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موضوع إسالم المرأة وبقاء زوجھا على دينه ،ھو موضوع قديم ،وردت فيه نصوص واضحة في
القرآن الكريم وفى السنة المطھرة ،واختلف حوله الصحابة الكرام ومن بعدھم من العلماء وأئمة
المذاھب ،حتى غلب رأى الجمھور القائل في التفريق بين المرأة إذا أسلمت وبقى زوجھا على دينه،
وبقى العمل على ھذا الرأي حتى اليوم في جميع بالد المسلمين ،وأصبح ھو الرأي السائد بين الناس.
ولكن مع انتشار الدعوة اإلسالمية في العالم ،بدأت أعداد النساء اللواتي يدخلن اإلسالم تتزايد،
بينما بقى أزواجھن على دينھم ،ومع سيادة حقوق اإلنسان في أوروبا ،ومنھا حقه في اختيار الدين
الذي يشاء ،وحماية القوانين السائدة لھذا الحق ،أصبح كثير من األزواج يعتبر إسالم زوجته مسألة
خاصة بھا ،وال يحاول الضغط عليھا لتغيير دينھا ،فضالً عن إكراھھا على ذلك ،مما جعل كثيراً من
المسلمات الجديدات تفضل البقاء مع زوجھا  -ولو كان غير مسلم  -العتبارات شتى ،وأھمھا
المحافظة على أسرتھا وأوالدھا .
وفى ظل المتغيرات التي لحقت بصورة اإلسالم والمسلمين في الدول األوروبية بعد الحوادث
اإلرھابية التي ُتلصق دائما ً بالمسلمين واإلسالم ،وما أدت إليه من تشويه لصورة اإلسالم ،وأثر اآللة
اإلعالمية الجبارة في الغرب بكل إمكانياتھا ،أصبح اعتناق اإلسالم للكثير من أزواج النساء الالئي
أسلمن في أوروبا من الصعوبة بمكان .
وقد واجھت ھذه القضية األخوة العلماء المقيمين في أوروبا ،فاستمروا فترة طويلة يفتون برأي
الجمھور السائد ،لكن االنعكاسات السلبية زادت ،مما دفعھم إلعادة البحث ،ولم يكن ذلك بدافع تغيير
حكم شرعي ثابت بالنصوص وال مجال لالجتھاد فيه وإنما الدافع إليه ھو تمحيص الواقع لمعرفة ما
إذا كان الحكم الشرعي ال يزال يشمله ،ونظراً لالختالف الكبير بين طبيعة المجتمعات القديمة التي
كان اإلكراه فيھا ظاھرة عامة سواء من األنظمة ضد شعوبھا ،أو من الرجال ضد زوجاتھم ،وطبيعة
المجتمعات المعاصرة التي تسود فيھا الحرية الشخصية بشكل كامل.
وقد تباينت االجتھادات واآلراء في ھذا األمر ،حيث ألزم المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث نفسه
بالتروي في إصدار الفتاوى ،بحيث ال يكون ذلك اإلصدار إال بعد البحث المتقصي المزاوج بين
المعطيات الشرعية ،والمعطيات الواقعية ،فجاءت بحوث علماء المجلس مختلفة في وجھات نظرھا،
وفى نتائج اجتھاداتھا ،بين مانع الستمرار الزوجية إذا ما أسلمت الزوجة وبقى زوجھا على دينه،
١

وبين مجيز لذلك بشروط ،وبناء على تلك البحوث المتقصية ،واآلراء المتنوعة ،انتھى المجلس إلى
قرار الفتوى الذي ارتآه حقاً ،والذي ھو مثبت في ھذا خاتمة ھذا البحث.
وقد قدم المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث بتلك البحوث المشاركة في إصدار تلك الفتوى نموذجا ً
إسالميا ً غاية في التقدم العلمي والرقى مبنيا ً على أسس البحث العلمي في المسائل الفقھية ،وال أعتقد
أن األوربيين قد كونوا صورة حقيقية عن حرية الفكر ،والشفافية ،والعواطف النبيلة التي دفعت ھؤالء
العلماء الباحثين في المجلس إلى معالجة ھذا األمر.
وتكمن أسباب اختياري لموضوع ھذا البحث ما عاينته من مظاھر في المجتمعات المسلمة في
أوروبا ،وتتلخص فيما يلي:
أ-

الحيرة الشديدة التي تواجھھا المرأة المتزوجة المقبلة على اإلسالم في أوروبا ،نظراً لعدم

إلمام المسلمين بالفتاوى واالجتھادات المختلفة في ھذا الشأن ،ويلزموا المرأة التي أسلمت بترك
زوجھا ،وتفتيت أسرتھا؛ انصياعا ً لرأي الجمھور ،دون دراسة لحالتھا ،أو علم بكل الفتاوى واآلراء
في ھذه المسألة.
ب -اضطرار زوجات أسلمن إلي الردة عن اإلسالم؛ لعدم علمھم بما وصل إليه العلماء في ھذه
المسألة.
ج -عدم معرفة الكثير من مسلمي أوروبا والعالم ،بما يقوم به المجلي األوروبي لإلفتاء والبحوث
من دراسات ھدفھا التيسير على األقليات المسلمة في مجتمعاتھا الغير مسلمة.
د -وضع الزوجات الالتي أسلمن ،ويطمعون في إسالم أزواجھن ،بينما يجدوا أنفسھم مطالبين
باالنفصال عن أزواجھن ،وھدم أسرھن.
وتكمن أھمية ھذا البحث فيما يمثله من قيمة تنويرية تتيح لقُرَّ ائه  -وإن اختلفت ھوياتھم العقائدية،
وخلفياتھم الحضارية  -رؤية جديدة لعمق األبحاث الفقھية اإلسالمية ،تظھر فيما يلي:
أ-

يتيح للمسلم الغربي التعرف على أبعاد البحث اإلسالمي الدءوب في المسائل الفقھية التي

تتعلق بحياة المسلمين في الغرب ،و ُي َعرِّ َفه بأسلوب عملي على دور ومجھودات المؤسسة المنوطة
بمسؤولية الفتاوى المتعلقة بأمور المسلمين في أوروبا.
ب -يتعرف من خالله المسلمين عامة على مثال عملي لألساليب العلمية في أبحاث وفتاوى علماء
المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ،والتي يندر أن يذكر عنھا شيئا ً في غير الدوائر العلمية.

٢

ج -كما يم ِّكن للقارئ األوروبي غير المسلم أن يتعرف  -ربما للمرة األولى  -على القوة الفكرية
لإلسالم المتمثلة في حرية البحث العلمي في إطار العلوم الشرعية ،واحترام الرأي المخالف،
والتمسك بآداب االختالف ،والسعي المضني في سبيل تيسير حياة المسلمين في المجتمعات الغربية
تمھيداً لدمجھم في تلك المجتمعات دون التخلي عن ھويتھم اإلسالمية الحقة.
د -يھدف ھذا البحث إلى تفادى مناطق الخالف االصطالحية بين الحضارة اإلسالمية والحضارة
الغربية ،حتى يكون ھذا البحث مرجعاً ،معد للترجمة إلى اللغات األوروبية المختلفة ،فلفظ الكافر -
على سبيل المثال  -يساء استخدام ترجمته ،فھو يترجم إلي "غير المؤمن" في اللغات األوروبية ،مما
يستعدي المؤمنين بديانات أخرى على اإلسالم والمسلمين؛ ألن وسائل اإلعالم والكثير من الكتب
ھناك تروج إلى فرية أن كتاب المسلمين المقدس يأمرھم بقتل "غير المؤمنين" ،لكونھم غير مؤمنين،
في أي وقت ومكان ،لذا استبدلت لفظ "الكافر" بوصفه ،وھو"الغير مؤمن با"Z؛ لضمان عدم وقوع
المترجم نقالً عن العربية في ھذا الخطأ.
وقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة ،وفصلين يحتوي كل فصل منھما على عدة مباحث ،وخاتمة.
يشمل الفصل األول نظرة عامة على فقه األقليــــات المسلمة من خالل مبحثين :المبحث األول يلقي
الضوء على الحقائق األساسية التي يجب معرفتھا عن فقه األقليات المسلمة ،أما المبحث الثاني فيشرح
أھم مالمح الفقه المنشود لألقليات اإلسالمي ،من خالل عرض ألھداف وخصائص وركائز ھذا الفرع
من الفقه.
ويناقش الفصل الثاني حكم زواج المرأة التي أسلمت وبقي زوجھا على دينه ،ويحوي ثالث مباحث:
المبحث األول يناقش الدالالت القرآنية في ھذه المسألة ،وأھم وقائع عصر النبوة التي تعتد بھا
الدراسات حولھا ،أما المبحث الثاني فيتناول خالصة مذاھب أھل العلم في ھذه المسألة بين آراء
الدكتور عبد [ الجديع والدكتور فيصل مولوي من علماء المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ،وقد
وجدت أن دراسة الدكتور الجديع ،ودراسة الدكتور مولوي رداً عليھا ،ھما أشمل وأوفى دراستين في
ھذه المسألة ،لذا استعنت بھما في ھذا البحث إضافة إلي بحث الدكتور يوسف القرضاوي.
ويسجل المبحث الثالث خالصة اآلراء والفتاوى في تلك المسألة متمثلة في خالصة رأي الدكتور
الجديع ،وبحث الدكتور القرضاوي في ھذه المسألة ،وتأتي الخاتمة بنص قرار المجلس األوروبي
لإلفتاء والبحوث في تلك المسألة.
و[ ولي التوفيق.
٣
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أثبت الواقع المعاش لألقليات المسلمة خارج البالد اإلسالمية الحاجة الماسة إلى فقه خاص يقوم
على اجتھاد شرعي قويم ،يراعى ظروفھا الخاصة ،وأنھا ال تملك أن تفرض أحكام شريعتھا على
المجتمع الذي تعيش فيه ،وتجد نفسھا مضطرة أن تتعامل وفق أنظمة ذلك المجتمع وقوانينه ،والتي
غالبا ً ما تخالف شرائع اإلسالم .
ودفعت تلك االعتبارات إلى إنشاء المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث وھو مؤسسة علمية
فقھية إسالمية ،تجيب عن تساؤالت المسلمين في تلك الدول.
يرأس المجلس الدكتور يوسف القرضاوي ،ويضم المجلس في عضويته علماء أجالء من
أقطار إسالمية شتى ،وأغلبھم ممن دعتھم الظروف للعيش واالستقرار بتلك الدول .
ويعتبر الدكتور القرضاوي رائداً لما يطلق عليه "فقه األقليات المسلمة" ،بما له من أياد بيضاء
في إثراء المكتبة اإلسالمية والفكر اإلنساني بالعشرات من المؤلفات التي تؤصل لرؤية شاملة إلحياء
الفكر الوسطي في اإلسالم ،وتجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع الواقع الذي نعيشه ،وله العديد من
المؤلفات والمقاالت التي تشكل منظومة فكرية تساھم في إيضاح وتيسير األمور الحياتية ليس فقط
لعشرات الماليين من المسلمين المقيمين في دول غربية غير مسلمة ،بل لمئات الماليين من المسلمين
في كافة أرجاء المعمورة.
وإليضاح مفھوم ھذا الفقه ،وإبراز أھم أھدافه وخصائصه ومصادره ،أقتبس من دراساته
الوافية في ھذا الشأن األفكار العامة المكونة لمباحث ھذا الفصل.

٥
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إن الفقه بمعناه االصطالحي المعروف يُعنى ببيان األحكام للحياة الظاھرة لإلنسان وال يُعنى في
األساس بحياته الروحية ،وأساسھا االستقامة والسلوك ،بما يضمن السعادة في الدنيا ،والخالص
ورضوان [ في اآلخرة.
لذا فإن كانت األمة اإلسالمية بحاجة لعدد معين من أھل الفقه والفتوى ،فإنھا تحتاج إلى أضعافھم
.

من الدعاة والمرشدين والمربيين ،الذين يعملون على تزكية النفس المسلمة وتعليمھا الكتاب والحكمة.

واألقليات المسلمة ھي جزء من نسيج األمة اإلسالمية ،التي تشمل كل مسلم في العالم ،وھي أيضا ً
جزء من مجتمعھم الذي يعيشون فيه ،وعلى ھذا األساس فإن ما نسميه "فقه األقليات" ال يخرج عن
كونه جزء من "الفقه العام" ،ولكنه فقه له خصوصيته وموضوعه ،ومشكالته المتميزة ،وإن كان
فقھاؤنا السابقون لم يعرفوه بعنوان يميزه؛ ألن الوضع الحالي للعالم يختلف اختالفا ً كليا ً عما سبق،
حيث يشھد عالمنا اآلن اختالطا ً غير مسبوق بين األجناس واألمم المختلفة ،والھجرات بين شتى
األقطار ،فبات يشبه قرية صغيرة).(١
وإذا كان عندنا اآلن أنوع شتى من الفقه كالفقه الطبي المتعلق بالصحة والمرض ،ومستجدات
الطب ،كقضية إمكانية التبرع بأعضاء الجسم ،وفقه الزكاة ،وأيضا ً ما يمكن أن نسميه بالفقه السياسي
المتعلق بتنظيم بناء الدولة المسلمة ،وتنسيق العمل بين مؤسساتھا ،فما الذي يمنع وجود فقه لألقليات
المسلمة ،يعالج قضاياھم ،ويجيب على تساؤالتھم؟ وإن كان من طبيعة الفقه أنه يھتم بإيجاد إجابة على
األسئلة الدائرة على ألسنة أھل عصره ،فكيف ُي َتصور من فقه عھد مضى أن يعالج قضايا عصور لم
تنشاْ عنده ،وال خطر ببال أھله حدوثھا؟
وبما أن اإلسالم رسالة عالمية فال يجب أن نغفل الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق األقليات
المسلمة في الدول الغربية في خدمة اإلسالم والمسلمين في الغرب علي أصعدة مختلفة :
أولھا :إيضاح الصورة الحقيقية لإلسالم ،مجردة من الشبھات التي أحاطت باإلسالم ،وذلك بسبب
خلط الغربيين بين الدين اإلسالمي من ناحية ،وبين تصرفات وأفكار بعض أتباعه المسيئة لصورة
اإلسالم ،الناتجة عن إتباع موروثات وعادات وتقاليد ،تتنافى مع أصول العقيدة اإلسالمية ،كإجبار

) (١القرضاوي ،يوسف :في فقه األقليات المسلمة ،القاھرة ،دار الشروق ،ط ١٤٢٦ ،٢ھـ  ٢٠٠٥ -م ،ص.٣١
٦

المرأة علي الزواج من أحد أقربائھا على غير رغبتھا ،كتقليد قدمه بعض المھاجرين األتراك للغرب
على أنه قاعدة إسالمية ،مما ساعد أعداء اإلسالم على تعميق وتأكيد الصورة السلبية عن اإلسالم،
التي يروجھا اإلعالم الغربي واليمين المتطرف المتنامي التأثير ،بين شعوب ال يعرف السواد األعظم
منھا شيئا ً حقيقيا ً عقالنيا ً عن اإلسالم.
ثانيھا :مساعدة المتحولين إلى اإلسالم والباحثين عن الحقيقة من غير المسلمين على الوصول إلى
جوھر العقيدة اإلسالمية في مضمونھا.
وفي اعتقادي أن ذلك لن يتحقق إال بترسيخ دعائم فقه األقليات ،وإعالء شأنه والعمل الدءوب على
إخراج المسلمين ھناك من دائرة الخالف الفقھي ،والصراعات على الشكليات الدينية ،وإيجاد حلوالً
إسالمي ًة بعيدة عن التفريط واإلفراط ،تساعدھم على االستقرار الفكري واألخالقي ،كخطوة أولى
لتحقيق االستقرار النفسي الالزم للمجتمع المسلم ،قبل أن نطالبه بمد يد العون لآلخرين.
وبقراءة تاريخ انتشار اإلسالم ،والتأمل فيه لوجدنا أن انتشار اإلسالم في البالد المسماة بالعالم
اإلسالمي كان بتأثير أفراد من المسلمين ،تجار أو شيوخ طرق ،ونحوھم ممن ھاجروا من بالدھم إلى
تلك البالد في إفريقيا وآسيا ،واختلطوا بالناس في دار الھجرة ،وتعاملوا معھم ،فأحبوھم لحسن
أخالقھم وإخالصھم ،وأحبوا دينھم الذي زرع فيھم تلك الفضائل ،فدخلوا في الدين أفراداً وأفواجا ً).(١

) (١القرضاوي :في فقه األقليات المسلمة ،ص.٣٣
٧

@@Nòîßý⁄a@pbîÜÓÿÛ@…ì’ä½a@éÔÐÛa@|ßýß@ZïãbrÛa@szj½a
مازال تأصيل منھجية لفقه منشود لألقليات المسلمة مشروعا ً طموحاً ،يسھم المجلس األوروبي
لإلفتاء والبحوث بخطوات ثابتة في إرساء دعائمه ،ويمكن توضيح اإلطار العام الذي يتم فيه تشكيل
المنھجية العلمية لھذا الفرع من الفقه فيما يلي:

أوالً :األھداف التي يسعى الفقه المنشود لألقليات لتحقيقھا).(١
في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدھا تتلخص األھداف والمقاصد المرجوة من فقه
األقليات فيما يلي:
أ -إعانة األقليات المسلمة أسراً وأفراداً على حياة ميسرة متوازنة.
ب -أن يساعدھم على في إعادة اكتشاف جوھر الشخصية اإلسالمية المتميزة ،بعقائدھا
وشعائرھا وقيمھا وأخالقھا وآدابھا ومفاھيمھا المشتركة.
ج -أن يمكنھم من نقل جوھر اإلسالم على بصيرة إلى مواطنيھم من غير المسلمين،
ويمكنھم من إنشاء حوار دعوى بعيداً عن المناظرات ،والتشكيك في عقائد اآلخرين.
د -أن يساعدھم على المرونة واالنفتاح المنضبط علي مجتمعاتھم الغير إسالمية ،إعماالً
للقاعدة النفسية :محافظة بال انغالق ،و اندماج بال ذوبان.
ه -أن يسھم في توعية األقليات اإلسالمية بحقوق المواطنة ،التي تكفلھا لھم الدساتير
العلمانية؛ كي تحافظ علي حقوقھا وحرياتھا على كافة األصعدة.
و -أن يجيب على أسئلتھم المطروحة ،ويعالج مشكالتھم المتجددة في مجتمع غير مسلم ،في
ضوء اجتھاد شرعي جديد ،صادر من أھله في محله.

ثانيا ً :خصائص الفقه المنشود لألقليات المسلمة.
حتى تتحقق أھداف ھذا الفقه ،ويؤتي ثماره ،يجب أن يراعي الخصائص التالية:
أ -إن ھذا الفقه يوازن بين ما أنتجته العبقريات المسلمة ،في أربعة عشر قرناً ،وبين
ظروف العصر وتياراته ومشكالته ،وما يميزه من نتاج الحضارات األخرى الفكري
والثقافي.
ب -أن يراعي طبائع األقوام األخرى وعاداتھم ،كما أذن الرسول  لألحباش أن يرقصوا

) (١القرضاوي :في فقه األقليات المسلمة ،ص.٣٤
٨

بحرابھم في مسجده) ،(١مقارنة بالكثير من المساجد والمراكز اإلسالمية ،التي ال تسمح
بدخول غير المسلمين ،وال يعبأ القائمين عليھا بالفرصة السانحة لمد جسور التعارف
التفاھم مع اآلخر من خالل تلك الزيارات.
ج -يوازن بين النظر إلي نصوص الشرع الجزئية ،ومقاصده الكلية ،فال يعطل النصوص
الجزئية من الكتاب والسنة ،بدعوى المحافظة على روح اإلسالم ،وأھداف الشريعة ،وال
يھمل النظر إلى المقاصد الكلية واألھداف العامة ،استمساكا ً بالظواھر وعمالً بحرفية
النصوص.
د -يرد الفروع إلى أصولھا ويعالج الجزيئات في ضوء الكليات ،موازنا ً بين المصالح
بعضھا وبعض ،وبين المفاسد بعضھا وبعض ،وبين المصالح والمفاسد عند التعارض
في ضوء فقه الموازنات ،وفقه األولويات.
ه -يالحظ ما قرره المحققون من علماء األمة من أن الفتوى تختلف باختالف الزمان
والمكان والحال والعرف وغيرھا.
و -يراعي ھذه المعادلة الصعبة :الحفاظ على الھوية المسلمة للفرد والجماعة المسلمة ،مع
الحرص على التواصل مع المجتمع من حولھم ،واالندماج به ،والتأثير فيه بالسلوك
الحسن والعطاء.

ثالثا ً :أھم ركائز فقه األقليات المسلمة).(٢
يقوم فقه األقليات المنشود على ركائز أساسية يجب أن يراعيھا أكثر من غيره من أنواع الفقه
األخرى ،وإن كان كل الفقه اإلسالمي في حاجة إليھا ،وأھم تلك الركائز ما يلي:
 -١ال فقه بغير اجتھاد معاصر قويم.
إن االجتھاد المقصود في ھذا الشأن منه له نوعان:
أ -االجتھاد الترجيحي االنتقائي.
ھو الذي يختار من تراثنا الغني من األقوال واآلراء المتعددة أرجحھا ميزاناً ،وأوالھا بتحقيق
مصادر الشرع ،ومصالح الخلق ،فإذا ذكر ابن القيم تسعة أقوال في شأن المرأة التي أسلمت ولم يسلم
زوجھا ،فاالجتھاد المطلوب ھنا أن نختار قوالً من ھذه األقوال نجده أقوم قوالً وأھدى سبيالً.

) (١القرضاوي :في فقه األقليات المسلمة ،ص.٣٦
) (٢أنظر :المرجع نفسه ،ص.٤٤ - ٤٠
٩

ب -االجتھاد اإلبداعي واإلنشائي.
ھو ما يتعلق بمستجدات الحياة ،والمسائل الجديدة التي ال يمكن أن نجد لھا جوابا ً مباشراً في
تراثنا الفقھي العظيم.
 -٢مراعاة القواعد الفقھية الكلية.
البد أن يراعي االجتھاد في ھذا األمر بنوعيه السابق ذكرھما الرجوع واالستناد إلى القواعد
الفقھية التي أصلھا الفقھاء ،من القرآن والسنة ،وھي كثيرة ومنھا على سبيل المثال ال الحصر:
 األمور بمقاصدھا. العادة محكمة. ماال يتم به الواجب فھو واجب. ال ضرر وال ضرار. درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. تغتفر المفسدة القليلة لجلب مصلحة كبيرة. األصل في األشياء اإلباحة. أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. -٣العناية بفقه الواقع المعاش.
إن الفقيه ھو الذي يزاوج بين الواجب والواقع ،فال يعيش فيما يجب أن يكون فقط ،بل فيما ھو
كائن ،وبھذا يعرف ما يفرضه الواقع من أحكام ،كما يجب على الفقيه أن يدرس الواقع دراسة
موضوعية علمية ،بال تھويل وال تھوين.
ومن واجب ھذا االجتھاد الواقعي المعاصر أن يعرف حقيقة األقلية المسلمة التي يخاطبھا ،وذلك
لتفاوت األقليات فيما بينھا تفاوتا ً بعيداً:
 فاألقلية المستضعفة الفقيرة ،غير األقلية ذات الجاه والمال والنفوذ. واألقلية المحدودة العدد ،غير األقلية الكبيرة. واألقلية حديثة الوجود ،غير األقلية العريقة ،التي لھا مئات السنين. واألقلية في البالد الليبرالية ،التي تنعم بالحريات وحقوق اإلنسان ،غير األقلية في البالدالديكتاتورية.
 واألقلية المبعثرة المنقسمة على نفسھا ،المختلفة فيما بينھا باختالف عروقھا واتجاھاتھاالدينية والفكرية ،غير األقلية المتماسكة المنظمة تحت سقف عمل واحد يجمعھا.
١٠

 -٤التركيز على فقه الجماعة ال فقه األفراد.
من المھم والالزم للفقيه لتكون فتواه على بينة :أن يھتم بالجماعة وضروراتھا وحاجاتھا المادية
والمعنوية ،الحاضرة والمستقبلية،؛ ألثر لتعامل مع تلك الضرورات في سير الجماعة وتقدمھا في كافة
المجاالت.
ولھذا فإن فقه األقليات البد أن يراعي مصالح الجماعة المسلمة ،وال يجعل ھمه كله االقتصار
على مصالح األفراد ،فالفرد قليل بنفسه كثير بجماعته.
 -٥تبني منھج التيسير.
يتبنى فقه األقليات منھج التيسير ما وجد إليه سبيالً ،فالمعروف أن الفقھاء في عھد الصحابة
ومن بعدھم كانوا أميل إلى األخذ باأليسر ،وأخذ من بعدھم باألحوط ،مع أن النبي  التزم بمنھج
التيسير ،وبعث ليخفف عن الناس ما تراكم من فكر األخذ باألحوط عبر العصور ،فا gتعالى يقول:
Ïπ1u‘öθ−G9$# ’Îû öΝèδy‰ΨÏã $¹/θçGõ3tΒ …çµtΡρß‰Ågs† “Ï%©!$# ¥_ÍhΓW{$# ¢É<¨Ζ9$# tΑθß™§9$# šχθãèÎ7−Ftƒ tÏ%©!$# 
ÞΟÎγøŠn=tæ ãΠÌhptä†uρ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# ÞΟßγs9 ‘≅Ïtä†uρ Ìx6Ψßϑø9$# Çtã öΝßγ8pκ÷]tƒuρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ ΝèδããΒù'tƒ È≅‹ÅgΥM}$#uρ

.(١)〈 óΟÎγøŠn=tæ ôMtΡ%x. ÉL©9$# Ÿ≅≈n=øñF{$#uρ öΝèδuñÀÎ) öΝßγ÷Ζtã ßìŸÒtƒuρ y]Í×¯≈t6y‚ø9$#

ونستأنس في ھذا الشأن بقول اإلمام سفيان بن سعيد الثوري  :إنما الفقه الرخصة من ثقة،
فأما التشديد فيحسنه كل أحد.
وھذا قول لرجل اجتمعت له اإلمامة في ثالث مجاالت :في الفقه ،حيث كان له مذھب متبوع
لمدة من الزمن ،وفي الحديث ،حيث سمي" أمير المؤمنين في الحديث" ،وفي الورع والزھد ،حيث
كان من الشيوخ المقتدى بھم).(٢
 -٦مراعاة سنة التدرج.
تعتبر سنة التدرج سنة كونية ثابتة ،وحكمة  gفي خلقه ،فقد خلق [ السنوات واألرض في ستة
أيام  [ -أعلم بحقيقتھا  -ولم يخلقھا في لحظة واحدة ،والمحرمات حرمت بالتدريج كما في قصة
الخمر ،فال مانع أن نتدرج في تعاملنا مع المسلمين كأقليات في بالد غير مسلمة ،إذا كانت ظروفھم
غير مُيسَّرة.

) (١سورة األعراف :اآلية .١٥٧
) (٢القرضاوي :في فقه األقليات المسلمة ،ص.٥٠
١١

 -٧التحرر من االلتزام المذھبي.
من الضروري في فقه األقليات خاصة ،أن يخرج المفتي المعاصر بالناس من حدود مذھب
فقھي معين ،إلي نتاج آراء علماء الدين والفقھاء ،بدءاً بعلماء الصحابة األجالء ،ومروراً بالمذاھب
المتبوعة والمذاھب المنقرضة ،وأقوال األئمة الذين لم يعرف لھم مذھب ُي َّت َبع ،فكم من آراء رشيدة
مخبوءة في بطون الكتب ال يعلمھا إال القليلون ،وكم من آراء أھيل عليھا التراب ألنھا كانت سابقة
لزمنھا ،وھي صالحة لزمننا ھذا.
وأبرز مثال على ذلك آراء شيخ اإلسالم ابن تيمية في الطالق ،التي رفضھا وحاربھا أغلب
علماء عصره ،بل ودخل السجن أكثر من مرة بسبب تلك اآلراء ،واآلن يفتي بھا الكثيرون من علماء
ھذا العصر ،إذ يرون فيھا انقاذاً لألسرة المسلمة من االنھيار بسبب كثرة الطالق مع حرص الزوجين
علي إبقاء العشرة).(١
ومثال ذلك أيضا ً موضوع ھذا البحث وھو ما يصير إليه زواج المرأة الغير مسلمة في إذا
أسلمت وبقي زوجھا على غير دينه ،.فالرأي السائد في المراجع الفقھية للمذاھب األربعة ،بل الثمانية
أن الواجب ھو التفريق بينھا وبين زوجھا ،وھذا حتى صدور فتوى المجلس األوروبي لإلفتاء
والبحوث في ھذا الشأن في عام ٢٠٠٢م.
وتعتبر ھذه الفتوي نموذجا ً إصالحيا ً في مجال شؤون الفتاوى اإلسالمية نظراً لما أسست عليه
من أبحاث وافية قدمت إلى المجلس ،برز فيھا االختالف المتحضر بين علماء المسلمين حول ھذه
المسألة ،وحملت الفتوى في طيھا كافة تلك اآلراء الفقھية دون إقصاء أو ترجيح ألحدھا دون اآلخر.
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) (١القرضاوي :في فقه األقليات المسلمة ،ص .٥٩ -٥٨
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@@NñìjäÛa@Š–Ç@ÉöbÓëë@LòîãeŠÔÛa@püü†Ûa@´i@ZÞëþa@szj½a
أوالً :الدالالت القرآنية في ھذه المسألة.
تعد اآليات القرآنية الركيزة األساسية ،والمرجعية األصيلة للباحثين اإلسالميين ،وقد حصر
العلماء المسلمون ورود أمر زواج المسلمة من غير المسلم على العموم في آيتين -:
اآلية األولى:
قوله تعالى öθs9uρ 7πx.Îô³•Β ÏiΒ ×ö/yz îπoΨÏΒ÷σ•Β ×πtΒV{uρ 4 £ÏΒ÷σãƒ 4®Lym ÏM≈x.Îô³ßϑø9$# (#θßsÅ3Ζs? Ÿωuρ  :

&öθs9uρ 78Îô³•Β ÏiΒ ×ö/yz íÏΒ÷σ•Β Ó‰ö7yès9uρ 4 (#θãΖÏΒ÷σãƒ 4®Lym tÏ.Îô³ßϑø9$# (#θßsÅ3Ζè? Ÿωuρ 3 öΝä3÷Gt6yfôãr

&ßÎit7ãƒuρ ( ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ÍοtÏ(øóyϑø9$#uρ Ïπ¨Ψyfø9$# ’n<Î) (#þθããô‰tƒ ª!$#uρ ( Í‘$¨Ζ9$# ’n<Î) tβθããô‰tƒ y7Í×¯≈s9'ρé& 3 öΝä3t6yfôãr
. (١)〈 ∩⊄⊄⊇∪ tβρã©.x‹tGtƒ öΝßγ¯=yès9 Ä¨$¨Ψ=Ï9 ÏµÏG≈tƒ#u

وتلك اآلية تمنع النكاح إطالقا ً بين المسلمين والمشركات ،وبين المشركين والمسلمات ،وقد جاء
اإلذن بعد ذلك بالتخصيص لمحصنات أھل الكتاب في قوله تعالى ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# zÏΒ àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ  :

uö/xî tÏΨÅÁøtèΧ £èδu‘θã_é& £èδθßϑçF÷=s?#u !#sŒÎ) öΝä3Î=ö6s% ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& tÏ%©!$# zÏΒ àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ

ÍοtÅzFψ$# ’Îû uθèδuρ …ã&é#yϑtã xÝÎ6ym ô‰s)sù Ç≈uΚƒM}$$Î/ öà(õ3tƒ tΒuρ 3 5β#y‰÷{r& ü“É‹Ï‚−GãΒ Ÿωuρ tÅsÏ(≈|¡ãΒ
 ،(٢)〈 ∩∈∪ zƒÎÅ£≈sƒø:$# zÏΒوھذه اآلية تأذن بمزواج المسلمين من الكتابيات ،وبقى المنع يشمل الباقي
من النساء الالتي ال يؤمن بوجود [ أو المشركات ،أما زواج المسلمة من غير المسلم فقد بقى
ممنوعا ً عمالً بعموم آية البقرة ،وانعقد على ذلك اإلجماع كما ھو معروف ،ولم تخرج الدراسات
المقدمة إلى المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث عن ھذا الرأي).(٣
اآلية الثانية :
قوله تعالى( £èδθãΖÅstGøΒ$$sù ;N≡tÉf≈yγãΒ àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# ãΝà2u!%y` #sŒÎ) (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ  :

öΝçλ°; @≅Ïm £èδ Ÿω ( Í‘$¤(ä3ø9$# ’n<Î) £èδθãèÅ_ös? Ÿξsù ;M≈uΖÏΒ÷σãΒ £èδθßϑçFôϑÎ=tã ÷βÎ*sù ( £ÍκÈ]≈yϑƒÎ*Î/ ãΝn=÷ær& ª!$#

) (١سورة البقرة  :اآلية .٢٢١
) (٢سورة المائدة :اآلية .٥
) (٣مولوي ،فيصل  :إسالم المرأة وبقاء زوجھا على دينھا ،المجلة العلمية للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ،
بيروت١٤٢٣ ،ھـ  ٢٠٠٣ -م  ،ص. ٢٥٧
١٤

!#sŒÎ) £èδθßsÅ3Ζs? βr& öΝä3ø‹n=tæ yy$oΨã_ Ÿωuρ 4 (#θà)x(Ρr& !$¨Β Νèδθè?#uuρ ( £çλm; tβθ7=Ïts† öΝèδ Ÿωuρ
4 (#θà)x(Ρr& !$tΒ (#θè=t↔ó¡uŠø9uρ ÷Λäø)x(Ρr& !$tΒ (#θè=t↔ó™uρ ÌÏù#uθs3ø9$# ÄΝ|ÁÏèÎ/ (#θä3Å¡ôϑè? Ÿωuρ 4 £èδu‘θã_é& £èδθßϑçG÷=s?#u

〈 ∩⊇⊃∪ ÒΟŠÅ3ym îΛÎ=tæ ª!$#uρ 4 öΝä3oΨ÷=t/ ãΝä3øts† ( «!$# ãΝõ3ãm öΝä3Ï9≡sŒ

)(١

وال تختلف الرواية أن ھذه اآلية نزلت بعد صلح الحديبية بين النبي  ومشركى قريش ،وذلك بعد
االتفاق الذي جرى توقيعه بين النبي  ومشركى مكة ،وفيه " :من لحق بالكفار من المسلمين لم
يردوه ومن لحق بالمسلمين منھم رد إليه" ،ويرى الدكتور فيصل مولوي نائب المجلس األوروبي
لإلفتاء والبحوث ،ويتفق معه أغلب علماء المجلس في ھذا الرأي ،وھو ما يوافق رأى جمھور العلماء
أن اآلية تدل على ما يلي -:
-١

أن المؤمنة ال يجوز أن ينكحھا المشرك والغير مؤمن با.g

-٢

أن من آمنت وأسلمت وبقى زوجھا ال يؤمن با ،gوطلبت ھي مفارقته أو ھجرته واحتمت
بالمؤمنين ال يجوز أن تعاد إلى زوجھا الغير مؤمن با. g

-٣

سبق الزواج قبل أن تسلم المرأة ال يبيح بقائھا في عصمة زوجھا الغير مؤمن با gما دام ليس
على دين اإلسالم.

-٤

إن المنع مراد في كل األحوال ،في ابتداء النكاح أو دوامه فقد قال تعالىöΝçλ°; @≅Ïm £èδ Ÿω  :

 ،〈 £çλm; tβθ7=Ïts† öΝèδ Ÿωuρأي :ال ھن حل لھم أصالً ،وال ھم يحلون لھم دوما ً .

إذاً فآية البقرة تمنع إنشاء عقود جديدة ،وآية الممتحنة تمنع استمرار العقود القديمة.
ويرى جمھور العلماء ويتفق معھم بعض علماء المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ،وھم
الدكاترة فيصل مولوي ،ومحمد عبد القادر أبو فارس ،وعبد[ الزبير صالح ،والدكتور نھات عبد
القدوس ،أن المنع يشمل بقاء الزوجة التي أسلمت مع زوجھا الغير مسلم في بيت واحد ،ويشمل أيضا ً
معاشرتھا ووطئھا.
وقد قام الدكتور عبد[ الجديع أحد كبار علماء المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث اللذين
يفتون بجواز بقاء المرأة التي أسلمت مع زوجھا الغير مسلم ،بإعداد دراسة وافية وصفھا الدكتور
يوسف القرضاوي رئيس المجلس بالدراسة المتعمقة والمطولة) ،(٢وتصدى لھذه الدراسة بالبحث

) (١سورة الممتحنة :اآلية .١٠
) (٢القرضاوي :في فقه األقليات المسلمة ،ص . ١٢٤
١٥

والتفنيد العديد من علماء المجلس وعلى رأسھم الدكتور فيصل مولوي ،الذي خصص دراسته في ھذا
األمر لتحليل آراء الدكتور الجديع ومناقشتھا .
وحول تلك اآلية وما لھا من دالالت يخلص الدكتور الجديع إلى عدة نقاط ھامة تؤيد رأيه،
أوردھا فيما يلي مصحوبة بتعليق الدكتور مولوي على كل منھا ،وذلك إليضاح أن االختالف بين
العلماء حول موضوع له نفس المرتكزات الفقھية أمر بالغ الحساسية يجب معالجته دون تسرع أو
تعصب لرأي بعينه؛ ألن عدم مراعاة ذلك يخرج باألمر من دائرة االختالف  -وھو أمر صحي
ومشروع  -إلى دائرة الخالف ،وھو ما يؤدي إلى بث بذور الشقاق والفرقة بين المسلمين،وتتلخص
تلك النقاط فيما يلي:
 -١إن ھذه اآلية تحدثت عن وضع خاص يمثل حالتين بناء على أسباب التنزيل:
أ -مسلمة ھربت بدينھا ممن يسعون في فتنتھا فيه ،وھم الذين ال يؤمنون با gالمحاربين،
إلى من اعتقدت أنھم سينصرونھا فيه ،وھم المسلمون.
ب -غير مؤمنة با gآثرت البقاء مع أعداء [ المحاربين لدينه وأوليائه.
ويرى أن تلك الحاالت اقتضت شرائع مناسبة توجب إيواء المؤمنة للھاربة بدينھا وتمنع تمكين العدو
منھا بإرجاعھا إليه ،كما أمرت بقطع الصلة بين المسلم المھاجر وزوجته التي بقيت أو ھربت منه إلى
المشركين المحاربين لتكون في صفھم ،ومن المعلوم أن صيغة االتفاق بين النبي  ومشركى قريش
تعم النساء بلفظھا ،لكن لما علم [ من ضعف المرأة بين لنبيه  أن من ثبت له بعد امتحانھا أنھا
مؤمنة ،فھي خارجة عن عموم صيغة االتفاق ،فال ترد إلى غير المؤمنين با gورسوله ).(١
ويعلق الدكتور فيصل مولوي على ھذا الرأي مستشھداً برأي األصوليين قائالً ":إن العبرة
بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،أي أن العام يبقى على عمومه ،وإن كان وروده بسبب خاص،
فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام ،وليست العبرة باألسباب التي دعت إلى مجئ ھذه
النصوص".
ويرى مولوي أن النص القرآني يعطى عالجا ً للواقعة الحادثة ،ولكنه عندما أراد بيان العلة في
ھذا الحكم ،لم يلجأ إلى التعليل بالظروف القائمة ،وإنما رجع إلى التعليل بالحكم الشرعي األساسي،

) (١الجديع  ،عبد[ بن يوسف  :إسالم المرأة وبقاء زوجھا على دينه  ،المجلة العلمية للمجلس األوروبي لإلفتاء
والبحوث  ،بيروت  ١٤٢٣ ،ھـ  ٢٠٠٣ -م  ،ص . ٣٤
١٦

وھو عدم جواز التناكح أصالً بين المسلمات وغير المسلمين الثابت بآية البقرة ،فقوله تعالى Ÿω  :

 〈 £çλm; tβθ7=Ïts† öΝèδ Ÿωuρ öΝçλ°; @≅Ïm £èδيتضمن حكما ً عاما ً ثبت بآية البقرة ،وليس ناشئا ً عن أسباب
النزول).(١
 -٢إن [ تعالى لم يأمر بقطع الصلة مع مطلق الغير مؤمنين با ،gإنما أمر بقطع الصلة مع

المحاربين منھم ،كما بين عز وجل قانون ذلك في اآليتين السابقتين آلية االمتحان ،فقال تعالى:

óΟèδρ•y9s? βr& öΝä.Ì≈tƒÏŠ ÏiΒ /ä.θã_Ìøƒä† óΟs9uρ ÈÏd‰9$# ’Îû öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ öΝs9 tÏ%©!$# Çtã ª!$# â/ä38yγ÷Ψtƒ ω

’Îû öΝä.θè=tG≈s% tÏ%©!$# Çtã ª!$# ãΝä39pκ÷]tƒ $yϑ¯ΡÎ) ∩∇∪ tÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# ;=Ïtä† ©!$# ¨βÎ) 4 öΝÍκöOs9Î) (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ
öΝçλ°;uθtFtƒ tΒuρ 4 öΝèδöθ©9uθs? βr& öΝä3Å_#t÷zÎ) #’n?tã (#ρãyγ≈sßuρ öΝä.Ì≈tƒÏŠ ÏiΒ Οà2θã_t÷zr&uρ ÈÏd‰9$#
Í×¯≈s9'ρé'sù

 ،(٢)〈 ∩∪ tβθßϑÎ=≈©à9$# ãΝèδ šوينفى فصل االستدالل باآلية العاشرة من سورة الممتحنة

عن سائر السياق على أساس اعتبار الوحدة الموضوعية للسورة ومراعاة الترابط في السياق ھو
من أھم وسائل تدبر القرآن وفھم معانية.
وعلى ھذا فيرى الدكتور الجديع إن اآلية ال تنطبق على الزوج الغير مؤمن با ،gوالزوجة غير
المؤمنة با gغير المحاربين ،وال يعتد بإلحاق غير المؤمن با gغير المحارب ،بالمحارب ،ألن ذلك
يعد  -من وجھة نظره – باطالً؛ لقياس األدنى على األعلى). (٣
وفى ھذا الشأن استعان الدكتور مولوي في تطبيقه على رأى الدكتور الجديع بالقاعدة الفقھية
التي اتفق عليھا جمھور األصوليين ،التي تنص على أن "المطلق يجرى على إطالقه ،إذا لم يقم دليل
التقييد نصا ً أو داللة" ،ولفظ الكفار " لم يرد تقييده بالنص السابق له ،فاآليتان قبل اآلية العاشرة
تتناوالن العالقات االجتماعية بين الناس فتميز بين غير المؤمن با gالمحارب ،فتنھى عن توليه،
وبين غير المؤمن با gغير المحارب ،فتسمح ببره واإلقساط إليه ،أما اآلية العاشرة من السورة
فتتناول العالقات الزوجية التي تبنى في األصل على منع التزاوج مع االختالف في الدين إال زواج
المسلم من كتابية ). (٤

) (١مولوي :ص . ٢٦٤
) (٢سورة الممتحنة :اآليتان .٩-٨
) (٣الجديع :ص . ٩٨
) (٤مولوي :ص . ٢٥٩
١٧

كما أن مقاصد الشريعة من إباحة تبادل العالقات اإلنسانية المختلفة رغم اختالف الدين ،تختلف
تماما ً عن مقاصد الشريعة في الزواج ،ومنھا التناسل وإقامة األحكام الشرعية في البيت ،وتربية
األوالد على أساس ذلك ،وھذه ال تتحقق بشكل معقول إال أن يختار الزوج شريك حياته على أساس
االلتزام الحقيقي باإلسالم .
أما عن إلحاق غير المحارب بالمحارب من غير المؤمنين با gكقياس لألدنى على األعلى،
فينفى ذلك الدكتور مولوي اعتماداً على أن الحكم األصلي المنصوص عليه في آية البقرة منع زواج
المسلمة من غير المسلم بإطالق ،وآية الممتحنة ألحقت غير المؤمن با gالمحارب صاحب العقد
السابق بھذا الحكم ،ومنعت استمرار عقد زواجه ،وعللت ذلك بعدم إيمانه با ،gال بحربيته ،فھي لم
تنشئ حكما ً جديداً وإنما طبقت الحكم األصلي ،ولذلك كان من الطبيعي أن يبقى غير المؤمن باg
المحارب ملحقا ً بحكم اآلية األولى بالتزام النص وليس بالقياس.
 -٣يتساءل الدكتور الجديع):(١على أي أصل بنى منع إرجاع النساء المسلمات المھاجرات إلى الكفار ؟
 ھل ألن النكاح األول بينھا وبين زوجھا الغير مؤمن با gقد بطل بسبب إسالمھا وبقائهعلى عدم إيمانه با g؟
 أم لما في ذلك من إبطال لھجرتھا وقد أتت ھاربة بدينھا ،وتمكين العدو المحارب منھاسوف يعرضھا إلى ما ال تطبيق وقد تفتن في دينھا ،فيتعذر بذلك استمرار العالقة الزوجية
بينھما ؟
 فإذا كان السبب األول ،فكيف الجواب عن العالقة الزوجية التي كانت قائمة مع اختالفالدين قبل نزول آية الممتحنة ؟
 وماذا عمن تعذرت عليه الھجرة ممن عذر [ في سورة النساء من المستضعفين في قولهتعالى\'s#‹Ïm tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ Ÿω Èβ≡t$ø!Èθø9$#uρ Ï!$|¡ÏiΨ9$#uρ ÉΑ%y`Ìh9$# š∅ÏΒ tÏ(yèôÒtFó¡ßϑø9$# ωÎ) :

#‚θà(tã ª!$# šχ%x.uρ 4 öΝåκ÷]tã uθà(÷ètƒ βr& ª!$# |¤tã y7Í×¯≈s9'ρé'sù ∩∇∪ Wξ‹Î7y™ tβρß‰tGöκu‰ Ÿωuρ

(٢)〈 ∩∪ #Y‘θà(xî؟

) (١الجديع :ص . ٤٥
) (٢سورة النساء  :اآليتان .٩٩-٩٨
١٨

 كيف يمكن توصيف العالقات من ھذا النوع التي استمرت حتى فتح مكة ،وكان ذلك بعدنزول آية الممتحنة ؟
 وماذا لو كانت مع زوجھا في بلد ال تخشى فيه فتنة على دينھا  -كما في أوروبا -فأسلمت،والزوج ال يصدھا عن اإلسالم ،بل ربما رغبت في إسالمه؟
-

ويجيب الدكتور مولوي على سبب المنع )بعدم الحلية بين المسلمة وغير المسلم( الذي
ذكره [ تعالى في أعقاب المنع مباشرة ،حيث يقول Ÿω ( Í‘$¤(ä3ø9$# ’n<Î) £èδθãèÅ_ös? Ÿξsù  :
 ،(١)〈 £çλm; tβθ7=Ïts† öΝèδ Ÿωuρ öΝçλ°; @≅Ïm £èδويؤكد الدكتور مولوي على عدم اعتبار النكاح
باطالً ال باإلسالم ،وال بالھجرة ال ينفى القول بوجوب العمل على إبطاله).(٢

أما عن وجود العالقة الزوجية ،مع اختالف الدين قبل نزول آية المھاجرات فيقول الدكتور
مولوي إن ما حدث كان نوع من التدرج في التشريع أي أن األمر لم يكن ممنوعا ً ثم منع .
أما عن النساء المستضعفات فيرى الدكتور مولوي أن اإلباحة كانت حكما ً استثنائيا وليس قاعدة
يقاس عليھا ).(٣
ولم يعلق علماء المجلس األوروبي في أبحاثھم على سؤال الدكتور الجديع حول المرأة التي
أسلمت في بلد ال تخشى فيه فتنة ،وزوجھا ال يصدھا عن دينھا ،بل وتطمع في إسالمه ،وھو السؤال
األھم ،ألنه  -في رأيي  -األقرب إلى صلب المشكلة التي تتعرض لھا النساء الالتي أسلمن في
أوروبا ،وأعدت من أجلھا كل تلك الدراسات الوافية من علماء المجلس.
 -٤يرى الدكتور الجديع أن المعنى الذي نبھت عليه آية البقرة في آخرھا في قوله تعالىy7Í×¯≈s9'ρé&  :
Ä¨$¨Ψ=Ï9 ÏµÏG≈tƒ#u ßÎit7ãƒuρ ( ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ÍοtÏ(øóyϑø9$#uρ Ïπ¨Ψyfø9$# ’n<Î) (#þθããô‰tƒ ª!$#uρ ( Í‘$¨Ζ9$# ’n<Î) tβθããô‰tƒ

 ، (٤)〈 ∩⊄⊄⊇∪ tβρã©.x‹tGtƒ öΝßγ¯=yès9إنما تأثيره في الحياة الزوجية بعد العقد ،وھذا تشترك فيه مسألة
إسالم المرأة وبقاء زوجھا على دينه ،مع حالة تزويج المسلمة من مشرك ،والمشركة من مسلم .

) (١سورة الممتحنة :اآلية .١٠
) (٢مولوي :ص . ٢٦١
) (٣مولوي :ص . ٢٦٣ - ٢٦٢
) (٤سورة البقرة  :اآلية .٢٢١
١٩

أما استثناء الشرع إباحة زواج الكتابية من عموم تلك اآلية ،فربما كان لضعف تأثيرھن في
الدعوة إلى النار ،والذي يتمثل في الدعوة إلى الكفر والمعاصي ،فكذلك يمكن أن ندرك االستثناء لحالة
إسالم أحد الزوجين قبل اآلخر ،مع اعتبار أنه ال يكون لمن لم يسلم منھا تأثير على دين المسلم منھما
بدعوته إلى ما يوجب سخط [ وعقابه .
ويرى أن االستثناء في الحالتين بالنص :
أ -حالة زواج المسلم بكتابية.
ب -حالة إمكان اإلبقاء على النكاح للزوجين يسلم أحدھما دون اآلخر.
واإلبقاء للعقد على تلك الحالة إبقاء مشروط .

ثانيا ً :وقائع من عصر النبي صلى  Iعليه وسلم.
يعتمد الدكتور الجديع في فتواه بجوار بقاء المرأة مع وجھا غير المسلم بعد إسالمھا على
حالتين أساسيتين.
األولى :بقاء أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب مع زوجھا في مكة بعد
إسالمھا ،وكان ابنھا عبد[ بن عباس ،ولم تھاجر أم الفضل ،ومكثت زوجة للعباس.
ودلل على ذلك بما صح عن عبد[ بن عباس ،قال " :كنت أنا وأمي من المستضعفين،
أنا من الولدان وأمي من النساء" ).(١
كما يدلل على بقاء مسلمين مستضعفين من رجال ونساء وولدان بقوله تعالىtÏ%©!$# ¨βÎ)  :

?4 ÇÚö‘F{$# ’Îû tÏ(yèôÒtGó¡ãΒ $¨Ζä. (#θä9$s% ( ÷ΛäΖä. zΝŠÏù (#θä9$s% öΝÍκÅ¦à(Ρr& þ‘ÏϑÏ9$sß èπs3Í×¯≈n=yϑø9$# ãΝßγ9©ùuθs
#·/ÅÁtΒ ôNu!$y™uρ ( æΛ©yγy_ öΝßγ1uρù'tΒ y7Í×¯≈s9'ρé'sù 4 $pκOÏù (#ρãÅ_$pκçJsù ZπyèÅ™≡uρ «!$# ÞÚö‘r& ôä3s? öΝs9r& (#þθä9$s%

∪∠tβρß‰tGöκu‰ Ÿωuρ \'s#‹Ïm tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ Ÿω Èβ≡t$ø!Èθø9$#uρ Ï!$|¡ÏiΨ9$#uρ ÉΑ%y`Ìh9$# š∅ÏΒ tÏ(yèôÒtFó¡ßϑø9$# ωÎ) ∩

™.(٢)〈 ∩∪ #Y‘θà(xî #‚θà(tã ª!$# šχ%x.uρ 4 öΝåκ÷]tã uθà(÷ètƒ βr& ª!$# |¤tã y7Í×¯≈s9'ρé'sù ∩∇∪ Wξ‹Î7y

وجاء في أسباب نزولھا حديث عبد[ بن عباس ،قال :كان قوم من أھل مكة أسلموا،

) (١أخرجه البخاري ،في كتاب الجنائز ).(٤٥٤/١
) (٢سورة النساء  :اآليات .٩٩-٩٧
٢٠

وكانوا يستخفون باإلسالم ،فأخرجھم المشركون يوم بدر معھم ،فأصيب بعضھم فقال المسلمون :كان
أصحابنا ھؤالء مسلمين وأكرھوا فاستغفروا لھم فنزلتþ‘ÏϑÏ9$sß èπs3Í×¯≈n=yϑø9$# ãΝßγ9©ùuθs? tÏ%©!$# ¨βÎ)  :
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ويتفق معه الدكتور مولوي في أن اختالف الدين لم يكن يفرق بين المرأة وزوجھا بعد الھجرة
ولكن بالنسبة للمستضعفات في مكة كحالة استثنائية تفرضھا الضرورة ،وھو ال يلغى القاعدة
األساسية بل يثبتھا ).(٢
الثانية :بقاء زينب ابنة النبي  تحت زوجھا أبى العاص بن الربيع ،وھى مسلمة وھو يومئذ
غير مؤمن با ،gوعندما أسر أبو العاص في وقعة بدر ،بعثت زينب في فدائه ليعود من األسر إليھا
في دار الكفر مكة آنذاك ،ويثبت ذلك تثبيت أصل إبقاء الحياة الزوجية على الصحة بين مسلمة وغير
مؤمن با ،gإذا كان العقد قد جرى قبل إسالمھما ،في مرحلة ما سبق نزول آية الممتحنة ،وثبت أيضا ً
أن زينب لم تفارق زوجھا بمكة إال بالھجرة ،وكانت وقتھا حامالً منه.
وبعد أن ھاجرت زينب إلى المدينة ،أسر المسلمون أبى العاص ،فاستجار بھا ،فأمنته ،وعاد أبو
العاص إلى مكة ،ثم عاد مسلما ً مھاجراً إلى المدينة ).(٣
ويخلص الدكتور الجديع في دراسته لألحاديث المسندة في أمر رد النبي  ابنته زينب على
أبى العاص ابن الربيع إلى ما يلي:
أ -أن زمن االنفصال دام ست سنين من انفصالھا عنه بھجرتھا إلى أن عاد لھا مھاجراً.
ب -كان ردھا عليه استصحابا لعقد نكاحھما الجاھلي ،ولم يجددا نكاحا ً وال صداقا ً وال شھوداً).(٤
ج -الظاھر من التسلسل الثابت ألحداث قصة زينب مع زوجھا أنھا ردت إليه بعد نزول آية
الممتحنة ،ألنه لم يأت مسلما ً مھاجراً إال بعد نزول أية الممتحنة ،مما دل على أ ال تعارض بينھا
وبين تلك القصة ،وأن المعنى في آية الممتحنة لم يعد إلى مجرد اختالف الدين أو الدار بين
الزوجين ،وفى كل ما تقدم دليل على فساد دعوى من قال :إن آية الممتحنة نسخت داللة قصة
) (١سورة النساء  :اآلية .٩٧
) (٢مولوي :ص. ٢٨٦
) (٣الجديع :ص . ٦٥ - ٦٤
) (٤المرجع نفسه :ص . ٧٦
٢١

أبى العاص).(١
ويعقب الدكتور مولوي على ھذا األمر بأن العالقة الزوجية كانت منقطعة بين زينب وزوجھا،
وعندما ردھا الرسول صلى [ عليه وسلم عادت العالقة الزوجية بينھما ،ولو كانت العالقة مستمرة
لما كانت ھناك حاجة إلى الرد ،فقصة زينب تؤكد انقطاع العالقة الزوجية ،أما انقطاع العقد أو
استمراره أو توقيعه فھو وحده محل الخالف .

) (١الجديع :ص . ٨٢
٢٢

@@NòÛd3½a@êˆç@¿@áÜÈÛa@Ýçc@kçaˆß@ò•ýS@ZïãbrÛa@szj½a
استعرض الدكتور الجديع في دراسته مذاھب الصحابة ،وتبين له أن مذھب أميري المؤمنين
عمر وعلى  أن المرأة إذا أسلمت وھى تحت غير مؤمن با gغير محارب ،يمكن أن تمكث
تحته إن شاءت .
ثم استعرض مذاھب التابعين والفقھاء فوجدھا ثالثة عشر قوالً وذكرھا مع نسبة كل قول إلى
صاحبه ،مما يؤكد وجود الخالف في تلك المسألة ،وعدم وجود إجماع .
وقد رتب الدكتور الجديع مجموعة المذاھب عن الصحابة والتابعين والفقھاء ترتيبا ً زمنيا ً يسھل
منه فھم تطور الكالم في ھذه المسألة ،وفيما يلي عرض لما ذكره الدكتور الجديع من مذاھب مختلفة،
مصحوبا ً بتعليقات الدكتور مولوي وغيره على ما أورده .

أوالً :مذاھب الصحابة.
ثبت أن جميع المنقول من مذاھب أصحاب النبي  ،ينتھي إلى ثالثة من أعيانھم :عمر بن
الخطاب ،وعلى بن أبى طالب ،وعبد[ بن عباس.
أ  -مذھب أمير المؤمنين عمر ،والمنقول عنه في ھذه المسألة روايتان :
الرواية األولى :ما ورد عن رواية عبد[ بن يزيد الخطمي ،قال :أسلمت امرأة من أھل الحيرة
ولم يسلم زوجھا ،فكتب فيھا عمر أن خيروھا ،فإن شاءت فارقته ،وإن شاءت قرت عنده)،(١ومن فقه
ھذه القصة تبين للشيخ الجديع ما يلي :
-

الزوجين كانا في دار إسالم ومع ذلك خيرت الزوجة.

-

لو كان عقد النكاح ينفسخ بمجرد إسالمھا ،لما وسع عمر تركه ،وال وسع الصحابة أن يقروه

) (١أثر صحيح :
أخرجه عبد الرازق في المصنف " ) ٨٤/٦رقم  ١٧٥/٧ ، ١٠٠٨٣رقم (١٢٦٦٠ :
قال أخبرنا معمر عن أيوب  ،عن ابن سيرين  ،عن عبد[ بن يريد  ،بن  /وقد قال ابن حجر في " الفتح"
) (٤٢١/٩في ھذا اإلسناد " صحيح"  ،كما صححه قبله ابن حزم في " المحلى" ). (٣١٣/٧
٢٣

على رأيه.
-

أن أية الممتحنة لم تكن تدل عند عمر وال من وافقة على تحريم بقاء المسلمة تحت غير المسلم
إذا أسلمت وھى عنده في بالد اإلسالم.

-

إن آية البقرة تحريم البتداء النكاح ال استدامة ما ھو موجود ،إذ لو كانت كذلك لما اجترأ عمر
والصحابة عل خالفھا).(١
ويورد الدكتور مولوي في تعليقه على تلك القصة نصا ً آخر أورده ابن القيم يقول ..) :إن

شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه() ،(٢وأورد ابن حزم نفس النص في المحلى) ،(٣وقد شرح ابن
القيم عبارة " أقامت عليه" فقال " :ليس معناھا أن تقيم تحته وھو نصراني ،بل تنتظر ،وتتربص،
فمتى أسلم فھي امرأته ،ولو مكثت سنين").(٤
ويرى الدكتور مولوي بناء على عبارة ابن القيم أن عبارة "أقامت عليه" يمكن تفسيرھا
باالنتظار والتربص ،والمحافظة على عقد الزوجية دون وطء ،بخالف عبارة "قرت عنده" التي
أوردھا الدكتور الجديع ،التي تعنى القرار في بيته كزوجة بكامل الحقوق والواجبات ومنھا الوطء.
ويمكن على أساس عبارة ابن القيم وابن حزم ،فھم مذھب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب
في ھذه المسألة وھو " :التفريق الحسي بين الزوجين لعدم حل المقاربة الزوجية ،وعدم فسخ
العقد إال إذا شارت الزوجة ذلك ") ،(٥وھو ما يخالف ما توصل إليه الدكتور الجديع .
الرواية الثانية :عن داود بن كردوس ،قال :كان رجل من بنى تغلب يقال له عباد بن النعمان
بن زرعة ،كانت عنده امرأة من بنى تميم ،وكان عباد نصرانيا ً ،فأسلمت امرأته ،وأبى أن يسلم،
ففرق عمر بينھم ،وقد ضعف الجميع تلك الرواية ،فال مجال لالحتجاج بھا ).(٦

) (١الجديع :ص . ١٠٦ - ١٠٥
) (٢الجوزية ،محمد بن أبى بكر :زاد المعاد ،تحقيق :شعيب األرناءوط ،وعبد القادر األرناءوط ،بيروت  ،مؤسسة
الرسالة١٩٩٨ ،م ،جـ  ،٥ص .١٣٩
) (٣ابن حزم :المحلى  ،بيروت  ،دار اآلفاق الحديثة  ،جـ  ، ٧ص . ٣١٣
) (٤الجوزية ،محمد بن أبى بكر  :مختصر أحكام أھل الذمة ،الرياض ،دار القاسم للنشر والتوزيع ١٤٢٥ ،ھـ،
ص.٤١
) (٥مولوي :ص . ٢٧٢ - ٢٧١
) (٦المرجع نفسه  :ص . ٢٧١
٢٤

ب  -مذھب أمير المؤمنين على بن أبى طالب
إن الروايات المنقولة عن على  أربعة ھي:
 -١عن عامر الشعبي عن على  قال " :إذا أسلمت النصرانية امرأة اليھودي أو النصراني،
كان أحق يبضعھا ألن له عھداً".
 -٢وفى لفظ "ھو أحق بھا ما لم يخرجھا من مصرھا" ).(١
 -٣وفى رواية سعيد بن الم َُسيَّب عن على  قال ) :ھو أحق بھا ما داما في دار الھجرة( .
 -٤وفى لفظ )ھو أحق بنكاحھا ما كانت في دار ھجرتھا( ).(٢
وقد قال جميع العلماء بصحة سند ھذا الرأي لعلى بن أبى طالب ) ،(٣وبقى مذھبه واضح
في أن إسالم الزوجة ال ينفسخ به عقد النكاح وأن لھا البقاء في عصمة زوجھا ،له منھا جميع حقوق
الزوجية ،بشرط أن يكونا جميعا ً في دار اإلسالم ،ويكون الزوج معاھداً ).(٤
ومع االعتراف بصحة السند ،فإن أغلب علماء المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث يشككون
في صحة المتن في تلك الرواية ،بل يؤكدوا بطالنه ،لمناقضته  -في رأيھم  -للمسلمات الشرعية
المبدئية المأخوذة من آيتي البقرة والممتحنة ،ويذكر الدكتور مولوي مسألتين تعليقا ً على كالم الدكتور
الجديع :
المسألة األولى  :كل الروايات ترجع إلى تعليل واحد باللفظ )الن له عھداً( ،أو باإلشارة )ما لم
يخرجھا من مصرھا() ،ما داما في دار الھجرة() ،ما كانت في دار ھجرتھا( والمقصود :عھد الذمة
الذي يبقى قائما ً ما داما في دار الھجرة ،أو ما دامت في دار الھجرة ولم يخرجھا منھا ،وقد اتفق
جمھور الفقھاء على أنه يشترط في عھد الذمة قبول التزام أحكام اإلسالم في غير العبادات ،وعلى
ھذا فإن ذكر عھد الذمة ال يصلح تعليالً لمخالفة حكم شرعي.

) (١أخرجه بن أبى شيبة في "المصنف" ) (٩١/٥قال حدثنا محمد بن فيصل  ،عن مطرف  ،عن عامر  ،عن على ،
به باللفظ األول .
) (٢أخرجه بن أبى شيبة ) ، (٩١/٥قال  :حدثنا وكيع  ،عن ھشام  ،وشعبة  ،عن قتادة  ،عن سعيد ابن المسبب .
) (٣مولوي :ص .٢٦٧
) (٤الجديع :ص .١١١
٢٥

المسألة الثانية :إن فقه اإلمام على  تعرض لكثير من التحريف والتشويه والطمس على
يد األمويين ،ولو أن ھذا الرأي الثابت عنه من حيث السند كان رأيه حقيقة ومعه عمر ابن الخطاب

  ،لما أمكن أن نجد شبه إجماع عند التابعين على مخالفته ،ولم يشر عبد[ ابن عباس
أقرب الناس إلى على  إلى ھذا الرأي ،وھو يدلى برأيه المخالف.
ومن جھة أخرى  :نحن نعلم أن الشيعة الجعفرية كانوا مھتمين جداً بفقه اإلمام على ،
وكانوا حريصين ،كل الحرص إذا وجدوا عنده رداً مخالفا ً لجمھور الصحابة والعلماء أن ينشروه ،بل
أنھم ينسبون إليه أحيانا ً آراء غير صحيحة لمجرد أنھا تخالف رأى الجمھور ،فكيف لو كان أمامھم
رأى ثبتت صحة نسبته إليه ،ومع ذلك فإننا لم نجد لھذا الرأي أثراً في فقه الجعفرية وال يشيرون إليه
من قريب أو بعيد) ،(١وتعد معالجة الدكتور فيصل مولوي لھاتين المسألتين دقيقة ومنطقية للغاية،
فأرى أن الشيخين الجديع والقرضاوي ،مطالبين برد واضح حول تشكيك الدكتور مولوي في متن ھذا
الرأي .
ج  -مذھب عبد Iابن عباس:
عن أبى عباسفي اليھودية والنصرانية تكون تحت النصراني واليھودي فتسلم ھي :
قال  :يفرق بينھما ،اإلسالم يعلو وال يعلى عليه ).(٢
وفى لفظ إذا أسلمت النصرانية قبل زوجھا بساعة حرمت عليه ) ،(٣وفى لفظ مفارق في لفظه
ومعناه :قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجھا فھي أملك بنفسھا ).(٤
تدل رواية ابن عباسالصحيحة في دراسة الدكتور الجديع على ما يلي :
-١

إسالم المرأة دون زوجھا سبب إلنھاء عقد النكاح ،ولكنه ال يجعل العقد منفسخا ً بمجرد ذلك،

) (١مولوي :ص .٢٦٩
) (٢أثر صحيح  :أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ) ، (٢٥٧/٣وكذلك قال ابن حجر في " الفتح" ). (٤٢١/٩
) (٣أخرجه البخاري في صحيحة (٢٠٢٥/٥) ،تعليقا ً قال  :وقال عبد الوارث  :عن خالد عن عكرمة  ،عن ابن
عباس.
) (٤أخرجه ابن شيبة ) (٩٠/٥قال  :حدثنا عباد بن العوام  ،عن خالد  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس  ،به  ،وإسناده
صحيح  ،وخالد ھو ابن مھران الحذاء .
٢٦

وإنما ينھى بأحد الطريقين :
أ  -اختيار المرأة ،وعليه دل قوله " :فھي أملك بنفسھا".
ب -القضاء ،وعليه دل قوله " :يفرق بينھما".
-٢

العلة في التفريق وتحريم المرأة المسلمة على زوجھا غير المؤمن با gھي صريح قول ابن
عباس" :اإلسالم يعلو وال يعلى عليه".
والمھم أن ندرك من مذھب ابن عباس أنه لم يكن يرى أن عقد النكاح ينفسخ بمجرد اإلسالم،

إنما يتوقف على إجراء) ،(١ويرى الدكتور الجديع في ملخصه ألقوال الصحابة أنه ليس في قول أحد
من الصحابة أن مجرد إسالم أحد الزوجين تبطل به الحياة الزوجية ،إنما يكون سببا ً في طلب الفسخ.
ثانيا ً :خالصة مذاھب السلف والخلف.
جمع الدكتور الجديع مواضع اختالف أھل العلم في مسألة إسالم أحد الزوجين دون اآلخر،
ولخصھا في ثالث عشرة رأيا ،أوردھا كما يلي ):(٢

م
١

أصحاب المذاھب التي تؤيده

الرأي

يبطل عقد النكاح بينھما بمجرد إسالم الحسن البصري في رواية ،وعطاء بن أبى
أحدھما قبل اآلخر

رباح في رواية ،وعكرمة مولى ابن عباس،
وقتادة السدوسي ،وعمر بن عبد العزيز ،وعبد
الرحمن بن زيد بن أسلم ،وعبد[ بن شبرمة
في رواية ،وأبى ثور ،وھو رواية عن أحمد
بن حنبل تبعه عليھا بعض أصحابه ومذھب
أبى محمد بن حزم.
كذلك ھو مذھب المالكية والشافعية والحنابلة
إذا كانت الزوجة غير مدخول بھا.

) (١الجديع  :ص . ١١٤ - ١١٢
) (٢الجديع  :ص . ١٥٦ - ١٤٩
٢٧

٢

يبطل عقد النكاح بينھما إذا سبق الزوج مذھب المالكية ،وابن قيم الجوزية.
الزوجة باإلسالم ،ولم تسلم معه في نفس
المجلس ،وقد عرض عليھا اإلسالم وليس
كتابية.

٣

يبطل عقد النكاح بينھما إذا أسلم الزوج ولم مذھب بعض المالكية كابن القاسم
تسلم الزوجة بعده في مدة يسيره.

٤

يبطل عقد النكاح بينھما إذا أسلم أحدھما مذھب مجاھد المكي في الرواية الصيحة عنه،
قبل اآلخر ،ولم يسلم اآلخر منھما في عدة وھو رواية عن الحسن البصري،وعطاء ابن
الزوجة

رباح ،وعمر بن عبد العزيز ،وعبد[ بن
شبرمة.
وكذلك ھو مذھب األوزاعي ،والليث بن سعد،
والمالكية في الزوجة تسلم أوالً ،والشافعية
والحنابلة ،وإسحاق بن راھويه.

٥

يبطل عقد النكاح بينھما إذا انتقل المسلم وھذا مذھب الحنفية خاصة
منھما من دار الحرب إلى دار اإلسالم

٦

يبطل عقد النكاح بينھما ساعة إسالم عطاء بن أبى رباح في رواية عنه ،وظاھر
أحدھما ،وذلك إذا كانا غير كتابيين ،أما إذا المنقول عن طاوس ومجاھد ،وسعيد بن جبير
كانا كتابيين فيفرق بينھما.

٧

في بعض الروايات

يبطل عقد النكاح بينھما إذا أسلم أحدھما في مذھب الحنفية خاصة
دار الحرب ،وحاضت الزوجة ثالث
حيض ،ولم يسلم اآلخر منھما.

٨

يبطل عقد النكاح بينھما إذا أسلم أحدھما عمر بن عبد العزيز في رواية ،والزھري من
ودعي اآلخر إلى اإلسالم فأبى أن يسلم.

٩

وجه ضعيف.

ال يبطل عقد النكاح بينھما مطلقا ً إال بقضاء طاوس اليماني ،وسعيد بن جبير ،والحكم بن
القاضي.

عتيبة ،وإحدى الروايات عن عمر بن عبد
العزيز ،وفى رواية ضعيفة عن الزھري وھو
ظاھر قول عبد[ بن عباس ،كما كان يرى
٢٨

للزوجة المسلمة إبطاله باختيارھا ترك زوجھا
غير المؤمن با.g
 ١٠ال يبطل عقد النكاح بينھما إذا كانا جميعا مذھب الحنفية ،وسفيان الثوري.
في دار اإلسالم إال بقضاء القاضي.
 ١١ال يبطل عقد النكاح بينھما إال بقضاء مذھب الزھري في رواية.
القاضي ،أو بانتھاء العدة.
 ١٢ينتقل عقد النكاح بينھما إذا أسلم أحدھما رواية مضعفة عن أحمد بن حنبل ،ومذھب
دون اآلخر إلى عقد جائز ،ويكون النكاح داود بن على الظاھري ،وشيخ اإلسالم ابن
موقوفاً ،فإن أسلم اآلخر منھما استمر تيمية ،كذلك ھو مذھب ابن القيم في حالة سبق
النكاح ،ولھا أن تنكح زوجا ً غيره.

الزوجة باإلسالم.

 ١٣ينتقل عقد النكاح بينھما إلى عقد جائز يبيح عليه تدل الرواية الصحيحة المحفوظة عن
للزوجة مفارقة الزوج إن شاءت ،كما يبيح أمير المؤمنين عمر ،والرواية عن أمير
مكثھا معه كزوجة إن شاءت ما داما في المؤمنين على ،وھو مذھب عامر الشعبي،
موضع تمكين ،كدار إسالم.

وإبراھيم النخعي ،وحماد بن أبى سليمان.

ومما سبق من محاولة تصوير وتقريب للخالف في ھذه المسألة ،يرى الدكتور الجديع أن
دعوى اإلجماع في ھذه المسألة ال تستساغ بوجه من الوجوه ،وأن تحلية مذھب بدعوى إجماع ال تدل
إال على ضعف استقصاء مدعيه أو عصبيته لرأى دون سواه فصار ال يبصر شيئا ً خالفه ،ذلك مما ال
يجرى على أصول العلم ،وال يستقيم في أصول النظر ،بل يطعن في تجريد المتابعة لما جاء به
الرسول  ،كما ال يخلو من انتقاص ألھل العلم).(١
أما بخصوص فسخ عقد النكاح فيجب رفع األمر للقضاء في جميع الحاالت ،ومع أن الدكتور
فيصل مولوي ضد بقاء المرأة مع زوجھا إذا أسلمت وبقى ھو على ما يخالف اإلسالم ،فإنه لم يجد
إجابة شافية عن وضع المرأة التي أسلمت في دولة غير مسلمة تطبق قوانين علمانية في إجراءات
التقاضي ،وھو مما الشك فيه وضع غاية في الصعوبة ،يقول عنه الدكتور مولوي  " :أما خارج دار
اإلسالم فإن تفريق المرأة المسلمة عن زوجھا غير المسلم يستغرق سنوات طويلة قد تصل إلى عشر

) (١الجديع  :ص .١٥١
٢٩

سنوات ،فالقوانين المدنية الحاكمة في أكثر البالد المسيحية تشترط أن يسبق التفريق الرسمي ھجر
بين الزوجين لمدة خمس سنوات ،وال يمكن رفع طلب التفريق إال بعد مرور ھذه المدة ،وإذا رفض
الزوج التفريق فقد يتأخر حكم البداية ثم االستئناف إلى سنوات.
فھل يصح أن تبقى المرأة حين تسلم معلقة مع زوجھا غير المسلم ،ال تستطيع االفتراق عنه
سنوات طويلة ؟ وبالتالي ال تستطيع نكاح زوج آخر  -ولو كان ذلك مباحا ً لھا شرعا ً بعد انتھاء العدة-
وال تستطيع مقاربة زوجھا غير المسلم؟ إن [ تعالى نھى الرجل المسلم أن يميل إلى أحد زوجتيه
ميالً كليا ً ويذر األخرى كالمعلقة ،أي ليست ذات زوج أو مطلقة كما يقول العلماء.
ھذا بال شك حرج حقيقي كبير ينبغي معالجته ،لكن ال تكون معالجته بإباحة الحرام ابتداء
ومخالفة النصوص الواضحة ،فإذا قلنا أن الحكم الشرعي األصلي تحريم الوطء بين المسلمة وغير
المسلم ،فإننا يمكن أن نقول أنه إذا طال الوقت ولم يصدر حكم التفريق ،ولم تستطع المرأة الصبر
على االنتظار ،وتعرضت بذلك للوقوع في الحرام ،فإن معاشرتھا الزوجية لزوجھا غير المسلم
)(١

جائزة من قبيل الضرورة" .

ويؤكد الدكتور مولوي أن ھذه قد تكون فتوى فردية لظروف يقدرھا المفتى ،وال يمكن أن
تكون حكما ً عاما ً ،ويتفق مع الدكتور الجديع أن معاشرة المرأة المسلمة لزوجھا غير المسلم في مثل
ھذه الظروف ليست من الزنا لوجود شبھة العقد السابق وبقائه نافذاً ،أو تحوله إلى عقد جائز موقوف.

) (١مولوي :ص .٣٠٤-٣٠٣
٣٠
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أوالً :فتوى الدكتور عبد  Iالجديع.
يلخص الدكتور الجديع ما توصل إليه في بحثه إلى النقاط التالية):(١
 -١ليس في المسألة نص قاطع.
 -٢ليس فيھا إجماع .
 -٣عقود النكاح الواقعة قبل اإلسالم صحيحة معتبرة بعد اإلسالم ،ال تبطل إال بيقين ،وليس اختالف
الدين مبطالً بيقين ،لعدم النص ولوجود الخالف.
 -٤أفادت األدلة من الكتاب والسنة أن مكث الزوج مع زوجته مع اختالف الدين الطارئ بعد الزواج
ال يقدح في أصل الدين ،وال توصف به العالقة بينھما بالفساد.
 -٥إبطال العالقة بين الزوجين الختالف الدين بإسالم أحدھما بعد الزواج ال يقع بمجرد اإلسالم.
 -٦على كثرة من دخل اإلسالم في عھد النبي صلى [ عليه وسلم ،فإنه لم يأت وال في سنة عملية
واحدة أن النبي صلى [ عليه وسلم فرق بين امرأة وزوجھا ،أو رجل وامرأته لكون أحدھما
أسلم دون اآلخر ،أو قبل اآلخر ،كما لم يأت عنه صلى [ عليه وسلم أنه كان يأمر بذلك ،بل
صح عنه خالف ذلك ،كما في شأن ابنته زينب ،فإنھا مكثت في عصمة زوجھا أبى العاص
حتى أسلم قبيل فتح مكة بعدما نزلت آية الممتحنة ،وغاية ما وقع أنھا ھاجرت وتركته بمكة بعد
غزوة بدر ،وما أبطلت الھجرة عقد النكاح بينھما.
 -٧التعلق بآية الممتحنة في إبطال العالقة الزوجية باختالف الدين ليس صواباً ،إنما اآلية في قطع
العالقات بين المسلمة والزوج المحارب لدينھا ،وبين المسلم وزوجته المحاربة لدينه ،ال في
مطلق غير المؤمنين با.g
 -٨رفعت آية الممتحنة الجناح في نكاح المؤمنة المھاجرة إن كانت ذات زوج غير مؤمن باg
محارب ،ولم تلزم بذلك؛ لما وقع في قصة زينب ابنة النبي صلى [ عليه وسلم ،فدل على أن

) (١الجديع :ص.١٩٦-١٩٥
٣١

عقد النكاح مع الزوج غير المؤمن با gيتحول من عقد الزم إلى عقد جائز ،والعلة :تعذر
رجوعھا إلى زوجھا المحارب وما يرد عليھا من الحرج بفوات الزوج.
 -٩منعت اآلية إمساك الرجل المسلم بزوجته غير المؤمنة با gالتي لم تھاجر إليه من دار الكفر إلى
دار اإلسالم ،أو ھربت منه مرتدة إلى غير المؤمنين با gالمحاربين ،والمعنى  :خشية أن تبقى
عالقة الزوجية من الميل إلى غير المؤمنين با ،gكالذي وقع من حاطب بن أبى بلتعة حين
كتب إلى المشركين بسر المسلمين بسبب أرحام له بمكة ،كذلك لما يقع به من ضرر بھا
بتعليقھا دون زوج.
 -١٠إذا أسلم أحد الزوجين وليس غير المؤمن با gمنھما محاربا ً جاز مكثھما جميعا ً ال يفرق بينھما
بمجرد اختالف الدين ،كما دل عليه العمل في حق من أسلم قبل الھجرة بمكة ،ومن أسلم في
فتح مكة ،وبه قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خالفته دون مخالف ،وأفتى به
أمير المؤمنين على بن أبى طالب.
 -١١اختالف الدين بإسالم أحد الزوجين سبب يجيز فسخ عقد النكاح بينھما وال يوجبه ،كما دل عليه
قضاء عمر وإقرار الصحابة.
 -١٢سائر المذاھب في ھذه المسألة مرجوحة ،لمخالفة الثابت ،أو لضعف الدليل ،أو لضعف
االستدالل ،وربما لجميع ذلك.
 -١٣مقتضى إباحة مكث الزوج بعد إسالمه مع زوجة غير مؤمنة با ،gوغير محاربة لدينه ،أو مكث
الزوجة بعد إسالمھا مع زوج غير مؤمن با ،gوغير محارب لدينھا :أن عشرتھما الزوجية
مباحة ،ألن اإلبقاء على صحة عقد النكاح بينھما يوجب العشرة بالمعروف ،والوطء كذلك.

ثانيا ً :خالصة دراسة الدكتور يوسف القرضاوي.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في دراسته عن ھذه المسألة" :وحتى تكون الفتوى في ھذا الموضوع
أقرب إلى الصواب ،وتساعد على تحقيق مقاصد الشريعة ،فإنه البد من معرفة الظروف الجديدة التي
تؤثر في حالتنا ھذه ،سواء كان تأثيرھا سلبا ً أو إيجابا ً ،وإنني ألخصھا فيما يلي:
 -١أكثر دول العالم المعاصر تعتبر اليوم بالنسبة للمسلمين )دار عھد( وليست )دار حرب( باعتبار
أن بينھا وبين جميع الدول اإلسالمية التزام بميثاق األمم المتحدة والمواثيق المتفرعة عنه ،وال

٣٢

نستثنى من ذلك إال دولة العدو الصھيوني وبعض الدول األخرى في ظروف معينة ،ومع أن
أكثر حكام المسلمين منحرفون عن تطبيق أحكام اإلسالم ،وبعضھم يبلغ انحرافه نسبة كبيرة،
إال أن التزام المسلمين بما يعقده ھؤالء الحكام من عھود مع غير المسلمين يكون واجباً ،إذا لم
تكن ھذه العھود معصية ،فنحن نرفض الصلح مع العدو الصھيوني طالما أنه يتضمن اإلقرار
باغتصابه أرض فلسطين ،ونقبل السالم مع كل شعوب العالم إذا كانت ال تتعرض لحقوقنا،
وطالما أنھا تسمح لنا بالدعوة إلى دين [ ،وال تتعرض لمن يسلم من أبنائھا باالضطھاد لفتنته
عن دينه ،وبناء على ذلك تكون أكثر بالد العالم بالنسبة لنا دار عھد وليست دار حرب.
 -٢بسبب انتشار مبادئ الحرية وحقوق اإلنسان ،وخاصة في العالم الغربي ،أصبح كثير من غير
المسلمين من أبناء ھذه الشعوب يدخل في اإلسالم  -رجاالً ونساء  -وال يتعرض في وطنه
ألي ضغط من أجل إجباره على االرتداد عن دينه .صحيح أن المجتمع غير اإلسالمي الذي
يعيش فيه ھؤالء يجعلھم يشعرون بالكثير من الضيق ،لكن ھذا األمر لم يصل إلى حد فتنتھم
عن دينھم ،وبالتالي وجوب الھجرة عليھم إلى دار اإلسالم ،خاصة أن أكثر البالد اإلسالمية
ترفض استقبالھم كمواطنين أو حتى كمقيمين ،باإلضافة إلى أن المستوى المتخلف ألكثر البالد
اإلسالمية ال يشجع المسلمين الجدد على الھجرة من بالدھم األكثر تقدما ً ،ونتيجة لكل ھذه
الظروف لم تعد المرأة الغربية إذا أسلمت قادرة على مجرد التفكير بالھجرة من وطنھا إلى بالد
المسلمين .
 -٣بسبب انتشار الفكر العلماني في البالد الغربية  -الذي يقوم على فصل الدين عن الدولة  -أصبح
التشريع فيھا علمانياً ،ومع التطور أصبح التشريع العلماني شامالً لمسائل األحوال الشخصية،
فأصبح الزواج والطالق والمواريث وغيرھا خاضعا ً ألحكام القانون المدني ،وإذا أسلمت المرأة
اإلنجليزية مثالً ،فإن إسالمھا ال يعفيھا من الخضوع لقانونھا المدني ،ولو كان يخالف ديانتھا
المسيحية.
إن المرأة المسلمة الغربية خاضعة بحكم جنسيتھا للقانون المدني السائد في بلدھا ،وھى خاضعة
بحكم إسالمھا إلى األحكام الشرعية ،وال حل أمامھا عند التعارض بين المرجعيين إال التوفيق
بينھما ،وھذه في اعتقادي ھي أھم ما يواجه المجلس األوروبي لإلفتاء و للبحوث.
بناء على جميع ما سبق يمكن تحديد الموقف الشرعي للمرأة إذا أسلمت وبقى زوجھا على دينه كما
يلي:
٣٣

 -١إذا أسلمت المرأة ،وبقى زوجھا على دينه ،تحرم عليھا المعاشرة الزوجية ومقدماتھا فوراً .وھذا
ھو المعنى الظاھر من قوله تعالى ،(١)〈 £çλm; tβθ7=Ïts† öΝèδ Ÿωuρ öΝçλ°; @≅Ïm £èδ Ÿω  :وعلى ھذا
الحكم إجماع الفقھاء والمذاھب .
 -٢أما العقد القائم بينھا وبين زوجھا فقد أصبح واجب الفسخ ،ولكن كيف يتم فسخه ؟ نجد من المفيد
ھنا أن نذكر المبادئ العامة للعقود:
فالعقد ھو اتفاق إرادتين بالرضا الكامل على أمر مشروع ،وعقد الزواج  :ھو اتفاق الزوجين
على الحياة الزوجية المشتركة ،و[ تعالى أمرنا بالوفاء بالعقود.
واإلنسان حين يدخل في اإلسالم ال يتحلل من واجب الوفاء بعقوده السابقة ،إال إذا كانت مخالفة
لألحكام الشرعية .والعقد الزوجي بين غير المؤمنين با gإذا كان مشروعا ً عندھم يتعامل معه
المسلمون على ھذا األساس ،فإذا أسلم الزوجان أو أحدھما وكان عقدھما منضبطا ً ضمن
األحكام الشرعية فإنه يستمر ،وإذا كان مخالفا ً ألحد ھذه األحكام وال يمكن تصحيح المخالفة
فيجب فسخه.
وإذا تم العقد أصالً باتفاق الطرفين ،فينبغي أن يتم فسخه باتفاق الطرفين أيضاً ،ولكن قد يطرأ
طارئ على أحد الطرفين يمنعه من تنفيذ التزاماته التعاقدية ،كما طرأ على الزوجة دخولھا في
اإلسالم ،وأصبحت ال تستطيع الوفاء بواجباتھا الزوجية ،فإذا استطاعت أن تتراضى مع
زوجھا على فسخ العقد فھو خير ،وإذا لم يوافق زوجھا على ذلك فعليھا اللجوء إلى القضاء،
ألن فسخ العقد ال يتم إال بالتراضي أو بحكم القاضي.
وإذا كانت في دار اإلسالم فإن القاضي يفسخ العقد إذا لم يسلم الزوج  -سواء بعد عرض اإلسالم عليه
أو بدون ھذا العرض  -وفيما أن بعض الفقھاء يرون أن عقد الزواج مفسوخ أصالً وأن مھمة القاضي
إعالن ھذا الفسخ ،فإن البعض اآلخر يرى أن العقد ال يفسخ إال بقرار القاضي أو السلطان  -أي من له
قرار الفسخ  -يؤيد ذلك أن رسول [  ھو الذي كان يفرق بين الزوجين إذا لم يسلم الرجل ،أو
يقرھما على نكاحھما األول حين يسلم .وأن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين  ھو الذي فرق بين
التغلبي النصراني وزوجته المسلمة ،حين عرض عليه اإلسالم فامتنع ،وقد ذكر الصنعاني في سبل
السالم رواية عن الزھري ) أنه إن أسلمت المرأة ولم يسلم زوجھا فھما على نكاحھما ما لم يفرق

) (١سورة الممتحنة :اآلية .١٠
٣٤

بينھما سلطان( ،كما ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه "المفصل في أحكام المرأة") :وما لم
يفرق الحاكم بينھما يعتبر النكاح قائما ً( ،ويقول) :حتى لو مات الزوج قبل أن يسلم وجب لھا المھر
وإن لم يكن قد دخل بھا ،ألن النكاح يعتبر قائماً ،والمھر يتقرر بالموت( ،وھذا كله فيما لو كانت
الزوجة في دار اإلسالم .
 -٣أما إذا أسلمت الزوجة ،وبقيت تعيش خارج دار اإلسالم ،فإن حكم تحريم المعاشرة الزوجية بينھا
وبين زوجھا غير المسلم تلزمھا ثم يجب عليھا دعوة زوجھا لإلسالم ،ھذا ھو واجب كل مسلم
بشكل عام ،وخاصة تجاه أقربائه وباألخص زوجه ،ومن المعلوم أن جميع النساء الالئي أسلمن
أيام رسول [  كن يدعون أزواجھن لإلسالم ،وقصة إسالم صفوان بن أمية وعكرمة بن
أبى جھل بعد إسالم زوجتيھما معروفة.
وحجة عدم عرض اإلسالم على الزوج إذا أسلمت زوجته محصورة في دار اإلسالم ،ألننا
أمرنا بموجب عقد الذمة أن نتركھم وما يدينون ،وعرض اإلسالم فيه شبھة إكراه ،أما خارج
دار اإلسالم ،فليس ھناك عقد ذمة وال شبھة إكراه.
فإذا أسلم زوجھا فالعقد السابق قائم بينھما )ما لم يكن ھناك سبب آخر إللغائه(.
وإذا لم يسلم حتى انقضت عدتھا ،تأكد حكم تحريم المعاشرة الزوجية بينھما بحكم آخر وھو
إباحة زواجھا من رجل جديد.
 -٤ونحن ال ننصح المسلمة في ھذه الحالة بالزواج من رجل آخر ،إال بعد أن تفسخ عقد زواجھا
األول رسميا ً  .ھذا الفسخ يتم أمام السلطة التي عقدت ذلك الزواج وھى غالبا ً سلطة مدنية.
وقد يتأخر فسخ العقد إلى سنوات لكن الصبر على عدم الزواج أفضل لھا ،و إال فإن زواجھا
الشرعي من رجل آخر ،وبقاء زواجھا الرسمي مع األول ،يعرضھا إلشكاالت قانونية كثيرة
منھا تسجيل أوالدھا من زوجھا الثاني على اسم الزوج األول ،أو تسجيلھم كأوالد غير
شرعيين ،ومنھا استحقاق زوجھا األول الميراث بدل الزوج الثاني  ..وغير ذلك لذا فنحن نرى
أن الفسخ الرسمي لعقد الزواج األول واجب شرعي عليھا سواء كان الفسخ الشرعي قد تم
بمجرد إسالمھا كما عند ابن حزم ،أو بانقضاء عدتھا كما عند الجمھور ،أو أنه ال يتم إال
بزواجھا من رجل آخر بعد انقضاء عدتھا كما يقول ابن القيم.
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 -٥إن الفسخ الشرعي لعقد الزواج األول ليس له أھمية كبيرة – خارج دار اإلسالم – إذا قلنا بتحريم
المعاشرة الزوجية ومقدماتھا عليھا ،وبإباحة زواجھا من آخر بعد انقضاء عدتھا.
لكن الفسخ الرسمي لھذا العقد أمام السلطة التي أبرمته ،له أھمية كبيرة ،ألنه يرفع اإلشكاالت
والتناقضات ،ويجعل المسلمة الملزمة بقوانين بالدھا غير اإلسالمية ،توائم بين ھذه القوانين
وبين أحكام الشريعة.
ومع ذلك فإننا نرى مع ابن القيم رحمه [ :إن عقد نكاحھا األول موقوف ،فإن أسلم زوجھا
قبل انقضاء عدتھا ،فھي زوجته ،وإن انقضت عدتھا ،فلھا أن تنكح من شاءت ،وإن أحبت
انتظرته ،فإن أسلم ولو بعد سنوات طويلة كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.
 -٦والعقد الموقوف عقداً صحيحا ً عند جمھور الفقھاء )الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة،
والشافعي( ،وھو عقد استوفى ركنه وشروطه ولكنه صدر ممن يملك أھلية التصرف دون
الوالية ،كالفضولي الذي يبيع مال غيره بدون إذن فعقده صحيح موقوف حتى يجيزه صاحب
المال ،فإن أجازه نفذ ،وإن لم يجزه ألغى ،وأثناء فترة التوقف يكون العقد صحيحاً ،لكن تتوقف
آثاره على اإلجازة .
 -٧واعتبار عقد زواج المرأة التي تسلم ويبقى زوجھا على دينه ،عقداً موقوفا ً حتى تتزوج غيره بعد
انقضاء عدتھا ،أمر صحيح ومشروع ،ولو أنه يؤدى إلى زيادة حالة جديدة على حاالت العقد
الموقوف التي ذكرھا الفقھاء ،وذلك لألدلة التي ذكرناھا أنفا ،ونضيف عليھا اآلن أن المرأة
المسلمة التي ال تتزوج رجالً آخر بعد انقضاء عدتھا من زوجھا األول ،وفاء له وھى تنتظر
إسالمه بفارغ الصبر لتعود إلى حياتھا معه ،وأن اإلسالم يسمح لھا بذلك ،إن ھذا الموقف يمكن
أن يكون له تأثيرعلى زوجھا األول فيدخل في دين [ ،كما أنه يعطى غير المسلمين نظرة
إنسانية عن ھذا الدين تشجعھم على التجاوب معه والدخول فيه ،وھو أمر يحتاجه المسلمون في
بالد الغرب حيث تم تشويه اإلسالم أمام الناس بتأثير األحقاد اليھودية والمطامع
االستعمارية").(١

) (١المطعني ،عبد العظيم :مالحظات موضوعية حول إسالم المرأة دون زوجھا وھل يفرق بينھما؟ ،القاھرة ،مركز
فجر للطباعة١٤٢٣ ،ھـ – ٢٠٠٣م ،ص.٩٤-٨٦
٣٦
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ترك قرار المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث الباب مفتوحا ً أمام الفقھاء في موضوع " إسالم المرأة
وبقاء زوجھا على دينه" ،وذلك بذكر ملخصا ً لما قال به العلماء في ھذا الشأن ،حيث تباينت
االجتھادات واآلراء في ھذا األمر ،فقد ألزم المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث نفسه بالتروي في
إصدار الفتاوى ،بحيث ال يكون ذلك اإلصدار إال بعد البحث المتقصي المزاوج بين المعطيات
الشرعية ،والمعطيات الواقعية ،فجاءت بحوث علماء المجلس مختلفة في وجھات نظرھا ،وفى نتائج
اجتھاداتھا ،بين مانع الستمرار الزوجية إذا ما أسلمت الزوجة وبقى زوجھا على دينه ،وبين مجيز
لذلك بشروط ،وبناء على تلك البحوث المتقصية ،واآلراء المتنوعة ،انتھى المجلس إلى قرار الفتوى
الذي ارتآه حقا ً.
وأعرض فيما يلي قرار المجلس في البيـــــــان الختامي للدورة العادية الثامنة التي انعقدت في المركز
الثقافي اإلسالمي بمدينة بلنسية في أسبانيا ،في الفترة  ٢٦ربيع اآلخر -جمادى األولى ١٤٢٢ھـ،
الموافق  ٢٢- ١٨يوليو  ٢٠٠١م.
القرار ٨/٣
قرار المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث
)(١

في موضوع " إسالم المرأة وبقاء زوجھا على دينه"

بعد إطالع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجھاتھا والتي تناولت الموضوع
بتعميق وتفصيل في دورات ثالث متتالية واستعراض اآلراء الفقھية وأدلتھا مع ربطھا بقواعد الفقه
وأصوله ومقاصد الشرع ،ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشھا المسلمات الجديدات في الغرب
حين بقاء أزواجھن على أديانھم ،فإن المجلس يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من غير
المسلم ،وعلى ھذا إجماع األمة سلفا ً وخلفا ً ،أما إذا كان الزواج قبل إسالمھا فقد قرر المجلس في ذلك
ما يلي -:
أوالً :إذا أسلم الزوجان معا ً ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بھا ابتداء )كالمحرمة عليه
حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع( فھما على نكاحھما.

) (١المجلة العلمية للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث  ،بيروت ١٤٢٣ ،ھـ ٢٠٠٣ -م  ،ص .٤٤٦ - ٤٤٥
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ثانيا ً :إذا أسلم الزوج وحده ،ولم يكن بينھما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة من أھل الكتاب
فھما على نكاحھما.
ثالثا ً :إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه فيرى المجلس :
أ  -إن كان إسالمھا قبل الدخول بھا فتجب الفرقة حاالً.
ب -إن كان إسالمھا بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدتھا ،فھما على نكاحھما.
ج  -إن كان إسالمھا بعد الدخول ،وانقضت العدة ،فلھا أن تنتظر إسالمه ولو طالت المدة،
فإن أسلم فھما على نكاحھما األول دون حاجة إلى تجديد له .
د  -إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجھا بعد انقضاء العدة فيلزمھا طلب فسخ النكاح عن
طريق القضاء.
رابعا ً  :ال يجوز للزوجة عند المذاھب األربعة بعد انقضاء عدتھا البقاء عند زوجھا ،أو تمكينه من
نفسھا ،ويرى بعض العلماء أنه يجوز لھا أن تمكث مع زوجھا بكامل الحقوق والواجبات
الزوجية إذا كان ال يضيرھا في دينھا وتطمع في إسالمه ،وذلك لعدم تنفير النساء من
الدخول في اإلسالم إذا علمن أنھن سيفارقن أزواجھن ويتركن أسرھن ،ويستندون في ذلك
إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي أسلمت ولم
يسلم زوجھا  " :إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده" ،وھى رواية ثابتة عن يزيد بن
عبد Iالخطمي ،كما يستندون إلى رأى أمير المؤمنين على بن أبى طالب إذا أسلمت
النصرانية ،امرأة اليھودي أو النصراني كان أحق ببضعھا ألن له عھداً ،وھى أيضا ً رواية
ثابتة ،وثبت مثل ھذا القول عن إبراھيم النخعي والشعبي وحماد بن أبى سليمان .
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 -٤المصنف ،أبو بكر بن شيبة ،بومبى  /الھند ،الدار السلفية١٩٧٩ ،م – ١٩٨٣م.
 -٥المصنف ،عبد الرازق بن ھمام الصنعاني ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،الھند ،المجلس
العلمي١٩٧٠ ،م – ١٩٧٢م.
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األرناءوط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة١٩٩٨ ،م.
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 -٨فتح الباري ،ابن حجر العسقالني ،تحقيق :محب الدين الخطيب ،بيروت ،مصورة :دار المعرفة،
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