 ‐ 4991ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﻠﻢ وﻟﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﺠﺎب وأداء اﻟﺼﻠﻮات ﻓ أوﻗﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺴﺆال
وﻟﺪت ﻓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﻤﺴﻮن ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﺟﺪا وأﻧﺎ أﺣﺘﺮم ﻫﺬا اﻟﺸء  .أﻧﺎ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻹﺳﻼم وﻟﻦ
ﻫﻨﺎك أﻣﺮان ﻳﻤﻨﻌﺎﻧ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم أوﻟﻬﻤﺎ  :ﻷﻧ اﻣﺮأة ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أواﻓﻖ ﻋﻠ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻌﺪد ورﺟﻢ اﻟﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ وأن أﻛﻮن
داﺋﻤﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠ اﻟﻤﺤﺮم  ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أﺑﺪا أن أﻋﻴﺶ ﻛﺎﻣﺮأة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓ اﻟﻐﺮب  :ﻓ ﻋﻤﻠ ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻟﺒﺲ
اﻟﺤﺠﺎب أو أن ﻻ أﺻﺎﻓﺢ اﻟﺮﺟﺎل أو أن أﺻﻠ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴﺎً  ،ﻛﻤﺎ أن واﻟﺪاي وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻣ اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻟﻦ ﻳﻮﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ
أﺑﺪا إذا ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧ ﺳﺄﺗﺮك اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ.
وﺳﺆاﻟ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻟ أن أﺗﺤﻮل ﻟﻺﺳﻼم ﻓ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺪ أدﻧ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ؟
أﻋﻨ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﺷﻴﺎء ﻻ أﻗﺒﻠﻬﺎ  ،ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟ ﺑﺄن أﻧﺘﻈﺮ ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟ ﻋﻠ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ :
اﻟﺴﺆال  :اﻣﺮأة ﻛﺎﻓﺮة ﺗﻘﻮل  :أرﻳﺪ أن أﺳﻠﻢ ﻟﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻻ أﺻﻠ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ إﻻ ﻓ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر ﻷﻧﻨ ﻻ ﻳﻤﻦ أن أؤدﻳﻬﺎ
ﻓ ﻋﻤﻠ ﻛﻤﺎ أﻧﻨ ﻻ ﻳﻤﻦ أن أﻗﺒﻞ ﺑﻔﺮة ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت  .ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ :
اﻟﺠﻮاب :
ﻧﺮى أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄﺣﺎم اﻹﺳﻼم إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﻹﺳﻼم وﺗﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وأﻣﺎ أن ﺗﺘﺤﻢ ﻓﺘﻘﻮل ﻻ أﻗﺒﻞ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت
وﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﺷﺮﻋﺎً أو ﺗﻘﻮل ﻻ أﺻﻠ إﻻ إذا ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠ ﻓﻼ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬا .
ﺳﺆال ‐ ﻓ ﻛﺘﺎب "ﻣﻨﺘﻘ اﻷﺧﺒﺎر ﻗﺎل اﻟﻤﺆﻟﻒ  :ﺑﺎب ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺎﺳﺪ وذﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ  ..وﻫﻴﺐ ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺖ ﺟﺎﺑﺮاً
ﻋﻦ ﺷﺄن ﺛﻘﻴﻒ إذ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻘﺎل اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﻠ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻻ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺟﻬﺎد وأﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺘﺼﺪﻗﻮن وﻳﺠﺎﻫﺪون  ،ﻫﻞ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎءﻧﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻗﺎل  :أرﻳﺪ أن أﺳﻠﻢ ﺑﺸﺮط أن
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أﺟﻤﻊ اﻟﺼﻠﻮات ﻛﻠﻬﺎ ﻓ آﺧﺮ اﻟﻴﻮم  ،ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ .
اﻟﺸﻴﺦ  :ﻻ ﺗﺸﺎﺑﻪ  ،ﻷن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻓ ﻫﺬا ﻗﺎل إﻧﻬﻢ إذا أﺳﻠﻤﻮا ﺻﻠﻮا وﻫﺬا ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺘ ﻻ
ﻧﻌﻠﻤﻬﺎ ) أي أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗَﺒِﻞ ﻣﻨﻬﻢ ذﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻋﻠّﻤﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺐ أنّ ﻫﺆﻻء ﺳﻴﺤﺴﻦ إﺳﻼﻣﻬﻢ
وﺳﻴﺘﺼﺪﻗﻮن و ﻳﺠﺎﻫﺪون ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻳﻤﻦ أن ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﺎﻓﺮ ﻓ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ( وﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎر ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮن
ﻟﺘﻔﻚ اﻹﺳﻼم  ،ﻫﺬا ﻳﺸﺘﺮط أن ﻧﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺰﻧﺎ وﻫﺬا ﻳﺸﺘﺮط أن ﻧﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺨﻤﺮ وﻫﺬا ﻳﺸﺘﺮط أن  ، ..وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺜﻪ إﻟ أﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ  :أﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻪ ﻓ اﻹﺳﻼم ) ،و( ﺷﺮط اﻹﺳﻼم ﻻ
ﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻟﻤﻌﺎذ " أﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﻟﻪ ﻗﺪ اﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات ﻓﺈن ﻫﻢ أﺟﺎﺑﻮك ﻟﺬﻟﻚ
… ﺛﻢ ذﻛﺮ اﻟﺰﻛﺎة " ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠ أﺷﺮاط اﻹﺳﻼم .
ﺳﺆال  ‐ :ﻫﻞ ﻳﻤﻦ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄن دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﺎﻓﺮ ﻓ اﻹﺳﻼم ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة  ،واﺷﺘﺮاﻃﻪ ﺗﺮك ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎدات ﻣﻔﺴﺪة أﻗﻞ ؟
اﻟﺸﻴﺦ  :أﺑﺪاً  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻤﻦ ؟ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ  .وﻟﻨﻪ ﻣﻔﺴﺪة ﻟﻺﺳﻼم  ،ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮل اﻟﺴﺎﻟ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻧﺼﻠ إﻻ
إذا ﻓﺮﻏﻨﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ  ،ﻓﻤﻀﺮﺗﻪ ﻋﻠ اﻹﺳﻼم ﻛﺒﻴﺮة  ،وﻫﺬا إن أراد أن ﻳﻨﺠ ِﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴﺄتِ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻋﻠ
ﺷﺮﻃﻪ " وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ اﻟﻪ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ " أﻫـ
ﻓﺎﻟﺬي ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻟﻚ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم أﺳﻠﻤ واﻗﺒﻠ اﻹﺳﻼم ﻛﺎﻣﻼ واﺳﺘﺴﻠﻤ ﻟﻪ ﻓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ واﻟﻪ ﺳﻴﻌﻴﻨﻚ
وﻳﺮزﻗﻚ اﻟﻘﻮة ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إذا ﺻﺪﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﻪ وأﺧﻠﺼﺖ اﻟﻨﻴﺔ  ،ﺛﻢ ﻟﻮ ﻓُﺮض أنْ واﺟﻬﻚ أﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﻌﺬر
ﺻﺤﻴﺢ وﺻﺮت ﻣﺮﻫﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻪ ﺻﺪﻗﻚ ﻓﻠﻦ ﻳﻌﺬّﺑﻚ ﻋﻠ ذﻟﻚ  ،واﻟﻪ ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ وإﻳﺎك ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺤﻖ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ  .وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ
ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ .
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