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 مسودة توصيات مؤتمر نوازل المسلمين الجدد 

 للعرض على أصحاب الفضيلة

 نوازل عقدية

 ،هبام النطق عن جعز ملن الاشارة أ و ابلكتابة عهنام التعبري نطقا، أ و ابلشهادتني ابلإقرار الإسالم عقد يثبت •

قرارا ،مبعناهام العمل مع  .خيالفه ما لك من والرباءة الإسالم، يف وادلخول الإميان اإىل الإجابة به يقصد الزتاميا، اإ

التحقق من قصد الإجابة اإىل الإميان، وادلخول يف الإسالم، وعدم التلبس بناقض جيل أ ن يكون  ينبغي •

واثئق ثبوتية للمسلمني اجلدد، والتعامل احليايت معهم  اس تخراجهو موضع الاهامتم والتحري عند  قطعي،

زاةل الالتباس، كام هو احلال  ذكلةل الشهادتني عىل اإن حدث لَْوٌث يف دلفبزتوجي وحنوه.  وجب التحقق، واإ

اعتقاد  أ ويف اجملمتعات اليت يغلب عىل أ هلها بعض النحل املكفرة؛ اكلقاداينية والهبائية وادلروز والنصريية 

 صىل هللا عليه وسمل اإىل العرب، وحنوها خصوص بعثة محمد

 محمد بعد بنيبالقول بنس بة الودل اإىل هللا، أ و القول  :انتفاهئا من التحقق من بد ل اليت الإسالم نواقض ومن •

 اعتقاد أ والعرب وحدمه،  اإىلهللا عليه وسمل  صىلبعثة محمد  صوصالقول خب وأ   ،صىل هللا عليه وسمل

 .وحنوه عهنا، هللا ريض عائشة املؤمنني أ م يف الإفك حديث تصديق أ و القرأ ن، حتريف

ن اجلديد، املسمل اإسالم يف رشطا ليس لفظا املس يح ببرشية الإقرار •  اإل يثبت هل عقد الإسالم لن اكن واإ

ثبات من التوحيد شهادة تس تلزمه ما اعتقد اذا  من والرباءة عنه، والودل الصاحبة ونفي وحده هلل ال لوهية اإ

 . الاسالم دين خيالف دين لك من بريء أ ان أ و مسمل أ ان يقول أ ن لإسالمه ويكفي الرشك،

ن حيس هنام، ل ملن ابلعربية ابلشهادتني الإقرار يلزم ل •  بلغته، الشهادتني يشهد أ ن الإسالم ملريد ال وىل اكن واإ

ايها يلقن مث سالمه عىل يشهد أ ن الالكم عن للعاجز وجيوز هل، حرجا ذكل ميثل مل ما ابلعربية، اإ  ابلإشارة اإ

 .ابلكتابة أ و

عليه أ و اس تخراج واثئق ثبوتية به لصحة الإسالم  الاشهاد ادلخول يف الإسالم أ و الاعالن عن يشرتط ل •

 الإسالم أ حاكم عليه دنيوية، ومن ذكل أ ن جتري أ و دينية مصلحة من عليه يرتتب تعاىل، بل ملا هللا عند

 وحنوه اجلنائز وأ حاكم والإرث و والعمرة واحلج الزواج يف

امجلةل، لقتضاء عقد الإسالم ذلكل، وينبغي لدلعاة الإسالم يف حقه يف  ال صل يف املسمل معوما ثبوت أ حاكم •

وذكل بتعلميه تفاصيل ال حاكم الرشعية حسب احلاجة،  ،مراعاة التدرج يف دعوة املسمل اجلديد وتعلميه

سقاط  مات واإ قرار احملرَّ وحسب الإطاقة والمتكن من العمل، ول يكون هذا التدرج املمهنج من ابب اإ
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ماكن العمل والعمل، وعىل من يتصدر لتعلمي املسلمني اجلدد الواجبات؛ ل نَّ الوجوب  والتحرمي مرشوٌط ابإ

بالغه ما ة مع معرفة ابل عراف والتقاليد و احلمكة و البشاشصرب والعمل و أ ن يتحىل ابلتقوى و ال أ ن يراعى يف اإ

 وجب عليه تعلمه وامتثاهل أ حسن الطرائق والس بل، مشفوعًة ببيان ِحََك الرشع ومقاصده

منا البالغ، لس تكامل به التقيد ينبغي حمدد زمين جدول هناك ليس •   املصاحل بني املوازنة ذكل يف يراعى واإ

 هتدف تعلميية برامج دلينا يكون نأ   ذكل مينع ، ولتبليغهيف  صلحةامل ترتحج ما يبلغ املسمل اجلديدف  ،املفاسدو 

 أ و أ مرياك، أ فاق هبا جيوبون الامئة من عدد علهيا ويتدرب هجهل، املسمل يسع مال اجلدد املسلمني تعلمي اإىل

 . هبم احمليطة املناطق الاقل عىل

 أ ن أ و املسمل، غري زوهجا مع تبقى أ ن عىل تسمل ممن كقبوهل الفاسد، الرشط مع الإسالم قبول يف يرخص •

 عىل تعداي يتضمن أ و ابلبطالن، الشهادة أ صل عىل الرشط هذا يعود ل أ ن عىل وحنوه، احلجاب ترتدي ل

 وتزكيهتم، تعلميهم يف اجلهد وبذل أ عظم، مفسدة اإىل ليؤدي مبا الرشط هذا بطالن بيان يف الرتفق حق، مع

رشادمه  النقص. هذا تدارك عىل اإسالهمم حيملهم أ ن واملرجو واخملارج، احللول لبعض واإ

ن اسمل دوهنام حص اإسالمه ما اكن يف • ذا أ سمل ال بوان فالصيب تبع هلام، واإ مراعاة اجلوانب  معالمتيزي،  سن اإ

ن أ سمل أ حد ال بوين فالودل تبع هل  القانونية اخلاصة ابحاكم القرص،  .واإ

سالم السكران، ول من اكن حتت تأ ثري اخملدرات،    •  .والاختيارلن العقل مناط التلكيف  ل يعترب اإ

من دخل يف الإسالم من خالل الفرق املرتدة أ و اليت مل يثبت لها ادلخول يف الإسالم ابتداء، بنبغي ملن  •

ليه.  يتعامل معه أ ن يبني هل ذكل، وأ ن يكون ذكل من أ ولوايت اخلطاب اذلي ينبغي أ ن يوجه اإ

دماهجم وحاميهتم من تيارات الغل د،لعناية ابملسلمني اجلدالسعي اجلاد ل ينبغي  • كياانت أ هل يف و يف ادلين، واإ

   .الس نة

 

 نوازل تعبدية

منا اجلديد، املسمل عىل الغسل جيب ل • لعدم ثبوت أ مر لك من  فقط يف أ رحج القولني. يس تحب واإ

 .أ سمل ابلغسل

 من اجلديد املسمل  شعر حلق ويرشع غريه، يف ول اإسالهما ابتداء يف ل املرأ ة شعر حلق يرشع ل •

 خصوصياهتم من هو مما املسلمني بغري خاصة هيئة عىل شعره اكن اإن الرجال
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  فتنة، أ و رضر بدون أ مكن اإن الرجال من أ سمل نعىل م اخلتان فيجب الفطرة، سنن من اخلتان •

 ،ينفره ل ذلكل اإرشاده وأ ن ادلين، عىل ثباته وظهور اإسالمه، اس تقرار بعد احلَك هذا هل ويبني

 .مصلحة ختانه ل نَّ مصلحَة اإسالمه أ عظُم من

عرق اللكب وشعره طاهر يف الصحيح من أ قوال اهل العمل، ويف طهارة ريقه خالف معترب،  •

أ ما فضالته من بول وبراز فهيي  ،احلاجة ومعوم البلوى مسيس وميكن تقليد القائلني بطهارته عند

 احلديثة. جنسة ابلإجامع، ويغين عن الرتاب املنظفات 

لورود النص  ،حظ من النظرمن لعاب اللكب ال نية تطهري الثياب و تطهري كيفية للتفريق بني  •

 والترتيب يف ال نية دون الثياب.ابلتسبيع 

 تكتب أ ن الفاحتة حيفظ مل ملن جيوز كام بلغته، ابلصالة لالإحرام التكبري هل جاز العربية حيسن مل من •

ن ورقة، من ليقرأ ها لغته حبروف هل ل مرات، س بع رددها أ ية مهنا حفظ واإ   اكلتسبيح ذكرا ردد واإ

 ادلعاء هل جيوز كام حفظها، يمتكن من أ ن اإىل الفاحتة ماكن والهتليل واحلوقةل الهتليل و والتحميد

 .وادلنيا ادلين أ مور من الصالة خارج به ادلعاء جيوز ما بلك الصالة داخل بلغته

لهية ال سامء ترمجة يرشع •  هللا دعاء يف اس تعاملها كذكل و العربية، حيسن مل ملن العلية الصفات و الإ

 .هللا عن الإخبار ابب يف دلخولها ،عليه والثناء

 معاين ترمجة يف وحنوها الرتاوحي يف الإمام تالوة العربية حيسن ل من يتابع أ ن احلاجة عند جيوز •

 احملموةل ال هجزة عرب الإلكرتونية املصاحف خالل من املتابعة عند احلاجة جيوز كام القرأ ن،

لقاء جيوز • اب يكون ما ادلعاء و ال حاديث و ال ايت من يضمهنا أ ن عىل العربية بغري امجلعة خطبة اإ

 ةالعربي للغة فهمهم مدى و املسجد جامعة حال هذا يف يراعى و ،لعربية

 مدة ذكل عىل وصىل ،مثهل به يعذر هجال طهارته يبطل ما يفعل اكن أ و الواجبة، الطهارة ترك من •

 والنايس اخملطئ عن هللا عفو من متهد ملا الإعادة، عليه جتب مل طويةل

 

 نوازل أسرية واجتماعية

فاإن يجب للزواج ابلزانية زوال هذه الصفة عهنا ابلتوبة؛ ف  ،العفاف رشط يف الزواج ابلكتابية أ و املسلمة •

 حصح الزواج هبا بغري توبة.وقع الزواج هبا قبل التوبة أ ميض اعتبارا لقول من 
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حتقيقا ملقصود الشارع  ،مجهور أ هل العمل أ ن يزتوج هبا عندأ حبلها  فيرشع ملن الزانية حبىل من الزاناإن اكنت  •

 من السرت، وترغيبا للكهيام يف التوبة.

اإل بعد فراغ رمحها، وفقا للصحيح من أ قوال أ هل العمل، حىت  ل يرشع ناكح احلبىل من الزان بغري من أ حبلها •

حىت تضع محلها، مث جيدد العقد اإن أ ن يفرتقا  يف الصحيح  فينبغي، فاإن تزوهجا ل يسقي ماءه زرع غريه

  .رغبا يف اس تئناف الزوجية، فاإن قدل من أ فتاه خبالف ذكل أ قر عىل حاهل وحسابه عىل هللا

الشافعية اإن قدر أ ن املفسدة يف الفتوى خبالفه أ عظم،  وأ  للمفىت يف هذه النازةل أ ن يقدل قول ال حناف  •

وقد تنعكس عىل أ صل 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 أ ن يزتوهجا. •

جفواز اس تدامته من ابب أ وىل،  ،من أ سمل ودليه زوجة كتابية جاز هل استبقاؤها جلواز عقده علهيا ابتداء •

 أ ن حيسن عرشهتا رجاء أ ن يكرهما هللا ابلإسالم عىل يديه وينبغي هل

، بدعهتم مبلغ الكفر واخلروج من املةل مغالة من أ هل البدع اذلين تبلغ هبالل يصح الزتاوج بني املسلمني و  •

أ ما من مل تبلغ هبم بدعهتم هذا املبلغ ففي ابب الصحة والفساد يصح الزواج مهنم، فلك من ثبت هل عقد 

 .ابلزواج من أ هل الس نةيف امجلةل  ينصحو ! ذكل مالءمة يف النظر الإسالم حص ناكحه برشوطه، ولكن يبقى

ن تس ىن المتهل حىت  ةاملسلم وجيز ل يرشع ت • مبن يظن اإسالمه حىت يسمل فعال، ويشفع القول ابلعمل، واإ

 ، ما مل يفض ذكل اإىل مفسدة أ عظميطمنئ قلبه ابلإميان اكن ذكل حس نا

والاجهتاد يف حتصيل همر املثل  ،املهر أ حاكم هن اإىلهي ج للمسلامت اجلدد تنب اينبغي ملن جيري عقد الزو •

 اإذا طابت نفوسهن مبا دونه. ما اس تطاع، اإل  ابلنس بة لهن

ذا • يبقى الزواج موقوفا يف مدة العدة، و  معارشته، لها حتل فال الإسالم، غري عىل زوهجا وبقي املرأ ة أ سلمت اإ

ن بقي عىل حاهل اكن هل   حىت الرتقب أ و ،الفسخ لطلب التقدم بني اخليار لهافاإن اسمل فهام عىل ناكهحام، واإ

ليه فرتجع لالإسالم صدره هللا يرشح  .اإ

ن اكنت فاسدة ، • اإن اكنت املرأ ة مما جيوز  يقر املسلمون اجلدد عىل ما اكن من أ نكحهتم قبل الإسالم، واإ

 من الويل ول يعترب هل رشوط أ نكحة املسلمني، ول ينظر اإىل صفة عقدمه وكيفيتهناكهحا يف احلال، 

 .ويلحق هبا النسب والنفقة ل وحنوه،وصيغة الإجياب والقبو  د،والشهو 
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، وعند الاس تحقاق القانوين ملرياث ذوي هل ملتني ش ىتأ  فال يتوارث  ،التوارث رشط يف  احتاد ادلين •

نه يوجه اإىل م، وللمفىت يف هذه منه قدر حاجهت هلمستبقى ي املصارف العامة، و  القرىب من غري املسلمني، فاإ

  ”فسدة يف الفتوى خبالفه أ عظممل النازةل أ ن يقدل قول من أ جاز مرياث املسمل من غري املسمل  اإن قدر أ ن ا

يصاءً جتوز الوصية لغري املسمل  • ذا المتليك أ هلية ينايف ل الكفرل ن  ،وقبول اإ  عىل اكنت والمتكل، ل س امي اإ

، ول حرج يف أ ن يوىص ال مر يف ابب الوصية أ وسع منه يف ابب املرياثلقرابة وحنوها، ول ن  الّصةل وجه

 وغري  املسلمني.جلهة عامة ينتفع هبا املسلمون 

 عىل النص عدم عند أ خرى قوانني تزامحه ل حىتأ ن يويص املسمل بتقس مي تركته عىل وفاق الرشع،  ينبغي •

 هبا للمصارف العامة  أ وىصرشعيون مل يكن هل ورثة  فاإن ذكل،

ال حرج على كل من الزوجين في الخلطة مع أوالد زوجه من غيره، لثبوت المحرمية، ولكن  •
 في الخلطة بين األوالد البالغين من الجانبين، ومن الحلول الرضاعة في الحولينيبقى الحرج 

الضرورية  للحاجة، قبل استقالل الطفل بشئونه، وقد يتوسع في التحريم بالرضاعة خارجهما 
أو غيره من ، الوالد اآلخر، ومن الحلول كذلك نقل أحدهما للعيش مع  لخلطة في هذه الحالةل

أو االنتقال إلى بيت أوسع يستقل ، ة راجحةبمفسدما لم يعارض ذلك  خالةاألقارب كجدة أو 
 أحدهما في مدرسة داخلية مأمونة. فيه بعض هؤالء عن بعض، أو جعل

ومنع اخللوة، وتعويدمه  البرص، من والغضاإن تعذرت احللول السابقة، تعني لزوم احلجاب، وسرت العورات  •

 ال حاكم الالزمة للبالغني.عىل مراعاة ال دب، وغري ذكل من 

الاجامتع عىل يف ل حرج يف كون البالغني من اجلنسني يف نفس احلجرة، مع عدم اخللوة، ول حرج كذكل  •

عداده وتقدميه واملؤألكة، فاإن يف املنع من الاجامتع عىل الطعام من املشقة ما فيه، س امي مع  الطعام، عند اإ

 ضيق البيوت وال وقات.

ديب واملراقبة، ومرد ال مر يف اخللطة بني طفال املمزيين مع احلرص عىل التأ  بني ال   ل حرج يف اخللطة •

املمزيين والبالغني من اجلنسني اإىل تقدير الوادلين حلاهلام، وال صل عدم وجوب احتجاب البالغة أ مام املمزي  

 اذلي مل يبلغ احلمل

فغري املسمل املأ مون حمرم لقرابته  ن ال ولد،احملرمية ل تتاثر ابختالف ادلين يف الصحيح، فاإذا اختلف دي •

 املسلمة يف قول أ كرث العلامء، وذكل يف السفر واخللوة والنظر مجيًعا.

 ويشرتط ترك، أ و فعل أ و قول من عليه، وساروا مهنم، طائفة أ و الناس أ غلب اعتَاَده ما وهو حمَك، العرف •

 موجوًدا ابلترصُّف املتعلِّق الُعْرف يكون وأ ن رشعيا، حكام خُياِلف ل وأ ن غالبا، أ و مطردا يكون أ ن لعتباره

نشائه عند  .اإ
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ِّفاق لّكِ الناس عليه؛   • توفُّر َمرتََبة الاجهِتاد الرشعي  ولالُعْرف غري الإجامع ل نه غري اثبت؛ ول يُشرَتط فيه ات

 ل ههل، ولكُّ هذا خبالف الإجامع.

 مقدار من احملامك تقرره ااس تئناس احملَك املسمل مب ذكل ومن الرشع، خيالف مل ما معترب أ مرياك يف العام العرف •

 لغري دينية خبصوصية تش هبا تتضمن مامل اللباس صفةيف عليه الناس  ما تعارف وكذكل احلضانة، يف النفقة

 .املسلمني

ذا الرشعي احلجاب و اللباس • يتعلق  ما مكثل للعرف هيئته تفاصيل يرتك الرشعية للرشوط موافقا اكن اإ

 ل. أ م ال خر ابجلنس تش هبا وكونه ،بلونه

 القول مبنعها عىل الرجال. رتحجال صل يف ال قراط والغالب علهيا اهنا زينة نسائية، في •

ال صل يف ابب ال سامء هو احلل، ول يلزم تغيري الامس اإل اإذا اكن متضمنًا ملعىن غري رشعي أ و معىن  •

منا والتغيري قبيح، أ و فاسد  امس ليس ال خري امسه اكن اإن اإل، العائةل امس وليس ،ال ول ابلمس فقط يتعلق اإ

 .ويرتفق ابملسمل اجلديد يف اإخباره بذكل، النسب جمهول اكن أ و أ صال عائلته

برة فيه حىت يس يل ادلم، مث حُيىش ذكل املاكن  • الومش هو احلرب حتت اجلدل، فهو تغيرٌي للون اجلدل، بغرز اإ

بكحل أ و غريه ليكتسب اجلدل لواًن غري اذلي خلقه هللا تعاىل لصاحبه. و هو حمرم ابتفاق العلامء ملا ورد فَيه 

زالته بغري مرضة أ   عىل عالمة زيل، ل س امي اإذا اكن مش متال من النصوص الصحيحة الرصحية، فاإن تيرست اإ

 ويرتفق ابملسمل اجلديد يف تلكيفه بذكل.كفرية، 

 ال صل عدم اقتناء الالكب اإل حلاجة، اكلصيد أ و احلراسة، وما محل علهيام وأ حلق هبام ابلجهتاد •

 

 نوازل مالية

 احلرام واملال مرشوع، طريق من الإنسان كس به أ و تعاىل، هللا خلقه مما الرشع أ ابحه ما هو احلالل املال •

ما الرشع منعه ما هو ما ذلاته، اإ  واحلرام. احلالل فيه اجمتع ما هو اخملتلط واملال كس به، بسبب واإ

م لكس به قد يكون مأ خوذًا برضا مالكه أ و دون رضاه، وقد يكون مكتس به عاملًا اب • لتحرمي، أ و املال احملرَّ

 ، وللّكِ صورة حمكها.جاهاًل ، أ و متأ ولً 

َّق عني لك وهو ذلاته، حمرماً  من اكتسب ماًل  أ وًل : • جيب  واخلزنير وال صنام، اكمخلر، بذاهتا التحرمي تعل

تالفه به، اإل فامي اذن فيه الرشع من ذكل، اكلنتفاع  الانتفاع هل جيوز ول ،عىل املسمل عامة واملسمل اجلديد اإ

 وحملجبدل اخلزنير بعد دابغه عند القائلني بذكل، أ و الانتفاع بأ نقاض الاصنام ومادهتا بعد هدهما وحنوه، 

يس تأ نف الاستامثر يف هذه ال عيان  يف أ نمن مال حرام، وليس رخصة سلفا هذا يف التخلص مما عنده 

  .الوجه املأ ذون فيه و عىل عىل هذااحملرمة ول
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ذنه، رضاه دون حق وجه بغري غريه مالمن أ خذ  اثنيًا : •  املال من واخملتلس واملغصوب، املرسوق، اكملال واإ

ليه، رده يلزم  العام، ذا بذكل، اإل اذلمة تربأ   ول بعده، من ورثته اإىل أ و اإ ليه الوصول تعذر واإ  يد يف أ قر اإ

 هلم منه قدر حاجهتم. ىبتوجهيه اإىل املصارف العامة، ويستبقاملسلمني اجلدد، ويتخلص منه غريمه 

ذن مالكه ورضاه، اكملقبوض ابلعقود الفاسدة ، عل مع من اكتسب مالً حرامًا  اثلثا : • مه ابلتحرمي، وقبضه ابإ

أ و وأ جرة الوظائف احملرمة، أ و رحب املتاجرة ابحملرمات، أ و أ جرة اخلدمات احملرمة كشهادة الزور وكتابة الراب 

لكيال  ،ال يلزم رده اإىل مالكهف اكتس به عن طريق القامر وامليرس واليانصيب والكهانة ، وحنو ذكل ... اخل

 ،بل يقر يف ايدهيم ابلتوبة ،، ول يلزم التخلص منه ابلنس بة للمسلمني اجلددجيمع هل بني العوض واملعوض

 ارف العامة، ويستبقى هلم منه بقدر حاجهتم ويتخلص منه غريمه بتوجهيه اإىل املص ،ل ن الإسالم جيب ما قبهل

. 

 فيجب ذلاته، حرام مال يف الرشكة اكنت فاإن تفصيل، ففيه احملرمة ابلرشاكة حياته يف رابعا: من ابتيل •

بطال تالفه، الرشكة اإ به، اإل فامي اذن فيه الرشع من ذكل،  الانتفاع هل جيوز ول والتخلص من املال احلرام ابإ

ن أ قر املسلمون اجلدد عىل ما كس بوه مهنا، ويتعني علهيم  ابلكتساب حراماً  وموضوعها الرشكة حمل اكن واإ

 نقض الرشكة أ و اخلروج مهنا. 

خامسا: اإذا وجب التخلّص من املال احلرام فيرُشع وضُعه يف وجوه اخلري واملصاحل العاّمة للمسلمني، ويشمل  •

ال س باب اكختالف ال عيان، واحلرام ل يتعدى اإىل ذكل بناء املساجد ودفع مرصوفاهتا، ل ّن اختالف 

 ذّمتني.

اذّلّمة املالية للّشخص عبارةٌ عن احلقوق املاليّة والالزتامات املاليّة، وما تعلق ابذّلّمة املالية منه ما هو مباٌح  •

 ومنه ما هو حمّرٌم ومنه ما هو خمتلطٌ.

اإسالمه مّث اس توفاها بعده ختلص مهنا اإن قوي عىل من اكنت هل عىل غريه حقوٌق ماليٌّة حمّرمٌة ترتبت قبل  •

ل أ قرت يف يده سالمهنظرا لنعقاد سبب اس تحقاقها  ،ذكل، واإ  ، والإسالم جُيّب ما قبهل. قبل اإ

أ ن يسعى للتخلص من دفعها بأ ّي  نبغي هلمن اكنت عليه الزتاماٌت ماليٌّة حمّرمٌة اكللزتام بدفع فوائد ربويٍّة في  •

 وس يةٍل مرشوعٍة، فاإن مل يمتكّن دفعها بسبب الاضطرار والالزتام السابق. 

لغاء الالزتام، ويُعيد ما أ َخَذُه، حىّت لو دفع تعويٍضاً بسبب  • نّه يسعى لإ اإذا اكن الالزتام تقدمي خدمٍة ُمحّرمٍة فاإ

 فسخ الالزتام

 والتخلص منه ما اس تطاع. ،رامويف الالزتامات اخملتلطًة يوّّف احلالل، وجيهتد يف الامتناع عن احل •
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خامسا: جيب عىل املسمل اجلديد ترك العمل احملّرم ما أ مكن، والبحث عن بديل مرشوع، فاإن مل جيد واكن  •

مضطرًا بقي يف معهل مؤقتا، وجيهتد يف جتنب مبارشة احلرام أ و تقليهل ما أ مكن )كتقدمي امخلر يف املطامع 

 عمل عند أ ول القدرة عىل ذكل.مثاًل( ويس تصحب نية التحول عن هذا ال

 

 زكاة المال الحرام

، ول تربأ  اذّلّمة اإل ابلتّخلّص منه لُكّه، أ ما احلرام هو وحنحلرام ذلاته اكمخلر واحلزنير ل جتب الزاكة يف املال ا •

، وأ ما التوبة أ و ابلإسالم حلّ  ما مىت فيه الّزاكة فتجب ،حمرم معل عىل أ جرا أ خذ وما اكملرسوقاتلغريه 

املال اخملتلط، مفا فيه من حراٍم ذلاته خُيرُج لكّه، وما فيه من حراٍم لغريه فتجب الزاكة فيه مىت ما حّل 

 ابلإسالم أ و التوبة.

 بوجوبها جهال زكاته يخرج لم منحكم 

 حَك لناإن اكن هجهل مما يعذر مبثهل،  ول يلزمه أ داؤها الإمث، عنه سقط بوجوهبا هجال زاكته خيرج مل من •

ذا بلغه،  اإلحق امللكف  يف يثبت ل اخلطاب  سقطمن العمل وهتاونه يف طلبه  لمتكنه مبثهل يعذراكن ل  فاإناإ

 .يقىض أ ن أ حق هللا ودين واملساكني، الفقراء  حبقوق هاعلق لت  الزاكة، عنه تسقط لو ابلتوبة، الإمث عنه

  إعطاء المسلمين الجدد من أموال الزكاة للتأليف

عطاء   • ويضا هلم عخلاطرمه، وت طييبات  ،عند احلاجة اإىل ذكل املسلمني اجلدد من أ موال الزاكة للتأ ليفيرشع اإ

والقول ببقاء هذا املرصف سواء أ اكنوا أ غنياء أ م اكنوا فقراء،  ،من تضييق وجمافاةعام حلقهم بسبب اإسالهمم 

  كغريمه من املسلمني ال صليني.عنه، ومه يف ابيق املصارف  معدل ل اذلي الصحيح وعدم نسخه هو القول
 

 

 


