ، والحاكم رقم ) 4049(  أخرجه ابن ماجه رقم ) 9)
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وكذلك فإن بعض من كان مع النبي صلى هللا عليه وسلم ممن هو حديث عهد باإلسالم قد صدر منه قريب من هذا ، فعن سنان بن أبي 

وكانوا  -سنان أنه سمع أبا واقد الليثي رض ي هللا عنه يقول : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر 

، وكان للكفار سدرة  (1)قال : فمررنا بشجرة ، فقلنا : يا رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط  – أسلموا يوم الفتح

 يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط ، فلما قلنا ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم قال : ) هللا أكبر قلتم والذي نفس ي

 . (2)ملوس ى " اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون " لتركبن سنن من كان قبلكم (   بيده كما قالت بنو إسرائيل

وتقدير حال جهل املسلم الجديد بأحكام الدين الظاهرة هو من األمور النسبية التي يدخلها التقدير، ) فكون الش يء معلوما من       

الدين ضرورة أمر إضافي ، فحديث العهد باإلسالم ومن نشأ ببادية بعيدة قد ال يعلم هذا بالكلية فضال عن كونه يعلمه بالضرورة ، 

بالضرورة أن النبي صلى هللا عليه وسلم سجد للسهو وقض ى بالدية على العاقلة وقض ى أن الولد للفراش وغير وكثير من العلماء يعلم 

 . (3)ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس ال يعلمه ألبتة ( 

 : النوازل املتعلقة باملوقف من املجتمع الجديد بعد اإلسالم.السادساملبحث 
 اإلسرار أو اإلعالن عند الدخول في اإلسالم  : مطلب واحدوفيه 

 وفيه مسألتان :

 املسألة األولى : صورة املسألة 

 لبعض االعتبارات األسرية أو املجتمعية أو 
ً
يمكن بيان ذلك بأن بعض من يريد الدخول في اإلسالم يريد االسرار بإسالمه نظرا

 رار على إسالمه ؟ وهل يلزم أن يعلن إسالمه ؟األمنية أو غير ذلك من االعتبارات ، فهل يؤثر ذلك اإلس

 املسألة الثانية : الحكم في هذه املسألة   

وقد جاء في القرآن عن مؤمن  ألن أحكام اإلسالم مترتبة على ما يظهر للناس من أعمال ،  األصل في املسلم هو إعالن اإلسالم ،

ٌن  اَل َرُجٌل ُمْؤم 
َ
َنات  م   آل فرعون أنه كان يكتم إيمانه : }َوق  

َبي 
ْ
ال ْم ب 

ُ
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َ
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ه وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أبا ذر ملا أسلم أن يكتم إيمانه ، قال أبو ذر للنبي صلى هللا عليه وسلم : ) اعرض علي اإلسالم، فعرض

 . (4)ورنا فأقبل ( فأسلمت مكاني، فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا األمر، وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظه

وعلى ذلك فإن للمسلم الجديد أن يكتم إيمانه إن كان هناك مقصد صحيح، مع أن األصل هو اإلعالن باإلسالم لكي يتمكن أهل 

اإلسالم من التعامل معه بناء على ظاهره، ألن أحكام اإلسالم في التعامل مبنية على الظاهر من الزواج وتغسيل امليت والصالة عليه 

 في مقابر املسلمين ونحو ذلك . ودفنه

 الخاتمة وأهم التوصيات :
 في ختام هذا البحث أحمد هللا على ما وفق وأعان ، وأشير إلى النتائج والتوصيات التالية :

 النتائج:

أن املراد اإلجمالي للنوازل العقدية للمسلم الجديد هو : ) الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي في املسائل التي يشد ويربط   .1

. ) 
ً
 اإلنسان قلبه عليها من أصول اإليمان وما يلحق بها املتعلقة بمن دخل اإلسالم حديثا

 د .بيان أهمية دراسة النوازل العقدية املتعلقة باملسلمين الجد  .2

 في دراسة النوازل العقدية املتعلقة باملسلمين الجدد . املؤثرة بيان جملة من القواعد الشرعية  .3

 من املسائل املتعلقة باألقليات اإلسالمية مرتبطة باملوازنة بين املصالح واملفاسد ، مما يستدعي قيام أهل العلم بهذا   .4
ً
أن كثيرا

 الواجب في البيان لألمة ، وإحجام من ليس لديه علم شرعي عن الخوض في هذه املسائل .

                                                             
 ويعكفون حولها فسألوه أن يجعل لهم م1)

ً
 ثلها فنهاهم عن ذلك .( هي اسم شجرة بعينها من شجر السمر كانت للمشركين تعبد من دون هللا ويعلقون بها سالحهم تبركا

 ) نوط ( . 14/330) نوط ( ، لسان العرب البن منظور  5/128األثير ينظر : النهاية البن 
، كتاب الفتن ، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ) واللفظ له (  4/475(   2180، والترمذي رقم )  36/225(  21897( أخرجه أحمد رقم ) 2)

 حديث حسن صحيح ، وصححه األلباني في ظالل الجنه في تخريج السنة البن أبي عاصم .، وقال الترمذي :  1/37(  76رقم ) 

 . 118/ 13( مجموع الفتاوى البن تيمية 3)

 باب قصة زمزم . 184/ 4( أخرجه البخاري 4)
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من خالل أصحاب االنحرافات العقدية أو الفكرية الخطيرة فيه أن منهجية التعامل املرحلي مع من عرف طريقه إلى اإلسالم   .5

 تفصيل من حيث ثبوت عقد اإلسالم له أم ال.

 أن النوازل املتعلقة بنطق الشهادتين فيها تفصيل من حيث اشتمالها على مضمون الشهادتين أم ال . .6

 . اعتبار املقدار املجزئ من ذلك الدخول أن النوازل املتعلقة بالدخول الكامل أو الجزئي لإلسالم فيه تفصيل من حيث  .7

 فيه تفصيل من حيث الحاجة لإلسرار أو اإلعالن .النوازل املتعلقة باملوقف من املجتمع الجديد بعد اإلسالم أن  .8

 التوصيات:

 . األحكام العقدية ملن يتصدرون لدعوة املسلمين الجدد ضرورة العناية بتعليم  .1

 . باملسلمين الجددأهمية العناية بالنوازل العقدية املتعلقة   .2

 عند النظر في مسائل ونوازل املسلمين الجدد .التأكيد على مراعاة باب الضرورات واملوازنة بين املصالح واملفاسد   .3

 .   املسلمين الجددأهمية مراعاة عوارض األهلية عند البحث في مسائل   .4

 :املراجع 

  القرآن الكريم.  

  2نواقض اإليمان القولية والعملية، دار الوطن، الرياض، ط  (هـ 1415،)عبد العزيز ،آل عبد اللطيف .1

 ( هـ  1433 ،)محمد يسري  ،إبراهيم .2
ً
 وتطبيقا

ً
  2دار اليسر، جمهورية مصر، ط   ،فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال

النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: محمود الطناحي وآخرون، دار  ، أبي السعادات املبارك بن محمد الجزري ، ابن األثير .3

  إحياء التراث العربي، د.ط ، د.ت .

إعالم املوقعين عن رب العاملين،  (م1991 -هـ 1411،)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،ابن قيم الجوزية .4

 .األولى ، الطبعةبيروت –علمية تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب ال

 الصالة وأحكام تاركها، مكتبة الثقافة باملدينة املنورة . ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،ابن قيم الجوزية .5

مجموع الفتاوى، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن  (م 1995هـ/1416،)الحراني أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،أبو العباس .6

 قاسم، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية

لسان العرب، دار صادر (هـ  1414،)جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى ،، اإلفريقىيمحمد بن مكرم بن عل ،أبو الفضل .7

 الثالثة بيروت، الطبعة  –
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Abstract: With the passage of time, people have suffered from insults that were not in their 

ancestors, an interaction of the turnout when entering the religion of Islam, especially in countries 

where sovereignty or pluralism is not for the people of Islam, and the spread of ignorance and the 

large number of non-Muslims, which made many knowledge of Islam melt in the hearts of 

Muslims The people of these countries, and supported the stability of those who know the 

customs, permitting the owners of the new decade in the ranks of new Muslims in that country, 

this research was an attempt to participate in resolving some of the new Muslim's objection. 
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