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 الشكر والتقدير
فقٍت الشرعي، ٍب و العلم لبة أبن جعلٍت من ط ،هأشكر أٛتده و و  أتضرع إىل هللا سبحانو وتعاىل ٍتإن

 .أسألو ا١تزيد من فضلو والعون على شكرهكما ،  ا١تتواضع إل٘تام ىذا البحث
ٔتاليزاي، واليت كانت سببا يل ُب االرتقاء إىل ىذه ا١ترحلة ٞتامعة ا١تدينة العا١تية  دم ّتزيل الشكرٍب أتق

عٍت وعن هللا  مفجزاىكما أوجو الشكر إىل ٚتيع منسوبيها من ا١تدرسُت وا١توظفُت، ،  ُب الدراسة
مناراً  رسالتها، اإلسبلم وا١تسلمُت خَتا. كما أسألو سبحانو أن يوفق اٞتامعة إلكمال مسَتهتا، وأداء

  البيان.حكمة و ا١تعرفة و  رافئممن رفأ وم لؤلمة،
الذي تفضل ، عمر علي أبوبكرسعادة الدكتور ؛ ألستاذي اٞتليل تقديريو  يٍب إين أقدِّم شكر 

استفدُت من نصائحو وقد  ،ىذه الرسالة، ومل يدخر جهداً وال وقتاً إال بذلو من أجلي يّ ابإلشراف عل
 .النَتة وتوجيهاتو

أقدم الشكر لكلية العلوم اإلسبلمية وقسم الفقو وأصولو وعمادة الدراسات ُيَشرُِّفٍت أن كما   
 العليا.   

وفياء، كانت ٢تم الزمبلء األجبلء، و ة األاألساتذلذوي الفضل واإلحسان من  والشكر موصول
  .افجزى هللا اٞتميع خَت  .مل تبخل على ىذه الرسالة  اءأايد بيض

 ُت.وآخر دعواان أن اٟتمد هلل رب العا١ت
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 ملخص البحث                             
 
 

 القضاايُب قسم  الشخصية ابألحواليتعلق أبىم ا١توضوعات ا١تتعلقة  ىذا البحثأن فيو ال شك ٦تا 
 .طلبامأربعة عشر و  ثبلثة مباحثو  فصلُتر ابلذكر أن البحث يتكون من واٞتديالفقهية ا١تعاصرة. 

يت ال. وقد خصص الباحث بذكر إشكالية البحث ُب ا١تقدمة، الفهارسو وتعقبها ا٠تا٘تة  تسبقها مقدمة،
ىي األسس اليت بٌت عليها اجمللس األرويب لئلفتاء، والقواعد اليت اعتمدوا عليها لتجويز بقاء ا١ترأة ا١تسلمة 

إثر الفرقة قوع ما أقوال الفقهاء ُب و  :هبذه األسئلة تلك اإلشكالية ٟتلكما طرح ٖتت ذمة الرجل،  
إسبلم ا١ترأة وزوجها غَت مسلم..؟، ما أدلة الفقهاء ُب جواز أو عدم جواز وقوع الفرقة إثر إسبلم 

٤تل  معرفة وكما يهدف إىل اإلجابة عن تلك األسئلة: ،؟...بقاء الزوجةعلى  اآلاثر ا١تًتتبةا١ترأة...؟ ما 
بيان  ذكر أقوال الفقهاء ُب ا١تسألة مع الًتجيح...، ،.سبلم ا١ترأة..سألة وقوع الفرقة بعد إا١تالنزاع ُب 

ا١تنهج الوصفي:  وكما يتمثل منهجو ُب ىذه الدراسة على منهجُت: ،...بقاء الزوجةاآلاثر ا١تًتتبة على 
وا١تنهج  الباحث مهمة لدراسة ا١توضوع،والدوافع اليت يراىا لوصف اٞتوانب اليت تتعلق اب١تسألة، 

العلماء..،  لة بعد تصورىا ٘تاًما ٖتليبًل ينطلق من قواعد الفقو الكلية اليت وضعهاالتحليلي: لتحليل ا١تسأ
حاالت إسبلم ا١ترأة ٖتت رجل كافر، الذي يشتمل  ، للحديث عناألولالفصل وقد خصص الباحث 

 بقاءكما خصص الفصل الثاين للحديث عن اآلاثر ا١تًتتبة على على ثبلثة مباحث وٙتانية مطالب،  
 التزم، اليت تشتمل على ستة مطالب، وكما ذمة زوجها غَت ا١تسلم ديثة العهد ابإلسبلم ٖتتالزوجة ح

أىم النتائج  ؛فيهاذكر ألعبلم غَت ا١تشهورين، ٍب ا٠تا٘تة ابوالتعريف ، بتوثيق ا١تادة العلمية أيضا
مطلقا، وإمنا تبقى ومن أىم النتائج: أوال: إن ا١ترأة إذا أسلمت ال تبقى ٖتت زوجها الكافر والتوصيات، 

)الوطء(، اثنيا: إن بقاء ا١ترأة مع زوج كافر لو آاثر  معو مؤقتا بسبب ضرورة قصوى بدون معاشرة الزوجية
أوال: الدفاع عن الشريعة اإلسبلمية  ابلغ على حياهتا السيما عبادهتا ُب بيتها الزوجية..،وأىم التوصية:

لنوازل وا١تستجدات ُب كل زمان ومكان، الذي يدحض وإظهار مرونة أحكامها أبهنا قادرة على عبلج ا
وبيان  األحوال الشخصيةٗتفيف ا٠تبلفات وا٠تصومات حول  حجج األعداء ٢تذه الشريعة الغراء، اثنيا:

 مع تلك ا١تسائل وينَت طريق الصواب للعوام. ابلتعاملحىت تطمئن النفوس السليمة  الراجح ُب مسائلها
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ABSTRACT   
The research focuses on one of the significant themes related to contemporary and 

jurisprudential family issues. The study consists of two parts, three sections and fourteen sub-

sections. It begins with introduction, then conclusion and table of contents. The researcher 

highlighted the statement of the problem in the introduction, which includes the principles of 

Arubi Ifta Council, rules they adopted to legalize of Muslim woman stay under the edema of 

the man. In the end, the researcher also proposed the solution to the identified problem; thus 

by raising these questions: what are the jurists’ views over the separation of a couple after 

conversion to Islam? What are the implications of this on the wife? The research attempts to 

answer those questions, by examining the cause of dispute, the dissolution of marriage 

between the spouses after the wife’s conversion into Islam, underlining the jurists’ opinions 

and its conclusion, as well as explaining the effects that related to the woman stay in the 

marriage. There were two methodologies adopted in this research, namely, the descriptive and 

analytical methods. The former, discusses the aspects or areas that are related to the issue and 

the objectives which the researcher believes that they are relevant to the study. Meanwhile, 

the later analyzes the issue critically in accordance to the general principles of Islamic 

jurisprudence. Chapter one examines phases of conversion of a wife, which includes three 

sections and eight sub-sections. The second chapter covers the effects and implication of the 

conversion of a female spouse, which includes six sub-sections. The researcher also dwelled 

on citing of some scientific materials and indentifies the unknown scholars. The research has 

been concluded by revealing the general findings and recommendations. The findings include 

among other things that a Muslim female convert is not permitted to live together with a non 

Muslim husband. As the subsistence of marriage between the two, causes grievous harm to 

her personal life and religion. To this effect, the research recommends inter alia:  Islamic law 

and demonstrate its flexible rules and provisions which are capable to tackle the contemporary 

issue that occur in every time and place, which refute the arguments of the enemies of Islam. 

Second, is to settle disputes and conflicts that bedevil the family, to explain the main stance in 

the matters till everyone can be satisfied as well as to illuminate the fright path to the people. 
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 ٗٔ ذمة رجل غَت مسلمٖتت  ا١تطلب الثاين: إسبلم ا١ترأة
الفقهي ُب مسألة بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ا١تبحث الثاين: ا٠تبلف 

 ٖتت ذمة زوجها غَت ا١تسلم
ٔ٘ 

ا١تطلب األول: ٖتديد ٤تل النزاع ُب مسألة بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم 
 ٖتت ذمة زوجها

ٔٙ 

ا١تطلب الثاين: رأي العلماء القائلُت ابلفرقة بينهما بعد إسبلمها فورًا، وأدلتهم 
 على ذلك

ٔٚ-ٜٔ 

ا١تطلب الثالث: رأي العلماء اجمليزين بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت 
 ذّمة زوجها غَت ا١تسلم، وأدلّتهم على ذلك

ٕٓ- ٕٗ 

 ٕ٘ ا١تبحث الثالث: مناقشة أدلة الفريقُت والًتجيح بينهما، وفيو ثبلثة مطالب
 ٖٓ-ٕٙ ا١تطلب األول: مناقشة أدلة اجمليزين من الكتاب والسنة
 ٖٖ -ٖٔ ا١تطلب الثاين: مناقشة أدلة ا١تانعُت من الكتاب والسنة

 ٖٗ ا١تطلب الثالث: الًتجيح وبيان سبب الًتجيح
 ٖٙ-ٖ٘ الفصل الثاين : آاثر بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت زوجها الكافر

 ٜٖ-ٖٚ األول: أثره ُب ا١تَتاث طلبا١ت
 ٕٗ-ٓٗ الثاين: أثره ُب النسب طلبا١ت
 ٘ٗ-ٖٗ الثالث:أثره ُب النفقة طلبا١ت
 ٛٗ-ٙٗ الرابع: أثره ُب العدة طلبا١ت
 ٖ٘-ٓ٘ ا٠تامس: أثره ُب التحاكم إىل القضاء طلبا١ت
 ٚ٘-ٗ٘ السادس: أثره ُب العبادات طلبا١ت

 ٜ٘-ٛ٘ ا٠تا٘تة
 ٘ٙ -ٓٙ فهرس ا١تصادر وا١تراجع
 ٜٙ -ٙٙ فهرس اآلايت القرآنية

 ٔٚ-ٓٚ فهرس األحاديث
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 :مقدمة
 أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستهديو ونستغفره ونستعينو ٨تمده هلل اٟتمد إن

 ال وحده هللا إال الو ال أن وأشهد مرشدا، وليا لو ٕتد فلن يضلل ومن ا١تهتدي، فهو هللا يهده من
 . وسلم عليو هللا صلى ، ورسولو عبده ٤تمًدا أن وأشهد لو، شريك

 :بعدأما 
 والداين، القاصي لدىمعروف  وىذا الزواج، بتشريع األنساب حفظ إىل سعى اإلسبلم نّ فإ
 إىل يسعى من لكل رصيًنا، علمًيا ومنهًجا دليبًل  جيده السابقُت العلماء قرائح بو جادت فيما والناظر
 أدرك وقد اجتماعًيا،و ، فكرايً  سياسًيا، اقتصاداًي، دينًيا، كافة، اٟتياة جوانب ُب الشريعة مقاصد ٖتقيق
 على عصرىم قضااي بنواو  علمهم، معُت من فنهلوا بعدىم من أتوا الذين العلماء من كثَت ذلك

 والعدد، العلم ُب هبم أبس ال آخر فرقًا ىنالك أنّ  بيد يومئذ، أعملوىا اليت الكلية الفقهية القواعد
بو  جاء ٔتا التمسك قاصدين واسعا بذلك قوايفض القددية، الفقهاء أمثلة على مسائلهم بناء حاولوا
 ُب فأدخلوا األول، الفريق إىل بُتنتسا١ت بعض أفرط أخرى انحية منو  انحية، من ىذا الفقهاء، أولئك
 ا١تصاحل قاعدة إىل فيها متذرعُت الكلّية اإلسبلمية الشريعة قواعد من ٢تا ٤تل ال ةَت كث أشياء الدين،
 ىنا الفقهية وا١تشاحنات ا٠تبلفات وأكثروا ونّفروا، فأفسدوا ،ةا١تعاصر  قضاايىم ليلحقوا ا١ترسلة،
  .وىنالك

من األجبلء العا١تُت  مية ا١تعروفة ُب ىذا العصر ٚتعتذا فإّن اجملامع الفقهية وا٢تيئات اإلسبلل
دات الفقهية، إال أن بعض تلك ابلفقو وا١تقاصد، الغائصُت ُب ٞتج طرق استنباط أحكام ا١تستج

اكل شّد انتباه الباحث إىل الكتابة، ُب مرحلة جامعية علمية وىي: فتوى اجمللس األرويب لئلفتاء ا١تش
بقاء الزوجة ا١تسلمة مع  جواز)فحواىا:  ، ما أبغلبية أعضائو الذين ال يشق ٢تم ُب مضمار العلم غبار

العلم ىو رأي اٞتمهور الذي يقول ٓتبلف ذلك،  الفقهاء،  مع أّن ما اشتهر لدى (زوجها غَت ا١تسلم
جاء ذلك  فبناء على كلّ  ،ا١تعاصرةالفقهية صارت من ا١تسائل  كانت ا١تسألة قددية إال أهناإن  و 

يف ) دراسة فقهية  ابإلسالم حتت زوجها الكافر بقاء الزوجة حديثة العهدالبحث ٖتت عنوان: 
 (  احلكم و اآلاثر
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  البحث: إشكالية
ُب تغيَت مسار مسائل فقهية  ساىم "ال ينكر تغَت األحكام بتغَت الزمان وا١تكانقاعدة : "إّن 

عبادات، ومعامبلت، وجناايت،  كافة:  ذلك أبواب الفقو اإلسبلمي أصابُب عصران ىذا، وقد كثَتة 
ىا من ا١تسائل ا١تهّمة ح وطبلق ونفقة وغَت ا ونك َتاثوما يتعلق ابلقضاء وفقو األسرة ا١تسلمة من م

 أواًل وآخرًا... كل مسلم ٘تس  اليت
عليها اجمللس  األسس اليت بٌت دراستو، ىوومن ىذا ا١تبدأ فإّن اإلشكال الذي يريد الباحث 

ة الرجل الذي كانت جويز بقاء ا١ترأة ا١تسلمة على ذملت اعتمدوا عليهااألرويب لئلفتاء، والقواعد اليت 
أن الشريعة تسعى لتحقيق ا١تصلحة وأّن مصلحة ا١ترأة ُب  متذرعُت فيها إىل، قبل اإلسبلمتعيش معو 

مسألة ) اليت ،إىل اٟترب اار العهد منهال سيما ُب دار أقرب ما تكون إىل د أن تبقى مع زوجها،ذلك 
 ؛ة اجتماعية ال ينبغي الفرار منوأصبحت أمرا ال ديكن تغافلو واقعيا وضرور  (بقاء ا١ترأة ا١تسلمة...

ْتيث تعيش ا١تسلمة بعد اعتناقها اإلسبلم ُب ظروف عسَتة تواجو الصعوابت من الدولة اترة ومن 
مع أّن ٚتهور العلماء  فتبقى الواحدة منهن متحَتة مرتبكة ،أسرهتا اترة أخرى ومن اجملتمع أحياان ، 

بقاء  زاجو اجمللس األرويب حكموا ٓتبلف منع من ا١تتقدمُت وا١تتأخرين، وبعض العلماء ا١تعاصرين من 
 ا١ترأة ا١تسلمة ٖتت زوجها الكافر.

 : أسئلة البحث
 األسئلة األتية: اإلشكالية السابقة يطرح الباحث لٟت
وما األسس اليت  إسبلم ا١ترأة وزوجها غَت مسلم؟ إثرالفرقة وقوع ىي أقوال الفقهاء ُب ما  -ٔ

 ؟ .وا عليهااستند
ىي أدلة الفقهاء ُب جواز أو عدم جواز وقوع الفرقة إثر إسبلم ا١ترأة وما ىو الراجح ما  -ٕ

 ؟.ُب ذلك
 ؟ا الكافربقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت زوجهعلى  ا١تًتتبة اثرىي اآل ما -ٖ

 أىداف البحث:
 ابإلضافة إىل اآلٌب: يهدف ىذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة السابقة

 .وىي ٖتت زوجها الكافر إسبلم ا١ترأة بعدوقوع الفرقة  ٤تل النزاع ُب مسألة معرفة: أوالً 



ٖ 
 

ترجيح ما تطمئن إليو قرحية و ، قول وبيان معتمد كلّ ذكر أقوال الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة : اثنياً 
 ا.الوحيُت ومقاصدمهمن ًدا على نصوص متالباحث، مع

 .بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت زوجها الكافر ا١تًتتية على اثراآلاثلثاً: بيان 
 : ادلوضوع أمهية

 ؛ابلغةأمهية ذمة زوجها غَت ا١تسلم من ا١توضوعات اليت ٢تا  ة بقاء ا١ترأة ا١تسلمة ٖتتلمسأ إن .ٔ
 هذاف ،فيهاالفقهية الواردة قوال األالنصوص و عن طريق استقراء  ةمعاصر  لتعلقها بقضااي فقهية

 ،ة ُب استمرارية الزواج أو وقوع الفرقةيا١تقاصد الشرع حول ساتاالدر ضرورة تكثيفيؤكد 
 ..ة للغايةقلقا١تمن القضااي الغريب ّن قضااي فقو األسرة ُب اجملتمع أبمع العلم 

مل  أزواجعدد كبَت ٦تن اعتنقن اإلسبلم حديثا ُب دول يُعد ا١تسلمون فيها أقلية ٖتت  وجود .ٕ
دينع تلك ا١تسلمات من االرتداد عن الدين  يستدعي وجود حلّ ٦تا ، تكتب ٢تم ا٢تداية بعد

 .اإلسبلمي اٟتنيف
، واليت ىي واقع حياة  ا١تسلمة ُب ذمة زوجها غَت ا١تسلمبيان حكم هللا ُب مسألة بقاء ا١ترأة  .ٖ

 . بعض دول الغربُب اتمن ا١تسلمكثَت 
 :ادلوضوع اختيار أسباب

 ىناك أسباب كثَتة ودوافع عديدة دعت الباحث إىل اختيار ىذا ا١توضوع ومن أمهها ما أيٌب: 
 رغبة الباحث ُب ا١تساىة ُب دراسة قضااي األحوال الشخصّية. -ٔ
حاجة األمة ا١تسلمة ُب ٚتيع بقاء األرض، وخاّصة األقلّيات ا١تسلمة إىل االعتناء  -ٕ

 يومية.الابلقضااي اليت تساير حياهتم 
بقاء الزوجة حديثة العهد آاثر  عدم وجود ْتث أكادديي مستفيض اعتٌت بدراسة -ٖ

 .ابإلسبلم ٖتت زوجها الكافر
وتشجيعهم على أن يفرد الباحث ، ض األساتذة األجبلء فكرة ا١توضوعاستحسان بع -ٗ

 ىذه ا١تسألة للدراسة قصد اٟتسم ُب أمره ٔتا يوافق مقاصد الشارع الكرمي.
 :الدراسات السابقة

ُب  بو يتعلق وما ا١توضوع ىذا ُب صدرت اليت حدود مطالعة الباحث للكتب والبحوث ُب
 .وتمهيمع ألدراسة ابلشكل الذي يتطلبو ابْتث تناول ا١توضوع على فلم تقع عينو  ،العاماإلطار 
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 من الدراسات اليت وقف عليها الباحث ُب ىذه ا١تسألة:و 
وىو كتاب مطبوع ُب فارس، دمحم عبد القادر،   أليب  أثر إسالم أحد الزوجني يف النكاح_  ٔ

 صفحة. ٔٙٔم (، ُب حدودٕٕٓٓ-ه ٖٕٗٔ الرايض السعودية سنة الوطن للنشر، دار
بّرمتو حيتوي على ثبلثة فصول: تكّلم لكنو مهّم جًدا وذو عبلقة كبَتة هبذه الرسالة، الكتاب ف

 ُت على النكاح ُب الكتاب والسنة.أثر إسبلم أحد الزجمفهوم النكاح و  عن الباحث ُب الفصل األول
مذاىب الفقهاء ُب أثر إسبلم أحد  –جزاه هللا خَت اٞتزاء  -وُب الفصل الثاين: سرد ا١تؤلف 

والفصل الثالث عبارة عن رد . زوجُت، ٦تّا يسهل على الباحث الوصول إىل مكامن أقوا٢تم ُب ا١تسألةال
 . الزواج بينهما بقاءجواز أّلف ُب ا١تسألة مؤيًدا   (ٔ) مفصل على كتاب آخر...

 انب االختبلف، ألّن الكتاب ورساليتوانب االتفاق ُب ا١تسألة أكثر من جو ج: أوجو االختالف
كما   –كتاب صاحبنا، جاء رًدا على مضمون كتاب آخر مسألة واحدة، إال أّن   يتناوالن (الباحث)

 : ، وخيتلف عن رسالة الباحث ُب جوانب عدة منها-أشَت إليو من قبل 
 ة ا١تائلة إىل الرأي الذي دييل إليو الكاتب، فالعاط أن ا١تنهج ا١تتبع ُب الرد يغلب عليو .ٔ

  (ٕ). الكتاب، وقبل ذلك اآلية القرآنية اليت استهل هبا الكتاب وىذا واضح جًدا ُب مقدمة

 .بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت زوجها الكافريتناول آاثر ّن ا١تؤلف مل أ .ٕ
وىي سارة بنت ٛتيد بن سعد، للباحثة .أحكام حديث العهد ابإلسالم يف فقو األسرة_ ٕ

كلية  ن سعود اإلسبلميةجامعة اإلمام دمحم ب منة، اجستَت مقدمة لنيل الدرجة العلميرسالة م
 .ىـٕٙٗٔـ  ٕ٘ٗٔالعام اٞتامعي ، قسم الفقو الشريعة

 يقف الباحث على كامل الرسالة ولكن حسب البحث توصل إىل خطة الرسالة عر مل
 فقو األسرة. ُبالشبكة العنكبوتية، ما يشَت إىل أهّنا كتبت 

 فيو :التمهيدوفهارس: و  وخا٘تة، فصول، وثبلثة ، ٘تهيد على التايل: البحث اشتملو  
 ْتديث ا١ترادُب  الثاين: الشريعة، ا١تبحث بفروع الكّفار تكليف األول: ا١تبحث: مبحثان

                                  
على  صححمل يقف الباحث على الكتاب، ولكن وقف على ردود ُب مقاالت وكتيبات بعض ا١تىتحمسُت للدين،وكل ( ٔ)

 للشيخ عبد هللا بن يوسف اٞتديع دراسة نقدية لرسالة: )إسالم أحد الزوجني ومدى أتثريه على عقد النكاح(قصده، منها: 
 صفحة.  ٕٕ. ُب حدود إعداد فهد بن صاحل بن عبد العزيز العجبلن

 . ٓٔسورة ا١تمتحنة، اآلية ( ٕ)
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 ثبلثة وفيو ،أحكام حديث العهد ابإلسبلم ُب النكاح :الفصل األولإلسبلم. و اب العهد
 ٜتسة وفيو ، فـَُرق النكاحأحكام حديث العهد ابإلسبلم ُبُب  : الفصل الثاينو  مباحث:

، الظهارُب ا١تبحث الثالث: ، : الطبلقبحث األول : ا٠تلع، ا١تبحث الثاينا١تمباحث: 
 آاثر ليدرس: الفصل الثالث. ٍب أتى اللعانُب ا١تبحث ا٠تامس: ، اإليبلءُب ا١تبحث الرابع: 

ا١تبحث . اٟتضانةُب ا١تبحث الثاين:  .ا١تبحث األول : النفقةمباحث:  ثبلثة ُب النكاح
 . ا١تواريث ُب الثالث:

ا، لكن ا٠تطة يظهر بوضوح أن الكاتبة أطنبت ُب ىذه الرسالة وإن كان الباحث مل يقف عليه
ابلذكر أن لكن اٞتدير ، وىناك جوانب االتفاق بُت ىذا البحث والبحث ا١تذكور ،ُب ذلك واضحة
ىو أىم ما دييز ىذا البحث على بقاء الزوجُت  ا١تًتتبةاآلاثر الشرعية من تناول   خبلا١تذكور  البحث

 ا١تتواضع.
فيصل  القاضي الفقيو ا١تستشار لشيخ فيصل مولول .إسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينو - 3
داعية (، لبنان م2011 مايو 8 / ىـ 1432 ٚتادى اآلخرة 5 - طرابلس م1941 مواليد) مولوي
، والذي وافتو ا١تنية ُب واألورويب واإلسبلمي والعامل العريب لبنان ، معروف ُبإسبلمي ومفّكر

 م.ٕٔٔٓ/٘/ٛ
وىو شغل  لبنان ، وكان رئيسًا ٞتمعية الًتبية اإلسبلمية ُبلبنان ُب اإلسبلمي من العاملُت ُب اٟتقل

، ورئيس بيت الدعوة والدعاة منذ أتسيسو اٞتماعة اإلسبلمية ُب لبنان عامالاألمُت منصب 
 .اللجنة اإلدارية للمؤ٘تر القومي اإلسبلميوعضو  1990 سنة

ٖتت  ٜٜٚٔساىم ُب أتسيس اجمللس األورويب لئلفتاء والبحوث ُب ا١تملكة ا١تتحدة ُب آذار 
ٔ)سابقا(  رائسة الشيخ يوسف القرضاوي وىو انئب الرئيس

.  
الشيخ عبد هللا فهو ٥تتصر للنتائج اليت توصل إليها  والبحث مهّم جًدا ولو عبلقة كبَتة هبذا البحث،

ىذا البحث، إذ مها يتناوالن  تفق معُب ْتثو ا١تذكور آنفا،ٍب رد على تلك النتائج. فكان ي اٞتديع

                                  
 islamstory.comr/arفيصل مولوي القاضي الفقيو/  ( ٔ

 م.ٜٔ:٘الساعة:  -ٕٔٔٓ/٘ٓ/ٙٔقصة اإلسبلم 
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بقاء الزوجة حديثة من آاثر يتطرق إىل ذكر شيء موضوعا واحدا. وخيتلف مع ىذا البحث إذ أنو مل 
 أيضا. العهد ابإلسبلم ٖتت زوجها الكافر

 : حدود البحث
ا١تتعلقة ببقاء ا١ترأة ا١تسلمة ٖتث ذّمة زوجها غَت ا١تسلم،  ىذا البحث يتناول األحكام الفقهية

 واآلاثر ا١تًتتبة على ذلك، عارًضا إايىا على قواعد الفقو الكلّية وكل ما لو عبلقة اب١توضوع. 
 : منهجية البحث

 :اآلٌب أما ا١تنهج الذي اتبعو الباحث ُب ىذه الدراسة، فيتمثل ُب
الباحث مهمة والدوافع اليت يراىا ،  تتعلق اب١تسألةا١تنهج الوصفي: لوصف اٞتوانب اليت .ٔ

 .لدراسة ا١توضوع
ا١تنهج التحليلي: لتحليل ا١تسألة بعد تصورىا ٘تاًما ٖتليبًل ينطلق من قواعد الفقو الكلية اليت  .ٕ

 .مناسبة للموضوع، قصد الوصول إىل نتيجة ومكان ، الصاٟتة لكل زمانالعلماء وضعها
 :ُب ىذه الدراسة فيتمثل فيما أيٌبأما ا١تنهج التفصيلي الذي اتبعو الباحث  .ٖ
 . االستطراد وعدم البحث موضوع على زيكالًت  .ٔ
 .ابلشكل مضبوطة ورىاس ُتبيوت اآلايت ميرقت .ٕ
وذلك حسب تقدمي الصحيحُت على غَتمها فإن مل  ُب البحث . ا١توجودةٗتريج األحاديث  .ٖ

قل عصارة حكم علماء نو تلك األحاديث  ٗتريجإىل غَتمها مع الباحث يوجد فيهما يرجع 
 .اٟتديث عليها

 .وعزوىا إىل قائليها قدر االستطاعةاألقوال  توثيق .ٗ
 اٟتاجة .ُب الشبكة العا١تية عند اإللكًتونية ا١تواقع  مناالستفادة  .٘
 وذلك عند ورودىا للمرة األوىل ُب البحث. ،ينر و ا١تشهترٚتة األعبلم غَت  .ٙ

  : البحث ىيكل
 فصلُت: على  ملتيشا٢تيكل العام ٢تذا البحث 

يتناول فيو الباحث التعريف ابلنكاح، والفرق بُت كلٍّ من الفسخ والفرقة  األول:الفصل أما 
الكتاب  لة منداألع الرسالة وفق ما ٕتود بو قرحيتو معتمًدا على و دراسة ٖتليلية ١توض، و والطبلق

 والسنة واإلٚتاع وا١تعقول.
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، من ا١تَتاث بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت زوجها الكافرآاثر الفصل الثاين: سيتناول فيو و 
 و النفقة و العدة و العبادات....و النسب 

  :البحث ماتيستق
ثالثة . وفيو بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسالم حتت زوجها الكافر الفصل األول:

 : مباحث
  :انالفرقة والفسخ. وٖتتو مطلب إسبلم أحد الزوجُت والفرق بُتالت حاادلبحث األول: 

  التعريف ابلفسخ والفرقة والطبلق والفرق بينها.: ادلطلب األول
   ذمة رجل غَت مسلم. إسبلم ا١ترأة ٖتت: ادلطلب الثاين

ذمة زوجها  ٖتتالزوجة حديثة العهد ابإلسبلم  مسألة بقاء: ا٠تبلف الفقهي ُب ادلبحث الثاين
 ثبلثة مطالب:. وفيو غَت ا١تسلم

ذمة ٖتت الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ُب مسألة بقاء  ٖتديد ٤تل النزاع: ادلطلب األول
 زوجها.

وأدلتهم على  نهما بعد إسبلمها فورًا،يب ةقالفر  ابلفسخ أورأي العلماء القائلُت : ادلطلب الثاين
  ذلك. 

ذّمة زوجها غَت ٖتت الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم قاء اجمليزين ب: رأي العلماء ادلطلب الثالث
   ، وأدلّتهم على ذلك.  ملا١تس

  :ثبلثة مطالبمناقشة أدلة كبل الفريقُت والًتجيح بينهما، وفيو : ادلبحث الثالث
  الكتاب والسنة من مناقشة أدلة اجمليزينادلطلب األول: 

 الكتاب والسنة  من مناقشة أدلة ا١تانعُت :الثاين ادلطلب
  .مع بيان سبب الًتجيح الًتجيح: الثالث ادلطلب

 ستة: وفيو بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسالم حتت زوجها الكافرآاثر  الفصل الثاين :
 :مطالب

 األول: أثره يف ادلرياث. ادلطلب
 الثاين: أثره يف النسب . ادلطلب
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 الثالث: أثره يف النفقة. ادلطلب
 الرابع: أثره يف العدة. ادلطلب
 اخلامس: أثره يف التحاكم إىل القضاء. ادلطلب
 السادس: أثره يف العبادات. ادلطلب

  على: وتشمل  : ةامتاخل
  .التوصيات

 .النتائج 
 الفهارس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ٜ 
 

 
 

 بقاء الزوجة  أول:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

حاالت إسبلم أحد الزوجُت والفرق  :ادلبحث األول
  لبان:وٖتتو مط والطبلق بُت الفرقة والفسخ

: التعريف ابلفسخ والفرقة والطبلق ادلطلب األول
 والفرق بينها. 

 .لم: إسبلم ا١ترأة ُب ذمة رجل غَت مسادلطلب الثاين
 

بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسالم حتت زوجها  الفصل األول:
 : ثالثة مباحث. وفيو الكافر

حاالت إسبلم أحد الزوجُت والفرق بُت الفرقة والفسخ. ادلبحث األول: 
  وٖتتو مطلبان:

 : التعريف ابلفسخ والفرقة والطبلق والفرق بينها. ادلطلب األول
  : إسبلم ا١ترأة ُب ذمة رجل غَت مسلم. ادلطلب الثاين

الزوجة حديثة العهد  مسألة بقاء: ا٠تبلف الفقهي ُب ادلبحث الثاين
 . وفيو ثبلثة مطالب:ذمة زوجها غَت ا١تسلم ابإلسبلم ٖتت

: ٖتديد ٤تل النزاع ُب مسألة بقاء الزوجة حديثة العهد ادلطلب األول
 ابإلسبلم ٖتت ذمة زوجها.

بينهما بعد إسبلمها  ابلفسخ أو الفرقة: رأي العلماء القائلُت ادلطلب الثاين
   فورًا، وأدلتهم على ذلك.

: رأي العلماء اجمليزين بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ادلطلب الثالث
 ٖتت ذّمة زوجها غَت ا١تسلم ، وأدلّتهم على ذلك.  

مناقشة أدلة كبل الفريقُت والًتجيح بينهما، وفيو ثبلثة : ادلبحث الثالث
  مطالب:

 مناقشة أدلة اجمليزين من الكتاب والسنة واإلٚتاع وا١تعقول ادلطلب األول: 
 : مناقشة أدلة ا١تانعُت من الكتاب والسنة واإلٚتاع وا١تعقولادلطلب الثاين

 .مع بيان سبب الًتجيح الًتجيح :الثالث ادلطلب
 



ٔٓ 
 

 
 
 

  
 
 
 

حاالت إسبلم أحد الزوجُت والفرق بُت الفرقة ادلبحث األول: 
  والفسخ. وٖتتو مطلبان:

 
 : التعريف ابلفسخ والفرقة والطبلق والفرق بينها. ادلطلب األول

  : إسبلم ا١ترأة ُب ذمة رجل غَت مسلم. ادلطلب الثاين
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 والفرق بينها. ابلفسخ والطالق والفرقةالتعريف  :ادلطلب األول
 التعريف: 

يقال  الطَّرُْح،و والَبَدن، واٞتهل، ُب الَعْقِل  يطلق على عدة معان، منها: الضَّْعُف،": ةالفسخ لغ 
جاز: من و  التـَّْفرِيُق،و  النـَّْقُض،و  الرَّْأِي،وِإْفَساُد  طََرْحَتو،ِإذا  َثويب،فَسْخت عٍتِّ 

َ
انـَْفَسَخ الَعْزُم والبَـْيُع ا١ت

 .(ٔ)"ِإذا نـََقَضو فسحووقد  انتَـَقَض، والنَِّكاُح:
لفاظهم إالّ فالفقهاء اصطلحوا اصطبلحات حول الفسخ حسب اختبلف أ" ويف االصطالح:

، (ٕ)"لذا فإن الباحث سيكتفي ابصطبلح واحد من بُت تلك ا١تصطلحات ؛أّن مدلو٢تا واحد،
، وهبذا ينتهي العقد و كل ما يتعلق عليو من آاثر (ٖ) "و البيع فالفسخ ىو حل ارتباط العقد كالطبلق"

 وأحكام، سواء كان ذلك عقد نكاح أو بيع.
طََلَق ( ٔتعٌت الّتخلية واإلزالة والتحرر من قيد و٨توه، و ا١ترأة  بفتح الطاء من فعل )" :لغة الطالق

  (ٗ). "من زوجها طبلقاً: أي ٖتلَّلْت من قيد الّزواج وخرجت من عصمتو
 صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجتو موجبا تكررىا مرتُت": ويف اصطالح الشرع

 (٘) ."للحر ومرة لذي رق حرمتها عليو قبل زوج
بضم الفاء و سكون الراء من ا١تفارقة، و ىو اسم يوضع موضع ا١تصدر اٟتقيقّي " : لغةالفرقة 

َوَأْصُلَها ِمَن اْلَفْرِق من االفًتاق وٚتعها فرق ،معناىا ا١تباينة، فارق الشيء مفارقة وِفراقاً: أي ابينو، 

                                  
-ه ٘ٔٗٔ مطبعة حكومة الكويت، ،) الكويت:ٕ،د،طاتج العروس،٤تّمد بن ٤تّمد بن عبد الرزّاق اٟتسيٍت ،أبو الفيض  (ٔ)

 .ٜٖٔ/ص:ٚم (، مادة" فسخ "  ٜٜٗٔ
 .ٕٖٚ /  ٜم(،ج ٜ٘ٛٔه ا١توافق  ٘ٓٗٔدمشق:دار الفكر  ،)ٕ،د،ط الفقو اإلسالمي وأدلتو ،َوْىَبة الزَُّحْيِلييراجع: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ ٔم (،ج ٖٜٛٔ-ه  ٖٓٗٔدمشق: دار الفكر  ،)ٔ،د،طاألشباه و النظاىر ابن ٧ُتْيم،زين العابدين بن إبراىيم، (ٖ)
مكتبة  ،)مصر:ٗد،ط ٣تمع اللغة العربية،ٖتقيق،ادلعجم الوسيط،دمحم النجار،حامد عبد القادر،أٛتد الزايت،إبراىيم مصطفى (ٗ)

 ، ٖٙ٘/ٕ(،مادة" طلق"م  ٕٗٓٓ -ه  ٕ٘ٗٔالشروق الدولية، 
 م( ٜٛٛٔ –ه  ٛٓٗٔم ،  ٜ٘ٛٔ - ه ٘ٓٗٔ ، دار النفائس :بَتوت ،)ٕ،ٔ،د،طمعجم لغة الفقهاءدمحم رواس قلعو جي،

 .ٜٕٔص:
زكراي ،ٖتقيق: مواىب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن ،الرُّعيٍتٟتطاب ا (٘)

 .ٕٛٙ/٘،ج(مٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ ،دار عامل الكتبد،ط)  عمَتات
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ئَـُْتِ فـَْرقًا وَ  يـَُقال: ٔتَْعٌَت اْلَفْصل، نَـُهَما، فـُْرقَااًن:فـََرَق بـَُْتَ الشَّيـْ تَـَرَق اْلَقْوُم فـُْرَقًة: َفَصل بـَيـْ  ."ِضدُّ اْجَتَمُعوا َوافـْ
(ٔ) 

فإن الفقهاء يعرون ابلفرقة ُب ابب النكاح والطبلق أحياان كثَتا، إاّل أهنم ": يف اصطالحو 
الزوجُت الفصل و ا١تباينة بُت  ابب البيوع، وعموما يستعملوهنا ُب العقود ، فهي يعرون عنها ُب

  .(ٕ)" أو فسخاوانقطاع العبلقة الزوجية بينهما بسبب من األسباب الذي قد تكون طبلقا 
اليت تعطي تصورا وفكرة عما سيتناولو  الثبلثةفهذه نبذة يسَتة عن تعريفات ىذه ا١تصطلحات 

 البحث من أحكام حول ا١توضوع الذي يسعى إىل معرفة أقوال الفقهاء فيو.
التعريفات متقاربة ا١تعٌت، فهل يوجد بينها فرق ٦تا يوضح خصوصية كل واحد فإذا كانت ىذه 

 عن اآلخر؟
 الفرق بني الفسخ والطالق والفرقة:

 :شياءيفًتق الفسخ عن الطبلق من ثبلثة أ "أوال:
 اآلاثر. -ٖاألسباب.   -ٕالتعريف.   -ٔ
 ،وآاثر حلتب عليو من ما يًت وإزالة  صلوالفسخ نقض للعقد من أأن  :حقيقة كل منهما األولف

 (.إال بعد البينونة الكرى )الطبلق الثبلثواآلاثر وال يزول اٟتل النكاح فهو إهناء لعقد  أما الطبلق:
 .الفسخ يكون إما بسبب حاالت طارئة على العقد تناُب الزواج أسباب كل منهما:: الثاين

فهذا ىو صميم  اإلسبلم، ء أحدمهاأو إاب أو الزوج ردة الزوجة اٟتاالت الطارئة:تلك فمن أمثلة 
أو بُت  االتصال اٞتنسي بُت الزوج وأم زوجتو أو بنتها، أوا١تباحث اآلتية، البحث الذي سيفصل ُب 

  نكاح. وذلك يناُب ال الزوجة وأيب زوجها أو ابنو ٦تا حيرم ا١تصاىرة،
فيو ما  فليسالزوج، من حقوق  الزم، وىوفبل يكون إال بناء على عقد صحيح  أما الطبلق:

 يتناَب مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومو.

                                  
 .ٜٖٖٛ/ٖٚدار ا١تعارف(،)د،ت(،" فرق"  القاىرة: ،د،ط،),لسان العربدمحم بن مكرم بن منظور،منظورابن  (ٔ)
ادلنثور يف عبد الستار أبو غدة، -،ٖتقيق: تسَت فائق أٛتد ٤تمودالزركشي  ردمحم بن هباد،بدر الدين الزركشي  (ٕ)

 .ٕ٘،ٕٗ/ٖه(٘ٓٗٔ ،سبلمية وزارة األوقاف والشئون اإل-الكويت )ٕد،ط,قواعدال
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أما الطبلق فينقص ألزوج، الفسخ ال ينقص عدد الطلقات اليت ديلكها  أثر كل منهما:: الثالث
  بو عدد الطلقات.

 إال إذا كانت بسبب الردة أو اإلابء عن اإلسبلم، وكذلك فرقة الفسخ ال يقع ُب عدهتا طبلق،
   .(ٔ) "طبلق زجراً وعقوبةد اٟتنفية فيقع فيهما عن

 ،ويستمر فيها كثَت من أحكام الزواج أما عدة الطبلق فيقع فيها طبلق آخر"
أما الطبلق قبل الدخول فيوجب  ٍب إن الفسخ قبل الدخول ال يوجب للمرأة شيئًا من ا١تهر،

 .(ٕ) "فإن مل يكن ا١تهر مسمى استحقت ا١تتعة نصف ا١تهر ا١تسمى،
والطبلق إال أهنا يشملهما معا كما سبق ُب يتعلق ابلفرقة فبل يوجد فرقا بينو وبُت الفسخ  وأما الذي

التعريف فمن ىنا ٦تكن القول إن كل فسخ أو طبلق فرقة و العكس غَت صحيح.  التنصيص دليل 
 النقل ومل تسند إىل القائل.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
: الشيخ عادل أٛتد عبد ا١توجود،والشيخ ، ٖتقيقرد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصارابن عابدين ،دمحم األمُت،  (ٔ)

  .ٖٛٔ-ٜٚٔ/ٗم (، ٖٕٓٓ  -ه  ٖٕٗٔعلي دمحم معّوض د.ط خاصة، ) الرايض:دار عامل الكتب 
،د.ط) بَتوت:دار الكتاب العريب بدائع الصنائع يف تربيب الشرائععبلء الدين،أيب بكر بن مسعود الكاساين اٟتنفي،  (ٕ)

 .ٜٕٙ-ٜٕ٘/ٕه(، ٖٜٛٔ
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    ذمة رجل غري مسلم. ادلطلب الثاين: إسالم ادلرأة حتت
وبعد معرفة حقيقة ىذه ا١تصطلحات الثبلثة، فيجدر ابلباحث أن يذكر، آاثرىا الواضحة عند بيان 

١تطلب يشمل حاالت فهذا ا ليتضح عبلقتو اب١تطلب لدى القارئ، آراء الفقهاء ُب ىذا ا١تطلب؛
 هبا.بيان األحكام ا١تتعلقة ذمة رجل كافر مع  إسبلم ا١ترأة ٖتت

فتلك اٟتاالت تتعلق هبا من  فيها وىي ٖتت ذمة رجل غَت مسلم،إن للمرأة عدة حاالت تسلم 
وىي ُب دار إسبلم أو دار حرب،  سلم قبل أن يدخل هبا الزوجإما أن تُ  :أحكام، فمن تلك اٟتاالت

وىي ُب دار إسبلم أو ُب دار حرب، وإما أن تسلم وىي ُب ذمة من  أو أن ُتسلم بعد الدخول هبا
 ٖترم عليها.
أن  فحكم ذلك:وىي ُب دار إسبلم أو دار حرب أن تسلم قبل أن يدخل هبا الزوج " :اٟتالة األوىل

 يفرق بينهما من كل وجو وىذا ابتفاق الفقهاء.
وىي ُب دار إسبلم أو حرب، فقد اختلف الفقهاء ُب بعد الدخول هبا أن تسلم الزوجة  ة:اٟتالة الثاني

 حكم ذلك على قولُت: 
كان اختبلف الدارين إاّل إذا انقضت العدة بدون   ة بُت الزوجُت مهماعدم وقوع الفرق القول األول:

  إسبلم من الزوج وىو قول اٞتمهور،
القول الثاين: وقوع الفرقة بُت الزوجُت بسبب اختبلف الدارين ُب اٟتال دون انتظار العدة وىو 

 مذىب اٟتنفية، 
فحكمو الفرقة بينهما على الفور عند  : أن تسلم الزوجة وىي ُب ذمة من ٖترم عليها،اٟتالة الثالثة

 (ٔ)".الفقهاء

                                  
، ٖتقيق: الشيخ عادل أٛتد عبد ا١توجود،والشيخ رد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار( ابن عابدين ،دمحم األمُت، ٔ)

 .ٖٛٔ-ٜٚٔ/ٗم (، ٖٕٓٓ  -ه  ٖٕٗٔعلي دمحم معّوض د.ط خاصة، ) الرايض:دار عامل الكتب 
، د،ط ،) دار إحياء الكتب العربية(، )د،ت(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبريمشس الدين ،دمحم عرفو الدسوقي،

 .ٕٔٚ-ٕٚٙ/ٕج
،) بَتوت :دار الكتب العلمية ٕ،د،طبدائع الصنائع يف تربيب الشرائععبلء الدين،أيب بكر بن مسعود الكاساين اٟتنفي،

 . ٖٓٗ/ٕم( جٜٙٛٔا١توافق –ه ٙٓٗٔ
 .=ٓٗ/٘ت:دار ا١تعرفة ( )د،ت(،ج، د،ط، ) بَتو ادلبسوط ،أبو بكر دمحم بن أيب سهل السرخسي ،مشس الدين
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ذمة زوجها  حتتالزوجة حديثة العهد ابإلسالم  مسألة بقاءاخلالف الفقهي يف : ادلبحث الثاين
 .غري ادلسلم

 إن بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت ذمة زوجها غَت ا١تسلم من األمور اليت تثَت جدال بُت
الفقهاء منذ أمد بعيد؛ لذا يسعى الباحث إىل معرفة سبب ا٠تبلف ُب ىذه ا١تسألة، ٍب بيان آراء 

 أدلتهم حسب ا١تطلب اآلتية: الفقهاء وذكر 
: ٖتديد ٤تل النزاع ُب مسألة بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت ذمة ادلطلب األول

 زوجها.
 بينهما بعد إسبلمها فورًا، وأدلتهم على ذلك. رقةلف: رأي العلماء القائلُت ابادلطلب الثاين

: رأي العلماء اجمليزين بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت ذّمة زوجها غَت ادلطلب الثالث
 ا١تسلم، وأدلّتهم على ذلك.  

 
  

                                                                                                        
 .ٖٓٗ/ٚه(ج٘ٓٗٔ،)بَتوت:دار الفكر،ٔ،د،طادلغين= أبودمحم،عبدهللا بن أٛتد بن قدامة، 
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حتديد حمل النزاع يف مسألة بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسالم حتت ذمة : ادلطلب األول
 زوجها.

َأنَّ َرُسوَل هللِا يتحدد ٤تل النزاع ُب ىذه ا١تسألة ٔتا ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من حديث ابن عباس هنع هللا يضر 
 . (ٔ) "قَاَلُو َوملَْ يـَُقْلُو أَبُو َبْكرٍ ( َردَّ َزيـَْنَب ِإىَل َأيب اْلَعاِص بِِنَكاِحَها اأَلوَِّل بـَْعَد َسنَـتَـُْتِ " ملسو هيلع هللا ىلص

َفْسٌخ  ِإْسبَلِمِو َوِإْسبَلِمَها بـَُْتَ  نَُّو ملَْ َيُكْن ِعْنَدهُ أِلَ  ،اِح اأْلَوَّلِ َردََّىا َعَلْيِو اِبلنِّكَ ": ابن عباس قَالَ 
نَـُهَمالِلنِّ  اْخِتبَلٍف ٝتَُِعوُه ِمَن ، اَل ِمَن َىاُىَنا َجاَء اْخِتبَلفـُُهمْ  َفِمنْ ٤ُتَمٌَّد َرِٛتَُو هللاُ  :الَ قَ  .َكاِح الَِّذي َكاَن بـَيـْ

َأِو النَِّكاُح  أَنَُّو النَِّكاُح اأْلَوَّلُ  َما َردَّ َزيـَْنَب بِِو َعَلى َأيب اْلَعاصِ  ِو َوَسلََّم ُب ذِْكرِهِ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ 
 .(ٕ)"...اْٞتَِديدُ 

، يـَْنَب ِإىَل َأيب اْلَعاِص بِِنَكاِحَها اأَلوَّلِ زَ  دِّ رَ متعلق بإذاً فقّصة زينب، تبُت أن ٤تل النزاع ُب ا١تسألة 
  وذلك ال خيلوا من سؤال، ىل ًب ردىا إىل أيب العاص قبل إسبلمو أو بعده؟

فمن قال إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رد ابنتو زينب إىل أيب العاص وىو كافر، قال ينتظر إسبلم الزوج 
إىل أنو رد إليو بعد إسبلمو، قال بعدم انتظار الزوج الكافر حىت وإن مضت مدة العدة، ومن ذىب 

 الكافر وإمنا يفرق بينهما ُب اٟتال .
 

 
 

 
 
 
 

                                  
. قال األلباين: صحيح ٜٖٓ،ص:(ٕٕٓٗبرقم )،ابب إىل مىت ترد عليو امرأتو إذا أسلم بعدىا، كتاب الطبلق،داود  أيبسنن  (ٔ

ا١توافق  -ه  ٔٔٗٔ) الرايض:دار الراية ٔ، د،طاآلحادوادلثاين الشيباين،أٛتد بن عمرو بن الضحاك،أبو بكر  دون ذكر السنُت.
 .ٙ٘ٗ،ٔم (ج ٜٜٔٔ

دمحم سيد  -دمحم زىري النجار ٖتقيق: ،شرح معاين اآلاثر، أبو جعفر أٛتد بن دمحم بن سبلمة بن عبد ا١تلك بن سلمة األزدي( ٕ
 .ٕ٘ٚ/ٖ(م ٜٜٗٔىـ ،  ٗٔٗٔ الكتب، ) ا١تدينة ا١تنورة:عاملٔ،د،طجاد اٟتق
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  رأي العلماء القائلني ابلفرقة بينهما بعد إسالمها فورًا, وأدلتهم على ذلك.: ادلطلب الثاين
الفقهاء على أن الزوجان إذا أسلما معا بقيا على زواجهما سواء كان ذلك قبل الدخول  أٚتع"

 (ٔ)".أو بعد الدخول ُب دار اإلسبلم أو دار اٟترب
فقد أٚتع العلماء أن الزوجُت إذا أسلما معا ُب حال واحدة أن ٢تما ا١تقام ":(ٕ)يقول ابن عبدالر

وأن كل من كان لو العقد عليها  .رضاع يوجب التحرميإال أن يكون بينهما نسب أو  ،على نكاحهما
ألن عامة أصحاب رسول هللا  ،ُب الشرك كان لو ا١تقام معها إذا أسلما معا وأصل العقد معفي عنو

ملسو هيلع هللا ىلص كانوا كفارا فأسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح األول ومل يعتر ُب أصل نكاحهم شروط 
.واختلفوا فيما إذا تقدم إسبلم أحدمها على اآلخر سواء كاان ُب (ٖ).."اع وتوقيفبلم وىذا إٚتاإلس

 دار اإلسبلم أو دار اٟترب على أقوال .
لفرقة بينهما بعد إسبلمها فورًا، وأدلتهم على ذلك. القائلُت اب رأي العلماء )ا١تانعُت..(: القول األول

 ، (ٗ) "وبو قال اٟتنفية الزوجُت،أن اختبلف الدارين سبب ُب فرقة بُت "أي: 
 
 

                                  
 ٜٙٛٔا١توافق   -ه ٙٓٗٔ)بَتوت:دار الكتب العلمية،ٕ،د،ط،بدائع الصنائع عبلء الدين ، أبوبكر بن مسعود الكاساين ،( ٔ
دار  -د،ط) بَتوت,التاج واإلكليل دلختصر خليل، دمحم بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد هللا. ٖٖٙ/ٕم(

احلاوي يف فقو  أبو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي،، ا١تاوردي. ٜٚٗ/ٖم(ٜٖٛٔ،الفكر
 .ٖٜٕ/ٜم(ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ ،دار الكتب العلمية)ٔد،ط,الشافعي
 الفكر،دار -)بَتوتٔ،د،طادلغين يف فقو اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد هللا بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي أبو دمحم ،ابن قدامة

 .ٕٖ٘/ٚه(٘ٓٗٔ
ندلسي،  بن عبد الر بن عاصم النمري، األسبلم، أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن دمحمام العبلمة، حافظ ا١تغرب، شيخ اإلماإل (ٕ)

لم بعد وطلب الع،ربيع اآلخر مولده ُب سنة ٙتان وستُت وثبلث مئة ُب شهر ،القرطيب، ا١تالكي، صاحب التصانيف الفائقة
وٚتع وصنف، ووثق وضعف، وسارت بتصانيفو  وأدرك الكبار، وطال عمره، وعبل سنده، وتكاثر عليو الطلبة،بلث مئة،التسعُت وث

سنة ثبلث وستُت وأربع مئة، واستكمل ٜتسا  الركبان، وخضع لعلمو علماء الزمان، مات أبو عمر ليلة اٞتمعة سلخ ربيع اآلخر،
 .(ٖ٘ٔ/  ٛٔ) - أعبلم النببلء سَت يُنظر:وتسعُت سنة وٜتسة أايم، رٛتو هللا.

،د،ط)  مصطفى بن أٛتد العلوى و دمحم عبد الكبَت البكرى ٖتقيق: ،التمهيد ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الر (ٖ)
 .ٖٕ/ٕٔ،د،ت ( مؤسسة القرطبو ا١تدينة:

 .ٖٖٙ/ٕ ا١ترجع السابق، ،بدائع الصنائع (ٗ)
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   . (ٔ) "اإلمام مالك..وإليو إشارة ُب مذىب "
ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ   چ: قال تعاىلواستدلوا أوال من الكتاب

﮾   ﮿  ﯀      ﯁     ﮽   ﮼   ےے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻ 

ڭ  ڭ  ڭ                                             

 (ٕ) چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ٴۇ   ۋ  جئحئ  مئ    ىئيئ  جب  حب  خب  مب

﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁    ) :تعاىلقولو  وجو االستدالل:

ُب ىذه اآلية ضروب من الداللة على وقوع الفرقة ابختبلف ": (ٖ) اٞتصاصقال أبو بكر  (ٗ)(
واآلخر من أىل ، من أىل دار اٟترب واختبلف الدارين أن يكون أحد الزوجُت، الدارين بُت الزوجُت

وزوجها ابق ، وذلك ألن ا١تهاجرة إىل دار اإلسبلم قد صارت من أىل دار اإلسبلم، دار اإلسبلم

﮷     ) :وحكم هللا بوقوع الفرقة بينهما بقولو، فقد اختلفت هبما الداران ،على كفره من أىل دار اٟترب

ويدل ، ولو كانت الزوجية ابقية لكان الزوج أوىل هبا أبن تكون معو حيث أراد (،﮺﮻   ﮸  ﮹  

ألنو  ،يدل عليو أيضا (       :)وقولو(﮽  ﮾  ﮿﯀ ﯁   ﮻ ﮼ تعاىل:) عليو أيضا قولو
ألنو ال جيوز أن يستحق ، ولو كانت الزوجية ابقية ١تا استحق الزوج رد ا١تهر ،أمر برد مهرىا على الزوج

                                  
، ٖتقيق: الدكتور: عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي،  اجلامع ألحكام القرآن  بن أيب بكر القرطيب،أبو عبد هللا، دمحم بن أٛتد  (ٔ)

 .ٗٔٗ/ٕٓم(ٕٙٓٓ-هٕٚٗٔ)بَتوت: مؤسسة الرسالة،ٔكامل دمحم ا٠تراط، دمحم معتز كرمي الدين،د،ط
 (.ٓٔسورة ا١تمتحنة، اآلية:) (ٕ)
 (.ٓٔسورة ا١تمتحنة، اآلية:) (ٗ)
ن ما شاء هللا بن اٟتسُت بن عبد هللا بن عبد هللا العلوي اٟتسيٍت البغدادي ا١تأموين الفقيو اٟتنبلي ا١تقرىء أبو اٟتسن علي ب (ٖ)

ابن اٞتصاص ولد ُب أوائل سنة ست وستُت وٜتسمائة وقرأ القراءات على ابن الباقبلين الواسطي هبا وٝتع اٟتديث من ابن شاتيل 
وتوُب ...الفتح بن ا١تٌت وتكلم ُب مسائل ا٠تبلف وانظر وحدث وروى عنو ابن النجار وشهدة وابن كليب وغَتىم وتفقو على أيب 

شذرات  ،عبد اٟتي بن أٛتد العكري الدمشقي، ابن العماد  ينظر: سنة اثنتُت وأربعُت وستمائة، ودفن من الغد بباب حرب.
 .ٕ٘ٔ/  ٘د،ت( دار الكتب العلمية،) الذىب
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ولو كان  (،                 : )تعاىلويدل عليو قولو ، البضع وبدلو

(،     ڭ  ڭ  ڭ    : )تعاىل ويدل عليو قولو، النكاح األول ابقيا ١تا جاز ٢تا أن تتزوج
 .(ٔ) "ا١تنع فنهاان أن منتنع من تزوجيها ألجل زوجها اٟتريب :والعصمة

 سنة:أدلتهم من ال
رد ابنتو "أن رسول هللا صلى هللا عليو و سلم ،عن أبيو عن جده، عمرو بن شعيباستدلوا ْتديث     

 .(ٕ) "العاص بن الربيع ٔتهر جديد ونكاح جديدأيب زينب على 
دل اٟتديث على أن تباين الدارين يوجب الفرقة بُت الزوجُت، ألن " وجو الداللة من احلديث:

-رق بينهما النيب بدار الكفر، ففسبلم، أما أبو العاص فكان كافرا كانت مسلمة بدار اإلزينب اهنع هللا يضر  
ومل يردىا عليو ابلزواج األول عند إسبلمو بل بنكاح جديد ومهر جديد، وىذا ٦تا يدل على  -ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٖ) "وجوب الفرقة ُب اٟتال بُت الزوجُت عند تباين الدار بينهما
اصد النكاح، ألنو ال ديكن الزوجُت من إن اختبلف الدارين مفوت ١تق" دلعقول:أدلتهم من ا

كا١تسلم إذا ارتد عن اإلسبلم وٟتق بدار  يكن ُب بقائو فائدة فيزول،فلم االنتفاع ابلنكاح عادة، 
 زال فكذلك إذا اختلفت الدار بُت الزوجُت، اٟترب أنو يزول ملكو عن أموالو وتُعتق أمهات أوالده،

 .. فهذه بعض ما استدل بو اٟتنفية ُب ىذه ا١تسألة(ٗ)" ا١تقصد من النكاح
 
 
 
 

                                  
،ٖتقيق:دمحم الصادق قمحاوي،د،ط) بَتوت:دار إحياء الًتاث أحكام القرآناٞتصاص، أبو بكر،أٛتد بن علي الرازي (ٔ)

 .ٜٕٖ،ٕٖٛ/٘ه(،٘ٓٗٔالعريب،
،وقال:ىذا حديث ُب ٕٗٔٔ.حديثٜٗٗ/ٖ،كتاب النكاح،ابب ما جاء ُب الزوجُت ا١تشركُت يسلم أحدمها،جسنن الرتمذي (ٕ)

 إسناد مقال.
 .ٖٖٛ/ٕا١ترجع السابق،  ,بدائع الصنائع (ٖ)
 .ٖٖٛ/ٕ ا١ترجع السابق، ,بدائع الصنائع (ٗ)
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رأي العلماء اجمليزين بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسالم حتت ذّمة زوجها غري : ادلطلب الثالث
  ادلسلم, وأدلّتهم على ذلك.

 : فقد استدلوا أبدلة من الكتاب والسنة وغَتمها كما سيأٌب:القول الثاين
 أوال: دليلهم من الكتاب:

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  چ  استدلوا بقول تعاىل: 

 .(ٔ)چ ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁    
 وجو الداللة من اآلية:

فبُت أن علة الفرقة ىو اإلسبلم وليس " چ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁    چ  قولو تعاىل:
على أن الذي أوجب فرقة ا١تسلمة من زوجها إسبلمها ال قوي وىذا دليل ابختبلف الدارين، 

 .  (ٕ) "ىجرهتا
 اثنيا: دليلهم من السنة:

أيب العاص رد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابنتو زينب على ، قال :"هنع هللا يضراستدلوا من السنة ْتديث ابن عباس 
 . (ٖ) ، ومل حيدث شيئا"األول ابلنكاح

رد ابنتو زينب على أيب العاص، وكان إسبلمها قبل إسبلمو بست سنُت على النكاح "وُب لفظ:
 .(ٗ) ألول، ومل حيدث شهادة وال صداقا"ا

 
 
 

                                  
 (.ٓٔسورة ا١تمتحنة، اآلية:) ( ٔ
دار عامل  :الرايضد،ط)،ىشام ٝتَت البخاري ٖتقيق:،اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر( ٕ

 .ٖٙ/ٛٔ(،ٖٕٓٓ- ىـٖٕٗٔ،الكتب
، وصححو األلباين ٕٕٓٗ،رقم حديث:ٜٖٓامرأتو إذا أسلم بعدىا،ص: ،كتاب الطبلق،ابب إىل مىت ترد عليوسنن أيب داود(  ٖ

 بدون ذكر السنُت.
 ( ا١ترجع السابق. ٗ
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 وجو الداللة من احلديث:
اٟتديث دليل على أن افًتاق الدارين ال أتثَت لو ُب إيقاع الفرقة، وذلك أن أاب : "(ٔ)ا٠تطايبقال 

وفكو أسره، وكان قد أخذ عليو أن جيهز  –ملسو هيلع هللا ىلص  –العاص كان ٔتكة بعد أن أطلق عنو رسول هللا 
 .(ٕ) هبا" وأقامت –ملسو هيلع هللا ىلص –ففعل ذلك وقدمت زينب ا١تدينة على رسول هللا  زينب إليو،

ُ " البن عباس رضي هللا عنهما قال:وْتديث آخر  َكاَن اْلُمْشرُِكوَن َعَلى َمْنزِلَتَـُْتِ ِمْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َوُمْشرِِكي أَْىِل َعْهٍد اَل يـَُقاتُِلُهْم َواَل  ،َكانُوا ُمْشرِِكي أَْىِل َحْرٍب يـَُقاتُِلُهْم َويـَُقاتُِلونَوُ   ،َعَلْيِو َوَسلََّم َواْلُمْؤِمِنُتَ 

َحلَّ ٢َتَا  فَِإَذا َطُهَرتْ  ،وََكاَن ِإَذا َىاَجَرْت اْمرَأٌَة ِمْن َأْىِل اْٟتَْرِب ملَْ ُٗتَْطْب َحىتَّ ٖتَِيَض َوَتْطُهرَ  ،يـَُقاتُِلونَوُ 
 .(ٖ).."ْت إِلَْيوِ فَِإْن َىاَجَر َزْوُجَها قـَْبَل َأْن تـَْنِكَح ُردَّ  ،النَِّكاحُ 

 وجو الداللة من احلديث:
يدل ىذا اٟتديث على أن اختبلف الدارين ال أثر لو ُب التفريق بُت الزوجُت بعد إسبلم أحدمها، 
وأن ا١ترأة ال ٖتل ألحد إاّل بعد طهرىا من اٟتيض، وأهنا ٖتل لزوجها إن أسلم قبل انقضاء مدة 

 اٟتيض وىاجر إليها ردت إليو.
ليس ىذا اٟتيض و  فهذا ىو الفصل ُب ىذه ا١تسألة وىو الصواب" :(ٗ) رٛتو هللا القيمويقول ابن 

النقضاء النكاح بل ىو استراء ْتيضة ٖتل بعدىا  ،ىو العدة اليت قدرىا كثَت من الفقهاء أجبل

                                  
ولد سنة بضع عشرة وثبلث ، بن دمحم بن إبراىيم بن خطاب البسيت ا٠تطايب ٛتدأاالمام العبلمة، اٟتافظ اللغوي، أبو سليمان، (ٔ)

  .ٖٕ/ٚٔسَت أعبلم النببلء ينظر: ٙتان وٙتانُت وثبلث مئة. توُب ا٠تطايب ببست ُب شهر ربيع اآلخر سنة ،مئة
-ٜٕ٘/ٖم(ٕٖٜٔ-هٖٔ٘ٔ) حلب: ا١تطبعة العلمية،ٔ،د،طمعامل السنن أبو سليمان أٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٠تطاب، (ٕ)

ٕٙٓ. 
 .ٕٙٛ٘ ،رقم اٟتديث:(ٛٗ/  ٚ) ، كتاب الطبلق،ابب نكاح من أسلم من ا١تشركات،صحيح البخاري (ٖ)
من ه، ٜٔٙابن قيم اٞتوزية اٟتنبلي، ولد سنة  مشس الدين ، الدمشقي زرعيلابن حرز ىودمحم بن ايب بكر بن ايوب بن سعد  (ٗ)

من أقوالو ، وقد سجن معو ميمة وانتصرلو ومل خيرج عن شىء يأركان االصبلح االسبلمي ، واحد من كبار الفقهاء تتلمذ ابن ت
حجر العسقبلين،أٛتد بن  ه.ينظر: ابنٔ٘ٚمات ُب اثلث عشر شهر رجب سنة  ،كثَتاً كتًبا  ، وألف  بدمشق .كتب ٓتطة كثَتا

 .ٓٓٗ/ٖ م(ٖٜٜٔه ٗٔٗٔدار اٞتيل،-)بَتوتد،ط,الدررالكامنة,علي بن دمحم بن دمحم بن علي أٛتد
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امرأتو  لؤلزواج فإن شاءت نكحت وإن شاءت أقامت وانتظرت إسبلم زوجها فمىت أسلم فهي
 .(ٔ)"مل تنقض ىذا الذي كان عليو أمر رسول هللا وىو الصواب ببل ريب انقضت العدة أو

فـَتَـَزوََّجْت َفَجاَء  -ملسو هيلع هللا ىلص-َأْسَلَمِت اْمرَأٌَة َعَلى َعْهِد النَِّبِّ ابن عباس رضي هللا عنهما قال:" وْتديث
ِِِْسبَلِمى َمَعَها فـَنَـَزَعَها َرُسوُل اَّللَِّ : ِإنِّ فـََقالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َزْوُجَها ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ   َقْد َأْسَلْمُت َمَعَها َوَعِلَمْت 

 . (ٕ) "ِمْن َزْوِجَها اآلَخِر َوَردََّىا ِإىَل َزْوِجَها اأَلوَّلِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-
 وجو الداللة من احلديث:

النيب -الزوجُت ُب اٟتال، ألن دل اٟتديث على أن الفرقة ال تقع بسبب اختبلف الدار بُت "
َرد زوجة الرجل إليو بعد أن جاء النيبَّ مسلما يطالبو برد زوجتو إليو،فلو كانت الفرقة واقعة  -ملسو هيلع هللا ىلص

 (ٖ)."بينهما ١تا ردىا إليو
 .: اجمليزون من العلماء ادلعاصرينالقول الثالث

 ١ترأة مطلقا مع الكافر.وبعد عرض أدلة الفريقُت من السلف ا١تانعُت بقاء ا
ينتقل الباحث إىل إيراد أدلة العلماء ا١تعاصرين اجمليزين لبقاء ا١ترأة مع زوجها الكافر...ولكن 
للصعوبة اليت واجهها الباحث وشح ا١تصادر وندرهتا فإنو سيكتفي ابألدلة اليت أوردىا الشيخ فيصل 

  :أدلتهمها على دينو( ِذن هللا تعاىل.وجمولوي من خبلل رسالتو بعنوان ) إسبلم ا١ترأة وبقاء ز 
اختبلف وقالوا إن  ،"شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد ُب شرعنا ما ينسخواستدلوا أبن "أوال: 

مل يوجب على نوح ولوط مفارقة زوجتيهما الكافرتُت،ومل يوجب على آسية مفارقة زوجها  الدين
 . فرعون

إاّل إذا كانت  اصحيحة، وال تبطل إذا أسلمأبهنا نكحة الكّفار فيما بينهم أب استدلوااثنيا: 
 .بتجديد النكاح انحكام الشرعية، وال يُؤمر األال ٖتّل لزوجها حسب  زوجةال

                                  
شاكر توفيق  -البكري يوسف أٛتد ٖتقيق : ، أحكام أىل الذمة ،دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ابن القيم، (ٔ)

 .ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٕم (،ٜٜٚٔه ٛٔٗٔ,دار ابن حزم :الدمام)ٔ،د،طالعاروري
صححو  .ٔ٘ٗٗٔ،رقم اٟتديث:ٛٛٔ/  ٚ،ابب من قال ال ينفسخ النكاح،جوُب ذيلو اٞتوىر النقي للبيهقيالسنن الكربى  (ٕ)

 .ابن حبان و اٟتاكم
عمادة البحث  -) ا١تدينة ا١تنورةٔ،د،طوآاثره يف أحكام الشريعة اإلسالميةاختالف الدارين ، عبد العزيز بن مروك األٛتدي (ٖ)

 .ٕ٘ٙ/ٕم(ٕٗٓٓه ٕٗٗٔ،العلمي ابٞتامعة اإلسبلمية
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ما جرى عليو العمل بُت ا١تسلمُت قبل ا٢تجرة، وأّن عقود النكاح السابقة كانت على  اثلثا:
اإلسبلم، فهذا دليل على أّن تغيَت الدين مل يكن مؤثّراً ُب صّحة عقد الصّحة، وبقي الناس عليها بعد 

 النكاح السابق.
ما جرى عليو العمل بعد ا٢تجرة، فبقاء طائفة من ا١تؤمنُت ٔتّكة أمر مقطوع بو لقولو  :عاراب

ڄ  ڄ  چ  ولقولو تعاىل: (ٔ) چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  چ تعاىل:

 . (ٕ)چڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  
 تمل أن يكون بُت ىؤالء امرأة مسلمة مع زوج كافر، أو رجل مسلم مع زوجة كافرة. حي قدو 

د وقوع ذلك قّصة أّم الفضل لبابة بنت اٟتارث ا٢تبللية زوجة العّباس بن عبد ا١تطّلب، يّ ا يؤ ٦تبل 
من  كنت أان وأّمي من ا١تستضعفُت، أان"عنده، وقال عبد هللا بن عّباس: وقد أسلمت قبلو وبقيت

 .(ٖ) "الولدان، وأّمي من النساء(، وقال عن ابن عّباس إنّو )مل يكن مع أبيو على دين قومو(
 . (ٕ) "لما قبل العّباس وعجزا عن ا٢تجرةفهذا يؤذن أبهّنما أس"بقولو: (ٔ) الذىيب اإلمامعليو وعّلق  
دّلت أنّو بعد ا٢تجرة استمّر العمل على أّن اختبلف الدين مل يكن يفّرق بُت ا١ترأة  ةالقصّ  ذهى

 وزوجها، وأنّو مل أتت الشريعة ٔتا يضاّد ذلك قبل آية ا١تمتحنة.

آية ا١تمتحنة مل تقل أّن عقد النكاح قد انقطع بُت ا١تهاجرة وزوجها الكافر استدلوا أبن  :امسخا
 النكاح.احملارب، إمّنا أابحت ٢تا 

                                  
 .ٜٛ :(  سورة النساء، اآليةٔ)
 . ٕ٘(  سورة الفتح، اآلية: ٕ)
 .ٖٚ٘ٔ.رقم٘ٔٗ/ٔ،،كتاب اٞتنائز، ابب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو.. البخاريرواه  (ٖ)
وأجاز لو التقى سليمان وست الوزراء  ٘ٔٚولد سنة  ،دمحم بن أٛتد بن عثمان بن قادياز ا١تعروف ابلذىيباٟتافظ مشس الدين  (ٔ)

وأحضر عليها وٝتع الكثَت من عيسى ا١تطعم وأىب نصر ابن الشَتازى والقاسم بن عساكر وحيِت بن سعد وٚتاعة فأكثر جدا وخرج 
يُنظر:  .ٜٜٚعُت حديثا عن ٨تو ا١تائة نفس وحدث قدديا بعد األربعُت واستمر حيدث إىل أن مات َب ربيع اآلخر سنة لو أبوه أرب

 .ٖٔٔ/  ٖ،الدرر الكامنة ُب أعيان ا١تائة الثامنة
 .ٖ٘ٔ/ٕ،ط)مؤسسة الرسالة(سري أعالم النبالءالذىيب،دمحم بن أٛتد بن عثمان، (ٕ)
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 . أثبتت استمرار العقد القدميأبهنا  قّصة زينبب أّكدوا ذلكو 
اٟتّل ال يعٍت إبطال العقد السابق ألنّو مل يبطل عقد زواج زينب، وإمّنا يعٍت منع ٘تكُت  يونف

 العدّو الكافر احملارب من ا١تسلمة.

چ نزل قولو تعاىل: اعلى طبلق زوجتيو ا١تشركتُت ٔتّكة عندمأقدم عمر كما استدلوا أبن :اسادس

، ولو انقطع الزواج هبذه اآلية ١تا احتاج للطبلق، ولو مل يطّلق  (ٔ) چ    ڭ  ڭ  ڭ     
 .لوقع ُب احملذور لكن مل تطلق عليو امرأتو

فهذه تلخيص ٦تا استدلوا هبا ُب . ده ال حيّقق مصلحة، بل ىو مفسدةالتفريق ٔتجرّ أن ": اسابع
 .(ٖ) "ا١تسألة

 ىذه األدلة واآلراء ابلنسبة للفرقة بني ادلرأة وزوجها الكافر إىل ثالثة أقسام:فاخلالصة من 
إلسبلم ل أن الفرقة حاصلة بسبب تباعد الدارين ) دار اوىم أصحاب الرأي األو القسم األول: 

 ودار الكفر (.
 . وىم أصحاب الرأي الثاين أن الفرقة حاصلة بسبب اختبلف الدين، أي إسبلمهاالقسم الثاين: 

وىم أصحاب الرأي الثالث )العلماء ا١تعاصرون( أن الفرقة ال ٖتصل بسبب القسم الثالث: 
 اختبلف الدار وال ٔتجرد اختبلف الدين، أي إسبلمها.

  وىذا يعٍت أن السلف اتفقوا على أن الفرقة حاصلة مهما كان اختبلفهم ُب علة الفرقة.
استدلوا بو ُب ا١تسألة )سواء اجمليزين أو ا١تانعُت( ٔتقام فهذه آراء ا١تتقدمُت من السلف و٣تموع ما 

بينما قيده  -بل أجازومها معا -الذين أطلقوا البقاء مع ا١تعاشرة (ٗ) ا١تنع ابلنسبة آلراء ا١تعاصرين
دار حرب و  –ا١تتقدمون ٔتدة العدة بدون ا١تعاشرة أو بدون بقاء ُب حال إسبلمها أو تباين داريهما 

 .دار إسبلم

                                  
 .ٓٔسورة ا١تمتحنة، اآلية: (ٔ)
 . نقل مع تصرف.ٕ٘-ٕٗ( صإسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينوالشيخ فيصل مولوي، ) (ٖ)
 الشيخ يوسف القرضاوي ، والشيخ عبد هللا بن يوسف اٞتديع، ومها من أعضاء اجمللس األورويب لئلفتاء. (ٗ)
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 ادلبحث الثالث: مناقشة أدلة الفريقني والرتجيح بينهما, وفيو ثالثة مطالب: 

فبعد عرض آراء الفقهاء ُب ا١تبحث السالف فإن الباحث يسعى إىل معرفة قوة 
استدال٢تما ُب ا١تسألة وما ىي االعًتاضات اليت ُوجهت ألدلة القول اآلخر. وذلك 

 يتطلب عدة ا١تطالب كما أيٌب:
 

 مناقشة أدلة اجمليزين من الكتاب والسنة. ول: ادلطلب األ
 : مناقشة أدلة ا١تانعُت من الكتاب والسنة.ادلطلب الثاين

 : الًتجيح بُت أدلة الفريقُت.ادلطلب الثالث
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 .مناقشة أدلة اجمليزين من الكتاب والسنةادلطلب األول: 
ا١تعاصرين ُب ىذه ا١تسألة معًتضُت على أدلتهم اليت بعض العلماء لقد خالف السلف مذىب 

فهذه بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم على ذمة زوجها غَت ا١تسلم،  دوا عليها عند جوازىماستن
 بعض اعًتاضاهتم:

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  چ  قول هللا تعاىل:

 (ٔ)چ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  
ار اإلسبلم ىو سبب إسبلمها أبن سبب الفرقة بُت ا١تسلمة ا١تهاجرة إىل د ذلك:اعًتضوا على 

 سبب الفرقة، وإمنا ا١تعتر بينهما ىو اختبلف الدين، يعترىجرهتا. ٔتعٌت أن اختبلف الدار ال وليس 
 أي اختبلف دينها عن دينو.

الذي أوجب فرقة ا١تسلمة من زوجها ىو إسبلمها ال ىجرهتا، ألن هللا :"(ٕ)يقول ابن العريب
ابإلسبلم،  (؛ فبُت أن العلة ىو عدم اٟتل اَل ُىنَّ ِحلٌّ ٢َتُْم َواَل ُىْم حيَِلُّوَن ٢َتُنَّ سبحانو وتعاىل يقول:) 
 . (ٖ) وليس اختبلف الدارين"

ال ُب القياس،وإمنا لكتاب،وال ُب السنة،و ال فرق بُت الدارين ُب ابقولو:" (ٗ)ويؤكده ابن عبد الر
 .(٘) فباختبلفهما يقع اٟتكم" ا١تراعاة ُب ذلك كلو ُب الدايانت،

 .فهذا يعٍت اآلية ليست منسوخة وال خاصة ٟتالة ما
 ،)شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد ُب شرعنا ما ينسخو(.يعرتض على ىذا الدليل

                                  
 .ٓٔسورة ا١تمتحنة، اآلية: (ٔ)
سنة ، ولد ُب ،صاحب التصانيفا١تالكي شبيلياإل، ذو الفنون أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن العريب ديباألمام العبلمة اإلىو  (ٕ)

 ثبلث وأربعُت توُب بفاس ُب شهر ربيع اآلخر سنة،ندلسابألٝتع من خالو اٟتسن بن عمر ا٢توزين وطائفة ، ٙتان وستُت وأربع مئة
 (ٜٛٔ/  ٕٓ) -سَت أعبلم النببلء ينظر: وٜتس مئة.

 )ٖ،تعليق:دمحم عبد القادر عطا،د،طأحكام القرآنالقاضي،دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب، (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٗم ( ٖٕٓٓا١توافق  -ه ٕٗٗٔبَتوت:دارالكتب العلمية ، 

 . ٛٔسبق ترٚتتو،ص: (ٗ)
) القاىرة:دار ٔقلعجي،د،ط،ٖتقيق:د/عبد ا١تعطي أمُت االستذكارأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الر، ( ٘

 .ٖٖٓ/ٙٔم(ٖٜٜٔه ا١توافق ٗٔٗٔالوعي،
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  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چية البقرة نسخت الشرائع السابقة، أبّن آ

  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ   چ

  ڱ  ڱ   ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گک     ک  ک   ک  ڑڑ    ژ

 .(ٔ) چ  ں  ڱ  ڱ

 دّلت ىذه اآلية على أن عّلة التحرمي فيها ىي )الشرك( ابعتباره الوصف ا١تؤثّر.
إّن ىذه اآلية )دّلت على إبطال الشروع ُب النكاح على تلك الصفة "نفسهم يقولون: وىم أب 

 ا١تذكورة( وقو٢تم أيضا: )فنحن منهّيون ابتداًء أن نزّوج ا١ترأة لكافر، وىذا ٦تّا ال جيوز التهاون فيو(.
ٌب نوح ولوط ومادام أّن النسخ صّح هبذه اآلية الواضحة القاطعة، فبذلك يسقط استدال٢تم بقّصة امرأ

 . (ٕ) "وآسية زوجة فرعون
مع اإلشارة إىل أّن زوجة فرعون كانت مكرىة، وابلتايل فإّن اعتبار اإلكراه حالة تبيح للزوجة 

 ا١تسلمة أن تظّل مع زوجها الكافر ىي حالة عذر شرعا. 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    چ :يدّل على إكراه آسية زوجة فرعون قولو تعاىل

﮵   ﯁    ﮲  ﮳   ﮴  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ 

على ما ابتليا بو فلم  وقد حيتمل أن نوحا ولوطا عليهما السبلم قد صرا (ٖ)(        
 يطّلقا....

أّن العمل بُت ا١تسلمُت قبل ا٢تجرة كان على صّحة العقود السابقة لئلسبلم،  ومن أدلتهم:
 الدين مل يكن مؤثّراً ُب صّحة عقود النكاح السابقة.وبقائها بعد اإلسبلم ٦تّا يدّل أّن تغيَت 

 :يعرتض على ذلك
أبنو صحيح، ولكّنو ليس دليبًل يعتمد عليو ُب ٤تل النزاع؛ ألّن الذين يقولون ِبطال العقود "

السابقة بسبب اختبلف الدين، أو الذين يقولون بوجوب التفريق بُت الزوجُت إذا أسلمت ا١ترأة وبقي 
                                  

 ٕٕٔسورة البقرة،اآلية: (ٔ)
 .ٕٙ(صإسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينو  ابلتصرف،الشيخ فيصل مولوي، ) (ٕ)
 .ٔٔسورة التحرمي،اآلية: (ٖ)
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نو، مستندون إىل آييت البقرة وا١تمتحنة، ومعلوم أّن األحكام الشرعية وردت ابلتدريج، زوجها على دي
ولذا ُشرع ٖترمي زواج ا١تسلمة من غَت ا١تسلم بعد ا٢تجرة مع نزول آية البقرة، وما أظن أن أحد يقول 

 .(ٔ) "إّن ٖترمي بقاء ا١تسلمة مع زوج غَت مسلم كان قبل نزول آية ا١تمتحنة
إّن تغيَت الدين مل يكن قبل ا٢تجرة مؤثّراً...ألنّو مل يكن قد ورد الدليل ا١تخالف لذلك،  وال يُقال"

 .(ٕ) "أما اآلن فأصبح مؤثّراً ومؤّدايً إىل التفريق بُت الزوجُت بعد نزول آية ا١تمتحنة
 ودما يعرتض عليو:

ُت ا١ترأة وزوجها، بدليل قو٢تم إّن العمل بعد ا٢تجرة استمّر على أّن اختبلف الدين مل يكن يفّرق ب
صلى  -بقاء ا١تستضعفات ُب مّكة مع أزواجهّن، ومنهّن أّم الفضل زوجة العبّاس، وزينب بنت النيّب 

 زوجة أيب العاص بن الربيع. -هللا عليو وسلم 
 يعًتض على ذلك:

م أبّن أّم الفضل لبابة بنت اٟتارث زوجة العّباس بن عبد ا١تطّلب، فقد أسلمت كما ىو معلو "
قبل العّباس، وكان ابنها عبد هللا بن عبّاس مسلمًا تبعًا ٢تا وىو من الولدان، وقد صّح عنو أنّو قال: 

 . (ٖ) " من الولدان وىي من النساء()كنت أان وأّمي من ا١تستضعفُت، أان
 . (ٗ) "فهذا يؤذن أبهّنما أسلما قبل العّباس وعجزا عن ا٢تجرةوعّلق عليو الذىيب بقولو: " 

يعٍت أّن أّم الفضل كانت مع العّباس مسلمة وىو كافر، قبل نزول حكم وجوب التفريق بُت  وذلك
 الزوجُت ابختبلف الدين، فبل حرج عليها.

إذ حيتمل أن اٟتكم نزل ومل –أما إن كانت قد بقيت عنده بعد نزول ىذا اٟتكم ومعرفتها بو " 
 عا، ألهّنا كانت مستضعفة.فهي معذورة شر  -تعرف بو؛ ألهّنا ليست ُب دار اإلسبلم 

 .(٘) "فالعذر ىنا حكم عام مبٍت على رفع اٟترج ُب ىذا الدين
االستضعاف لوقع أولئك   نفس اآلية، ٦تّا يدل أنّو لوالوقد ورد النّص على ىذا العذر ُب

 ا١تسلمون ُب ا١تعصية.

                                  
 .ٕٚ(صإسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينوابلتصرف،الشيخ فيصل مولوي، ) (ٔ)
 ٕٚالسابق،ص:ا١ترجع  (ٕ)
 ٖٚ٘ٔ.رقم٘ٔٗ/ٔ،كتاب اٞتنائز، ا١ترجع السابق،ابب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو..،البخاري (ٖ)
 ٖ٘ٔ/ٕ م(ٜٜٔٔهٕٔٗٔمؤسسة الرسالة  -) بَتوتٔا١ترجع السابق، ط،د ،سَت أعبلم النببلء الذىيب، (ٗ)
 .ٕٛ(صجها على دينوإسالم ادلرأة وبقاء زو ابلتصرف،الشيخ فيصل مولوي، ) (٘)
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  قال تعاىل:

گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  کک   ک  ک  گ  

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

 (ٔ)چے  ے  ۓ  ۓ    ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  
 ودما يعرتض عليو من أدلتهم:

 إّن التفريق ال حيّقق مصلحة، بل ىو مفسدة، ألنّو ينّفر من الدخول ُب اإلسبلم:قو٢تم 
ٚتهور العلماء والفقهاء ىو أّن الشرع إذا أمر بشيء فهو  أبن ا١تعلوم لدى: يعًتض على ذلك

مصلحة، وإذا هنى عن شيء فهو مفسدة، ولو مل يفهم ويدرك ذلك الناس بعقو٢تم، ألّن ا١تصلحة أو 
 ا١تفسدة تتبع النّص الشرعي إن ُوِجد.

حكم ألهنا  عليهامصلحة ُمتومّهة، اليبٌت  اس وجود مصلحة ُب ٥تالفة النّص فهيوأما إذا ظّن الن
 ليست حقيقّية.

يكون إاّل ُب األمور غَت ا١تنصوص كما نعلم أّن البحث ُب وجوه ا١تصلحة أو ا١تفسدة، ال "
االجتهادي متأثّراً ٔتا فيها من مصاحل أو مفاسد، حسب تقديرات  يعليها، واليت يكون حكمها الشرع

 . (ٕ) "اجملتهدين
  ودما يعرتض عليو أيضا:

حنة مل تقل ابللفظ إّن عقد النكاح السابق على اإلسبلم قد انقطع ىذا إّن آية ا١تمتقو٢تم 
 صحيح. 

ويعًتض على ذلك أبن اآلية أابحت للزوجة ا١تسلمة ا١تهاجرة أن تنكح زوجاً آخر، وذا ال ديكن كونو 
إهناء أّن  (1) چ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁    چ والظاىر من قولو تعاىل: إالّ بعد إهناء العقد السابق، 

 العقد السابق واجب لعدم اٟتّلية.
إّن إرجاع ا١تهور إىل األزواج الكّفار دليل ف (ٕ) چ      چ كما يؤيّد ذلك قولو تعاىل: 

 على إهناء العقود.
                                  

 .ٜٜ-ٜٛ-ٜٚسورة النساء، اآلية: (ٔ)
 ،ابلتصرف. ٖٔ(صإسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينوالشيخ فيصل مولوي، )  (ٕ)
 .ٓٔسورة ا١تمتحنة،اآلية: (ٔ)
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وا٠تطاب كان بفعل األمر، ومن ٍب معروف أن داللة األمر للوجوب إال أن يوجد صارف يصرفو  
 عن داللتو.

إلهناء العقد السابق واجب على ا١ترأة ا١تسلمة، وليس جائزًا فقط. وال  وىذا يعٍت أّن السعي"
فهذه   .(ٖ) "يُعارض ىذا رأي ابن القّيم أهّنا ديكن أن تتزّوج غَته، أو أن تنتظره حىّت يسلم فتعود إليو

   مناقشة أدلة ا١تعاصرين اجمليزين بقاء ا١تسلمة ٖتت زوجها الكافر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 .ٓٔسورة ا١تمتحنة،اآلية: (ٕ)
 -يوسف أٛتد البكري ٖتقيق :  ا١ترجع السابق، ،أحكام أىل الذمة ،دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ابن القيم، (ٖ)

 .ٜٗٙ/ٕم (،ٜٜٚٔه ٛٔٗٔ,دار ابن حزم :الدمام)ٔ،د،طشاكر توفيق العاروري
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 مناقشة أدلة ادلانعني من الكتاب والسنة.: الثاينادلطلب 
ا١تعاصرين در أدلة ٚتهور الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة حيث اعًتضوا على  العلماءلقد حاول بعض 

 أدلتهم ُب منع بقاء ا١ترأة ٖتت ذمة رجل كافر. 
 ومن بُت تلك االعًتاضات ما يلي:

اربة بدينها ٦تن يسعون ُب ُب  ا١ترأة ا٢ت ، وىوخاص سببُب  نزلت آية ا١تمتحنة إمنا نّ إ"أوال: 
وىو عدم حل بقاءىا  وضعاقتضى شرائعا مناسبة ٢تذا ال ظرف، وىذا الىم الكفار احملاربون، و فتنتها

 .(ٔ) "الزواج ٖتت مثل ىذا
 .(ٕ) "العرة بعموم اللفظ ال ٓتصوص السبب"وجياب عن ذلك أبن 

تقدر على ا٢تجرة بقيت ُب مكة مع زوجها، ولو كان األمر  أن ا١تسلمة ا١تستضعفة اليت مل" اثنيا:
 . (ٖ) "بقيت مع زوجها طيلة ىذه ا١تدة ٤ترما ١تا

التنزيل  أبن هللا تعاىل قد عفا عنها لعذر مقبول شرعا،كما أتى ذلك ُب ٤تكم"عن ذلك  جياب
 .(ٗ) "ومعلوم ُب الشريعة الغراء أن الضرورات تبيح احملظورات ُب نفس اآلية.

مع زوجها الكافر ال تفارقو،  الزوجة ا١تسلمة بقاءورد من النصوص ما يدل على  قالوا بل"
وقصة  : قصة أم الفضل ا٢تبللية زوجة العباس بن عبد ا١تطلب هنع هللا يضر فقد مكثت عنده ومل هتاجر.وىي

  . (٘) "زينب بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجها العاص بن الربيع
قبل نزول حكم وجوب التفريق بُت الزوجُت ابختبلف الدين، فبل حرج عليها أبنو كان  عنوجياب 

ُب بقاءىا معو ُب ذلك الوقت، وأيضا فيو احتمال أن اٟتكم نزل ومل تعرف بو؛ ألهّنا مل تكن ُب دار 
 اإلسبلم وأهّنا كانت مستضعفة.فإذن ىي معذورة شرعا.

                                  
 ابلتصرف. (إسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينوا١ترجع السابق، ) الشيخ فيصل مولوي، (ٔ)
 ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانٖتقيق:  , ادلوافقات,إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي، الشاطيب (ٕ)

 .ٛٗٗ/ٙ(،مٜٜٚٔىـ/ ٚٔٗٔ -دار ابن عفان)ٔد،ط
 ٖٔص: (إسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينوا١ترجع السابق، ) الشيخ فيصل مولوي، (ٖ)
 ٔٔٗٔ -العلميةدار الكتب )ٔد،ط ,األشباه والنظائر، اتج الدين عبد الوىاب بن علي ابن عبد الكاُب السبكي، السبكي (ٗ)

 .ٚ٘/ٔ (،مٜٜٔٔ -ىـ 
، وصححو األلباين ٕٕٓٗ،رقم حديث:ٜٖٓ،كتاب الطبلق،ابب إىل مىت ترد عليو امرأتو إذا أسلم بعدىا،ص:سنن أيب داود (٘)

 بدون ذكر السنُت.



ٖٕ 
 

ُب الدين ١تنع منو ابتداء، ولو  ٤تظورا و العكس لو كان بقاء ا١تسلمة ٖتت رجل كافر أ أن" اثلثا:
ت بو الشرائع السابقة من بقاء ، ٟترمت ابتداء كمثل الزان، مؤيدا ٔتا أتةالعبلقة بينهما ابطل تكان

، فلم يكن اختبلف الدين موجبا ١تفارقة عليهما السبلم الكافرة ٖتت ا١تسلم كما ُب امرأة نوح ولوط
، وىذا شرع من قبلنا مل يرد شرعنا ُت لزوجاهتم، وال امرأة فرعون لزوجها الكافرىذين الرسولُت الكردي

 (ٔ). "بنسخو فهو حجة

ڄ  ڄ  ڄ  چ قال تعاىل:  أبّن آية البقرة نسخت الشرائع السابقةعن ذلك وجياب 

ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  

ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  ک   ک  ک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  

. وعلة التحرمي فيها ىي الشرك (ٕ)  چڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 .(ٖ)الوصف ا١تؤثّر ابعتباره 
ط استدال٢تم بقّصة امرأٌب نوح ومادام أّن النسخ صّح هبذه اآلية الواضحة القاطعة، فبذلك يسق"

 .(ٗ)"ولوط وآسية زوجة فرعون

مع اإلشارة إىل أّن زوجة فرعون كانت مكرىة، وابلتايل فإّن اعتبار اإلكراه حالة تبيح للزوجة 
 ا١تسلمة أن تظّل مع زوجها الكافر ىي حالة عذر شرعا.

                                  
 ( ابلتصرف.إسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينوفيصل مولوي،ا١ترجع السابق، ) ،الشيخ(ٔ)
 .ٕٕٔآلية:سورة البقرة،ا (ٕ)
           ، أي العلة. يُنظر:لذلك النوع من اٟتكم الذي ثبت بنص أو إٚتاع علية ذلك النوع من الوصفٔتعٌت: ىو  (ٖ)

، زكراي عمَتاتٖتقيق:  ،شرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف أصول الفقو،سعد الدين مسعود بن عمر،التفتازاين
عبد العزيز بن أٛتد بن  ،عبلء الدين البخاري. ويُنظر: ٗ٘ٔ/ٕ( مـ  ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔ،دار الكتب العلمية، بَتوت)ٔد،ط
، دار الكتب العلمية -بَتوت)ٔ، د،طعبد هللا ٤تمود دمحم عمر، ٖتقيق: كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي دمحم،

 .ٕٔٛ/ٗ(مٜٜٚٔىـ/ٛٔٗٔ
 .ٔٔسورة التحرمي، اآلية: (ٗ)
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ے  ۓ  ۓ    ھ  ھ  ے چ    ٹ قولو -إكراه آسية زوجة فرعون  -و٦تا يدل على ذلك 

﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁  

وقد حيتمل أن نوحا ولوطا عليهما السبلم قد صرا على ما ابتليا بو فلم يطّلقا...، .(ٔ) چ           
 . واالحتمال يبطل االستدالل 

مع زوجها ، أهنا مكثت بن الربيع مع زوجها أيب العاص قصة زينب بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" رابعا:
، ٍب جاء مسلما بعد ذلك ملسو هيلع هللا ىلص، ٍب أرسل زوجتو إىل النيب ُب مكة حىت أسر يوم بدر، فبعثت ُب فدائو

جواز بقاء ا١تسلمة ٖتت زوجها  ُبأدلتهم  أىموىذا . (ٕ) "فردىا عليو النيب ملسو هيلع هللا ىلص من غَت ٕتديد عقد
  الكافر.

-أبن قصة زينب بنت  عن ذلك الشيخ فيصل ا١تولوي وىذا تلخيص ٦تا كتبو بقولو: ابوقد أج
زوجة أيب العاص بن الربيع، فمن الثابت... أهّنا ىاجرت بعد رجوع زوجها من أسره ببدر،  -النيّب ملسو هيلع هللا ىلص

مّكة مل يكن حكم  فعندما كانت مع زوجها ُب وكان ذلك يقينًا قبل نزول آية البقرة وآية ا١تمتحنة.
التفريق بسبب اختبلف الدين قد نزل، وعندما نزل ىذا اٟتكم كانت أصبًل مفًتقة عن زوجها ىي ُب 

چ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁        ﮻چ  نّص:أتكيد للحكم الثابت ابلىذا االفًتاق.. ا١تدينة وىو ُب مّكة.

(ٖ). 
بينها وبُت زوجها ولو حصل ذلك بعد لذا فإّن قّصة زينب تؤّكد أّن اختبلف الدين فّرق "

رّد زينب إىل -ملسو هيلع هللا ىلص-سنوات طويلة من حياهتما ا١تشًتكة، ويزيد ذلك أتكيدًا ما ثبت أّن رسول هللا 
 فلماذا الرّد إذا مل تكن الفرقة حاصلة؟. .(ٔ) "زوجها أيب العاص بعد إسبلمو ابلنكاح األول

 الباحثُت، ننتقل إىل الًتجيح بينهما حسب ما ترجح عند وبعد كل ىذه ا١تناقشات بُت الفريق
 ُب ا١تطلب القادم ِذن هللا تعاىل.

                                  
 .ٔٔاآلية: سورة التحرمي،  (ٔ)
 ابلتصرف. ٖٔ (إسالم ادلرأة وبقاء زوجها على دينوالشيخ، فيصل مولوي،ا١ترجع السابق، ) (ٕ)
  .ٓٔسورة ا١تمتحنة، اآلية: (ٖ)
، ٕٕٓٗ،رقم حديث:ٜٖٓ،ا١ترجع السابق،كتاب الطبلق،ابب إىل مىت ترد عليو امرأتو إذا أسلم بعدىا،ص:سنن أيب داود (ٔ)

 السنُت. وصححو األلباين بدون ذكر
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 الرتجيح وبيان سبب الرتجيح.: الثالث ادلطلب
 بقاء ا١ترأة حديثة العهد ٖتت زوجها الكافربعدم جواز  ىو القول -وهللا أعلم -الراجح ُب ا١تسألة

الواردة ُب النهي عن ذلك، إذ النهي فيها ٤تمول على التحرمي كما سبق  قرآنيةال ايتمطلقا، لآل
(   -الوطء -قا مع ا١تعاشرة الكاملةءىا معو مطلّتواز بقاا١تخالفُت )الذين قالوا ذكره، كما أن أدلة 

 ،و٥تالفة لؤلدلة الصرحية ُب ا١تسألة كلها ضعيفة وتعليبلت مردودة
؛ فيجب تقييده مطلقا أة حديثة العهد ٖتت زوجها الكافربقاء ا١تر أما الذين ذىبوا إىل جواز 

 احملكمةا١ترأة ابلقتل إن طلبت فسخ النكاح، أو أن ُتؤخر  الضرورية القصوى، كأن هُتددابٟتاالت 
 طلبها لفسخ النكاح.فيكون حكم ىنا مقيدا ال مطلقا.

 وهللا تعاىل أعلم.
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: الزوجة حديثة العهد ابإلسالم حتت زوجها الكافربقاء آاثر  :الفصل الثاين
 وفيو ستة مباحث:

 ادلطلب األول: أثره يف ادلرياث.
 ادلطلب الثاين: أثره يف النسب .

 ادلطلب الثالث: أثره يف النفقة.
 ادلطلب الرابع: أثره يف العدة.

 ادلطلب اخلامس: أثره يف التحاكم إىل القضاء.
 دات.ادلطلب السادس: أثره يف العبا
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 متهيد:
وبعد الكبلم عن حكم بقاء الزوجة ا١تسلمة حديثة العهد ابإلسبلم ُب ذمة زوجها الكافر، ُب 
الفصل األول مع بيان آراء الفقهاء فيها وأدلتهم، فإن الباحث يسعى اآلن إىل إظهار بعض اآلاثر 

 ا١تًتتبة على ىذه ا١تسألة ُب ىذا الفصل.
ل ُب مباحث ىذا الفصل، فإنو جيدر ابلباحث أن يعرف اآلاثر وقبل اٟتديث عن اآلاثر والدخو 

 ليتضح ذلك ّتبلء.
 : يطلق على عدة معان:األثر لغة

منها بقية الشيء، أي ما من رسم الشيء.ومنها ا٠تر، وٚتعو اآلاثر. وقد فرق بينهما احملدثون 
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-فقالوا: ا٠تر: ما كان عن النيب

 (ٔ)."يُروى عن الصحابة مهنع هللا يضرما " األثر:و 
  (ٕ) ."حصول ما يدل على وجود الشيء"ومعناه: أي 

فبناء على ما سبق من ا١تعاين، فإن الذي يعنينا ىنا ىو إظهار أحكام ونتائج إسبلم ا١ترأة حديثة 
 العهد ابإلسبلم ٖتت زوجها الكافر حسب ا١تباحث اآلتية:

  

                                  
-هٕٜٗٔ،ٖتقيق:إبراىيم الًتزي،د،ط) حكومة الكويت:دار الًتاث العريب،اتج العروس دمحم مرتضى اٟتسيٍت، الزبيدي، (ٔ)

 .ٕٔ/ٓٔم( مادة "أ ث ر"،ابب الراء،ٖٜٚٔ
 .ٖ٘/ٔ،د،ط)القاىرة:دار الفضيلة،د،ت( معجم ادلصطلحات و األلفاظ الفقهيةعبد الرٛتن عبد ا١تنعم، ٤تمود (ٕ)
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 ادلطلب األول: أثره يف ادلرياث.
عند ما تبقى الزوجة ٖتت زوجها الكافر بدون فرقة بينهما إىل أمد طويل أو إىل مدة انتهاء 
العدة، ٍب طرأ عليهما ا١توت، فمات الزوج )الكافر( أو الزوجة، فهل ترث منو أم ال؟ أو العكس، 

 فهذا ما يريد الباحث الوقوف عليو ُب الفقو اإلسبلمي، من خبلل النصوص وأقوال الفقهاء.
 .(ٔ)"ما خلفو ا١تيت من األموال واٟتقوق اليت يستحقها ٔتوتو الوارث الشرعي" ث:إلر ا
أِلنَّ ؛ َذَىَب ُٚتُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِإىَل َأنَّ اْلَكاِفَر اَل يَِرُث اْلُمْسِلَم َحىتَّ َوَلْو َأْسَلَم قـَْبل ِقْسَمِة الًتََِّكةِ "

ْوِت اْلُموَرِث، َوَسَواٌء َأَكاَن ااِلْرتَِباُط بـَُْتَ اْلُمْسِلِم َواْلَكاِفِر اِبْلَقرَابَِة أَْم اْلَمَوارِيَث َقْد َوَجَبْت أِلْىِلَها ٔتَِ 
 .(ٕ)"اِبلنَِّكاِح أَْم اِبْلَواَلءِ 

إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم ا١تَتاث ا١تخلف عن أبيو أو أخيو فبل مَتاث لو ألن االعتبار "     
 .(ٖ) "عند اٞتمهور انتهىبوقت ا١توت ال بوقت القسمة 

 : (ٗ)"وأما توريث ا١تسلم الكافر، ففيو خبلف بُت الفقهاء على قولُت"
 . (٘)"الصحابةعدم جواز توريث ا١تسلم الكافر، فهذا ما ذىب إليو ٚتهور " لقول األول:ا

 و٦تا استدل هبا أصحاب القول األول:
َواَل اْلُمْسِلُم  اْلَكاِفُر اْلُمْسِلمَ  اَل يَِرثُ ": -ملسو هيلع هللا ىلص-َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل :ُأَساَمَة ْبِن َزْيِد ْبِن َحارِثََة قَالَ  -ٔ
 .(ٙ) "اْلَكاِفرَ 

 :وجو االستدالل من احلديث
 ، سواء كان حربيا أو ذميا.على انقطاع التوارث بُت ا١تسلم والكافر يدلاٟتديث أن ىذا 

                                  
 ٕٖٚ/  ٓٔت(-)دمشق،دار الفكر، د ٗ،د،طالفقو اإلسالمي وأدلتو ،َوْىَبة الزَُّحْيِلي (ٔ)
 .ٕٗ/ٖ( ىـ ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ،دارالسبلسل) الكويت:ٕد،طادلوسوعة الفقهية الكويتية, (ٕ)
 -ه ٖٛٛٔالسلفية،) ا١تدينة ا١تنورة:ا١تكتبة ٕ،ابب ىل يرث ا١تسلم الكافر،ٖتقيق: عبد الرٛتن دمحم عثمان،د،طعون ادلعبود (ٖ)

 .ٕٜٕٛ،رقم اٟتديث:ٕٓٔ/ ٛم (،ٜٛٙٔ
 .ٕٗٔ/ٛا١ترجع السابق،  (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٛا١ترجع السابق،  (٘)
ابب ال  ه(ٖٗٗٔ،الكائنة ٣تلس دائرة ا١تعارف النظامية :ا٢تند) ٔ،د،طللبيهقي وُب ذيلو اٞتوىر النقيالسنن الكربى  (ٙ)

 . ٘ٚٙٔ. وصحح األلباين ُب ٥تتصر إرواء الغليل، برقم اٟتديث: ٕٙٛ٘ٔ :،رقم اٟتديثٕٛٔ/  ٙيرث ا١تسلم الكافر..، 
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ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَالَ  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيوِ  -ٕ اَل يـَتَـَواَرُث " :َعْن َجدِِّه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . (ٔ) "أَْىُل ِملَّتَـُْتِ َشىتَّ 

توارث بُت أىل ملتُت ٥تتلفتُت ال عدمدليل على أن اٟتديث " :وجو االستدالل من احلديث
 .(ٕ) "ابلكفر أو ابإلسبلم والكفر

فقد ذىب إليو بعض من الصحابة والتابعُت وىو .(ٖ) "الكافرواز توريث ا١تسلم ج" والقول الثاين:
َعْن .(ٗ)أبحاديث واستدلوا على ذلك  ما اختاره شيخ اإلسبلم ابن تيمية وابن القيم رٛتهم هللا ٚتيعا،

، قَاَل :  َكاَن ُمَعاٌذ اِبْلُيْمِن فَاْرتـََفُعوا إلَْيِو ُب يـَُهوِديٍّ َماَت َأَخاُه ُمْسِلماً، فـََقاَل ُمَعاٌذ: "َأيب اأَلْسَوِد الدِّيَِليِّ
 . (٘) "يـَُقوُل: إنَّ اإلْسبَلَم يَزِيُد َوالَ يـَنـُْقُص فـََورَّثَوُ  -ملسو هيلع هللا ىلص -إيّنِ ٝتَِْعت َرُسوَل هللِا 

 وجو االستدالل من احلديث:
أنو يزيد ُب حق من أسلم وال ينقص شيئا من حقو.وقد كان مستحقا لئلرث من قريبو الكافر "

 . (ٙ) "فلو صار بعد إسبلمو ٤تروما من ذلك لنقص إسبلمو من حقو وذلك ال جيوزقبل أن يسلم 
ألنو خبيث ليس من الكافر، نفي التوريث يكون ٤تاال بو على كفر  أبن" يعرتض على ذلك:

كالزوج إذا أسلم   ،فبل يكون ىذا النقصان ٤تاال بو على إسبلم ا١تسلم .ا١تسلم خلفا لوأىل أن جيعل 
ليست من أىل أن يستفرشها ا١تسلم إال أن يكون إسبلمو  ،ألهنا خبيثة ،وامرأتو ٣توسية يفرق بينهما

فأما حديثهم فيحتمل أنو أراد أن االسبلم يزيد ٔتن يسلم ؤتا يفتح من الببلد الىل  .(ٚ) "مبطبل ملكو

                                  
 .رقم اٟتديث:ٕ٘ٗ/ ٔٔ م(ٜٜٜٔ- هٕٓٗٔ،الرسالة ) مؤسسةٕ،د،ط٤تقق:شعيب األرنؤوط وآخرون،أمحد اإلمام مسند (ٔ)

 .صحيح اٞتامع ،ٗٔٙٚنظر حديث رقم : يقال الشيخ األلباين: ) حسن (  .ٗٗٛٙ
-هٜٖٚٔ,مكتبة مصطفى البايب اٟتليب)ٗ،ابب الفرائض،د،طسبل السالم ،الكحبلين الصنعايندمحم بن إٝتاعيل األمَت  (ٕ)

 ٜٜ/  ٖ  م(،ٜٓٙٔ
 -ه ٖٛٛٔ) ا١تدينة ا١تنورة:ا١تكتبة السلفية،ٕ، ابب ىل يرث ا١تسلم الكافر،ٖتقيق: عبد الرٛتن دمحم عثمان،د،طعون ادلعبود (ٖ)

 .ٕٔٗ/ٜحجر سنده صحيح ُب الفتح. قال: ابن ٕٜٕٛ،رقم اٟتديث:ٕٓٔ/ ٛم (، ٜٛٙٔ
 -ٖتقيق: شعيب األرانؤوط  ،شرح السنة ،اٟتسُت بن مسعود ،إلمام البغوىا .ٕٗٛ/ٕ ،ا١ترجع السابق،أحكام أىل الذمة (ٗ)

 .ٖ٘ٙ/ٛم(ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ :بَتوت)ٕ،د،طالشاويش دمحم زىَت
 .,ورث ا١تسلم الكافركتاب الفرائض،ابب من كان ي,ٖتقيق : دمحم عوامة،مصنف ابن أيب شيبة (٘)
 ٖٓ/ٖٓرجع السابق، ا١تا١تبسوط، (ٙ)
 .ٖٔ/ٖٓا١ترجع السابق، (ٚ)
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االسبلم وال ينقص ٔتن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم وعلى أن حديثهم ٣تمل وحديثنا مفسر 
ُب  " وقالانَ رثونَـ ا١تلل وال يَ  رث أىلَ نَ ال "أنو قال  عن عمر، وحديثنا أصح فيتعُت تقدديو " والصحيح

 . (ٔ) ": يرثها أىل دينهااألشعثعّمة 
للباحث أن الراجح ىو ما ذىب إليو ٚتهور  يتبُتوبعد إيراد ىذه األحاديث،  الرتجيح:

 الصحابة والتابعُت لكون أدلتهم متفق عليها وىي أقوى من أدلة غَتىم.
 فإنو يعمل بو عند اٟتاجة. (ٕ) "يَزِيُد َوالَ يـَنـُْقُص فـََورَّثَوُ  إنَّ اإلْسبَلمَ .." وأن اٟتديث

لو مات الزوج الكافر مثبل، فإن الزوجة ال ترث الزوج الكافر عند اٞتمهور،  دما ينبين عليو:
وعند معاذ ومن اتبعو فإهنا ترثو  الختبلف ملتها عن ملتو،كما صرح بو اٟتديث الصحيح ا١تتفق عليو.

 بناء على ما استدلوا بو ُب ا١تسألة. 
الزوجة ا١تسلمة فقد أٚتع الفقهاء على عدم توريث الكافر ا١تسلم معتمدين  ٔتوت وأما ما يتعلق

فهذا حكم الشرع ُب ا١تسألة، وأما  .(ٖ) "َواَل اْلُمْسِلُم اْلَكاِفرَ  اْلَكاِفُر اْلُمْسِلمَ  اَل يَِرثُ "على حديث
ُب أمورىم كلها  تطبيقها على الواقع أمر آخر، ألن القوانُت الوضعية ىي اليت ٖتكم بُت الناس اليوم

وليس شرع هللا سبحانو وتعاىل. فمثبل إذا قلت لكافر بعد وفاة  وغَتىا....، األحوال الشخصيةمن 
زوجتو ا١تسلمة، أنو ال يرثها بسبب اختبلف دينهما فهل يقبل منك ذلك؟.وسوف تسمع منو ما هللا 

التخفيف من ا١تشكبلت؛ فقالوا فكأهنم يهدفون إىل  بو عليم؛ لذا فإن الذين رجحوا الفرقة ُب اٟتال،
 ابلفرقة حاالً.

 
 
 

                                  
) ٔ،ٖتقيق:عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي،عبد الفتاح دمحم اٟتلو،د،طادلغينأبو دمحم عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة،  (ٔ)

 .٘٘ٔ/ٜالرايض:دار عامل الكتب،د،ت(
 اٟتديث: .رقم ٖٗٚ/ ٔٔ,كتاب الفرائض،ابب من كان يورث ا١تسلم الكافر,: دمحم عوامةٖتقيق،مصنف ابن أيب شيبة (ٕ)

 .وقال اٟتاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقو الذىيب .ٕٖٔٓٔ
ابب ال يرث  ه(ٖٗٗٔ،الكائنة ٣تلس دائرة ا١تعارف النظامية :ا٢تند) ٔ،ا١ترجع السابق،د،طللبيهقيالسنن الكربى  (ٖ)

 .٘ٚٙٔوصحح األلباين ُب ٥تتصر إرواء الغليل، برقم اٟتديث:  .ٕٙٛ٘ٔ :،رقم اٟتديثٕٛٔ/  ٙالكافر..،ا١تسلم 
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 ادلطلب الثاين: أثره يف النسب.
والذي بسببو يقع التوارث بُت الشخصُت؛ فإن النسب من أىم الروابط بُت الولد وبُت أبويو، 

 فكان أحد أسباب ا١تَتاث، وقد روعي من الشارع اٟتكيم ُب كثَت من شؤون ا١تسلمُت...
ا١توضوع، جيدر بنا أن نعرف ابلنسب أوال، ليتضح لنا ما سنتحدث عنو اآلن. فقبل شروعنا ُب 

ُب فًتة انتظار الفرقة  ك أن ا١ترأة اليت أسلمت وىي ٖتت زوج كافر، وىي حبلى منو أو ٛتلت منووذل
 بينهما أي وقت العدة.فهل ىذا اٞتنُت ينسب إىل الزوج الكافر أم ال ؟ .

َنَسْبتو إىل أبِيو أَْنُسبو ، يُقال: الَقرَابة واٞتمع أْنساب وقد انـَْتسب": والنََّسب: نسب لغةتعريف ال
 .(ٔ) "إليو َنَسْبتؤتعٌت  ،َعَزيتو إىل أبِيو وَعَزْوتو َعْزواً أي:  َنْسباً 

قريبة كان أو  والدةسبب القرابة وىي الصلة بُت إنسانُت ب" ىو: اصطالح:النسب يف و 
 . (ٕ)"بعيدة

 ."طلب الولد من األمة، أي َوااِلْسِتيبَلدُ -ٕ، النَِّكاحُ -ٔ "لِلنََّسِب َسبَـَباِن مُهَا : أسباب النسب:
(ٖ) .  

 ألنو الذي يعنينا ُب ىذا ا١تبحث. -النكاح –واٟتديث سيكون حول األول 
َقِسُم النَِّكاُح ِإىَل َصِحيٍح َوفَاِسٍد َويـَْلَحقُ و " َهةٍ  يـَنـْ فـََقِد  الصَِّحيُح،ا النَِّكاُح َفَأمَّ ، هِبَِما اْلَوْطُء ِبُشبـْ

 (ٗ) ."َعَلى ثـُُبوِت َنَسِب اْلَوَلِد الَِّذي أَتٌْب ِبِو اْلَمْرأَُة اْلُمتَـَزوَِّجُة َزَواًجا َصِحيًحا اتَـَّفَق اْلُفَقَهاءُ 
الكافر،  فإذا ٛتلت الزوجة من ذلك الزوج الكافر قبل إسبلمها، فإن ذلك اٞتنُت ينسب إىل أبيو

 ألن ذلك كان ُب نكاح صحيح.

                                  
 ،دار إحياء الًتاث العريب :بَتوت)ٔ،د،طٖتقيق : خليل إبراىم جفال ،ادلخصص ،أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل ،ابن سيده (ٔ)

 .ٖٖٔ/  ٔ (، ابب الدول. مادة" الّنسب " مٜٜٙٔىـ ٚٔٗٔ
/  ٘ٔ(  ىـ ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔ،دار ابن اٞتوزي)ٔ،د،طالشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع ،دمحم بن صاحل بن دمحم ،العثيمُت (ٕ)

ٜٗٗ. 
 .ٕٕ(، ص:ٜ٘ٛٔ) بَتوت مكتبة لبنان،ٔ،د،طالتعريفات اٞترجاين،علي بن دمحم بن علي، (ٖ)
سبل  الصنعاين، .ٕٔٛ/ٚ(ت,،ددار الفكر -)بَتوتٔ،د،طادلبسوط, مشس الدين أبو بكر دمحم بن أيب سهل السرخسي (ٗ)

  . ٕٓٔ/ٖا١ترجع السابق، ،السالم
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وأما الذي حصل بعد إسبلمها وىي ُب العدة فقد بُت الفقهاء أحكام ذلك حسب األقوال 
 اآلتية:

 ثبوت نسب الولد يف العدة. القول األول:
، َما َنَسِب اْلَوَلِد ُب اْلِعدَّةِ َذَىَب ُٚتُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِمَن اْلَماِلِكيَِّة َوالشَّاِفِعيَِّة َواْٟتََنابَِلِة ِإىَل ثـُُبوِت فقد "

ِة اْٟتَْمل ِمْن َوْقِت الطَّبلَ  َتِفي ، فـَيَـثْـُبُت نَ ِق َأِو اْلَمْوتِ َداَم َقْد ُوِلَد ُب ِنطَاِق اْٟتَدِّ اأْلْقَصى ِلُمدَّ َسُبُو َواَل يـَنـْ
هِتَا َأْو ملَْ تُِقرَّ  -َعْنُو ِإالَّ اِبللَِّعاِن  ُة اِبْنِقَضاِء ِعدَّ  . (ٔ) "َسَواٌء أَقـَرَِّت اْلُمْعَتدَّ

 .مطلقا عدم ثبوت نسب الولد يف العدة والقول الثاين:
ِة الَّ  ثـُُبوتِ إىل تفريق َنِفيَِّة ٟتَ ذىب ا" هِتَا َأْو ملَْ تُِقرَّ يِت أَقـَرَّْت اِبْنِقَضاالنََّسِب بـَُْتَ اْلُمْعَتدَّ ، َوبـَُْتَ ِء ِعدَّ

َها  .(ٕ) "اْلَباِئِن َوالرَّْجِعيَِّة َواْلُمتَـَوَبَّ َعنـْ
 استدل احلنفية مبا يلي:

َيْظَهْر َعْكُسُو،  ألَنَُّو ملَْ  ؛ىماَل يـَثْـُبُت َنَسُبُو ِعْندَ  ، فإنوِلِستَِّة َأْشُهٍر َفَأْكثـَرَ  ولدَجاَءْت ب ذاإِ "قالوا: 
ِة اْٟتَْمل، ، فـََيُكوُن ِمْن َٛتٍْل َحاِدٍث بـَْعَدهُ  هِتَا َوِحل النَِّكاِح ٢َتَا ٔتُدَّ َوألَنَـَّها أََتْت ِبِو بـَْعَد اْٟتُْكِم ِبَقَضاِء ِعدَّ

هِتَا ِبَوْضِع َٛتِْلَها ِة اْٟتَْمل فـََلْم يـُْلَحْق ِبِو َكَما َلْو أََتْت بِِو بـَْعَد اْنِقَضاِء ِعدَّ  .(ٖ) "ِلُمدَّ
 ستدل ادلالكية والشافعية مبا يلي:او 
ُلُغ أَْرَبَع ِسِنَُت؛" ألَنَُّو َوَلٌد دُيِْكُن َكْونُُو ِمْنُو  َوقَال اْلَماِلِكيَُّة َوالشَّاِفِعيَُّة يـَثْـُبُت َنَسُبُو َما ملَْ تـَتَـَزوَّْج أَْو يـَبـْ

ِة، َوِىَي أَْقَصى ُمدَّ   (ٗ)."ِة اْٟتَْمل، َولَْيَس َمَعُو َمْن ُىَو َأْوىَل ِمْنوُ ُب َىِذِه اْلُمدَّ

                                  
مغين ،  ٖٚٛ،  ٖٔٛ،  ٖٓٛ/ ٔ ،د،ت(: ا١تكتبة الثقافية،د،ط)بَتوتجواىر اإلكليل،صاحل عبد السميع اآليب األزىري (ٔ)

حقيق:عبد هللا بن عبد احملسن  السابق،ا١ترجع  ,ادلغين البن قدامة مع الشرح الكبري ، ، ٜٖٓ/  ٖ ،ا١ترجع السابق، احملتاج
 . ٜٔٔ - ٙٔٔ،  ٙ٘،  ٘٘/  ٜ ) الرايض:دار عامل الكتب،د،ت(،ٔالًتكي،عبد الفتاح دمحم اٟتلو،د،ط

 ،وما بعدىا.ٕٔٔ/ٖ ا١ترجع السابق، ،بدائع الصنائععبلء الدين، (ٕ)
البن ا١ترجع السابق،،  ٜٚٔ/  ٖ ب العلمية،دت(، د،ط)بَتوت:دار الكتاالختيارابن مودود، عبدهللا بن ٤تمود ا١توصلي،  (ٖ)

و  ٛٔٔ/  ٜ,) الرايض:دار عامل الكتب،د،ت(ٔحقيق:عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي،عبد الفتاح دمحم اٟتلو،د،ط, ادلغين ،قدامة
ٚ  /ٜٗٚ. 
ا١ترجع  ,مغين احملتاج،  ٖٓٛ/  ٔ,،د،ت(: ا١تكتبة الثقافيةد،ط)بَتوت ،ا١ترجع السابق، جواىر اإلكليل،صاحل عبد السميع  (ٗ)

 ٖٖٚ/  ٖ السابق،
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 ما اتفقوا عليو:
ِة،أهنا " ٍُبَّ َجاَءْت ِبَوَلٍد أِلَقل ِمْن ِستَِّة َأْشُهٍر ثـََبَت َنَسُبُو اتَِّفاقًا؛ ألَنَُّو َظَهَر  ِإَذا أَقـَرَّْت اِبْنِقَضاِء اْلِعدَّ

  .(ٕ)"َها ملَْ تُِقرَّ بِوِ َعْكُسُو بَِيِقٍُت، َفَصاَرْت َكأَنَـّ 

 :حيجرت ال
إن ما ترجح لدى الباحث ُب ىذه ا١تسألة ىو ما ذىب إليو اٟتنفية لقوة أدلتهم؛ ألن أقل مدة 
اٟتمل ىي ستة أشهر وذلك يطابق النقل الصحيح، وأن اٟتمل غالبا تظهر أمارتو قبل انقضاء العدة. 

 .وهللا أعلم
     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .ٚٓٗ/ٗإحياء الكتب العربية،د،ت( د،ط)دار,حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،دمحم عليش :ٖتقيق ،دمحم عرفو الدسوقي (ٕ)

 .ٕٕٓ/ٚ(د،تدار الفكر، -)بَتوتٔد،طا١ترجع السابق، ،ادلبسوط ,السرخسي
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 الثالث:أثره يف النفقةادلطلب 
 إن ٦تا ال خيفى على أحد؛ أنو من اآلاثر ا١تًتتبة على النكاح، انفاق الزوج على الزوجة ما مل

 تنقطع العبلقة الزوجية بينهما، سواء كان ذلك من طبلق أو خلع أو فسخ...
ر الزوجة فشرح هللا صد فبناء على ما سبق فإن الزوجُت اللذين كاان يعيشان معا ُب حالة الكفر

أو ماذا  الفرقة بينهما؟انتظار  ُب فًتةابإلسبلم، فهل ينفق ىذا الرجل الكافر على تلك ا١ترأة ا١تسلمة 
 ؟.

 فإن الباحث يسعى ُب ىذا ا١تبحث ١تعرفة أقوال الفقهاء ُب تلك ا١تسألة.
 فقبل الشروع ُب ا١تسألة نعرف النفقة أوال، لتتضح ا١تسألة.

  النفقة لغة:
وما يفرض للزوجة على زوجها من  ،من اإلنفاق وما ينفق من الدراىم و٨توىا والزادمشتق اسم "

 (ٔ)."وىو اإلخراج نفقات ونفاق عٚت ،مال للطعام والكساء والسكٌت واٟتضانة و٨توىا
 .(ٕ)"َما ِبِو قـََواٌم ُمْعَتاٌد َحاَل اآْلَدِميِّ ُدوَن َسَرفٍ ": االصطالح ويف

 إىل قسمُت: تنقسم النفقة أقسام النفقة:
  (ٖ). وعليو أن يقدمها على نفقة غَته ٕتب لئلنسان على نفسو إذا قدر عليها": األول

  .(ٗ) "ونفقة ٕتب على اإلنسان لغَته الثاين:
 أسباب وجوب النفقة:

 .(٘) "الزوجية و القرابة وا١تلك"ٕتب النفقو على ا١ترء لثبلثة أسباب: 
 .(ٙ) "زوجة ا١تسلمة على زوجها ا١تسلمال خبلف بُت الفقهاء ُب وجوب نفقة ال"

                                  
 .ٕٜٗ/  ٕ السابق،ا١ترجع  ,ادلعجم الوسيط (ٔ)

 .ٕٖٗ/ٖ، د،ط،)دار الفضيلة،دت(معجم ادلصطلحات واأللفاظ الفقهية٤تمود عبد الرٛتن عبد منعم، 
 (ٖٖٔ/  ٙ) - حاشية الصاوي على الشرح الصغَت (ٕ)
  ٛ٘٘/ٖ م(ٜٜٚٔ-هٛٔٗٔ) بَتوت:دار ا١تعرفة  ٔ،د،طمغين احملتاجمشس الدين،دمحم بن ا٠تطيب الشربيي ، (ٖ)
 السابق.ا١ترجع  (ٗ)
 .ٛ٘٘/ٖم( ٜٜٚٔ-هٛٔٗٔ) بَتوت:دار ا١تعرفة  ٔا١ترجع السابق،د،ط ،مغين احملتاج (٘)
 .ٕٔٓ/٘ا١ترجع السابق،  ,ادلبسوط مشس الدين، (ٙ)
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 لفقهاء ُب ذلك. وأما ما يتعلق ِسبلم أحد الزوجُت الكافرين فقد اختلف ا
 .والكبلم سيتناول نفقة الزوجة اليت أسلمت ُب ذمة زوج كافر. سواء كانت حبلى أم ُب العدة

 ة على رأيُت: اختلف الفقهاء حول ىذه ا١تسأل
  الرأي األول:

إذا أسلمت وىي ُب ذمة زوج كافر، ففرق بينهما فإن نفقتها على ذلك الزوج إن الزوجة "
 .(ٔ) "، وىو رأي اٟتنفيةالكافر،سواء كانت ُب عدة الفرقة أو ىي حبلى

 :مبا يلي واستدلوا
وذلك منو تفويت اإلمساك  ،و عن اإلسبلمئابإ بسببجاءت من جهة الزوج رقة الفُ  إن"

  .(ٕ) ."اواإلحسان ُب التسريح أن يوفيها مهرىا ونفقة عدهت ،اناب١تعروف فتعُت التسريح ابإلحس
 الرأي الثاين:

أن الزوجة إذا أسلمت وىي ُب ذمة زوج كافر، ففرق بينهما فإن نفقتها ليس على ذلك الزوج "
ُب قول، وإليو ذىب ابن  وىو رأي الشافعية. الكافر،سواء كانت ُب عدة الفرقة أو ىي حبلى منو

 .(ٖ) "القيم
 واستدلوا مبا يلي:

كما لو أحرمت ا١تسلمة من غَت   ،فسقطت نفقتها ،ستمتاع ١تعٌت من جهتهاامتنع االسبب  اأهن"
 . (ٗ) "إذن الزوج

 ،واإلسبلم فرض مضيق الوقت ،اٟتج فرض موسع الوقت أبن" :االعرتاض: يعرتض على ذلك
 .(٘) ".فبل ديكن القياس ىنافبل تسقط النفقة

                                  
  .ٕٔٓ/٘ا١ترجع السابق،  ,ادلبسوط مشس الدين، (ٔ)
 ا١ترجع السابق. (ٕ)
)دمشق:دار ٔ، ٖتقيق:دمحم زحيلي ،د،طفقو اإلمام الشافعيادلهذب يف  ،إبراىيم بن علي بن يوسف، الشَتازي أبو إسحاق (ٖ)

ٖتقيق:  ,أحكام أىل الذمة ،دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،ابن قيم . ٗٓٙ/ٗم(ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔالقلم، حلبوين،
 .ٕٙٙ/ٕ(ٜٜٚٔ – ٛٔٗٔ ،الدمام –دار ابن حزم  ،د،ط) بَتوت:شاكر توفيق العاروري -يوسف أٛتد البكري 

 .ٗٓٙ/ٗم(، ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔ)دمشق:دار القلم ، حلبوين،ٖٔتقيق: دمحم زحيلي،د،ط ا١ترجع السابق، ,ادلهذب ،الشَتازي (ٗ)
  ا١ترجع السابق. (٘)
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أن ا١ترأة إذا أسلمت وامتنع زوجها من اإلسبلم فلها أن تًتبص وتنتظر " القيم:ما استدل بو ابن 
ولكن ال ديكنو من وطئها وال حكم لو عليها وال نفقة ..إسبلمو فإذا اختارت أن تقيم منتظرة إلسبلمو

 . (ٔ) "وال قسم واألمر ُب ذلك إليها ال إليو
ال زوجا مالكا لعصمتها من كل وجو وال ُب ىذه اٟت -الزوج-ليس ىوإنو ٍب علل مذىبو قائبل: "

حيتاج إذا أسلم إىل ابتداء عقد حيتاج فيو إىل ويل وشهود ومهر وعقد بل إسبلمو ٔتنزلة قبولو للنكاح 
 (ٕ) ."وانتظارىا ٔتنزلة اإلجياب

فبعد استعراض أدلة الفريقُت، تبُت للباحث أن ما ذىب إليو الفريق األول  الراجح يف ادلسألة:
فبالتايل ٕتب نفقة الزوجة ا١تسلمة حديثة العهد ابإلسبلم ُب عدهتا أو ٛتلها  جح لقوة أدلتهم.ىو الرا

منو على زوجها الكافر، ألن انتظارىا ُب العدة متعلق بذلك الكافر ليعرف إن كانت ٖتمل ماؤه أم 
ؤمنة ُب اٟتقيقة ال، وألهنا ٖتمل جنينا لو..ومن اعًتض ذلك على أقول لو إن الكافر ال ينفق ا١ترأة ا١ت

 وإمنا ينفق على جنينو الذي يعيش بدمها وماءىا. وهللا أعلم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .ٕٙٙ/ٕا١ترجع السابق، ،أحكام أىل الذمةابن القيم،  (ٔ)
 ا١ترجع السابق. (ٕ)
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 ادلطلب الرابع: أثره يف العدة.
لقد جعل هللا العدة وسيلة ٟتفظ األنساب من االختبلط وبراءة لرحم ا١ترأة من ماء الرجل الذي  

 كان يعيش معها ُب زمن ما.
جُت، وابألخص الزوجة اليت ٕتري عليها جل تلك فإن للعدة أحكاما تتعلق ابلزو 

 األحكام،ا١تسمى اب١تعتدة.
بناء على ما سبق فإن الزوجُت اللذين كاان يعيشان ُب حالة الكفر ٍب أسلمت الزوجة ومل يسلم 

الزوج  -فما قول الفقهاء ُب عدهتا؟ وىل تعتد ٢تذا الزوج الكافر أو ال ؟، وىل تعتد ُب بيتو  الزوج.
أو ٗترج إىل بيت آخر؟، فهذه تساؤالت يسعى الباحث إىل معرفة آراء الفقهاء حو٢تا من  -الكافر 

 خبلل ىذا ا١تبحث.
 . (ٔ)"الشيء َصاءُ حإ ىو دُّ َواْلعَ  واٟتسابَمْأُخوَذٌة ِمَن اْلَعدِّ " لغة:يف الالعدة تعريف 

ىي مدة حددىا الشارع بعد الفرقة، جيب على ا١ترأة االنتظار فيها بدون زواج " ويف االصطالح:
  .  (ٕ)"حىت تنقضي ا١تدة

كل طبلق أو فسخ وجب فيو ٚتيع الصداق وجبت العدة، وحيث سقط الصداق  "القاعدة: 
الفسخ: الفسخ بسبب الرضاع أو العيب أو  ومن أمثلة، كلو أو مل جيب إال نصفو، سقطت العدة

  (ٖ)."العتق أو اللعان أو اختبلف الدين

 حكم العدة وأسباب وجوهبا:
العدة ٕتب على ا١ترأة ابلفرقة بُت الزوجُت بعد الدخول، سواء كان ذلك ابلطبلق أو اب١توت أو "

 .  (ٗ)  "الصحيحابلفسخ أو ابللعان، وكما ٕتب أيضا اب١توت قبل الدخول وبعد عقد النكاح 
 
 

                                  
 .ٖٕٗٛ/ ٖٔا١ترجع السابق، مادة" عدد" ،لسان العربابن ا١تنظور  (ٔ)
 .ٜٛ٘/  ٜ ا١ترجع السابق، ,الفقو اإلسالمي وأدلتو وىبة الزحيلي، (ٕ)
 ا١ترجع السابق. (ٖ)
-،د،ط األخَت)مصرنيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين، الشوكاين (ٗ)

 .ٖٙٗ/ٙمطبعة مصطفى البايب اٟتليب،د،ت(
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َهاَمْشُروِعيَُّة ا لِيل َعَلي ْ ِة َوالدَّ  :ْلِعدَّ
واستدلوا .  (ٔ) "على وجوب العدة ومشروعيتها على ا١ترأة عند وجود أسباهبا قهاءُ فاتفق اللقد "

 على ذلك ابلكتاب َوالسنة َواإلٚتَاِع .
 :َأمَّا اْلِكَتابُ 

 :وقـَْولو تـََعاىَل ،(ٕ)  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ     تعاىل: قـَْول اَّللَِّ فمن  

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : وقـَْولو تـََعاىَل  (ٖ) چ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ

 . (ٗ) چٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ
نَُّة أ  :مَّا السُّ

َها َما َوَرَد َعْن  َها َأنَّ َرُسول َرِضَي اَّللَُّ , أم سلمةَفِمنـْ اَل َٖتُدُّ "قَال : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - اَّللَِّ  َعنـْ
 . (٘) "اْمرَأٌَة َعَلى َميٍِّت فـَْوَق َثبَلٍث ِإالَّ َعَلى َزْوٍج أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا

 "اْعَتدِّي ُب بـَْيِت اْبِن أُمِّ َمْكُتومٍ "قَال لَِفاِطَمَة بِْنِت قـَْيٍس  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َوَما َوَرَد أَنَُّو 
 ك أحاديث أخرى.وىنا، (ٙ)

 
 
 

                                  
حاشية الدسوقي  ،دمحم عرفو الدسوقيمشس الدين الشيخ  وما بعدىا ، ٜٓٔ/  ٖ ا١ترجع السابق، ،صنائعبدائع العبلء الدين، (ٔ)

،  ٖٗٛ/  ٖ ا١ترجع السابق، ,مغين احملتاج ،مشس الدين،ٙٛٗ/  ٕ،د،ط) دار إحياء الكتب العربية،د،ت(على الشرح الكبري
 .ٖٜٔ/  ٔٔ ا١ترجع السابق، ,ادلغين ،ابن قدامة

 .ٕٕٛ ،اآلية:سورة البقرة (ٕ)
 . ٗ  آلية:،اسورة الطبلق (ٖ)
 .ٖٕٗ  ،اآلية:سورة البقرة (ٗ)
 . ٕٙٛ٘ ،رقم اٟتديث:(ٛٗ/  ٚ)، كتاب الطبلق، ابب من نكاح من أسلم من ا١تشركات، صحيح البخاري (٘)
 األلباين صحيح..قال ٕٕٙٛ . رقم اٟتديث:ٖٕ٘/ٕكتاب الطبلق، ابب ُب نفقة ا١تبتوتة،   , سنن أيب داود (ٙ)
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 :ْْجَاعُ اإل
ِإىَل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -ِمْن َعْصِر الرَُّسول  وجوب العدة ُب اٞتملة،مَُّة َعَلى َأْٚتََعِت األ"

 . (ٔ)  منها"اع ، وإمنا اختلفوا ُب أنو أحديـَْوِمَنا َىَذا ُدوَن َنِكٍَت ِمْن 
 إسالمها: بسببمدة العدة ادلفارقة زوجها 

 للفقهاء ُب ىذه ا١تسألة قوالن:
أهنا تسترأ ْتيضة واحدة ال بثبلث حيضات، وىو قول أيب حنيفة واختيار ابن "القول األول: 

 . (ٕ)"تيمية
وََكاَن ِإَذا َىاَجَرِت اْمرَأٌَة ِمْن أَْىِل اْٟتَْرِب ملَْ ُٗتَْطْب َحىتَّ ٖتَِيَض ، ....مستدلُت ْتديث ابن عباس"

 (ٖ) "النَِّكاحُ َوَتْطُهَر، فَِإَذا َطُهَرْت َحلَّ ٢َتَا 

عن  اوىو ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء،وأجابو  ,ضاتب استراؤىا بثبلث حيٕت" القول الثاين:
، ٢تجرة من ٚتلة اٟترائر ا١تسلماتألهنا قد حصلت اب أبن ا١تراد: ٖتيض ثبلث حيض، اٟتديث السابق

 .(ٗ) "حيضوال براءة لرحم حرة أبقل من ثبلث 
 ا١تسألة. ألن ما استدلوا بو صريح ُب قول األول،الما ذىب إليو أصحاب ىو  الراجح:

 أتويل اٞتمهور. وهللا أعلم. واٟتديث ال يؤيد 
 مكان العدة:خروج ادلعتدة أو إخراجها من 

 -الزوج الكافر–ما قول الفقهاء ُب ا١تفارقة زوجها الكافر بسب إسبلمها؟ ىل ىي تعتد ُب بيتو 
 أو ٗترج من بيتو؟  

                                  
 .ٜٗٔ/ٔٔ السابق، ا١ترجع ,ادلغين ابن قدامة، (ٔ)
) ٕطد،،أبو ٘تيم ايسر بن إبراىيم ٖتقيق : ،شرح صحيح البخارى،أبو اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك ،البن بطال (ٕ)

 .ٖٖٚ/ٕٖ،جمموع الفتاوى.شيخ اإلسبلم،أٛتد بن تيمية، ٖٙٗ/  ٚ(مٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ الرايض:مكتبة الرشد،
 .ٕٙٛ٘(،رقم اٟتديث: ٛٗ/ٚا١ترجع السابق، كتاب الطبلق، ابب من نكاح من أسلم من ا١تشركات )  ،صحيح البخاري (ٖ)

 
 .ٖٙٗ/  ٚا١ترجع السابق،  ،شرح صحيح البخاريابن بطال، (ٗ)
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بيت أبن الزوجة ا١تعتدة من طبلق أو فسخ أو موت تعتد ُب "ذىب ٚتهور الفقهاء إىل القول: 
وجبت السكٌت ُب بيت الزوجية بطريق التعبد فبل تتغَت مفارقة زوجها، فاليت كانت تسكنو قبل  الزوجية

 . (ٔ)"وال تسقط إال ابألعذار
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  چ : على ذلك بقولو تعاىل واستدلوا

 . (ٕ)چ  ٹ  ٹ  ٹ
َها، َوالْ  ا١تعتدةَأنَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُو َوتـََعاىَل َأَضاَف اْلبَـْيَت ِإىل" ووجو الداللة: ُىَو  ،بَـْيُت اْلُمَضاُف إِلَيـْ

 (ٖ) "الَِّذي َكاَنْت َتْسُكُنُو قـَْبل ُمَفاَرَقِة َزْوِجَها َأْو َمْوتِوِ 
ل كافر، تعتد ُب بيتها الزوجية، إال إذا بناء على ذلك فإن ا١ترأة اليت أسلمت وىي ٖتت ذمة رج

األمور كتطويعها نفسها لطاعتو خافت على نفسها ُب أمر ذلك الكافر من اعتداء...وغَت ذلك من 
 ر. ، جاز ٢تا اعتداد ُب مكان آخغَتىاُب مواقعتها مثبلً و 

 ؛فإن خرجت ىذه ا١ترأة من مسكنها بدون عذر أٙتت، وال جيوز ألحد إخراجها منو وإال أٍب"
 (ٗ)."سقط ابلًتاضي، لعدم قابليتو لئلسقاط.وىذا ىو األصليألن العدة حق هللا تعاىل، فحق هللا ال 

فخروجا من ا٠تبلف يتبُت للباحث أن عدة ىذه ا١ترأة ا١تفارقة زوجها بسب إسبلمها تعبد هلل، وليس 
 .د لذلك الزوج الكافر. وهللا أعلماعتدا

 
 
 
 
 

                                  
، ٖٕٓ/ٖ، ا١ترجع السابق، بدائع الصنائع وما بعدىا، الكاساين، ٖ٘/ٕٔا١ترجع السابق، ،اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، (ٔ)

 وما بعدىا. ٕٚ٘/ٖا١ترجع السابق،  مغين احملتاج,الشربيي، 
 .ٔسورة الطبلق، اآلية: (ٕ)
 ٖٕٓ/ٖا١ترجع السابقة، بدائع الصنائع, (ٖ)
 لسابقة.ا١ترجع ا (ٗ)
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 ادلطلب اخلامس: أثره يف التحاكم إىل القضاء.
سباب شىت، لف كذلك أحياان أب: خلق هللا الناس على طبائع ٥تتلفة ٦تا تتأّلف أحياان وٗتتمتهيد

هم الكتاب ٢تداية الناس إىل اٟتق، وأنزل مع - عليهم الصبلة والسبلم -فبحكمة هللا أن أرسل رسلو
 وإلهناء ما خيتلفون فيو من ا٠تصومات والنزاعات وغَتىا من االختبلفات.

العلماء الوارثون ٢تم ُب تلك ا١تهمات، اليت ىي إرشاد الناس إىل  -الرسل  –ٍب أتى من بعدىم   
 اٟتق وٖتكيم بُت ا١تختلفُت وا١تتخاصمُت فيما بينهم من ا١تشكبلت. 

إن حياة الزوجية اٟتميدة ا١تمتعة السعيدة مهما طالت ْتبلوة اٟتب والسرور والفرح، فإهنا يوما 
 يقع فيها مشكبلت ٦تا يسبب اختبلف بُت ا١تتزوجُت.

فإن ُوِفقا ُب أمرمها، أصلحا ما بينهما من ا١تشكبلت واالختبلفات ابلتفاىم والتسامح، حىت ال 
 بينهما خلف اُٟتَجر.يسمع الناس ما جيري 

كما سبق، فحينئذ يرجعان إىل اٟتكام والقضاة فيما بينهما، فمن لى عكس  أما إن كان األمر ع
 ع االختبلف ٔتا أوتوا من سلطة وقوة.ىنا أيٌب دورىم بُت ا١تتزوجُت بفض النزاعات ورف

ختلف دينهما كامرأة أسلمت وىي ٖتت الزوجُت اللذين ا ٖتكيمفهذا ا١تطلب سيتحدث حول 
 ذمة رجل كافر.

 بناًءا على القول الذي جييز بقاء تلك ا١ترأة اليت أسلمت ُب ذمة ذلك الرجل الكافر. وذلك
م البقاء معو، فإن وقوع مثل ىذه ا١تسألة يعتر رقة ُب اٟتال أي عدوأما القول الذي ذىب إىل الف

 شبو مستحيل عنده، ألهنم يرون الفرقة بعد إسبلم ا١ترأة بدون أي انتظار. 
 جو إليهم ىذا السؤال وذلك كما يلي:إذاً فالذين يرون البقاء معو يو  
كامهم ىل عند ا٠تصومة يرجعان إىل حكام ا١تسلمُت وقضاهتم أو يرجعان إىل قضاة الكفار وح 

 ؟ فهذه ما يريد الكاتب معرفتو من خبلل التناول ٢تذا ا١تطلب ُب الفقو اإلسبلمي.
  عرفة ما ىو القضاء والتحكيم أوال.قبل الشروع ُب ا١توضوع البد من م
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 لغة:قضاء ال
والفصل  اٟتكممشتق من ) قضاُي (، ألنو من قضْيُت، يطلق على معان: منها ٔتعٌت "

 . (ٔ) "والقاضي: اٟتاكم، فصل ا٠تصومات وقطع ا١تنازعاتو  بُت الناس والقطع،أي اٟتكم
  ويف اصطالح:

فو الشافعية أبنو فصل ا٠تصومة بُت خصمُت فأكثر ْتكم هللا تعاىل، أي إظهار حكم الشرع عرَّ "
  (ٕ) ."هفيمن جيب عليو إمضاؤ  ُب الواقعة

 : لغة التحكيم
 . (ٖ)"والشيء ٖتكيما، أي: أمره أن حَيْكم فاْحَتَكم مصدر)حّكم حُيكِّم ٖتكيما(حّكمو ُب األمر"

 .(ٗ) "بينهماتولية ا٠تصمُت حاكما حيكم " :فاالصطالح
 (٘). "ودعوامهاىي عبارة عن اٗتاذ ا٠تصمُت حاكما برضامها لفصل خصومتهما " وقيل:

 چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ: قال سبحانو وتعاىل
(ٙ) 

  والتحكيم والفتوى:الفرق بني القضاء 
والفرق بُت التحكيم وبُت القضاء: أن القضاء من الوالية العامة، والتحكيم تولية خاصة من "

 ا٠تصمُت، فهو فرع من فروع القضاء لكنو أدن درجة منو. 

                                  
 .ٖ٘ٙٙ/ٜٖا١ترجع السابق، مادة" قضى"  ،لسان العربابن منصور، (ٔ)
 .ٜٛٗ/ٗم( ٜٜٚٔ-هٛٔٗٔ) بَتوت:دار ا١تعرفة  ٔد،ط ا١ترجع السابق، مغين احملتاج,الشربيٍت، (ٕ)
 .ٜٚ/ٟٗتاء،مادة:"اٟتكم"ابب ا١تيم ،فصل اا١ترجع السابق، ،القاموس احمليط, يعقوب دمحم بن ،الفَتوزآابدي (ٖ)
  ٜٙ/ٔ(،حرف اٟتاء،مٜٛٛٔىـ ٛٓٗٔ دار الفكر-دمشق)ٕ،د،طالقاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو جيب (ٗ)
 مادة ،الفصل الـأول ُب بيان أوصاف اٟتاكم،)كارخانو ٕتارت كتب:الناشر،  ٧تيب ىواويٍتٖتقيق:  ،جملة األحكام العدلية (٘)

ٜٔٚٓ )ٔ/ٖٙ٘. 
 .٘ٙسورة النساء اآلية: (ٙ)
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اء يكون على وجو اإللزام، والفتوى من غَت اإللزام، فهما جيتمعان ُب إظهار حكم الشرع فالقض
 (ٔ) ."ديتاز القضاء عن الفتوى ابإللزامُب الواقعة، و 

فمعروف أن التحكيم والقضاء ابلشريعة اإلسبلمية على أرض الواقع اليوم تكاد تكون غائبة؛ 
دورىا ُب الر١تاانت اليوم ودساتَتىا ا١توجودة ُب البلدان  -الشريعة اإلسبلمية -ألهنا مل تعطى ٢تا

دا لشريعة اإلسبلم والَقضاء عليها حىت ال تكون ٢تا ا١تسلمُت فضبل عن غَت بلداهنم، اليت وضعت نِ 
 ور ُب العامل اإلسبلمي.د

إذا وقع بينهما ا٠تصومة وا٠تبلف والنزاع ُب خبلل مدة بقائهما معا، فإن مها يتحاكمان إىل 
غَتىم؛ ألن هللا تعاىل أمر بذلك ُب ٤تكم تنزيلو  شرع هللا تعاىل _حاكم ا١تسلمُت أو قضاهتم _ ال إىل

ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ ال عز وجل: فق

 (ٕ) چيئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

عز وجل،   وسنة رسولو.وىذا أمر من هللاإىل كتاب هللا"قال ٣تاىد وغَت واحد من السلف: أي: 
ُب ذلك إىل الكتاب والسنة، فما حكم بو كتاب هللا أن يرد التنازع ....أبن كل شيء تنازع الناس فيو

إىل كتاب هللا  وا ا٠تصوماتدُّ أي: رُ  وسنة رسولو وشهدا لو ابلصحة فهو اٟتق، وماذا بعد اٟتق إال

 (ٖ)   چ مب  ىب               يب  جت  حت  خت  چوسنة رسولو، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم 
فدل على أن من مل يتحاكم ُب ٣تال النزاع إىل الكتاب والسنة وال يرجع إليهما ُب ذلك، فليس 

 .(ٗ) ."اآلخرمؤمنا ابهلل وال ابليوم 

                                  
 .ٖٕٛ/  ٖٖا١ترجع السابق، ,ادلوسوعة الفقهية الكويتية (ٔ)
 .ٜ٘سورة النساء اآلية:  (ٕ)
 .ٜ٘سورة النساء اآلية:  (ٖ)
 .ٖٙٗ ،ٖ٘ٗ/  ٕا١ترجع السابق، ، القرآن العظيمتفسري أبو الفداء،  (ٗ)
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إىل -الزوجة ا١تسلمة-وأن ٖتكيم الشرع ال بد منو، فبل تنصرف فهذا يدل على أن اٟتكم كلو هلل 
كافرة وىي تريد حقوقها وال حل ٢تا إال عن طريق غَته إال لضرورة معترة شرعا. كأن تكون ُب دولة  

٤تكمتهم ففي ذلك إما الصر... أو التحاكم عندىم ٟتاجة استدراك حقوقها من التفويت؛ حيث ال 
 ٤تاكم شرعية.
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 (ٔ)ادلطلب السادس: أثره يف العبادات
لقد خلق هللا اإلنسان ٍب كلفو بعبادتو ُب كل وزمان ومكان ابتغاء مرضاتو سبحانو وتعاىل، قال 

 .(ٕ)  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ تعاىل: 
إن مفهوم كلمة العبادة واسعة، لذا فإن الباحث يسعى إىل إظهار أثر ىذه اٟتياة الزوجية بُت 

 وم واٟتيض واٞتماع....ا١تسلمة والكافر ُب بعض العبادات، كالصبلة والص
اة معو ُب بيئة واحدة ال خيلو من شيء، الذي ىو الغلبة فهي إن ٥تالطة ا١تسلمة ابلكافر واٟتي

 ل كل ٣تاالت اٟتياة من عقيدة وأخبلق وعادات وتقاليد.....كما نشاىدىا اليوم.تشم
وتصرفاهتا احملمودة فيصَت ذلك إّما أن تغلب ا١تسلمُة الكافَر أبخبلقها اٟتسنة وعقيدهتا الطاىرة 

 فر مسلما ٔتشيئة هللا تعاىل.الكا
فإّما أن يغلب الكافر ا١تسلَمَة أبخبلقو وعقيدتو وتصرفاتو أو ببطشو وقوتو فيفتنها ُب دينها، 

 فتصبح ما تصبح بعد ذلك، والعياذ ابهلل من ذلك.
ابلكفار ٧تد  وا١تخالطة شبوُب الت -رٛتو هللا تعاىل  -بن تيمية كلمات نَتات لشيخ اإلسبلم ا
: " إن هللا جبل ابن آدم بل سائر ا١تخلوقات على  -رٛتو هللا  -فيها شاىدًا ١تا ٨تن بصدده فيقول 

التفاعل بُت الشيئُت ا١تتشاهبُت وكلما كانت ا١تشاهبة أكثر كان التفاعل ُب األخبلق والصفات أًب، 
، واكتساب بعضهم أخبلق بعض اب١تعاشرة قع التأثر والتأثَت ُب بٍت آدموألجل ىذا األصل و 

وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا ا١تسلمُت ىم أقل كفرًا من غَتىم، كما رأينا ....وا١تشكلة
  من غَتىم ٦تن َجرَّد اإلسبلم.ا١تسلمُت الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى ىم أقل إدياانً 

مناسبة وائتبلفاً. فا١تشاهبة وا١تشاكلة ُب األمور الظاىرة  وا١تشاهبة ُب ا٢تدي الظاىر توجب أيضاً 
 . (ٖ) "ا٠تفيتوجب مشاهبة ومشاهبة ومشاكلة ُب األمور الباطنية على وجو ا١تسارقة والتدريج 

                                  
لقد جعلت آاثر العبادات آخر ىذه اآلاثر؛ ألن موضوع البحث يعتر من ضمن ا١تعامبلت الفقهية، ومن ٍَب تلك اآلاثر  (ٔ)

 إال أن عبلقتها اب١توضوع أبرز وأنسب مع البحث.-وإن كانت كلها تشمل العبادة –ا١تتقدمة على آاثر العبادات 
 .ٙ٘سورة الذارايت، اآلية:  (ٕ)
مكتبة الرشد،  -الرايض)د،ط,اقتضاء الصراط ادلستقيم ،تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم ابن تيمية، (ٖ)

 .ٜٕٔ/ٔد،ت(
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تعيش معو حياة زوجية؟ ال شك أن ُب ذلك  ابّليتفإذا كان ٥تالطة الكافر ىكذا... فما ابلك 
 آاثر وآاثر وو... ما هللا هبا عليم.

 إذن فما ىي العبادة؟
ىي اسم جامع لكل ما حيبو هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاىرة، مثل " :العبادة

 .(ٔ) "...وصدق اٟتديث وأداء األمانةالصبلة والزكاة والصيام واٟتج 
 ن العبادة تشمل ٚتيع ٣تاالت حياة اإلنسان ا١تسلم إذا نوى التعبد هبا.فهذا يعٍت أ

 فما أثر ىذه اٟتياة الزوجية مع الكافر ُب صبلة ا١ترأة؟
فالصبلة ركن من أركان اإلسبلم ورأس العبادات وأساسو، فمن أقامها أقام  أثرىا على الصالة:

العبد فيها  قومٌة على مداِر السَّاعة يدوراٌت قصَت الدين ومن ضيعها فقد ضيع دين اإلسبلم، وىي 
 وىي تفرق بُت ا١تسلم والكافر ُب الدنيا واآلخرة.، ٜتس مرات ُب اليوم ربِّو ةِ ناجا١تا١تؤمن 

 فمن أثرىا: ضعف أداء الصبلة ُب وقتها.
عن أدائها ُب وقتها أو عن يشغلها أبمر من أموره دنيوية، فتخرج  -الكافر -وذلك إما أن دينعها

 وقتها.
ومنها: إصابتها ضعف اإلديان والكسل فتهملها، وال تصلي ال أداء وقضاء ُب بعض األوقات، 

 وذلك لعدم وجود من يشجعها أو حيثها على أداء ا١تفروضات عليها يوميا.
فالكافر ال يؤمن ابهلل وال ابليوم اآلخر وال ابلصبلة وال ابلعبادة، فكيف حيث أو يشجع شخص 

 ات ا١تفروضة عليو؟ واٞتواب معروف.....بل العكس صحيح.على أداء العباد
 :أثرىا على الصوم

المساك عن ا١تفطرات، من فهو التعبد إىل هللا تعاىل اب"الصوم ركن من أركان اإلسبلم ا٠تمسة، 
 .  (ٕ) "النيةإىل غروب الشمس، مع  [الثاين] طلوع الفجر

                                  
 ،دار الوفاء)ٕط عامر اٞتزار - البازق: أنور يقٖتجمموع الفتاوى ، أٛتد بن عبد اٟتليمتقي الدين أبو العباس ، بن تيمية ا (ٔ)

 .ٜٗٔ/  ٓٔج ( م ٕ٘ٓٓىـ /  ٕٙٗٔ
 . ]الثاين[ زايدة من الباحث.ٖٔٗ/ٔالفتح لؤلعبلم العريب،د،ت( -،د،ط) القاىرةفقو السنة،سابق السيد (ٕ)
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ة.... ،ألن الكافر ال يؤمن ابلصوم فضبل ا١تداعبىي إفساد صومها سواء كان ذلك ابٞتماع أو 
 أن حيتفظ على مبطبلت الصوم .

 أثرىا على احليض:
خيرج من أقصى رحم ا١ترأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غَت سبب ُب أوقات دم " :فاٟتيض

 (ٔ) ."معلومة
تعاىل ُب : وقوعها ُب ا١تعصية عند وقت اٟتيض،ٔتعٌت وطئها ُب ذلك الوقت، وقد قال هللا أثرىا

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  چ ٤تكم تنزيلو: 

ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   

 . (2) چ﮾     
 فالكافر ال يوجد عنده دافع ديٍت جيعلو جيتنب عما هنى هللا عنو.

 اجلماع:يف أثرىا 
كما أتى بو السنة النبوية من حديث أيب ذر ُت بنية التعبد،  فاٞتماع عبادة إذا كان بُت الزوج

أنَّ انسًا قالوا : اَي َرُسوَل هللا، ذىب أىُل الدُّثُور ابأُلُجوِر، ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّي، َوَيصومون كما "هنع هللا يضر، 
تسبيحة  نصوم، َويـََتصدَّقون بفضول أموا٢تم، قَاَل: )أوليس قد جعل هللا لكم ما َتَصدَّقون ِبو: إّن بكلّ 

صدقة، وكّل َتكبَتة صدقة، وكّل ٖتميدة صدقة، وكّل تـَْهليلة صدقة، وأمر اب١تعروف صدقة، وهني عن 
شهوتو ويكون لو فيها أجر  هللِا، أأَيٌب أحدان لا١تنكر صدقة، وُب بضع أحدكم صدقة ( قالوا: اي رسو 

ر أجها ُب اٟتبلل كان لو وضعها ُب حرام أكان عليو وزر ؟ فكذلك إذا وضع و؟ قال : ) أرأيتم ل
)".(ٖ)  

 : أن أيٌب الزوج الكافر ا١ترأة ا١تسلمة من حيث هنى هللا تعاىل عن إتيانو، أي: الدبر. أثرىا

                                  
 .ٛٓٔ/  ٔ ا١ترجع السابق، ,مغين احملتاج (ٔ)
 .ٕٕٕالبقرة، اآلية: (ٕ)
، رقم اٟتديث ٛٗٗ-ٚٗٗ/ٔ، كتاب الزكاة، ابب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا١تعروف،صحيح مسلم (ٖ)

ٔٓٓٙ. 
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: أوحي إىل رسول  ....قالرضي هللا عنهما  وقد هنى الشرع عن ذلك كما ُب حديث ابن عباس
﯀  ﯁                           چ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٕ)" "أقبل وأدبر واتق الدبر واٟتيضةاآلية :  (ٔ) چ        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .ٖٕٕسورة البقرة، اآلية: (ٔ)
. وقال الشيخ ٜٕٓٛ، رقم اٟتديث:ٛٛ/٘، دكتاب تفسَت القرآن، ابب: سورة البقرة،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي (ٕ)

 لباين:حسن.األ
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 التوصيات. و ,النتائجوتشمل على: اخلامتة:
 النتائج:

 لي:النتائج وتلك كما يوبعد دراسة موضوع ىذا البحث فقد توصل الباحث إىل ٚتع 
بسبب  ا١ترأة إذا أسلمت ال تبقى ٖتت زوجها الكافر مطلقا وإمنا تبقى معو موقتا إن  -ٔ

 .بدون معاشرة الزوجية)الوطء( ضرورة قصوى

 .الفرقة ال تقع فورا إثر إسبلم ا١ترأة إن -ٕ

إن حاالت إسبلم ا١ترأة تشتمل ٚتيعها على حالتان: وذلك إما أن تسلم قبل الدخول  -ٖ
 هبا، أو أن بعد الدخول هبا.

رضي هللا -قبل إسبلمو مع وزجتو زينب -هنع هللا يضر–إن ٤تل النزاع متعلق ْتديث أيب العاص  -ٗ
 عنها.

ىو  بقاء الزوجة حديثة العهد ابإلسبلم ٖتت ذّمة زوجها غَت ا١تسلمإن الراجح ُب مسألة  -٘
 مذىب اٞتمهور ) ا١تنع(.  

  عند موت أحدمها.ا١ترأة إذا أسلمت وزوجها كافر ال يتواراثن  إن -ٙ

 ة أشهر ُنسب إىل أبيو الكافر اتفاقا بُت إذا انقضت عّدة ا١ترأة ٍب أتت بولد أقل بست -ٚ

 الفقهاء.
  على ذلك الزوج الكافر.أو ا١تعتدة نفقة ا١ترأة اٟتبلى  إن -ٛ

إن ا١ترأة تعتد ُب بيت الزوجية اليت كانت تسكنو قبل مفارقة وزجها الكافر، إال إذا خافت  -ٜ
 تعتّد ١تدة طهر واحد) حيضة واحدة(. وإهنا آخر،على نفسها فتعتد ُب بيت 

  افر فإهنما يتحاكمان عند ا١تسلمُت.ا٠تصومة بُت ا١ترأة وبُت زوجها الك إذا وقعت -ٓٔ

إن حياة ا١ترأة ا١تسلمة مع زوج كافر ٢تا أتثَتا سلبيا ابلغا على عبادهتا، من ذلك هتاوهنا  -ٔٔ
واهتا، كما تؤثر على صومها من عن أداء الصلوات ا١تفروضة ُب وقتها أو قضاىا بعد ف

إفساده..، وُب وقت حيضتها ٔتعصية هللا أبن أيتيها ذلك الزوج الكافر وىي ُب 
 اٟتيض...
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 :التوصية
 أُوصي الباحثُت ٔتواصلة دراسة قضااي الفقهي ا١تعاصرة السيما ا١تتعلق أبحوال الشخصية ألمور:

أحكامها أبهنا قادرة على عبلج النوازل أوال: الدفاع عن الشريعة اإلسبلمية وإظهار مرونة 
 وا١تستجدات ُب كل زمان ومكان، الذي يضحض حجج األعداء ٢تذه الشريعة الغراء .

اثنيا: ٗتفيف ا٠تبلفات وا٠تصومات حول أحوال الشخصية وبيان الراجح ُب مسائلها، حىت 
 . تطمئن النفوس السليمة بتعامل مع تلك ا١تسائل وينَت طريق الصواب للعوام

داخل بيوهتم، وخاصة فقو األسرة الذي تفتقره  حكام الشرعيةاثلثا: حث ا١تسلمُت إىل تطبيق األ
 البيوت.  

 رابعا: إقامة ا١تؤ٘ترات والندوات العلمية حول أحكام فقو األسرة ُب اإلسبلم.
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  فهرس ادلصادر وادلراجع
 القرآن وتفسريه:

 برواية حفص عن عاصم. ,القرآن الكرمي -ٔ
تعليق:دمحم عبد القادر  أحكام القرآن,القاضي،دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب، -ٕ

 م(. ٖٕٓٓا١توافق  -ه ٕٗٗٔ)بَتوت:دارالكتب العلمية ، ٖعطا،د،ط
 دمحم الصادق قمحاوي، ٖتقيق: أحكام القرآن, أٛتد بن علي الرازي اٞتصاص، أبو بكر، -ٖ

 ه(.٘ٓٗٔالًتاث العريب،د،ط) بَتوت:دار إحياء 
ٖتقيق: ىشام ٝتَت  اجلامع ألحكام القرآن, أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر، -ٗ

 (.ٖٕٓٓ-ىـ ٖٕٗٔالبخاري، د،ط)الرايض: دار عامل الكتب،
ٖتقيق: الدكتور:  اجلامع ألحكام القرآن,أبو عبد هللا، دمحم بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب،  -٘

)بَتوت: ٔن الًتكي، كامل دمحم ا٠تراط، دمحم معتز كرمي الدين،د،طعبد هللا بن عبد احملس
 م(.ٕٙٓٓ-هٕٚٗٔمؤسسة الرسالة،

 احلديث وشروحو:
) ٔ، د،طصحيح البخاري دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخاري، ،أبو عبد هللا -ٙ

 ه(.ٓٓٗٔمكتبة السلفية  -القاىرة
) ٔد،ط، صحيح مسلم القشَتي النيسابوري،أيب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم  -ٚ

 .م(ٕٙٓٓه ٕٚٗٔدار طيبة  -الرايض
دار الغرب  -) بَتوتٔد،ط سنن الرتمذي,, دمحم بن عيسى أبو عيسى الًتمذي السلمي -ٛ

 م(ٜٜٙٔاإلسبلمي
للبيهقي وُب ذيلو اٞتوىر  السنن الكربى ،أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي -ٜ

 ه(ٖٗٗٔدائرة ا١تعارف النظامية الكائنة، ٣تلس: )ا٢تند ٔالنقي،د،ط
دار الكتاب -، د،ط) بَتوتسنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين -ٓٔ

 ،د،ت(.العريب
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ٖتقيق :  ،شرح صحيح البخارىأبو اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك، ابن بطال، -ٔٔ
 م(ـٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ ) الرايض:مكتبة الرشد،ٕأبو ٘تيم ايسر بن إبراىيم،د،ط

 ،٤تقق:شعيب األرنؤوط وآخرون،مسند اإلمام أمحد ،أٛتد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين -ٕٔ
 م(.ٜٜٜٔ-ه ٕٓٗٔ) مؤسسة الرسالة،ٕد،ط

ٖتقيق: دمحم  مصنف ابن أيب شيبة, ،هللا بن دمحم بن أيب شيبة العبسي الكوُب بو بكر عبدأ -ٖٔ
 م(.ٜٔٛٔه ٕٓٗٔدار السلفية  -د،ط) ا٢تند,عوامة

)مكتبة مصطفى ٗد،ط ، سبل السالم, دمحم بن إٝتاعيل األمَت الكحبلين ،الصنعاين -ٗٔ
 .م(ٜٓٙٔ-هٜٖٚٔ,البايب اٟتليب

) الرايض:دار الراية ٔد،ط اآلحادوادلثاين,أبو بكر الشيباين،أٛتد بن عمرو بن الضحاك،  -٘ٔ
 .م ( ٜٜٔٔا١توافق  -ه  ٔٔٗٔ

دمحم زىَت  -ٖتقيق : شعيب األرانؤوط  شرح السنة, اٟتسُت بن مسعود، اإلمام البغوى، -ٙٔ
 م(.ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ)بَتوت: ٕالشاويش،د،ط

) حلب: ا١تطبعة ٔد،ط معامل السنن,أبو سليمان أٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٠تطاب، -ٚٔ
 م(.ٕٖٜٔ-هٖٔ٘ٔالعلمية،

ٖتقيق:عبد الرٛتن دمحم  ،عون ادلعبود ،دمحم مشس اٟتق العظيم آابدي أبو الطيب -ٛٔ
 م (.ٜٛٙٔ -ه ٖٛٛٔا١تدينة ا١تنورة:ا١تكتبة السلفية، )ٕعثمان،د،ط

شرح معاين اآلاثر,  أبو جعفر أٛتد بن دمحم بن سبلمة بن عبد ا١تلك بن سلمة األزدي، -ٜٔ
 ) ا١تدينة ا١تنورة:عامل الكتب،ٔدمحم سيد جاد اٟتق،د،ط -ٖتقيق:دمحم زىري النجار 

 م(. ٜٜٗٔىـ ،  ٗٔٗٔ
ٖتقيق: مصطفى بن أٛتد التمهيد, بن عبد الر، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم -ٕٓ

 العلوى و دمحم عبد الكبَت البكرى ،د،ط) ا١تدينة: مؤسسة القرطبو ،د،ت (.
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 الفقو وأصولو وقواعده:
، ٖتقيق:الشيخ رد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصارابن عابدين ،دمحم األمُت، -ٕٔ

دمحم معّوض د.ط خاصة، ) الرايض:دار عامل عادل أٛتد عبد ا١توجود،والشيخ علي 
 م (. ٖٕٓٓ  -ه  ٖٕٗٔالكتب 

ٖتقيق:عبد هللا بن عبد احملسن  ادلغين,أبو دمحم عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة،  -ٕٕ
 ) الرايض:دار عامل الكتب،د،ت(.ٔالًتكي،عبد الفتاح دمحم اٟتلو،د،ط

 ه(. ٘ٓٗٔدار الفكر، -،)بَتوتٔد،ط ادلغين,عبدهللا بن أٛتد بن قدامة،  أبودمحم، -ٖٕ
مواىب اجلليل  اٟتطاب الرُّعيٍت، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن، -ٕٗ

 -ىـ ٖٕٗٔ،ٖتقيق: زكراي عمَتات  د،ط)دار عامل الكتب، لشرح خمتصر اخلليل
 .م(ٖٕٓٓ

ر ، د،ط ،) داحاشية الدسوقي على الشرح الكبريمشس الدين ،دمحم عرفو الدسوقي، -ٕ٘
 إحياء الكتب العربية(.

د،ط، ) بَتوت:دار ا١تعرفة  ادلبسوط, مشس الدين، أبو بكر دمحم بن أيب سهل السرخسي، -ٕٙ
 ( )د،ت(

) بَتوت:دار ا١تعرفة  ٔد،ط مغين احملتاج,مشس الدين،دمحم بن ا٠تطيب الشربيي ، -ٕٚ
 م(.ٜٜٚٔ-هٛٔٗٔ

 اإلمام الشافعي,ادلهذب يف فقو الشَتازي أبو إسحاق،إبراىيم بن علي بن يوسف،  -ٕٛ
 م(.ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔ)دمشق:دار القلم ،حلبوين،ٔد،ط ٖتقيق:دمحم زحيلي،

)دار ابن ٔد،ط الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع,دمحم بن صاحل بن دمحم،  العثيمُت، -ٜٕ
 ىـ (. ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔاٞتوزي،

 بدائع الصنائع يف تربيب الشرائع, عبلء الدين،أيب بكر بن مسعود الكاساين اٟتنفي، -ٖٓ
 م(.ٜٙٛٔا١توافق –ه ٙٓٗٔ،) بَتوت :دار الكتب العلمية ٕطد،

 د،ط)بَتوت: ا١تكتبة الثقافية،د،ت(. جواىر اإلكليل,صاحل عبد السميع اآليب األزىري، -ٖٔ
 .،د،ط)بَتوت:دار الكتب العلمية،دت(االختيارابن مودود،عبدهللا بن ٤تمود ا١توصلي، -ٕٖ
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 م العريب،د،ت(.الفتح لؤلعبل-د،ط) القاىرةفقو السنة,السيد سابق،  -ٖٖ
ٖتقيق : يوسف  أحكام أىل الذمة, ابن القيم،دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا، -ٖٗ

م ٜٜٚٔه ٛٔٗٔ,دار ابن حزم )الدمام:ٔشاكر توفيق العاروري،د،ط -أٛتد البكري 
.) 

 ىـ(. ٕٚٗٔ -ٗٓٗٔ)الكويت:دارالسبلسل،ٕد،طادلوسوعة الفقهية الكويتية, -ٖ٘
ه ا١توافق  ٘ٓٗٔ،) دمشق:دار الفكر ٕد،ط ،الفقو اإلسالمي وأدلتو الزَُّحْيِلي،َوْىَبة  -ٖٙ

 م(. ٜ٘ٛٔ
ه  ٘ٓٗٔ،) بَتوت: دار النفائس، ٕ،ٔد،ط معجم لغة الفقهاء, دمحم رواس قلعو جي، -ٖٚ

  م(.ٜٛٛٔ –ه  ٛٓٗٔم ، ٜ٘ٛٔ -
رة:دار د،ط)القاى معجم ادلصطلحات و األلفاظ الفقهية, عبد الرٛتن عبد ا١تنعم، ٤تمود -ٖٛ

 الفضيلة،د،ت(.
 دار الفكر-دمشق)ٕد،ط ,القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو جيب -ٜٖ

 (.مٜٛٛٔىـ ٛٓٗٔ
عبد الستار -،ٖتقيق: تسَت فائق أٛتد ٤تموددمحم بن هبادر الزركشي ،بدر الدين الزركشي  -ٓٗ

 ،وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية -الكويت )ٕ،د،طادلنثور يف القواعدأبو غدة، 
 ه(.٘ٓٗٔ

 ,األشباه والنظائر، اتج الدين عبد الوىاب بن علي ابن عبد الكاُب السبكي، السبكي -ٔٗ
 (مٜٜٔٔ -ىـ  ٔٔٗٔ -دار الكتب العلمية)ٔد،ط

،) دمشق: دار الفكر ٔ،د،طاألشباه و النظاىرابن ٧ُتْيم،زين العابدين بن إبراىيم،  -ٕٗ
 م (. ٖٜٛٔ-ه  ٖٓٗٔ

 خليل إبراىم ٖتقيق: ادلخصص, أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل، ابن سيده، -ٖٗ
 م (.ٜٜٙٔىـ ٚٔٗٔ )بَتوت: دار إحياء الًتاث العريب،ٔجفال،د،ط
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شرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف ، سعد الدين مسعود بن عمر،التفتازاين -ٗٗ
 -ىـ  ٙٔٗٔ،دار الكتب العلمية، بَتوت)ٔ، د،طزكراي عمَتاتٖتقيق:  ,أصول الفقو

 (.مـ  ٜٜٙٔ
كشف األسرار عن أصول فخر  عبد العزيز بن أٛتد بن دمحم،، البخاريعبلء الدين  -٘ٗ

، دار الكتب العلمية -بَتوت)ٔ، د،طعبد هللا ٤تمود دمحم عمرٖتقيق:  ,اإلسالم البزدوي
 (.مٜٜٚٔىـ/ٛٔٗٔ

أبو عبيدة ٖتقيق:  ادلوافقات, ،إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي، الشاطيب -ٙٗ
 (.مٜٜٚٔىـ/ ٚٔٗٔ -دار ابن عفان)ٔد،ط ،مشهور بن حسن آل سلمان

جمموع  ،تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية،ا شيخ اإلسبلم، -ٚٗ
  .د،طالفتاوى

اقتضاء الصراط ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم، شيخ اإلسبلم،  -ٛٗ
 مكتبة الرشد، د،ت(. -،د،ط )الرايضادلستقيم

ٖتقيق:د/عبد ا١تعطي أمُت  االستذكار, عبد هللا بن دمحم بن عبد الر،أبو عمر يوسف بن  -ٜٗ
 م(.ٖٜٜٔه ا١توافق ٗٔٗٔ) القاىرة:دار الوعي،ٔد،ط قلعجي،

 اللغة وادلعاجم والسري:
 (.د،ت ط)مؤسسة الرسالةد، أعالم النبالء, سريدمحم بن أٛتد بن عثمان، الذىيب، -ٓ٘
دمحم بن علي ابن حجر العسقبلين،أٛتد بن علي بن دمحم بن  -ٔ٘

 م(.ٖٜٜٔه ٗٔٗٔدار اٞتيل،-د،ط)بَتوت,الدررالكامنة,أٛتد
دار الكتب ،د،ط) شذرات الذىب ،عبد اٟتي بن أٛتد العكري الدمشقي، ابن العماد  -ٕ٘

 د،ت(.العلمية 
 .د،ط،) القاىرة: دار ا١تعارف(،)د،ت(لسان العرب,ور،دمحم بن مكرم بن منظور،ظابن من -ٖ٘
ٖتقيق:إبراىيم الًتزي،د،ط) حكومة اتج العروس,، الزبيدي، دمحم مرتضى اٟتسيٍت -ٗ٘

 م(.ٖٜٚٔ-هٕٜٗٔالكويت:دار الًتاث العريب،
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ٖتقيق،٣تمع  ادلعجم الوسيط,إبراىيم مصطفى،أٛتد الزايت،حامد عبد القادر،دمحم النجار، -٘٘
 م ( ٕٗٓٓ -ه  ٕ٘ٗٔ،)مصر: مكتبة الشروق الدولية، ٗاللغة العربية د،ط

،) الكويت: ٕد،ط اتج العروس, بن عبد الرزّاق اٟتسيٍت،أبو الفيض، ٤تّمد بن ٤تّمد  -ٙ٘
 م (. ٜٜٗٔ-ه ٘ٔٗٔمطبعة حكومة الكويت، 

 (ٜ٘ٛٔ) بَتوت مكتبة لبنان،ٔد،ط التعريفات,اٞترجاين،علي بن دمحم بن علي،  -ٚ٘
 رسائل العلمية:الاجملبلت و 
ل ،الفصكارخانو ٕتارت كتب:الناشر، ٧تيب ىواويٍتٖتقيق:  ,جملة األحكام العدلية -ٛ٘

 (. ٜٓٚٔ الـأول ُب بيان أوصاف اٟتاكم،) مادة
 الشيخ فيصل مولوي، إسبلم ا١ترأة وبقاء زوجها على دينو. -ٜ٘
اختالف الدارين وآاثره يف أحكام الشريعة ، عبد العزيز بن مروك األٛتدي -ٓٙ

ه ٕٗٗٔ،عمادة البحث العلمي ابٞتامعة اإلسبلمية -) ا١تدينة ا١تنورةٔ،د،طاإلسالمية
 .ٕ٘ٙ/ٕم( ٕٗٓٓ
 ادلواقع اإلكرتونية:

 islamstory.comr/arفيصل مولوي القاضي الفقيو/   -ٔٙ
 م.ٜٔ:٘الساعة:  -ٕٔٔٓ/٘ٓ/ٙٔقصة اإلسبلم 
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 فهرس اآلايت القرآنية:
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ٚٓ 
 

 فهرس األحاديث:
 رقم الصفحة احلديث

 ٙٔ  ...َأنَّ َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َردَّ َزيـَْنَب ِإىَل َأيب اْلَعاِص بِِنَكاِحَها اأَلوَّلِ 

أن رسول هللا صلى هللا عليو و سلم رد ابنتو زينب على العاصي بن الربيع ٔتهر 
  جديد جديد ونكاح 

ٜٔ 

 ٕٓ  ابنتو زينب على أيب العاص ابلنكاح األول ،ومل حيدث شيئارد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
رد ابنتو زينب على أيب العاص،وكان إسبلمها قبل إسبلمو بست سنُت على 

  النكاح األول، ومل حيدث شهادة وال صداقا
     ٕٓ 

اْلُمْشرُِكوَن َعَلى َمْنزِلَتَـُْتِ ِمْن النَّيبِّ  َكانَ قال:)  -رضي هللا عنهما-اْبِن َعبَّاٍس عن 
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم َواْلُمْؤِمِنَُت َكانُوا ُمْشرِِكي أَْىِل َحْرٍب يـَُقاتُِلُهْم َويـَُقاتُِلونَُو 

اْمرَأٌَة ِمْن َأْىِل َوُمْشرِِكي أَْىِل َعْهٍد اَل يـَُقاتُِلُهْم َواَل يـَُقاتُِلونَُو وََكاَن ِإَذا َىاَجَرْت 
اْٟتَْرِب ملَْ ُٗتَْطْب َحىتَّ ٖتَِيَض َوَتْطُهَر فَِإَذا َطُهَرْت َحلَّ ٢َتَا النَِّكاُح فَِإْن َىاَجَر 

 (َزْوُجَها قـَْبَل َأْن تـَْنِكَح ُردَّْت إِلَْيِو..

ٕٔ 

-َجْت َفَجاَء َزْوُجَها ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ فـَتَـَزوَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-أْسَلَمِت اْمرَأٌَة َعَلى َعْهِد النَِّبِّ 
ِِِْسبَلِمى َمَعَها فـَنَـَزَعَها َرُسوُل اَّللَِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص فـََقاَل : ِإنِّ َقْد َأْسَلْمُت َمَعَها َوَعِلَمْت 
                                                          ِمْن َزْوِجَها اآلَخِر َوَردََّىا ِإىَل َزْوِجَها اأَلوَّلِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ٕٕ 

كنت أان وأّمي من ا١تستضعفُت، أان من الولدان، وأّمي من النساء(، وقال عن 
                                              ابن عّباس إنّو )مل يكن مع أبيو على دين قومو

  ٕٖ 

 ٕٛ الولدان وىي من النساءكنت أان وأّمي من ا١تستضعفُت، أان من 
رّد زينب إىل زوجها أيب العاص بعد إسبلمو ابلنكاح -ملسو هيلع هللا ىلص-أّن رسول هللا 

 األول
ٖٖ 

    ٖٚ      ال يرث اْلَكاِفُر اْلُمْسِلَم َوالَ اْلُمْسِلُم اْلَكاِفرَ 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل اَل   ٖٛ       يـَتَـَواَرُث أَْىُل ِملَّتَـُْتِ َشىتَّ أنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ٚٔ 
 

 ٖٛ        إنَّ اإلْسبَلَم يَزِيُد َوالَ يـَنـُْقُص فـََورَّثَوُ 

 ٜٖ                                              الَ يَِرُث اْلَكاِفُر اْلُمْسِلَم َوالَ اْلُمْسِلُم اْلَكاِفرَ 

 ٚٗ               َميٍِّت فـَْوَق َثبَلٍث ِإالَّ َعَلى َزْوٍج أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًاالَ َٖتُدُّ اْمرَأٌَة َعَلى 

 ٚٗ                                                           اْعَتدِّي ُب بـَْيِت اْبِن أُمِّ َمْكُتومٍ 
َكاَن ِإَذا َىاَجَرِت اْمرَأٌَة ِمْن أَْىِل اْٟتَْرِب ملَْ ُٗتَْطْب َحىتَّ ٖتَِيَض ، َوَتْطُهَر ، فَِإَذا 

                                                       َطُهَرْت َحلَّ ٢َتَا النَِّكاحُ 
      ٗٛ 

ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّي ، َوَيصومون  اَي َرُسوَل هللا ، ذىب أىُل الدُّثُور ابأُلُجوِر ، 
كما نصوم ، َويـََتصدَّقون بفضول أموا٢تم ، قَاَل : )أوليس قد جعل هللا لكم ما 
َتَصدَّقون ِبو : إّن بكّل تسبيحة صدقة ، وكّل َتكبَتة صدقة ، وكّل ٖتميدة 
صدقة ، وكّل تـَْهليلة صدقة ، وأمر اب١تعروف صدقة ، وهني عن ا١تنكر صدقة ، 

  وُب بضع أحدكم صدقة..

     ٘ٙ 

: أوحي إىل رسول هللا صلى  ....قالرضي هللا عنهما  ُب حديث ابن عباس
 أقبل وأدبر واتق الدبر واٟتيضة ...........هللا عليو وسلم

                          

٘ٚ 

 




