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 الذي بعثه اهللا احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد  
باهلدى، ودين احلق، ليظهره عىل الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى األمانة 
ونصح األمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده، وتركنا عىل البيضاء ليلها كنهارها 

 .ال يزيغ عنها إال هالك
 :أما بعد  
فلام كان الداخلون يف اإلسالم يزيدون، وقوافل املهتدين يف هذا الزمان   
 وطريقته يف الدعوة إىل rًاىل؛ كان لزاما عىل أهل العلم بيان هدي النبي تتو

ًاهللا عموما ويف دعوة املسلمني اجلدد خصوصا ً. 
 وطريقته يف التعامل rَّويف هذا الكتاب مجع  ملا تيرس من هدي النبي   

مع املسلم اجلديد، لعله يستفيد منه الداعية واملدعو يف هذا الباب ويكون 
 .تثبيت عىل هذا الدين ورسوخ القدم فيهًسببا لل

ِّنسأل اهللا أن حيبب إلينا اإليامن، ويزينه يف قلوبنا، ويكره إلينا الكفر    ِّ ِّ
 .والفسوق والعصيان، وجيعلنا من الراشدين

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني  
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 أمته، ورغبته يف دخوهلم اإلسالم كبرية جدا  عىلrإن شفقة النبي   
   :حتى خاطبه ربه تبارك وتعاىل بقوله

:وبقوله سبحانه ]٣: الشعراء[+ , - ) ( *
> = < ; :9 8 76 54 

 .)١(مهلك نفسك مما حترص عليهم وحتزن:  أي]٦: الكهف[
 فعن عبد اهللا بن عمرو بن ، من أجل هداية أمتهrكم ذرفت عيناه ف  
 B A : تال قول اهللا عز وجل يف إبراهيمrأن النبي بعاص ال

D C GF E  Q P O N M LK J I H  
u :ÅÄ Ã Â Á Ç Æ  È، وقال عيسى ]٣٦: إبراهيم[

Ë Ê É Ì ]ِاللهم أمتي أمتي،«: فرفع يديه وقال .]١١٨: ملائدة َِّ َّ َُّ ُ ُ َّ 
َوبكى َ   فسله-بك أعلم ور -يا جربيل اذهب إىل حممد : فقال اهللا عز وجل، »َ

فقال ،  بام قالr فسأله، فأخربه رسول اهللا uفأتاه جربيل ، ما يبكيك؟
َإنا سنرضيك يف أمتك وال نسوءك«: يا جربيل، اذهب إىل حممد فقل: اهللا ُ ُ َّ ْ ََ ََّ َ َ َِ ُِ ِ ُ ِ«)٢(. 

                                                      
 ).٥/١٣٧( تفسري القرآن العظيم  )  ١(
 ). ٢٠٢( رواه مسلم  )  ٢(
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وكم برقت أسارير وجهه عليه الصالة والسالم فرحا ورسورا بإشهار   
ْوالذي نفس حممد بيده إين ألرجو أن «: ائلرجل إسالمه كيف ال وهو الق َ ُ ُ َْ َ ََّ َ ِّ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ ْ َ َّ

ِتكونوا نصف أهل اجلنة َِّ ََْ ِ ْ َْ َ ُ ُ«)١(. 
 .ب بإسالم عدي بن حاتم وعكرمة بن أيب جهل rوقد فرح   

َطوبى ملن هدي إىل اإلسالم، وكان عيشه كفافا، وقنع«: وكان يقول َ ُ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َُ ْ َْ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ َ ُ«)٢(.  
 rكان غالم هيودي خيدم النبي :  قالtس بن مالك وعن أن  

ْأسلم«: فقعد عند رأسه فقال له . يعودهrفمرض فأتاه النبي  ِْ فنظر إىل ، »َ
 وهو rفخرج النبي ، فأسلم ،أطع أبا القاسم: أبيه وهو عنده فقال له

ُاحلمد «: يقول ْ ِ الذي أنقذه من النارهللاِْ َّ ْ ُِ َِ َ ْ َ َّ«)٣(. 
ِ الذي أنقذه يب من النارهللاُِد ْمْاحل«: ويف رواية   َّ ْ ُِ ِِ َ َ ْ َ َّ«)٤(. 
 مكة عام الفتح، rملا دخل رسول اهللا : وقال حويطب بن عبد العزى  

خفت خوفا شديدا، فخرجت من بيتي، وفرقت عيايل يف مواضع يأمنون 
فيها، فانتهيت إىل حائط عوف، فكنت فيه، فإذا أنا بأيب ذر الغفاري، وكانت 

، أبا حممد: فقال. فلام رأيته هربت منه. عةنامأبدا واخللة ُبيني وبينه خلة 
                                                      

 ).٢٢١( ، ومسلم)٦٥٢٨(رواه البخاري   )  ١(
 .، وصححه احلاكم ووافقه الذهبي)٢٣٤٩( الرتمذي رواه  )  ٢(
 ).١٣٥٦( رواه البخاري  )  ٣(
 .، وصححه األلباين)٣٠٩٥(رواه أبو داود   )  ٤(
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ال خوف عليك أنت آمن : قال. اخلوف: قلت، ما لك؟: قال. لبيك: فقلت
 ،اذهب إىل منزلك: فقال فرجعت إليه، فسلمت عليه. بأمان اهللا عز وجل

 هل يل سبيل إىل منزيل، واهللا ما أراين أصل إىل بيتي حيا حتى ألفى فأقتل،: قلت
فامجع عيالك : قال .أو يدخل عيل منزيل فأقتل، وإن عيايل لفي مواضع شتى

فبلغ معي، وجعل ينادي عىل أن حويطبا . يف موضع، وأنا أبلغ معك إىل منزلك
َآمن فال هيج َأوليس «:  فأخربه فقالrثم انرصف أبو ذر إىل رسول اهللا . ُ َْ َ َ

ِقد َن الناس كلهم إال مِم أَ ْ ُ ُّ ُ ُ  عيايل فاطمأننت ورددت:  قال»؟همِتلِق بُن أمرتََّ
 يا أبا حممد حتى متى؟ وإىل متى؟ سبقت: َّوعاد إيل أبو ذر، فقال يل، منازهلمإىل 

 فأسلم rيف املواطن كلها، وفاتك خري كثري، وبقي خري كثري، فأت رسول اهللا 
أحلم الناس، رشفه  أبر الناس، وأوصل الناس، وrتسلم، ورسول اهللا 

فخرجت معه حتى أتيت . فأنا أخرج معك، فآتيه: قلت،  وعزه عزكرشفك،
، فوقفت عىل رأسه، ب بالبطحاء وعنده أبو بكر وعمر rرسول اهللا 

 السالم عليك أهيا النبي ورمحة: قل: قال، وسألت أبا ذر كيف يقال إذا سلم عليه؟
ُوعليك السالم«: فقال اهللا وبركاته، فقلتها، َّ َْ َ َ  ال إله أنأشهد : فقلت، »ُِبويطُح َ

َاحلمد هللاَِِّ الذي هداك« : rفقال رسول اهللا ، إال اهللا، وأنك رسول اهللا َ َُ ِ َّ ْ ْ«.  
َّورس    ماال فأقرضته أربعني ألف يستقرضنا بإسالمي، وr رسول اهللا ُ

 .)١( بعريمائةدرهم، وشهدت معه حنينا والطائف، وأعطاين من غنائم حنني 

                                                      
 ).٦٠٨٤(رواه احلاكم يف املستدرك     )١(
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 وصفه به ربه تبارك وتعاىل  عىل إسالم أمته، ماrومما يؤكد حرصه   
£ ¤ ¥  | { ~ � ¡ ¢: بقوله

¨ § ¦ ª ©   ]١٢٨: التوبة[. 
 . يشق عليه األمر الذي يشق عليكم ويعنتكم: £ ¤ ¥ ¢

 فيحب لكم اخلري، ويسعى جهده يف إيصاله ¦ §
إليكم، وحيرص عىل هدايتكم إىل اإليامن، ويكره لكم الرش، ويسعى جهده 

 .هيف تنفريكم عن
¨  ª ©  شديد الرأفة والرمحة هبم، أرحم : أي

 . هبم من والدهيم
 يبتهل إىل اهللا تعاىل بالدعاء هلداية من توسم فيه اخلري من rكام كان   

َّاللهم «:  قالrأن النبي بأمته؛ ليدخل يف اإلسالم، فعن ابن عباس  ُ َّ
َأعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إل َِ ِ ْ َّ ْ َ ُْ َ ِّ َِ َ ََ ِ ِ ْ َّ ِ َيكَ ِبأيب جهل أو بعمر بن : ْ ْ ُ ْ ََ َ ِ َِ ٍ ِْ َ

ِاخلطاب َّ َْ«)١( .   
 لوكان هذا يف أول األمر ثم خص عمر بالدعاء، فعن عائشة   
َّاللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب خاصة«: rقال رسول اهللا : قالت ْ َُ َِّ َّ َْ ِ َ َ َ ْ َِّ َ ِ ْ ِ َ ُ َّ«)٢(. 

                                                      
 .، وصححه ابن حبان)٣٦٨١( رواه الرتمذي  )  ١(
 .وصححه احلاكم، ووافقه الذهبي) ١٠٥(رواه ابن ماجه   )  ٢(
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ال ( :تى قال قائلهممع أن كثريا من الناس كان يائسا من إسالم عمر، ح
ْيسلم عمر حتى يسلم محار اخلطاب ُ()١(. 

كان له األثر البالغ يف دخوله  س  لعمر بن اخلطابrُفدعاء النبي   
ِفقد أسلم عقب دعاء النبي . اإلسالم َr له. 

: tقال أبو هريرة :  باإلسالمt  ألم أيب هريرةr دعاؤهوكذلك   
فأسمعتني يف رسول اهللا  وهتا يومامرشكة، فدع كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي

rفأتيت رسول اهللا ،  ما أكرهrإين كنت ، يا رسول اهللا:  وأنا أبكي، قلت
أكره،  أدعو أمي إىل اإلسالم فتأبى عيل، فدعوهتا اليوم فأسمعتني فيك ما

ِاللهم اهد أم أيب«: rفقال رسول اهللا ، فادع اهللا أن هيدي أم أيب هريرة َ َُّ َِّ ْ ُ َّ 
َهريرة َ ْ َ فلام جئت رصت إىل . rفخرجت مستبرشا بدعوة نبي اهللا . »ُ

مكانك يا أبا : الباب، فإذا هو جماف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت
 فاغتسلت، ولبست درعها، وعجلت: وسمعت خضخضة املاء، قال ،هريرة

يا أبا هريرة، أشهد أن ال إله إال اهللا، : ثم قالت. عن مخارها، ففتحت الباب
  !!دا عبده ورسولهوأشهد أن حمم

 يا رسول اهللا،:  فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قلتrفرجعت إىل رسول اهللا   
فحمد اهللا وأثنى عليه . أيب هريرة أبرش، قد استجاب اهللا دعوتك، وهدى أم

يا رسول اهللا ادع اهللا أن حيببني أنا وأمي إىل عباده : قلت، وقال خريا
                                                      

 .وهو صحيح كام يف معجم الزوائد) ٢٥/٢٩(رواه الطرباين يف الكبري  )  ١(
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ُاللهم حبب عبيدك هذا وأمه «: r اهللا فقال رسول، املؤمنني، وحيببهم إلينا َ َ َ ُ ْ ِّ ََّ ْ َُّ َ َ َ ُ َّ
َإىل عبادك املؤمنني، وحبب إليهم املؤمنني َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْْ ُْْ ِْ َ ِ ِْ ِّ َ َ ََ فام خلق مؤمن يسمع يب وال ، »َ

 .)١(يراين إال أحبني
 t هريرةأيب  لقبيلة دوس باهلداية لإلسالم فعن r  دعاؤهوكذلك  
 إن دوسا قد هلكت عصت:  فقالrإىل النبي  t جاء الطفيل بن عمرو: قال

ْاللهم اهد دوسا«: فقال،  فظن الناس أنه يدعو عليهم،وأبت فادع اهللا عليهم َ ِْ َّ ُ َّ ،
ْوأت هبم ِ ِ ِ ْ َ«)٢(.   

 تألفهم، وأما من وغائلتهم، ويرجيأمن  إنام كان ملن rودعاء النبي   
 ألجل  وربام قنت عليهميدعواشتدت شوكتهم، وكثر أذاهم، فقد كان 

  .)٣(ذلك

                                                      
 ).٢٤٩١(ه مسلم روا  )  ١(
 ).٢٩٣٧(رواه البخاري   )  ٢(
 ).٦/١٠٨(انظر فتح الباري   )٣(
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يا رسول : ٌ مقنع باحلديد، فقالٌ رجلr َّالنبيأتى :  قالtعن الرباء    
ْأسلم ثم قاتل«: قال، ُاهللا، أقاتل، أو أسلم؟ ِ َِ َُّ ْ ْ فقال . فأسلم، ثم قاتل فقتل. »َ

ِعمل قليال وأجر كثريا«: rسول اهللا ر ِ َِ َ ِ ُ َ ََ َ«)١(. 
وعىل هذا فإن األجر الكثري قد حيصل بالعمل اليسري فضال من اهللا   

 .وإحسانا
يف هذا احلديث دليل أن اهللا يعطى الثواب اجلزيل عىل ( :قال املهلب  

العمل اليسري تفضال منه عىل عباده، فاستحق هذا نعيم األبد يف اجلنة 
ه، وإن كان عمله قليال؛ ألنه اعتقد أنه لو عاش لكان مؤمنا طول بإسالم

 . )٢()حياته فنفعته نيته، وإن كان قد تقدمها قليل من العمل
  

                                                      
 ).٢٨٠٨(رواه البخاري  )  ١(
 ).٩/٢٩(بن بطالرشح صحيح البخاري ال  )  ٢(
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ٍأن يغتسل بامء وسدر« rفعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي    ْ َِ ٍ َِ َ ِ َ ْ َ ْ َ«)١(. 
ُاذهبوا «: rُن أثال أسلم فقال رسول اهللا أن ثاممة ب tوعن أيب هريرة    َ ْ

َبه إىل حائط بنى فالن فمروه أن يغتسل ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُْ َ ُ َ ََ ٍُ َ َ ِ ِ«)٢(.  
 بعض أهل لذلك ذهبوهذا يدل عىل مرشوعية الغسل ملن أسلم،   

 .العلم إىل وجوبه، وذهب األكثرون إىل االستحباب
 لم يستحبون للرجلوالعمل عليه عند أهل الع(: قال الرتمذي رمحه اهللا  

  .)٣()إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه

                                                      
 .  وحسنه،)٦٠٥(رواه الرتمذي   )  ١(
 .وصححه األلباين ،)٨٠٢٤( رواه أمحد  )  ٢(
 ).٢/٥٠٢( سنن الرتمذي  )  ٣(
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وهو يف سياقة  س حرضنا عمرو بن العاص: عن ابن شامسة املهري قال  
يا أبتاه، أما : فجعل ابنه يقول، املوت، فبكى طويال، وحول وجهه إىل اجلدار

: فأقبل بوجهه فقال، بكذا rك رسول اهللا َّ بكذا، أما برشrك رسول اهللا َّبرش
إين كنت عىل ، إن أفضل ما نعد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

 مني، وال أحب rلقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول اهللا ، أطباق ثالث
إيل أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت عىل تلك احلال لكنت من أهل 

ابسط يمينك : ، فقلتrسالم يف قلبي، أتيت النبي فلام جعل اهللا اإل، النار
ُما لك يا عمرو«: قال، فقبضت يدي. فبسط يمينه. فألبايعك ْ َ ََ َ أردت : قلت، »َ
َتشرتط بامذا«: قال، أن أشرتط َ ِ ُ ِ َ ْ َّأما علمت أن «: قال، أن يغفر يل: قلت، »َ َ ََ ْ َِ َ

ْاإلسالم هيدم ما كان قبله وأن اهلج َ ُ ِْ ِْ َّ ََ َ َ َ َ ُ َ ْْ َ َ ِ َرة هتدم ما كان قبلها وأن احلج هيدم ما ْ ُ َ ُ َِ ِ ِْ َ َّْ َ َْْ َّ ََ َ َ َ َ َ
ُكان قبله َْ َ َ ، وال أجل يف عيني منه، rوما كان أحد أحب إيل من رسول اهللا ، »َ

ُوما كنت أطيق أن أمأل عيني منه إجالال له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، 
جوت أن أكون من أهل ألين مل أكن أمأل عيني منه، ولو مت عىل تلك احلال لر

 نائحة وال يثم ولينا أشياء ما أدري ما حايل فيها، فإذا أنا مت فال تصحبن، اجلنة
نار، فإذا دفنتموين فشنوا عيل الرتاب شنا، ثم أقيموا حول قربي قدر ما تنحر 

 . )١(ريبجزور ويقسم حلمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل 

                                                      
 .)١٢١( رواه مسلم    )١(



 املفيد يف التعامل مع املسلم اجلديد  
 

 

 

كان الرجل إذا أسلم علمه النبي : فعن أيب مالك األشجعي عن أبيه قال  
rِاللهم اغفر يل، وارمحني، « :ثم أمره أن يدعو هبؤالء الكلامت. الصالة ِْ َ ْ ْ ََّ ِ ْ ُ َّ

ِواهدين، وعافني، وارزقني ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ َِ«)١(. 
قد :  فقالr النبي وعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إىل  

ْألق عنك شعر الكفر واختتن« :rفقال له النبي ، أسلمت َ ْ َِ َ ْ ْْ ُ ْ َْ َ َ ِ َ«)٢(. 
  ليس املراد أن كل من أسلم أن حيلق رأسه حتى:)ألق عنك شعر الكفر(  

يلزم له حلق الرأس كام يلزم الغسل، بل إضافة الشعر إىل الكفر يدل عىل 
رهم وهي خمتلفة اهليئة يف البالد حلق الشعر الذي هو للكفار عالمة لكف

وهو عىل الظاهر عالمة مميزة بني الكفر واإلسالم ، فأمر النبي ... املختلفة
r جلد عثيم ومن كان معه أن حيلقا شعرمها الذي كان عىل رأسهام من 

 .)٣(ذلك اجلنس واهللا أعلم
 فيه دليل عىل أن االختتان عىل من أسلم واجب وأنه عالمة .)واختتن(  
 .)٤(سالملإل

                                                      
 ).٢٦٩٧(رواه مسلم   ) ١(
 . وصححه األلباين) ٣٠٢(رواه أبو داود   ) ٢(
 ).٢/١٥(عون املعبود  )  ٣(
 ). ٢/١٦(ينظر املصدر السابق   )  ٤(



 املفيد يف التعامل مع املسلم اجلديد  
 

 

 

َّوعصية أتاه رعل، وذكوان، r أن النبي tعن أنس    َ ، وبنو حليان ُ
 بسبعني rفأمدهم النبي . واستمدوه عىل قومهم، فزعموا أهنم قد أسلموا

كنا نسميهم القراء حيطبون بالنهار ويصلون : tقال أنس. من األنصار
 .)١(بالليل

 يف أن يمد ثغوره بمدد rسنة مضت من النبي فيه أن ال(: قال املهلب  
 .)٢()من عنده، وجرى بذلك العمل من األئمة بعده

                                                      
 ).٣٣١١( ، ومسلم)٢٨٣٦( رواه البخاري  )١(
 ).٩/٢٩٠( ابن بطال  )٢(
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أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم، وحتته عرش ب فعن ابن عمر  
َاخرت منهن أربعا«: rفقال له النبي  .نسوة يف اجلاهلية، فأسلمن معه َّْ َ ُ ْ ِْ ْ  فلام. »َ

 . طلق نساءه، وقسم ماله بني بنيهtكان يف عهد عمر
إين ألظن الشيطان فيام يسرتق من السمع :  فقالt فبلغ ذلك عمر  

 .سمع بموتك فقذفه يف نفسك، ولعلك أن ال متكث إال قليال
 منك، َّنُهْثِّوايم اهللا لرتاجعن نساءك، ولرتجعن يف مالك، أو ألور  

َرغال أيب وآلمرن بقربك فريجم كام رجم قرب ِ)١(. 
ِال تسألوا اآليات« : باحلجر قالrملا مر رسول اهللا : قال  tوعن جابر   َ ْْ َُ َ َ 

ْوقد سأهلا قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا َ ِّ َ ْ ْ َ ِّ َ ْ ُ َ ْ ََ ُ َ َ ْ َْ ََ َْ َْ َِ ِ ُِ ُ َِ َ َ ٍ َ َََ َ 
ُعن أمر رهبم فعقروها، فكانت ترشب َ َ ْ ََ ْ ََ ْ َ َ َ َُ ْ ِّ َ ِْ ِ َاءهم يوما ويرشبون لبنهَ مَ ُ َ ْ َُ ْ َ َ ْ ْا يوما، َ َ

َفعقروه َُ َ َم صيحة أمهُذهتَأخا فَ َ َّاهللاُ عز وجل من حتت أديم السامء منهم إال د َ ِ ْ َّ َُ ْ َ َِّ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ َ َ ََّ
ِرجال واحدا كان يف حرم  َ ََ َ ُِ َ َ َّعز وجلاهللا ِ َ َ  :قال. ؟من هو يا رسول اهللا: قيل، »ََّ

َهو أبو رغال، ف« ٍ َ ِ ُ َ ُلام خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومهَُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ ِ َْ ِ َ َّ َ«)٢( . 

                                                      
 .وصححه األلباين) ٤٦١٧( رواه امحد  )  ١(
 . ححه احلاكم ووافقه الذهبيوص ،)١٣٧٤٦( رواه أمحد  )  ٢(
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قلت يا رسول اهللا إين أسلمت : وعن الضحاك بن فريوز عن أبيه قال  
َطلق أيتهام شئت«: قال. وحتتي أختان ْ َِ َ ُ َّ َ ْ ِّ َ«)١(. 

                                                      
 .وحسنه األلباين) ٢٢٤٣(رواه أبو داود   )  ١(
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ت وأنا يف اجلاهلية أظن أن الناس كن: عن عمرو بن عبسة السلمي قال  
ٍفسمعت برجل . عىل ضاللة، وأهنم ليسوا عىل يشء وهم يعبدون األوثان

 rفقعدت عىل راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول اهللا . بمكة خيرب أخبارا
ما : فقلت له. عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكةٌمستخفيا، جرءاء

  أنت؟
ٌّأنا نبي«: قال   ِ َ َ ِأرسلني اهللا«: وما نبي؟ قال: تفقل. »َ َ َ ْ وبأي : فقلت. »َ

َأرسلني بصلة األرحام، وكرس األوثان، وأن يوحد «: يشء أرسلك؟ قال َّ َ َ ْ َ َُ ْ ْ َ ْْ َ َِ َ َ َْ ِْ َ ِ ِ ِ َِ اهللا َِ
ٌال يرشك به يشء ْ ََ ِْ ِ ُ ٌحر وعبد« :فمن معك عىل هذا؟ قال: قلت له .»ُ ْ َ َ ومعه . »ٌُّ

َإنك ال «: قال. إين متبعك: فقلت، هأبو بكر، وبالل، ممن آمن ب: يومئذ َ َّ ِ
َتستطيع ذلك يومك هذا، أال ترى حاىل وحال الناس؟ ولكن ارجع إىل  ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ ُِ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َّ َ َ ََ َ َ َ ََ َ

َأهلك ، فإذا سمعت  ْ ِْ َِ َ ِ َ َ ِ قد ظهرت فأتنىيبَ ِ ْ َ ُ ْْ َ َ وقدم رسول . فذهبت إىل أهيل .»َ
 األخبار، وأسأل الناس حني قدم املدينة، وكنت يف أهيل، فجعلت أخترب rاهللا 

ما فعل هذا : فقلت، حتى قدم عيل نفر من أهل يثرب من أهل املدينة املدينة،
الناس إليه رساع، وقد أراد قومه قتله فلم : فقالوا  الذي قدم املدينة؟الرجل

 يا رسول اهللا أتعرفني؟ : فقدمت املدينة فدخلت عليه، فقلت، يستطيعوا ذلك
ْنعم،«: قال   َ ِ أنت الذي لقيتنَ ِ َِ ََ َّ ْ َ بمكةيَ َّ َ  يا نبي اهللا أخربين: فقلت، بىل: فقلت. »ِ

ِّصل«: عام علمك اهللا وأجهله؟ أخربين عن الصالة؟قال ِ صالة الصبحَ ُ َّ، ثم ََ ُ
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ُأقرص عن الصالة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإهنا تطلع حني تطلع  ُ َّ َ َ ُ َ َ َّ ْ َُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ َّ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َّ َ ْ ْ َ
َبني ْ ُ قرين شيطان، وحينئذ يسجد هلا الكفارَ ْ َ ْ ْ َّْ ُ ْ ََ ُ َُ ٍَ ِ ِ ٍ َ َ َ ٌثم صل فإن الصالة مشهودة ، َ ََ َّ َُ ْ َ ََّ َّ ِ َ ِّ ُ

ِحمضورة، حتى يستقل الظل بالرمح ْ ُّ ْ َ َِ ُّ َِّّ ِ َ َّ َ ٌ ُ ْ ُثم أقرص عن الصالة فإن حينئذ تسجر ، َ ْ ََّ َّ ْ َُ ٍَ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ْ ْ َُ
ُجهنم َّ َ َ. 

ُفإذا أقبل الفيء ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ فصل فإن الصالة مشهودة حمضورة حتى تصيل العرصَ َْ َ َ َ َ َّ َْ ِِّّ ُ َّ ٌ ٌ ََ َُ ْ َ ُ ْ َ َّ ِ َ َّثم ، َ ُ
ٍأقرص عن الصالة حتى تغرب الشمس فإهنا تغرب بني قرين شيطان، وحينئذ  ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َ ُ َّ ُ َ َ َّ ْ ٍَ َ ْ ْ ْ ْ ُ َ ْ َُ ََ َ َْ ْ َّ ِْ َ ْ َ

ُيسجد هلا الكفار ْ ََّ ُ ْ ََ ُ َدثني عنه؟  قالفقلت يا نبي اهللا فالوضوء ح: قال، »ُ ما « :َ
ُمنكم رجل يقرب و ُِّ ُ َ َْ ٌ ُ ْ َوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إال خرت خطايا ضِ َّ ُ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ ََّ ِ ِ َِ َُ َ ُُ ْ َ

ِوجهه وفيه وخياشيمه ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ُثم إذا غسل وجهه كام أمره  ،َِ ُ ْ ََ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ِ َال خرت خطايا اهللا ُ ََّ َ ْ َ َّ
َوجهه من أطراف حلي َِْ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِته مع املاءَِ ِ َِْ َ َثم يغسل يديه إىل املرفقني إال خرت خطايا ، َ َّ ْ ْ ْ َ َ ََّ َ ْ َ ََّ ِ ِِ َ َُ ِ ِ ِْ َ ُ ْ

ِيديه من أنامله مع املاء ِ ِ ِ ِ َِْ َ َْ ْ ََ َ ِثم يمسح رأسه إال خرت خطايا رأسه من أطراف ، َ ِ ِ َِ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّْ ََ ْ ْْ ُ َُ ْ َ َّ ِ ُ
ِشعره مع املاء َِْ َ َْ ِ َثم يغسل قدميه إىل، َ ِ ِ ِْ َ َ ََّ َ ُُ ْ الكعبني إال خرت خطايا رجليه من ْ ْ َ ِْ ِ ْ َ َّ َْ ِْ َ َ ْ َ َّ ِ ِ َ
ِأنامله مع املاء ِ ِ َِْ َ َ َ َفإن هو قام فصىل، فحمد ، َ ِ َ َ َ َُ َ ََّ َ َ ْ ُوأثنى عليه وجمده بالذي هو له اهللا ِ َ ُ ُ َ َ ََ َّ َِ ِِ َ ََّ َ ْ ْ َ

ُأهل، وفرغ قلبه  َ َ ْْ ٌَ َ َّ َ ِ؛ إال انرصف من خطيئته كهيئتههللاَِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ يوم ولدته أمهِ ُ َ ُّْ َ َُ ْ َ َ«)١(. 
 هلم بكتامن إسالمهم عىل سبيل االستحباب وليس عىل rوأمر النبي   

كنت رجال من غفار، فبلغنا أن رجال قد : t قال أبو ذر، سبيل الوجوب
انطلق إىل هذا الرجل كلمه وأتني : فقلت ألخي، خرج بمكة يزعم أنه نبي

                                                      
 ).٨٣٢( رواه مسلم  )  ١(
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واهللا لقد رأيت : فقال، ما عندك: فقلت، فانطلق فلقيه، ثم رجع، بخربه
فأخذت ، مل تشفني من اخلرب: فقلت له، رجال يأمر باخلري، وينهى عن الرش

جرابا وعصا، ثم أقبلت إىل مكة، فجعلت ال أعرفه، وأكره أن أسأل عنه، 
كأن : فقال t فمر يب عيل، وأرشب من ماء زمزم، وأكون يف املسجد

فانطلقت معه ال يسألني ، ىل املنزلفانطلق إ: قال، نعم: قلت، الرجل غريب
فلام أصبحت غدوت إىل املسجد ألسأل عنه، وليس ، عن يشء، وال أخربه
 ،أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد: فمر يب عيل فقال، أحد خيربين عنه بيشء

، فانطلقت معه ال يسألني عن يشء، وال أخربه، انطلق معي: قال، ال: قلت
أال : عاد عيل عىل مثل ذلك، فأقام معه ثم قالحتى إذا كان يوم الثالث، ف

، إن كتمت عيل أخربتك: قلت له، حتدثني ما أمرك، وما أقدمك هذه البلدة
بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي، : قلت له، فإين أفعل: قال

فقال ، فأرسلت أخي ليكلمه، فرجع ومل يشفني من اخلرب، فأردت أن ألقاه
 ، فإذا أصبحت فاتبعنيrشدت، فإنه حق وهو رسول اهللا أما إنك قد ر: له

حتى تدخل مدخيل، فإين إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إىل احلائط كأين 
فمىض ومضيت معه، حتى دخل ودخلت معه ، أصلح نعيل، وامض أنت

، فعرضه فأسلمت مكاين، اعرض عيل اإلسالم: فقلت له، rعىل النبي 
ٍّيا أبا ذر ا«: فقال يل ََ َ َكتم هذا األمر، وارجع إىل بلدك، فإذا بلغك ظهورنا َ َُ ْ َ ْ ُْ ُ َ َ ََ َ ْ َ ََ َِ َِ َ ِ َ ِ َ ْ ُ ْ
ْفأقبل ِ ْ َ   .والذي بعثك باحلق ألرصخن هبا بني أظهرهم: فقلت، »َ

 إين أشهد أن ال إله ،يا معرش قريش: فجاء إىل املسجد وقريش فيه، فقال  
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 فقاموا، إىل هذا الصابئقوموا : فقالوا، إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 ويلكم: فأدركني العباس، فأكب عيل، ثم أقبل عليهم فقال، فرضبت ألموت

فلام أن ، فأقلعوا عني، تقتلون رجال من غفار، ومتجركم وممركم عىل غفار
قوموا إىل هذا : فقالوا، أصبحت الغد رجعت، فقلت مثل ما قلت باألمس

ركني العباس فأكب عيل وقال فصنع يب مثل ما صنع باألمس، وأد، الصابئ
 .)١(باألمسمثل مقالته 

                                                      
 .)٣٢٦١( رواه البخاري  ) ١(
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فيهم كنانة بن عبد كان  باملدينة r قدم وفد ثقيف عىل رسول اهللا ملا  
ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثامن بن أيب العاص بن برش، وهو أصغر 

فتحت مكة وأسلمت عامة الوفد يريدون الصلح والقضية حني رأوا أن قد 
،  وهو يدعوهم إىل اإلسالمrفمكث الوفد خيتلفون إىل رسول اهللا ، العرب

فقال  ،هل أنت مقاضينا حتى نرجع إىل أهلنا وقومنا؟: فقال له عبد ياليل
ْتم أقررتم باإلسالم قاضيتنْنعم، إن أ« : rرسول اهللا  ْ ْ ْ َ َْ ِ ُ ُْ َ، وإال فال قضية مُكَ َّ ِ َ َ ّ ِ َ
َوال صلح ُ َْ ْ بيني وبينكمَ ْ ُْ َ َ َ أرأيت الزنا ؟ فإنا قوم نغرتب البد : قال عبد ياليل، »َِ

َهو مما حرم اهللاُ عىل املسلمني، « :قال، لنا منه، وال يصرب أحدنا عىل العزبة ِ ِ ِْ َ ُّْ َ َ َ َ ُّ
َيقول اهللاُ تعاىل َ َ ُ ُ َ: Z [ ]\ ̂    _  ` a  b   « 

 .]٣٢: اإلرساء[
ٌلربا حراما« :قال، أرأيت الربا ؟: قال   َ َّ : قال، فإن أموالنا كلها ربا: قال، »َ

َلكم رءوس أموالكم، يقول اهللاُ تعاىل« َ َ َُ ُ ُ َ ْ ْ ُ ُْ ُِ َ ُ َ:u v w x y  
z { | } ~ �  ¡            ¢  ]أفرأيت : قال »]٢٧٨: البقرة

َّفإن«: قال، اخلمر؟ فإهنا عصري أعنابنا، البد لنا منها ِ َاهللا حرمها َ َ َّ ، ثم تال َ
 ) ' & % $ # " ! :r ل اهللارسو

فارتفع ،  ]٩٠:املائدة[ »  / . - , + *  (
 وحيكم نرجع إىل قومنا بتحريم:  عبد ياليلالقوم وخال بعضهم ببعض، فقال
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هذه اخلصال الثالث، واهللا ال تصرب ثقيف عن اخلمر أبدا، وال عن الزنا 
ا خريا تصرب عنها، قد أهيا الرجل إن يرد اهللا هب: قال سفيان بن عبد اهللا، أبدا

كان هؤالء الذين معه عىل مثل هذا، فصربوا وتركوا ما كانوا عليه، مع أنا 
نخاف هذا الرجل قد أوطأ األرض غلبة ونحن يف حصن يف ناحية من 
األرض، واإلسالم حولنا فاش، واهللا لو قام عىل حصننا شهرا ملتنا جوعا، 

 rوكان رسول اهللا ، !م مكةوما أرى إال اإلسالم وأنا أخاف يوما مثل يو
 rيرسل إليهم بالطعام فال يأكلون منه شيئا حتى يأكل منه رسول اهللا 

َهدمها«: قال، أرأيت الربة ما ترى فيها ؟: قالوا، حتى أسلموا َ ْ : قالوا، »َ
قال عمر بن ، هيهات لو تعلم الربة أنا أوضعنا يف هدمها قتلت أهلنا

لربة حجر ال يدري من عبده ممن ال وحيك يا عبد ياليل، إن ا: t اخلطاب
فأسلموا، وكمل الصلح، فلام ، إنا مل نأتك يا عمر: قال عبد ياليل، يعبده

: قالوا، فأبى،  يدع الربة ثالث سنني ال هيدمهاrكمل الصلح كلموا النبي 
فأبى أن يوقت هلم ، شهرا واحدا: قالوا، فأبى، سنة: قالوا، فأبى، سنتني
ك الربة ملا خيافون من سفهائهم والنساء والصبيان وإنام يريدون برت، وقتا

،  أن يعفيهم من هدمهاrفسألوا النبي ، وكرهوا أن يروعوا قومهم هبدمه
ُسأبعث«: rقال رسول اهللا  َ ْ َ ْإليكم من َ ِ ْ ُْ َ ْيكفيكم ِ َُ َهدمها ِْ َ  فكاتبوه عىل ذلك، ،»َ

ما : ألوهمواستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم، فلام جاءوا قومهم تلقوهم فس
فأظهروا احلزن وأهنم إنام جاءوا من عند رجل فظ غليظ قد ، وراءكم ؟

ظهر بالسيف، حيكم بام يريد، وقد دوخ العرب، قد حرم الربا والزنا 
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: قال، ال نطيع هلذا أبدا: فنفرت ثقيف وقالوا، واخلمر، وأمر هبدم الربة
ثم ألقى ،  ثالثةفتأهبوا للقتال وأعدوا السالح، فمكثوا عىل ذلك يومني أو

ارجعوا إليه فشارطوه عىل : اهللا يف قلوهبم الرعب، فرجعوا وأنابوا وقالوا
فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتقى الناس : قالوا، ذلك وصاحلوه عليه

وأوفاهم وأرمحهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم يف مسرينا إليه وفيام 
 .قاضيناه عليه

أردنا أن ينزع اهللا من قلوبكم : قالوا، فلم كتمتمونا هذا أوال ؟: قالوا  
 rومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول اهللا ، فأسلموا، نخوة الشيطان

وقد استكفت ، وقد أمر عليهم خالد بن الوليد، وفيهم املغرية بن شعبة
رجاهلا ونساؤها والصبيان، حتى خرج العواتق من احلجال، وال : ثقيف

فقام املغرية بن شعبة فأخذ ، يظنون أهنا ممتنعةيرى عامة ثقيف أهنا مهدومة و
، واهللا ألضحكنكم من ثقيف:  وقال ألصحابه- يعنى املعول -الكرزين 

 فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة، فرضب باملعول ثم سقط، يركض برجله
من شاء منكم : وقالوا ألولئك! أبعد اهللا املغرية قتلته الربة : وفرحوا وقالوا

يا معرش ثقيف، كانت العرب تقول ما من حي : فقام املغرية فقال، فليقرتب
من أحياء العرب أعقل من ثقيف، وما من حي من أحياء العرب أمحق 
منكم، وحيكم وما الالت والعزى، وما الربة ؟ حجر مثل هذا احلجر، ال 

ثم عال سورها ، ثم إنه رضب الباب فكرسه، يدري من عبده ومن مل يعبده
،  معه، فام زالوا هيدموهنا حجرا حجرا حتى سووها باألرضوعال الرجال
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ترون إذا انتهى إىل أساسها، يغضب األساس غضبا : وجعل سادهنا يقول
 فحفروه، دعني أحفر أساسها: فلام سمع ذلك املغرية قال خلالد، خيسف هبم

ثم ، وهبتت عند ذلك ثقيف، حتى أخرجوا تراهبا ومجعوا ماءها وبناءها
 فقسم أمواهلا من يومه، ومحدوا اهللا تعاىل عىل rسول اهللا رجعوا إىل ر

 .)١(إعزاز دينه ونرصة رسوله

                                                      
 ).٥٢١ / ٣(، زاد املعاد )٦٢ /٤(السرية النبوية البن كثري   )  ١(
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 يتألف من أسلم منهم باملال واملعاملة احلسنة ليكون ذلك rكان و  
 .سببا لثباهتم عىل اإلسالم

  عىل اإلسالم شيئا إالrما سئل رسول اهللا :  قالt عن أنسف  
يا : فجاءه رجل فأعطاه غنام بني جبلني، فرجع إىل قومه فقال: ، قالأعطاه

  .)١(ةقوم أسلموا، فإن حممدا يعطي عطاء ال خيشى الفاق
 . أكرم اخللق ويعطي عطاء من ال خياف الفقرr النبيفقد كان   
إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فام يسلم حتى : t وقال أنس  

  .)٢(عليهاأحب إليه من الدنيا وما يكون اإلسالم 
أنه يظهر اإلسالم أوال للدنيا، ال بقصد صحيح بقلبه، ثم من  :واملراد  

ونور اإلسالم مل يلبث إال قليال حتى ينرشح صدره بحقيقة  rبركة النبي 
  .)٣(هااإليامن، ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما في

  أنس ن مرتددا أو كان ضعيف اإليامن كام قالوكذا كان يعطي من كا  
ٍإنى أعطى قريشا أتألفهم ، ألهنم حديث عهد بجاهلية« :rقال : س ِ ِ ٍ ِ َِّ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ َّ ِْ ْ ُُ َُ ُ َّ َ َ َ ًُ ِّ ِ«)٤(.   

                                                      
 ).٢٣١٢(رواه مسلم   )  ١(
 ).٢٣١٢( رواه مسلم  )  ٢(
 .)١٥/٧٢( رشح مسلم  )٣(
 ).١٧٥٤( ، ومسلم)٣١٤٦( رواه البخاري  )  ٤(
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وكان هيتم بأحوال املسلمني اجلدد، ويسعى يف عالج مريضهم وقضاء   
 :حوائجهم

 أن نفرا ثامنية من عكل أو عرينة قدموا  t أنسعن أيب قالبة حدثنيف  
 فاستومخوا األرض  فاجتووا املدينة، فبايعوه عىل اإلسالمrعىل رسول اهللا 

َأال خترجون مع «فقال . rوسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إىل رسول اهللا  َُ َُ ْ َ َ َ
َراعينا يف إبله فتصيبون من أبواهلا وألباهنا َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ُْ َ ََ َ ُ ََ ِ ِ بىل فخرجوا فرشبوا من : الوافق. »ِ

أبواهلا وألباهنا فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا اإلبل، فبلغ ذلك رسول اهللا 
rفبعث يف آثارهم فأدركوا  . 

فجيء هبم فأمر هبم فقطعت أيدهيم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا   
  .)١(ماتوايف الشمس حتى 

َال خترجون مع راَأ«: rوالشاهد يف قوله    َ َُ َُ ْ َ ْعينا يف إبله فتصيبون من َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ ِ ِ
َأبواهلا وألباهنا ِ َِ َ َ ْْ َ ََ«. 

                                                      
 .، واللفظ ملسلم)١٦٧١( ، ومسلم)٢٣٣( رواه البخاري  )  ١(
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وكان عليه الصالة والسالم ربام قبل من بعضهم ترك بعض الواجبات   
ملصلحة يراها، ومراعاة منه للتدرج يف الدعوة، فقد كان أحيانا يتألف عىل 

يقبل منهم اإلسالم، فإذا اإلسالم فيسامح برتك بعض حقوق اإلسالم، ف
 .)١(دخلوا فيه رغبوا يف اإلسالم فقاموا بحقوقه وواجباته كلها

: قال، عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ tسألت جابرا : عن وهب قال  
 r أن ال صدقة عليها وال جهاد، وأنه سمع النبي rاشرتطت عىل النبي 

ْسيتصدقون وجياهدون إذا أس« :بعد ذلك يقول َ ََ َ ِ َ َُ َّ َِ َ ُ َ ُلمواَُ َ«)٢(. 
ْأسلم«: قال لرجل r أن رسول اهللا t وعن أنس   ِْ أجدين : قال، »َ

ِأسلم وإن كنت كارها«: قال، كارها َ َُ ْ ْ ِ َ ْ ِْ َ«)٣( . 
فأسلم عىل أنه  rوعن نرص بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي   

  .)٤(هفقبل ذلك من، ال يصيل إال صالتني
اجبات من باب التدرج  من هؤالء ترك بعض الوrفقد قبل النبي   

                                                      
 ).٣/٣٢( فتح الباري البن رجب  )١(
 .، وصححه األلباين)٣٠٢٥( رواه أبوداود  )٢(
 . وصححه األلباين،)١١٦٥٠(رواه أمحد   ) ٣(
   . وصححه األلباين،)١٩٧٧٦( رواه أمحد  )٤(
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فربام ال يفقه بعض الكفار الدين اإلسالمي حقيقة ، معهم، وتأليف قلوهبم
َأو يثقل عليه يشء منه، فيقبل منه اإلسالم قبوال مبدئيا ترغيبا له فيه، ثم  ُ

ُيرشد وينصح ويؤمر بباقي الرشائع  وذلك طمعا يف أنه إذا دخل يف اإلسالم. ُ
 عن وفد rزم بباقي الرشائع، كام قال النبي واستقر اإليامن يف قلبه الت

ُسيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا«: ثقيف ْ َ ََ َ َ ِ َ َُ َّ َِ َ ُ َ َُ«. 
باب ( :وقد بوب جمد الدين ابن تيمية عىل هذا احلديث وغريه بقوله  

 . )صحة اإلسالم مع الرشط الفاسد
ايعة هذه األحاديث فيها دليل عىل أنه جيوز مب(: رمحه اهللا قال الشوكاين  

الكافر وقبول اإلسالم منه وإن رشط رشطا باطال، وأنه يصح إسالم من 
 . )١()كان كارها

ومصلحة أن يسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أوىل من أن يبقى   
 .عىل الكفر املحض

 rومن املعلوم بالرضورة أن النبي (: رمحه اهللا قال احلافظ ابن رجب  
 ل يف اإلسالم الشهادتني فقط، ويعصمكان يقبل من كل من جاءه يريد الدخو

 .دمه بذلك، وجيعله مسلام
 يشرتط عىل من جاءه يريد اإلسالم أن يلتزم الصالة rومل يكن النبي   

                                                      
 ).٦ /٨( وطارنيل األ  )  ١(
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.... والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم اإلسالم واشرتطوا أن ال يزكوا 
 طيصح اإلسالم عىل الرش:  هبذه األحاديث وقال رمحه اهللاوأخذ اإلمام أمحد

 .)١()الفاسد، ثم يلزم برشائع اإلسالم كلها
: وما سبق هو يف الكافر الذي يريد أن يسلم، وأما لو جاءنا مسلم وقال  

 .سأكتفي بصالتني فقط هلذا احلديث، فال يقبل منه أبدا
 ذلك من بعضهم لعلمه بقوة استجابتهم، فعن ابن rوقد ال يقبل   

شهادة أن ال إله إال : اشرتط عيلف،  ألبايعهrأتيت النبي : اخلصاصية قال
اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأن أقيم الصالة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج 

فقلت يا ، حجة اإلسالم وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد يف سبيل اهللا
اجلهاد والصدقة فإهنم زعموا أنه : أما اثنتان فو اهللا ما أطيقهام: رسول اهللا

ء بغضب من اهللا فأخاف إن حرضت تلك جشعت  الدبر؛ فقد باَّوىلمن 
والصدقة فو اهللا ما يل إال غنيمة، وعرش ذود هن ، نفيس وكرهت املوت
:  يده ثم حرك يده ثم قالrفقبض رسول اهللا : قال، رسل أهيل ومحولتهم

َفال جهاد وال صدقة ف« ََ َ َ َ َ ََ َ ِ ًم تدخل اجلنة إذاِلَ َِ َّ ُ ْ ََْ ُ أنا : قلت يا رسول اهللا، !؟»َ
  .)٢(نفبايعت عليهن كله. ايعكأب

                                                      
 .)٨٤(جامع العلوم واحلكم   )  ١(
 ).٢١٤٤٥( رواه أمحد  )  ٢(
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فأما حديث بشري بن اخلصاصية حني ذكر له : رمحه اهللا قال ابن األثري  
فلم حيتمل لبشري ما احتمل لثقيف، يشبه أن يكون إنام مل ...رشائع اإلسالم

يسمح له لعلمه أنه يقبل إذا قيل له، وثقيف كانت ال تقبله يف احلال، وهو 
  .)١( يتألفهم ويدرجهم عليه شيئا فشيئاواحد وهم مجاعة، فأراد أن

                                                      
 ).٣/٤٧٦( النهاية يف غريب األثر  )  ١(
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 أعتق يف اجلاهلية مائة رقبة، tعن عروة بن الزبري أن حكيم بن حزام   
: قال. فلام أسلم محل عىل مائة بعري، وأعتق مائة رقبة ،ومحل عىل مائة بعري
يا رسول اهللا أرأيت أشياء كنت أصنعها يف : ت فقلrفسألت رسول اهللا 

 اجلاهلية كنت أحتنث هبا يعني أتربر هبا ؟
كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية من صدقه أو عتاقة أو صلة : ويف رواية  

ْأسلمت عىل ما سلف لك من «: rرحم أفيها أجر ؟ فقال رسول اهللا  َِ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ َ
ٍخري ْ َ«)١(. 
َّذا يدل عىل أن حسنات الكافر إذا أسلموه( :رمحه اهللا قال ابن رجب   ّ 

ُيثاب عليها ُ()٢( . 
وذهب ابن بطال وغريه من املحققني إىل أن (: رمحه اهللا وقال النووي  

احلديث عىل ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات عىل اإلسالم يثاب عىل ما 
 .)٣()فعله من اخلري يف حال الكفر

العبد فحسن إسالمه، يكفر اهللا إذا أسلم : (ويف صحيح البخاري معلقا  
                                                      

 ).١٢٣(، ومسلم )٥٩٩٢(، )٢٥٣٨(البخاري   رواه  )  ١(
 ).١٤/١٣(جامع العلوم واحلكم   )  ٢(
 ). ٢/١٤١(رشح النووري عىل مسلم   )  ٣(
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عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، احلسنة بعرش أمثاهلا إىل 
 .)١()سبع مائة ضعف، والسيئة بمثلها إال أن يتجاوز اهللا عنها

وهللا تعاىل أن يتفضل (: قال ابن بطال رمحه اهللا تعاىل بعد ذكره احلديث  
 .)٢()عليهعىل عباده بام شاء ال اعرتاض ألحد 

ال يصح من الكافر عبادة ولو أسلم مل : (رمحهم اهللا وأما قول الفقهاء  
فمرادهم أنه ال يعتد له هبا يف أحكام الدنيا وليس فيه تعرض ): يعتد هبا

لثواب اآلخرة، فإن أقدم قائل عىل الترصيح بأنه إذا أسلم ال يثاب عليها يف 
 .ةاآلخرة رد قوله هبذه السنة الصحيح

قدمت عىل : عصعة بن ناجية املجاشعي وهو جد الفرزدق قالوعن ص  
، َّ فعرض عيل اإلسالم، فأسلمت، وعلمني آيات من القرآنrالنبي 
، يا رسول اهللا إين عملت أعامال يف اجلاهلية فهل يل فيها من أجر؟: فقلت
ِضلت ناقتان يل عرشاوان، فخرجت أتبعهام عىل : فقلت، وما عملت؟: قال َ َ ْ ُ

ُرفع يل بيتان يف فضاء من األرض، فقصدت قصدمها، فوجدت يف مجل يل، ف
قد أصبنا : فقال، أحسستم ناقتني عرشاوين: فقلت، أحدمها شيخا كبريا

ناقتيك، وبعنامها، وقد نعش اهللا هبام أهل بيتني من قومك من العرب من 
ُقد ولدت، قد : فبينام الرجل خياطبني إذ نادت امرأة من البيت اآلخر، مرض

                                                      
 . الم املرءرواه البخاري باب حسن إس  )  ١(
 ). ١/٩٩(صحيح البخاري البن بطال رشح   )  ٢(
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َوما ولدت؟ إن كان غالما فقد رشكنا يف قومنا، وإن كانت : قال، ُتولد ِ
ابنة : قال، وما هذه املولودة؟: فقلت، جارية: فقالت، !!جارية فادفنيها

!! يا أخا بني متيم، تقول يل تبيع ابنتك: فقال، إين أشرتهيا منك: فقلت، !!يل
ي منك إين ال أشرت: فقلت، وقد أخربتك أين رجل من مرض من العرب؟
: فقلت، !!بم تشرتهيا: قال، ُرقبتها، بل إنام أشرتي منك روحها ال تقتل

نعم، عىل أن : قلت، !!وتزيدين بعريك هذا: قال، بناقتي هاتني وولدمها
فلام كان يف بعض ، ترسل معي رسوال، فإذا بلغت إىل أهيل رددت إليه البعري

 إليها أحد من إن هذه ملكرمة ما سبقني: الليل تفكرت يف نفيس فقلت
فظهر اإلسالم وقد أحييت ثالثامئة وستني من املوءودة، أشرتي ، العرب

فقال ، كل واحدة منهن بناقتني عرشاوين ومجل، فهل يل يف ذلك من أجر؟
ِهذا باب من الرب لك أجره إذ من اهللاَُّ عليك باإلسالم«: rالنبي  ْ ْ َ ُِ ِ َ ََ َ َْ َّ ُ ْ ْ َْ َِ َ ِّ ِ وإىل ، )١(»ِ

 :ق يف قولهذلك يشري الفرزد
ِوجدي الذي منع الوائدات     ِ َ َ َ َوأحي       َّ َا الوئيد فلــَ َ َ ِم يوأدــَ َ   

                                                      
 .)٦٣ / ٨(، وابن كثري يف البداية والنهاية )٦٥٦٢( رواه احلاكم يف املستدرك  ) ١(
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يا رسول اهللا إين نذرت يف :  قالtأن عمر : بعن ابن عمر   
 ِفْوَأ«: rل له رسول اهللا اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام ؟ فقا

  .)١(»َكِرْبنذ
من نذر أو حلف قبل أن يسلم عىل يشء جيب : رمحه اهللا  قال ابن بطال  

 .)٢(الوفاء به لو كان مسلام، فإنه إذا أسلم جيب عليه عىل ظاهر قصة عمر
ويف احلديث لزوم النذر للقربة من كل أحد (: رمحه اهللا قال ابن حجر  

 .)٣()حتى قبل اإلسالم
ٍوملا أسلم ثاممة بن أثال قال للنبي    َ ُ ُُ ُ ْ َ َr : إن خيلك أخذتني وأنا أريد

ُفبرشه رسول « العمرة فامذا ترى ؟ ُ َ ُ ََ َّ َ، وأمره أن يعتمرrاهللا َ َ َ َِ َ ْ ُ َْ َ َ«. 
ال، ولكن أسلمت مع حممد : قال، صبوت؟: فلام قدم مكة، قال له قائل  

 . )٤( rرسول اهللا 
                                                      

 .)٦٦٩٧( رواه البخاري  ) ١(
 ). ٦/١٥٧(البن بطال  البخاري ينظر رشح صحيح   ) ٢(
 ).١١/٥٧٦(فتح الباري  ) ٣(
 ).٤٣٧٢(رواه البخاري   ) ٤(
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 فعن عائشة ، وبعيدا عن كل ما ينفرهمتثبيتهم حريصا عىل rوكان   
ْاجلدر عن rسألت النبي : قالت ل ، نعم: قال ، أمن البيت هو؟َ

، إن قومك قرصت هبم النفقة: قال، فام هلم مل يدخلوه يف البيت؟: قلت
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا : قال، فام شأن بابه مرتفعا؟: قلت
 .وا من شاءواويمنع

ُيا عائشة«: ثم قال هلا   َ ِ َ ُ لوال أن قومك حديث عهد بجاهلية، ألمرت ،َ ْ َ َّ ََ َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْ ِْ ْ ُ َ َّ َ َ
ُبالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته باألرض، وجعلت له  َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ْ ُ َِ ْ َ َ َْ ْ ِ ِ ِْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َُ

ِبابني ْ َ ّبابا رشقيا وبابا غربي: َ ْ ِّ َ َ َ َِ ْ َا، فبلغت به أساس إبراهيمَ َ َِ ِْ َ َِ َ ِ ُ ْ َ َ« )١(. 
َولوال أن قومك حديث عهدهم باجلاهلية فأخاف أن تنكر «: ويف رواية    َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ُْ ََّ ََ َ َْ ِ ُ َ َ ْ ْ َْ ٌ َ َ َ

ْقلوهبم ُ ُ ُ ُ ...«)٢(. 
فربام أنكرت نفوسهم خراب الكعبة، فيوسوس هلم الشيطان بذلك ما   

 .دينهميقتيض إدخال الداخلة عليهم يف 
 

                                                      
 ).١٥٨٦(البخاري رواه   ) ١(
 .)١٥٨٤(رواه البخاري   ) ٢(
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  كان يريد استئالفهم ويروم تثبيتهم عىل أمر اإلسالم والدين،rوالنبي   
 .خياف أن تنفر قلوهبم بتخريب الكعبة ورأى أن يرتك ذلك

وأمر الناس باستيعاب البيت بالطواف أقرب إىل سالمة أحوال الناس   
ن مع أن استيعابه بالبنيان مل يكن من الفروض وال من أركا وإصالح أدياهنم

الرشيعة التي ال تقوم إال به، وإنام جيب استيعابه بالطواف خاصة وهذا 
 .)١(هيمكن مع بقائه عىل حال

  

                                                      
 .)٢/٣٤٩(املنتقى  ) ١(
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ملا رجع املرشكون إىل مكة من بدر وقد قتل اهللا : قال tعن عروة   
أقبل عمري بن وهب حتى جاء إىل صفوان بن أمية يف  ،تعاىل من قتل منهم

 .ح اهللا العيش بعد قتىل بدرقب: فقال صفوان ،احلجر
ٌدينأجل واهللا، ما يف العيش خري بعد، ولوال : فقال عمري   ْ  عيل ال أجد َ

له قضاء وعيايل ورائي ال أجد هلم شيئا لدخلت عىل حممد فلقتلته إن ملئت 
 ففرح صفوان، عيني منه، فإن يل عنده علة، أقول قدمت عىل ابني هذا األسري

 فحمله صفوان وجهزه، وعيالك أسوة عيايل يف النفقةك، ُنْعيل دي: بقوله فقال
فأقبل  ،اكتمني ليايل: وقال عمري لصفوان، بسيف صفوان فصقل وسم

عمري حتى قدم املدينة فنزل باب املسجد، وعقل راحلته، وأخذ السيف 
فنظر إليه عمر بن اخلطاب، وهو يف نفر من األنصار  ،rلرسول اهللا 

فلام رأى عمر عمري بن وهب ، ن نعمة اهللايتحدثون عن وقعة بدر، ويشكرو
فقام عمر فدخل ، عندكم الكلب هذا عدو اهللا: معه السيف فزع منه، فقال

هذا عمري بن وهب قد دخل املسجد معه السالح :  فقالrعىل رسول اهللا 
 .رسول اهللا ال تأمنه فهو الفاجر الغادر يا

َّأدخله عيل«: قال   َ َ ُ ْْ ِ  أصحابه أن يدخلوا عىل فدخل عمر وعمري وأمر، !!»َ
فأقبل عمر بن ،  ثم حيرتسوا من عمري إذا دخل عليهمrرسول اهللا 

فقال ،  ومع عمر سيفهrاخلطاب وعمري بن وهب فدخال عىل رسول اهللا 
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ُتأخر عنه«:  لعمرrرسول اهللا  َْ َّ َْ  ،أنعم صباحا: فلام دنا منه حياه عمري، »َ
  .وهي حتية أهل اجلاهلية

َقد أكرمنا اهللاُ عز وجل عن حتيتك وجعل حتيتنا «: rفقال رسول اهللا    َ َّ َ َّْ َّ َ َِ ِ َِ ََ ََّ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ
ِالسالم وهي حتية أهل اجلنة ِ َِّ َْ ِ ْ ََ ُ َّ َ َ  قال رسول اهللا، إن عهدك هبا حلديث: فقال عمري، »ََّ

r: »ُقد بدلنا اهللاُ خريا منها، فام أقدمك يا عمري؟ َْ َ َ َ ُْ ََ َ ْ َ َ َّ ْْ ََ َ َ ِ َ«.   

 يف أسريي عندكم فقاربوين يف أسريي فإنكم العشرية قدمت: قال  
َفام بال السيف يف رقبتك«:  rفقال رسول اهللا ، واألهل ِ َِ ََ َ ْ َِّ ُ َ َ«.  

فقال ، قبحها اهللا من سيوف فهل أغنت عنا من يشء: فقال عمري  
َاصدقني ما أقدمك«: r رسول اهللا َ ََ ُْ َْ ِ فقال ، ما قدمت إال يف أسريي: قال، »ْ
ِفام رشطت لصفوان بن أمية اجلمحي يف احلجر« : r رسول اهللا ْ َ َِ ِ ِْ ُِْ ِّ َ َّ ََ َُ َ ْ َ ْ َ َ  ففزع عمري، »َ

َحتملت له بقتيل عىل أن يعول بنيك ويقيض « :قال، ماذا اشرتطت له: وقال ِ ْ ََ َ ََّ ُ َ َُ َ ْ َ َ ِ ْ َِ َ ْ َ َ
َدينك، واهللاُ حائل بينك وبني ذلك َ َِ َِ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ  أشهد أنك رسول اهللا: فقال عمري، »ٌَ

وأشهد أنه ال إله إال اهللا، كنا يا رسول اهللا نكذب بالوحي، وبام يأتيك من 
السامء، وإن هذا احلديث الذي كان بيني وبني صفوان يف احلجر كام قال 

 مل يطلع عليه أحد غريي وغريه، ثم أخربك اهللا به، فآمنت rرسول اهللا 
 املسلمون حني هداه ففرح، باهللا ورسوله، واحلمد هللا الذي ساقني هذا املقام

 .اهللا
خلنزير كان أحب إيل منه حني اطلع، وهلو : سوقال عمر بن اخلطاب   
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َاجلس نواسك«: rفقال رسول اهللا ، اليوم أحب إيل من بعض بني ِ َِ ْ ُْ« .
َعلموا أخاكم القرآن«: وقال ْ ُ ُُ ْ ُِّ َ َ يا رسول اهللا، قد : وقال، وأطلق له أسريه »َ

اء نور اهللا، فاحلمد هللا الذي ساقني هذا كنت جاهدا ما استطعت عىل إطف
املساق فلتأذن يل، فأحلق بقريش، فأدعوهم إىل اإلسالم لعل اهللا هيدهيم 

وجعل صفوان ، وحلق بمكة r فأذن له رسول اهللا، ويستنقذهم من اهللكة
أبرشوا بفتح ينسيكم وقعة بدر، وجعل يسأل : يقول لقريش يف جمالسهم

 كان هبا من حدث؟ وكان يرجو ما قال عمري كل راكب قدم من املدينة هل
 .بن وهب

قد : حتى قدم عليه رجل من أهل املدينة فسأل صفوان عنه، فقال  
 .قد صبأ: أسلم، فلقيه املرشكون، فقالوا

إن عيل أن ال أنفعه بنفقة أبدا، وال أكلمه من رأس كلمة : وقال صفوان  
ٌهلم، فأسلم برش أبدا، وقدم عليهم عمري ودعاهم إىل اإلسالم، ونصح 

  .)١(كثري
 

                                                      
 ). ٤/٧٢٦(اإلصابة يف متييز الصحابة   )  ١(



 املفيد يف التعامل مع املسلم اجلديد  
 

 

 

فعن مالك  ،وكان يأمرهم بتبليغ ما تعلموه إىل من وراءهم من قومهم  
 ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوا rقدمنا عىل النبي : قالt بن احلويرث 

فلام  ،فظن أنا اشتقنا أهلنا ، رحيام رفيقاrمن عرشين ليلة، وكان النبي 
ْلو «: فقال ،رأى شوقنا إىل أهالينا، وسألنا عمن تركنا يف أهلنا فأخربناه َ

َرجعتم إىل بالدكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صال ََ َ ُ ُ َ ْ َُّ ْ َُّ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ََ َُ ُُ ِ ِ َ َة كذا يف حني كذا، ِ ََ َِ ِِ َ
َة كذَوصال َ َا يف حني كذا، وإذا حرضَ ََ َِ َ ِ ْت الصالة فليؤذن لكمِِ ُُ َ ْْ َِّ ََ ُ َّ ْ أحدكم، ْ ُ ُ َ َ

ْوليؤمكم أكربكم ْ َّ َُ ُْ َ ََ ُ ُ ْ«)١(. 
ْ لو رجعتم« ذلك عليهم عىل طريق اإليناس بقوله rعرضه    َُ ْ َ ْ  إذ لو  »َ

 .بدأهم باألمر بالرجوع ألمكن أن يكون فيه تنفري هلم

                                                      
 ).٦٨٥( رواه البخاري  )  ١(
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والواجب علينا أن نتخذ املسلمني اجلدد إخوانا لنا نحب هلم ما نحب   
 نا، ونكره هلم ما نكرهه ألنفسنا، ونسعى بحسب مقدورنا يف مصاحلهم،ألنفس

وإصالح ذات بينهم، وتأليف قلوهبم، واجتامعهم عىل احلق، واملسلم أخو 
 . املسلم، ال يظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره

 rوينبغي علينا دعوهتم باحلكمة واملوعظة احلسنة كام كان يفعل النبي   
 v w  x يف تفسري قول اهللا تعاىل:  سعدي رمحه اهللابنامعهم، قال 

y z  { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥  
¦  § ¨ © ª ¬« ® ¯ °  ]١٢٥: النحل[. 

ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إىل سبيل ربك املستقيم املشتمل 
كل أحد عىل حسب : أي z عىل العلم النافع والعمل الصالح

 .حاله وفهمه وقوله وانقياده
 من احلكمة الدعوة بالعلم ال باجلهل والبداءة باألهم فاألهم، وباألقربو  

إىل األذهان والفهم، وبام يكون قبوله أتم، وبالرفق واللني، فإن انقاد 
 باحلكمة، وإال فينتقل معه بالدعوة باملوعظة احلسنة، وهو األمر والنهي املقرون

  .بالرتغيب والرتهيب
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 من املصالح وتعدادها، والنواهي من املضار إما بام تشتمل عليه األوامر  
 .وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين اهللا وإهانة من مل يقم به

وإما بذكر ما أعد اهللا للطائعني من الثواب العاجل واآلجل وما أعد   
للعاصني من العقاب العاجل واآلجل، فإن كان املدعو يرى أن ما هو عليه 

يجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق لالباطل، ف إىل داعية أو كان ،حق
 .التي تكون أدعى الستجابته عقال ونقال

ومن ذلك االحتجاج عليه باألدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إىل   
حصول املقصود، وأن ال تؤدي املجادلة إىل خصام أو مشامتة تذهب 

 اخللق إىل بمقصودها، وال حتصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية
 .)١(احلق ال املغالبة ونحوها

 

 

من واقع اللقاءات التي أجرهتا اهليئة العاملية للمسلمني اجلدد مع   
الداخلني يف اإلسالم حديثا وبحسب ما أدىل به من سبقهم يف الدخول فيه 

 : فإن أهم احتياجات املسلم اجلديد تتمثل كالتايلمن معتنقي اإلسالم

                                                      
 ).٤٥٢(تيسري الكريم املنان   )  ١(
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 . بطرق ميرسة وعمليةأحكام اإلسالمتعليمه ما يلزمه من    -١
 ).مراكز أو مساجد(أن جيد الرفقة املساندة وحماضن الرعاية األخوية    -٢
 .متكينه من مواصلة رحلة الفهم والتطبيق التدرجيي لإلسالم   -٣
 . اجلديد بام يناسب بيئته وظروفه اخلاصةتأهيله للتعريف بمعتقده   -٤
مساعدته عىل احتواء أية تداعيات أو مواقف سلبية قد تطرأ بسبب    -٥

 .)١(إسالمه

ْالرفق مل « وينبغي علينا أيضا الرفق هبم والتلطف يف التعامل معهم؛ ألن   َ َ ْ ِّ
ْيكن يف ُ ٍيشء َ ْ َ قط إال زانه وال نزع من يشَ َْ َ َ ُِ ِ ُ ََ ََّ ِ ِقط إٍء ُّ ُّ ُال شانهَ َ َ  كام أخرب بذلك )٢(»َّ

 .rالنبي 
  

                                                      
(1) http://www.4newmuslims.org/a/needsa.htm 

   ).٢٥٩٤( رواه مسلم  )2(

http://www.4newmuslims.org/a/needsa.htm
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ًومما يزيدنا تفاؤال وأمال بشارة النبي هذا ما تيرس مجعه وإعداده،    ًr  أن
مدر وال وبر إال يبقى بيت ، ولن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار

ال يذل  هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به اإلسالم، وذ اهللادخلهأ
  .، فعىل املسلم أن يكون سببا يف نرش هذا الدين والدعوة إليهبه الكفر

 يف التعامل rفالبد لنا أن نحرص عىل اقتفاء هدي النبي  .. ًوأخريا  
مع املسلمني اجلدد، من احلرص عىل هداية الناس، والرمحة هبم، والشفقة 

بالنفع واخلري، عليهم، وتعليمهم أمور دينهم، وإرشادهم ملا يعود عليهم 
 .وقضاء حوائجهم، ومساعدهتم، واحلرص عىل ثباهتم

  .. الثبات يف األمر  ا نسأل
  ... على دينه ناقلوبوأن يثبت 

  ...وأن يصرفها على طاعته 
  . احلمد  رب العاملني آخر دعوانا أن و
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 ٥  مقدمة
 ٧   بإسالم أمته rعناية النبي 

 ١٣  ل مع املسلمني اجلدد يف التعامrمن هدي النبي 
 ٤٤  حقوق املسلمني اجلدد

 ٤٧  اخلامتة
 ٤٨  املحتويات

 


