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 الخالصة
لقد صاحب انتشار اإلسالم في المجتمعات الغربية ظاهرة عزوف أحد الزوجين عن اعتناق الدين اإلسالمي 

وكثيرا ما تكون الزوجة المهتدية ضحية تجاذب فكري بين البقاء على عصمة  وانشراح صدر الزوجة للدين الحق،

هذه الظاهرة التي كانت محسومة في القديم ظهرت مجددا  زوج كافر أو طلب االنفصال عنه بحجة اختالف الدين،

 .بحكم احتكاك المجتمعات العاصرة بشكل لم تشهده البشرية سابقا
 

 

 

Wife s Conversion to Islam and Remaining 

Husband in his Religion 

 
 

ABSTRACT 

The spread of Islam in western societies has been linked to the phenomenon of husband 

s reluctance to convert to Islam and wife s conversion buoyantly to the right religion. 

The converted wife is often a victim of an intellectual attraction between staying a wife 

for an unbelieving husband and demanding separation because of the difference in 

religion. This phenomenon which was settled in past appeared again because of the 

interaction of modern societies in a way that humanity has never experienced. 
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 مقدمة:

مازالت قضية اختالف األديان بين األزواج محور دراسات متجددة بحسب ما يستجد في حياة البشرية من ظواهر 

 في طريقها إلى هللا.

أن أتباع اليهودية والمسيحية قصَّروا في الحفاظ على  ورغم أن األديان السماوية خرجت من مشكاة واحدة،إال

فجاءت رسالة اإلسالم الخالدة لتختم جميع الرساالت، وتهيمن على كل الشرائع،وهذا ما اهتدى إليه الكثير  نواميسها،

 من الباحثين على الحقيقة،سواء كانوا رجاال أو نساء.

انات منذ فجر اإلسالم، خاصة المشركين منهم، فاختصت وقد ظهر التباين بين المسلمين وغيرهم من سائر الدي

 العالقات الزوجية بأحكام شرعية خاصة، تحدد موقف الرجل والمرأة من شريك حياته.

أما اليوم فقد صارت مسألة اختالف أديان الزوجين واسعة االنتشار في البالد الغربية،حيث كثيرا ما ينشرح صدر 

الحق،وينغلق قلب الزوج عن تقبل نور هللا،وتطفو على السطح مسألة الرابطة الزوجة العتناق الدين اإلسالمي 

 الزوجية،في بقاء النكاح ساريا بينهما،أو تنفسخ العالقة المقدسة بجحود الزوج وكفره.

الكثير من الزوجات الغربيات هن في الواقع وصلن إلى حقائق دينية بجهدهن فاهتدين إلى اإلسالم و هن في عصمة 

 غير مسلمين،فكيف يمكن تقبل القول المطالب بانفصالهن عن أولئك األزواج وقد اهتدين في بيوتهم.أزواج 

إن الهدف من هذه الدراسة هو الحفاظ على األسر التي تكون فيها الزوجة قد دخلت اإلسالم وبقي زوجها متمسكا 

لى إقناع زوجها على دخول اإلسالم بديانته القديمة،حيث نحث هذه المرأة الشجاعة التي اعتنقت الدين الحق إ

 والحفاظ على بيتها وأبنائها وليس تخريب األسرة وتضييع األوالد.

تكمن أهمية هذه الدراسة في مساعدة الزوجات الالتي يردن التوفيق بين تدينهن و رعاية بيوتهن وأبنائهن، وإظهار 

،وأنه يمكن للمرأة أن تكون إنسانة مسلمة و زوجة الحقيقة الواضحة في أن اإلسالم جاء لبناء مجتمع يستوعب الجميع

صالحة و أما عطوفا و ربة بيت ممتازة وموظفة ناجحة وباحثة مجتهدة في نفس الوقت الذي يمدها اعتقادها 

 الصحيح باهلل بالعون والبركة والتسديد.

 

 المطلبين الرئيسيين، وهما: لمعالجة هذه الظاهرة االجتماعية الخطيرة التي تمس أقدس رابطة إنسانية وضعت هذين

 

 : الزوجة المسلمة والزوج المسيحي.-أوال

  : الزوجة المسلمة والزوج الوثني.-ثانيا

 

 : الزوجة المسلمة والزوج المسيحي.-أوال

يرتب اإلسالم أصحاب الديانات حسب موقفهم من العقائد اإلسالمية الحقة، ولعل أقرب أهل الديانات هم المسيحيون 

هذا مع ما على المسيحية من مؤاخذات عقائدية في مسألة الثالوث وربوبية المسيح عليه السالم،ولعل في عصرنا،

هذا ما ينسجم وروح الفقه الراشد الذي تركه لنا الخلفاء األَُوُل ،حيث أعالج المسألة من باب كون الزوج نصرانيا 

 وأسلمت زوجته.

 

 : اختصاص النصارى بفقه مستقل عن سائر الملل.-1

يمكن التماس ذلك من النصوص التالية ودراستها بما يوافق حالنا اليوم من اختالط الشعوب اإلسالمية مع غيرها من 

 الشعوب اإلسالمية بحكم الظروف االقتصادية والسياسية التي تمر بنا.

الحكم جرى على لسان خليفتين راشدين كما تناقلته كتب  اهذالزوجة مخيرة في العيش مع زوجها النصراني:-أ

 اآلثار حيث كانت الدولة والنظام يسير وفق مبادئ اإلسالم وشريعته.

 

ِ قَاَل: أَْسلََمِت حكم عمر بن الخطاب - ِ ْبِن يَِزيدَ اْلَخْطِمي  اْمَرأَةٌ فِي : َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعْن َعْبِد اَّللَّ

ْت »أَْهِل اْلِحيَرةِ، َولَْم يُْسِلْم َزْوُجَها، فََكتََب فِيَها ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب:  أَْن َخي ُِروَها فَإِْن َشاَءْت فَاَرقَتْهُ، َوإِْن َشاَءْت قَرَّ

 ( .471م، ص 388عبد الرزاق الصنعاني «)ِعْندَه
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ِ، أَنَّ َعِليًّا قَاَل: : َعِن اْبِن ُعيَْينَحكم علي بن أبي طالب- ٍف، َعِن الشَّْعبِي  ُهَو أََحقُّ بَِها َما لَْم يُْخِرْجَها ِمْن »ةَ، َعْن ُمَطر ِ

 (،يعني النصراني تسلم زوجته ويبقى على دينه.473م، ص 388عبد الرزاق الصنعاني «)ِمْصِرَها

المرأة المسلمة عند الرجل النصراني يظهر من خالل األحكام التي أصدرها الخلفاء الراشدون جواز استقرار 

والتأكيد على عدم مضايقته لها ما دام يعيش بعقد الذمة الذي يربطه بالدولة القائمة، ويبقى اختالف موطن الزوجين 

 هل هو في بالد يحكمها نظام إسالمي أم بالد تحت حكم مسيحي.

حرصه على عدم إخراجها من مصرها، من خالل األقضية الراشدة يمكن أن نستشف من كالم أمير المؤمنين 

وواقعنا اليوم يختلف عن ذلك الواقع، حيث أن المرأة التي تدخل في اإلسالم ال تفكر في الهجرة إلى البالد اإلسالمية، 

بل بالعكس نحن نشاهد رغبة المسلمات في الهجرة إلى أوروبا، لذلك يمكن القول أن الشرط هو في عدم إخراجها 

ق بين التغلبي النصراني وزوجته حيث عرض عليه اإلسالم  من دينها، هذا ما يدعمه حكم عمر بن الخطاب حين فر 

 (.911م،ص 4418ورفض )ابن قيم الجوزية 

 

ال شك في أن الزوج المسلم أفضل عند هللا من غيره، و كذلك  أفضلية الزوج المسلم على غيره من األزواج:-ب

 هما شريكان في المعتقد والمستقبل الدنيوي، وهذا يتحقق بطريقين.بالنسبة للمرأة المسلمة حيث تعيش معه و 

 

: المسلم الذي هو على ملة اإلسالم قبل أن يتزوج هذه المرأة، وال يهم كثيرا إن كان ولد في من أبوين المسلم الملّي-

سالم و قيمه العليا، مسلمين أو أسلم ثم أراد الزواج، فهذا أفضل للزوجة من الشخص الذي عاش بعيدا عن تعاليم اإل

و المسألة مرتبطة بالبيئة، ألن الكثير األشخاص قد يعيشون في البالد اإلسالمية بمبادئ و أفكار ال تمت إلى الدين 

 بصلة، بينما نجد آخرين ال يختلفون عن المسلمين إال في اإلقرار بالعقائد الحقة.

 

ب بااللتزام بتعاليم اإلسالم، سواء كان في البالد : وهو الشخص الذي اهتدى إلى طريق الصواالمسلم المهتدي-

اإلسالمية أم غيرها، وسواء ولد ألبوين مسلمين أو لغيرهما، فالعبرة بالشخص ال بالموروث الذي يحمله، وكثير من 

 األزواج ال تربطهم باإلسالم إال البيئة والتقاليد، فهؤالء مسلمون باعترافهم، بعيدون عن اإلسالم بأفعالهم.

 

لم يخص قانون األسرة الجزائري ارتباط المرأة  قانون األسرة الجزائري و زواج المسلمة من النصراني.-ج

المسلمة بزوج نصراني، بل سار على منهج القوانين العربية التي ترى غير المسلمين كلهم ملة واحدة)عطية بن دمحم 

الجزائر حيث يعيش أكثر من خمسة (،لكن هذه القوانين يجب مراجعتها خصوصا في  113م،ص 4111سالم،

ماليين جزائري في أوروبا حيث يختلطون بغيرهم من أهل الثقافات والديانات، وقد استطاعوا فرض تواجدهم 

 بحفاظهم على انتسابهم لوطنهم ودينهم، لذلك على القانونيين دعمهم.

 

جزائري  زواج المسلمة مع غير يمنع قانون األسرة ال :(44-31)قانون رقم  زواج المسلمة مع غير المسلم-

المسلم، لكنه لم يتطرق إلسالم الزوجة غير المسلمة وهي في عصمة غير المسلم، خصوصا بعد هذا التعايش الواسع 

الذي تشهده شعوب حوض البحر األبيض المتوسط، بات من الضروري سن قوانين تبرز مدى انفتاحنا على 

 بتنا، ألن االنغالق سبب كل تخلف وتأخر.اآلخرين دون التنازل عن معتقداتنا و ثوا

 

يسمح القانون الجزائري للزوجين باشتراط أشياء في عقد الزواج على أن ال الشرط جائز في عقد الزواج وبعده: -

تنافي مقتضى الزواج، وهذا شيء إيجابي يمكن استغالله في اشتراط الزوجة المسلمة على زوجها ما يضمن لها 

م(،ومما يمكن اإلشارة إليه هو اختصاص زواج الجزائريين  1002كاملة )المجلس الشعبي الوطني،حقوقها الدينية 

والجزائريات بتنظيم خاص إذا أرادوا االرتباط بشخص أجنبي، حيث تفرض اإلدارة إثبات إسالم الزوج األجنبي 

مكن االستغناء عن هذا النوع من بشهادة خاصة، وهذا يمكن التحايل عليه بمجرد النطق بالشهادة أو نحوها، لذلك ي

 (.84اإلجراءات )قانون األسرة الجزائري، المادة 

نجد في األحكام الموروثة عن عصر الخالفة الراشدة تفصيال حول  اختالط مفهوم المهاجرة والمسلمة واألعرابية:-

دين التوحيد، وقد فرضت  زواج المرأة المهاجرة والمرأة المسلمة والمرأة األعرابية، مع العلم أنهن كلهن على

شروط المواطنة الحديثة هذا النمط من التعايش، والذي يجب تعميمه في بالد المسلمين وتعتبر الجزائر رائدة فيه منذ 

نشأتها هو عدم ذكر ديانة الشخص في أوراق ثبوتيته كما هو حال المواطنين في المشرق مثل مصر وغيرها )بطاقة 

(،ألن تحديد ديانة الشخص في أوراق الهوية يعتبر نوعا من التمييز بين 1049-4-1المواطن عبر العصور بالصور،
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المواطنين،و إذا كان الزوجان على غير دين واحد،فإن ذلك ينعكس على نفسية األوالد،و بما أن ظاهرة إسالم 

 الزوجة تعتبر معاصرة فإن ذلك يحتم على الباحثين إشباعها من حيث الدراسة واالستبيان.

 

وحتى تظهر أوجه الشبه بين النصراني واألعرابي يجب : اشتراك النصراني واألعرابي في بعض أحكام النكاح. -2

 تحديد النصراني واألعرابي المراد بالدراسة.

 : النصراني واألعرابي المشتركان في حكم الزواج.-أ

رانِه")دمحم بن قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "كلُّ َمْولُوٍد يُولَدُ  النصراني:- دانِه ويُنَص ِ ِ َعلَى الِفْطرة َحتَّى يكوَن أَبواه اللَّذَاِن يََهو 

(،فالمقصود هو الرجل المتحمس لدين النصرانية والمشتغل بالتبشير لها 400م ،ص313إسماعيل البخاري ،

ا ومدى قوة تأثيرها عليه، والمتعصب بشدة على غيرها، فهذا ال تؤمن المرأة عليه إال نادرا، ومع ذلك يرجع األمر له

 أما عموم المسيحيين اليوم فهم علمانيون ال يحملون من المسيحية غير االسم كما هو حال كثير من المسلمين.

ُب بَْعدَ الِهْجرة )األلباني، األعرابي:-ب (  ُهَو أَن يَعُودَ إِلَى  118، ص 4111ثاَلٌث  ِمَن اْلَكبَائِِر، ِمْنَها التَّعَرُّ

يَعُدُّونه  يَِة ويُِقيَم َمَع األَْعراب، َبْعدَ أَن َكاَن ُمهاجراً؛ َوَكاَن َمْن َرَجع َبْعدَ الِهْجرة إِلى َمْوِضِعِه ِمن َغْيِر ُعذْر،اْلبَادِ 

بَذة ا قُتَِل عثماُن َخَرج إِلى الرَّ كالُمْرتد؛ َوِمْنهُ َحِديُث اْبِن األَْكَوعِ لَمَّ
1
اج يَْوًما،  وأَقام بَِها، ثُمَّ إِنه دََخلَ   َعلَى الَحجَّ

ْبَت )مسلم بن حجاج،  (. 4139م، ص 388فَقَاَل لَهُ: يَا اْبَن األَْكَوع ارتددَت على َعِقبك وتَعَرَّ

فاألعرابي هو الشخص الذي جاء إلى المدينة طمعا في الصدقات والغنائم و قد جاء ذمهم في القراَن الكريم: 

(، ويمكن القول أن عامة المسلمين صاروا أعرابا حيث 17ة، اآلية سورة التوب)"األعراب أشد كفرا ونفاقا"

أنهم يستوطنون األماكن التي يجدون فيها مستوى معيشي أفضل ، وال يهتمون ألمور دينهم كما فعل أسالفهم 

ِكُح اْلُمَهاِجَرةَ َحتَّى يُْخِرَجَها ِمْن دَاِر أَنَّ اأْلَْعَرابِيَّ اَل يَنْ »من المهاجرين، فعن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، قَاَل: َكتََب إِلَْينَا ُعَمُر 

ِب ال زائلة من المسائل الشائكة ال يخوض فيها الباحثون  47م، ص 307ابن أبي شيبة،«)اْلِهْجَرةِ  (،ومسألة التَّعَرُّ

 لما لها من عالقة أكيدة بحال البالد اإلسالمية مقارنة بغيرها من البلدان األخرى. 

 

يبدو أن الخلفاء كانوا يوجهون هذه الخطابات إلى والتهم على الراشدة التي تضبط العالقة الزوجية :: اآلثار -ج

األمصار لضبط العالقة الزوجية بين مختلف شرائح المجتمع اإلسالمي، ولم يكن للعلماء والقضاة وأهل الفتوى غير 

، حيث صار المجتهد يتوجه باجتهاده إلى المرأة النصح للحاكم و التوجه إليه باجتهاداتهم، على عكس ما يحدث اليوم

والرجل مباشرة فعمت الفوضى واضطرب حال المسلمين،بل إن الثقة انعدمت في مراكز الفتوى التي تخصصها 

الحكومات للمواطنين فيطلبونها من جهات أخرى يعتقدون أنها أكثر التزاما بالشرع فيقع الجميع في المحذور الذي 

 فروا منه.

 

ِ، َعْن يَِزيدَ ْبِن أَبِي ِزيَاٍد، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب قَاَل: َكتََب ُعَمُر ْبُن  استعمال الزواج لنشر اإلسالم:-د َعِن الثَّْوِري 

جُ »اْلَخطَّاِب:  ُج  أَنَّ اْلُمْسِلَم يَْنِكُح النَّْصَرانِيَّةَ، َوأَنَّ النَّْصَرانِيَّ اَل يَْنِكُح اْلُمْسِلَمةَ، َويَتََزوَّ اْلُمَهاِجُر اأْلَْعَرابِيَّةَ، َواَل يَتََزوَّ

(،وهنا يظهر الفرق بين 11م،ص 738عبد الرزاق الصنعاني،«)اأْلَْعَرابِيُّ اْلُمَهاِجَرةَ ِليُْخِرَجَها ِمْن دَاِر ِهْجَرتَِها

سلمة مهاجرة، كما المسلمة المهاجرة والمسلمة غير المهاجرة، وما تختص كل واحدة منهم بميزة وحكم، فليست كل م

يظهر من خالل المرسوم الخليفي، وهناك نوع ثالث في مصطلح الخطاب الرسمي يتضمن األعرابيات، وهن على 

ما يبدو أولئك النسوة الالتي ليس لهن دور في نشر اإلسالم والجهاد في سبيله، فهؤالء يمكن اعتبارهن نساء 

 ضعيفات يمكن ألزواجهن التأثير عليهن و تنصيرهن.

 

ٌ َوَزْوُجَها ُمْشِرٌك، فَلَْم تَْنقَِض اإلبقاء على رابطة الزواج-3 : َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ قَاَل: قُْلُت ِلعََطاٍء: أََرأَْيَت لَْو أَْسلََمِت اْمَرأَة

ْساَلُم َبْينَهُ «ُهَو أََحقُّ بَِها»ُمدَّتَُها َحتَّى أَْسلََم؟ قَاَل:  َق اإْلِ )عبد الرزاق « اَل أَدِْري َواَّللَِّ »َما؟ قَاَل: ، قُْلُت: َكْيَف َوقَدْ فَرَّ

(،رغم أن المشرك كان ممن يعبد األوثان إال أن اإلسالم لم يحرمه من االجتماع بزوجته و 18م،ص 738الصنعاني،

 أسرته متى حكَّم عقله و أعلن إسالمه وترك الباطل الذي هو عليه.

 

رص اإلسالم على بقاء الرابطة الزوجية من خالل السنة التي يظهر ح رابطة الزواج أقوى من اختالف الديانة.-أ

تركها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألمته من بعده، حيث أن الحوادث العظيمة التي وقعت بعد هجرته المباركة بينت من هم 

                                                 
1
 منطقة صحراوية بطريق العراق من المدينة المنورة.-
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دخلت األعراب ومن هم المؤمنون من جهة، و من جهة أخرى أوضحت حكم العالقة الزوجية بين المرأة التي 

إن أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها اإلسالم وبقي زوجها على دين الوثنية، ويمكن االستدالل على ذلك بنماذج كثيرة،

ق بينهما سلطان )ابن حزم،  (. 819م،ص 4013فهما على نكاحهما ما لم يفر 

بِ وزوجها زواج زينب بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أبي العاص:-ب ى ْبِن َعْبِد َشْمٍس أَبُو اْلعَاِص لَِقيُط ْبُن الرَّ يعِ ْبِن َعْبِد اْلعُزَّ

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى اَّللَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسلََم َوَهاَجَر إِلَى النَّبِي  ِ َصلَّى اَّللَّ ُ َعلَْيِه »َوَسلََّم اْلقَُرِشيُّ َختَُن النَّبِي  َوَكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اَّللَّ

لِ َوَسلََّم َردَّ عَ   (10م، ص 4471عبد الغني بن عبد الواحد بن علي،)«لَْيِه اْبنَتَهُ بِالن َِكاحِ األَوَّ

أَنَّ أُمَّ َحِكيٍم اْبنَةَ اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم أَْسلََمْت يَْوَم اْلفَتْحِ »َعْن اْبِن ِشَهاٍب زواج أم حكيم من عكرمة بن أبي جهل:-ج

ْساَلِم َحتَّى قَِدَم اْليََمَن، فَاْرتََحلَْت أُمُّ َحِكيٍم َحتَّى قَِدَمْت َعلَى َزْوِجَهابَِمكَّةَ، َوَهَرَب َزْوُجَها ِعْكرِ   َمةُ ْبُن أَبِي َجْهٍل ِمْن اإْلِ

 ِ ْساَلِم فَأَْسلََم، َوقَِدَم َعلَى َرُسوِل اَّللَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِاْليََمِن َودََعتْهُ إلَى اإْلِ دمحم «)عَهُ فَثََبتَا َعلَى نَِكاِحِهَما ذَِلكَ فَبَايَ  -َصلَّى اَّللَّ

 .(411م ، ص 4311بن علي الشوكاني،

لم يفرق النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينهما رغم أنه من المؤلفة قلوبهم )دمحم بن سعد زواج فاختة بنت الوليد من صفوان بن أمية: -د

ِ َصلَّى »ِشَهاٍب أَنَّهُ بَلَغَهُ ( والحكاية كما في الموطأ َعْن اْبِن  7م، ص 301البصري، أَنَّ نَِساًء ُكنَّ فِي َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يُْسِلْمَن بِأَْرِضِهنَّ َوُهنَّ َغْيُر ُمَهاِجَراٍت َوأَْزَواُجُهنَّ ِحيَن أَْسلَْمَن ُكفَّاٌر مِ  ْت ْنُهنَّ بِْنُت اْلَوِليِد ْبِن اْلُمِغيَرةِ َوَكانَاَّللَّ

ْساَلِم فَ  ُ تَْحَت َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ فَأَْسلََمْت يَْوَم اْلفَتْحِ َوَهَرَب َزْوُجَها َصْفَواُن ْبُن أَُميَّةَ ِمْن اإْلِ ِ َصلَّى اَّللَّ بَعََث إِلَْيِه َرُسوُل اَّللَّ

 ِ ِه َوْهَب ْبَن ُعَمْيٍر بِِردَاِء َرُسوِل اَّللَّ ِ َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَن َعم ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أََمانًا ِلَصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ َودََعاهُ َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ

ْساَلِم َوأَْن يَْقدََم َعلَْيِه فَإِْن َرِضَي أَْمًرا قَبِلَهُ َوإاِلَّ َسيَّرَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى اإْلِ ا قَِدَم َصْفوَ َصلَّى اَّللَّ اُن َعلَى َرُسوِل هُ َشْهَرْيِن فَلَمَّ

دُ إِنَّ َهذَا َوْهبَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِردَائِِه نَادَاهُ َعلَى ُرُءوِس النَّاِس فَقَاَل يَا ُمَحمَّ ِ َصلَّى اَّللَّ  ْبَن ُعَمْيٍر َجاَءِني بِِردَائَِك َوَزَعَم اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْنِزْل أَنََّك دََعْوتَنِي إِلَى اْلقُدُوِم َعلَْيَك فَإِْن َرِضيُت أَْمرً  ِ َصلَّى اَّللَّ ا قَبِْلتُهُ َوإاِلَّ َسيَّْرتَنِي َشْهَرْيِن فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى اَّللَّ ِ اَل أَْنِزُل َحتَّى تَُبي َِن ِلي فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر فََخَرَج   بَْل لََك تَِسيرُ أَبَا َوْهٍب فَقَاَل اَل َواَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قِبََل َهَواِزَن بُِحنَْيٍن فَأَْرَسَل إِلَى َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ يَْستَ  ِ َصلَّى اَّللَّ ِعيُرهُ أَدَاةً َوِساَلًحا ِعْندَهُ فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ

ُ َصْفَواُن أََطْوًعا أَْم َكْرًها فَقَاَل بَْل َطْوًعا فَ  ِ َصلَّى اَّللَّ اَلَح الَِّذي ِعْندَهُ ثُمَّ َخَرَج َصْفَواُن َمَع َرُسوِل اَّللَّ أََعاَرهُ اأْلَدَاةَ َوالس ِ

ْق رَ  ِ َصلَّىَعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َكافٌِر فََشِهدَ ُحنَْينًا َوالطَّائَِف َوُهَو َكافٌِر َواْمَرأَتُهُ ُمْسِلَمةٌ َولَْم يُفَر ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَْينَهُ  ُسوُل اَّللَّ اَّللَّ

ْت ِعْندَهُ اْمَرأَتُهُ بِذَِلَك الن َِكاحِ  (،فالمرأة إذا  730م، ص 384مالك بن أنس، «)َوبَْيَن اْمَرأَتِِه َحتَّى أَْسلََم َصْفَواُن َواْستَقَرَّ

فة قلوبهم كحال صفوان بن كانت قوية في دينها وشخصيتها ال يضرها كفر زوجها وال فسقه حتى ولو كان من المؤل

 أمية.

 

والوثنية تشمل كل الديانات األرضية واإللحاد وعبادة الشيطان، ونحوها من  ثانيا: الزوجة المسلمة والزوج الوثني.

العقائد الفاسدة التي تحارب الديانات السماوية، و الديانة اليهودية على أنها سماوية، إال أن أتباعها أسوأ من 

 وا بحكمهم ،وذلك وفق ما يلي من فروع.المشركين ،فكان

احتك المسلمون األوائل بمجموعات بشرية مختلفة في دياناتها بعد  : تمييز اليهود عن النصارى في أحكام النكاح.-1

خروجهم من منطقة الحجاز، أغلبهم كانوا نصارى ويهود، ومنهم أقليات أخرى كالصابئة والمجوس، ورغم أن 

 تفرق بين المسيحيين واليهود في األحكام، إال أن األقضية الصادرة من الخلفاء ظاهر النصوص الشرعية ال

 الراشدين تبين االختالف الكبير بين الطائفتين.

 

يمتاز المسيحيون عن اليهود بقربهم من المسلمين وابتعادهم عن اليهود، وذلك  تميز المسيحيين عن اليهود. -أ

 العتبارات عقائدية وتاريخية.

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيُكْم َوَما جاء في سبب نزول قوله تعالى: "على النصراني:  الصالة- َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن ِباَّللَّ

ِ ثََمنًا َقِلياًل أُولَئَِك َلُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ  ِ اَل يَْشتَُروَن بِآيَاِت اَّللَّ َ َسِريُع اْلِحَسابِ  أُْنِزَل إِلَْيِهْم َخاِشِعيَن َّلِلَّ ")سورة َربِِّهْم إِنَّ اَّللَّ

(،أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:" اخرجوا فصلوا على أخ لكم". فصلى بنا، فكبر أربع تكبيرات، فقال:" هذا 411آل عمران، اآلية 

لت اآلية الكريمة)دمحم النجاشي أصحمة"، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على ِعْلجٍ نصَراني لم يره قط؛ فنز

 (.117م ص 331بن جرير الطبري،

يكفي شاهدا على عداوة اليهود والمسيحيين أنهم قتلوا المسيح عليه السالم الذي يراه العداوة بين اليهود والنصارى: -

ون المسيحيون ربهم، والقراَن الكريم يوضح مدى اختالفهم وعداوتهم مما يبين أنهم ليسوا أمة واحدة وال يختص

َوقَاَلِت اْليَُهودُ لَْيَسِت النََّصاَرٰى على َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرٰى لَْيَسِت اْليَُهودُ َعَلٰى َشْيٍء بأحكام واحدة، قال تعالى :"

ُ يَْحُكُم بَْينَ  ِلَك قَاَل الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم ۚ فَاَّللَّ ُهْم يَْوَم اْلِقَياَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه َوُهْم يَتْلُوَن اْلِكتَاَب ؛ َكذَٰ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَتَتُْهْم أَْحبَاُر يَُهوٍد، فَتَنَاَزُعوا 448سورة البقرة، اآلية )يَْختَِلفُونَ  ِ َصلَّى اَّللَّ (؛قَِدَم أَْهُل نَْجَراَن َعلَى النَّبِي 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى اَّللَّ ، َوقَالَْت ُكلُّ فِْرقٍَة ِمْنُهْم لألخرى لستم على شيء، فنزلت اآلية )دمحم بن أحمد ِعْندَ النَّبِي 

(، ومن ذاك الزمن إلى يومنا هذا واليهود يكيدون للمسلمين وللمسيحيين على حد سواء، 79م،ص 4118القرطبي،

أن اليهود يكرهون بقية الطوائف  حيث تعتقد كل طائفة من أهل الديانات السماوية أن البقية متحالفة ضدها، والواقع

 بنفس الدرجة ويكيدونهم بنفس األسلوب حيث ال فرق عندهم بين مسيحي وال مسلم وال وثني.

. رغم  مشروعية الزواج باليهوديات في النصوص القرآنية الكريمة إال أن الخلفاء : أحكام الزواج بيهوديات2

قواعد الدولة اإلسالمية كان االرتباط بهم غير محب ذ لدى الراشدين كانوا يمنعون من ذلك، وحتى قبل إرساء 

المسلمين و ذلك لمعتقداتهم الخاطئة بحق األمم حيث يعتبرون غير اليهود مخلوقات دونية
.
 

َر، فَقَاَل ُعَمُر: َعْن َمْعَمٍر، َعْن قَتَادَةَ، أَنَّ ُحذَْيفَةَ نََكَح َيُهوِديَّةً َزَمَن ُعمَ الدليل األول على كراهة الزواج بيهودية: -أ

ْقَها، فَإِنََّها َجْمَرهٌ » ْقَها ُحذَْيفَةُ ِلقَْوِلِه: «. اَل »قَاَل: أََحَراٌم؟ قَاَل: « َطل ِ عبد «)َحتَّى إِذَا َكاَن بَْعدَ ذَِلَك َطلَّقََها»قَاَل: فَِلَم يَُطل ِ

 (.12م ، ص 738الرزاق الصنعاني، 

ْحَمِن ْبِن نِْسَطاٍس، أَنَّ الدليل الثاني على كراهة الزواج بيهودية: -ب َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ قَاَل: أَْخبََرنِي َعاِمُر ْبُن َعْبِد الرَّ

ِ نََكَح بِْنَت َعِظيِم يَُهوٍد قَاَل: فَعََزَم َعلَْيِه ُعَمُر:  م ص 738د الرزاق الصنعاني، عب«) ِإالَّ َما َطلَّقََها»َطْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد اَّللَّ

12). 

:" اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَاُتۖ  َوَطعَاُم الَِّذيَن أُوتُوا يتمسك الكثير من المسلمين بقوله تعالى ال تحل مصاهرة الحربيين:-ج

َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبِلُكْم إِذَا  اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُّهْم ۖ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاتِ 

(،ولكن أهل العلم رأوا أن 2")سورة المائدة، اآلية آتَْيتُُموُهّن أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َواَل ُمتَِّخِذي أَْخدَانٍ 

نَِساُء أَْهِل اْلِكتَاِب إذَا َكانُوا َحْربًا")أحمد بن علي  اَل تَِحلُّ " مصاهرة أهل الكتاب مشروط؛ قال ابن عباس:

(، وجاء في فقه زيد بن علي أنه كره الزواج من أهل الحرب، وقال شارح الروض 819م، ص 111الجصاص،

(،فالشعوب التي تحارب المسلمين بدافع العقيدة ال 170النضير أنه التحريم )الحسين بن أحمد السياغي،ب ط، ص 

ي للمرأة أن تبقى بينهم، وكذلك الزوج الذي يحارب اإلسالم عليها أن ال تستقر عنده إذا كان له تأثير في ينبغ

 الواقع،أما إذا كان ال يشكل خطرا فال ينبغي لها هدم أسرتها لمجرد هواجسه النفسية

اصع الذي تركه الخلفاء تظهر قداسة الرابطة الزوجية من خالل اإلرث الن: قداسة الرابطة الزوجية في اإلسالم.2

الراشدون والمتجلي في تصديهم الشخصي للقضاء واإلفتاء في الزواج، خصوصا في ذلك الوقت الذي توسعت 

 الدولة اإلسالمية فيه واختلطت بسائر الشعوب والديانات، وهو وقت يشبه عصرنا بوجه من الوجوه.

ق بين النصراني وزوجته إذا أسلمت:-1 وص الواردة عن اإلمام علي رضي هللا عنه أن توضح النص : ال يفرَّ

الخلفاء الراشدين لم يكونوا يفرقون بين النصراني وزوجته لمجرد إسالمها، بل التفريق يحدث إذا أجبرها على 

االنتقال للعيش معه في دار الحرب، أما كونه يبقى على نصرانيته وهو مقيم بين المسلمين فهي مسألة وقت ال أكثر، 

 يسلم كما أسلم النصارى قبله. إذ سرعانما

 (.412م،ص 107:" ُهَو أَْملَُك ِلبُْضِعَها َما دَاَمْت فِي دَاِر ِهْجَرتَِها ")ابن قيم الجوزية،النص األول-أ

 (.13م، ص 4199:" ُهَو أَْولَى ِبَها َما لَْم تَْخُرْج ِمْن ِمْصِرَها ")ظفر أحمد التهانوي،النص الثاني-ب

ْق بَْينَُهَما ُسْلَطاٌن )ابن أبي شيبة،إْن أَ النص الثالث:-ج م، 307ْسلََمْت، َولَْم يُْسِلْم َزْوُجَها فَُهَما َعلَى نَِكاِحِهَما َما لَْم يُفَر ِ

 (. 20ص 

يرى فقهاء المذاهب اإلسالمية تعلق حق الزوجة المالية في : حقوق الزوجة محفوظة في ذمة زوجها النصراني. -2

 ة عليه، وحتى لو أسلمت فإن ذلك ال يسقط حقها كزوجة.ذمة زوجها ما دامت موقوف

رغم أن فقهاء المذهب الحنفي القدامى يفتون بالفرقة بين الكافر وزوجته متى أسلمت،  ثبوت النفقة عند األحناف:-أ

 (.19م، ص 4022إال أنهم يثبتون لها نفقتها )أحمد بن أبي سهل السرخسي، 

كثرة االجتهادات الواردة من طرف علماء المذهب المالكي تجتمع حول ثبوت النفقة  ثبوت النفقة عند المالكية:-ب

 (.91م، ص 4011للزوجة رغم اختالفهم حول مسألة أحقية الزوج بزوجته متى أسلمت )أبو الوليد بن رشد،

ْلِعدَّةِ أو لم يسلم حتى انقضت فلها نفقة قال الشافعي: " َولَْو أَْسلََمْت قَْبلَهُ ثُمَّ أَْسلََم فِي اثبوت النفقة عند الشافعية:-ج

ً أِلَنََّها محبوسةٌ َعلَْيِه َمتَى َشاَء أَْن يُْسِلَم َكانَا َعلَى الن َِكاحِ")علي بن دمحم الماوردي، م، 4011العدة في الوجهين جميعا

 (.137ص 

ْوَجْيِن َجِميعًا" )ابن قدامة قال ابن قدامة: "قَاَل أَْصَحابُنَا: َونَفَقَتُهَ ثبوت النفقة عند الحنابلة: -د ا ُمْعتَبََرةٌ بَِحاِل الزَّ

 (.412م، ص 4411الحنبلي،
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ْوِجيَّةُ فَالنَّفَقَةُ  ثبوت النفقة عند الظاهرية:-ه ْوِجيَِّة، فَإِذَا ُوِجدَْت الزَّ قال ابن حزم:"َما النَّفَقَةُ َواْلِكْسَوةُ إالَّ بِإَِزاِء الزَّ

 (120م ، ص 4013")ابن حزم،َواْلِكْسَوةُ َواِجبَتَانِ 

ال يمكن التفريق بين الزوجين ما دامت المرأة ترجو إسالم زوجها : الرابطة الزوجية تبقى متى رغب الزوجان .3

 مهما طالت المدة التي بقيت بعد إسالمها.

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه أَنَّ رَ »َعْن ِعْكِرَمةَ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، زينب رضي هللا عنها تنتظر إسالم زوجها سنتين:-أ ُسوَل اَّللَّ

لِ  بِيعِ بَْعدَ َسنَتَْيِن بِنَِكاِحَها اأْلَوَّ  (.917م،ص 312ابن ماجة،«)َوَسلََّم، َردَّ اْبنَتَهُ َعلَى أَبِي اْلعَاِص ْبِن الرَّ

صلى  -:عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد  رسول هللا زينب رضي هللا عنها تنتظر إسالم زوجها ست سنوات-ب

، 318زينَب ابنتَه على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح األول، ولم يُحِدْث شيئاً )أحمد بن حنبل، -هللا عليه وسلم 

ِ ِسِنينَ »(؛ وفِي لَْفٍظ أِلَْحَمدَ 189ص   (412م، ص 4700األمير دمحم بن اسماعيل،«)َكاَن إْساَلُمَها قَْبَل إْساَلِمِه بِِست 

يظهر هذا من خالل استقراء حياة كل من الزوجين رضي هللا عنها تنتظر إسالم زوجها ثماني عشرة سنة:  زينب-ج

 الكريمين حيث تأخر إسالم الزوج إلى فتح مكة بينما أسلمت الزوجة في أول البعثة.

ْلقَُرِشي  العبشمي صهر لقيط ْبن الربيع ْبن َعْبد العزي ْبن َعْبد شمس ْبن َعْبد مناف أَبُو العاص اترجمة الزوج:-

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ابنته زينب وهو والد أمامة بِْنت أَبِي العاص التي حملها النَِّبي  َصلَّى ُ َعلَْيِه  َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَّ

م ص 4101 الجزري،َوَسلََّم فِي الصالة، وكانت زينب قَدْ هاجرت بعد وقعة بدر، ثُمَّ أسلم بعد ذَِلَك )علي بن دمحم

110.) 

ِ ترجمة الزوجة:- ى ْبِن  -َزْينََب بِْنَت َرُسوِل اَّللَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ،وأمها َخِديَجةُ ِبْنُت ُخَوْيِلِد ْبِن أََسِد ْبِن َعْبِد اْلعُزَّ َصلَّى اَّللَّ

ى ْبُن َعْبِد َشْمِس ْبِن تزوجها ابن خالتها أبو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قصي. وكانت أكبر بنات رسول هللا  بِيع ْبن َعْبد اْلعُزَّ العاص ْبن الرَّ

ِ أَنَّ َعْبِد َمنَاِف ْبِن قصي قبل النبوة، أَْخبََرنَا َعْبدُ اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاٍء اْلِعْجِليُّ َعْن دَاُودَ ْبِن أَبِي ِهْنٍد عَ  ْن َعاِمٍر الشَّْعبِي 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َزْينََب بِْنَت َرُسوِل اَّللَّ بِيعِ فَأَْسلََمْت َوَهاَجَرْت َمَع أَِبيَها. َوأَبَى  -لَّى اَّللَّ َكانَْت تَْحَت أَبِي اْلَعاِص ْبِن الرَّ

(، هذا ما دفع الكثير من المحققين إلى القول أنها أسلمت 12م ص 301أَبُو اْلعَاِص أَْن يُْسِلَم )دمحم بن سعد البصري، 

(،فالسيدة زينب رضي هللا عنها بقيت سنوات عديدة بعيدة 412م، ص 317ة سنة )ابن قيم الجوزية،قبله بثماني عشر

عن زوجها وهي في المدينة وهو في مكة دون أن تطلب االنفصال عنه،ودون أن يطلقها هو رغم اختالف الديانة 

 ن تتحكم فيه الظواهر السياسية االَنية.وبعد الدار والحرب الدائرة بين ملة الكفر وملة اإليمان ألن الزواج أقدس من أ

يمكن االستدالل على أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يكن يلغي عقدا بين زوجين ما  : تأكيد اإلسالم على تثبيت الزواج و تأكيده.4

 وجد إلى ذلك سبيال، بل كان يؤكده و يعضده ويقويه لما ورد من روايات صحيحة.

ٌ َعلَى َعْهِد ألول ولو مع رجل كافر:اإلسالم يعتبر بالزواج ا-أ ُ َعْنُهَما، قَاَل: أَْسلََمِت اْمَرأَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  َجْت، فََجاَء َزْوُجَها إِلَى َرُسوِل اَّللَّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَتََزوَّ ي قَدْ أَْسلَْمُت َوَسلََّم، فَقَاَل: إِن ِ َرُسوِل اَّللَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َزْوِجَها اآْلَخَر، َوَردََّها إِلَى َزْوِجَها »َمعََها، َوَعِلَمْت بِإِْساَلِمي َمعََها،  َفنََزَعَها َرُسوُل اَّللَّ

لِ   (143م،ص 177دمحم بن عبد هللا الحاكم النبسابوري،«)اأْلَوَّ

ِ  يفرح الجتماز الزوجين بعد طول انقطاز:النبي ملسو هيلع هللا ىلص-ب ِه ، أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَْيٍب ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجد ِ

بِيعِ بِنَِكاحٍ َجِديدٍ »َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم   م ص 121ي،علي بن عمر الدارقطن«)َردَّ َزْينََب اْبنَتَهُ َعلَى أَبِي اْلعَاِص ْبِن الرَّ

(، فإن صحت الرواية فربما يكون قد أمر بصنع وليمة تعبيرا عن فرحه ملسو هيلع هللا ىلص، وحتى لو كانت الوليمة حقيقية فهي 878

مجرد شعار عن الفرح والسرور بلم شمل زوجين طال ابتعادهما عن بعضهما سنوات عديدة، والوالئم ليست من 

 العادات المستحسنة والسنن الثابتة أركان الزواج وال من شروطه،بل هي من

 

 نتائج الدراسة:
 فتوى انفصال الزوجة ال تخدم اإلسالم-

 انفصال الزوجة ال تخدم األسرة-

 انفصال الزوجة تشتت األبناء بين أبوين مختلفين في العقيدة.-

 انفصال الزوجة تفتح المجال أمام تفكك أسري كبير بدون مسوغات شرعية وال أخالقية.-

 

 مةخات
الرابطة الزوجية من أقدس الروابط التي اهتم بها اإلسالم، ولم يتعرض لها ما لم تؤثر سلبا في معتقد اإلنسان الذي 

ينبني عليه حياته األبدية،فالمرأة التي أسلمت وهي في عصمة كافر حقيق بها أن تختار العيش معه أو أن تفارقه،أما 

الحنيف اختار لها التضحية بعالقتها الزوجية حفاظا على ما هو خير  التي تكون مضطهدة في بالد الغرب،فالشرع
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لها في الدارين،ولماذا ال يكون للزوجة حق تقرير مصيرها في البقاء مع زوجها متى رأت أنها ال تتعرض منه 

اإلسالم  للتضييق أو االستهزاء بدينها، وربما يلتمس منها األخالق اإلسالمية والمعاملة اإليمانية فينشرح صدره

وتنال بذلك أجرا عظيما حيث تكون سببا في الحفاظ على بيتها من جانب و في دخول زوجها لإلسالم من جانب 

آخر؛أما إذا كانت المرأة ضعيفة أمامه و هو المتسلط عليها فحينها يمكن مناقشة االنفصال كحل نهائي للرابطة 

ة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص و خلفائه الراشدين أكبر دليل على اهتمامهم الزوجية من باب آخر العالج الكي،ولعل األقضية الوارد

الشخص بهذه المسألة حيث تصدوا لها باعتبارهم الحكام رغم وجود قضاة ومفتين وعلماء دين في كل مصر من 

 أمصار الدولة اإلسالمية آنذاك،ولذلك ال يحق التكلم في عقد الزواج غير الحاكم أو طرفي العقد.

 

 التوصيات
 دراسة شروط عقود الزواج بين الزوجين المختلفين في الدين.-4

 استغالل االنفتاح الثقافي بما يخدم المسلمات في الغرب.-1

 منع اإلفتاء بالتفريق بين األزواج ألن هذا من صالحيات الحاكم وحده.-8

 حصر االجتهاد الفقهي في كون المرأة مضطهدة في دينها أم ال.-1

 إظهار صور وفاء الزوجة المسلمة لزوجها و صبرها عليه و حرصها على استنقاذه من الكفر.-2

 

 قائمة المراجع
(،المصنف، تح حبيب الرحمن  4172. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ،) 1

 ، دار الفكر،بيروت.4األعظمي،ط 

(، أحكام أهل الذمة، تح يوسف بن أحمد 4117عد شمس الدين ابن قيم الجوزية،). دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن س 2

 الدمام. –، رمادي للنشر 4شاكر بن توفيق العاروري،ط  -البكري 

. عطية بن دمحم سالم ،)ب ط(، شرح بلوغ المرام، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  3

 اإلسالمية.

 ، دار طوق النجاة ،مصر. 4(،تح دمحم زهير بن ناصر الناصر،ط 4111و عبدهللا البخاري ،).دمحم بن إسماعيل أب1

 .ابن منظور الرويفعي اإلفريقي،)ب ط(، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت.2

معجم .مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / دمحم النجار(،)ب ط( ال9

 الوسيط ، دار الدعوة،مصر.

(،سلسلة 4111.أبو عبد الرحمن دمحم ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني ،)7

 ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض. 4األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ط 

النيسابوري،)ب ط(،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى .مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 3

 بيروت. –رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، تح دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

(،المصنف، تح كمال 4134. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )1

 الرياض. –، مكتبة الرشد  4الحوت،ط  يوسف

 –دار الفكر  4. أبو دمحم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ب ط(، المحلى باآلثار،ط 40

 بيروت.

 (،الشبكة اإلسالمية.1001عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي،) -44

،  4( ، نيل األوطار، تح عصام الدين الصبابطي،ط 4118بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني اليمني ). دمحم 41

 دار الحديث، مصر..

(، الطبقات 4110. أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )48
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