•
•

•

•

•

•

•

مسودة توصيات مؤتمر نوازل المسلمين الجدد
للعرض على أصحاب الفضيلة
نوازل عقدية
يثبت عقد الإسالم ابلإقرار ابلشهادتني نطقا ،أو التعبري عهنام ابلكتابة أو الاشارة ملن جعز عن النطق هبام،
مع العمل مبعناهام ،اإقرارا الزتاميا ،يقصد به الإجابة اإىل الإميان وادلخول يف الإسالم ،والرباءة من لك ما خيالفه.
ينبغي أن يكون التحقق من قصد الإجابة اإىل الإميان ،وادلخول يف الإسالم ،وعدم التلبس بناقض جيل
قطعي ،هو موضع الاهامتم والتحري عند اس تخراج واثئق ثبوتية للمسلمني اجلدد ،والتعامل احليايت معهم
بزتوجي وحنوه .فاإن حدث ل َ ْو ٌث يف دلةل الشهادتني عىل ذكل وجب التحقق ،وإازاةل الالتباس ،كام هو احلال
يف اجملمتعات اليت يغلب عىل أهلها بعض النحل املكفرة؛ اكلقاداينية والهبائية وادلروز والنصريية أو اعتقاد
خصوص بعثة محمد صىل هللا عليه وسمل اإىل العرب ،وحنوها
ومن نواقض الإسالم اليت ل بد من التحقق من انتفاهئا :القول بنس بة الودل اإىل هللا ،أو القول بنيب بعد محمد
صىل هللا عليه وسمل ،أو القول خبصوص بعثة محمد صىل هللا عليه وسمل اإىل العرب وحدمه ،أو اعتقاد
حتريف القرأن ،أو تصديق حديث الإفك يف أم املؤمنني عائشة ريض هللا عهنا ،وحنوه.
الإقرار ببرشية املس يح لفظا ليس رشطا يف اإسالم املسمل اجلديد ،وإان اكن لن يثبت هل عقد الإسالم اإل
اذا اعتقد ما تس تلزمه شهادة التوحيد من اإثبات اللوهية هلل وحده ونفي الصاحبة والودل عنه ،والرباءة من
الرشك ،ويكفي لإسالمه أن يقول أان مسمل أو أان بريء من لك دين خيالف دين الاسالم.
ل يلزم الإقرار ابلشهادتني ابلعربية ملن ل حيس هنام ،وإان اكن الوىل ملريد الإسالم أن يشهد الشهادتني بلغته،
مث يلقن اإايها ابلعربية ،ما مل ميثل ذكل حرجا هل ،وجيوز للعاجز عن الالكم أن يشهد عىل اإسالمه ابلإشارة
أو ابلكتابة.
ل يشرتط الاعالن عن ادلخول يف الإسالم أو الاشهاد عليه أو اس تخراج واثئق ثبوتية به لصحة الإسالم
عند هللا تعاىل ،بل ملا يرتتب عليه من مصلحة دينية أو دنيوية ،ومن ذكل أن جتري عليه أحاكم الإسالم
يف الزواج واحلج والعمرة و والإرث وأحاكم اجلنائز وحنوه
الصل يف املسمل معوما ثبوت أحاكم الإسالم يف حقه يف امجلةل ،لقتضاء عقد الإسالم ذلكل ،وينبغي لدلعاة
مراعاة التدرج يف دعوة املسمل اجلديد وتعلميه ،وذكل بتعلميه تفاصيل الحاكم الرشعية حسب احلاجة،
احملرمات وإاسقاط
وحسب الإطاقة والمتكن من العمل ،ول يكون هذا التدرج املمهنج من ابب اإقرار َّ
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مرشوط ابإماكن العمل والعمل ،وعىل من يتصدر لتعلمي املسلمني اجلدد
الواجبات؛ ل َّن الوجوب والتحرمي
أن يتحىل ابلتقوى و الصرب والعمل واحلمكة و البشاشة مع معرفة ابلعراف والتقاليد وأن يراعى يف اإبالغه ما
وجب عليه تعلمه وامتثاهل أحسن الطرائق والس بل ،مشفوع ًة ببيان ِح ََك الرشع ومقاصده
ليس هناك جدول زمين حمدد ينبغي التقيد به لس تكامل البالغ ،وإامنا يراعى يف ذكل املوازنة بني املصاحل
واملفاسد ،فيبلغ املسمل اجلديد ما ترتحج املصلحة يف تبليغه ،ول مينع ذكل أن يكون دلينا برامج تعلميية هتدف
اإىل تعلمي املسلمني اجلدد مال يسع املسمل هجهل ،ويتدرب علهيا عدد من الامئة جيوبون هبا أفاق أمرياك ،أو
عىل الاقل املناطق احمليطة هبم.
يرخص يف قبول الإسالم مع الرشط الفاسد ،كقبوهل ممن تسمل عىل أن تبقى مع زوهجا غري املسمل ،أو أن
ل ترتدي احلجاب وحنوه ،عىل أن ل يعود هذا الرشط عىل أصل الشهادة ابلبطالن ،أو يتضمن تعداي عىل
حق ،مع الرتفق يف بيان بطالن هذا الرشط مبا ليؤدي اإىل مفسدة أعظم ،وبذل اجلهد يف تعلميهم وتزكيهتم،
وإارشادمه لبعض احللول واخملارج ،واملرجو أن حيملهم اإسالهمم عىل تدارك هذا النقص.
اإذا أسمل البوان فالصيب تبع هلام ،وإان اسمل دوهنام حص اإسالمه ما اكن يف سن المتيزي ،مع مراعاة اجلوانب
القانونية اخلاصة ابحاكم القرص ،وإان أسمل أحد البوين فالودل تبع هل.
ل يعترب اإسالم السكران ،ول من اكن حتت تأثري اخملدرات ،لن العقل مناط التلكيف والاختيار.
من دخل يف الإسالم من خالل الفرق املرتدة أو اليت مل يثبت لها ادلخول يف الإسالم ابتداء ،بنبغي ملن
يتعامل معه أن يبني هل ذكل ،وأن يكون ذكل من أولوايت اخلطاب اذلي ينبغي أن يوجه اإليه.
ينبغي السعي اجلاد للعناية ابملسلمني اجلدد ،وحاميهتم من تيارات الغلو يف ادلين ،وإادماهجم يف كياانت أهل
الس نة.
نوازل تعبدية
• ل جيب الغسل عىل املسمل اجلديد ،وإامنا يس تحب فقط يف أرحج القولني .لعدم ثبوت أمر لك من
أسمل ابلغسل.
• ل يرشع حلق شعر املرأة ل يف ابتداء اإسالهما ول يف غريه ،ويرشع حلق شعر املسمل اجلديد من
الرجال اإن اكن شعره عىل هيئة خاصة بغري املسلمني مما هو من خصوصياهتم
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اخلتان من سنن الفطرة ،فيجب اخلتان عىل من أسمل من الرجال اإن أمكن بدون رضر أو فتنة،
ويبني هل هذا احلَك بعد اس تقرار اإسالمه ،وظهور ثباته عىل ادلين ،وأن اإرشاده ذلكل ل ينفره،
ل َّن مصلح َة اإسالمه أعظ ُم من مصلحة ختانه.
عرق اللكب وشعره طاهر يف الصحيح من أقوال اهل العمل ،ويف طهارة ريقه خالف معترب،
وميكن تقليد القائلني بطهارته عند مسيس احلاجة ومعوم البلوى ،أما فضالته من بول وبراز فهيي
جنسة ابلإجامع ،ويغين عن الرتاب املنظفات احلديثة.
للتفريق بني كيفية تطهري الثياب وتطهري النية من لعاب اللكب حظ من النظر ،لورود النص
ابلتسبيع والترتيب يف النية دون الثياب.
من مل حيسن العربية جاز هل التكبري ل إالحرام ابلصالة بلغته ،كام جيوز ملن مل حيفظ الفاحتة أن تكتب
هل حبروف لغته ليقرأها من ورقة ،وإان حفظ مهنا أية رددها س بع مرات ،وإال ردد ذكرا اكلتسبيح
والتحميد و الهتليل واحلوقةل والهتليل ماكن الفاحتة اإىل أن يمتكن من حفظها ،كام جيوز هل ادلعاء
بلغته داخل الصالة بلك ما جيوز ادلعاء به خارج الصالة من أمور ادلين وادلنيا.
يرشع ترمجة السامء الإلهية و الصفات العلية ملن مل حيسن العربية ،و كذكل اس تعاملها يف دعاء هللا
والثناء عليه ،دلخولها يف ابب الإخبار عن هللا.
جيوز عند احلاجة أن يتابع من ل حيسن العربية تالوة الإمام يف الرتاوحي وحنوها يف ترمجة معاين
القرأن ،كام جيوز عند احلاجة املتابعة من خالل املصاحف الإلكرتونية عرب الهجزة احملموةل
جيوز اإلقاء خطبة امجلعة بغري العربية عىل أن يضمهنا من الايت و الحاديث و ادلعاء ما يكون اب
لعربية ،و يراعى يف هذا حال جامعة املسجد و مدى فهمهم للغة العربية
من ترك الطهارة الواجبة ،أو اكن يفعل ما يبطل طهارته هجال يعذر به مثهل ،وصىل عىل ذكل مدة
طويةل مل جتب عليه الإعادة ،ملا متهد من عفو هللا عن اخملطئ والنايس

نوازل أسرية واجتماعية
• العفاف رشط يف الزواج ابلكتابية أو املسلمة ،فيجب للزواج ابلزانية زوال هذه الصفة عهنا ابلتوبة؛ فاإن
وقع الزواج هبا قبل التوبة أميض اعتبارا لقول من حصح الزواج هبا بغري توبة.
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اإن اكنت الزانية حبىل من الزان فيرشع ملن أحبلها أن يزتوج هبا عند مجهور أهل العمل ،حتقيقا ملقصود الشارع
من السرت ،وترغيبا للكهيام يف التوبة.
ل يرشع ناكح احلبىل من الزان بغري من أحبلها اإل بعد فراغ رمحها ،وفقا للصحيح من أقوال أهل العمل ،حىت
ل يسقي ماءه زرع غريه ،فاإن تزوهجا فينبغي يف الصحيح أن يفرتقا حىت تضع محلها ،مث جيدد العقد اإن
رغبا يف اس تئناف الزوجية ،فاإن قدل من أفتاه خبالف ذكل أقر عىل حاهل وحسابه عىل هللا.
للمفىت يف هذه النازةل أن يقدل قول الحناف أو الشافعية اإن قدر أن املفسدة يف الفتوى خبالفه أعظم،
وقد تنعكس عىل أصل ادلين نفسه ابلفتنة ( الشافعية عىل حصة العقد والوطء ،واحلنفية عىل حصة العقد
وحرمة الوطء)
ل سبيل ملن تزوج حببىل من الزان من غريه اإىل اس تلحاق هذا الودل اإجامعا لهنا حبىل به قبل أن يزتوهجا.
من أسمل ودليه زوجة كتابية جاز هل استبقاؤها جلواز عقده علهيا ابتداء ،جفواز اس تدامته من ابب أوىل،
وينبغي هل أن حيسن عرشهتا رجاء أن يكرهما هللا ابلإسالم عىل يديه
ل يصح الزتاوج بني املسلمني والغالة من أهل البدع اذلين تبلغ هبم بدعهتم مبلغ الكفر واخلروج من املةل،
أما من مل تبلغ هبم بدعهتم هذا املبلغ ففي ابب الصحة والفساد يصح الزواج مهنم ،فلك من ثبت هل عقد
الإسالم حص ناكحه برشوطه ،ولكن يبقى النظر يف مالءمة ذكل! وينصح يف امجلةل ابلزواج من أهل الس نة.
ل يرشع تزوجي املسلمة مبن يظن اإسالمه حىت يسمل فعال ،ويشفع القول ابلعمل ،وإان تس ىن المتهل حىت
يطمنئ قلبه ابلإميان اكن ذكل حس نا ،ما مل يفض ذكل اإىل مفسدة أعظم
ينبغي ملن جيري عقد الزواج للمسلامت اجلدد تنبهيهن اإىل أحاكم املهر ،والاجهتاد يف حتصيل همر املثل
ابلنس بة لهن ما اس تطاع ،اإل اإذا طابت نفوسهن مبا دونه.
اإذا أسلمت املرأة وبقي زوهجا عىل غري الإسالم ،فال حتل لها معارشته ،ويبقى الزواج موقوفا يف مدة العدة،
فاإن اسمل فهام عىل ناكهحام ،وإان بقي عىل حاهل اكن هل لها اخليار بني التقدم لطلب الفسخ ،أو الرتقب حىت
يرشح هللا صدره ل إالسالم فرتجع اإليه.
يقر املسلمون اجلدد عىل ما اكن من أنكحهتم قبل الإسالم ،وإان اكنت فاسدة  ،اإن اكنت املرأة مما جيوز
ناكهحا يف احلال ،ول ينظر اإىل صفة عقدمه وكيفيته ،ول يعترب هل رشوط أنكحة املسلمني من الويل
والشهود ،وصيغة الإجياب والقبول وحنوه ،ويلحق هبا النسب والنفقة.
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• احتاد ادلين رشط يف التوارث  ،فال يتوارث أهل ملتني ش ىت ،وعند الاس تحقاق القانوين ملرياث ذوي
القرىب من غري املسلمني ،فاإنه يوجه اإىل املصارف العامة ،ويستبقى هلم منه قدر حاجهتم ،وللمفىت يف هذه
النازةل أن يقدل قول من أجاز مرياث املسمل من غري املسمل اإن قدر أن املفسدة يف الفتوى خبالفه أعظم”
إيصاء وقبول ،لن الكفر ل ينايف أهلية المتليك والمتكل ،ل س امي اإذا اكنت عىل
• جتوز الوصية لغري املسمل ا ً
الصةل لقرابة وحنوها ،ولن المر يف ابب الوصية أوسع منه يف ابب املرياث ،ول حرج يف أن يوىص
وجه ّ
جلهة عامة ينتفع هبا املسلمون وغري املسلمني.
• ينبغي أن يويص املسمل بتقس مي تركته عىل وفاق الرشع ،حىت ل تزامحه قوانني أخرى عند عدم النص عىل
ذكل ،فاإن مل يكن هل ورثة رشعيون أوىص هبا للمصارف العامة
• ال حرج على كل من الزوجين في الخلطة مع أوالد زوجه من غيره ،لثبوت المحرمية ،ولكن
يبقى الحرج في الخلطة بين األوالد البالغين من الجانبين ،ومن الحلول الرضاعة في الحولين
 ،وقد يتوسع في التحريم بالرضاعة خارجهما قبل استقالل الطفل بشئونه ،للحاجة الضرورية
للخلطة في هذه الحالة  ،ومن الحلول كذلك نقل أحدهما للعيش مع الوالد اآلخر ،أو غيره من
األقارب كجدة أو خالة ما لم يعارض ذلك بمفسدة راجحة ،أو االنتقال إلى بيت أوسع يستقل
فيه بعض هؤالء عن بعض ،أو جعل أحدهما في مدرسة داخلية مأمونة.
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اإن تعذرت احللول السابقة ،تعني لزوم احلجاب ،وسرت العورات والغض من البرص ،ومنع اخللوة ،وتعويدمه
عىل مراعاة الدب ،وغري ذكل من الحاكم الالزمة للبالغني.
ل حرج يف كون البالغني من اجلنسني يف نفس احلجرة ،مع عدم اخللوة ،ول حرج كذكل يف الاجامتع عىل
الطعام ،عند اإعداده وتقدميه واملؤألكة ،فاإن يف املنع من الاجامتع عىل الطعام من املشقة ما فيه ،س امي مع
ضيق البيوت والوقات.
ل حرج يف اخللطة بني الطفال املمزيين مع احلرص عىل التأديب واملراقبة ،ومرد المر يف اخللطة بني
املمزيين والبالغني من اجلنسني اإىل تقدير الوادلين حلاهلام ،والصل عدم وجوب احتجاب البالغة أمام املمزي
اذلي مل يبلغ احلمل
احملرمية ل تتاثر ابختالف ادلين يف الصحيح ،فاإذا اختلف دين الولد ،فغري املسمل املأمون حمرم لقرابته
املسلمة يف قول أكرث العلامء ،وذكل يف السفر واخللوة والنظر مجي ًعا.
العرف حمَك ،وهو ما اع َتادَه أغلب الناس أو طائفة مهنم ،وساروا عليه ،من قول أو فعل أو ترك ،ويشرتط
ابلترصف موجودًا
لعتباره أن يكون مطردا أو غالبا ،وأن ل ُخيا ِلف حكام رشعيا ،وأن يكون ال ُع ْرف املتع ِل ّق ُّ
عند اإنشائه.
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ال ُع ْرف غري الإجامع لنه غري اثبت؛ ول ي َ
ُشرتط فيه ا ِتّفاق ِّ
لك الناس عليه؛ ول توفُّر َمرتَ َبة الاجهتِ اد الرشعي
لههل ،و ُّ
لك هذا خبالف الإجامع.
العرف العام يف أمرياك معترب ما مل خيالف الرشع ،ومن ذكل اس تئناس احملَك املسمل مبا تقرره احملامك من مقدار
النفقة يف احلضانة ،وكذكل ما تعارف الناس عليه يف صفة اللباس مامل تتضمن تش هبا خبصوصية دينية لغري
املسلمني.
اللباس و احلجاب الرشعي اإذا اكن موافقا للرشوط الرشعية يرتك تفاصيل هيئته للعرف مكثل ما يتعلق
بلونه ،وكونه تش هبا ابجلنس الخر أم ل.
الصل يف القراط والغالب علهيا اهنا زينة نسائية ،فيرتحج القول مبنعها عىل الرجال.
الصل يف ابب السامء هو احلل ،ول يلزم تغيري الامس اإل اإذا اكن متضمن ًا ملعىن غري رشعي أو معىن
فاسد أو قبيح ،والتغيري اإمنا يتعلق فقط ابلمس الول ،وليس امس العائةل ،اإل اإن اكن امسه الخري ليس امس
عائلته أصال أو اكن جمهول النسب ،ويرتفق ابملسمل اجلديد يف اإخباره بذكل.
الومش هو احلرب حتت اجلدل ،فهو تغيريٌ للون اجلدل ،بغرز اإبرة فيه حىت يس يل ادلم ،مث ُحيىش ذكل املاكن
بكحل أو غريه ليكتسب اجلدل لو ًان غري اذلي خلقه هللا تعاىل لصاحبه .و هو حمرم ابتفاق العلامء ملا ورد فَيه
من النصوص الصحيحة الرصحية ،فاإن تيرست إازالته بغري مرضة أزيل ،ل س امي اإذا اكن مش متال عىل عالمة
كفرية ،ويرتفق ابملسمل اجلديد يف تلكيفه بذكل.
الصل عدم اقتناء الالكب اإل حلاجة ،اكلصيد أو احلراسة ،وما محل علهيام وأحلق هبام ابلجهتاد

نوازل مالية
• املال احلالل هو ما أابحه الرشع مما خلقه هللا تعاىل ،أو كس به الإنسان من طريق مرشوع ،واملال احلرام
هو ما منعه الرشع اإما ذلاته ،وإاما بسبب كس به ،واملال اخملتلط هو ما اجمتع فيه احلالل واحلرام.
احملرم لكس به قد يكون مأخوذ ًا برضا مالكه أو دون رضاه ،وقد يكون مكتس به عامل ًا ابلتحرمي ،أو
• املال َّ
جاه ًال  ،أو متأو ًل ،و ِّ
للك صورة حمكها.
• أو ًل  :من اكتسب ما ًل حمرم ًا ذلاته ،وهو لك عني تعلَّق التحرمي بذاهتا اكمخلر ،والصنام ،واخلزنير جيب
عىل املسمل عامة واملسمل اجلديد اإتالفه ،ول جيوز هل الانتفاع به ،اإل فامي اذن فيه الرشع من ذكل ،اكلنتفاع
جبدل اخلزنير بعد دابغه عند القائلني بذكل ،أو الانتفاع بأنقاض الاصنام ومادهتا بعد هدهما وحنوه ،وحمل
هذا يف التخلص مما عنده سلفا من مال حرام ،وليس رخصة يف أن يس تأنف الاستامثر يف هذه العيان
احملرمة ولو عىل عىل هذا الوجه املأذون فيه.
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اثني ًا  :من أخذ مال غريه بغري وجه حق دون رضاه وإاذنه ،اكملال املرسوق ،واملغصوب ،واخملتلس من املال
العام ،يلزم رده اإليه ،أو اإىل ورثته من بعده ،ول تربأ اذلمة اإل بذكل ،وإاذا تعذر الوصول اإليه أقر يف يد
املسلمني اجلدد ،ويتخلص منه غريمه بتوجهيه اإىل املصارف العامة ،ويستبقى هلم منه قدر حاجهتم.
اثلثا  :من اكتسب ما ًل حرام ًا مع علمه ابلتحرمي ،وقبضه ابإذن مالكه ورضاه ،اكملقبوض ابلعقود الفاسدة ،
وأجرة الوظائف احملرمة ،أو رحب املتاجرة ابحملرمات ،أو أجرة اخلدمات احملرمة كشهادة الزور وكتابة الراب أو
اكتس به عن طريق القامر وامليرس واليانصيب والكهانة  ،وحنو ذكل  ...اخل فال يلزم رده اإىل مالكه ،لكيال
جيمع هل بني العوض واملعوض ،ول يلزم التخلص منه ابلنس بة للمسلمني اجلدد ،بل يقر يف ايدهيم ابلتوبة،
لن الإسالم جيب ما قبهل ،ويتخلص منه غريمه بتوجهيه اإىل املصارف العامة ،ويستبقى هلم منه بقدر حاجهتم
.
رابعا :من ابتيل يف حياته ابلرشاكة احملرمة ففيه تفصيل ،فاإن اكنت الرشكة يف مال حرام ذلاته ،فيجب
اإبطال الرشكة والتخلص من املال احلرام ابإتالفه ،ول جيوز هل الانتفاع به ،اإل فامي اذن فيه الرشع من ذكل،
وإان اكن حمل الرشكة وموضوعها حرام ًا ابلكتساب أقر املسلمون اجلدد عىل ما كس بوه مهنا ،ويتعني علهيم
نقض الرشكة أو اخلروج مهنا.
خامسا :اإذا وجب التخلّص من املال احلرام فيُرشع وض ُعه يف وجوه اخلري واملصاحل العا ّمة للمسلمني ،ويشمل
ذكل بناء املساجد ودفع مرصوفاهتا ،ل ّن اختالف الس باب اكختالف العيان ،واحلرام ل يتعدى اإىل
ذ ّمتني.
ا ّذل ّمة املالية ّ
مباح
للشخص عبارةٌ عن احلقوق املال ّية والالزتامات املال ّية ،وما تعلق اب ّذل ّمة املالية منه ما هو ٌ
حمر ٌم ومنه ما هو خمتلطٌ.
ومنه ما هو ّ
حمرم ٌة ترتبت قبل اإسالمه ّمث اس توفاها بعده ختلص مهنا اإن قوي عىل
من اكنت هل عىل غريه ٌ
حقوق مال ّي ٌة ّ
ذكل ،وإال أقرت يف يده ،نظرا لنعقاد سبب اس تحقاقها قبل اإسالمه ،والإسالم ُجي ّب ما قبهل.
من اكنت عليه الزت ٌ
حمرم ٌة اكللزتام بدفع فوائد ربوي ّ ٍة فينبغي هل أن يسعى للتخلص من دفعها بأ ّي
امات مال ّي ٌة ّ
وس ي ٍةل مرشوع ٍة ،فاإن مل يمتكّن دفعها بسبب الاضطرار والالزتام السابق.
حرم ٍة ف إان ّه يسعى لإلغاء الالزتام ،ويُعيد ما أ َخ َذ ُهّ ،
حىت لو دفع تعو ٍيض ًا بسبب
اإذا اكن الالزتام تقدمي خدم ٍة ُم ّ
فسخ الالزتام
ويف الالزتامات اخملتلط ًة ّ
يوّف احلالل ،وجيهتد يف الامتناع عن احلرام ،والتخلص منه ما اس تطاع.
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احملرم ما أمكن ،والبحث عن بديل مرشوع ،فاإن مل جيد واكن
• خامسا :جيب عىل املسمل اجلديد ترك العمل ّ
مضطر ًا بقي يف معهل مؤقتا ،وجيهتد يف جتنب مبارشة احلرام أو تقليهل ما أمكن (كتقدمي امخلر يف املطامع
مث ًال) ويس تصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة عىل ذكل.
زكاة المال الحرام

• ل جتب الزاكة يف املال احلرام ذلاته اكمخلر واحلزنير وحنوه ،ول تربأ ا ّذل ّمة اإل ابلتّخلّص منه ُلكّه ،أما احلرام
لغريه اكملرسوقات وما أخذ أجرا عىل معل حمرم ،فتجب ّالزاكة فيه مىت ما ح ّل ابلإسالم أو التوبة ،وأما
املال اخملتلط ،مفا فيه من حرا ٍم ذلاته ُخي ُرج لكّه ،وما فيه من حرا ٍم لغريه فتجب الزاكة فيه مىت ما ح ّل
ابلإسالم أو التوبة.

حكم من لم يخرج زكاته جهال بوجوبها

• من مل خيرج زاكته هجال بوجوهبا سقط عنه الإمث ،ول يلزمه أداؤها اإن اكن هجهل مما يعذر مبثهل ،لن حَك
اخلطاب ل يثبت يف حق امللكف اإل اإذا بلغه ،فاإن اكن ل يعذر مبثهل لمتكنه من العمل وهتاونه يف طلبه سقط
عنه الإمث ابلتوبة ،ول تسقط عنه الزاكة ،لتعلقها حبقوق الفقراء واملساكني ،ودين هللا أحق أن يقىض.
إعطاء المسلمين الجدد من أموال الزكاة للتأليف

• يرشع اإعطاء املسلمني اجلدد من أموال الزاكة للتأليف عند احلاجة اإىل ذكل ،تطييبا خلاطرمه ،وتعويضا هلم
عام حلقهم بسبب اإسالهمم من تضييق وجمافاة ،سواء أاكنوا أغنياء أم اكنوا فقراء ،والقول ببقاء هذا املرصف
وعدم نسخه هو القول الصحيح اذلي ل معدل عنه ،ومه يف ابيق املصارف كغريمه من املسلمني الصليني.
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