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 ا  :  

لـه كتـاب  أم ،  كل من مل يؤمن بدين اإلسالم ، سواء كـان ": ــ غري املسلم١

  ."أو كان مرتدا

مـن أسـلم لـه يف : ــ يف اإلسالم صالح الـدنيا واآلخـرة ، فمـن حيـث الـدنيا٢

الزكاة سـهم املؤلفـة قلـوهبم ، كـام جيـوز إعطـاؤه مكافـأة ماليـة أو أدبيـة إذا 

أســلم ، ويــسقط عنــه كافــة االلتزامــات املاليــة املرتبطــة باعتقــاده ، وجيــوز 

 .ملسلمني االستعانة به يف أمور ا

يثاب بالسبق إىل اإلسالم ، وعـىل كـل طاعـة فعلهـا قبـل : ومن حيث اآلخرة 

 .إسالمه ويغفر له كل ذنب اقرتفه

بـالنطق بالـشهادتني إن كـان : ــ يدخل البالغ العربـى يف اإلسـالم ، رصاحـة ٣

ال إلـه إال : كتابيا أو مرتدا ، فإن كان وثنيا أو جموسيا دخل يف اإلسالم بقـول 

أو حممد رسول اهللا ، لكنه يطالب بالثانية فـورا ، وغـري العـريب يـدخل ىف اهللا 

 .اإلسالم بلغته إن كانت معلومة ، وإال اكتفينا بإشارته املفهومة 



 

)٢٦(  لا أا  ) درا(  
  

بـصالته ، أو بآذانـه ، أو بحجـه إىل بيـت اهللا : كام يـدخل يف اإلسـالم ، داللـة 

 .ىل اعتناقه اإلسالم احلرام  ، أما الزكاة والصيام وقراءة القرآن ، فال يدل ع

ــ غري البالغ يدخل يف اإلسالم وحده بنطق الشهادتني مادام مميزا ، ويدخل ٤

 .بإسالم أبويه أو أحدمها ، مميزا كان أم ال تبعا للدار أو

أن يكون قاصدا بقوله وفعلـه الـدخول فيـه ، :  ــ يشرتط للدخول يف اإلسالم٥

 .وأن يكون هذا طوعا

 .باإلقرار، والشهادة: إلسالمــ يثبت الدخول يف ا٦

  ت ارشوطـه    - طـرق الـدخول  - غـري املـسلم  - املـسلم   :ا  

 .إثباته 
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Provisions of Islam Embracement  
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    Abstract:        

1- For Non-Muslims: “All who has not believed in 
Islam, whether they have another monotheistic 
religion or deserters of Islam.” 

  

2- In Islam, the goodness of life and afterlife can be 
attained. In life, the one who converts to Islam is 
entitled to get a share of Zakat (almsgiving dedicated 
to those whose hearts have been reconciled to Islam) 
in addition to a monetary or a moral reward. 
Moreover, liabilities related to being non-Muslim are 
dropped, and he/she may be asked to help in 
Muslims’ matters.  

   In afterlife, he/she is rewarded for embracing Islam 
and for every good deed he/she made before Islam 
embracement while all misdeeds are forgiven. 

  

3- An adult Arabic speaking person embraces Islam 
explicitly by pronouncing the two testimonies of faith 
if he/she is of another revealed religion or a deserter 
of Islam. If the person wanting to enter Islam is a 

heathenish or a Magian, he/she must say " There is no 

god but Allah " or " Mohammad is the Prophet of 

Allah ", but he/she will be asked to articulate the 



 

)٢٨(  لا أا  ) درا(  
  

other testimony immediately after pronouncing the 
first one. For non-Arabic speakers, they can embrace 
Islam in their language if it is known, or they can use 
sign language.  

 

   Islam can be embraced implicitly by offering the 
prayers, calling for them, or performing pilgrimage, 
but Zakat paying and Quran recitation are not 
evidence of Islam embracement.  

 

4-  Minors can embrace Islam by themselves, at the age 
of seven, by pronouncing the two testimonies of 
faith. In addition, a minor, whether at the age of 
seven or younger, may follow the faith of one or both 
of his/her parents if they are converted to Islam.  

5- Good intention and willingness are basic 
requirements to embrace Islam.  

6- Islam embracement is verified by declaration and 
articulation of the two testimonies of faith.           

 

Keywords: Muslim - Non-Muslim -  How To Be Muslim- 
Conditions – Verification. 

  



  

)٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا ا   

ا  

احلمد هللا رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، القائـل يف حمكـم 

 وأشهد ،)١("و   ا د    و  اة  ا": كتابه

أن  ": فقال ذات يوم وسأله عن اإلسالم، ًأن حممدا عبده ورسوله جاءه جربيل 

ً وأن إ  إن أن ا ن ور ة وا ة وا و ،ل اا ر

   إ فاللهم صل وسلم وبـارك عليـه وعـىل آلـه وأصـحابه ومـن تبعـه ،)٢("ا 

  .بإحسان إيل يوم الدين

،،،و  

  ا    )العقول السليمة باختيـارهم وضع إهلي سائق لذوي " :)٣

 والـدين الـذي ارتـضاه اهللا تعـايل ،"املحمود إيل الصالح يف احلال والفالح يف املآل

 فهو دين الفطرة الذي ،)٤("إن الدين عند اهللا اإلسالم": جلميع عباده هو اإلسالم، قال تعايل

 : قـال يصاحب كل طفل عند والدته، ولوال املؤثرات البيئيـة اخلارجيـة لـشب عليـه، 

"م أو ام أو دام اهة وأا   د ")٥(.  

                                                        

 .٨٥سورة آل عمران اآلية  -١

 . عن عمر ١/٨ رقم ١٤ ـ ١/١٣ صحيح مسلم -٢

 .١٤١التعريفات ص: اجلرجانى -٣

 .١٩ سورة آل عمران من اآلية -٤

 عـن ٢٢/٢٦٥٨ رقـم ١/٦٧٠، مـسلم ١٣٥٨ رقم ١/٣١٣البخاري .  متفق عليه بني الشيخني-٥

 .أيب هريرة 



 

)٣٠(  لا أا  ) درا(  
  

 مل ا)الصبى يطبع بطبع من يتوىل تربيته، ويرسى إىل أخالقه مـا هـو مـن " :)١

  ."ا فرشًا فخري وإن رشًأخالق أبويه إن خري

مـن البـرش يف وملا كان اإلسالم دين الفطرة فقـد تـرك احلريـة الكاملـة لكـل ذي عقـل 

 ألن دين اإلسالم يف غاية الوضوح مع ظهور الرباهني عىل صحته، ؛اعتناقه، أو الثبات عليه

بحيث ال حيتاج أن يكره أحد عىل الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء 

 هو إخبار" قيل يف تفسري هذه اآلية ،)٢(} إاه  ا   {: نفسه دون إكراه، قال تعايل

 فاإلكراه عىل اعتناق اإلسالم منهي عنه، إذ اإلكراه وإن كان له سلطان ،)٣("يف معني النهي

عىل األبدان فليس له سلطان عىل القلوب التي ال يعلم حقيقتها إال اهللا تعايل، فاإلكراه ال 

يأيت بمؤمنني، وإنام يأيت بمنافقني، ورضر املنافقني عىل األمة أشد من رضر الكافرين 

ثبتوا عىل معتقدهم ، ومن ثم حث اإلسالم غري املسلمني عىل الـدخول فيـه رمحـة وإن 

 وهـذا مـن واجبـات وأمرنا بالـدعوة إليـههبم ونجاة هلم من عذاب اهللا تعايل يوم القيامة ،

املسلمني جتاه اإلنسانية مجعاء، ومن ثـم أطلـق للـدعاة إيل اهللا العنـان، لبيـان حماسـن 

يف السلم واحلرب، ثم ترك لغري املسلم حرية املوازنة بينه اإلسالم يف كل زمان ومكان 

 الرايـة يـوم ا ً ملا أعطى عليوبني ما يعتقد به من أديان، روى سهل بن سعد أن النبي 

أنفذ عىل رسـلك ": يا رسول اهللا، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال له النبي : خيرب، قال

                                                        

 .١٩٥ الفتح الربانى من فتاوى اإلمام الشوكانى ص-١

كـان لرجـل مـن األنـصار مـن : زول هذه اآلية، قال مرسوق، وسبب ن٢٥٦ سورة البقرة من اآلية -٢

 ثم قدما املدينة يف نفر من النـصارى حيملـون بني سامل بن عوف ابنان فتنرصا قبل مبعث النبي 

يا رسول :  فقالال أدعكام حتى تسلام، فتخاصام إيل رسول اهللا : الطعام، فلزمهام أبومها، وقال

، تفـسري ابـن ١/٣١٤تفـسري البغـوى . ، فنزلت اآلية فخـىل سـبيلهاماهللا أيدخل بعيض النار وأنا أنظر

 .١/٦٨٢كثري 

 .١/٢١١ تفسري النسفي -٣



  

)٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

م، وأخربهم بام جيب عليهم من حق اهللا فيه، فو حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إيل اإلسال

  .)١(" خري لك من أن يكون لك محر النعمًاهللا ألن هيدي اهللا بك رجال

 يف رسـائله إيل عاملـه يف مـرص وقد أكد هذا أمري املؤمنني عمـر بـن عبـد العزيـز 

ً داعيا ومل يبعثه جابيا ًإن اهللا بعث حممد": والعراق وخراسان، بقوله   .)٢("اً

وإذا كان اإلسالم قد ترك احلرية لغـري املـسلم إذا ولـد بـني أبـوين غـري مـسلمني وهـو 

ا من املسلم إذا ارتد أو طرأ ً يف اعتناق اإلسالم، فقد طلب أيض،)٣(املسمى بالكافر األصيل

  .عليه الكفر التوبة والرجوع إيل اإلسالم

فطرة خلقية ولد : نازعه فطرتانا تتًا أم مرتدًا أصليًكان كافرأوإذا كان غري املسلم سواء 

عليها تدعوه إيل اإلسالم وفطرة مكتسبة من أبويـه أو غريمهـا تـدعوه إيل غـري اإلسـالم، 

تنترص الفطرة اخللقية ويـدخل يف اإلسـالم، وهنـا تبـدو أمهيـة بحـث موضـوع  ا ماًفغالب

باب  دراسة فقهية، عالوة عىل هذا يمكن أن نلحظ عدة أس"إلسالمىف اأحكام الدخول "

   :دفعتنى لبحث هذا املوضوع

                                                        

 .٨٥٨٧/١ رقم ٥/١٧٣، سنن النسائي ٤٢١٠ رقم ٣/١١٦ البخاري -١

ـــام القـــرآن :  اجلـــصاص-٢ ـــن ســـعد٣/٢٣٢أحك ـــات : ، اب ـــد٤٦٢ ، ٥/٤٦١الطبق ـــن رش : ، اب

 .١٩٨املقدمات ص

كان له كتاب أو مل يكـن لـه كتـاب، واملرتـد أ فيه الذمي واحلريب، سواء  الكافر األصىل يدخل-٣

 ً ألن لـه اسـام؛اً وال يقـال إن املرتـد ال يـسمي كـافر:ل اوري  ا، ًا كافر أيـضًوإن كان كفره طارئ

وثنـي وجمـويس، وقـد :  وذلك ألن الكفر عام، وإن كان كل نوع منـه خيـتص باسـم، كقولنـا؛اًخاص

، ٢/٦٧٦ التجريـد ]١٣٧: النـساء[ )إن ا آا  وا (: ا، بقولـهًملرتد كافرسمي اهللا تعايل ا

 .٣/٢٨٤، البحر الزخار ٧/٢١املجموع : ويف هذا



 

)٣٢(  لا أا  ) درا(  
  
ا التفاق أحكامه وحماسنه والعقول ًإن الدخول يف اإلسالم يزداد يوما بعد يوم نظر - ١

 وقيل لعطاء ،)١("ا  و " : قال أن النبي السليمة، عن معاذ بن جبل 

  .)٢( بالدين وهو املعرفةهلالج لجالعقل عن اهللا : ما أفضل ما أعطي العباد؟ قال: بن أيب رباح

كانوا مستوطنني لبلد إسالمي أو غري إسـالمي، أو أإن الداخلني يف اإلسالم سواء  - ٢

كانوا مستوطنني لبلد عريب أو غري عريب ختتلط علـيهم العـادة بالعبـادة، ويغلـب علـيهم 

  .اجلهل بأحكام الدخول يف اإلسالم

ر بالنسبة لـه مـوت إن اإلسالم بالنسبة لإلنسان أيا كان معتقده حياة حكمية ، والكف - ٣

ا ًأو مــن كــان ميتــ": حكمــي، واإلنــسان بطبعــه يفــضل احليــاة عــىل املــوت قــال تعــايل

، ومن ثم يلجأ الكثري إيل اعتناق )٤(ا بكفره فأحييناه باإلسالمً أي أو من كان ميت،)٣("فأحييناه

  .ا من املوت حكام إيل حياة القلوب باإلسالم ، فكان هذا املوضوعًاإلسالم فرار

  :ا للخطة التاليةًا كان هذا املوضوع ذا أمهية قصوي فسوف أبينه طبقومل

:يف املراد بغري املسلم الداخل يف اإلسالم، وكيفية ترغيبه فيه .  

  . طرق دخول غري املسلم يف اإلسالم:ا اول

ما إثباته ، رشوط الدخول يف اإلسالم وطرق:ا .  

ا:   

                                                        

ــه الــذهبي-١   .ثقــة:  رواه أبــو داود وأمحــد، ويف ســنده عمــرو بــن أيب حكــيم الواســطي، قــال عن

 رقــم ٥/٢٧٢ أمحــد ، مــسند٢٩١٢ رقــم ٣/١٢٦، ســنن أيب داود ٤١٣٨ رقــم ٢/٣٧٠الكاشــف 

٢٢٠٦٦. 

 عنــد ذكــر عطــاء ريض اهللا عنــه رقــم ٣/٣٦١حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء :  األصــفهانى-٢

٤٢٨٣. 

 .١٢٢ سورة األنعام من اآلية -٣

 . ط احللبى١/٢٠كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي : عالء الدين البخارى -٤



  

)٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 : ادا و ،ا  اا ا  ا  ؟   
  

  : ااد  ا)أ(

كان له كتاب ساموي أكل من ال يؤمن أصال بدين اإلسالم وال ينقاد إيل أحكامه سواء " 

  ." ثم ارتدًأو شبهته أو مل يكن له كتاب، أو كان مسلام

أو:     ب   ا :أو نرصاين، واليهودي سمي هبذا نسبة  وهو كل هيودي 

، ألن األعجمية إذا عربت   فقلبت العرب الذال داالإيل هيوذا وهو أكرب ولد يعقوب 

: تـاب واهلائـد) هـاد(سموا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل، فــ : غريت من لفظها، وقيل

ليـه الـسالم سمي بذلك، لقرية تسمي النارصة، كان ينزهلـا عيـيس ع: التائب، والنرصاين

النـصاري واحـدة : عيـيس النـارصي، فلـام نـسب أصـحابه إليـه، قيـل: فنسب إليها، فقيل

قريـة بالـشام ينـسب إليهـا : ونـرصان: نرصاين، قال ابن عبـاس وقتـادة، وقـال اجلـوهري

  .)١(اًسموا بذلك لنرصة بعضهم بعض: نارصة، وقيل: النصاري، ويقال

 وكتاب النـصاري اإلنجيـل ة، ونبيهم مويس وكتاب اليهود الذي  آمنوا به هو التورا

وأنـزل ": ونبيهم عييس عليه السالم، وكال الكتابني كالم اهللا ومنزل من عنده، قـال تعـايل

 إال أهنـام نـسخا بـالقرآن الكـريم، ونـسخت ،)٢("التوراه واإلنجيل من قبـل هـدي للنـاس

  .)٣(رشيعتهام برشيعة اإلسالم

ًم:               ا  ب :الـسامرية والـصابئون : وهـم ثالثـة أصـناف

  .واملجوس

                                                        

، ١/٢٥٢، تفـسري الطـربي ٦٢: ، سورة البقـرة٤٣٧ ،١/٤٣٦اجلامع ألحكام القرآن :  القرطبي-١

 .٦٢: البقرة

 .٤، ٣ سورة آل عمران من اآليتني -٢

 .٩/٢٢٠احلاوى : املاوردى -٣



 

)٣٤(  لا أا  ) درا(  
  

صنف من اليهود الذين عبدوا العجل حني غاب عنهم مـويس : اي :ا اول 

 كان من مدة عرشة أيام بعد الثالثني، واتبعوا السامري، وهو ـ كام قال عبد اهللا بن عباس 

إرسائيل بظاهره، ويف قلبه ما فيه قوم يعبدون البقر، فوقع بأرض مرص فدخل يف دين بني 

كان رجال من القبط، وكان جارا ملويس عليه السالم آمن به وخرج : من عبادة البقر، وقيل

 من عظامء بني إرسائيل من قبيلة تعرف بالسامرة، وهم معروفـون ً كان عظيام:معه، وقيل

العجل أنكر عليهم كان من أهل كرمان، والسامرون ملا عبدوا : بالشام، قال سعيد بن جبري

  .)١(  وأمرهم بالتوبة، وقتل أنفسهم، فمنهم من قتل نفسهذلك مويس 

 إال أهنم خيالفون اليهود يف فروع، ة، ويؤمنون بالتوراىوهؤالء وإن كانوا يدينون بموس

  .)٢(وهذا ما قال به اجلمهور

بالتوراة  إهنم صنف خالفوا اليهود يف أصول معتقدهم، فكذبوا مويس ومل يؤمنوا:و 

  .)٣(وهو قول الشافعي وأيب سعيد االصطخري

مء: اكاملرتد من أهل اإلسـالم   وهو املستحدث لدين سوي ما يدين به:ا ،

صبأ فـالن " :، وكل خارج من دين كان عليه إيل غريه تسميه العرب صابئا، يقال عن دينه

  .)٤( إذا طلعت"صبأت النجوم": ويقال"يصبأ صبأ

                                                        

ــدير -١ ــتح الق ــق ٦/٤٥ ف ــذخرية ٥/١٨٨، البحــر الرائ ــذب ٤/١٢٣، ال ــي٢/٤٤، امله : ، القرطب

 .٩/٢٢٣، احلاوى ٨٥ سورة طه ١١/٢٤٨اجلامع ألحكام القرآن 

 .واملصادر السابقة٩/٢٢٣احلاوى : دىملاور ا-٢

 .٩/٢٢٣حلاوى  ا-٣

 .٦٢: ، سورة البقرة١/٢٥٢ تفسري الطربي -٤



  

)٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ادوا  : ز ل ا: " كانوا بجزيرة املوصل ، الصابئون أهل دين من األديان

ومل يؤمنوا ،ال إله إال اهللا : ال إله إال اهللا، وليس هلم عمل وال كتاب وال نبي إال قول: يقولون

  .)١("برسول

صـنف مـن النـصارى وافقـوهم عـىل بعـض ديـنهم وخـالفوهم يف " :)٢(ول اوردي 

  ."ليهم قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أهنا صانعة ومدبرةالبعض، ويضاف إ

 وا ا ديـنهم بـني املجوسـية والنـرصانية، " :و يعتقـدون تـأثري :و 

  .)٣("النجوم

  .)٤("قوم يعبدون املالئكة ويصلون إيل القبلة ويقرئون الزبور" :ول ا دة

  :عىل قولني الكتاب أم ال؟واختلف الفقهاء يف الصايبء هل هو من أهل 

 بـه قـال أبـو ، الصايبء ليس من أهل الكتاب وهو املـذهب عنـد احلنفيـة:ال اول 

يوسف وحممد واملذهب عنـد املالكيـة وبـه قـال الـشافعي وبعـض األصـحاب وقـول 

  .)٥(احلنابلة وبه قال جماهد وأبو نجيع

                                                        

 .٦٢، سورة البقرة ١/٢٥٢ تفسري الطربى -١

 .٩/٢٢٣ احلاوى -٢

 .١/١٢١القوانني الفقهية  : ابن جزى-٣

 .٦٢: ، سورة البقرة١/٢٥٢ تفسري الطربي -٤

، ٢/٦٠الـذخرية : ، القـراىف١/١٢١ القوانني الفقهيـة :،ابن جزى٣/٣٢املبسوط :  الرسخسى-٥

البيــان والتحــصيل : )٥٢٠ت(ابــن رشــد  ،٢/٢١٤بدايــة املجتهــد : ابــن رشــد ،١٢/٣٠، ٤/٣٢٢

الفروع : ، ابن مفلح٢/١٤٦، تفسري الطربي ٤/٣٦٦النوادر والزيادات : أبو زيد القريوانى ،٢/١٦٣

 .١٢/١٠٥، ٤/٢٠٥اإلنصاف  :، املرداوى٣/١٥٦



 

)٣٦(  لا أا  ) درا(  
  

 فلـو كـان ،)١("...   إ أمل اب  ط        " : بقوله تعايل:واا

 ؛للصابئة كتاب لكان أهل الكتاب ثالث طوائف، فثبـت باآليـة أهنـم ليـسوا بأهـل كتـاب

وعابـد الكواكـب ، وألهنم يقولون أن الفلك حى ناطق وأن الكواكب السبعة آهلة مـدبرة 

  .)٢( وألهنم خيالفون اليهود والنصاري فيام يعتقدون، فلم يكونوا من مجلتهم؛كعابد الوثن

 مل االصايبء من أهل الكتاب وهو قول أيب حنيفة وقول عند املالكية وقول :ا 

  .الشافعي وقول الظاهرية

ون الزبور، ويعظمون بعض الكواكب كتعظيمنا ء بأهنم قوم من النصاري يقر:واا

ال  وألن خمالفة الصابئني للنـصاري يف بعـض األشـياء ؛القبلة يف استقباهلا أثناء الصالة

خترجهم من أن يكونوا من مجلتهم كبني تغلب، فإهنم خيالفون النصاري يف اخلمـور 

، وألهنم حيجون كام أمرهم هرمس أو يوراسف ة النصارى واخلنازير، ثم كانوا من مجل

  .)٣(فيكونوا أهل كتاب

 ألهنم خيالفون أصل معتقدهم، بخالف ؛ بأن الصابئة ليسوا أهل كتاب:ود  ا 

 فإهنم يف األصل نصارى وإن خالفوا يف بعض الفروع، ولو قلنا أهنم حيجون بني تغلب

فليس يف احلج داللة عىل أهنم أهل كتاب، فاملـرشكون يف اجلاهليـة كـانوا حيجـون، 

                                                        

 .١٥٦ورة األنعام من اآليه  س-١

 .٩/٢٢٤، احلاوى ٤/٢١١، املبسوط ٢/٢٧١البدائع  : الكاسانى-٢

ــدادى-٣ ــدين ص:  البغ ــول ال ــدائع ٣٢٥ -٣٢٤أص ــة ٤٥ -٣/٤٤، الب ــاوى اهلندي ، ١/٢٣٩، الفت

ـــذخرية  ـــشافعى٣/١٨٠ال ـــاوى ٤/٢٥٤األم : ، ال ـــووى٩/٢٢٣، ٤/٢٤٦، احل ـــوع : ،الن املجم

 .٧/٢٧٨املحيل : ، ابن حزم٣/١٥٦وع ، الفر١/٣٦٦، اإلنصاف ٧/٤٩



  

)٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ويطوفون حول الكعبة عـراة وكانـت صـالهتم عنـد املـسجد احلـرام عبـارة عـن صـفري 

  .)١("ال مكاء وتصديةوما كان صالهتم عند البيت إ" :وتصفيق، قال تعايل

  .)٢( التصفيق، ولو يقل أحد أهنم أهل كتاب:وا الصفري، :ء

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به أبو يوسف وحممد وغريمها أصحاب :ا 

  .القول األول، لقوة أدلتهم، وخلوها من املناقشة

  .تاب إال أهنم مرشكون إن الصابئة وإن كان هلم شبهة ك:و ا  ال

ا ا: ٣( أو النار، وهو من يعبد الشمس والقمر:ا(.  

  :عىل قولني اختلف الفقهاء يف املجويس هل هو من أهل الكتاب أم ال؟

 اجلمهـور احلنفيـة واملالكيـة :و ل  املجويس ليس من أهل الكتـاب:ال اول 

  .)٤(بلة والظاهريةوقول الشافعي وبعض األصحاب وقول احلنا

 واملـراد ،)٥("إ أمل اب  ط           ":  بقوله تعايل:واا

اليهود والنصارى، ولو كان املجويس كتابيا لكانوا ثالث طوائف، وروي : بالطائفتني هنا

                                                        

 .٣٥ سورة األنفال اآلية -١

: ، ابـن تيميـة٣١٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ص: ، األصفهاين٦/٥١٥الصحاح :  اجلوهري-٢

 .٩/٢٢٦، احلاوى ٢٧/٢٥٦جمموع الفتاوى : ، ابن تيمية١١٣اقتضاء الرصاط املستقيم ص

 .٣/١٨٧، مغني املحتاج ١٨/٥٨٤جامع البيان يف تأويل القرآن :  الطربي-٣

ــ ١٠/١٢٦ املبــسوط -٤ ــري : ،الرسخــسى١٢٧ـ ــسري الكب ، رشح الزرقــاين عــىل ١/١٥٠رشح ال

ــأ  ــاوى ٢/١٨٦املوط ــى٢٩٣ ـ ١٤/٢٩٢، ٩/٢٢٤، احل ــز : ،القزوين ــب  ،١١/١١٤العزي اخلطي

ــرشبينى ــاج : ال ــي املحت ــصاف ٣/١٨٧مغن ــيل ١٠/٢٩١، اإلن ــة ٧/٣١٦، املح ــوانني الفقهي ، الق

 .٦/٢٨٧املبسوط : لطويس، ا١/١٢١

 .١٥٦ سورة األنعام من اآلية -٥



 

)٣٨(  لا أا  ) درا(  
  

ا     ":  يقولأشهد لسمعت رسول اهللا :  أنه قالعبد الرمحن بن عوف 

  .)١("أ اب

 وألن املجوس ؛فلام أمر بإجرائهم جمري أهل الكتاب دل عىل أهنم ليسوا أهل كتاب

 وألهنم ينكرون التوحيـد، ويـدعون ؛خيالفون اليهود والنصاري فلم يكونوا من مجلتهم

 وال يقرون "سيزدان وأهرم"االثنني وإن اختلفت عبارهتم يف ذلك من النور والظلمة أو

  .)٢(زل وليس الرشك إال هذابنبوة مويس وال بكتاب من

 مل اوهـو ،وهو قول للشافعي وبعض األصحاب  املجويس من أهل الكتاب:ا 

  .)٣(املشهور

كان ":  قال بام رواه الشافعي وعبد الرزاق وغريمها بإسناد حسن عن عىل :واا

لام املجوس أهل كتاب يعرفونه، وعلم يدرسونه فرشب ملكهم اخلمر فوقع عىل أخته، ف

إن آدم كان يـنكح بناتـه، فأطـاعوه ـ فـأرسى عـىل : أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال

ويتعبـدون بـدين ) زرادشـت( وألهنم كـانوا ينتـسبون إيل نبـي مبعـوث وهـو ؛)٤("كتاهبم

  .)٥(، ويعتقدون حالله وحرامه ، وال يكون ذلك إال عن كتاب يلتزمون أحكامه مرشوع

                                                        
 ألن حممد بن عىل مل يلق عبد الـرمحن بـن عـوف وال عمـر ؛ هذا احلديث وإن كان فيه انقطاع-١

، ١٩٣٨٢ رقـم ٩/٥٥٤، مصنف عبـد الـرزاق ١/٤٢٨التمهيد : إال أنه تأكد باإلمجاع،ابن عبد الرب

 .٦/٢٦١فتح الباري : ،ابن حجر١٩٧١ رقم ٩/٤٧٨ عن عمر، سنن البيهقي ١/١٨٠موطأ مالك 

، الـــذخرية ٩/٢٢٤، احلـــاوى ٢/٢٧١، البـــدائع ٣٠/٣٢، ١٠/١٢٧، ٤/٢١١ املبـــسوط  -٢

 .٨/٥٢٧البناية : ،العينى٤/١٢٢

 .٣/١٨٧، مغني املحتاج ٩/٢٢٤ احلاوى  -٣

نـصب الرايـة مـدلس، : يف سنده ابن املرزبان، قال عنه أبو زرعـة:  قال عنه الزيلعى أثر عىل  -٤

 .٤/٢٤٥، األم ١٨٦٥٠ رقم ٩/٣١٧، سنن البيهقي ٣/٦٧٦

 .١٠/١٢٧ املبسوط  -٥



  

)٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 بخالف ما ورد يف آية سورة األنعام، وال جيوز االجتهاد  أن أثر عىل :ود  ا

، عالوة عىل هذا أن كتاهبم أرسى مع وجود النص، وهذا األثر ال يكاد يصح عن عيل 

  .)١(ًبه، فخرجوا من أن يكونوا أهل كتاب، بل مل نتيقن أن هلم كتاب أصال

اأدلـتهم وخلوهـا مـن  لقـوة؛ مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به اجلمهـور:ا 

   .املناقشة

  . إن املجويس ال كتاب له :و ا  ال

ً:       ب   ا : وهو كل من ال يؤمن بـأي ديـن سـاموي، كاملـرشك 

 ما له جثة من خـشب أو حجـر أو فـضة أو جـوهر ينحـت، :واوعابد الوثن والصنم، 

٢( وتعبدها أوثان، وكانت العرب تنصبها:وا( ،صورة بال جثة، والوثنيون مـع :وا 

 بأن اهللا واحد وهم مع هذا مرشكون لقـوهلم بتعـدد املـستحق  :عبادهتم لألوثان يقولون

للعبادة، ال لقوهلم بتعدد الواجب لذاته، إذ ال يصفون األوثان بصفات اإلهلية وإن أطلقوا 

لألنبياء والزهاد أو املالئكة أو الكواكب سم اإلهلية عليها، بل اختذوها عىل أهنا متاثيل ا

، والعقائـد الوثنيـة قـد )٣(واشتغلوا هبا عىل وجه العبادة توصال هبا إيل مـا هـو إلـه حقيقـي

 تأليه البـرش فـردا كـان أو مجاعـة، كعبـادة امللـوك واألرس ::  اختذت صورا متعددة

 إمرباطور) امليكادو(كعبادة ، كام كان احلال عند قدماء املرصيني واهلنود، أو  احلاكمة

اليابان كام هو سائد عندهم حتى اليوم، وكعبادة األنبيـاء واألوليـاء والقديـسني واألبطـال 

                                                        

 .٣/١٨٧، مغني املحتاج ٤/٢١١ املبسوط  -١

 .٤٧٦املغرب ص:  املطرزي -٢

ــانوي -٣ ــون :  الته ــطالحات الفن ــشاف اص ــوي٤/٣٧٢ك ــاء الكف ــو البق ــات : ، أب ، ٢/١٠٨الكلي

 .٩/٢٢٣احلاوى 



 

)٤٠(  لا أا  ) درا(  
  

ال تطـروين كـام أطـرت النـصارى ابـن " :ا لتلـك الـذرائع، قـال ً، وسـد)١(والصاحلني

حه، وقد ا، مدحته فأفرطت يف مدًأطريت فالن:  املدح بالباطل، تقول:واطاء ،)٢("مريم

لعن اهللا اليهود والنصارى ": ، وقال )٣( األلوهية وغري ذلكادعت النصارى يف عييس 

  .)٤("اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ًرا: ا أو ًا أو عنـادًوهـو اخلـارج عـن اإلسـالم بقـول أو فعـل ينافيـه اعتقـاد" :ا

ا من الدين بالـرضورة ًه معلوم فالقول كإنكار وحدانية اهللا تعاىل، وما علم كون،"استهزاء

  .)٥(كوجوب الصالة وحرمة الزنا، والفعل كعبادة صنم وسجود للكواكب

 دخل ًا، إال أن املرتد كان مسلامًا جديدًواملرتد يشبه الصايبء فكل منهام استحدث دين

ا ثم خرج منه إيل غريه، أما الصايبء فلم جيـر عليـه اإلسـالم، لكنـه ًا أو تبعًاإلسالم طوع

  .تحدث دينا أشبه بام يدين به أهل الكتاب، وكل منهام غري مسلماس

ا، ويمهل مدة ثالثة أيام ال ًواملرتد يطلب منه الرجوع إيل اإلسالم الذي دخل فيه طوع

وا   ": ، لقولـه تعـايل)٦(يعذب فيها وال جيوع، فإن رجع إيل اإلسالم قبلـت توبتـه

                                                        

مــانع محــاد  / األديــان واملــذاهب واألحــزاب املعــارصة، إرشاف د املوســوعة امليــرسة يف -١

 .٢/١١٦٥اجلهني 

 . عن عمر ٣٤٤٥، رقم ٣/٣٧١ صحيح البخاري -٢

  .٦/٤٩٠فتح الباري :  ابن حجر -٣

 عـن عائـشة ٥٣٠ رقم ١/٢٥٨، مسلم ٤٤٤٣ رقم ٣/١٧٢ متفق عليه بني الشيخني، البخاري  -٤

 .وابن عباس ريض اهللا عنهام

 .٤/٣٠١، حاشية الدسوقى ٢/٩٢١الغاية القصوى يف دراية الفتوى : لبيضاوي ا -٥

: ، ابن قدامة٤/١٤٠، مغني املحتاج ٤/٣٠٤، حاشية الدسوقي ٥/٣٧٤ الفتاوى التاتارخانية  -٦

 .٤/٧٤الكايف 



  

)٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

    آ إ ا  ن..." ب. ." إيل قولـه  وروي أنـس بـن مالـك ،)١("إ  أن 

ا رل ا ،ذا أت أن أ اس  ا  إ إ ا وأن ً":  قالالنبي 

      ا  و  إ اوأ ءد  ا ")وألن النبي  ، )٢ كف 

فالكف عن املرتد إذا رجع إيل اإلسالم عن املنافقني حني أظهروا اإلسالم وأبطنوا غريه، 

  .)٣(أوىل

 ذلك القدر  فألن اهللا تعاىل أخر قوم صالح ؛أما أنه يطلب منه التوبة ثالثة أيام بلياليها

 فيكـون أيـام االسـتتابة ،)٤("ا  دار  أ": قال تعايل، لعلهم أن يتوبوا فيه 

مد بن عبد اهللا بن عبد القاري عن أبيه أنـه للمرتد ثالثة واجب، وعن عبد الرمحن بن حم

نعم، رجل : هل من مغربة خرب، قال: قدم عىل عمر رجل من قبل أيب مويس، فقال له عمر

فهـال حبـستموه : ، قال عمر قدمناه فرضبنا عنقه: ما فعلتم به؟ قال: كفر بعد إسالمه، فقال

 يراجـع أمـر اهللا؟ اللهـم إين مل ا واستتبتموه لعلـه يتـوب أوً كل يوم رغيففأطعمتموها ًثالث

  .)٥("أحرضه، ومل آمر، ومل أرض إذ بلغني

ا إنام تكون لشبهة عرضت له، فوجب أن تكشف شبهته، ويبني له فساد ما وقع ًفالردة غالب

  .)٦(له حتى يرجع إيل اإلسالم

                                                        

 .٧٠ ـ ٦٨ سورة الفرقان من اآليات  -١

 .هريرة  عن أيب ٢٦٠٦  رقم٣/٤٣٦سنن الرتمذى . حسن صحيح:  احلديث -٢

 ٤/٧٥ الكاىف  -٣

 .٦٥ سورة هود من اآلية  -٤

 .٢/١٨٠املوطأ :  اإلمام مالك -٥

 .٤/٧٥الكايف : ، ابن قدامه٤/٣٠٤، حاشية الدسوقي ٥/٣٧٤ الفتاوى التاتارخانية  -٦



 

)٤٢(  لا أا  ) درا(  
  
 الـروافض الـذين يقولـون إن  :ا الذين تطبق عليهم هذه األحكـامًعد من املرتدة أيضُوي

وأنه ال أمر بمعروف وال هني ،   دون عىل  غلط يف الوحي إيل حممد يل جرب

  .عن منكر إيل أن خيرج اإلمام الباطن، وأن األئمة آهلة

عد منهم القدرية يف نفيهم كون الرش بتقدير اهللا تعايل، والكيسانية يف إجازهتم البالء ُوي

 :لقوهلم، عائهم بواطنها، والنجارية عىل اهللا تعايل، والقرامطة لرتكهم ظواهر األلفاظ واد

أن القرآن جسم إذا كتب، ونفيهم صفات اهللا تعايل، واليزيدية النتظارهم نبي مـن العجـم 

  .)١(ينسخ ملة حممد

  :  ا  ا) ب (

   ا إبراز حماسن اإلسالم له، وإبراز األحكام املتعلقـة بإصـالح دينـه :و 

ترك احلرية الكاملة له يف اعتناق اإلسالم مـن عدمـه، فرتغيـب غـري املـسلم يف ودنياه، و

اإلسالم ال يعد نوع إكراه مادي أو أديب، بل هو جمرد توجيه عقله وقلبه ملا فيه نجاة له يف 

: ، قال تعايلًا، ويف الدين أشد حتريامًالدنيا واآلخرة، فاإلكراه يف كل يشء حمرم رشع

"ا  اهإ ")ا ً وهنا اقتىض البحث بيان ترغيب غري املسلم يف اإلسالم إصالح،)٢

  .ا آلخرتهًلدنياه، ثم بيان ترغيبه يف اإلسالم إصالح

أو :هم إ ا  ا  :  

  :رغب اإلسالم غري املسلم يف اعتناق اإلسالم وقد متثل هذا فيام ييل

١ -      ةال اأ  ؤهإ    : فرض اإلسالم لغري املسلم سهام مـن أمـوال

الزكاة، ما دام قد ظهر منه امليل العتناق اإلسالم، وكانت عالقة باملسلمني حسنة كأن كان 

ا يتعـاون معهـم وتربطـه هبـم ًا يدافع عـنهم يف املحافـل الدوليـة وغريهـا، أو سياسـيًكاتب

                                                        

 .٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٥، ٥/٣٦٤ الفتاوى التاتارخانية  -١

 .٢٥٦ سورة البقرة من اآلية  -٢



  

)٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

واملؤلفة " :مصلحة للمسلمني، قال تعايلعالقات جتارية أو عسكرية أو غري هذا مما فيه 

،  صفوان بن أمية القريش اجلمحي وكان ذا نية يف اإلسالم  وقد أعطي النبي ،)١("قلوهبم

  قبـل إسـالمه إيل حنـني وشـهد معـه تلـك املعركـة، واسـتعار منـه وسار مع النبي 

 وملـا اهنـزم  فأعـاره،"ا، عاريـة مـضمونةًطوعـ" :ا، فقـالًا أو كرهـًطوعـ: ا، فقـالًسالح

أال بطـل :  املسلمون يوم حنني أول املعركة قال كلدة بن احلنبل وهو أخو صفوان ألمه

 رجل من قريش أحب إيل )٢(اسكت، فض اهللا فاك، فو اهللا ألن يربني: السحر، فقال صفوان

واهللا مـا :  من الغنـائم يـوم حنـني، فقـالوأجزل له النبي ، من أن يربني رجل من هوزان 

 وإذا كان بعض الفقهاء كاحلنفية ومالك قد أسقطوا ،)٣("ذا إال نفس نبي، فأسلمطابت هب

، فـإن هـذه احلجـة ال )٤(سهم املؤلفة قلوهبم، لالستغناء عنهم بقوة اإلسالم واملـسلمني

تصلح يف هذا العرص لضعف معظم بالد املسلمني ومتـزقهم مـع كثـرة أمـواهلم، فهـذا 

  .السهم باق وجيب العمل به

ا، فإنـه ًن ترغيب هؤالء يف اإلسالم بـاق عـىل املـستوى الرسـمى ومـرشوعوإذا كا

وإذا " :)٥(جيب إحياؤه أيضا عـىل املـستوى الفـردي، جـاء يف الفتـاوى التاتارخانيـة

: رشط الرجل املسلم لكافر جعال ليسلم، فأسلم، فهو مسلم، ويف بعـض الروايـات

   ."فقد حسن إسالمه

                                                        

 ٦٠ اآلية من التوبة  -١

 .١/١٩٨يعني ألن يكون ملكا أو سيدا عىل، الصحاح :  يربنى -٢

 .٢٥ ـ ٣/٢٤أسد الغابة :  ابن األثري -٣

 .٢/٤٦٢، الفروع ٨/٤٩٩، احلاوى ٣/١٥٠، الذخرية ٢/٤٧٠ البدائع -٤

 .٥/١٧١ الفتاوى التاتارخانية  -٥



 

)٤٤(  لا أا  ) درا(  
  
رغـب اإلسـالم غـري املـسلم يف اعتناقـه وذلـك : اام    ار    - ٢

بوعده إياه بوظيفة مرموقة طبقا لكفاءته وأمانته وعلمه إذا دخل يف اإلسالم، عن ابن سعد 

حدثنا رشيك عن أيب هالل الطائي عن أسق ـ : أخربنا هشام أبو الوليد الطياليس قال: قال

نا نـرصانى، فكـان يعـرض عـىل  وأكنت مملوكا لعمر بن اخلطاب : موىل عمر ـ قال

إنك لو أسلمت استعنت بك عىل أمانتى، فإنه ال حيل ىل أن استعني بك : اإلسالم، ويقول

  .)١(عىل أمانه املسلمني ولست عىل دينهم

٣ -           إذا أ ت ااا  و ا إذا دخـل غـري املـسلم يف : إ

، ويـسقط عنـه االلتزامـات املاليـة ًتباره مـسلاماإلسالم وجب التعامل معه عىل الفور باع

  أن النبـي باعتباره غري مسلم، ومن هذه االلتزامات اجلزية وما أشبه عن ابن عبـاس 

ا طولـب باجلزيـة فأسـلم، ً أن ذميـ ويف حديث عمر ،)٢("      ": قال

أسـلمت تعـوذا، ففـي إن : ا مـن أداء اجلزيـة، فقـالًإنك أسلمت تعوذا ـ أي خوفـ: فقيل له

 ؛وأمر بتخليه سـبيله " صدق ":اإلسالم ملتعوذ ـ أي ملجيء ـ فرفع ذلك إيل عمر، فقال

وألن أداء غري املسلم اجلزية، خلف عن النرصة، وإذا أسلم فقد صار مـن أهـل النـرصة، 

  .)٣(" ألنه ال بقاء للخلف بعد وجود األصل؛فيسقط ما هو خلف

٤ -      ود  ق   ر  ا  :رغـب اإلسـالم غـري املـسلم يف اإلسـالم   

ل  نـت تلـك الوسـيلة ماديـة أو معنويـة، اوأزال له كل وسـيلة مانعـة مـن ذلـك، سـواء ك

                                                        

ــعد -١ ــن س ــربى :  اب ــات الك ــري٦/١٨١الطبق ــن كث ــسري : ، اب ــن ح١/٦٨٣التف ــر، اب ــابة : ج اإلص

١/٣٣٨. 

 ١/٤٦١، الرتمـذى ٣٠٥٣ رقـم ٣/١٧١سـنن أيب داود . ضعفه ابـن القطـان:  يف سنده قابوس -٢

 .٤٣١٠، رقم ٥/٣٧٥، سنن الدارقطني ٣/٤٥٣، نصب الراية ٦٣٤رقم 

 .١٠/٩٠ املبسوط  -٣



  

)٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا وخافوا أن يـسلم فكعمـوه ـ أي سـدوا فمـه ًإن املسلمني إذا أخذوا أسري" :)١(ا

ة املنع عن اإلسالم ملـن  ألن فعلهم يف صور؛فقد أساءوا يف ذلكـ بيشء حتى ال يسلم 

   ."يريد اإلسالم، وذلك ال رخصة فيه

ولكن أحب املوت أو القتل عـىل ، هذا إذا كان املانع ال يستجيز الكفر وال يستحسنه 

ا للكفـر ًا بطبعه حتى ينتقم اهللا منه، أما إذا كان املانع مـستجيزًا مؤذيًالكفر ملن كان رشير

  .)٢(اًكفر الغري هنا، كفر أيض ألن الرضا ب؛ا له فهو كافرًومستحسن

ا ً من مل يقبل رجوع األوبـه إيل اإلسـالم، يكـون راضـي:ل  ا  ه    

ا، ثم إنه ليست لنا سنه نتبعها ً مسيئًإن أقل ما يف ذلك أن يكون آثام: ببقائه عىل الكفر، وقالوا

علينا يف أخوة الدين إال سنه  منا، له مالنا وعليه ما ًيف اعتبار املتحول إيل اإلسالم مسلام

  .)٣( يقبل الرجعة إيل اإلسالم بعد الردة وقد كان نبينا حممد 

كام حرم اإلسالم منع غري املسلم من الدخول يف اإلسالم أو تـأخريه حتـى يغتـسل أو 

  .)٤(خيتتن أو حيلق شعره

                                                        

 .٥٠٤ ـ ٢/٥٠٣ رشح السري الكبري  -١

ـــ.  ويف هـــذا٣٥٧، ٥/٣١٣ الفتـــاوى التاتارخانيـــة  -٢ املحـــيط الربهـــاين : ن مـــازه البخـــارى اب

، رشح الـسري ١٢٢كفايـة األخيـار ص: ، تقى الدين احلسينى ٧/٢٩٩التهذيب :  ،البغوى ٥/٥٧٩

 .٢/٥٠٤الكبري 

هـ ـ الفتـاوى اإلسـالمية مـن دار اإلفتـاء املـرصية ١٣٢٠ صفر ١٦ فتوى الشيخ حممد عبده يف  -٣

 . اعتناق اإلسالم٣٠٢ رقم ٢/٦٢٢م

 ٣/٢٧٥فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء . ، ويف هذا٣٠٤، ١/٣٠٣ الذخرية -٤

 .١٥٥٧رقم 



 

)٤٦(  لا أا  ) درا(  
  

ه يف اإلسالم، كافة العوائق املعنوية أو النفسية والتي متنع دخولأيضا كام رفع اإلسالم 

أسلم " :أجدين كارها، قال: أسلم، قال:  قال لرجل أن رسول اهللا عن أنس بن مالك 

إن اهللا تعـايل سـريزقه بعـد الـدخول فيـه " :)٢( ألنه ـ كام قال ابن كثري؛)١("اًولو كنت كاره

   ."حسن النية واإلخالص

دويل داخل البالد غري ، أما عىل املستوى ال بالد اإلسالمل داخىلالستوى املهذا عىل 

 عىل إزالة كل عائق بني غري املسلم واعتناق اإلسالم، ومن اإلسالمية، فقد عمل النبي 

 كتـب  أن النبي ثم كان يوجه الدعوة للملوك واحلكام أوال قبل رعاياهم، عن أنس 

إيل كرسى وإىل قيرص وإيل كل جبار يدعوهم إيل اهللا تعايل، وكتب إيل هرقل عظـيم 

ادعوك بدعاية اإلسالم، إسلم تسلم، واسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت فإنام :  مالرو

عليك إثم الفالحني والزراعيني الذين يتبعونك وينقادون :  ومعناه،)٣("عليك إثم األريسيني

  .)٤(ا فرشًا فخري، وإن رشًبانقيادك، وألن الناس تبع مللوكهم إن خري

 بدء قتال أهل احلرب يـدعون املقـاتلني وقـادهتم إيل  وأصحابه قبلبل كان النبي 

ادع إيل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ": ، لقوله تعايلًاإلسالم، امتثاال

، وعن أيب البحـرتى أن جيـشا مـن جيـوش املـسلمني كـان أمـريهم )٥("بالتي هي أحسن

                                                        

فـيض القـدير : ، املنـاوى ٥/٣٠٥جممـع الزوائـد : اهليتمى .صحيح:  قال املناوى وابن كثري -١

، ٣٨٦٧ رقـم ٣/٣٤٤، مـسند أيب يعـيل ١٢٠٦٧ رقم ٣/١٣٤، مسند أمحد ١٠٢٦ رقم ١/٥٠٨

 .١/٤٠٨تفسري ابن كثري 

 .١/٤٠٨ التفسري  -٢

 .٧٤/١٧٧٣ يف اجلهاد رقم ٢٤٥ ـ ٢/٢٤٤ صحيح مسلم  -٣

 .٥١رساج امللوك ص:  الطرطويش-٤

 .١٢٥ سورة النحل اآلية  -٥



  

)٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 عبد اهللا، أال ننهـد إلـيهم، يا أبا: سلامن الفاريس، حارصوا قرصا من قصور فارس، فقالوا

إنـام أنـا : دعوين أدعوهم كام سمعت رسول اهللا يدعوهم، فأتاهم سلامن فقال هلم: قال

رجل منكم فاريس، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم، فلكم مثل الذي لنا، وعليكم مثل 

ليهم بالفارسية ورطن إ....  الذي علينا، وإن أبيتم إال دينكم تركناكم عليه، وأعطونا اجلزية 

  .)١("وإن أبيتم نابذناكم عىل سواء..... 

ًم:  إ ا  ا   :  

رغب اإلسالم غري املسلم يف الدخول فيه برفع اآلثام التي اقرتفها قبل اعتناقه اإلسالم، 

  :ة، وتفصيله ما ييلوادخار كل هذا له يف اآلخر، وإثابته عىل ما فعله من الطاعات إذا أسلم 

  : ر ا ا ا ل ه   - ١

 )٢(اتفق الفقهاء عىل أنه إذا أسلم الكافر غفر اهللا له كل خطيئة أو معصية اقرتفها قبل إسالمه

قـل للـذين كفـروا أن ينتهـوا يغفـر هلـم مـا قـد ":  بحق اهللا، لقولـه تعـايلمتعلقةما دامت 

ه بإسالمه ما سلف من آثامه، فيكون كمن ولد حينئذ ال حسنة له  فالكافر يغفر ل،)٣("..سلف

ا من أهل الرشك قتلـوا فـأكثروا، وزنـوا ًأن ناس: وال سيئة عليه، وعن عبد اهللا بن عباس 

إن الذي تقول وتدعوا إليه حلسن، ولو ختربنا أن ملا : ، فقالواًفأكثروا، ثم أتوا حممدا 

عون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال والذين ال يد"علينا كفارة، فنزلت 

                                                        

 رقـم ٤٧٩ ـ ٢/٤٧٨الـسنن .  قال الرتمذى، حـسن، ال نعرفـه إال مـن طريـق عطـاء بـن الـسائب -١

 .٣٣٠٤٣ رقم ٦/٤٧٩، مصنف ابن أيب شيبة ١٥٤٨

ــيس الرس -٢ ــسوط : خ ــق ٩/١٥٩املب ــر الرائ ــوقي ٥/٢١٥، البح ــية الدس ــان ٤/٣١٠، حاش ، البي

، السيل اجلـرار ١٢/٢٦٧، فتح الباري ١/٤١٥، البحر املحيط يف األصول ١٨/٤٦٧والتحصيل 

 .١/١٩، املحيل ١/٣٧١، نيل األوطار ٢/١٦٣

 .٣٨من اآلية :  األنفال -٣



 

)٤٨(  لا أا  ) درا(  
  

إال من تاب وآمن وعمل ":  اآليات إيل قوله"باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما

 وعن ،)٢( " اإلسالم هيدم ما قبله":  قال أن النبي  وعن عمرو بن العاص ،)١("صاحلا

من :  ل اهللا، أنؤاخذ بام عملنا يف اجلاهلية ؟ قالقلنا يا رسو:   أنه قالعبد اهللا بن مسعود 

أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ بام عمل يف اجلاهلية، ومن أساء يف اإلسالم أخـذ بـاألول 

  .)٣("واآلخر

ا عـىل املـسلم إذا ارتـد ثـم رجـع إيل ًوما ينطبق هنا عىل الكافر األصـىل ينطبـق أيـض

 ألرجو أن يكون أهل اإلسـالم أفـضل إين:  اإلسالم، قال عبد الرمحن بن خالد املالكي

  . يف هذا من أهل الكفر، وقد بلغني أن توبة املسلم كاإلسالم بعد اإلسالمًحاال

    ر ل ارةا  ًألن الكافر يغفر بإسالمه ما سلف من آثامـه، ؛ هذا بني:ر 

 لـه ذنوبـه التـي فيكون كمن ولد حينئذ ال حسنة له وال سيئة عليه، واملؤمن إذا تـاب تغفـر

  .سلفت وأثامه، وتبقي له حسناته

أرجو ذلك، ومل يطلق القول بأنه أفضل منه، دون أن يقيده بالشك والرجاء، " :وإ ل

من أجل أن من الذنوب مـا ال تكفرهـا التوبـة وهـو مـا كـان يتعلـق بـه حـق بمخلـوق، ألن 

هم منها، فال يـدري التائـب إذا الظلامت ال تصح التوبة منها إال بردها إيل أرباهبا أو حتلل

                                                        

 ٣/٢٧٨صـحيح البخـاري : ق عليه بـني الـشيخني، وسبب نزوهلا متف٧٠ـ ٦٨اآليات :  الفرقان -١

أسـباب :  واللفظ له، النيسابوري١٩٣/١٢٢ يف اإليامن رقم ١/٦٧، مسلم ٤٧٦٦يف التفسري رقم 

 .٣٤٥النزول ص

، حتفـة ١/٣٧١نيـل األوطـار :  واللفظ لـه، الـشوكانى١٢١ / ١٩٢ رقم ١/٦٧ صحيح مسلم  -٢

 .١٠٧٣٧ رقم ٨/١٥٤األرشاف 

 مـع الفـتح، صـحيح مـسلم ٦٩٢١ رقـم ١٢/٢٦٦الشيخني، صـحيح البخـاري  متفق عليه بني  -٣

 .١٨٩/١٩٠ رقم ١/٦٦



  

)٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

كانت عليه ظلامت هل تفي هبا حسناته أم ال، فإن وفت هبا دون زيادة وال نقـصان كانـت 

  .)١("حاله يف توبته كحال الكافر يف إسالمه

وإذا كان العلامء قد اتفقوا عىل غفران ذنوب الكافر إذا أسلم، إال أهنم قد اختلفوا يف هل 

  ا؟ً يف اإلسالم، أم يغفر له ذنوبه مطلقيغفر ذنوبه برشط أن حيسن

 مل ا:إن حديث ابن مـسعود :  أنه يغفر له ذنوبه إذا أحسن يف اإلسالم، وقالوا

 مطلق، وحديث ابن عباس  مقيد ومحل املطلق عىل املقيد واجب، فهدم اإلسالم 

  .)٢(ما كان قبله مرشوط باإلحسان

 ألن حديث ابن عباس ؛اإلحسان،ذنوبه إذا أسلم  ال يشرتط لغفران :ول ا اى

ج  ، منسوخ، فيعمل بحديث ابن مسعود عىل إطالقها ل أهو حممـول عـىل : و

  :وجهني

اإلساءة يف اإلسالم بالرشك، فإنه إذا أرشك يف اإلسالم عاد إيل ما كـان عليـه :أ 

إلسالم، فال نحكم بعوده، وما من  ألنا حتققنا فيه اجلب واهلدم با؛قبل اإلسالم، وهذا بعيد

  .اهللا به فال رجوع فيه

مهذا الذي :  إذا جني يف اإلسالم مثل جنايته يف الكفر، فإنه يعري بذلك، ويقال له:وا

  .)٣(كنت تفعله يف الكفر، فهال منعك منه اإلسالم؟ فيكون يف هذا التوبيخ معني املؤاخذة

                                                        

 ال يـسقط بإسـالمه مـا فعلـه مـن املعـايص :ا شذ عن هذا كثري من املحققني عند احلنفية،  -١

واآلثام قبل الرده، وإن خالفهم يف هذا عامة األحناف وهو الظاهر، وهذا قول ال دليل عليه، فوق أنه 

 .٢/٧٦، رد املحتار وحاشية ابن عابدين ١٨/٤٦٧البيان والتحصيل . يتعارض مع النص واألثر

 .١/٣٧١نيل األوطار :  الشوكانى -٢

 .١٢/٢٦٦فتح الباري : ، ابن حجر١/١٦البحر املحيط يف األصول :  بر الدين الزركشى-٣



 

)٥٠(  لا أا  ) درا(  
  

هذا، فإنه يؤخذ بام فعله حال الكفر األول والثاين أما إذا ارتد ثم أسلم ثم كفر ومات عىل 

  .)١(يف قول الفقيه أيب الليث السمرقندي

  : إ  ا  إ  أ  ات - ٢

الكافر يف الدنيا يطعم ويتنعم بام فعله من اخلريات والطاعات، سواء دخل يف اإلسالم 

  . واملرتدأم ال، ال فرق يف هذا بني الكافر األصىل

أما يف اآلخرة فإنه إذا أسلم ال يثاب بام فعله هللا من الطاعات حال كفره، ما دامـت هـذه 

الطاعات حتتاج إيل نية، كالصالة ونحوهـا مـن العبـادات، ألهنـا ال تـصح منـه وال عـربة 

  .)٢(بنيته

 إن ا        ام":  قال أن النبي عن أنس بن مالك 

    إذا أ  ما      ت  ا ة، وأا   يو

 ي     ةا ٣("إ(.  

رصح يف احلديث بأنـه ـ أي الكـافر ـ يطعـم يف الـدنيا بـام عملـه مـن " :)٤(ل اوي

 يفتقر صحته إيل النية، كصلة الرحم ا به إيل اهللا تعايل مما الًاحلسنات، أي بام فعله متقرب

   ."والصدقة والضيافة وتسهيل اخلريات

                                                        

 .٥/٣٧٦الفتاوى التاتارخانية :  عامل بن العالء الدهلوى -١

، ١/٢٦٦منحــة اخلــالق عــىل البحــر الرائــق : ، ابــن عابــدين١/٥٠٥روح املعــاين : لــويس األ -٢

ــذخرية  ــول ١٣/٣٥٠ال ــيط يف األص ــر املح ــزم١/٤١٥، البح ــن ح ــيل : ، اب ــشيخ ١/٢١املح ، ال

ــل ــروف باجلم ــليامن املع ــنهج :س ــىل رشح امل ــل ع ــية اجلم ــح١/٤٥١حاش ــن مفل اآلداب : ، اب

 .٣/٥، املجموع ١٧/٢٩٠ رشح صحيح مسلم: ، النووي١/١١١الرشعية 

 .٢٨٠٨/ ٥٦ رقم ٢/٧٤٦ صحيح مسلم  -٣

 .١٧/٢٩٠ رشح مسلم  -٤



  

)٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أما الطاعات التي ال حتتاج إيل نية كالصدقة وصلة الـرحم وإكـرام الـضيف والقـرض 

  :ونحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء يف إثابته عليها يف اآلخرة إذا أسلم عىل قولني

الطاعات مما ال حيتاج إيل نية حال كفره إذا  الكافر يثاب عىل ما فعله من :ال اول

أسلم وهو قول احلنفية واملذهب عند الـشافعية وقـول احلنابلـة وإليـه مـال القـرايف مـن 

  .)١(املالكية وقول الظاهرية والزيدية

ا ًأي رسول اهللا، أرأيت أمور :  بام روي عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول :واا

لية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول اهللا كنت أحتنث هبا يف اجلاه

 :"أسلمت عىل ما أسلفت ": اً ويف رواية عنه أيض"أسلمت عىل ما أسلفت من خري

  .)٢("لك من اخلري

فهذان حديثان صحيحان ال يمنعهام عقل، ومل يرد الرشع بخالفهـام " :)٣(ل اوي 

:  قالت وعن عائشة "من إثبات ثوابه إذا أسلم.. .فوجب العمل هبام، وقد نقل اإلمجاع

قلت يا رسول اهللا إن ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الرحم ويطعـم املـسكني، فهـل 

 فدل عىل ،)٤(" ال ينفعه إن مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئتي يوم الدين": ذلك نافعه؟ قال

                                                        

ــالق  -١ ــة اخل ــى١/٢٦٦ منح ــارى: ، العين ــحيح البخ ــاري رشح ص ــدة الق ــراىف١/٣٩٦عم : ، الق

، ١/٤١٥إكامل املعلـم : ، عياض بن موسى١٧/٢٩٠، ٢/٣٠٧، رشح مسلم ١٣/٣٥٠الذخرية 

، البحــر املحــيط يف األصــول ٦، ٣/٥، املجمــوع ١/٤٥١، حاشــية اجلمــل ١/٩٩فــتح البــاري 

، ١٢ح رقــم ١٢٤جــامع العلــوم واحلكــم ص: ، ابــن رجــب١/٧٤القواعــد : ، ابــن اللحــام١/٤١٥

، نيـل األوطـار ٢/١٦٣املتدفق عىل حدائق األزهـار ٢السيل اجلرار : ، الشوكانى ١/١٩املحيل 

 .٥/٧٢٠اإلحكام يف أصول األحكام : ، ابن حزم١/٣٧١

 .١٩٥/١٢٣، ١٩٤ رقم ١/٦٨يح مسلم  صح -٢

 .٣/٥املجموع :  النووى -٣

 .١/١٠٠فتح الباري : ، ابن حجر١/٢١ املحىل  -٤



 

)٥٢(  لا أا  ) درا(  
  

ه خيفف عنه من عذاب اآلخـرة بـام أنه لو قاهلا بعد أن أسلم نفعه ما فعله يف الكفر، وألن

  .)١(عمله يف كفره، فأوىل أن يرجع إليه ثواب ما عمله حال كفره من الطاعات إذا أسلم

مل االكافر ال يثاب عىل ما فعله من الطاعات مما ال حيتاج إيل نية حال كفره :ا 

وقــول  وبــه قــال مالــك وبعــض املالكيــة كاملــازرى وتابعــه القــاىض عيــاض ،إذا أســلم

  .)٢(األصحاب عند الشافعية

 فكل عمل حيتاج إيل نية، والكافر ليس ،)٣("إ ال ت":  بقوله :واا

 وألنه ال يصح تقربه، فال يثاب عىل ؛ للنية، فال يثاب عىل ما عمله يف الكفر إذا أسلمًأهال

ا بام تقرب ًكون عارف ألن من رشط املتقرب أن ي؛العمل الصادر منه حال رشكة إذا أسلم

  .)٤(إليه، والكافر ليس كذلك

 ال "إ ال ت ": واالعتامد عىل قوله " :)٥(ل اا : ود  ا  

 ألن من األوىل ما اتفقت عليه الرشائع، حلفظ الدماء واألموال ونحوها مـن تعظـيم ؛يعم

، عالوة عىل " والثناء والشكر وغري ذلك، فأمكن الكافر أن يفعلها بقصد التقربهلالج لجالرب 

هذا أن اإلمجاع الذي استدل به اجلمهور بمثابة النص، وال جيوز االجتهاد مع النص، ولو 

                                                        

 .١/٤١٦إكامل املعلم : ، القاىض عياض١١٢ ـ ١/١١١اآلداب الرشعية :  ابن مفلح -١

، رشح ١/٣٧١، نيل األوطار ٣/٦، املجموع ٤/٣٠٧، حاشية الدسوقى ١٣/٣٥٠ الذخرية  -٢

 .١٧/٢٩٠ مسلم

، ٥٤ رقـم ١/٢٢ متفق عليه بني الشيخني من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه، البخـاري  -٣

 .١٥٥/١٩٠٧ رقم ٢/٣١٧مسلم 

 .١/٤١٥إكامل املعلم : ، القاىض عياض١٣/٣٥٠، الذخرية ٣/٦ املجموع -٤

 .١٣/٣٥٠ الذخرية  -٥



  

)٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أطلق مطلق أن الكافر ال يثاب عىل كل ما فعلـه مـن الطاعـات حـال كفـره إذا أسـلم فهـو 

  .)١("جمازف غالط خمالف للسنة الصحيحة التي ال معارض هلا

اتضح لنا أن الراجح ما قال به اجلمهور أصحاب القول األول، لقوة  مما سبق ا:ا

  .أدلتهم، وخلوها من املناقشة

 إن الكافر إذا أسلم أثيب يف اآلخرة عىل ما فعله مـن الطاعـات :و ا  ال   

  .مما ال حتتاج إيل نية حال كفره

ا ل ا: "يف اإلسالم ما صدر منه ال مانع أن اهللا تعايل يضيف إيل حسناته 

، فيفيد أنه جيازي عىل  يف الكفر تفضال منه وإحسانا، فالذي فيه لفظ اإلضافة ال املضاعفة

ما وقع منه يف الكفر من أعامل الرب من غري تـضعيف، ويف احلـديث أن املـضاعفة إنـام 

ب اهللا إذا أسلم الكافر فحسن إسالمه كت": تكون يف العمل احلاصل بعد اإلسالم ، ولفظه

وكـان عملـه بعـد ، له كل حسنة كان زلفها ـ تقرب هبا ـ وحمي عنه كل سـيئة كـان زلفهـا 

، فقيــد )٢("اإلســالم بعــرشة أمثاهلــا إيل ســبعامئة، والــسيئة بمثلهــا إال أن يتجــاوز اهللا عنــه

  .)٣(املضاعفة بكوهنا يف العمل الصادر منه بعد اإلسالم

   ل ايل حسناته يف اإلسالم ثواب ما كان صدر منـه وأما أن اهللا يضيف إ" :)٤(و

ا، فال مانع منه، كام لو تفضل عليه ابتداء من غري عمـل، وكـام يتفـضل ًمما كان يظنه خري

  ."عىل العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر

                                                        

 .١/٣٩٦، عمدة القاري ٣/٦ املجموع  -١

 .١/٩٨، فتح الباري ٤١ رقم ١/١٨صحيح البخاري . عليقا من طريق مالك ذكرة البخاري ت -٢

 .١/١٠٠، فتح الباري ١/١١٢، ويف هذا اآلداب الرشعية ١/٤٥١ حاشية اجلمل  -٣

 .١/١٠٠ فتح الباري  -٤



 

)٥٤(  لا أا  ) درا(  
  

وإذا كانت األعامل الصاحلة يثاب عليها الكافر يف اآلخرة إذا أسلم، فإنه من باب أوىل 

  .)١(ىل تلك األعامل يف اآلخرة إذا فعلها حال إسالمه األوليثاب املرتد ع

٣ -         ا  د  ا  مـن املعلـوم أن اإلسـالم بالنـسبة لغـري : إ 

املسلم إحياء لقلبه بعد أن كان ميتا بالكفر، ومن ثم رشع اهللا رسعة التنافس يف السبق إليه، 

ورا إ ة     ":  وقال تعايل،)٢("نو ذ  ا  ": قال تعايل

فكلام سارع غري املسلم بالدخول فيه كان أثوب له يف اآلخرة، فمن طال عمره ،)٣("ر 

   .يف اإلسالم أفضل ممن قرص عمره

    ا   ل ا)ولو آمن إنسان قبل موته بلحظة، مل يكن أجره كأجر مـن " :)٤

 أجر من آمن قبل موته بيوم كأجر من آمن قبل موته بشهر، وال أجر آمن قبل موته بيوم، وال

                                                        

ا وإن عاد املرتد إيل اإلسالم، إال أهنم ًبأن العمل الصالح حيبط بالردة مطلق:  احلنفية وإن قالو -١

ل   اء اي     برجوع ثواب تلك األعامل إليه يف اآلخرة إذا رجع إيل اإلسالم، أقروا

ا  م و: ")هذه املسألة خمتلفة، فعند أيب : لو تاب ـ املرتد ـ أتعود حسناته؟ قال: قيل له

إنـه ال :  تعـود، ونحـن قلنـاأهنا: أهنا ال تعود، وعند أيب القاسم الكعبي: عىل وأيب هاشم وأصحابنا

 :ل ا     ،")يعود ما بطل من ثوابه، لكنه تعود طاعته املتقدمة مـؤثرة يف الثـواب مـن بعـد

ولعل معني كوهنا مؤثرة يف الثواب من بعد، أن اهللا تعاىل يثيبه عليها ثوابا جديدا بعد رجوعه إيل ("

ا، وإن ًاالعتـداد هبـا، وعـدم مطالبتـه بفعلهـا ثانيـاإلسالم غري الثواب الذي بطل، أو أن الثواب بمعني 

 ٢/٧٦، حاشية ابن عابدين ٥/٣١٤الفتاوى التاتارخانية . ") ألن ذلك فضل من اهللا؛حكمنا ببطالهنا

ــصيل  ــان والتح ــذا البي ــوع ١٨/٤٦٧ويف ه ــاري ٣/٤، املجم ــتح الب ــرار ٣/٣٠١، ف ــسيل اجل ، ال

٢/١٦٣. 

 .٢٦ سورة املطففني من اآلية  -٢

 .١٣٣ة آل عمران من اآلية  سور -٣

 .٢٣٠ القواعد الصغرى ص -٤



  

)٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

من آمن قبل موته بشهر كأجر من آمن قبل موته بعام، فليس مـن طـال عمـره يف الطاعـات 

ا وأ ر أط أًر": واإليامن، كمن قرص عمره، وهلذا قال رسـول اهللا 

")١(.  

                                                        

، الرتمذى عن عبـد اهللا ١/٣٣٩صحيح عىل رشحهام، املستدرك :  وقال احلاكم عن جابر  -١

 .٢٣٢٩ رقم ٣/٢٩٧حسن غريب، السنن :  وقالبن برس 



 

)٥٦(  لا أا  ) درا(  
  :ا اول  

ا  لق دطا    

إما أن يدخل يف اإلسـالم رصاحـة بـأن : غري املسلم إذا أراد الدخول يف اإلسالم فهو 

  .ينطق الشهادتني ، وإما أن يدخل داللة

  :ا اول

ا ا  ا  لد  

  :  ا أو غري كتابى، وبيانه ما يىلًإذا دخل البالغ ىف اإلسالم رصاحة، فإما أن يكون كتابي

  :ا اول

ا ا  ل اد  

ا أو غـري ً إما أن يكون بالغ: ترصحيا هبذا فهو غري املسلم إذا أراد الدخول ىف اإلسالم

ا أو غري كتايب، ولكل منهام طرق للدخول ىف اإلسـالم بياهنـا مـا ًبالغ وإما أن يكون كتابي

  :يىل

  :اع اول

ا  ا ل ادا   

 هبـذاا ً قاصدا ، فإسالمه أن ينطق بالشهادتني ابتداء ،إذا كان غري املسلم ممن له كتاب

 قال ملعاذ بن جبـل  أن النبي ما رواه ابن عباس : ، واألصل يف هذا)١(إظهار اإلسالم

وا  " : حني بعثه إيل اليمن أن إ د  ذا ،ب أ   إم

                                                        

ــري  -١ ــسري الكب ــدائع ١/١٥١ رشح ال ــل : ، حممــد علــيش٩/٤٠٥، الب ، ١/٧٤رشح مــنح اجللي

، حاشية قليويب ٤/٣٠١، ١/١٣٠، حاشية الدسوقي ٩/٢٩٨، العزيز ١٦/٤٣٤ان والتحصيل البي

البحــر : ، أمحــد املرتــىض١/٣٦٨، اإلنــصاف ١٢/١٤٠، املغنــي ٢/٣٣٥، احلــاوى ١/١٢٩

 .٧/٣١٧، املحىل ٥/٢٨٧، ٢/٣١١الزخار 



  

)٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 واحلــديث واضـح الداللـة عـىل أن دخــول ،)١("  إ إ ا وأن ًا رل ا   أن

 ؛ا يف اإلسالم ال يتأيت إال بقـول الإلـه إال اهللا حممـد رسـول اهللاًا أو نرصانيًالكتايب هيودي

،  ا ابن اهللاً فإن اليهود يعتقدون أن عزيزوألن أهل الكتاب مع إنكارهم نبوة سيدنا حممد 

بخالف ما ، ى يعتقدون أن املسيح ابن اهللا، فال حيكم بإسالم أحدهم إال بإقراره والنصار

 وألن أهل الكتاب كانوا يف عهد رسول اهللا ؛، وهو نطقه بالشهادتني ا من اعتقادهًكان معلوم

٢( ال يقرون برسالته، فكان دليل اإلقرار يف حقهم اإلقرار برسالته(.  

ال إلـه إال اهللا، : لكتايب عىل إحدى الشهادتني، كأن يقولويثار التساؤل فيام إذا اقترص ا

  حممد رسول اهللا، هل يدخل بذلك يف اإلسالم أم ال؟: ومل يقل

  بحديث معاذ بن جبل حني بعثه النبي ال استدال،)٣(اًفاجلمهور عىل أنه ال يدخل مطلق

، ا من اعتقاده ًن معلوم وألنه ال حيكم بإسالم الكتايب إال بإقراره بخالف ما كا؛)٤(إيل اليمن

وهم ينكرون رسالة حممد  فإن شهد هبا وأقر بخالف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به 

  .)٥(عىل أنه بدل اعتقاده ودخل يف اإلسالم

                                                        

ة رقـم  يف الزكـاة بـاب إذا حتولـت الـصدق١/٣٤٨ متفق عليه بني الشيخني، صحيح البخـاري  -١

 .٢٩/١٩ يف اإليامن باب الدعاء إيل الشهادتني رقم ١/٢٢، صحيح مسلم ١٤٩٦

 .٣/٣٥٨فتح البارى :  ابن حجر -٢

ــتح : ، ابــن حجــر١/١٣٠، حاشــية الدســوقى ٩/٤٠٤، البــدائع ١/١٥١ رشح الــسري الكبــري -٣ ف

 الكـايف: ، ابـن قدامـة١٢/١٤٠، املغنـي ١/١٢٥رشح صـحيح مـسلم : ، النـووى٣/٣٥٩البارى 

٤/٧٦. 

 . سبق خترجيه قريبا -٤

 .١/١٥١ رشح السري الكبري  -٥



 

)٥٨(  لا أا  ) درا(  
  

 ": يدخل يف اإلسالم بقولـه: وقالوا، وخالف يف هذا بعض األصحاب من الشافعية 

ا إ وهي  بالثانية فورا فقط ويطالب"إ "ل ار ")١(.   

: أت أن أ اس  ا":  قال أن النبي  بام رواه أبو هريرة :واا

   ا إ إ ")واحلديث واضح الداللة عـىل أن الكفـار مـن أهـل احلـرب إذا نطقـوا ،)٢ 

غـري بكلمة التوحيد فقط وجب الكف عن قتاهلم لدخوهلم يف اإلسالم هبا، ولـو كانـت 

  . كافية ما كف عن قتاهلم

وهذا حممول عنـد اجلامهـري عـىل قـول الـشهادتني، " :)٣(ل اوى: ود  ا  

  ."واستغني بذكر إحدامها عن األخرى الرتباطهام وشهرهتام

القـوة أدلـتهم وخلوهـا مـن ؛ مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به اجلمهـور:ا 

  .املناقشة

   ا  ا لو: أن الكتايب ال يدخل يف اإلسالم رصاحة إال إذا شهد بأن ال إله 

، وهذا ما أكد عليه جممع البحوث اإلسالمية يف جلسته   بالرسالةإال اهللا وشهد ملحمد 

م للرد عـىل فتـوى أحـد ١٤/٩/٢٠١٥هـ ـ ١/١٢/١٤٣٦الطارئة املنعقدة يوم االثنني 

لقانون بالقاهرة والتي زعم فيها أن غري املسلم إذا أساتذة الفقه املقارن يف كلية الرشيعة وا

، وزعم أن هذا  ا رسول اهللاًوإن مل يشهد بأن حممد، ا ً فقط صار مؤمن" إ إ ا" :قال

كاف لدخوله اجلنة، ونسب هـذا خطـأ إيل ابـن حجـر اهليتمـي وبعـض األصـحاب مـن 

افرتاء عىل : ول جممع البحوثالشافعية وهم أصحاب القول الثاين، وهذه الفتوى ـ كام يق

                                                        

 .٣/٣٥٩فتح البارى : ، ابن حجر١/١٢٥ رشح صحيح مسلم  -١

 رقـم ١/٢٣، صـحيح مـسلم ٢٩٤٦ رقـم ٢/٢٣٩صـحيح البخـارى :  متفق عليه بني الشيخني -٢

٣٢/٢٠. 

 .١/١٢٥ رشح صحيح مسلم  -٣



  

)٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وكالمهـا البـن ) فتح البـاري(و) الفتاوى احلديثية(ابن حجر وغريه، إذ الناظر يف كتاب 

حجر جيد أنه اقتطع من كالمه ما خيدم فكرته الضاله، ونظرته اخلاطئة، وتغافل قصدا عن 

  .)١(دتنيالقول الفصل الذي اعتمده ابن حجر وقرره وانترص له وهو رضورة النطق بالشها

عالوة عىل هذا أن أصحاب القول الثاين مل يشريوا من قريب وال من بعيـد بـأن النطـق 

: إن الكتايب إذا قال:  كاف لدخوله اجلنة، بل قالوابكلمة التوحيد دون اإليامن بمحمد 

  .حممد رسول اهللا: ال إله إال اهللا دخل يف اإلسالم ، ويطالب فورا بأن يقول

ا  ا أنه ال يصح دخول الكتابى يف اإلسالم إال بنطقه الشهادتني، فإذا :لو 

ا، سواء نطق هبذا أمام جهـة ً  دخل يف اإلسالم فور"ال إله إال اهللا حممد رسول اله" :قال

، ومن ثم  أو أمام موظف خمتص، أو أمام حمكمة خمتصة خمتصة، كدار اإلفتاء بالقاهرة،

هـ بأن النطق بالشهادتني كاف يف ١٣٣١ رمضان ١١ أفتى فضيلة الشيخ بكرى الصدىف يف

صحة اإلسالم بدون توقف عىل حترير إعـالم رشعـى هلـا، وبـه أفتـى أيـضا الـشيخ عبـد 

  .)٢( ال يتوقف اإلسالم عىل اإلشهاد الرشعي أمام املحكمة:ولاملجيد سليم، 

  

                                                        

ط دار الفكـر، ١٤١الفتـاوى احلديثيـة ص:  ابن حجر: موقع صدى البلد ـ نت، وللمزيد يف هذا -١

 .٣/٣٥٩فتح البارى 

هــ ـ ١٤٠١ ط املجلس األعىل للـشئون اإلسـالمية ٦٢٦، ٢/٦٢٣ فتاوى دار اإلفتاء الرشعية م -٢

 .م١٩٨١



 

)٦٠(  لا أا  ) درا(  
  مع اا:  

ا ا  ا ا  لد  

 املسلم ممن ليس له كتاب كالوثني واملجويس وغريمها من أهل الرشك، إذا كان غري

ا، عن سعيد بن ً ويطالب بالثانية فور،)١(ا رسول اهللاًال إله إال اهللا أو حممد: فإسالمه أن يقول

 :"   ، ملا حرضت أبا طالب الوفاة، قال له رسول اهللا : املسيب عن أبيه قال

أ  ،ا إ إا    ")٢(.  

، وروي عـن هلالج لجفدل هذا عىل دخول املرشك يف اإلسـالم إذا نطـق بـشهادة توحيـد اهللا 

 يف رسيـة فـصبحنا احلرقـات مـن جهينـة، بعثنـا رسـول اهللا :  أنه قالأسامه بن زيد 

ال إلـه إال اهللا، :  مـنهم، فلـام غـشينا، قـالًفهزمناهم، وحلقت أنا ورجل من األنصار رجال

يا أسامه، أقتلتـه ": ، فقال يل عنه األنصارى وطعنته فقتلته، فبلغ ذلك رسول اهللا فكف

فام زال يكررها عىل حتـى متنيـت أين مل أكـن أسـلمت قبـل ! ال إله إال اهللا؟: بعدما قال

   . ويعصم هبا دمهً يصري مسلام"ال إله إال اهللا": ، فبقول املرشك)٣("ذلك

    ل ا)آخـر اإلسـالم، وحـديث أيب طالـب يف معظـم فهـذا احلـديث يف" :)٤ 

ال إلـه إال اهللا، ومل : ، وقد كف األنصارى كام ترى عن قتله إذ قـال اإلسالم بعد أعوام منه

 وألن أهـل ؛"ا، فلـيس قاتـل عمـدً ألنه قتله وهو يظنه كـافر؛اًا ـ أي قصاصًيلزم أسامه قود

                                                        

، ١/٧٣املعلم بفوائـد مـسلم : ، املازرى٢/٥٠٣، جممع األهنر ١/١٥٠ رشح السري الكبري  -١

 .١٠/٢٩١، اإلنصاف ٩/٤٠٤ ، البدائع١١/١١٤العزيز 

 يف اإليـامن ١/٢٥، مـسلم ١٣٦٠ يف اجلنائز رقم ١/٣١٣ متفق عليه بني الشيخني، البخارى  -٢

 .٢٩/٢٤رقم 

 ٥٦ ـ ١/٥٥، مـسلم ٦٨٧٢ يف الديات رقم ٣١٥ ـ ٤/٣١٤ متفق عليه بني الشيخني، البخارى  -٣

 .١٥٩/٩٥يف اإليامن رقم 

 .٩٤ رقم ٧/٣١٧ املحىل  -٤



  

)٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ،)١("    او ": ، كام قال تعـايل الرشك، وإن أقروا بوجود اهللا

 وقـال ،)٢("إذا    إ إ ا ون ": فإهنم ال يقرون بوحدانيته، قال تعـايل

 فكـان متـام ،)٣("أ ا إ واا إن ا ء ب       ": تعايل فيام أخرب عنهم

م يمتنعون مـن كـل  وألهن؛الدخول يف اإلسالم رصاحة يف حقه إقراره بتوحيد اهللا تعايل

  .)٤(واحدة من كلمتي الشهادة، فكان اإلتيان بواحد منهام أيتهام كانت داللة اإليامن

 ل ا)ا مـن ًواحلاصل أنه حيكم بإسالمه إذا أقر بخـالف مـا كـان معلومـ" :)٥

 ألنه ال طريق إيل الوقوف عىل حقيقة االعتقاد لنا، فنستدل بام نسمع مـن إقـراره ؛اعتقاده

  ." اعتقاده، فإن أقر بخالف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به عىل أنه بدل اعتقادهعىل

  ،ا عىل من كفره طارئا، وهو املرتدًوما ينطبق عىل إسالم الكافر األصيل هنا ينطبق أيض

وإسـالمه أن يـأيت بكلمـة الـشهادة ويتـربأ عـن " :ل ا   اء امرى     

  .)٦(" دين اإلسالم، وإن تربأ عام انتقل إليه يكفي حلصول املقصوداألديان كلها سوي

ا عـىل نطـق ًا حيـسن العربيـة قـادرًا أو كان عجميًهذا إذا كان الداخل يف اإلسالم عربي

، أما إذا كان ال حيسن العربية فله أن ينطق هبام بلـسانه بـأي لغـة بـرشط أن  الشهادتني هبا

، أو عن طريق مرتجم، وأن يكون العجمي  مبارشةتكون مفهومة املعني لدي املخاطب 

                                                        

 .٨٧ الزخرف من اآلية  سورة -١

 .٣٥ سورة الصافات من اآلية  -٢

 .٥ سورة ص اآلية  -٣

 .٩/٤٠٤ بدائع الصنائع  -٤

 .١/١٥٠ رشح السري الكبري  -٥

، املبـــسوط ٥٨٩ ـ ٥/٥٨٨املحـــيط الربهــاين : ، ويف هــذا٥/٣٧٤ الفتــاوى التاتارخانيــة  -٦

 .٢/١٦٣، السيل اجلرار ٤/٧٦، الكايف ٧/٣١٦، املحىل ١٠/١٢٠



 

)٦٢(  لا أا  ) درا(  
  

ا ملعناها، فلو لقن العجمى الشهادتني بالعربية فتلفظ هبام وهو ال يعرف املعني وال ًقاصد

  .يقصده، مل حيكم بإسالمه

ا عن النطق بالـشهادتني خلـرس ونحـوه، أو كـان ًأما إذا كان الداخل يف اإلسالم عاجز

ا ال حيـسن ً كالمه مفهوم املعني، وكان املخاطـب عربيـا ال يفهم كالمه، أو كانًعجميأ

ومل يوجد من يرتجم له، فإنه جيب لدخوله يف اإلسالم االكتفاء بإشارته، حتى ، العجمية 

 أن ما روي عن أيب هريرة : ، واألصل يف هذا)١(ال نعمل عىل تأخريه يف اعتناق اإلسالم

إن ! يا رسول اهللا: جمية أو خرساء، فقال ومعه جاريه سوداء أع جاء إيل رسول اهللا ًرجال

فمن : أين اهللا؟ فأشارت إيل السامء بإصبعها، فقال هلا: ، فقال هلا النبي  عيل رقبة مؤمنة

، )٢(اعتقها فإهنا مؤمنة:  وإىل السامء ـ يعني أنت رسول اهللا ـ فقالأنا؟ فأشارت إيل النبي 

ألصنام، فأفهمت ل ألهنم كانوا عبدة ؛هنا عىل إيامًوإنام جعلت اإلشارة إيل السامء دليال

  .)٤(وألن إشارة هؤالء كعبارة الناطق ؛)٣(اإلشارة الرباءة منها

                                                        

ــصائر :  احلمــوى -١ ــة : ، العينــى) أحكــام اإلشــارة (٣/٤٥٥غمــز عيــون الب ، رشح ٥/٥٤٤البناي

 ـ ٩/٢٩٧، احلـاوى ٤/١٤١، مغنـي املحتـاج ٩/٢٧١، الـذخرية ٤/١٤٨الزرقاين عـىل املوطـأ 

 .١/١٢٧، املحىل ١٣/٨٠املغني : ، ابن قدامة٢٩٨

ا احلـديث عـن عـون إال املـسعودي، مل يـرد هـذ:  رجاله موثقون، وقال الطربانى:قال اهليتمى -٢

: ، اهليتمـى٣٢٨٤ رقـم ٣/٢٣٠، سـنن أيب داود ٢٥٩٨، رقـم ٣/٩٥املعجـم األوسـط  :الطربانـى

 .١/٢٤جممع الزوائد 

 .٩/٢٩٨ احلاوى  -٣

 .١/٧٨املنثور يف القواعد :  ابن هبادر الشافعى -٤



  

)٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  

د ا  ل اد  

شـعائر وقد ال ينطق البالغ غري املسلم بالشهادتني رصاحة، ولكنـه يقـوم بتأديـة أركـان 

  هبذا وإيتاء الزكاة واحلج وغريه، فهل يصريتها ،إقاماإلسالم من اآلذان للصالة وأدائها و

  :؟ هذا ما جييب عنه البحث فيام ييلًمسلام

  :اع اول

  دل ا   ا ذان ة

إذا أذن الكافر األصيل أو املرتد للصالة يف سفر أو حرض داخل املسجد أو خارجه، ال 

  .، وإما أن يؤذن ابتداء أو استدعاء  وجه احلكايةإما أن يؤذن عىل: خيلو حاله من أمرين

  : أذان ا  و ا   ) أ(

أشهد أن ال إله إال اهللا : إذا أذن الكافر عىل وجه احلكاية، مثل أن يقول، قالوا يف أذاهنم

 بعث إيل العرب ا يؤمن بأن النبي ًا عيسويً، أو كان املؤذن هيودي ا رسول اهللاًوأن حممد

ًإيل بني إرسائيل، فإنه ال يصري هبذا األذان مسلامخاصة ال 
 ألن ركن اإليامن أو اإلسالم ؛)١(

التصديق بالقلب واإلقرار باللسان، والكافر هنا وإن أقر بالشهادتني بلسانه يف أذانـه إال أن 

  .)٢(ظاهر حاله ينفي تصديق هذا بقلبه، وإذا انتفي ركن التصديق بالقلب ال يصري مسلام

                                                        

، ٢/٨٧جلليــل مواهــب ا: احلطــاب ،٩/٤٠٥، البــدائع ١/٤٦٠البحــر الرائــق :  ابــن نجــيم-١

، ١/٢٥٠، الفـروع ١/١٢٩، حاشـية قليـويب ١/٤٧٨، حاشـية اجلمـل ١٠٧ــ ٣/١٠٦املجموع 

 .٢/١٩٩، البحر الزخار ١/٣٦٩اإلنصاف 

 .١/٦١ أصول الرسخيس  -٢



 

)٦٤(  لا أا  ) درا(  
  

  : ا ااء أو اءأذان )ب(

إذا أذن الكافر ابتداء يف وقت صالة مفروضة ويف حمل إقامتها أو يف غري وقته وحمله، 

، فكـان إتيـان   ألن األذان من شعائر اإلسـالم؛ً صار مسلام ،أو استدعاه مسلم لألذان فأذن

وقد نطق هبـام ، ني  وألن من ألفاظ األذان الشهادت ؛الكافر به إبتداء دليل اإلسالم يف حقه

ًا، فصار مسلامًا واعتقادًعن يقني اختيار
)١(.  

                                                        

 مقابل األصح عند احلنابلة إذا أذن يف غـري وقتـه وحملـه، ال حيكـم بإسـالمه، ومقابـل األصـح  -١

 ال يـصري مـسلام، الحـتامل احلكايـة، ومهـا قـوالن قـد خالفـا الظـاهر، عنـد الـشافعية إذا أذن ابتـداء

، ١٠٧ ـ ٣/١٠٦املجمــوع . ا، فــصح إســالمهًا واختيــارًفظــاهر أذان الكــافر دخولــه اإلســالم طوعــ

ــصاف  ــذا١/٣٦٩اإلن ــق . ، ويف ه ــر الرائ ــل ١/٤٦٠البح ــب اجللي ــار ٢/٨٧، مواه ــر الزخ ، البح

 .٤/٢٩٥، اإلقناع ١/١٩٥، حاشية الدسوقي ١/٢٥٠، الفروع ٢/١٩٩



  

)٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مع اا:  

  دل ا  ا  اة

     ة ا ا   ا وإمـا أن يـصىل يف مجاعـة، ً فإمـا أن يـصىل منفـرد:إذا

  :ييل وتفصيله ما

  :ادل ا  ا  اة ًد )أ(

؟ اختلف ًا، هل يصري هبذا مسلامًاختلف الفقهاء فيام إذا صىل غري املسلم البالغ منفرد

  :الفقهاء ىف هذا عىل قولني

 إذا صىل منفردا عىل هيئة صالتنا من ركوع وسجود جتاه قبلتنا كان ذلك :ال اول 

ح وقول إسالما منه وهو رواية داود بن رشيد عن حممد بن احلسن من احلنفية وهو الصحي

  .)١(أكثر املالكية وهو املذهب عند احلنابلة وقول اإلمامية، وبعض الزيدية

   وا  " : قال أن النبي  بام رواه أنس بن مالك :واا

   ا  ،ذ وألن استقبال قبلتنا خمصوص بنا، فاستقباله الكافر هلـا ؛)٢("وأ 

، ودليـل اإليـامن البـاطن، فـيحكم  ألن الصالة ركن خيـتص بـه اإلسـالم و ؛داللة إسالمه

  .)٣(بإسالمه كالشهادتني

                                                        

، حاشـية الدسـوقي ٩/٤٠٥، البـدائع ١/١٥٥، رشح السري الكبري ٢/٨٤٩التجريد :  القدوري -١

، ١٢/١٤١، املغنـــي ١/٣٦٨، اإلنـــصاف ٢/٢٣٨، الــذخرية ١/٥٠٤، جممــع األهنـــر ٤/٣٠٦

ــر الزخــار  ــويس٢/٣١١البح ــن أيب العــز١/١٥٤املبــسوط : ، الط ــدة الطحاويــة : ، اب رشح العقي

 .٤/٢٩٥اإلقناع : احلجاوى، ١/٢٣

ــسائي ٣٩١ يف الــصالة بــاب فــضل اســتقبال القبلــة رقــم ١/١٠٣ صــحيح البخــارى -٢ ، ســنن الن

 .٢١٩٨ رقم ١/٥، سنن البيهقي ١١٧٢٨/٢ رقم ٦/٥٣٠

، البحــر الزخــار ١/٣٨٠الــرشح الكبــري :  ابــن قدامــة١٠٣،١٢/١٤١ ـ ١٠/١٠٢ املغنــي  -٣

 .٤/٧٧، الكايف ٢/٢٣٨، الذخرية ٢/٣١١



 

)٦٦(  لا أا  ) درا(  
  

 مل اال يكون إسالما منه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن حممد ومالك :ا 

  .)١(والشافعية وبعض احلنابلة واملؤيد باهللا وحييى من الزيدية

اعـدل يـا : ، فقـال  وهـو يقـسم الغنيمـة اهللا  مـر برسـولً بام روى أن رجـال:واا

وبعث أبـا بكـر وراءه ليقتلـه، ! حممد، فإنك مل تعدل، فقال إذا مل أعدل أنا، فمن يعدل؟

ما قتلته، ألين رأيته يصىل، وقد هنيـت عـن قتـل املـصلني، : فوجده يصىل فرجع، وقال

نـك لـن تدركـه، إ:  بعـىل وراءه، وقـالث وراءه ليقتله، فرجع كـذلك، فبعـفبعث عمر 

 ا، وقد أخربه أبو بكر ً بالصالة منفردًفذهب عىل فلم جيده، فهذا الرجل لو كان مسلام

 وألن الصالة وحده غري خمتصة برشيعتنا، فلم تكن ؛)٢( عمر وعليا بقتله ما أمر  ،بصالته

  .)٣( عىل إسالمهًدليال

 ة، بل الثابت أنه  غري ثابت هبذه القص"ال  ":  بأن حديث:ود  ا  

   .)٤(مل يبعث وراءه أحدا بقتله

                                                        

،الكـامل بـن ٢/٨٤٩، التجريـد ١/٢٦٥، البحـر الرائـق ١/٥٠٤جممـع األهنـر :  داماد أفنـدى -١

، املجمـوع ٢/٣٣٣، احلـاوى ٢/٢٣٨، الـذخرية ٩/٤٠٥، البـدائع ١/٥٠٢فتح القـدير : اهلامم 

ــي ٤/١٤٨ ــصاف ١٢/١٤١، املغن ــروع ١/٣٦٨، اإلن ــايف ١/٢٥٠، الف ــادر ٤/٧٧، الك ــن هب ،اب

 .٢/٢٤٩عد املنثور يف القوا: الزركشى

هكـذا حكـاه يف ":  أورده املاوردي وابن املرتىض، وقال العالمة حممـد بـن هبـران الـصعدى -٢

احلــاوى : ، ويف هــذا٢/٣١١جــواهر األخبــار واآلثــار . "االنتــصار، ومل أقــف عــىل هــذه الروايــة

 .٢/٣١١، البحر الزخار ٢/٣٣٣

 .٩/٤٠٥ البدائع  -٣

 : يف رضب عنـق هـذا الرجـل، فقـال لـه  رسول اهللا  استأذن والثابت أن خالد بن الوليد -٤

 يف ٣/١٤٧صـحيح البخـارى :  والقصة متفق عليها بـني الـشيخني، ومتامهـا يف"ال، لعله يصىل"



  

)٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ألن الصالة تكون ؛ ال حجة فيه"صالة الرجل وحده غري خمتصة برشيعتنا" :وال ن

، فكانت داللة عىل )١(ا أو يف مجاعة خمتصة برشيعتناًجهة القبلة والصالة جتاه القبلة منفرد

  .د مع النص نص يف املوضوع، وال اجتهاإسالمه، وحديث أنس 

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به اإلمام حممد بن احلسن ومن معه، لقوة :ا 

  .أدلتهم، وخلوها من املناقشة

 إن صالة الكـافر وحـده عـىل هيئـة صـالتنا مـن اسـتقبال القبلـة :و ا  ال   

أواملرتـد، وال بـني والركوع والسجود داللة إسالمه، ال فرق يف هذا بني الكافر األصـىل 

 ألن ما حصل به اإلسالم يف األصىل حصل به يف  ؛صالته يف دار اإلسالم أو دار احلرب

ا، وال حيـصل بـه ًحق املرتد، كالـشهادتني، أمـا جمـرد القيـام فقـط ال يعـد صـالة رشعـ

  .)٢( ألن الكفار يقومون يف صالهتم؛اإلسالم

  را ل ا: " جيمعوا عليـه يف سـائر الـرشائع، أمجعوا يف الصالة عىل يشء مل

وهو أن من عرف بالكفر، ثم رؤي يـصيل الـصالة يف وقتهـا حتـى صـىل صـلوات كثـرية 

ما كان " :و اا ال  ،)٣("كذلك، ومل يعلم أنه أقر بلسانه، فإنه حيكم بإسالمه

  .)٤("اًا، ففعله يكون إيامنًتركه كفر

                                                                                                                                        

 / ١٤٤ يف الزكـاة رقـم ١/٥١٦ عن أيب سعيد اخلدرى ريض اهللا عنه، مسلم ٤٣٥١املغازى رقم 

٣٠٦٤. 

 .٤/٨٨عمدة القارى :  العينى -١

 .١٢/١٤٢ املغني  -٢

أمحـد عبـد اهللا محيـد، رسـالة : ، دراسـة وحتقيـق٤١١ص) قـسم العبـادات(القواعد :  املقري-٣

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤دكتوراه مقدمة إيل كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى 

 .٣/٤٥املنثور يف القواعد :  الزركشى -٤



 

)٦٨(  لا أا  ) درا(  
  : اة  دل ا  ا  )ب(    

ا منه وهو قول احلنفيـة ًإذا صىل الكافر يف مجاعة إماما كان أو مأموما كان ذلك إسالم

  .)١(وأكثر املالكية واملذهب عند احلنابلة وبعض الزيدية وقول اإلمامية

إ   ا  آ  وا ا وأ اة " : بقوله تعايل:واا

  .)٢("ة و  إ ا  أو أن ما  اوآ ا

  واآليـة واضـحة الداللــة عـىل أن عـامرة املــساجد بالـصالة فيهـا داللــة عـىل اإليــامن، 

 وألن الـصالة يف ؛)٣("إذا رأ ا د ا ،وا  ن     ": وقوله 

مل تكن يف رشائع من قبلنـا، فكانـت خمتـصة مجاعة عىل هذه اهليئة التي نصليها اليوم 

 وألهنـا عبـادة ؛ وإذا أداها الكافر عىل هيئتها صارت داللة عىل إسالمهبرشيعة حممد 

 ؛خيتص هبا املسجد أيت هبا عىل كامهلا، فوجب أن حيكم بإسالمه قياسا عـىل األذان

حكـم بإسـالمه وألن الصالة ركن خيتص به اإلسالم، وشعرية تدل عىل اإليامن الباطن ف

  .)٤(قياسا عىل الشهادتني

                                                        

ــدورى - ١ ــد  : الق ــيس ٢/٨٤٩التجري ــول الرسخ ــق ، ١/٣٥٣، أص ــر الرائ ــدير ١/٢٦٥البح ــتح الق ، ف

: ، أبـو زيـد القريوانـى١/٥٠٤، جممـع األهنـر ٩/٤٠٥، البـدائع ١/١٥٤، رشح الـسري الكبـري ١/٥٠٢

ــــادات  ، املغنــــي ١/٣٦٨، اإلنــــصاف ١/٢٥٠، الفــــروع ٢/٢٣٨، الــــذخرية ١/٢٩٠النــــوادر والزي

 .١/١٥٤املبسوط : ، الطويس٢/٣١١، البحر الزخار ١٢/١٤١

 .١٨ة من اآلية  سورة التوب -٢

 يف اإليامن بـاب مـا جـاء يف حرمـة الـصالة ٣/٤٤٤ حسن غريب، سنن الرتمذي :ل اى   -٣

 عـن ٨٠٢ يف املساجد واجلامعات باب لزوم املساجد رقـم ١/٢٦٣، سنن ابن ماجه ٢٦١٦رقم 

 .أيب سعيد ريض اهللا عنه واللفظ له

 .١٢/١٤١، املغني ٢/٢٣٨، الذخرية ٩/٤٠٥ البدائع  -٤



  

)٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

إذا صىل الكافر يف مجاعة مل : وخالف يف هذا اإلمام مالك وهو قول الشافعية، فقالوا

  .)١(يكن ذلك إسالما منه

ا ا  و وو واو           ":  بقوله تعايل:واا

ة وأا اا وأ ن    واوا ا ة٢("ا ا(.  

فرفع حكم الرشك واستباحة القتل بالتوبة والصالة معا، فاقتىض أن يكـون فعـل الـصالة 

:  قالوحدها باقيا عىل حكم الرشك حتى توجد التوبة وهي الشهادتان، وروي أن النبي 

،      إ إ ا : إ إ ا  ،ل: أت أن أ اس  ا   "

ا  و  إ وم  ")٣(.  

 وألن كل فعل لو ؛ يف حتريم قتاهلم وحقن دمائهم دون الصالةًفجعل الشهادتني علام

فيجـب إذا فعلـه يف مجاعـة ال حيكـم بإسـالمه ، ا مل حيكم بإسالمه ًفعله اإلنسان منفرد

 فوجب إذا صىل الكافر أن ال  ،لدين وألن الصالة فرع من فروع ا؛كاجلهاد، فكذا الصالة

  .)٤( كالزكاة والصيام ،يستدل هبا عىل إسالمه

رد الشافعية ومن معهم أصحاب القول الثاين ما استدل به احلنفيـة وغـريهم : ا 

  :أصحاب القول األول باآليت

اب جيـ "..إ   ا  آ  وا ا         ": إن آية سورة التوبة - ١

  :عنها يف وجهني

                                                        

 .٢/٢٤٩، املنثور ىف القواعد ٢/٣٣٣، احلاوى ٤/١٤٨، املجموع ٢/٢٣٨ الذخرية  -١

 .٥ سورة التوبة من اآلية -٢

 رقـم ١/٢٣، صـحيح مـسلم ١٣٩٩ رقـم ١/٣٢٤صـحيح البخـارى .  متفق عليه بني الشيخني -٣

 . واللفظ له عن عمر ٣٢/٢٠

 .٢/٣٣٣ احلاوى  -٤ 



 

)٧٠(  لا أا  ) درا(  
  

ا بحقيقة االسم وعرفه، ومن ً البناء دون إقامة الصالة اعتبار : أن املراد بالعامرة:أ

:   فلو كان املراد بالعامرة"...وأ اة وآ اة ... ": ثم قال تعايل ـ تتمة لآلية

  .ما كان إلعادة ذكر اإلقامة ثانيا فائدة، إقامة الصالة 

مألنه مل جيعل من ؛ مل يكن فيه حجة ،و سلمنا هلم أن املراد هبا إقامة الصالة ل:وا 

املؤمن من يعمر مساجد اهللا، فجعل اإليامن داللة : ا باهللا، وإنام قالًعمر مساجد اهللا مؤمن

  .)١(عىل العامرة وداللة عىل اإليامن

هـا بالـصالة املـؤمن إنـام يعمر: الصالة، فكأنه قال:  أن املراد بالعامرة:ود  ا  

   ...   وا :"          ، ويدل عليه قوله )٢(املقيم للصالة

٣("ا(.  

   . البناء وإقامة الصالة وغري هذا: أو أن ااد رة

رم ما هتدم منها، وتنظيفهـا، وتنويرهـا وتعظيمهـا، :  يتناول عامرهتا" :ل اى 

 فعـامرة املـساجد بالـصالة فيهـا داللـة عـىل اإليـامن أو ،)٤(".. والـذكرواعتيادها للعبـادة

   .اإلسالم

 َ و   ا  ل  : "ولـو . )٥("إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فحسنوا به الظـن

ا، ً ليس إعادة وال تكرار"...وأقام الصالة" :، فإن قوله تعايل محلنا اآلية عىل هذا التأويل

                                                        

 .٢/٢٣٤ احلاوى  -١

 .٢/٨٥٠ التجريد  -٢

 ٦/٥٣٠، سنن النـسائي  عن أنس بن مالك ٣٩١ يف الصالة رقم ١/١٠٣ صحيح البخارى  -٣

 . واللفظ له١١٧٢٨/٢يف اإليامن ورشائعه رقم 

 .٥/٣٨٧البحر املحيط : أبو حيان: ، ويف هذا٢/٢٤٦ تفسري الكشاف  -٤

 .٨/٨٧اجلامع ألحكام القرآن :  القرطبى -٥



  

)٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اهللا تعاىل ملا ذكر اإليامن باهللا تعاىل يف اآلية دون ذكر اإليامن برسوله وفائدة ذكره أن 

الصالة التي جاء :  أى"وأقام الصالة"، أيت بـ  مع أهنام ال ينفكان وال يتم اإليامن إال هبام

هبا الرسول مع اشتامل إقامة الصالة عىل الشهادتني أيضا، فكانت صالة الكافر مجاعة يف 

، والقـول بـأن اآليـة إذا محلـت عـىل تعمـري  )١(ري يتم به إيامنـه وإسـالمهاملسجد نوع تعم

 ألن  ؛ا، ال حجة فيهًاملساجد بالصالة مل يكن فيها حجة، ألهنا مل جتعل من عمرها مؤمن

، ويف اآليـة دليـل  املراد أنه من كان عىل هذه الصفات املذكورة كان من أهل عامرهتـا

 ألن اهللا تعايل ربطـه هبـا وأخـرب عنـه ؛إليامن صحيحةعىل أن الشهادة لعامر املساجد با

  .، فكانت صالة الكافر مجاعة يف املسجد داللة عىل إسالمه)٢(بمالزمتها

٢ - : "إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا لـه بـاإليامن"   إذا الزم : أراد 

  .)٣(املسجد متشهدا بالشهادتني، والكافر مل ينطق هبام

  دوركن خيتص به اإلسالم،  بأن الصالة شعرية تدل عىل اإليامن الباطن :او  ،

  .)٤(فإذا أداها الكافر يف مجاعة كان كمن نطق بالشهادتني فيصح هبا إسالمه

  :وقد رد احلنفية ومن معهم ما استدل به الشافعية ومن معهم باآليت

أت أن أ ": حديث و"ا ا  و": إن آية سورة التوبة - ١

وإن وردا يف الكف عن قتال املرشكني لدخوهلم اإلسالم بنطقهم الشهادتني،  "...اس

إال أهنام ال ينفيان صحة إسالم الكافر إذا صـىل يف مجاعـة، خاصـة وأن الـصالة شـعرية 

                                                        

 .٣/٣٠٩زاد املسري : ، ابن اجلوزي٢/٢٤٧لكشاف ، تفسري ا٥/٣٨٧البحر املحيط  - ١

 .٨/٨٧اجلامع ألحكام القرآن : ، القرطبي٢/٤٦١أحكام القرآن :  ابن العريب -٢

 .٣/٣٣٥ احلاوى  -٣

 .١٢/١٤١، املغني ٢/٢٣٨ الذخرية  -٤



 

)٧٢(  لا أا  ) درا(  
  

ني وركن من أركان اإلسالم، فإذا أيت هبا الكافر كانت داللة عىل إيامنه، كنطقة بالـشهادت

  .)١(اًمتام

ا مل حيكم بإسـالمه، فكـذا إذا فعلـه يف ًوالقول بأن كل فعل لو فعله اإلنسان منفرد - ٢

 ألهنـا مـن  ؛مجاعة، ليس عـىل إطالقـه، فـصالة الكـافر يف مجاعـة داللـة عـىل إسـالمه

ا منفردا جتاه القبلة ـ كام مر ـ داللة عىل إسالمه، وإظهار ما ًا، وصالته أيضًخصوصيات دينن

ً، فيصري مسلامًص به املسلمون فعال بمنزلة إظهار ما خيتص به املسلمون قوالخيت
)٢(.  

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به احلنفيـة ومـن معهـم أصـحاب القـول :ا 

  .األول، لقوة أدلتهم وسالمتها من املناقشة

ية عىل صحة  إن الكافر إذا صىل يف مجاعة كان هذا داللة ضمن:و ا  ال

  .إسالمه

ا إلسالمه، ال فرق يف هذا ًفأداء الكافر للصالة منفردا أو يف مجاعة يعد هذا إعالنا ضمني

ا أن يكـون قـد أدي هـذه الـصالة يف دار ًا، وال فرق أيـضًا أم مرتدًا أصليًبني أن يكون كافر

 يف دار اًا يف دار احلـرب، كـان إسـالمًاحلرب أم يف دار اإلسـالم، فكـل مـا كـان إسـالم

  .)٣(اإلسالم، كالشهادتني

                                                        

 .١٢/١٤١، املغني ٩/٤٠٥ البدائع  -١

 .١/١٥٥، السري الكبري ١/٥٠٢ فتح القدير  -٢

، إال أن اإلمــام ًا أو يف مجاعــة ال يـصري مــسلامًبـأن الكــافر إذا صــىل منفـرد: إن قــالوا الـشافعية و-٣

 ألن الـصالة يف ؛ًالغزاىل نسب إيل العراقيني منهم القول بأنه إذا صىل يف دار احلـرب صـار مـسلام

، ًدار احلرب ال تكون إال عن اعتقاد صحيح، بخالف صالته يف دار اإلسالم، فـال يـصري هبـا مـسلام

العزيـز . اً مطلقـًفإنـه يـصري مـسلام، حتامل التقية وهو قول مردود بالشهادتني إذا نطق هبام الكـافر ال

 .١٢/١٤١، املغني ٤/١٤٨، املجموع ١١/١١٢



  

)٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :دل ا  ا داء ا )ج (

، أو شهد املناسك ومل يلب، ال  إذا هتيأ الكافر لإلحرام بحج فلبى ومل يشهد املناسك

 ألن أداء املناسـك عـىل هـذه اهليئـة ال يـصري عبـادة يف ؛حيكم بإسالمه باتفـاق الفقهـاء

ً يف رشيعتنا إذا فعله الكافر ال يصري بـه مـسلامرشيعتنا، وما ال يصري عبادة
، أمـا إذا هتيـأ )١(

  لإلحرام ولبي وشهد املناسك، فهل يصري مسلام؟

  :اختلف الفقهاء يف هذا عىل قولني

  . وهو رواية داود بن رشيد عن حممد وقول مالك وأيب يعيلً يصري مسلام:ال اول

ملخصوصة مل تكن يف الرشائع املتقدمة،  بأن عبادة احلج عىل هذه اهليئة ا:واا

  .)٢(فكانت داللة اإليامن، كالصالة يف مجاعة

 مل اوهو قول احلنفية يف ظاهر الرواية والشافعية والـصحيح ً ال يصري مسلام:ا 

  .)٣(من مذهب احلنابلة

:  بقولـه حتى منعهم  بأن املرشكني كانوا حيجون يف عهد رسول اهللا :واا

" كو ا  ")٥( ولو كان يف حجهم داللة عىل إسالمهم ما منعهم،)٤(.  

                                                        

ــد  -١ ــق ٢/٨٥١ التجري ــر الرائ ــدير ١/٢٦٥، البح ــتح الق ــدائع ١/٥٠٢، ف ــذخرية ٩/٤٠٥، الب  ال

 .١/٣٦٩، اإلنصاف ٢/٣٣٤، احلاوى ٢/٢٣٨

، ٢/٣٣٤، احلــاوى ٢/٢٣٨، الـذخرية ١/١٥٥، رشح الـسري الكبـري ٤٠٦ ـ ٩/٤٠٥ع  البـدائ -٢

 .١/٣٦٩، اإلنصاف ٢/٢٤٩املنثور ىف القواعد 

، ١/١٥٥، رشح الــــسري الكبــــري ١/٢٥٠، الفـــروع ١/٣٦٩، اإلنــــصاف ٢/٣٣٤ احلـــاوى  -٣

 .٤/٢٩٥اإلقناع لطالب االنتفاع : احلجاوى

ـــني الـــشيخني، صـــحيح البخـــا -٤  رقـــم ١/٦٨٠، مـــسلم ٣٦٩، رقـــم ١/٩٨رى  متفـــق عليـــه ب

 . عن أيب هريرة ٤٣٥/١٣٤٧

 .١٢/١٤١ املغني  -٥



 

)٧٤(  لا أا  ) درا(  
  

 ألهنم كانوا حيجون عرايا عىل ؛ منع املرشكني من احلج بأن النبي :ود  ا

ــة  ــىل اهليئ ــسلمني ع ــع امل ــج م ــافر مناســك احل ــا إذا أدى الك ــة، أم ــل اجلاهلي عــادة أه

ً يصري مسلام فإنه ،ا أنه عبادةًاملخصوصة بنا معتقد
)١(.  

 إن الكافر إذا هتيأ لإلحرام، وأدى مناسك احلج مع املسلمني، :و ا  ال

  .فإن هذا يعد إعالنا ضمنيا باعتناقه اإلسالم

ا عىل اإلقرار هبا، وضابط هذا كام ًوما ينطبق عىل أذان الكافر وصالته وحجه ينطبق أيض

املـسلم بإنكـاره، يـصري الكـافر بـاإلقرار بـه كل مـا يكفـر : يقول النووي والقايض حسني

  .)٢(، وهبذا قال به معظم املحققني من الشافعية وغريهمًمسلام

  :دل ا  ا ء اة )د(

ًفإنه ال يصري مسلام، ا ًا أو مرتدًا أصليًكان كافرأ سواء  ماله ،إذا أدي غري املسلم  زكاة 
)٣(.  

، إال  ملا فيها من إيصال الكفاية إيل الفقري املحتاج بأمر اهللا ،فالزكاة وإن كانت حسنة 

 ألن نصارى بني تغلب أدوا ؛ًا، ال يصري بأدائها مسلامًا كان أم مرتدًأنه إذا أداها الكافر أصلي

، ومل يصريوا بذلك مسلمني، روي البيهقي وغريه  من الزكاة مثيل ما يؤخذ من املسلمني

نحن :  عنه ملا أمر نصاري بني تغلب بأداء اجلزية أبوا، وقالواأن عمر بن اخلطاب ريض اهللا

، ال نؤدي كام يؤدي العجم، ولكن خذ منا كام يأخـذ بعـضكم مـن بعـض ـ يعنـون  عرب

                                                        

 .٤٠٦ ـ ٩/٤٠٥ يف هذا، البدائع  -١

ـــووي-٢ ـــسلم :  الن ـــحيح م ، اإلنـــصاف ١١٨ ـ ١١/١١٧، ٩/٢٩٩، العزيـــز ١/١٢٥رشح ص

 .١/٢٥١، الفروع ١/٣٦٩

، احلـاوى ٢/٢٣٨لذخرية ، ا١/٥٠٢، فتح القدير ٢/٨٥١، التجريد ١/٦١ أصول الرسخيس  -٣

  .٤/٢٩٥، اإلقناع ١/٣٦٩، اإلنصاف ١٢/١٤١، املغني ٢/٣٣٤



  

)٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، ال  فزد ما شئت هبذا االسم:  ال، هذا فرض عىل املسلمني، فقالوا:الصدقة ـ فقال عمر 

  .)١(يهم الصدقةَّباسم اجلزية، فرتاىض هو وهم عىل أن ضعف عل

 داللـة عـىل أن أداء الكـافر للمـسلمني "هذا فـرض عـىل املـسلمني" :فقول عمر 

  .           اجلزية باسم الزكاة ال خيرجه عن اعتقاده، وال يدخله يف اإلسالم، ويقر به عىل كفره 

  - ل اد   ا :  

األمارة بالسوء يف منع شـهوهتا بـأمر اهللا ا، ملا فيه من قهر النفس ً الصوم وإن كان حسن

، وقـد أشـار القـرآن  ، فلكل أهل دين صـيام تعايل إال أن صوم الكافر ال يدل عىل إسالمه

 أ ا آا   ا    ا  ": الكريم إيل هذا، قال تعايل

ساك عن أفعال خمصوصة يف ، والصيام ليس بفعل، إنام هو إم)٢("   ن

                                                        

 ملـا أراد أخـذ مـا يـستحق علـيهم مـن أنـه :  منهم الزكـاة مـضاعفة والسبب يف أخذ عمر  -١

أموال باسم اجلزية نفر بعضهم وحلق بالروم، وكاد الباقون أن يلحقوا هبم، فقال عبـادة بـن الـنعامن 

ا أمـري املـؤمنني، إن للقـوم بأسـا وشـدة، فـال تعـز عـدوك هبـم، وخـذ مـنهم اجلزيـة باسـم ي: التغلبي

زد ما شئت هبـذا االسـم، ال باسـم اجلزيـة، فراضـاهم : الصدقة، فأعاد من رحل إيل من أقام، وقالوا

ــصدقة ــم ال ــة باس ــا جزي ــصدقة، وجعلوه ــيهم ال ــعف عل ــىل أن أض ــر ع ــاوردي. عم احلــاوي : امل

وهكـذا حفـظ أهـل املغـازي ": ا عىل رواية أليب إسحاقًعنه الشافعي تعقيب، واألثر قال ١٤/٣٤٤

 خرب واهى مـضطرب، األم :ول ا  فكان من قبيل املشهور، "وساقوه أحسن من هذا السياق

معرفة السنن واآلثار : ، البيهقى ١٨٧٩٧ رقم ٩/٣٦٣السنن : ، البيهقي٦/١١١، املحيل ٤/٤٠٢

 .٥٥٦٢ رقم ٧/١٤٥

 .١٨٣ البقرة اآلية  سورة -٢



 

)٧٦(  لا أا  ) درا(  
  

 ألهنا ؛وقت خمصوص، وقد يتفق هذا مع الكافر كاتفاقه مع املسلم، وال عربة بنية الصيام

  .)١(أمر باطن ال علم لنا به

  :دل ا  ا داء ا اى )و(

ك ملجرد إذا قرأ الكافر القرآن أو تلقنه فإنه ال حيكم بإسالمه أيضا، الحتامل أنه فعل ذل

أن يعلم بام فيه من غري أن يعتقده حقيقة، فليس كل من يعلم شيئا يؤمن به، كاملعاندين من 

  .)٢(الكفار

 أما الشعائر واألقوال اخلاصة بنا، كصالة اجلنازة وسجدة التالوة، فإنه إذا فعلهـا صـار 

ًمسلام
)٣(.  

   ا ائر األديان، فإنـه ال فإن كانت موجودة يف س:  أن الكافر متى فعل عبادة:و

ا والصوم واحلج الذي ليس بكامل والصدقة، ومتى فعل ً، كالصالة منفردًيكون هبا مسلام

، وإن كـان مـن ًماهو خمتص برشيعتنا، فإن كان من الوسائل كـالتيمم ال يكـون بـه مـسلام

املقاصد أو من الـشعائر كالـصالة ىف مجاعـة واحلـج عـىل اهليئـة الكاملـة واألذان يف 

ًجد فإنه يكون به مسلاماملس
)٤(.  

                                                        

ــي ٢/٣٣٤ احلــاوى -١ ــصاف ١٤٢ ـ ١٢/١٤١، املغن ــد ١/٣٦٩، اإلن ، رشح ٢/٨٥١، التجري

 .١/١٥٥السري الكبري 

 .٩/٤٠٥ البدائع  -٢

 .٢/٨٥١، التجريد ١/٣٦٩ اإلنصاف  -٣

 .٢/٨٥١التجريد : ، ويف هذا٢٦٦ ـ ١/٢٦٥ البحر الرائق  -٤



  

)٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  

ا  ا  لد  

دخول الصبى غري البالغ يف اإلسالم إما أن يكون رصاحة بنطـق الـشهادتني، وإمـا تبعـا 

  :لوالديه أو أحدمها، وتفصيله ما ييل

  :ا اول

ا ا  ا  لد  

أنـه ال يعقـل : اًا أو غري مميز، ومعني أن يكون الصبى مميزًيزغري البالغ إما أن يكون مم

  .اإلسالم، وال يميز بني احلق والباطل، وال بني الصحيح والفاسد

ً ن أن أنه يعقل اإلسالم، ويميز بني املنافع واملضار، واحلق والباطل، :او 

  .)١(ا عبده ورسولهًحممدوالشبهة والدليل، ويعلم أن اهللا تعايل ربه ال رشيك له وأن 

  :وقد اختلف الفقهاء يف سن التمييز

 ل ا:ألن النبي ؛ عرش سنوات  أمر برضبه عـىل الـصالة لعـرش، وروي عـن 

  .)٢("و ة ":  قال ألن النبي ؛سبع سنني: أمحد أنه قال

 أ ل امخس سنني" :و".   

  ."ثالث سنني" :ول أ أب

ا اخلالف ال يرتتب عليه ثمرة عملية، فمتى فهم الصبي اخلطـاب وعقـل اإلسـالم وهذ

   .اًصار مميزا دون نظر إيل سنه، وإن كان الطفل الذي بلغ ثالث سنوات ال يعترب مميز

                                                        

، حاشـية الدسـوقي ١٦ــ ١٢/١٥، الـذخرية ٢/٣٤١، أصـول الرسخـيس ٢/٣٣١ البحر الرائق -١

 .١٢/١٢٤، املغني ٨/٤٦، احلاوى ٤/٣٠٨

علمـوا ":  أخرجه الرتمذى بسنده عن عبد امللك بن الربيع بن سـرية عـن أبيـه عـن جـده، بلفـظ -٢

 ١/٣٠٣، الرتمـذى "حـسن صـحيح":  وقـال،"الصبى الصالة ابن سبع، وارضبوه عليها ابن عـرش

 . واللفظ له٤٩٤ رقم ١/١٣٣ ، سنن أيب داود٤٠٧رقم 



 

)٧٨(  لا أا  ) درا(  
  

  ا ل ا)وهـذا ال يكـاد يعقـل  من أصاب احلق من صغري أو كبـري أجزنـاه" :)١ ،

  . "اإلسالم، وال يدري ما يقول

إنام اشرتط يف صحة اإلسالم التمييـز، وال يـشرتط يف " :ا  ا     ل

  .)٢("اًصحته سن معينة بعد أن يكون أسلم مميز

والذى هيم البحث هنا بيان ما إذا دخل غري البالغ يف اإلسالم بنطقه الشهادتني، هل يصح 

  إسالمه أم ال؟

  . ، وبيانه مايىل غري املميزلبيان هذا البد من التفرقة بني الصبي املميز و
  

  :اع اول

ا ا  ا  لد  

، وال يـصح ًاتفق الفقهاء عىل أن الصبي غري املميز إذا نطق بالشهادتني، ال يعد مـسلام

 وألنه ال حكم ؛ ألنه ال يعقل اإلسالم، وإنام كالمه لقلقلة بلسانه ال يدل عىل يشء؛إسالمه

ــرف  ــه، وال يع ــاملجنون لقول ــصار ك ــد، ف ــن الفاس ــصحيح م ــل، وال ال ــن الباط ــق م احل

  .)٣(والسكران

                                                        

 .١/٤٨القواعد :  ابن اللحام:، ويف هذا١٢/١٢٤ املغني  -١

هـــ ـ ١٣٦٣ مجــادي األوىل ١٦ فتــوى ٢/٦٢٩ الفتــاوى اإلســالمية مــن دار اإلفتــاء املــرصية -٢

 .م٩/٥/١٩٤٤

ــري  -٣ ــسري الكب ــة ٥/٢٢٨٤ رشح ال ــيس ٥/٣٧٧، التاتارخاني ــول الرسخ ــذخرية ٢/٣٤١، أص ، ال

 .٤/٧٣، الكايف ١٢/١٢٤، املغني ٨/٤٦، احلاوى ١٦ـ ١٢/١٥



  

)٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مع اا:  

ا ا  ل اد  

  اختلف الفقهاء فيام إذا نطق الصبي املميز بالشهادتني، هل يصري بذلك مسلام أم ال؟

  :اختلف الفقهاء يف هذا عىل قولني

 وهـو االستحـسان عنـد ًشهادتني صـار مـسلام الصبي املميز إذا نطـق بالـ:ال اول 

   .احلنفية

 أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد واملالكية وبعض الشافعية واحلنابلة وإسحاق : ل 

  .)١(وابن أيب شيبة وأبو أيوب وحممد البتي

 ض،  ن  دي  ا   ":  أنه قال بام روي عن أنس :واا

   ه ا   ،ده      ل ،رأ   :        ل ،ه و أ إ  ،أ
 :    ا أ أط   ج ا ، ل و  :"     هي أما  ا

   .)٢("ار

 ل ا)وفيه عرض اإلسالم عىل الصبي، ولوال صحته ما عرضه عليه، ويف " :)٣

 وفيـه داللـة أن الـصبي ،)٤("إ ا وأم رل ا  أ أن  إ ":  قال لـهرواية أنه 

                                                        

، املبــسوط ٥/٣٧٦، التاتارخانيــة ٩/٤٠٧، البــدائع ٥/٢٢٨٤، ١/١٥١ رشح الــسري الكبــري  -١

 .١٠/٢٨٦، اإلنصاف ١٢/١٢١، املغني ٨/٤٦، احلاوى ١٢/١٦، الذخرية ١٠/١٢٩

ــائز بــاب عيــاد٣/١٨١، ســنن أيب داود ١٣٥٦ رقــم ١/٣١٣ البخــارى  -٢ ة الــذمي رقــم  يف اجلن

٣٠٩٥. 

 .٣/٢٦٢ فتح البارى  -٣

 .١/١٥١ رشح السري الكبري  -٤



 

)٨٠(  لا أا  ) درا(  
  

 وألن النطق بالـشهادتني العتنـاق اإلسـالم عبـادة، ؛ًالعاقل إذا نطق الشهادتني صار مسلام

  .)١(، كالصالة واحلج فصحت من الصبي العاقل

 مل اوهـو القيـاس عنـد ،ً إذا نطق الصبي املميـز بالـشهادتني ال يـصري مـسلام:ا 

   .احلنفية

  . زفر وهو الظاهر عند الشافعية وقول أيب طالب : ل

ا عـىل ً، قياسـً بأن الصبي غري مكلـف فـإذا نطـق بالـشهادتني ال يـصري مـسلام:واا

 وألن األصـل  ؛، فال يـصح إسـالمه  وألنه ال يصح إقراره وال طالقه وال عقوده؛املجنون

  .)٢(تصديق الباطن وعبارة الصبي ال تفصح عنه كغريه

 وألن ؛ نـص يف املوضـوع وال اجتهـاد مـع الـنص أن حديث أنـس :ود  ا  

، فـصار  الصبي أيت بحقيقة اإلسالم وهو من أهله، فال يمنع عدم تكليفه احلكـم بإسـالمه

ا مبني عىل إقراره أو ًا أو إقرارًا أو طالقًكان عقدأكالبالغ، وأحكام اإلسالم يف الدنيا سواء 

ا ملـا يقـول، فلـه يف ً حكم الرشع، أما فيام بينه وبني ربه إذا كان معتقدشهادة فال يتعلق به

  .)٣(أحكام اآلخرة ما للمسلمني

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به اجلمهور أصحاب القول األول، لقوة :ا 

  .أدلتهم، وخلوها من املناقشة

                                                        

 .١٢/١٢٣، املغني ١٠/١٢٩ املبسوط  -١

ــة  -٢ ــسوط ٥/٣٧٦ التاتارخاني ــاين ١٠/١٢٧، املب ــيط الربه ــاوى ٥/٥٩٠، املح ، ٨/٤٦، احل

 .٢/٦٦٩الغاية القصوى ىف دراية الفتوى : ، البيضاوى٦/٤٢٣البحر الزخار 

 .١٢/١٢٣، املغني ١٢/١٦، الذخرية ١٢٩، ١٠/١٢٨ط  املبسو -٣



  

)٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ني صح إسالمه، هبذا أفتـي  إن الصبي املميز إذا نطق بالشهادت: و ا  ال   

  .)١(فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم

                                                        

 .٢/٦٣١ اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية الفتاوى  -١



 

)٨٢(  لا أا  ) درا(  
  ما ا:  

 ا  ا  لد  

    ً ا  ل اد : " ،أن الصبي يتبع أبواه أو أحدمها إذا أسلم يف اعتقاده

   ."ويتبع دار اإلسالم عند انعدامهام أو انعدام أحدمها

  ادوا : غري املميز وهو من مل يبلغ سبع سنني وإن أسلم بنفسه، أو املميز 

 ألن إسالم غري املميز غري  ؛وهو من بلغ سبع سنني إيل ما دون البلوغ إن مل يسلم بنفسه

 بنفـسه إذا ًا ألبويه أو أحدمها، بخالف املميز فإنه يكـون مـسلامً تبعًمعترب، فيصري مسلام

  .)١( أعلن إسالمه

  :ولاع ا

أو أ ا  ا  ا  لد  

الصبي إما أن يعتنق والداه اإلسالم، وإما أن يعتنق أحـدمها اإلسـالم دون اآلخـر، فهـل 

   .ييل  بيانه ما؟ ًمسلامهبذا غري البالغ يصري 

  :دل  ا  ا  ا   ) أ(

، فإنه يتبعهام يف  أبواه غري مسلمني ثم اعتنقا اإلسالماتفق الفقهاء عىل أن الصبي إذا كان 

   .)٢( بإسالمهامً، ويصري مسلام اعتقادمها

                                                        

 .٦/٣٩٧، العزيز ٣٧٢، ٤/٣٧١حاشية رد املحتار :  يف هذا املعني-١

ــــان ١٢/١٧، الــــذخرية ٣٠٨، ٤/٣٠٥، الــــرشح الكبــــري ٥/٥٩٠ املحــــيط الربهــــاين -٢ ، البي

ـــذخرية ١٦/٤٣٩والتحـــصيل  ـــة ص، ال ـــري ٧٠١الربهاني ـــسري الكب ـــاوى ٧٠ ـ ٥/٢٢٦٩، ال ، الفت

ــة  ــدائع ٥/١٦٥التارتارخاني ــريب٩/٤٠٦، الب ــن الع ــرآن : ، اب ــد ٤/١٦٧أحكــام الق ــة املجته ، بداي

، املغنـــي ٦/٣٩٧، العزيـــز ٨/٤٤، احلـــاوى ٨/٣٧٩التـــاج واإلكليـــل : ، ابـــن املـــواق٢/٤٦٠

، ابـن ٤/٥٥٤الـسيل اجلـرار : اين، الشوك٦/٤٠٩، البحر الزخار ١٠/٢٩٩، اإلنصاف ١٢/١٣٢

 .٧/٣٢٢، املحيل ١٢٨مراتب اإلمجاع ص: حزم



  

)٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  أن النبي  وروي أبو هريرة ،)١("أ  ذر":  قوله تعايل:وا  ا

،    ، أو ام أو م   د إ   اة، اه دام        ": قال

  .)٢("؟ ا  ء،  ن   ء

واحلــديث واضــح الداللــة عــىل أن اجــتامع الوالــدين عــىل اليهوديــة أو النــرصانية أو 

ا لتهويد أو تنصري أو متجيس ولدمها، فاجتامعهام عىل اإلسالم موجبا ًاملجوسية موجب

، والصبي  ن جتري عليه أحكامه وألنه البد للصبي من دي ؛إلسالم ولدمها من باب أوىل

، وإما لقـصوره، والبـد وأن جيعـل تبعـا لغـريه، فجعلـه تبعـا  ال هيتم بذلك إما لعدم عقله

 مـع إسـالم   وألن الصبي ولد عىل الفطرة وهي اإلسـالم ؛ ألنه تولد منهام ؛لألبوين أويل

  .)٣(الجتامع السببني يف حقه، أبويه فيصري مسلام 

  :  ا   وادل  ا  )ب(

  إذا أسلم أحد األبوين، هل يصري الصبي غري البالغ مسلام بإسالمه؟

  .لبيان هذا البد من التفرقة بني إسالم أبيه وإسالم أمه

                                                        

 ٢١ آية الطور -١

 يريد عىل اإلقرار بأن "يولد عىل الفطرة"فمعني قوله " :ل اوردي :  متفق عليه بني الشيخني -٢

يهـود أبنـاءهم  ألن مجيع الناس عىل اختالف أدياهنم يعلمون أن اهللا خالقهم، ثم هيود ال ؛اهللا خالقه

، ورضب هلــم مــثال باإلبــل إذا نتجــت مــن هبيمــة  ، وينــرص النــصارى أبنــاءهم أي يعلمــوهنم ذلــك

، فتجـدع  الجـتامع الـسالمة هلـا يف أعـضائها؛ مجعاء، واجلمعاء هي السليمة إنـام سـميت بـذلك

 رقــم ١/٣١٣، واحلــديث يف صــحيح البخــارى ٨/٤٤احلــاوى . " أنــوف نتاجهــا وتفقــأ عيوهنــا

 .٢٢/٢٦٥٨ يف القدر رقم ٢/٦٧٠ مسلم ،١٣٥٨

 .٤/٥٥٤، السيل اجلرار ٩/٤٠٦ البدائع  -٣



 

)٨٤(  لا أا  ) درا(  
  
أو:   ا  ا  لد :  

 وإن مل تـسلم أمـه،  ،اتفق الفقهاء عىل أن الصبي يتبع أباه يف أحكام اإلسـالم إذا أسـلم

 وألن كال من ؛)١("وا آا وا ذر ن أ  ذر": لقوله تعايل

ا لولده ًأبيه وأمه استويا يف جهة التبعية وهي التولد والتفرع، ومع إسالم األب قد صار داعي

: ، قال تعايل)٢(حإيل اإلسالم، كام صار بدعوة أمه إيل الكفر، ودواعي اإلسالم أقدم وأرج

" ا   ا  و")وعن عائذ بن عمرو )٣ ، أن النبي قال  :

"    و  وألنه اجتمع للصبي هنا الوالدة عىل اإلسالم مع إسـالم أبيـه،  ،)٤("ا

ظنتها دون  وألن الدين بالنرصة، واألب م؛)٥(فريجح يف حقه جانب اإلسالم، فيصري مسلام

  .)٦(األم

                                                        

 .٢١ سورة الطور من اآلية  -١

، البــدائع ٤/٣٧١، رد املحتــار ٥/١٦٥، الفتــاوي التاتارخانيــة ٧٠١ الــذخرية الربهانيــة ص -٢

 ابـن ،٦/٤٠٩، البحـر الزخـار ٤/٣٠٨، حاشـية الدسـوقي ٧٠ ـ ٥/٢٢٦٩، الـسري الكبـري ٩/٤٠٦

ــــذخرية ٤/١٦٧أحكــــام القــــرآن : العــــريب ــــل ٩/١٣٤، ال ــــاج واإلكلي ، احلــــاوى ٨/٣٧٩، الت

الغايـة : ، البيـضاوى٣/٥٤٦، مغني املحتـاج ٨/٧البيان ىف فقه الشافعى  : ،حييى العمرانى٨/٤٤

ــوى ــة الفت ــز ٢/٦٦٩القــصوي ىف دراي ــي ٦/٣٩٧، العزي ــصاف ١٢/١٣٢، املغن ، ١٠/٢٩٩، اإلن

 .١٢٨، مراتب اإلمجاع ص٧/٣٢٢املحيل ، ٤/٥٥٤السيل اجلرار 

 .١٤١ سورة النساء من اآلية  -٣

عـا مـن ً مرفوً ورأيته موصوال:ل ا ،  أخرجه البخاري موقوفا عىل عبد اهللا بن عباس  -٤

بـسند حـسن، البخـارى ... حديث غريه، أخرجه الدارقطني، وحممد بن هارون الروياين يف مسنده

 .١٢١٥٥ رقم ٦/٣٣٨، سنن البيهقي ٣/٢٢٠، فتح الباري ١/٣١٢

 .٤/٥٥٤، السيل اجلرار ٩/٤٠٦ البدائع -٥

 .٩/١٣٤ الذخرية  -٦



  

)٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ألنه ؛ بإسالم جدهًأما إذا أسلم جد الصبي دون أبيه، أو كان أبوه ميتا، فإنه ال يصري مسلام

 واألعىل يف ذلك سواء، وهذا يؤدي إيل األدنىا يف إسالمه جلده، لكان اجلد ًلو كان تابع

  .)١(أن يكون الناس كلهم مسلمني بإسالم جدهم آدم أو نوح 

ًم:  لد  ا  ا :  

 أم ًاختلف الفقهاء فيام إذا أسلمت األم دون األب، هل يتبعها يف إسالمها فيكون مسلام

  :ال؟ عىل قولني

ا هلا، وهو قـول احلنفيـة ً تبعً إذا أسلمت األم دون األب صار الولد مسلام:ال اول 

الزيدية والظاهرية وهو قول عثامن البتي وابن وهب من املالكية وقول الشافعية واحلنابلة و

  .)٢(والليث بن سعد واحلسن بن حيي واألوزاعي

أنا : كنت أنا وأمي من املستضعفني" : قال بام روي عن عبد اهللا بن عباس :واا

 أسلمت قبل أن يسلم العباس، فاتبع يف  وذلك أن أمه ،)٣("من الولدان، وأمي من النساء

                                                        

، ٤/٣٠٨، حاشـــية الدســـوقي والـــرشح الكبـــري ١٠/١٢٣، املبـــسوط ٤/٣٧١ رد املحتـــار  -١

 .٥/١٦٥الفتاوي التاتارخانية 

٢-    ل ا: "كـافرين فأسـلمت، وقبـل وتتصور تبعيتـه ألمـه املـسلمة وأبـوه كـافر، بـأن كانـا 

، ٤/٣٧٠رد املحتـار : ابـن عابـدين: ، ويف هذا٣/٣٦٥ البحر الرائق "عرض اإلسالم عليه ولدت

، الــسري ٧٠١، الــذخرية الربهانيــة ص١٠/٢٩٧، املحــيط الربهــاين ٥/١٩٥الفتــاوى التاتارخانيــة 

بدايـة : حلفيـد،ابن رشد ا٤/٣٠٥الرشح الكبري : ، الدسوقي٩/٤٠٦، البدائع ٧٠ـ ٥/٢٢٦٩الكبري 

، احلـاوى ٨/٧، البيـان ٩/١٣٤، الـذخرية ٤/١٦٧أحكـام القـرآن : ، ابن العريب٢/٤٦٠املجتهد 

ـــاج ٨/٤٤ ، ١٠/٢٩٩، اإلنـــصاف ١٢/١٣٣، املغنـــي ٦/٣٩٧، العزيـــز ٣/٥٤٦، مغنـــي املحت

، الغايـة القـصوى ٧/٣٢٢، املحـيل ١٢٨مراتـب اإلمجـاع ص: ابن حـزم ،٤/٥٥٤السيل اجلرار 

٢/٦٦٩. 

 .١٣٥٧ يف اجلنائز رقم ١/٣١٣ح البخاري  صحي -٣



 

)٨٦(  لا أا  ) درا(  
  

 وألهنـام اسـتويا يف جهـة التبعيـة وهـي التولـد ؛ألجلها مـن املـؤمننيإسالمه أمه، وكان 

 وألنه ولد عىل اإلسالم مـع ؛ ألنه يعلو وال يعىل عليه؛والتفرع، فريجح املسلم باإلسالم

ًإسالم أمه، فيصري بإسالمها مسلام
)١(.  

مل اوهو قول ً إذا أسلمت األم دون األب تبع الولد أباه دون أمه فال يصري مسلام:ا 

  .مالك وأكثر أصحابه

 وألن الولد يرشف برشف ؛ بأن الدين بالنرصة، والنرصة تقع من األب دون األم:واا

  .)٢(، فوجب أن يتبع أباه يف دينه أي دين كان أبيه وينتسب إيل قبيلته دون قبيلة أمه

نص خاصة  بأن ما استدللتم به حمض اجتهاد، وال جيوز االجتهاد مع ال:ود  ا

   ."إنه قال كنت أنا وأمي من املستضعفني": ما ورد عن عبد اهللا بن عباس

ا: "  هذا خطأ لقوله :  ً ـ ردا الستدالل اإلمام مالك)٣(ومن ثم قال املاوردي

 بل هذا يصح  ، ليس عىل إطالقه ، والقول بأن النرصة تقع من األب دون األم)٤("و ،

 ًألبوان يف الدين، فإذا اختلفا بأن أسلمت األم دون األب فالولد يصري مسلامفقط إذا احتد ا

،   ألنه خملـوق منهـا حقيقـة؛ وألهنا أخص بولدها؛ ألهنا أحد األبوين كاألب؛بإسالمها

، وإذا تبع الولد أمه   وألن سائر احليوانات يتبع الولد أمه دون أبيه ؛وختتص بحمله ورضاعه

                                                        

 .٤/٥٥٤، السيل اجلرار ١٢/١٣٣، املغني ٩/٤٠٦ البدائع  -١

ــة املجتهــد  -٢ ــذخرية ٢/٤٦٠ بداي ــية الدســوقي ٩/١٣٤، ال ــصيل ٤/٣٠٨، حاش ــان والتح ، البي

١٦/٤٣٩. 

 .٨/٤٤ احلاوى  -٣

أيتـه موصـوال، البخـارى ور:  أخرجه البخاري موقوفا عىل عبد اهللا بن عباس، وقـال ابـن حجـر -٤

 .٣/٢٢٠، فتح الباري ١/٣١٢



  

)٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

نارص بينه وبني أبيه الكافر، ومن ثم ينقطـع التـوارث بيـنهام، والولـد يف اإلسالم انقطع الت

  .)١(، وال يرشف برشف أبيه الكافر يرشف بإسالمه تبعا ألمه

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به احلنفيـة ومـن معهـم أصـحاب القـول :ا 

  .األول، لقوة أدلتهم وخلوها من املناقشة

،  األم إذا أسـلمت دون األب، فـإن الولـد يتبـع أمـه دون أبيـه إن :و ا  ال   

  ؛، وبني ولد الزنا فيصري مسلام بإسالمها، ال فرق يف هذا بني من ولد عىل فراش الزوجية

  .)٢( ا ألمهًحمكوم بإسالمه تبع: ألنه ـ كام قال ابن حجر

                                                        

 .١٢/١٣٤ يف هذا املعني، املغني  -١

 . للباحث١١٦ص) تنسيب ولد الزنا(، وتفصيل هذا يف بحث ٣/٢٢١ فتح الباري  -٢



 

)٨٨(  لا أا  ) درا(  
  مع اا:  

  دل  ا  ا  ار

 تبعـا لـدار ًلصبي يف دار اإلسالم دون والديه أو أحدمها، فإنه يـصري مـسلامإذا تواجد ا

 ال يعرف له نسب، أو كـان لـه نـسب يف دار ،)١( ًاسواء وجد يف دار اإلسالم لقيط اإلسالم،

احلرب، ووجد يف دار اإلسالم ضمن سبايا وأرسى، أو دخل فيها الجئا إليهـا مـستوطنا 

ن دار اإلسالم عند عدم والدي الـصبي أو أحـدمها تـستتبع  أل؛)٢( إياها وهذا ال خالف فيه

ا أهل ً وألن دار اإلسالم وإن كان يسكنها أيض ؛ً، فيصري مسلام الصبي يف اجلملة كاللقيط

ذمة من اليهود والنصارى وحيتمل أن يكون هذا الولـد مـسلام تبعـا لوالديـه أو أحـدمها، 

ً تغليبا للدار، إذ اإلسالم يعلـو وال ًيصري مسلامإال أنه ، ا هلام ًا تبعًوحيتمل أن يكون كافر

  .  عليهيعىل

وألنه البد للصبي من دين جتري عليه أحكامه، والصبي ال هيتم بذلك، إما لعدم عقله، 

وإما لقصوره، فالبد وأن جيعل تبعا لغريه، وعند عدم وجود والديه أو أحدمها جيعل تابعا 

جتمع له الوالدة عىل الفطرة ولكونه  يف دار اإلسالم، ، وألنه قد اًلدار اإلسالم فيصري مسلام

                                                        

١-    ما يرفع من األرض، سمي به باعتبار مآله، :ا  ًو:سـم حلـي مولـود يطرحـه أهلـه  ا

 .٥/٣٨٧الفتاوى التاتارخانية . ا من هتمة الريبةًو فرارخوفا من العيلة، أ

ــاوى التاتارخانيــة ١٠/١٢٣املبــسوط :  الرسخــيس -٢ ، ٢/٦٦٩، الغايــة القــصوى ٥/٣٨٧، الفت

ــري ٩/٤٠٦البــدائع  ــة ص٧٠ـــ ٥/٢٢٦٩، رشح الــسري الكب ، البحــر الرائــق ٧٠١، الــذخرية الربهاني

ــذخرية ٣/٣٦٤ ــل ٩/١٣٤، ال ــب اجللي ــوقي ، حا٨/٣٧٨، مواه ــية الدس ــراين٤/٣٠٨ش : ، العم

ــان  ــاوى ٨/٨البي ــز ٨/٤٤، احل ــي ٦/٣٩٧، العزي ــصاف ١٢/١٣٣، املغن ــسيل ٤/١٢٣، اإلن ، ال

 .٧/٣٢٢، املحيل ٦/٤١٢، البحر الزخار ٤/٥٥٤اجلرار 



  

)٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا عىل مـن أسـلم أحـد ًقياس، فكان من مجلة من حيكم له باإلسالم بالسببني املذكورين 

  .)١(والديه فإنه حيكم له باإلسالم بالسببني، وهو الوالدة عىل الفطرة مع إسالم أحد والديه

لوالديـه أو أحـدمها أو لـدار اإلسـالم عليـه هذا إذا مل يبلغ الصبي، فإذا بلغ فال سلطان 

  .)٢( وحكمه إيل نفسه يف الدخول يف اإلسالم

     ا  ل ا: " الولد الذي بلغ وهو عاقل ال يتبع أباه يف اإلسـالم، بـل

تنقطع تبعيته ألبيه بمجرد بلوغه البلوغ الرشعي وهو عاقل، بمعني أنه إذا أسلم والده وهو 

  .)٣("الرشعي وهو عاقل، ال يتبع أباه يف اإلسالمبالغ البلوغ 

   .ا ال يقتلًا، فإنه إذا بلغ مرتدًوإذا قلنا بإسالم الصبي املميز تبع

ا، ًا لألبوين إذا بلغ مرتدًالصبي الذي حكم بإسالمه تبع" : ل ا  ا  زه

ا لغـريه، ً ثبت حكم اإلسالم تبعا، وإنامً مقصودً ألنه ما كان مسلام ؛اًفإنه ال يقتل استحسان

 وألن العلامء اختلفوا يف صحة إسالمه يف حال  ؛فيصري ذلك شبهة يف إسقاط القتل عنه

  .)٤( "الصغر، فيصري ذلك شبهة يف حق ردته

                                                        

 .٤/٥٥٤، السيل اجلرار ٨/٨، البيان ٩/٤٠٦ البدائع  -١

ـــة القـــصوى ٨/٤٥ ، احلـــاوى٥/٥٩٠، املحـــيط الربهـــاين ٦/٤٠٩ البحـــر الزخـــار  -٢ ، الغاي

٢/٦٦٩. 

 مـــن مجـــادي األويل ٢٠ فتـــوى يف ٢/٦٢٩ الفتــاوى اإلســـالمية مـــن دار اإلفتـــاء املـــرصية  -٣

 .م٢٦/٦/١٩٤٠هـ ، ١٣٥٩

 .٨/٤٥، ويف هذا، احلاوى ٥/٥٩٠ املحيط الربهاين  -٤



 

)٩٠(  لا أا  ) درا(  
  ما ا:  

ق إوط ا  لا و  

داللـة بـأداء   أوال يكفي لدخول غري املسلم يف اإلسـالم رصاحـة بـالنطق بالـشهادتني

، إذ  لدخولـه ىف اإلسـالم الصالة أو احلج أو غري هذا، بـل البـد مـن تـوافر رشوط معينـة

  . )١(ما يتوقف عليه وجود اليشء:  الرشط

ا، ومـن ثـم اقتـىض ً إال بطـرق حمـددة رشعـ أيـضاوال يمكن إثبات دخوله يف اإلسـالم

  . ثباتهوالطرق الرشعية إل، البحث بيان رشوط الدخول يف اإلسالم 

  :ا اول

ا  لا و  

  ا  ا  لد  :  
، أن ينوي بنطقه الشهادتني أو بقوله أسلمت أو بصالته وحجه الدخول يف اإلسالم  - ١

والرباءة من غريه، فإذا كان نطقه الـشهادتني عـىل سـبيل العـادة أو احلكايـة فإنـه ال يـصري 

وأمـا " : وهذا ما ينطبق عىل هيود ونصارى العراق، جـاء يف رشح الـسري الكبـري،ًمسلام

أشهد أن ال إله إال اهللا : اليهود والنصارى اليوم بني ظهراين املسلمني، إذا قال واحد منهم

 ألهنم مجيعا يقولون هـذا، لـيس مـن  ؛ا ًا رسول اهللا، فإنه ال يكون مؤمنًوأشهد أن حممد

 رسول إليكم ال  :، فإذا استفرسته قال دنا نسأله إال قال هذه الكلمةنرصاين وال هيودي عن

   .)٢(" اي   ا ر " :إيل بني إرسائيل، ويستدلون بقوله تعايل

  ادأنا مسلم عىل سـبيل : ا إذا قالً أيضً غري أهل الكتاب، وال يكون مسلام:وا

 هو املستسلم للحق، :، فاملسلمه ريق منهم يدعي ذلك لنفس ألن كل ف ؛العادة أو احلكاية

                                                        

 .١/٣٠٩التوضيح ملتن التنقيح :  صدر الرشيعة-١

 .٢ سورة اجلمعة من اآلية  -٢



  

)٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أمـا إذا قـصد بالـشهادتني أو  ، ، وأن احلق ما هو عليه وكل ذي دين يدعي أنه منقاد للحق

  . بقوله أسلمت الدخول يف اإلسالم، أو كان ظاهر حاله يوحي هبذا صح إسالمه

هيودى :  أو قال ،ء من النرصانيةأنا بري:  وعىل هذا إذا قال نرصانى مع نطقه بالشهادتني

أنا مسلم، صح :  ، وكذلك إذا قال املجويس أو الوثني أنا بريء من اليهودية ، صح إسالمه

 أنا  ـمع نطقه الشهادتنيـ :  وكذا إذا قال املرتد ،)١(إسالمه، ألهنم يأبون هذه الصفة ألنفسهم

لـت إليـه مـن األديـان، صـح نتقاأو أنا بـرئ عـن مـا ، برئ من كل دين سوى دين اإلسالم 

  .)٢(إسالمه

       ا  ل ء ر ما  ما رواه عمر بن اخلطاب :وا  أن النبي 

قال : "       ا إ  م  ،يم  يءا  ت، وإ لا إ

ة   ور  إ ا ور و م  م  أو اأ

إ   ٣("إ(.  

 فجـاء حـرب مـن كنت قائام عند رسول اهللا :  قالوروي أن ثوبان مويل رسول اهللا 

مل : ، فقـال ، فدفعتـه دفعـا كـاد يـرصع منهـا السالم عليك يـا حممـد: أحبار اليهود، فقال

، فقال  ي سامه به أهلهإنام ندعوه باسمه الذ:  فقال! يا رسول اهللا؟: أال تقول: تدفعني؟ قلت

                                                        

ــري  رشح  -١ ــسري الكب ــة :و ا، ٥/٢٢٦٥ال ــذخرية ٥/٣١٤ التاتارخاني ــاوى ١٢/١٤، ال ، احل

ــــور يف القواعــــد ٢/٣٣٥، ١/٩٢ ــــي ٢/٣٥٥، املنث ، ٣٨، ١/٢٧، املحــــيل ١٢/١٤٣، املغن

اإلقنـاع : ، احلجـاوى٤/٣٠١، حاشـية الدسـوقي ٢٤االعتقاد ص: ، أبو احلسني بن الغراء٧/٣١٧

 .٢/٦٦٩الغاية القصوى : ، البيضاوي٤/٢٩٥

 .٧/٣١٦ ، املحىل ٤/٧٦ ، الكاىف ٢/١٦٣ ، السيل اجلرار ٥/٣٧٤ الفتاوى التاتارخانية  -٢

 .١٥٥/١٩٠٧ رقم ٢/٣١٧، مسلم )١( رقم ١/٥ متفق عليه بني الشيخني، البخاري  -٣



 

)٩٢(  لا أا  ) درا(  
  

:  أن اليهودي قال له:  ويف آخره.... ا الذي سامين به أهيلًسمي حممداإن  : رسول اهللا 

   .)١(لقد صدقت، وإنك لنبي، ثم انرصف

 ترك دينه أو  ومل يلزمه النبي "إنك لنبي" : وفيه أن اليهودي قال له" :)٢(ا  ل

 وألن  ؛"  بالنبوة الدخول يف اإلسالمبشهادته للنبي  ألنه مل يقصد  ؛الدخول يف اإلسالم

، مرشوطة يف أول العبادات لتمييزها عن العادات  "ا بفعله ً وهي قصد اليشء مقرتن" : النية

فاشرتاطها للدخول يف اإلسالم حني النطق بالشهادتني أو حني قوله أسلمت لتمييزه عـن 

   .العادات واحلكايات أويل

 ا  ل أيالنية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان، ليظهر بلسانه مااعتقده بقلبه:ا  

  .)٣( ، فيكون عىل كامل من نيته وثقة

٢ -      ًط ا  ن د أن : مل ، فإذا أكره الـذمي أو املـستأمن عـىل اإلسـالم

و أو بالسجن كأن هدده بالقتل أو بقطع عض، يثبت له حكم اإلسالم متى كان اإلكراه ملجئا 

 :الطويل أو كان هذا التهديد لولده أو غريه من املسلمني، واإلكراه حمرم ، لقولـه تعـايل

"ا  اهإ ")حدثنا أيب حدثنا عمرو بن عوف أخربنا :   وعن ابن أيب حاتم قال، )٤

                                                        

 رقــم ٤٤١ ـ ١٦/٤٤٠، صـحيح ابــن حبـان ٣١٥/٣١٥ رقــم ١٦٧ ـ ١/١٦٦ صـحيح مــسلم  -١

٧٤٢٢. 

 .٧/٣١٧ املحيل  -٢

، حاشـية الدسـوقي ١/٣١١القواعـد الكـربى : ، العز بن عبـد الـسالم٢/٣٣٥، ١/٩٢ احلاوى -٣

 .٣٩األشباه والنظائر ص: ، السيوطي٢/٣٥٥، املنثور يف القواعد ٤/٣٠١

 .٢٥٦ سورة البقرة من اآلية  -٤



  

)٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا لعمر بن اخلطـاب ًا نرصانيًكنت يف دينهم مملوك: رشيك عن أيب هالل عن أسق، قال

١( " ال إكراه يف الدين": ان يعرض عىل اإلسالم فآيب، فيقول فك(.  

وقد أمجع أهل العلم عىل أن الذمي أو املستأمن إذا أقام عىل ما عوهد عليه، ال جيوز 

، فلم  وال إكراهه عىل ما ال يلتزمه، وألنه أكره عىل ما ال جيوز إكراهه عليه، نقض عهده 

تى أجليء للدخول يف اإلسالم باخلوف عىل نفسه  وألنه م؛يثبت حكمه يف حقه كاإلقرار

 ألن املقصود عىل خالف الداعية  ؛ وإن مل يقصده املكره لهعليه ،أو عىل غريه عد إكراها 

  . واالختيار، وأنه صار كاآللة، وما فيه من الداعية منسوب للمكره ال له

اه ثـم ثبـت عليـه صـح ، أما إذا زال عنه اإلكـر هذا إذا أكره عىل اإلسالم ومل يثبت عليه

  .)٢(إسالمه

َ َّوه  ا  ل )ا بأنه كان ًا معلنًمتى جاء الدرزى ونحوه طائع" :)٣

،  ، وجب قبول قولـه ا من كل دين خيالف دين اإلسالمًعىل عقيدته، وأنه رجع عنها متربئ

   ."ًواعترب مسلام

  

  

                                                        

الطبقــات : ، ابــن ســعد١/٣٣٨اإلصــابة : ابــن حجــر: ، ويف هــذا١/٦٨٣التفــسري :  ابــن كثــري -١

٦/١٨١. 

ــة -٢ ــذيب ١٢/١٤، الــذخرية ٥/٣٧٦ التاتارخاني ــن٧/٢٩٨، الته نــوارض النظــائر : ، ابــن امللق

: ، احلجـاوى١/١٥٨القواعـد : ، ابـن اللحـام٧/٣٤٦، املحيل ١٤٤ ـ ١٢/١٤٣، املغني ٢/٨٤

 .٢/٩٢١، الغاية القصوى ٤/٢٩٥اإلقناع 

 .هـ١٣٢٠ صفر ١٦  يف٣٠٢، فتوى ٢/٦٢٢ الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية -٣



 

)٩٤(  لا أا  ) درا(  
  ما ا:  

ا  لت اق إط  

إثبات دخول غري املسلم يف اإلسالم، إما أن يتأيت عن طريق اإلقرار، وإما أن يتأيت عن 

  :طريق شهادة الشهود، وتفصيله ما ييل

  :ا اول

  ال  ا ار

ا وإمـا أن يكـون غـري بـالغ، ًإذا أقر غري املسلم بالدخول يف اإلسالم، فإما أن يكون بالغ

  :وبيانه ما ييل

  :ع اولا

  دل ا  ا ار

   أسلمت أو آمنت، هل حيكم بإسالمه؟ :إذا أقر البالغ بإسالمه بقوله

  :اختلف الفقهاء يف هذا عىل قولني

 إذا أقر البالغ بإسالمه وجب احلكم بإسالمه وهو رواية احلسن بن زياد : ال اول

يـة واملفتـي بـه عنـدهم وهـو قـول عنـد  بعض مـشايخ احلنفو ل   ،عن أيب حنيفة

  .)١( املالكية وقول احلنابلة والظاهرية

 بأن اهللا تعايل أخرب عن ملكة سبأ أهنا دخلت يف اإلسـالم هبـذه الكلمـة : واا

 ورشع مـن ،)٢("رب إم ظ م وأ  ن  رب ا        ":  حني قالت

: رد، بل أكدته السنة النبوية، عن سامل عن أبيه قالقبلنا رشع لنا ما مل يرد ناسخ، ومل ي

                                                        
ــري  -١ ــسري الكب ــدائع ٥/٢٢٦٦، ١/١٥٢ رشح ال ــر ٩/٤٠٤، الب ــع األهن ــان ٢/٥٠٣، جمم ، البي

، القـايض ١/٧٣املعلم بفوائد مسلم : ، املازري١/١٣١، حاشية الدسوقي ١٦/٤٣٣والتحصيل 

ــم : عيــاض ، ١٢/١٣٩، املغنــي ١٠/٢٩٠، اإلنــصاف ٦/١٦٤، الفــروع ١/٣٦٧إكــامل املعل

 .٤/٢٩٤، اإلقناع ٢٧، جامع العلوم واحلكم ص٤/٧٧ الكايف ،٧/٣١٦املحيل 

 .٤٤ سورة النمل من اآلية  -٢



  

)٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أسلمنا، فجعلوا :  خالد بن الوليد إيل بني جذيمة، فلم حيسنوا أن يقولوابعث النبي 

صبأنا صبأنا وجعل خالد يقتل ويأرس، ودفع إيل كل رجل منا أسريه، حتى إذا : يقولون

واهللا ال أقتـل أسـريي، وال : كان ذات يوم أمر خالد كل رجل منا أن يقتل أسريه، فقلت

 ذكرنا ما صنع خالد له، فرفع يقتل رجل من أصحايب أسريه، فلام قدمنا عىل النبي 

  .)١( " ا إم أأ إ   ": ، ثم قال يديه

مـع أن هـذه ،  أي أسـلمنا "صـبأنا":  فقد أثبت النبي صحة إسالمهم بلساهنم بقـوهلم

أو اخلروج ، ، أي اخلروج إيل اإلسالم   اخلروج من دين إيل دين :نيالكلمة يف اللغة تع

 فكان ما فعله وأمر به من القتل  ،إيل دين الصابئة، وهذا املعني األخري الذي فهمه خالد 

 لعدم التثبت ، وتربأ مما فعله خالد   ديتهم  النبى دفعَّمَاخلطأ املوجب للدية ومن ث

  .)٢( يف شأهنم

 مـن الكفـار فقـاتلني ً، أرأيت رجـال يا رسول اهللا: قداد بن األسود أنه قالوروي عن امل

، أفأقتله يا رسول  أسلمت هللا:  ، وقال ، ثم الذ بشجرة فرضب إحدى يدي بالسيف فقطعها

، ثم قال  يا رسول اهللا إنه قطع يدي:  قلت: ، قال  التقتلهاهللا بعد أن قاهلا، فقال رسول اهللا 

، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن  ال تقتله " قال رسول اهللا ف، أفأقتله؟ ذلك بعد أن قطعها

، ويف هذا داللة عىل أن غري املسلم  )٣( " ، وإنك  بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال تقتله

    .أسلمت هللا حكم بإسالمه وعصم به دمه:  إذا قال

                                                        

 .٨٥٩٦/١ رقم ٥/١٧٧، سنن النسائي ٤٣٣٩ رقم ٣/١٤٤ صحيح البخاري  -١

 .١/٨١الصحاح : ،اجلوهرى١٠/٢٥٣، املحيل ٨/٢٦٨ مشكل اآلثار  -٢

 رقـم ١/٥٤، صـحيح مـسلم ٦٨٦٥ رقـم ٤/٣١٣ متفق عليه بني الـشيخني، صـحيح البخـاري -٣

 .١ / ٨٥٩١ رقم ١٧٥ ـ ٥/١٧٤، سنن النسائي ١٥٥/٩٥



 

)٩٦(  لا أا  ) درا(  
  

 ل ا: "فإذا أسلم صار دمـه  دين قبل أن يسلمأن الكافر مباح الدم بحكم ال:  معناه ،

 اسامن ليشء معلوم "أنا مسلم":   وألن قوله ؛)١( "ا بحق القصاص، كالكافر بحق الدينًمباح

  .)٢( ا هبامً، فإذا أخرب عن نفسه بام تضمن الشهادتني كان خمرب معروف وهو الشهادتني

مل اقول أكثر احلنفية وقول عند  إذا أقر البالغ بإسالمه ال حيكم بإسالمه وهو:ا 

  .)٣(املالكية وقول الشافعية وأيب يعيل الصغري من احلنابلة

 ألن املسلم هو املستسلم للحق ؛ بأن أهل الكتاب يدعون أهنم مسلمون:واا    

، فال يكون مطلق هذا اللفـظ يف حقهـم  املنقاد له، وهؤالء يزعمون أن احلق ما هم عليه

أسـلمت، ال يـدل :  ن املعترب من األلفاظ ما يدل عىل املقاصد وقوله وأل ؛دليل اإلسالم

  .)٤(عىل دخوله يف اإلسالم

ناقش الشافعية ومن معهم ما استدل به اجلمهور أصحاب القول األول عىل أن :ا 

، بأن حديث املقداد بن األسود ورد يف بعـض  أسلمت حيكم بإسالمه:  الكتايب إذا قال

  .)٥(، وهو رواية معمر عن الزهري عند مسلم  ال إله إال اهللا: طرقه أنه قال

 موجبة للحكم "أسلمت" : أنه ال تعارض بني الروايتني، فرواية أنه قال:وب  ا

العـربة "، و )٦(ال إله إال اهللا، موجبة لـذلك أيـضا: ، ورواية أنه قال بإسالمه والكف عن قتله

  .)١("بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

                                                        
 .٩/١٨٩ فتح الباري -١

 .١٢/١٣٩ املغني  -٢

، ١/١٣٠، حاشــية الدســوقي ٩/٤٠٥، البــدائع ٥/٢٢٦٦، ١/١٥٢ رشح الــسري الكبــري -٣

 .١٠/٢٩١، اإلنصاف ٦/١٦٥، الفروع ٩/١٩٠، فتح الباري ١١/١١٧العزيز 

 .٢/٥٠٣جممع األهنر : ، داماد أفندى١/١٥٢لكبري  رشح السري ا -٤

 .٩٥ / ١٥٦ رقم ١/٨٥ صحيح مسلم  -٥

 .٦/١٦٤، الفروع ١٠/٢٩١ اإلنصاف  -٦



  

)٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اا:لقوة أدلتهم وسـالمتها مـن ؛ مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به اجلمهور 

  .املناقشة

أسلمت، أو أقر بإسالمه، وجب احلكم :   إن غري املسلم إذا قال:و ا  ال

  .بإسالمه وإن مل ينطق بالشهادتني

أحــوال (ق ٤٠ لــسنة ٤٤وهــذا مــا أكدتــه حمكمــة الــنقض املــرصية يف الطعــن رقــم 

االعتقاد الـديني مـسألة نفـسانية " : م بقوهلا١٩٧٥ من يناير سنة ٢٩يف جلسة ) شخصية

وهي من األمور التي تبني األحكام فيها عىل اإلقرار بظاهر اللسان والتي ال يسوغ لقـاىض 

، وملا كان والد املتوفاة قد أقر بأنه  الدعوى التطرق إيل بحث جديتها أو بواعثها ودوافعها

ونطق بالشهادتني بني يدي القضاء، فإنه ال جيوز التعرض حلقيقة إسالمه وصـحة مسلم 

  .)٢( " إيامنه

البيـان (، جـاء يف كتـاب ً، فإنه ال يصري مسلام والبينة أما إذا أقر الكافر بإسالمه ثم أنكر

 أنت رجل فصيح عريب:  وسألت ابن وهب عن راهب قيل له:  قال حييى": )٣()والتحصيل

  فضل اإلسالم وأهله عىل غريه من األديان، فام يمنعك من اإلسالم؟، قد عرفت 

، ومل أر دينا أفضل من النرصانية فرجعـت   زمانا فعرفت اإلسالمً قد كنت مسلام:ل

قد :  ، فقال ، فأرسل إليه وسأله عن قوله ، فبلغ ذلك السلطان إليها للذي عرفت من فضلها

                                                                                                                                        
 .٢/٩٠٥القواعد :  ابن اللحام -١

 جمموعة األحكام الصادرة من الدائرة املدنية والتجارية ومن دائرة األحكام الشخـصية، العـدد  -٢

 .٢٦ السنة١/٢٨٤

النـوادر والزيـادات : ، أبـو زيـد القريوانـى ١٥ ـ ١٤/ ١٢الـذخرية . ، ويف هذا٤٣٤ ـ ١٦/٤٣٢  -٣

 .٥/٢٢٦٦، رشح السري الكبري ٤٩٣ ـ ١٤/٤٩٢



 

)٩٨(  لا أا  ) درا(  
  

، فحبسه السلطان والتمس عليه  كان ذلك قوال قلته، وإنام   قطًقلت ذلك ومل أكن مسلام

  البينة يف إسالمه فلم جيد إال القول الذي أقر به، فامذا جيب عليه؟

ا إال من شهد عليه ً ال أرى عليه قتال وال عقوبة وال يستتاب كمن يعد مرتد: ا و ل

  ..أنه رؤي يصيل ولو ركعة واحدة من الصالة

  ر ل ا:ألنه شـاهد ؛بني صحيح، إنه ال قتل عليه وال عقوبة :  هب فيه فقول ابن و 

إنـه :  ، وقـال ، إذ قد رجع عنها ، فال يصح أن يقتل بشهادته عىل نفسه عىل نفسه باإلسالم

: ، وقاال كذب عىل نفسه فيها، كام لو شهد عليه شاهدان باإلسالم ثم رجعا عن شهادهتام

   ."كذبنا فيام شهدنا عليه من ذلك

امع ا:  

  دل  ا  ا ار

، هـل يـصح  أسـلمت أو أمنـت: ا أو غـري مميـز، فـإذا قـالًغري البالغ إما أن يكون مميـز

  :إسالمه؟ تفصيله ما ييل

  :دل  ا  ا ار  ) أ(

  ؛مهاتفق الفقهاء عىل أن الصبي غري املميز إذا دخل يف اإلسالم بإقراره ال يصح إسـال

، وإنام كالمه لقلقـة بلـسانه ال يـدل  ألن الطفل الذي ال يعقل ال يتحقق منه اعتقاد اإلسالم

،  ، وال يصل إيل معرفة حق من باطل وال صحيح من فاسد  وألنه ال حكم لقوله؛عىل يشء

  .)١(فصار كاملجنون والسكران الذي ال يعقل

  :دل ا  ا ار)  ب(

                                                        

ــري  -١ ــسري الكب ــة ٥/٢٢٨٤ رشح ال ــاوي التاتارخاني ــيس ٥/٣٧٧، الفت ــول الرسخ ، ٢/٣٤١، أص

ــذخرية  ــاوى ١٦ ـ ١٢/١٥ال ــوقي ٨/٤٦، احل ــي ٤/٣٠٨، حاشــية الدس ، ابــن ١٢/١٢٤، املغن

 .٤/٧٣الكايف : قدامة



  

)٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، هل يصح إسالمه يف  قهاء فيام إذا أقر الصبى املميز باإلسالم رصاحة بنفسهاختلف الف

  ؟ هذه احلالة أم ال

  :اختلف الفقهاء يف هذا عىل قولني

 الصبي املميز إذا دخل يف اإلسالم بإقراره رصاحة بنفسه حكـم بإسـالمه :ال اول 

ية وهو قول املالكية وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وهو االستحسان عند احلنف

  .)١(واحلنابلة وإسحاق وابن أيب شيبة وأيب أيوب وحممد البتي

  د إ   اة اه دام أو ام أو     ":  بقوله :واا

 م  ب  م ،ً ًرإ ٢("اا وإ(.  

أسـلم عـيل ":  أنـه قـالي عـن عـروة ا، وروًا شكورًوهذا قد أعرب عنه لسانه شاكر

ا عىل صحة ً، فكان إمجاع والزبري ومها ابن ثامن سنني ومل ينكر عليهام أحد من الصحابة

، فـيحكم بإسـالمه   وألنه أيت بحقيقة اإلسالم وهو من أهلـه ؛)٣(اًإسالم الصبي ما دام مميز

                                                        

ــدائع :  الكاســانى-١ ــري : ،الرسخــسى٩/٤٠٧الب ــسري الكب ــة ١/٢٠٢رشح ال ــاوي التاتارخاني ، الفت

ــيس٥/٣٧٦ ــول : ، الرسخ ــسوط ٢/٣٤١األص ــازة ١٠/١٢٧، املب ــن م ــز ب ــد العزي ــيط : ،عب املح

 اإلنــــصاف: ،املــــرداوى ١٢/١٢١، املغنــــي ١٢/١٦الــــذخرية : القــــراىف ،٥/٥٩٠الربهــــاين 

 .٦/٤٢٣، البحر الزخار ١٠/٢٨٦

ــني الــشيخني -٢ ــه ب ــرة :  متفــق علي ــاري صــدره عــن أيب هري ــه أخــرج البخ ــى قول أو " : حت

 ليس من مولود يولـد إال عـىل "يمجسانه، وأخرجه مسلم من رواية أيب كريب عن أيب معاوية بلفظ

صـحيح البخـاري  عـن جابر،١٤٨١٧، رقـم ٣/٤٣٣هذه الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، مسند أمحد 

 .٢٣/٢٦٥٨ رقم ٢/٦٧٠، مسلم ١٣٥٩ رقم ١/٣١٣

 .٤/٧٣، الكايف ١٢/١٢١، املغني ١٠/١٢٧ املبسوط  -٣



 

)١٠٠(  لا أا  ) درا(  
  

 وألن اإلسالم  ؛واحلج، كالصالة   وألن اإلسالم عبادة فصحت من الصبي العاقل ؛كالبالغ

  .)١(اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وهو من أهل االعتقاد

 مل االصبي املميـز إذا دخـل يف اإلسـالم بـإقراره رصاحـة بنفـسه مل حيكـم :ا 

 زفر وهو الظاهر عند الشافعية وقول أيب طالب : ل بإسالمه وهو القياس عند احلنفية

  .)٢(وأكثر الزيدية

 ا   ، و ا   :  ر ا :"     بقولـه :واا

       نا و ، ")فالصبي مرفوع عنه القلم قبل بلوغه يف مجيـع ، )٣ 

 وألن عقـود  ؛، فـال يـصح إسـالمه ، ومجع بينه وبني املجنون يف سقوط تكليفـه أحواله

، فلام امتنع قبل البلوغ أن تـصح منـه العقـود،  من رشوط اإلسالمًاملعامالت أخف حاال

، فال يصح   وألنه ال يصح إقراره وال طالقه وال عقوده؛فأوىل أن يمتنع منه رشوط اإلسالم

  .)٤( اًإسالمه كاملجنون، ولكن حيال بينه وبني والده غري املسلم احتياط

 أن ال يكتب عليه  ألنه يقتيض ؛ ال حجة فيه"....ر ا":  أن حديث:ود  ا

، فهـو  ، ويـسعد بـه يف الـدنيا واآلخـرة ، فإسـالمه يكتـب لـه ال عليـه إثم، ونحن ال نؤثمـه

،  )٥(، فكذلك غريها من العبادات املحضة كالصالة تصح منه وتكتب له وإن مل جتب عليه

                                                        

 .٢/٣٤١، أصول الرسخيس ١٢/١٢٣، املغني ١٠/١٢٩ املبسوط  -١

، املبسوط ٢/٦٦٩، الغاية القصوى ٢/٣٥٢، أصول الرسخيس ٥/٣٧٦ الفتاوي التاتارخانية  -٢

 .٦/٤٢٣، البحر الزخار ٨/٤٦، احلاوى ٥/٥٩٠هاين ، املحيط الرب١٠/١٢٧

، عـن ٢٠٤٢ رقـم ١/٦٥٩، سنن ابن ماجـه ١٤٢٣ رقم ٢/٣٩١ حديث حسن، سنن الرتمذى  -٣

يف إسناده القاسم بن يزيد، هذا جمهول، وأيضا مل يدرك عـىل بـن :  عىل ريض اهللا عنه ويف الزوائد

 . واللفظ له ٢٢٩٦ رقم ١٩ /٢أيب طالب ريض اهللا عنه سنن الدرامى 

 .٢/٦٦٩الغاية القصوى :  ،البيضاوى١٢/١٢١، املغني ٨/٤٦احلاوى :  املاوردى -٤

 .١٢/١٢٣، املغني ١٢/١٦الذخرية :   القراىف -٥



  

)١٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، فـيحكم   ألنه أيت بحقيقة اإلسالم وهو من أهله ؛ ال يصح"أنه ليس بمكلف" :وقولكم

، كالبالغ، وال يمكن قياس إسالمه عىل عقوده وترصفاته حتى نقول بـأن إسـالمه  المهبإس

، وقوله إما أن يكـون إقـرارا أو   ألن أحكام اإلسالم يف الدنيا تنبني عىل قوله ؛غري صحيح

 كسائر األقارير والشهادات، وأما فيام بينه وبني ربه إذا  ،، فال يتعلق به حكم الرشع شهادة

ا ملا يقول، فنحن نسلم أن له يف أحكام اآلخرة ما للمسلمني، عالوة عىل هذا كان معتقد

، ألنـه  ا، فاعترب بخالف غريه، واعتناق اإلسالم من خطاب الوضـعًأن إسالمه أعظم خطر

  .)١(سبب لعصمة الدماء فال حيتاج ألهلية التكليف

القوة  ؛قول األول مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به اجلمهور أصحاب ال:ا 

  .، وخلوها من املناقشة أدلتهم

، وبناء عىل هـذا  ، صح إسالمه ا فأسلمً إن الصبي إذا كان مميز:و ا  ال   

 مـن ٤هـ املوافق ١٣٥١ من مجادي األويل ٣أفتي فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم يف 

ت فـأكثر وأسـلم صـح ا بـأن بلـغ سـبع سـنواًمتى كان الصبي مميز" :  بأنه١٩٣٢سبتمرب 

  .)٢( "إسالمه

ونحن " :)٣(ل ا،  ال فرق يف هذا بني إسالم أبويه أو أحدمها أو عدم إسالمه

  ."ا يف تلك احلالةً ال نجعله تبع ،إذ جعلناه مسلام بإسالم نفسه

ما ا:  

  ال  ا دة

                                                        

 .١٢/١٢٣، املغني ١٢/١٦، الذخرية ١٢٩، ١٠/١٢٨ املبسوط  -١

 . ط املجلس األعىل للشئون اإلسالمية٢/٦٢٤ فتاوى دار اإلفتاء املرصية  -٢

 .٢/٣٥٢ األصول -٣



 

)١٠٢(  لا أا  ) درا(  
  

، فهل يعـد يف هـذه  و الشهادة عىل إسالمه، ثم أقيمت البينة أ إذا مل يقر الكافر بإسالمه

  ؟ احلالة مسلام أم ال

، وشـهادة غـري املـسلمني  لبيان هذا البد من التفرقة بني شهادة املسلمني عىل إسالمه

  .عىل ذلك



  

)١٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :اع اول

 دة ا  لا  

 يت من واحد منهم فقطا، إما أن تتأًا كان أم مرتدًشهادة املسلمني عىل إسالم الكافر أصلي

  . ، وإما أن تتأتى من رجلني أو رجل وامرأتني

 دون أن ينكر يف حياتـه  ،فإذا شهد مسلم عدل عىل نرصاين أو غريه أنه أسلم قبل موته

وجيـب عـىل املـسلمني أن ، ، فإنه جيب احلكم بإسالمه  ذلك، أو شهد عليه بعد مماته

، وخرب املسلم الواحد يف أمـور الـدين   ديني، ألنه أخرب بخرب يصلوا عليه صالة اجلنازة

  . مقبول

ا، إال أن وليه ً، حكم بإسالمه أيض ، فإذا كان له ويل مسلم هذا إذا مل يكن له ويل مسلم

  .)١( املسلم ال يرثه

، أما إذا شهد عليه بعـد مماتـه  أما إذا أنكر ذلك يف حياته، فال تقبل شهادة املسلم عليه

، إال أنـه ينبغـي  ، فمرياثـه هلـم حتكـيام لظـاهر حالـه أهـل الذمـةوأنكر ذلك أوليـاؤه مـن 

  .)٢( ، ويدفنوه يف مقابرهم للمسلمني أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه

 وجـب  ،دون أن ينكر الكافر ذلـك، أما إذا شهد عىل إسالمه رجالن أو رجل وامرأتان 

، ن  م ر    واوا   ر   ": ، لقوله تعـايل)٣( احلكم بإسالمه

                                                        

، أبـــوبكر حممـــد بـــن عاصـــم ٦/٢٩١، املجمـــوع ١٠/٢٩٧، ٢/٥٤٧ املحـــيط الربهـــاين -١

، ٢/١٩٣غمز عيون البـصائر  :، احلموى ١/١٧٨البهجة رشح التحفة عىل األرجوزة  :  األندلسى

 .٤/٢٧٠بحر املذهب : ، الرويانى٢/٥٠٤جممع األهنر : ، دده أفندى٤١٧

 .١/٢٩٨ املحيط الربهاين  -٢

، غمز ٢/٥٠٤، جممع األهنر ٦/٢٩١املجموع : النووى ،٦/٣٨٩رد املحتار :  ابن عابدين -٣

 .١٧/٥٨، احلاوى ٤٣٥، ١٦/٤٣٤البيان والتحصيل  :، ابن رشد٢/٤١٧عيون البصائر 



 

)١٠٤(  لا أا  ) درا(  
  

 واآلية نص يف قبول شهادة رجلني أو رجل ،)١(" واأن  ن  ااء

، وألنه يقبل إسالمه بإقراره فقبول شهادة رجلني أو رجل وامرأتني ًوامرأتني ما داموا عدوال

  . ًدون أن ينكر ذلك أشد قبوال، عىل إسالمه 

 ألن خـرب ؛ إذا شـهد عـىل إسـالمه رجـالن ، وإن أنكـراًكام جيب احلكم بإسالمه أيض

ا عـىل إثبـات رؤيـة هـالل ًقياسـ،  ًالواحد يف أمور الدين مقبول، فخرب االثنني أشـد قبـوال

  .)٢(رمضان

 وال جيب احلكم  ، ردت شهادهتم،أما إذا شهد عىل إسالمه رجل وامرأتان وهو ينكر

هر الرواية وقول أيب يوسـف يف نـوادر وترك عىل دينه وهو قول احلنفية يف ظا، بإسالمه 

  .)٣(ابن رستم وقول املالكية واحلنابلة

ا، الحتامل ً بأننا لسنا عىل يقني من صحة الشهادة عليه باإلسالم إذا كان منكر:واا

  .)٤( أن يكون الشهود قد شبه عليهم فيام شهدوا به عليه

تقبل شهادهتم وجيب : وقالواوخالف يف هذا أبو حنيفة وحممد يف النوادر والشافعية 

ا عىل ً ألنه أمر ديني وشهادة الواحد يف األمور الدينية مقبول، قياس؛احلكم بإسالم الكافر

  .)٥(ًرؤيته هالل رمضان، فشهادة رجل وامرأتني عىل إسالم كافر أشد قبوال

                                                        

 .٢٨٢ سورة البقرة من اآلية  -١

لبهجـة ، ا١٠/٢٩٧، املحـيط الربهـاين ٢/٤١٧، غمز عيـون البـصائر ٢/٥٠٤ جممع األهنر  -٢

 .٤/٢٧٠بحر املذهب : ، الرويانى٣/٤١٢، احلاوى ١/١٧٨

، ١٦/٤٣٤، البيـان والتحـصيل ٢/٤١٧غمز عيون البصائر : ،احلموى٢/٥٠٤ جممع األهنر  -٣

 .٤/٢٩٥، اإلقناع ١/١٧٨البهجة 

 .١٦/٤٣٥ البيان والتحصيل -٤

ــصائر  -٥ ــون الب ــز عي ــر ٢/٤١٧ غم ــع األهن ــاوى ٢/٥٠٤، جمم ــ٣/٤١٢، احل ــر امل ذهب ، بح

٤/٢٧٠. 



  

)١٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 باق عىل وأنه، ، دل عىل أنه مل يعتقد اإلسالم بقلبه   بأنه ملا أنكر إسالمه:ود  ا

  .)١(، فالحظ له يف اإلسالم كفره باطنا

 الحيكـم ، إنه إذا شهد عىل إسالمه رجل وامرأتـان وهـو ينكـر:و ا  ال   

  .بإسالمه

، أما إذا كانوا فساقا بطلت شـهادهتم، وال حيكـم هبـا عـىل ًهذا إذا كان الشهود عدوال

  .)٢(لم ، وإذا مات ال يصيل عليه وال يرثه وليه املسهإسالم

مع اا:  

  دة ا  لا  

عىل إسالم أحـدهم دون أن ينكـر ،  أو رجل وامرأتان منهم ،إذا شهد رجالن من الكفار

 ألن عدم إنكـاره يعـد إقـرارا منـه بإسـالمه ضـمنا،  ؛املشهود عليه وجب احلكم بإسالمه

  .)٣( والكافر إذا أقر بإسالمه قبل منه

  ؟  وهو ينكر، فهل حيكم بإسالمه أم الًهد عىل إسالمه نرصانيان مثالأما إذا ش

  :اختلف الفقهاء يف هذا عىل قولني

 وهو قول أيب حنيفة وأيب ، تقبل شهادة كافرين عىل إسالم آخر وإن أنكر: ال اول 

يوسف يف نوادر ابن رستم وقول املالكية ورواية عن أمحد وبه قال محاد بن أيب سليامن 

  .)٤(فيان الثوري وقضاة البرصة احلسن وسوار وعبيد اهللاوس

                                                        

 .٤/٢٩٥ اإلقناع  -١

 .١/١٧٧، البهجة ١٠/٢٩٨ املحيط الربهاين  -٢

، جممـع ٦/٣٨٩، رد املحتـار ١٠/٢٩٨، املحيط الربهاين ٢/٤١٧ غمز عيون البصائر  -٣

، ٦/١٦٤، الفــروع ٤/٢٧٠، بحــر املــذهب ١٦/٤٣٢، البيــان والتحــصيل ٢/٥٠٤األهنــر 

 .٧/٣١٦املحيل 

 ،١٦/٤٣٢، البيان والتحصيل ٢/٤١٧مز عيون البصائر ، غ٢/٥٠٤  جممع األهنر - ٤



 

)١٠٦(  لا أا  ) درا(  
  

 أجاز شهادة اليهـود بعـضهم عـىل  أن النبي  بام رواه الشعبي عن جابر :واا

، وعـن )٢("أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم عىل بعـض"، ويف رواية ابن عبدان  )١(بعض

 أجاز شهادة النصاري النبي إن ":   أهنام قاالأيب مويس األشعري وجابر بن عبد اهللا 

 وألن اهللا تعايل أجاز شهادة الكفار عىل املسلمني للحاجة أثناء ؛ )٣("بعضهم عىل بعض

السفر، ومعلوم أن حاجتهم إيل قبول شهادة بعضهم عىل بعض أعظـم بكثـري مـن حاجـة 

  .)٤( اً، فشهادة بعضهم عىل إسالم أحدهم أشد جواز املسلمني إيل قبول شهادهتم عليهم

مل اال تقبل شهادة كافرين عىل إسالم آخر إن أنكر وهو قول احلنفية ىف ظاهر :ا 

  .)٥(الرواية وقول الشافعية ورواية عن أمحد

 وغري املسلم لـيس بعـدل، فـال ،)٦("وأوا ذوي ل    ":  بقوله تعايل:واا

ز دة أ     ":  قال، وروي أن النبي  تقبل شهادته عىل غري املسلم

                                                                                                                                        
 .٤/٢٩٥، اإلقناع ١٧/٦١ احلاوى 

 رقم ٤/٣٥٨ميزان االعتدال : ضعيف، الذهبي:  يف سنده جمالد بن سعيد، قال عنه الدراقطني -١

 .٢٠٦٢٧ رقم ١٠/٢٧٩، ويف هذا سنن البيهقي ٧٠٧٠

، ســنن البيهقــي ٤/١٧٦نــصب الرايــة . فيــه مقــال:  يف ســنده جمالــد، قــال عنــه الزيلعــي أيــضا-٢

يف إسـناده جمالـد بـن :  ويف زوائـده٢٣٧٤، رقم ٢/٧٩٤، سنن ابن ماجه ٢٠٦٢٧ رقم ١٠/٢٧٩

 .سعيد، وهو ضعيف

 .١٧٦ ـ ٤/١٧٥غريب هبذا اللفظ، نصب الراية :  قال الزيلعي -٣

 .١٦/٤٣٢ البيان والتحصيل  -٤

، احلـاوى ٢/٥٠٤، جممـع األهنـر ١٠/٢٩٨، املحيط الربهاين ٢/٤١٧ غمز عيون البصائر  -٥

 .١٤/٧٤، املغني ٢٥٩، الطرق احلكمية ص١٧/٦١

 .٢ سورة الطالق من اآلية -٦



  

)١٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 أ إ   ا   د ز م ،")وألن الفاسق املسلم أكمـل مـن غـري  ؛)١ 

ا ً، وإذا كان الفسق مانع ، واستحقاق املرياث ، لصحة العبادات من الفاسق املسلم العدل

ادة أهل الذمة ال ، وألنه أمر ديني وشه ، فالكفر أويل أن يكون مانعا منها من قبول الشهادة

، وألن غري املسلم إذا أسلم صار يف زعـم الـشاهدين مرتـدا، وال  تقبل يف األمور الدينية

  .)٢(تقبل شهادة أهل الذمة عىل مرتد

 واردة ىف حـق ،"وأوا ذوي ل    ":  بأن آيـه سـورة الطـالق:ود  ا  

 اهللا تعـاىل قـال يف هـذه  ألن ؛احلكم بني املـسلمني دون غـريهم والـسياق كلـه ىف هـذا

 ،)٣("..وأوا ذوي ل .. ":  ثم قال،".. أ ا إذا ط اء":  السورة

  ؛، ال حجة فيه فاآلية خارجة عن حمل النزاع، والقول بأن الكفر فسق، والفاسق ترد شهادته

 تنب ما حيرمه دينه، وغري املسلم جي ألن الفسق من حيث االعتقاد غري مانع لقبول الشهادة

، والقول بأن غري املسلم إذا أسلم صار يف نظر الشاهدين  )٤(، فال يقاس عىل فسق املسلم

، ألن غري املسلم إذا أسلم فقد رجع إيل الفطرة األوىل التي ولد عليها  ، ال حجة فيه اًمرتد

العربة بزعمنا ، و ، فإذا شهدا عىل إسالمه رجالن من أهل الذمة ثبت إسالمه وهي اإلسالم

  .)٥(ال بزعم غرينا

                                                        

ل     أخرجه البيهقي والدراقطني عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، ويف سـنده عمـر بـن راشـد،  -١

سـنن ."ة النقـلليس بالقوي قد ضعفه أمحد بن حنبل وحييى بن معني وغريمها من أئمـ" :ا 

 . واللفظ له٤٠١٩ رقم ٤/٣٨، سنن الدارقطني ٢٠٦١٨ رقم ١٠/٢٧٥البيهقي 

 .٢/٤١٨، غمز عيون البصائر ١٠/٢٩٨، املحيط الربهاين ٥/١٨٢ تبيني احلقائق  -٢

 .٢، ١ سورة الطالق من اآليتني  -٣

 .٢٦٣الطرق احلكمية ص: ، ابن القيم٧/٣٩١العناية :  البابرتى -٤

 .١٠/٢٩٨، املحيط الربهاين ٢/٤١٧ البصائر  غمز عيون-٥



 

)١٠٨(  لا أا  ) درا(  
  

امما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قال به أبو حنيفة واملالكية وغريهم أصحاب :ا 

  .، وخلوها من املناقشة ، لقوة أدلتهم القول األول

 إنـه إذا شـهد رجـالن مـن أهـل الذمـة عـىل إسـالم آخـر قبـل : و ا  ال    

  .، وإن كان له ويل مسلم استحق إرثه ى إذا مات يصىل عليه، حت ، وثبت إسالمه شهادهتام

،  ، حكم بإسـالمه فلو مات املرتد فأقام وارثه بينة أنه صىل بعد ردته" :)١(ل اوى 

   ." ، إال أنه يشرتط يف شهادة غري املسلم األهلية وهي العقل والعدالة وورثه املسلم

ل ا)ـدالة، إذا كان عـدال يف تعاطيه، بأن كان وكذلك الكافر من أهل الع" :)٢

  .    "ا عام يعتقد احلرمة فيهًمنزجر

، ال فرق يف هذا بني إفراغ ً أو الشهادة صار مسلام ،وإذا ثبت إسالم غري املسلم باإلقرار

 ملـا سـئلت اللجنـة الدائمـة للبحـوث َّمَاإلقرار أو الشهادة يف وثيقة رسمية أم ال، ومـن ثـ

يمنحـون شـهادات خطيـة تثبـت ، عـن املـسلمني األجانـب يف أوربـا : ء العلمية واإلفتـا

  ؟ إسالمهم من قبل املؤسسات اإلسالمية

:ولكـن قـد   ال حيتاج املسلم إيل هذه الوثيقة إلثبات إسالمه فيام بينه وبني ربه ،

ا احتيج ، ولذ ، أو بينه وبني الدول اًتتعلق هبا حقوق له أو عليه فيام بينه وبني الناس عموم

، وقد ال تسعفه البينة  إيل إثبات  ديانته يف البطاقة الشخصية وجواز السفر وشهادة امليالد

ا عـن بلـده ً، كـام لـو مـات بعيـد ا يف بلـد ال يعرفـه فيهـا أحـدً، كام لو كـان مـسافر أحيانا

،  ، فال يتعرف عليه إال بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت وأصحابه

  .)٣( ، وعىل هذا ال حرج يف اختاذ هذه الوثيقة ا يف مثل هذهًلتعذر البينة غالب

                                                        

 .٤/٢٩٥ اإلقناع  -١

 .٢/٣٥١ األصول -٢

 .٧٢١٢ فتوى رقم ٢٨٠ / ٣ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -٣



  

)١٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ً إيل العقيدة الصحيحة مسلامعأما اعتبار الراج" :)١(ول ا ا  ه

، ثم  ، بل يكفي أن يعلم اهللا عنه ذلك ، فال حيتاج إيل أن يكون ذلك من طريق رسمية

، وتبني أمره   عليه ال حيتاج إيل أن يعرف الناس منه ذلكيف جريان أحكام املسلمني

  ." بني من يعرفونه

                                                        

 ٣٠٢هــ رقـم ١٣٢٠ صـفر ١٦ فتـوى ىف ٢/٦٢٢ الفتاوى اإلسالمية مـن دار اإلفتـاء املـرصية -١

 .اعتناق اإلسالم



 

)١١٠(  لا أا  ) درا(  
  ا  

  : اتضح ما ييل،درا  -  "أ ال  ا": بعد دراسة موضوع

 ا  ادكان له كتاب أو شبهة أ  بدين اإلسالم، سواءًكل من مل يؤمن أصال" :ا 

  ."اًو كان مرتد، أ كتاب أو ال كتاب له

    .ا لدنياهم وأخراهمً إصالح ؛رغب اإلسالم غري املسلمني يف الدخول فيه

ما  :ا هلم يف اإلسالمً ترغيب ، فرض هلم يف الزكاة سهم املؤلفة قلوهبم  ،

، وإسقاط   أو مكافأة إن دخل يف اإلسالمًكام أجاز للمسلم أن جيعل لغري املسلم جعال

، ورفع كل ما   واالستعانة به يف أمور املسلمني ، عنهباعتقادهالية املرتبطة االلتزامات امل

  .اعتناق اإلسالمرسعة يعوق بينه و

، ، وإثابته بـام أسـلف مـن الطاعـات   رفع إثم ما اقرتفه من املعايص: و  اة  

  .ووعده بجزيل الثواب ملن سبق منهم إيل اإلسالم

ا  ق دط  فقد فرق الفقه اإلسالمي بني البالغ منهم وغري البالغ: أ .  

:فإن كان  ،اًا أو مرتدً يدخل يف اإلسالم رصاحة بالنطق بالشهادتني إن كان كتابي 

، لكنه يطالب  ال إله إال اهللا أو حممد رسول اهللا:  ا دخل يف اإلسالم بقولًا أو جموسيًوثني

، فإذا   ووجد من يرتجم له ،أو كان غري عريب، ا ً املسلم عربي، هذا إذا كان غري فورا بالثانية

  . ، اكتفي لدخوله يف اإلسالم بإشارته وكانت لغته غري مفهومة، مل يوجد من يرتجم له 

، ما دام  ، أو بأذانه أو بحجه ا أو يف مجاعةًبصالته منفرد: كام يدخل يف اإلسالم داللة 

، أما الزكاة والصيام وقراءة القرآن  لمون  تلك العباداتهذا عىل اهليئة التي يؤدي هبا املس

  . فال يعد داللة عىل اعتناق اإلسالم، 



  

)١١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  ا دخل يف اإلسالم رصاحة بنطق الشهادتني، وغري املميز ً فإن كان مميز: أ

غري ا كان أو ًمميز،  ً أو أحدمها صار مسلام ،، أما إذا أسلم أبواه يدخل بنطقه الشهادتني ال

  .اً أيضًمميز، وإذا تواجد يف دار اإلسالم وحده دون أبويه أو أحدمها صار مسلام

ا  د  : أن يقصد عند النطق بالشهادتني أو األذان أو الصالة أو 

  .احلج الدخول يف اإلسالم، وأن يكون دخوله يف اإلسالم طوعا

   ا  لا  :أو بشهادة مـسلمني أو  لم أنه آمن أو أسلم بإقرار غري املس ،

  .غري مسلمني عىل إسالمه

  



 

)١١٢(  لا أا  ) درا(  
  

ا ا  

  :اآن ا )أ(

  :ا )ب(

ـ ١٤٢٤ دار الكتب العلمية ٣هـ، ط٥٤٣عريب ت الأحكام القرآن، البن  )١ ـ    .م٢٠٠٣ه

  .، ط دار الكتب العلمية هـ٣٧٠أحكام القرآن للجصاص ت  )٢

  .، املكتبة التوفيقية بن كثي، ال تفسري القرآن العظيم )٣

هـــ ـ ١٤١٥ دار الكتــب العلميـة ١ ط ،هـــ٥٣٨، للزخمـرشي ت  تفـسري الكــشاف )٤

  .م١٩٩٥

 ط دار الكتـب العلميـة  ،تفسري النسفي املـسمي مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل )٥

  .م٢٠٠١ ـ هـ١٤٢١

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ط دار احلديث  اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )٦

  . ط دار احلديث ،ان يف تفسري القرآن للطربيجامع البي )٧

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ دار الكتب العلمية ١ هـ ، ط١٢٧روح املعاين، لأللويس ت  )٨

 دار الكتـب العلميـة ٢، ط هــ٥٩٧زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلـوزي ت  )٩

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٢

  : ا وو و )ج(

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ دار الوفاء ٢، ط هـ٥٤٤، للقايض عياض ت  إكامل املعلم )١٠

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ دار الكتب العلمية ٢ ط ،هـ٤٦٣التمهيد، البن عبد الرب ت  )١١

 دار الوفــاء ١ط هـــ ،٧٩٥جــامع العلــوم واحلكــم، البــن رجــب احلنــبيل ت  )١٢

  م١٩٩٨ـ١٤١٩

  دار الكتاب: هـ ـ النارش٩٥٧جواهر األخبار واآلثار، البن هبران الصعدى ت  )١٣



  

)١١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  .هبامش البحر الزخاراإلسالمي  )١٤

  .املكتبة العرصية: ، النارش هـ٢٧٥سنن أيب داود ت  )١٥

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠هـ، ط دار الكتب العلمية ٤٥٨سنن البيهقي ت  )١٦

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ط دار الكتب العلمية الرتمذي هـ،٢٩٧سنن الرتمذي ت  )١٧

  .، ط دار الريان للرتاث٢٧٥سنن ابن ماجه ت  )١٨

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية ١، ط هـ٣٨٥سنن الداراقطني ت  )١٩

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ دار الكتب العلمية ١، ط سنن النسائي )٢٠

  . ط دار الكتب العلمية ،رشح الزرقاين عىل املوطأ )٢١

  . ط دار املنار ،هـ ٦٧٦رشح صحيح مسلم، للنووي  )٢٢

هــ ـ ١٤١٥ ١، مؤسـسة الرسـالة، ط هــ٣٢١رشح مـشكل اآلثـار، للطحـاوى ت  )٢٣

  .م١٩٩٤

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢دار الوفاء :  النارش ،هـ٢٥٦خاري ت صحيح الب )٢٤

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤هـ ، مكتبة الصفا ٢٦١صحيح مسلم ت  )٢٥

 دار إحياء الرتاث ١، ط هـ٨٥٥، للعيني ت  عمدة القاري رشح صحيح البخاري )٢٦

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤

رئاسة إدارات البحوث العلمية :  فتح الباري برشح صحيح البخاري، نرش وتوزيع )٢٧

  .فتاء والدعوة باململكة السعوديةواإل

ـ ٧٤٨الكاشف، لإلمام الذهبي ت  )٢٨ ـ ١٢٩٢ دار الكتب احلديثة ١ط، ه ـ    .م١٩٧٢ه

  .، ط دار املعرفة، بريوت هـ٤٠٥، للحاكم ت  املستدرك )٢٩

  .، مكتبة القديس ، للهيتمى جممع الزوائد )٣٠

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ط دار الكتب العلمية  هـ٣٠٧مسند أيب يعيل ت  )٣١



 

)١١٤(  لا أا  ) درا(  
  

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ دار الكتب العلمية ١، ط أمحدمسند  )٣٢

  .، منشورات املجلس األعىل هـ٢١١مصنف عبد الرزاق ت  )٣٣

  .، املكتبة التوفيقية موطأ مالك )٣٤

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢معرفة السنن واآلثار، للبيهقي، ط دار الكتب العلمية  )٣٥

ـ ١٤٢٢ دار الكتب العلمية ٢، ط نصب الراية ختريج أحاديث اهلداية )٣٦ ـ    .م٢٠٠٢ه

  .مكتبة دار الرتاث بالقاهرة ، للشوكاين ، نيل األوطار )٣٧

  : ا )د(

أو :ا ا:  

هــ ـ ١٤١٨ دار الكتـب العلميـة ١، ط هــ٩٧٠البحر الرائق رشح كنز الدقائق ت  )٣٨

  .م١٩٩٧

، ط دار الكتـب العلميـة  هــ٥٨٧بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاسـاين ت  )٣٩

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ دار الفكر ٢ ، ط ، للعيني لبناية يف رشح اهلدايةا )٤٠

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤ دار السالم ١هـ ، ط٤٢٨، لإلمام القدورى ت  التجريد )٤١

 دار الكتب العلمية ١هـ، ط١٢٥٢رد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين ت  )٤٢

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥

هــ، مطبعـة رشكـة اإلعالنـات ٤٩٠رشح السري الكبري للشيباين، للرسخـيس ت  )٤٣

  .م١٩٧١الرشقية 

  .، ط دار إحياء الرتاث العريب هـ٧٨٦العناية عىل اهلداية، للبابريت ت  )٤٤

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ دار الكتب العلمية ١، ط غمز عيون البصائر، للحموي )٤٥



  

)١١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 دار إحيـاء ١هــ، ط٧٨٦الفتاوى التاتارخانية، لإلمام عامل بن العالء الدهلوي ت  )٤٦

  .يبالرتاث العر

، ط دار الفكـر  ، للـشيخ نظـام ومجاعـة مـن علـامء اهلنـد الفتاوى اهلنديـة - ٤٦ )٤٧

  . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ دار الكتب العلمية ١، ط فتح القدير، للكامل بن اهلامم )٤٨

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١ دار الكتب العلمية ١، للرسخيس، ط املبسوط )٤٩

 دار الكتـب ١، ط هــ١٠٧٨ ت جممع األهنر رشح ملتقي األبحر، لداماد أفنـدي )٥٠

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩العلمية 

، دار إحياء ١هـ ط٦١٦املحيط الربهاين، لإلمام حممود بن عبد العزيز بن مازه ت  )٥١

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الرتاث العريب 

هـ ـ ١٤١٨ دار الكتب العلمية ١، ط ، البن عابدين منحة اخلالق عىل البحر الرائق )٥٢

  .م١٩٩٧

ًم :ا ا:  

 دار الكتب ١، ط هـ٥٩٥ت ) احلفيد(، البن رشد  بداية املجتهد وهناية املقتصد )٥٣

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦العلمية 

البهجة يف رشح التحفة عىل األرجوزة املسامة بتحفة احلكام، للقايض أيب بكر  )٥٤

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ دار الكتب العلمية ١هـ، ط٨٢٩حممد بن عاصم األندليس ت 

رشح والتوجيه والتعليل يف مـسائل املـستخرجة املعروفـة البيان والتحصيل وال )٥٥

هــ ـ ١٤٠٨ دار الغـرب ٢، ط هـ٥٢٠، البن رشد ت  هـ ٢٥٥بالعتبية، ملحمد العتبي ت 

  .م١٩٨٨

  .حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ط احللبي )٥٦



 

)١١٦(  لا أا  ) درا(  
  

  .م١٩٩٤ دار الغرب اإلسالمي ١، ط هـ٦٨٤الذخرية، للقرايف ت  )٥٧

  .م هـ٢٠٠٥ط دار احلديث بالقاهرة  ، هـ ٧٤١ ت القوانني الفقهية، البن جزي )٥٨

  .، ط دار الكتب العلمية هـ٥٢٠ت ) اجلد(مقدمات ابن رشد  )٥٩

ــل، للحطــاب ت  )٦٠ ــة ١، ط هـــ٩٥٤مواهــب اجللي ــب العلمي هـــ ـ ١٤١٦ دار الكت

  .م١٩٩٥

، أليب زيد القـريواين  النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة وغريها من األمهات )٦١

  .م١٩٩٩الغرب اإلسالمي  دار ١هـ، ط٣٨٦ت 

ً :ا :  

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ دار الكتاب العلمية ١، ط األم، لإلمام الشافعي )٦٢

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ دار الرتاث العريب ١، ط هـ٥٠٢بحر املذهب، للروياين  )٦٣

 دار الكتب العلمية ١، ط هـ٥٥٨البيان يف فقه الشافعي، لإلمام حييى العمراين ت  )٦٤

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣

  م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ط دار الكتب العلمية  هـ ٥١٦، للبغوى ت  التهذيب )٦٥

سليامن بن عمر املعروف باجلمل / للشيخ، حاشية اجلمل عىل رشح املنهج  )٦٦

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية ١، ط هـ١٢٠٤ت 

حاشية قليـويب وعمـرية عـىل رشح العالمـة جـالل الـدين املحـيل عـىل منهـاج  )٦٧

  . ط دار إحياء الكتب العربية ،للنوويالطالبني، 

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ط دار الكتب العلمية  ، لإلمام املاوردي احلاوى الكبري )٦٨

 دار ١، ط العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبـري، لعبـد الكـريم القزوينـي )٦٩

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧الكتب العلمية 



  

)١١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ط العراق يف االحتفال ، هـ ٦٨٥، للبيضاوى ت  الغاية القصوى يف دراية الفتوى )٧٠

  .بمطلع القرن الرابع عرش اهلجري

  .هـ ، ط دار الفكر٩٧٤الفتاوى احلديثة، البن حجر ت  )٧١

القواعد الصغرى وهو خمترص الفوائد يف أحكام املقاصد، للعز بن عبد السالم  )٧٢

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ دار الفرقان ١، ط هـ٦٦٠ت 

دين احلـسيني الدمـشقي ط قطـاع كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، لتقـي الـ )٧٣

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢املعاهد األزهرية 

  .هـ ، مكتبة اإلرشاد، مكة٦٧٦املجموع، لإلمام النووي ت  )٧٤

  .مغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، دار التوفيقية للطباعة )٧٥

  .املهذب، للشريازي، مكتبة اإلرشاد، جده مع املجموع )٧٦

ــاف ٣، طـ  هــ٧٩٤ت ، البــن هبــادر الــشافعي  املنثــور يف القواعــد )٧٧  وزارة األوق

  .م١٩٩٣والشئون اإلسالمية 

  .هـ ، ط دار الكتب العلمية٨٠٤، البن امللقن ت  نوارض النظائر يف قواعد الفقه )٧٨

ًرا: ا ا:  

  .م١٩٧٢، ط دار العلم للجميع  اآلداب الرشعية، البن مفلح )٧٩

، دار عـامل ٢، ط هــ٩٦٨، لـرشف الـدين احلجـاوى ت  اإلقناع لطالب االنتفـاع )٨٠

  م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩الكتب، السعودية 

 دار الكتب ١، ط هـ٨٨٥، للمرداوى ت  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )٨١

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨العلمية 

ـ ١٤٣٣، دار الكتب العلمية ٢، ط ، البن قيم اجلوزية الطرق احلكمية )٨٢ ـ    .م٢٠١٢ه

ـ ١٤٢١كتب العلمية  دار ال١، ط هـ٦٢٠الكايف، البن قدامة القديس ت  )٨٣ ـ    م٢٠٠١ه



 

)١١٨(  لا أا  ) درا(  
  

  .الرئاسة العامة لشئون احلرمني الرشيفني: ، إرشاف جمموع الفتاوى، البن تيمية )٨٤

 ط دار احلــديث  ،هـــ٦٢٠، للــشيخ موفــق الــدين عبــد اهللا بــن قدامــة ت  املغنــي )٨٥

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦

ً :ىا اا :  

  .دار الكتاب اإلسالمي: ، النارش هـ٨٤٠البحر الزخار، ألمحد املرتىض ت  )٨٦

، ط املجلس  هـ١٢٥٥السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، للشوكاين ت  )٨٧

  .األعىل للشئون اإلسالمية

  .، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء هـ١٢٥٠الفتح الرباين من فتاوى الشوكاين ت  )٨٨

  .، توزيع دار الكتاب اإلسالمي، بريوت هـ٤٦٠، للطويس ت  املبسوط )٨٩

  .، ط دار الرتاث  البن حزم، املحيل )٩٠

 دار ٣، ط ، البـن حـزم مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعـامالت واالعتقـادات )٩١

  .زاهد القديس

)( ل اأ :  

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، ط دار احلديث  )٩٢

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ دار الكتب العلمية ١هـ، ط٤٩٠أصول الرسخيس ت  )٩٣

 دار الـصفوة ٢هــ ، ط٧٩٤حيط يف األصول، لبدر الـدين الزركـيش ت البحر امل )٩٤

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

هــ ـ ١٤٣٠التوضيح ملتن التنقيح، لصدر الرشيعة املحبويب، املكتبة العـرصية  )٩٥

  .م مطبوع مع رشح التلويح عىل التوضيح٢٠٠٩

ـ ١٤٢٣، ١هـ، مكتبة الرشد، الرياض، ط٨٠٣القواعد، البن اللحام ت  )٩٦ ـ    .م٢٠٠٢ه



  

)١١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

شف األرسار عــن أصــول فخــر اإلســالم البــزدوي، عــالء الــدين البخــارى، ط كــ )٩٧

  .احللبى

  : اة )و(

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ط دار احلديث ، ، البن تيمية  إقتصاء الرصاط املستقيم )٩٨

، دار املدينة للطباعـة والنـرش، ط  هـ٤٢٩، لعبد القادر البغدادى ت  أصول الدين )٩٩

  .م١٩٢٨هـ ـ ١٣٤٦

ـ ١٤٢٣، الرياض   دار أطلس١، ط  احلسني بن الغراء، أليب االعتقاد )١٠٠ ـ    م٢٠٠٢ه

  :واا ار  )ز(

ط دار الكتب العلمية، ، هـ ٦٣٠، البن األثري  ت  أسد الغابة يف معرفة الصحابة )١٠١

  .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ ٣ط

هــ ـ ١٤١٥ دار الكتـب العلميـة ١، البـن حجـر ط اإلصـابة يف متييـز الـصحابة )١٠٢

  .م١٩٩٥

 دار ٣، ط هــ٤٣٠، أليب نعيم األصـفهاين ت  اء وطبقات األصفياءحلية األولي )١٠٣

  .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧الكتب العلمية 

  .هـ ، ط دار الكتب العلمية٢٣٠طبقات ابن سعد ت  )١٠٤

  :ا ا )ح(

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ عامل الكتب ١، ط هـ٨١٦، للجرجاين ت  التعريفات )١٠٥

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ية ، ط دار الكتب العلم هـ٢٩٢الصحاح، للجوهري ت  )١٠٦

 دار الكتـب العلميـة ١، ط هــ١١٥٨، للتهانوي ت  كشاف اصطالحات الفنون )١٠٧

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨



 

)١٢٠(  لا أا  ) درا(  
  

دار الكتـاب اإلسـالمي : ، النـارش هــ١٠٩٤الكليات، أليب البقـاء الكفـوي ت  )١٠٨

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

 دار الكتب العلميـة ١، ط هـ٥٠٣معجم مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين ت  )١٠٩

  .م١٩٩٧ـ هـ ١٤١٨

دار : ، النـارش هــ٦١٦املغرب يف ترتيب املعرب، أليب الفتح املطـرزي ت  )١١٠

  .الكتاب الغريب، بريوت

)( وى تودور :  

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز،  )١١١

  .مجع وترتيب الشيخ أمحد بن عبد الرزاق الدويش، ط املؤيد

هــ ـ ١٤٠١، ط املجلس األعىل للشئون اإلسالمية   اإلفتاء املرصيةفتاوى دار )١١٢

  .م١٩٨١

جمموعة األحكام الصادرة من الدائرة املدنيـة والتجاريـة ومـن دائـرة األحكـام  )١١٣

 .م٢٩/١/١٩٧٥اجللسة ) ١( العدد ٢٦الشخصية السنة 

مانع /املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب األخرى املعارصة، إرشاف د )١١٤

   .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ٥دار الندوة العاملية ط :   النارشمحاد،



  

)١٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

س ات  

٢٩....................................................................................................ا  

 : و ،ا  اا ا  اد؟ا ا  .....................................٣٣  

  ٣٣.........................................................................................:ااد  ا) أ(

  ٤٢...........................................................................:  ا  ا) ب(

ه: أوم إ ا  ا  :.............................................................٤٢  

ًم:   إ ا  ا  :.........................................................٤٧  

  ٥٦...............................................................طق دل  ا  ا: ا اول

  ٥٦.............................................................دل  ا  ا ا: ا اول

  ٥٦.................................................................دل ا  ا ا: ا اول

  ٥٦..........................................................دل ا ا  ا ا: اع اول

مع اا :ا ا  ا ا  ل٦٠.....................................................د  

ما ا :د ا  ل ا٦٣...................................................................د  

  ٦٣...........................................................دل ا   ا ذان ة: اع اول

مع اة: اا  ا  ل ا٦٥............................................................د  

  ٦٥...............................................................:دل ا  ا  اة ًدا) أ(

  ٦٨..........................................................: ا  اة  دل ا ) ب(

  ٧٣......................................................................:دل ا  ا داء ا) ج(

  ٧٤.....................................................................:دل ا  ا ء اة) د(

  -  ا  ل ا٧٥.........................................................................: د  

  ٧٦.............................................................:دل ا  ا داء ا اى )و(

ما ا:ا  ا  ل٧٧................................................................... د  

  ٧٧.............................................................دل  ا  ا ا: ا اول

  ٧٨..............................................................  ا ادل  ا: اع اول

مع اا :ا ا  ل ا٧٩.................................................................د  



 

)١٢٢(  لا أا  ) درا(  
  

ما ا : ا  ا  ل٨٢................................................................د  

  ٨٢..............................................دل  ا  ا  ا أو أ: اع اول

مع اار: ا  ا  ا  ل٨٨...........................................................د  

ما ا :ق إوط ا  لا و........................................................٩٠  

  ٩٠......................................................................و ال  ا: ا اول

ما ا :ا  لت اق إ٩٤.................................................................ط  

  ٩٤.....................................................................ال  ا ار: ا اول

  ٩٤.................................................................اردل ا  ا : اع اول

مع اار: ا ا  ا  ل٩٨............................................................د  

ما دة: ا ا  ل١٠١..................................................................ا  

  ١٠٣.............................................................ال  ا دة : اع اول

مع اا :  دة ا  ل١٠٥........................................................ا  

١١٠...................................................................................................ا  

ا ا..............................................................................................١١٢  

  ١٢١.........................................................................................س ات

  

  
 


