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  المقدمة
من يهد اهللا فـال      ،فسنا وسيئات أعمالنا  ونعوذ باهللا من شرور أن    ،ينه ونستغفره إن الحمد هللا نستع   

  � عبـد اهللا ورسـوله     اًوأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمـد         ، ومن يضلل فال هادي له    ، مضل له 
  :وبعد.... وعلى آله وصحبه أجمعين 

، كما أن أعظم الخـسارة      إن أكبر نعم اهللا على عبده أن يهديه لإليمان، ويشرح صدره لإلسالم           
في الدنيا واآلخرة أن يدخل اإلنسان في دين اهللا ويذوق حالوته، ويستضيء بنوره، ثم يخرج مختـارا                 

 عقبيه  من النور إلى الظلمات فيترك دين اهللا، ويدخل في دين الشيطان، أيا كان ذلك الدين، فيرتد على                
  .بعد أن كان على نهج سوي

وقد يكون التفريق بحكم ،أو بإرادة أحدهما، فإما يكون بإرادة الزوجينإن التفريق متعدد األنواع  
وقد يكون التفريق بحكم الشرع وهو ما يعرف بالتفريق الجبري ومنه جزء هو محطة بحثـي                ،القاضي

كما وأنه يوجد فـرق     .هذا والذي يتناول نوعين من التفريق وهو التفريق للردة والتفريق إلباء اإلسالم           
 .لفسخ ولقد جعل العلماء له ضابط تميز لكل منهمابين الطالق وا

ويترتب على ردة الـزوجين آثـار   ، عتقاداردة فعل وردة قول وردة   صور  إن الردة لها ثالثة     
تختلف هذه اآلثار باختالف الحال فإذا كان قبل الدخول تختلف عما إذا كان بعد الدخول يكون للقاضي                 

  .  الردةسلطة تقديرية للتفريق بين الزوجين بسبب
ولم يؤمر أن ينقب عـن قلـوبهم وال أن          ،  � رسوله ته وطاعة يلتزموا طاع لذلك أمر اهللا أن      

يشق من بطونهم، بل يجرى عليهم أحكام اهللا في الدنيا إذا دخلوا في دينه ، ويجرى أحكامه في اآلخرة                   
 .انالم ، وأحكام اآلخرة على اإليمعلى قلوبهم ونياتهم ، فأحكام الدنيا على اإلس

إن  .وللقانون الفلسطيني في هذا الموضوع موطن وحكم بما رجح عند اإلمام أبي حنيفة النعمان
إباء اإلسالم موضوع حساس وخطير إذ أنه يفرق بين أسرة كانت مجتمعة ويأبى الزوج أو الزوجة 

.ريق بينهما إلباء أحدهما اإلسالمفيستوجب حكم التف
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  :طبيعة الموضوع: أوالً
  لى دليـل فـالتفريق   تكون مؤثرة وقوية وكذلك مستندة ع   األساسية للتفريق ال بد أن    إن الواقعة   

  :بين الزوجين له عدة حاالت منها
 .أن يكون التفريق بين الزوجين بإرادة منفردة من الزوج .١

 .أن يكون التفريق بين الزوجين بإرادتهما .٢

 .إما أن يكون التفريق بين الزوجين بحكم القاضي .٣

 "التفريق الجبري"تفريق بين الزوجين بحكم الشرع إما أن يكون ال .٤

  .وطبيعة هذا الموضوع يشتمل التفريق بحكم الشرع أي لسبب أخل في الشرع وهو بالتفريق الجبري

  :أهميـة الموضـوع: ثانياً
 و الذي شمل صورة من صور التفريق بين الزوجين والتي ال تبعد        الموضوعهذا  تتجلى أهمية   

 العقيدة عقيدة اإلنسان المسلم وتنتهي هذه األمور إلى تفكك أسري ومجتمعـي             عن كونها أمور تصيب   
يتسبب في انهيار المجتمع وذلك لكون اإلنسان فرط في أموره الدينية والعقدية والتي مآل تفريطه فيها                

  .التفريق وليس أي تفريق أنه التفريق بحكم الشرع أي التفريق الجبري

  : الموضوعاختيارأسباب : ثالثاً
وعامة عند غيرهم من سائر الملـل       ، وضوع من أهمية خاصة عند المسلمين     باإلضافة لما للم  

  :ختيار هذا الموضوع عدة أسباب تتمثل فيما يليوالديانات فقد دعاني وحفزني إلى ا
 .أن ما بينته في أهمية الموضوع يعد السبب الرئيس إلختيار هذا الموضوع .١

 ".التفريق الجبري"ه التفريق بقوة الشرع الدور المهم والعظيم الذي يبين في .٢

 الموضوع بواقع الناس وحياتهم وأقوالهم ألنه يلمس واقعا يعيشونه ويتفاعلون معه ارتباط هذا  .٣

 .هذا الموضوع وأسهم في جمعه وتبيانهبلعلي اكون ممن يثري المكتبة اإلسالمية  .٤

ها وأن التفريق ال يقتصر على رغبتي في إبراز أهمية الموضوع من جهة واقع الحياة التي نعيش .٥
.الطالق وحسب وإنما القول أو العمل أو اإلعتقاد
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  :الجهـود السابقـة: رابعاً
بعد البحث والمطالعة والرجوع إلى المكتبات والدوريات قسم الرسائل العلميـة والكتـب والمجـالت               

على بحث  ) طالعيعلمي وا (الحديثة وسؤال المختصين وبعد بذل ما استطعت من جهد لم أعثر حسب             
أو كتاب تناول هذا الموضوع بشكل خاص أو أن أحدا أفرد له كتابا مستقال إال أن العديد والكثير مـن                    

من كتب الفقه تحـدث     الكتب تناولت موضوع التفريق بحكم الشرع بصورة عامة فال يكاد يخلو كتاب             
ه بخصوص أنواع التفريق    لكن بشكل جزئي بسيط ال يجمع فيه المطلوب إيضاح        و عنه في باب الطالق   

 اإلسالم و لم أجد كتابا مستقال إباءبحكم الشرع وأخص عنوان بحثي وهو التفريق بين الزوجين للردة و
  .ن أبحث في هذا الموضوع المهم أاتجاهييجمع شتات هذا الموضوع في بحث مستقل فكان 

  :خطـة البحث: خامساً

  :وخاتمة، تتكون خطة البحث من مقدمة وثالثة فصول

  التفريق وأنواعه: الفصل األول
  : مباحثثالثةوفيه 

  .التفريقومشروعية حقيقة : المبحث األول
  :ثالثة مطالبوفيه 

  .تعريف التفريق لغة :المطلب األول
  .تعريف التفريق اصطالحاً :المطلب الثاني
  .مشروعية التفريق :المطلب الثالث

  .مشروعية التفريق من القرآن الكريم :أوالً 
  . مشروعية التفريق من السنة النبوية :ثانياً
  . مشروعية التفريق باإلجماع:ثالثاً 
  . مشروعية التفريق من المعقول:رابعاً 

  .الفرق بين الفسخ والطالق وضوابطه: نيالمبحث الثا
  :وفيه مطلبان
  .لفرق بين الفسخ والطالق ا:المطلب األول
 .الضابط بين الفسخ والطالق :المطلب الثاني
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  أنواع التفريق بين الزوجين: ثالثحث الالمب
  :وفيه مطلبان
  .أنواع التفريق :المطلب األول
 أقسام التفريق :المطلب الثاني

  التفريق بين الزوجين للردة: الفصل الثاني
  : مباحثثالثةوفيه 

  حقيقة الردة:المبحث األول
  : مطالبثالثةوفيه 

  .اصطالحا  وتعــريـف الردة لغة :المطلب األول
  .بم تكون الردة :طلب الثانيالم

  .األدلة على وقوع الردة :المطلب الثالث
   اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة قبل الدخول وبعده:المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان
   اآلثار المترتبة على الزوجية قبل الدخول:المطلب األول

  . وقوع الفرقة: أوالً
  . نوع الفرقة: ثانياً
  .ار المهر مقد :ثالثاً

  بسبب الردة بعد الدخول اآلثار المترتبة على الزوجية : المطلب  الثاني
  : مصير الزوجية: أوال
  : نوع الفرقة بسبب الردة بعد الدخول: ثانيا
   مقدار المهر:ثالثا 

  .سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالردة: المبحث الثالث
  :  مطالبأربعةوفيه 

  . السلطةتعريف :المطلب األول
  تعريف القاضي :المطلب الثاني
  مدى حاجة التفريق بين الزوجين بسبب الردة للقضاء :المطلب الثالث
   في المحاكم الشرعية في قطاع غزةتطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب الردة :المبحث الرابع
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  التفريق بين الزوجين إلباء اإلسالم: الفصل الثالث
  وفيه خمسة مباحث

  .حقيقة إباء اإلسالم: األولالمبحث 
  :وفيه ثالثة مطالب

  اصطالحا  واإلباء لغة :المطلب األول
  األدلة على وقوع إباء اإلسالم :المطلب الثاني

                اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب إباء اإلسالم قبل : المبحث الثاني
  .الدخول وبعد الدخول

  :وفيه مطلبان
  ر المترتبة على الزوجية بسبب إباء اإلسالم قبل الدخولاآلثا:المطلب األول

   وقوع الفرقة: أوالً
    نوع الفرقة: ثانيا
  مقدار المهر : ثالثا

 اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب إباء اإلسالم بعد الدخول: المطلب الثاني

    وقوع الفرقة: أوالً
   نوع الفرقة: ثانيا
  مقدار المهر : ثالثا

  . سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين إلباء اإلسالم: ثثالالمبحث ال
تطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب إباء اإلسالم في المحاكم الشرعية : الرابعالمبحث 

  .في قطاع غزة
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  :منهج البحث: سادساً
 .المعاصرةتب المعتمدة والمتخصصة القديمة وجمعت المادة العلمية من الك .١

لكـل  ، فيها معتمداً على المصادر األصيلة    ة وذلك بعد جمعها وتحليل ما جاء        أصلت المسائل الفقهي   .٢
سب المعلومات إلى   وذلك حسب التسلسل التاريخي للمذاهب ومن ثم أن       ، مذهب من المذاهب الفقهية   

 .المصادر األصيلة

لة قمت بالربط بين ما ذكره الفقهاء القدامى والمحدثون في هذا الموضوع حتى أجمع ما بين األصا .٣
 .األصيلة والمعاصرة، وحتى يكون البحث معالجاً للواقع بناء على قواعد الفقه اإلسالمي

استعنت بكتب القضاء والقانون ذات العالقة بموضوع البحث ورجعت إليها عند الحاجـة وكـذلك                .٤
 . استخدمت معاجم اللغة عند بيان بعض األمور وتوضيح معانيها اللغوية

صة بالموضوع بقانون األحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية         ربطت المسائل الفقهية الخا    .٥
 .في قطاع غزة

 .رتبت اآلراء الفقهية بحسب قدم المذهب مع ذكر األدلة .٦

 .رجحت ما أراه راجحا ما استطعت مدعما بأدلته .٧

  . عزوت اآليات الكريمة إلى سورها وذكرت أرقامها .٨
ألنه محكوم بصحتها أما غير ذلك من األحاديث        خرجت أحاديث البخاري ومسلم دون الحكم عليها         .٩

 .فذكرت الحكم عليها ما استطعت لذلك سبيال

اكتفيت بذكر اسم المؤلف والكتاب ثم الجزء والصفحة في الحاشية وقمت بعمل توثيق كامل في             .١٠
 . قائمة المراجع

  :الخاتمة: سابعاً
  .  والفهارسوهي تتضمن أهم النتائج والتوصيات

 بأن  علىفي هذه الرسالة المتواضعة وأن يمنكون وفقت  سبحانه وتعالى أن أ اهللاوأخيرا أدعو
كون في ميزان حسناتي يوم القيامة ا اإلسالم والمسلمين وأن تأكون مخلصا لوجهه الكريم وأن ينفع به

نفعنا سأل اهللا سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما يهللا وإال فمن الشيطان ومن نفسي وأفإن وفقت في ذلك فمن ا
 .وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه

  
.وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



  ي
 

  

  

  شكر وتقدير

��5=���4 2َ3ْ>��	(� ;�4َ7& ............���� :��ل � ��َ���	<�2 �%ُ!	�َ3 	�َ3 4��	;>ِ	�َ3 �?��  &4َ7�; �)	��<ْ2َ3 4���=5 ��َ���	<�2 �%ُ!	�َ3 	�َ3 4��	;>ِ	�َ3 �?��  &4َ7�; �)	��<ْ2َ3 4���=5 ��َ���	<�2 �%ُ!	�َ3 	�َ3 4��	;>ِ	�َ3 �?��  &4َ7�; �)	��<ْ2َ3 4���=5 ��َ���	<�2 �%ُ!	�َ3 	�َ3 4��	;>ِ	�َ3 �?�� ............    � )٢(.  

  :� وتطبيقاً لقول رسول اهللا، ا بحثي هذإلتمامفالحمد هللا الذي وفقني 
   )٣("نْاس الريشكُال  من لَّه الركُ يشْ ال" 

  : أستاذيوي لشيخه أتوجه بالشكر والتقدير وعلي
  ماهر حامد الحولي/ الدكتور

  عميد كلية الشريعة والقانون

شـادي  إر جهـداً فـي       يألُ حيث إنه لم    الذي أكرمني اهللا به مشرفاً على بحثي فكان نعم العون،         
   .ونصحي حتى إتمام بحثي وخروجه بهذه الصفة

الكريمين عضوي لجنة المناقشة صاحبي الفضيلةكما أتقدم بالشكر والعرفان ألستاذي :  

  حفظه اهللا) ماهر السوسي: (فضيلة الشيخ الدكتور
  حفظه اهللا) شحادة السويركي: (وفضيلة الشيخ الدكتور

� ������ ه���ا وإ��ا����3��8 ��,+#57'���ت وت %3���5 وت��.#0$3 ح+��1 ��0./ ,)&%��.-  ,+*��()'&� �%$��#ل ! �
  .ا,&�اد ! 3 ?;:اه&� ا< = � >�5 ا,;:اء

?Lن� أش�B آ/ !I D�هH ?� إن;�ز ���� و>�و37 إ,1 ا, #ر وأ>D! E  ، وا,��B !#ص#ل @ه)3

وال ة ممثلة في عميد الكليهيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون وكافة العاملين بالكلية �H' 5 أ=(�ء 
أنسى أن أشكر األستاذ خالد األدغـم الذي قام مشكوراً بتنسيق الرسالة لتخرج بأبهى صورة،  كما 

  . وأشكر كل من أحسن إلي وفاتني التنبيه إليه
  وفي الختام أتقدم بالشكر لكل من دعا اهللا لي بالتوفيق والنجاح والسداد

����� �� 	
 ��	�� �� ���� 

                                                 

 ).١٩(من األية :   سورة النمل(2)

حديث :  قال األلباني  ؛)٤٨١١: ح رقم ، ٧٢٣ص، باب في شكر المعروف   /كتاب األدب ( أخرجه أبو داوود في سننه       (3)
  ).٧٢٣ص(سنن أبي داوود بتخريج األلباني : انظر. صحيح
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  التفريق وأنواعه
  : مباحثثالثةوفيه 

 ::::املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

  التفريقومشروعيته حقيقة 
        : : : : الثانيالثانيالثانيالثانياملبحث املبحث املبحث املبحث 

  الفرق بين الفسخ والطالق وضوابطه
             :  :  :  : الثالثالثالثالثالثالثالثاملبحث املبحث املبحث املبحث 

  أنواع التفريق بين الزوجين
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         ومشروعيته ومشروعيته ومشروعيته ومشروعيتهحقيقة التفريقحقيقة التفريقحقيقة التفريقحقيقة التفريق
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  المطلب األول
  :التفريق لغة

 بالتـشديد   فَـرقُ  خالف الجمع، والفرقة مصدر االفتـراق، و         الفَرقُ ، و  فَرقُ التفريق مصدر    
 بـين   فَرقتُ ومثال الثاني    )١( بين الرجلين متفرقا   فَرقَتُ األول   ، و مثال   بالتخفيف للكالم  تُقفَر،  نبدالأل

 قال أو يتفرقا لم ما بالخيار البيعان"الكالميين فافترقا ومنه قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث            
  .)٢("بيعهما بركة محقت وكذبا كتما وإن بيعهما في لهما بورك وبينا صدقا فإن يتفرقا حتى

   :يق حسب المعنى اللغوي على عدة معان متعددة كالتاليويأتي التفر
 .)٣(يقال تفرق الشيء تفريقاً أي تبدد وتالشي: التبدد .١

�         قُونفْري مقَو منَّهلَكو نْكُمم ما همو نْكُملَم مبِاِهللا ِإنَّه فُونلحيمنكم خوفا فهم يخافونكم،  قوم أي أنهم  )٤ (�و 
  .)٥( والقتل هو التبدد والتالشييقتلوا فال فيكم ليأمنوا ،"منكم إنا ":بألسنتهم يقولون

وِإذْ فَرقْنَا بِكُم البحـر   �: ومنه قوله تعالى   )٦(أي قسمها ووزعها   الراء بتشديدشياء  يقال فرق األ  : التقسيم .٢
     ونتَنْظُر َأنْتُمو نوعرقْنَا َآَل فَأغْرو نَاكُمييمينـا  الماء انقسمو فلقنا وأقساما أي  فرقا علناهج  أي )٧ (�فََأنْج 

    .)٨(وشماال
وقُرَآنًـا  � :يقال فرق األشياء بعضها عن بعض أي ميزها بعضها عن بعض ومنه قوله تعالى: التميز .٣

 .)١٠ (والبيان رآنبالق وميزناه فصلناه أي )٩ (�فَرقْنَاه ِلتَقْرَأه علَى النَّاسِ علَى مكْث ونَزلْنَاه تَنْزِيلًا

                                                 

                تـاج : الزبيـدي ) ١/٢٤٣،٢٤٤ (،المـصباح المنيـر   : الفيومي المقـري   ،)١٠/٢٩٩(لسان العرب    :ابن منظور  (1)
 ).٢٦/٢٩٧(العروس 

  .ونصحا يكتما ولم البيعان بين إذا باب، عالبيو  كتاب)٢٠٧٩(حديث رقم ) ٣/٥٨(صحيح البخاري : البخاري (2)
  المحكم:المرسي ،) ٢/٦٨٥ (الوسيط المعجم: وآخرون مصطفى إبراهيم ،)١/٣٤٠ (المحيط  القاموس :لفيروزآباديا (3)

  ).٩/٢٨٢(األعظم والمحيط
  .٥٦ اآلية :التوبةسورة  (4)
  ).١٤/٢٩٨(القرآن تأويل في البيان جامع :الطبري (5)
  ).٦/٣٨٣(األعظم والمحيط حكمالم: المرسي(6) 
  .٥٠اآلية  :البقرةسورة  (7)
  ).١/١٩٣(والبيان الكشف :النيسابوري (8)
  .١٠٦اآلية  :اإلسراءسورة  (9)

  ).٢/٦٢(الكتاب علوم في اللباب :الدمشقي (10)
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 ومنه قوله )١(هانفصل عنه و باين:ال فرقة وفارقةيقال فرق بين الشيئين أي فصل بينهما ويق: الفصل .٤
   أي افصل يا رب )٢ (� فَافْرقْ بينَنَا وبين الْقَومِ الْفَاسقينۖقَاَل رب ِإنِّي لَا َأملك ِإلَّا نَفْسي وَأخي � :تعالى

 .)٣(نهمبيننا وبي

يتبين لنا مما سبق ذكره من تعريف التفريق في اللغة المعاني الدالة و المرادفة له والتي أتت على 
.معاني مختلفة حسب موضوعها في الجملة بيد أن التفريق ال  يبعد عن الفصل والحكم بين الزوجين

                                                 

  ).   ١/٢٨٤ (الفقهي القاموس:  سعدي أبو جيب،)٣٣٩٨ /٥(لسان العرب  :ابن منظور (1)
  )٢٥:آية(  :ةسورة المائد (2)
  ).٤/٤٤(والبيان الكشف : النيسابوري،)٣/٣٧(التنزيل معالم :البغوي (3)
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  المطلب الثاني
  التفريق اصطالحاً

عدى معناه االصطالحي عن معناه اللغوي، ويتبين ذلـك         إن التفريق مصطلح نابع من اللغة وال يت       
يق و إنمـا اسـتخدموا      لح التفريق في كتب الفقه،فلم يستخدم الفقهاء مصطلح التفر        طبعد الدراسة لمص  
 عند العلماء والفقهاء القدامى معروف لهم بداهة حيث وجـد           - التفريق –وذلك ألنه    ،مصطلح الطالق 

 سواء  النكاح بإبطال د في موضعه وال معناه عن التفريق بين الزوجين        في فروعهم الفقهية و ألنه اليبع     
  -:تاليالالتفريق بالطالق أو الفسخ ، و سأذكر بعض التعريفات للتفريق عند العلماء المعاصرين وهي ك

 الزواج فينقطع ما بين     ةهو ما تنحل به عقد    : "  األستاذ الشيخ علي الخفيف رحمه اهللا تعالى بقوله        هعرف .١
  )١(".ين من عالقة زوجية الزوج

ما ينتهي به عقد الزواج وتنحل بسببه الرابطة الزوجية وينقطع به ما بـين              "أنه  بعرفه األستاذ بدران     .٢
 )٢(".الزوجين من عالقة الزواج

 )٣(".التفريق انحالل رابطة الزواج"عرفه الشيخ عبد الرحمن تاج  .٣

دون بها انحالل رابطة الزواج والفصل والمباينة       يذكر الفقهاء الفرقة ويري   "جاء في الموسوعة الكويتية      .٤
 .)٤ ("بين الزوجين سواء أكانت بطالق أو بغيره

 .)٥("كل ما ينحل به رباط الزوجية"عرفه محمد عبد الحميد بأنه  .٥

 .)٦("انحالل رابطة الزوجية وانقطاعها بسبب من األسباب التي توجب ذلك"عرفه الزقيلي أنه  .٦

                                                 

نقال عن كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسـالمية             ) ١/١(فرق الزواج    :على الخفيف (1) 
  ).٧/٣٣٩(لعبد الكريم زيدان

ال الشخصية بين المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون         الفقه المقارن لألحو  : بدران أبو العنين بدران   (2) 
)١/٢٩٥.(  
محمد عقلة  : عن كتاب نظام األسرة في اإلسالم     ) ١/٢٣٨(أحكام الشريعة في األحوال الشخصية      : عبد الرحمن تاج  (3) 
)٣/٩.(  
  ).   ٣٢/١٠٧(الموسوعة الفقهية الكويتية (4) 
  ).١/٢٤٢(شخصية األحوال ال: محمد عبد الحميد (5)
 )               ٣٠/١١١(عة والقـانون    علـوم الـشري   : مجلـة علميـة   :  دراسـات  ،التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج      : زقيلي(6) 

  .١/٢٠٠٣العدد 
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 للتفريق وبعد الدراسة فيها فإنه ومن وجـه         العلماء المعاصرين  تعريفات   بعد عرض  :التعريف الراجح 

الذي سأذكره تعريف جمع بين التعريفات السابقة ليكون التعريـف علـى            نظري يبدو لي أن التعريف      
   :النحو التالي

  ".  انحالل رابطة الزوجية وانقطاعها بسبب من األسباب التي توجب ذلك " :التفريق هو

  :فشرح التعري

   أي إنهاء الرابطة الزوجية  :نحاللا

   . ببعضهما الزوجينالتي تربط عقد الزوجيةأي : رابطة الزوجية

  .إشارة إلى النوعين التي تشتمل عليها الفرق وهما الفسخ والطالق :وانقطاعها

  .التفريق ببين الزوجينبلقاضي التي يحكم ا  األسباب إشارة إلى:التي توجب ذلك بسبب من األسباب

 مانعاً بحيث يشمل تعريف التفريق بمحترزاته وهذا بخالف بهذه القيود يكون التعريف جامعاً
  .التعريفات األخرى
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        ::::وفيهوفيهوفيهوفيهمشروعية التفريق مشروعية التفريق مشروعية التفريق مشروعية التفريق 
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  ثالثالمطلب ال
  مشروعية التفريق 

بعد تتبع األدلة في كتب التشريع اإلسالمي وجدت أن التفريق بأنواعه ثبتت مـشروعيته بالكتـاب      
  . األدلة الواردة في الموضوعسأورد والمعقول ووة واإلجماع والسنة النبوي

   :مشروعية التفريق من القرآن الكريم: والًأ

  )١ (� حكيما واسعا اللَّه وكَان سعته من كُلا اللَّه يغْنِ يتَفَرقَا وِإن � قوله تعالى  .١
أي إذا تعذر االتفاق بين الزوجين فال بأس بالفراق سواء كان طالق أو فسخ أو خلع                : وجه الداللة 
 واسـع  وذلـك  أخر بامرأة والزوج آخر بزوج المرأة: نيغ ي اهللا كال من رزقه ويغني،أو غير ذلك  

 .)٢(عنه ونهى به أمر فيما حكيمواهللا   من اهللاوالرحمة الفضل

   )٣ (�ۗعروف َأو تَسرِيح بِِإحسانٍ  فَِإمساك بِم�قوله تعالى  .٢

  ،يراجعها ثم زوجته يطلق الرجل انفك عدد وال وقت اإلسالم أول في للطالق يكن لم :وجه الداللة 
 وسبب نزول اآلية أن     مضارتها يقصد راجعها ثم كذلك طلقها ثم راجعها عدتها انقضاء قاربت فإذا

 أمرهـا  فشكت. زوج ذات وال أيما ال سيتركها إنه :خصامهما من حال في لزوجته قال أنصاري
  . اآلية هذه تعالى اهللا فأنزل وسلم عليه اهللا صلى للرسول

  . مطلقة فتعين التفريق بإحسانمرأة ال هي ذات زوج وال هيفليس من اإلحسان أن تبقى ال
 مـرتين  يطلقها أن فله غيره، زوجا تنكح حتى الثالثة، الطلقة بعد فيه رجعة ال ثالثا الطالق فجعل
  .)٤( بإحسان يفارقها أن وإما بالمعروف ويعاشرها يمسكها أن إما الثالثة وفي

                                                                       .)٥ (�ۚ لَا تُمسكُوهن ضرار ِلتَعتَدوا  و�قوله تعالى .٣

 فلقد نهى اهللا سبحانه وتعـالى عـن      الحبس بتطويل المضارة بالرجعة تقصدوا ال  أي :وجه الداللة 
 وزوجته إمساكا بهـا علـى وجـه         اإلمساك بالزوجة لإلضرار بها مع عدم التفريق وبين الزوج        

                                                 

   ١٣٠من اآلية : سورة النساء(1)  
  .)١/٢٠٧(المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير: السعدي، )٢/٢٩٦ (التنزيلمعالم :البغوي(2) 
        ٢٢٩سورة البقرة من اآلية (3) 
  .)١/١٠٢(المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير: السعدي ،)١/٢٦٩(التنزيل  معالم:البغوي(4) 
  .٢٣١سورة البقرة من اآلية (5) 
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 وِإن َأردتُـم    �: تعـالى  لقولـه ، )١( بغيره ال بنفسه أضر ذلك يفعل ومناإلضرار فتعيين التفريق    
 )٢(�ما مبِينًا استبداَل زوجٍ مكَان زوجٍ وَآتَيتُم ِإحداهن قنْطَارا فَلَا تَْأخُذُوا منْه شَيًئا َأتَْأخُذُونَه بهتَانًا وِإثْ

  :وجه الداللة
 الزوج، سببه الذي الفراق بذكر ذلك عقب منها المال أخذ للزوج  يحق المرأة سببه الذي الفراق حكمأن  

 وهذا دليـل علـى      ماال منها يطلب أن له فليس عشرة وسوء نشوز غير من الطالق أراد إذا أنه وبين
  . )٣(التفريق

��و��0 ا�/;��Q �4 ا�F": \�ن�ً����%�  :� ا�"

 مـا  قـيس  بن ثابتإن   :فقالت وسلم عليه اهللا صلى النبي أتت قيس بن ثابت امرأة أن عباس ابن عن .١
 :وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول فقال اإلسالم في الكفر أكره ولكني دين وال خلق في عليه أعتب

 وطلقهـا  الحديقـة  اقبـل " لثابت: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال نعم :قالت حديقته عليه أتردين"
 .)٤( وفي رواية أن النبي صلى اهللا عليه وسلم فرق بينهما" تطليقه

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم ينكر على زوج ثابت طلبها بالتفريق بينها وبين زوجها                 :وجه الداللة 
لنبي صلى اهللا    مما أظهر مشروعية التفريق فلو لم يكن مشروعاً لما وافقها عليه ا            مع مدحها لخلق قيس   

 .)٥(عليه وسلم

 األنـصار  من وامرأة رجل بين وسلم عليه اهللا صلى النبي العن :قالرضي اهللا عنهما     عمر ابن عن .٢
 )٦(بينهما وفرق

ق بين المتالعنين فكان حكما منه صلى اهللا عليه وسلم رأن النبي صلى اهللا عليه وسلم ف:    وجه الداللة
  . )٧(بالتفريق

                                                 

  .)١/٢٣٤(تفسير القرآن : السمعاني،)١/٢٧٥(معالم التنزيل:البغوي(1) 
  ٢٠من اآلية : سورة النساء(2) 
  )٣/٢١٤(المحيط البحر  تفسير: األندلسي،)٥/٩٩(القرآن ألحكام الجامع :القرطبي(3) 
  .فيه الطالق وكيف الخلع باب ،الطالق   كتاب)٧/٤٧( صحيح البخاري حديث رقم :البخاري(4) 
  ).٧/٤٢٠(شرح صحيح البخاري: ابن بطال(5) 
  .المتالعنين بين التفريق الق بابالط  كتاب)٥٣١٤(حديث رقم ) ٧/٥٦( صحيح البخاري :البخاري(6) 
  ).٣٠/٢٢٩(عمدة القاري: العيني(7) 
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 كانا وقد ابنته الرحمن عبد وأنكحه ابنته الحكم بن الرحمن عبد أنكح عباس بن اهللا دعب بن العباس أن .٣
 كتابـه  في وقال بينهما بالتفريق يأمره مروان إلى خليفة وهو سفيان أبي بن معاوية فكتب صداقا جعال

 )١(وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنه نهى الذي الشغار هذا

 عليه وسلم فرق بين المبادلين بالنسب لخلل طرأ على العقد بعد تـسمية      أن النبي صلى اهللا   :وجه الداللة 
  .)٢(لكل زوجة مهرها

 واليد غنى ترك ما الصدقة أفضل" :وسلم عليه اهللا صلى النبي قال :قال عنه اهللا رضي هريرة يأبعن  .٤
 العبـد  ويقـول  تطلقني أن وإما تطعمني أن إما المرأة تقول تعول بمن وابدأ السفلى اليد من خير العليا

  .)٣("واستعملني أطعمني

دل هذا الحديث على جواز التفريق لعدم اإلنفاق وكـذلك ألي عـذر يـضر بـالحقوق                 : وجه الداللة 
  .)٤(الزوجية

   )٥ (" ال ضرر وال ضرار"يقول النبي صلى اهللا علي وسلم  .٥

ألعظم ذلك الـضرر    فإن الضرر ا  ، ابتداء أخاه الرجل يضر الن  أيدل هذا الحديث على     : وجه الداللة 
الذي ال يلبي مطالب اهللا سبحانه وتعالى في حقوق الزوجين يلحق الضرر بأحد الزوجين ويمنعه حقوقه 

وعلى القاضي أن يزيـل الـضرر        )٦(" الضرر يزال " قاصدا اإلضرار فكان ال بد من تطبيق القاعدة         
  .        الواقع بين الزوجين إذا لحق بأحدهما بالتفريق

  

                                                 

 داود أبـي   سـنن  : السجستاني ،الشغار  باب ،النكاح كتاب ،)١٤٥٢٠(حديث رقم   ) ٧/٢٠٠ (الكبرى  السنن :البيهقي(1)
قـم  حـديث ر  ) ٦/٣١٤(داود أبي  صحيح : األلباني ،الشغار في باب ، النكاح  كتاب ،)٢٠٧٥(حديث رقم   ) ١/٦٣٣(
) ٤١٥٣(حديث رقـم    ) ٩/٤٦٠(حبان ابن صحيح:الدارمي ، حديث حسن  ،الشغار في باب ،النكاح    كتاب )١٨١٠(

  .الشغار  باب،النكاح كتاب
  ).٦/٦١(عون المعبود: أبو الطيب(2) 
  .األهل على النفقة وجوب  باب،النفقات  كتاب)٥٣٥٥(حديث رقم ) ٧/٦٣ (الصحيح المسند الجامع :البخاري(3)
  ).٧/٥٣١(شرح صحيح البخاري: ن بطالاب(4) 
 ، بجـاره  يـضر  مـا  حقه في بنى من  باب ،األحكام كتاب ،)٢٣٤٠(حديث رقم   ) ٤/٢٧ (ماجه ابن سنن:القزويني(5) 

  .حديث صحيح) ٥/٣٤٠ (ماجة ابن سنن وضعيف  صحيح:األلباني
  )١/٨٣(والنظائر  األشباه:السيوطي(6) 



  ا�/;��Q وأن%ا0'
١١  

 

 O&;�ا
 ا?ول

  :شروعية التفريق باإلجماعم: ثالثاً

 الخيار للمرأة فإنلم تع ولم امرأة نكحو  عنينا أو مجبوبا الرجلأجمع العلماء على أنه إذا كان 
  .)١(بينهما الحاكم فرق الفراق اختارت فإن

  :مشروعية التفريق من المعقول: رابعاً

بب مـن األسـباب     يرفضه العقل بداهة أن يكون التفريق بين الزوجين لس        أن المعقول والذي    
              الدنيوية كالتفريق لعد الكفاءة والتفريق للعيب فمن باب أولى أن يكـون التفريـق لحـق اهللا التفريـق                  

  .بحكم الشرع

                                                 

  .٣٥٨جماع رقم اإل) ١/٧٨(اإلجماع :ابن المنذر(1) 
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  المطلب األول

  الفرق بين الفسخ والطالق

عرج على تعريف كل من نقبل البداية والشروع في مطلب الفرق بين الطالق والفسخ كان ال بد أن 
  .الفسخ والطالق ثم نشرع في بيان الفروق التي ذكرها العلماء القدامى والمعاصرين للفرق بينهما

   :تعريف الفسخ: والأ

ف يأتي بعدة معـاني منهـا الـضع    فسخ مصدر فسخ أصل الكلمة الفاء والسين والخاء و         ال :الفسخ لغةً 
ويقال الرجل فسيخ أي رجل ضعيف      .  يقال فسخت ثوبي أي فرقته     .والجهل والطرح والنقض والتفريق   

خ البيع أي فرق البيع كذلك      ، ويقال فسخ الشيء أي فرقه وكذلك فس       بحاجته يظفر  ال في العقل أو البدن   
  .والمعنى األقرب للفسخ هو التفريق، )١ (فسخ النكاح

إال أنني لم أجـد للعلمـاء   عن تعريف واضح للفسخ لقد بحثت في كتب الفقه القديمة       : الفسخ اصطالحاً 
فيها على ضوابط الفـسخ    اقتصروا  لمصطلحات الفقهية غير التي     رحمهم اهللا تعريف محدد كغيره من ا      

للعلماء المعاصرين عدة تعريفات للفسخ سأذكرها بعـد ذكـر تعريفـات             و رق بينه وبين الطالق،   الفو
  . العلماء القدامى حسب المذاهب األربعة

  . فقد اختلف الفقهاء في تعريف الفسخ على أقوال ثالثة

    )٢("لرفع العقد من األص"أنه  تعريف الفسخ عند الحنفية والمالكية وقوالً للشافعية :القول األول

  .)٣("حل ارتباط العقد"أنه وهو قول البن نجيم من الحنفية والسيوطي من الشافعية قالوا : القول الثاني

  .)٤(" رفع العقد في حاله ال من أصله" أما الشافعية في الصحيح عندهم بأنه : القول الثالث

                                                 

 ،)٤/٥٠٣(اللغة مقاييس معجم:فارس  ابن ،)١/٢٤٤(المنير  المصباح :الفيومي ،)٥/٣٤١٢(العرب  لسان :منظور ابن(1) 
  ).٧/٣١٩)+ (٥/١٠٩(العروس تاج:  الحسيني،)١/٣٢٩(المحيط القاموس: الفيروزآبادي

 ،)٩/١٧٦( الذخيرة :، القرافي )٤/١٩٧(ائقالدق كنز شرح الحقائق  تبين :الزيلعي ،)٥/٢٨٢(الصنائع  بدائع :الكاساني(2) 
  ).٣٧٥ /٨(الكبير الشرح :القزويني لرافعيا
  ).١/٢٨٧(والنظائر  األشباه:السيوطي،)١/٢٥٤(والنظائر ألشباها : السبكي،)١/٣٣٨(والنظائر ألشباها: ابن نجيم(3) 
  ).٣٧٥ /٨(الكبير الشرح :القزويني لرافعي ا،)١٦/٢٧٥(المهذب شرح المجموع: النووي(4) 
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  :تعريف الفسخ عند المعاصرين

نقض عقد الزواج بسبب خلل وقـع فيـه          ": هو عرف محمد محي الدين عبد الحميد بأن الفسخ        .١
 .)١("بقائه واستمراره وقت عقده أو بسب طرأ عليه يمنع من

 .)٢("نقض عقد الزواج وإزالة الحل الذي كان يترتب" :عرفه إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم بأنه .٢

ركا انحالل رابطة الزوجية لطروء عارض يمنع بقاء النكاح ، أو تـدا           ": عرفه السرطاوي بأنه   .٣
   .)٣( "ألمر اقترن بالعقد حين إنشائه فجعل العقد غير الزم

  )٤("رفع العقد من األصل و جعله كأن لم يكن": زيدان بأنهالدكتور عبد الكريم عرفه  .٤

  : التعريف المختار

مناسبا و جامعا ومطابقا ألحكام الفسخ  وقد جمع بين تعريفـات العلمـاء              الباحث  راه  يالتعريف الذي   
نقض عقد الزواج بـسبب  : "وهو المعاصرين هو تعريف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد     القدامى و 

  .بقائه واستمراره خلل وقع فيه وقت عقده أو بسب طرأ عليه يمنع من

 :شرح التعريف

  .أي إنهاء وإزالة عقد الزواج: نقض عقد الزواج

 روط صحة العقد لم يتحقـق،     أي أن يظهر بعد العقد أن شرطا من ش        : بسبب خلل وقع فيه وقت عقده     
  . ، بأن يتبين أنها أخته من الرضاعةكأن تكون الزوجة محرما للزوج

 أي طرأ على حال الزوجين تغير كـأن يرتـد أحـد             :بسب طرأ عليه يمنع من بقائه واستمراره      أو  
   . الزوجين عن اإلسالم

                                                 

  ).١/٢٤٢(األحوال الشخصية: عبد الحميد(1) 
  ).١/٢٦٥(الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية :إبراهيم(2) 
  )٢/٢٦٧(شرح قانون األحوال الشخصية: السرطاوي(3) 
  )٧/٣٤٣(المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية: زيدان(4) 



  ا�/;��Q وأن%ا0'
١٥  

 

 O&;�ا
 ا?ول

  :  تعريف الطالق: ثانيا

  .)١(العقد حل هو التخلية واإلرسال، ورفع القيد، ولقافوا والالم الطاء طلقأصل الكلمة : الطالق لغة

  : اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الطالق على النحو التالي: الطالق اصطالحاً

  )٢("رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص: "الحنفية: أوال

   .)٣("نية مع ما بلفظ أو ظاهرة كناية أو لفظ بصريح الزوجة عصمة إزالة" :المالكية: ثانيا

  .)٤("ونحوه الطالق بلفظ النكاح عقد حل": الشافعية: ثالثا

  .)٥("بعضه أو النكاح قيد حل:  "الحنابلة: رابعا

 حيث عرفه لشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من العلماء المعاصرين  التعريف ل : المعاصرين: خامساً
 بعبارة تفيد ذلك صراحة أو داللة، أو ما يقوم مقام           حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو المآل،        "

العبارة كالكتابة، وال تكون هذه العبارة أو ما يقوم مقامها إال صادرة عن الـزوج أو وكيلـه أو عـن                     
  .)٦("القاضي بناء على طلب الزوجة

  : التعريف المختار
الحميد بكونه شمل وجمـع      مناسبا هو تعريف الشيخ محمد محي الدين عبد         الباحث  راه  يالتعريف الذي   

  .وبين ووضح كل تعريفات الفقهاء القدامى، فال يحتاج لشرح
حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو المآل، بعبارة تفيـد ذلـك صـراحة أو     " هو حيث عرفه بأنه  

لزوج داللة، أو ما يقوم مقام العبارة كالكتابة، وال تكون هذه العبارة أو ما يقوم مقامها إال صادرة عن ا                  
  .     )٧(أو وكيله أو عن القاضي بناء على طلب الزوجة

                                                 

   )٣/٤٢٠ ( اللغة مقاييس معجم:فارس  ابن،)٤/٢٦٩٥(العرب لسان: منظور ابن(1) 
  رد :ابـن عابـدين   ، )٣/٢٥٢(الرائـق   البحـر  :نجـيم   ابن ،)١/٢٦٦(الكتاب شرح في اللباب:  الميداني الدمشقي(2) 

  .)٤/٤٢٤(المحتار
  ).٢/٣٤٧(الكبير  الشرح: الدردير–) ٢/٣٤٧(الكبير  الشرح:العدوي(3) 
  ).٣/٣٢٤ (قليوبي : حاشيتان:لقليوبي ا–) ٣/٢٧٩(المحتاج  مغني:الشربيني (4)
  ).٦/٤٨٢(المربع الروض  حاشية:النجدي ،)٥/٢٣٢(القناع  كشاف:البهوتي ،)٤/٢( اإلقناع:الحجاوي(5) 
  ). ١/٢٥٠(األحوال الشخصية: عبد الحميد(6) 
  ). ١/٢٥٠(األحوال الشخصية: عبد الحميد(7) 
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  :أوجه الخالف بين الطالق والفسخ 

 ووجه،  فوجه يختلف فيه الطالق عن الفسخ من حيث الحقيقة          أوجه ثالثةيختلف الطالق عن الفسخ في      
تلف فيـه   ووجه يخ ، يختلف فيه الطالق عن الفسخ من حيث األسباب والمبررات التي يستند كل منهما            

  : والوجوه التي ذكرتها هي كالتالي، الطالق عن الفسخ من حيث عدة إعتبارات

  :الوجه األول من حيث الحقيقة

 أي  ، بينونة كبرى وإنهائها في حالهـا      ةإنهاء للعقد وال يزيل الحل الثابت به إال بالطلقة البائن         : الطالق
  . )١(مضى عدة الرجعة دون تراجع ب،أي الطالق الرجعي، ومنه ما ينهيها مستقبالً،الثالثة

 وإزالة للحل المترتب على عقد الزواج في الحال كأن  لم يكـن   هفهو نقض للعقد من أساس    : أما الفسخ 
  .)٢ (وذلك لطروء خلل على العقد

    :الوجه الثاني من حيث األسباب والمبررات التي يستند إليها

                   .لعقد كتخلف أحد شروط صحة العقد ايؤثر بصلب العقد ويكون الطالق بعد إنشاء: الطالق

 يكون لسبب أو لخلل قارن العقد ووقت إنشائه أو خلالً يطرأ بعد تمامه كردة أحد الزوجين                 :أما الفسخ 
كون الفرقة التي تعد طالقـاً فـي زواج         الفسخ لخيار البلوغ أو اإلدراك وت     لزوجين أو   اأو إسالم أحد    

  .)٣( فسخاً تكون في زواج صحيح أو غير صحيحصحيح أما الفرقة التي تعد

  

                                                 

الفقـه  :  بدران أبو العنين بدران    ،)٩/٣٢٧(فقه اإلسالمي وأدلته  ال: الزحيلي ،)٢/٣٣٦،٢٩٥(الصنائع بدائع:الكاساني(1) 
 كتاب نظام األسرة    ،)١/٢٩٥(المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون           

اج فرق الـزو  :على الخفيف ) ٢٨٥،٢٨٦،/١(الموسوعة الفقهية الميسرة    : الحفناوي ،) ٣/٩(محمد عقلة   : في اإلسالم 
عبد ،)٧/٣٤٣(عن كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية لعبد الكريم زيدان             )١/٨،٩(

  ).١/٢٧٢(الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية:إبراهيم إبراهيم،) ١/٢٤٢(األحوال الشخصية: الحميد
  .نفس المراجع السابقة(2) 
  .ةجع السابقانفس المر(3) 
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  : والوجه الثالث من حيث أثر كل منهما في اعتبارات ثالثة
 . فينقصهاالطالقالفسخ ال ينقص عدد الطلقات أما  .١

فرقة الفسخ ال يقع في عدتها طالق أما عدة الطالق فيمكن إيقاع طلقات أخرى فيها كالعدة من طـالق                    .٢
  .رجعي

الدخول فأنه ال يوجب للمرأة شيء من المهر أما الطالق قبل الدخول فإنـه يوجـب                إذا تم الفسخ قبل      .٣
  .)١(للمرأة نصف المهر المسمى وكذلك لها المتعة إذا لم يكن سمي لها مهراً

  
    

                                                 

الفقـه  :  بدران أبو العنين بدران    ،)٩/٣٢٧(الفقه اإلسالمي وأدلته  : الزحيلي ،)٢/٣٣٦،٢٩٥(الصنائع بدائع:انيالكاس(1) 
 كتاب نظام األسرة    ،)١/٢٩٥(المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون           

فرق الـزواج   :على الخفيف ) ٢٨٥،٢٨٦،/١(الميسرة  الموسوعة الفقهية   : الحفناوي ،) ٣/٩(محمد عقلة   : في اإلسالم 
عبد ،)٧/٣٤٣(عن كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية لعبد الكريم زيدان             )١/٨،٩(

  ).١/٢٧٢(الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية:إبراهيم إبراهيم،) ١/٢٤٢(األحوال الشخصية: الحميد
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  المطلب الثاني
  الضابط بين الفسخ والطالق

ي تحديد ضابط   ال يوجد بين الفقهاء خالف بين فرقتي الفسخ والطالق وإنما يظهر ذلك بينهم ف             
التفرقة بين أنواع الفرق فبعد االطالع على أقوال الفقهاء في ضابط التمييز بين فرقتي الفسخ والطالق                

  :تبين التالي

  : الحنفية:أوالً

   :يز بين فرقة الفسخ وفرقة الطالق هويإن ضابط التم  
  . أن كل فرقة جاءت من جانب الزوج ال مثيل لها عند الزوجة تعتبر فرقة طالق

كالفرقة باإليالء والخلع أو أن يتلفظ الزوج ألفاظ الطالق أو أن يفوض الزوجة بـالطالق أو أن                  مثالها
  . يوكل أحد في الطالق

   ال مثيل لها عند الزوج يعتبر فسخا ، ال باعتبارها نائبة عن الزوج،كل فرقة جاءت من جانب الزوجةو
  . المهر عن مهر المثلمثالها التفريق لعدم الكفاءة أو التفريق لنقصان

  . عتبر فسخ بالغالبزوجين لها مثيل عند الزوج اآلخر تكل فرقة جاءت من جانب أحد الو
  .)١(وخيار البلوغ واإلفاقة ،ثاله حرمة المصاهرة وحرمة الرضاعم

  : المالكية:ثانياً
  :نييز بين الفسخ والطالق روايتيلمالكية في تحديد الضابط للتملإن 

أن التميز بين الفسخ والطالق راجع إلى النظر إلى النكاح إن كان فيه خالف خـارج                 :الرواية األولى 
 فالفرقة هـي فرقـة      ، أي إذا كانت الفرقة في نكاح صحيح         –عن مذهبه وكان هذا الخالف مشهورا       

  . )٢ (طالق
  .مثاله تزويج المرأة نفسها وكذلك زواج المحرم 

  .لطالق هو السبب الموجب للفرقة و هو من شقينيز بين الفسخ واي إن التم:الرواية الثانية
إذا كان السبب الموجب للفرقة راجع إلى الزوجين مما لو أرادوا اإلقامة على الزوجيـة               : الشق األول 

  .وبقاءه وجب التفريق بينهما فالفرقة هنا فرقة فسخ 
  .مثاله تفريق نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة

                                                 

  ).٣/٧٠،٧١(المختار رد حاشية: ابن عابدين،)٢/٣٣٦،٣٣٧ ( الصنائع بدائع:الكاساني(1) 
  ).                       ٢/٥٨،٧١(المقتصد نهاية و المجتهد بداية :رشد ابن(2) 
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 السبب مما يجوز معه استمرار الزوجية وبقاؤها إذا أراد الزوجان ذلك فالفرقـة               إذا كان  :الشق الثاني 
  هنا فرقة طالق  

  . )١ ( التفريق بالعيبمثاله

  :  الشافعية والحنابلة:ثالثاً
ز بين الفسخ والطالق عند الشافعية والحنابلة راجع إلى أن كـل فرقـة              يإن تحديد ضابط التمي      

 إلى زوجته أو وكل و أناب عنه الطالق باأللفاظ الدالة على الطـالق              أوقعها الزوج أو فوض الطالق    
  .      )٢ (يعد طالقا، وكل فرقة لم ينطق بها الزوج أو لم يردها أن تقع فوقعت فالفرقة هنا فرقة فسخ

  :الرأي الراجح
ـ   الباحث   ميل  يو الذي إليه     ،ألة الضابط فيها كثير من التباين     إن أقوال الفقهاء في مس     ذه في ه

المسألة قول السادة الشافعية والحنابلة وذلك لما يتناسب مع سياسة التشريع اإلسالمي وكذلك مع الواقع               
الذي نعيش وهو أيسر هذه الضوابط وأوضحها، فإن الزوج إذا أراد الطالق حقيقة وصدر منه حقيقـة                 

 بها الزوج   ة التي لم يرض   سخ عندهم فهي الفرق   ، أما الف  ض أو بالتوكيل وهذا ما يقع طالقا      سواء بالتفوي 
 ، الطالق ال الصريحة وال الكنائيـة  اإلسالم وهي فرقة لم تقع بألفاظإباءولم تصدر منه حقيقة كالردة و 

وكذلك إن الطالق من حق الزوج الذي منحه إياه اهللا بدل إعطائه المهر لزوجته فهو يـستعمل حقـه                   
  .باقتناع ورغبة سواء كان منه أو بتفويض أو بتوكيل

   

                                                 

  ).                       ٢/٥٨،٧١(المقتصد نهاية و المجتهد بداية :رشد ابن(1) 
)                            ٢/٤٩،١١٠(المهــذب: الــشيرازي،)٣/٢٣٤(تــاجالمح  مغنــي: الــشربيني،)٦/٣٠٩(ألما:الــشافعي(2) 

  ).٨/١٨١ (المغني: قدامة ابن
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  المطلب األول
  أنواع التفريق

إن التفريق الواقع بين الزوجين منتهاه مآل واحد وهو إنهاء عقد الزواج بين الـزوجين علـى          
تالف أنواع التفريق وإن اختلفت األحكام المتعلقة بتلك األنواع لكن النتيجة واحدة وهي انحالل رابط              اخ

وقد قسمتها إلى   .والتالي ذكره هو أنواع التفريق حسب تقسيمات الفقهاء       ، الزوجية بهذه األنواع للتفريق   
  :  قسمين وهي كالتالي

   :ملك التفريق وهي أربعة أنواعأنواع التفريق من حيث الجهة التي ت: القسم األول
     )١ (:النوع األول

 :فرقة بإرادة منفردة وهي على ثالثة أوجه

  .األصل في هذه اإلرادة للزوج وهي فرقة طالق: الوجه األول
  . تكون بتفويض الزوج بإرادته زوجته بالطالق: الوجه الثاني
 . قتكون بتوكيل أو إنابة شخص غير الزوج في الطال: الوجه الثالث

  )٢ (:النوع الثاني
فرقة تقع باتفاق الزوجين إلنهاء العالقة الزوجية بين الزوجين بدل عوض من المال أو غيره ويسمى                 

 . الخلع

  )٣ (:النوع الثالث
  .لشقاقالقاضي كالتفريق للعيب والتفريق للضرر والتفريق لفرقة تقع بحكم 

  )٤( :النوع الرابع

شترط لها حكم القاضي أو لم يشترط وسواء رضي بها الزوجـان     ا فرقة تقع الزمة بحكم الشرع سواء     
لظهار والتفريق لردة أحد الـزوجين       لإليالء والتفريق ل   قأو لم يرضيا والتفريق يكون للعان أو التفري       

  . أحد الزوجين اإلسالمباءوالتفريق إل

                                                 

ـ     : يطاوالـسر ،) ٣/٩(كتاب نظام األسـرة فـي اإلسـالم         : محمد عقلة (1)  رح قـانون األحـوال     الوسـيط فـي ش
ة والبيت المـسلم فـي   عن كتاب المفصل في أحكام المرأ) ١/٨،٩(فرق الزواج :  على الخفيف  ،)٢/٢٦٧(الشخصية

الفقه المقارن لألحـوال الشخـصية بـين        :  بدران أبو العنين بدران    ،)٧/٣٤٣(الشريعة اإلسالمية لعبد الكريم زيدان    
  ).،١/٢٤٢،٢٤٣(األحوال الشخصية: عبد الحميد، )١/٢٩٥(المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون 

  .نفس المراجع السابقة(2) 
  .اجع السابقةنفس المر(3) 
  .نفس المراجع السابقة(4) 
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  :القسم الثاني أنواع التفريق من حيث فرق النكاح وهي نوعان

  )١(:رق النكاح وتنقسم إلى فرقتين ف:النوع األول
  . فرقة فسخ .١
  . فرقة طالق .٢

    )٢ (:الفرق التي تحتاج لوقوعها حكم القاضي وتنقسم إلى فرقتين: النوع الثاني
 .فرقة تقع بغير قضاء القاضي .١

 .فرقة ال تقع إال بقضاء القاضي .٢

 هـو   قـاضٍ كم  ح أو عدم توقفها إلى      قاضٍعلى حكم   إن الفرق بين الفرقة التي يتوقف أمرها        
السبب الراجع إلى الفرقة إن كان سببها واضح جلي ال يحتاج إلى قاض أما إن كان السبب مبهم وغير                   

 .   واضح ويحتاج إلى فحص وبحث فتحتاج إلى قاض

        وسأوضح التقسيمات ألنواع التفريق لكل نوع من أنواع الفرق المذكورة حسب كـل مـذهب              
  أوال تحتاج إلى قـاضٍ      سواء كانت الفرقة تحتاج إلى قاضٍ      لنوع الفرقة و اعتباراته في تحديد الضابط      

  .وكذلك فرقة الطالق وفرقة الفسخ
  
  

                                                 

الفقه المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون           : بدران أبو العنين بدران   (1) 
عن كتـاب   )  ١/٨،٩(فرق الزواج   :  على الخفيف  ،)٣/٩(اب نظام األسرة في اإلسالم      كت:  محمد عقلة  ،) ١/٢٩٥(

األحـوال  :  الحميد  عبد ،)٧/٣٤٣(كام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية لعبد الكريم زيدان         المفصل في أح  
الوسيط في  : ي  السرطاو  ،)١/٢٧٠(الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية     :إبراهيم إبراهيم ، )١/٢٤٤(الشخصية

  ).٢/٢٧٣(شرح قانون األحوال الشخصية
  .نفس المراجع السابقة(2) 
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  المطلب الثاني
  أقسام التفريق

لقد قسم الفقهاء أنواع الفرق لعدة أنواع وإن كل فرقة يندرج تحتها أنواع التفريق وهذه األنواع                
نفة الذكر في مسألة ضابط الفرق بين   الفسخ  والطـالق             آللتفريق مرتبطة بأقوال العلماء ا    من أنواع ا  

ي تندرج تحت كل فرقة حسب ما ذهـب         وذلك الختالف الفقهاء في الضابط وسأذكر أنواع التفريق الت        
  .ليه أصاحب المذهب في المسألةإ

  :الحنفية: أوال
  )١ (:فرق الطالق •

  : فرق الطالق التي ال تحتاج إلى قاضٍ،أ
 .و بالتوكيل أو التفويضتطليق الزوج نفسه أ .١

 .اإليالء .٢

 . الخلع .٣

 .  بن الحسنردة الزوج عند محمد .٤

  : فرق الطالق التي تحتاج إلى قاضٍ،ب
 .الفرقة بسبب عيب في الزوج .١

 .  الزوج اإلسالم عند أبي حنيفة ومحمدإباء .٢

  )٢(:فرق الفسخ •
  :فرق الفسخ التي ال تحتاج إلى قاضٍ  - أ

 .خلل في العقد عند إنشائه .١

 .ى العقد يستوجب حرمة المصاهرةأمر طارئ عل .٢

 .ردة أحد الزوجين عند أبي حنيفة وأبي يوسف .٣

                                                 

 فـتح   شـرح  :بـن الهمـام    ا ،)١٩٠ ،٣/٧١(المختـار  رد  حاشية :عابدين  ابن ،)٣/١٢٩(الرائق  البحر :نجيم ابن(1) 
الوسـيط فـي    :إبراهيم إبراهيم ، )٢/٢٧٣(ال الشخصية الوسيط في شرح قانون األحو    : يالسر طاو ، )٣/٢٩٥(القدير

األحـوال  :بـدران ، )١/٢٤٢،٢٤٣(األحوال الشخصية   : عبد الحميد  ،)١/٢٧٠،٢٧١(شرح قانون األحوال الشخصية   
  ).١/٢٩٩،٣٠٠،٣٠١(الشخصية

  .نفس المراجع السابقة(2) 
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 : فرق الفسخ التي تحتاج إلى قاضٍ،ب

 .عدم الكفاءة .١

 .خيار البلوغ .٢

 .نقصان المهر عن مهر المثل .٣

  . الزوج الدخول في اإلسالم عند أبي يوسفإباء .٤
  :ثانيا المالكية

  )١(:أوال فرق الطالق
  : ال تحتاج إلى قاضٍ فرق الطالق التي، أ
 .الفرقة للردة .١

  : فرق الطالق التي تحتاج إلى قاضٍ،ب
 .اإليالء عند عدم الفيئة .١

 .التفريق للغرر والغش .٢

 .التفريق لعيوب الزوجين القديمة .٣

 .التفريق لإلضرار بالزوجة .٤

 .التفريق لغياب الزوج أو فقده .٥

 .التفريق بحكم الحكمين .٦

 .التفريق لإلعسار بالنفقة .٧

 .عسار بالصداق قبل الدخولالتفريق لإل .٨

 .التفريق لحدوث الجنون والجذام والبرص بالزوج .٩

  )٢ (:ثانيا فرق الفسخ
 :. فرق الفسخ التي ال تحتاج إلى قاضٍ،أ

 .الفسخ للعان .١

 : فرق الفسخ التي تحتاج إلى قاضٍ،ب

 .التفريق للنكاح الفاسد .١

 . الزوجين اإلسالمإباء .٢

                                                 

 ،)٩/٣٢٧(الفقه اإلسالمي وأدلته  : الزحيلي ،)٥/٨٧(الجليل  مواهب :لطرابلسيا ،)٢/٧١،٧٠(بداية المجتهد :ابن رشد (1) 
  ).٢/٢٧٣(الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية: يالسر طاو

  .نفس المراجع السابقة(2) 
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  :الشافعية والحنابلة: ثالثا
  )١ (:ق الطالقفر: أوال

  : فرق الطالق التي ال تحتاج إلى قاضٍ،أ
 .الخلع .١

  : فرق الطالق التي تحتاج إلى قاضٍ،ب
 .التفريق بحكم الحكمين عند الشافعي في الجديد .١

 .فرقة اإليالء على األصح عند الشافعي .٢

  .لشافعيافرقة اإلعسار في رأي عند  .٣
  )٢ (:ثانيا فرق الفسخ

 .التفريق بسبب العيوب .١

 . للغرور والغشالتفريق .٢

 .التفريق للرضاع .٣

 .التفريق بسبب طروء المحرمية .٤

 .التفريق للعان .٥

 .التفريق إلسالم أحد الزوجين أوردته .٦

 .الخلع في الراجح عند الحنابلة .٧

 .التفريق بحكم الحكمين عند الحنابلة .٨

 .التفريق لإلعسار بالمهر أو النفقة عند الحنابلة .٩

  

                                                 

 ،)١٦/٢٧٩(المهذب شرح  المجموع :النووي ،)١/٤٤٦(الوهاج  السراج : الغمراوي ،)١٠/٤٠٠( الحاوي :الماوردي(1) 
 : الحمـد  ،)٧/٥٩٥(الشرح الكبيـر  : قدامة  ابن ،)٧/٥٣٢( المغني :قدامة  ابن ،)٣/٣٧٧(البجيرمي  حاشية :البجيرمي

، )٢/٦٧٣(اإلرادات منتهـى  ح شـر  : البهـوتي  ،)٩/٢٨٣( اإلنـصاف  : المـرداوي  ،)٢٥/٥٨(المستقنع زاد شرح
  ).٩/٣٢٧(الفقه اإلسالمي وأدلته:الزحيلي

  .نفس المراجع السابقة(2) 
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  الزوجني للردةالتفريق بني 
  :خمسة مباحثوفيه 

 ::::املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

          حقيقة الردة

        : : : : املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني 
  . اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة قبل الدخول

        : : : : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
  .اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة بعد الدخول

        : : : :  املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع 
  .لردةسلطة القاضي في التفريق بين الزوجين با

        : : : : املبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامس
تطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب الردة في المحاكم 

  .الشرعية في قطاع غزة
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  توطئة

   :حـــد الردة

إن اهللا تعالى أرسل رسوله بالهـدى   )١ (�وما خَلَقْتُ الجِن واِإلنْس ِإلَّا ِليعبدونِ� :تعالىاهللا قال 
ودين الحق ليدل الناس على اإلسالم الذي هو أكمل الشرائع، وأمره أن يقاتل الناس حتى يدخلوا فـي                   

وا طاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وقد جاء هذا الدين شامالً لجميع جوانـب                 اإلسالم ويلتزم 
يا َأيها الَّذين � :البشرية، ولذا أوجب اهللا تعالى على عباده االلتزام بجميع أحكام اإلسالم قال تعالى الحياة

   .)٢ (�ت الشَّيطَانِ ِإنَّه لَكُم عدو مبِينَآمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تَتَّبِعوا خُطُوا
إن من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ الدين الذي من أجله خلقت البشرية، وبـه تتحقـق                 
السعادة الحقيقية، وألجل الحفاظ على هذا الدين شرع اهللا الوسائل واألحكام التي تقويه وتنميـه، وسـد           

ففي الجانب األول أمر باإليمان والعمل الصالح، والتآخي عليه، والـصبر           الذرائع التي تضعفه وتفنيه،     
على األذى فيه، والدعوة إليه، والجهاد دفاعاً عنه وإعالء لرايته، والهجرة من البلد الذي ال يأمن على                 

  . دينه فيه
 مـن   فإن وفي الجانب الثاني نهى عن مخالطة أهل البدع، وحذر من النظر في كتب اإللحاد،             

، ورتب العقوبة الرادعة لمن تالعب بهذا الدين، فشرع أحكام مرتداً يكون النواقض تلك من بشيء سبلت
 ديـن  عنفإن من أرتد    .الردة حفظاً لدين المرء الذي هو أعز ما يملك، وأغلى ما يحمل في هذه الحياة              

  .العقيدةأصل  هو الذي الدين أصل في جريمة ألن الردة جريمة هي الشرع بسيف يقتل اإلسالم
 وهو اإليمان بعد الكفر هو عنده فالمبيح المرتد وأما" : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا      

 الـدين  ألهـل  حفظ فقتله منه يخرج الدين في الداخل لكان ذلك يقتل لم لو فإنه ؛ الكفر من خاص نوع
 .)٣("فيه يدخل لم من بخالف عنه الخروج من ويمنعهم النقص من يمنع ذلك فإن وللدين

                                                 

   ٥٦اآلية :الذارياتسورة (1) 
  ٢٠٨اآلية :البقرةسورة (2) 
  )٢٠/١٠٢(الفتاوى مجموع :ابن تيمية(3) 
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  المطلب األول
  الردة لغة واصطالحا

  غةلل في اردةُـــال:أوالً
 الرجوعوهو   االرتداد من االسم والردةُ ورِدة رداً يرده رده قولك مصدر بالكسربالكسر   الردة

 أيا  ه ارتداد  عن دارت يقال ، سواء تحول عنه إلى ما كان عليه قبل، أو ألمر جديد،           غيره إلى الشيء عن
 وهـو  كفره إلى نفسه رد ألنه المرتد سمي و لذلك إسالمه ارتد فالن عن دينه إذا كفر بعد ويقال لوتح

  . )١(والردة تختص بالكفر وهو أعم،  الراجع
 رادة ال أمـر  هذا يقال و هو الرجوع     منقاس مطرد واحد أصل والدال الراءأصل معنى مادة    

   .يهف فائدة وال له مرجوع ال أي له،
 عـن  الرجـوع  هو الرجوع بأن  ي المقصود بالمعنى اللغوي للردة      ولقد وضح بعض الفقهاء ف    

 إلـى  آخـر  شـيء  عن أو الكفر وهو غيره إلى اإلسالم عن رجوعا كان سواء غيره إلى شيء مطلق
جوع ر المفسرون أن معنى الردة هو ال      وقد تجلى المعنى اللغوي في القرآن الكريم حيث ذكر        ، )٢(غيره

فَلَما َأن جاء البشير َألْقَاه علَى وجهِه فَارتَد بصيرا قَاَل َألَم َأقُْل لَكُم ِإنِّي              �: قوله تعالى  :شاهد على ذلك  وال
ونلَما لَا تَعاِهللا م نم لَم٤(بعينيه مبصرا األولى هتحال على رجع أي بصيرا فارتد  )٣ (�َأع(  .  

 في فرجعا فارتدا على آثارهما أي       )٥ (� ذَِلك ما كُنَّا نَبغِ فَارتَدا علَى َآثَارِهما قَصصا        قَاَل�: وقوله تعالى 
   . )٦ (آثارهما صانقي أدبارهما على ناكصين قطعاه كانا الذي الطريق

  .هذا ما دل عليه القرآن من داللة للمعنى اللغوي بأن الردة هي الرجوع

                                                 

 مقـاييس   معجـم  :فـارس  ابـن    ،)٣٨٦ /٢(اللغة مقاييس معجم: زكريا بنا ،)١٧٢ /٣ (العرب لسان: منظور ابن(1)
   األعظـم  والمحـيط   المحكم : المرسي ،)١/٣٦١ ( التعاريف :المناوي ،)٣/٣٥( الصحاح : الجوهري ،)٢/٣٨٦(اللغة

 الوسـيط  المعجم:  وآخرون  مصطفى ،)١/٣٢ (اللغة جمهرة: دريد بنا) ٨/٩٠(العروس تاج:  الحسيني ،)٢٦٧ /٩(
)١/٣٣٨(  
  أبو،)١٣/١٤٩( الحاوي:الماوردي ،)٤/١٣٢(الطالبين إعانة  حاشية:دمياطيال،) ١/٣٢٥(الدواني  الفواكه:النفراوي(2) 

  ).١/٣(المستقنع زاد  شرح: الشنقيطي،)١/٣٣٤(المبتدئين إرشاد في الزين  نهاية:المعطي عبد
  .٩٦اآلية :يوسفسورة (3) 
  ).١/٤٠٥(تيسير الكريم: السعدي،)١٦/٢٦٠(البيان  جامع:الطبري (4)
  ٦٤ة  اآلي:الكهفسورة (5) 
  ).١/٤٨١(تيسير الكريم: السعدي،)١٨/٦١(البيان  جامع:الطبري(6) 
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  الردة اصطالحاً:ثانياً
ن العلماء في تعريفهم للردة في االصطالح ال يبعد تعريفهم عن التعريف اللغوي للردة وقـد                إ

اختلفت تعريفات العلماء حسب مذاهبهم شكال ولكن لم تختلف مضمونا وسأذكر التعريفات كما ذكرهـا               
  .السادة العلماء

  :                           السادة الحنفية .١
فر على اللسان بعد وجود اإليمان، إذ الردة عبارة عن الرجـوع عـن              فهو إجراء كلمة الك    ":الردة

  )١("اإليمان
  :السادة المالكية .٢
  )٢( "الردة كفر مسلم بصريح من القول، أو قول يقتضي الكفر، أو فعل"

  :السادة الشافعية .٣
  )٣ ("قطع اإلسالم بنية أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً"الردة هي 

  :ة الحنابلةالساد .٤
   )٤ (" وإما شكااعتقادااإلتيان بما يخرج به عن اإلسالم إما نطقا وإما "الردة 

  :وداللة المعنى االصطالحي من القرآن الكريم
ومن يرتَدد منْكُم عن دينه � : أن الردة هي الرجوع عن اإلسالم، يقوله تعالىمنمفسرون ال ما ذكره

  ركَاف وهتْ ومـا                 فَييهف ـمالنَّـارِ ه ابـحَأص ُأولَِئـكو ةراَآلخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ َأعح فَُأولَِئك 
   .)٥(�خَاِلدون

، وكذلك قال   الكفر على  يموت  فيموت الكفر إلى اإلسالم دين عن يرجع من نبمفهومها أ  اآلية دلت
 مـن  وكذلك ردته، قبل الذي عمله إليه يرجع نهأ اإلسالم، إلى عاد ثم ارتد من أنبعض المفسرين   

  .)٦(المتقدمة أعماله إليه تعود فإنها المعاصي، من تاب
                                                 

  ).٥/١٢٩(البحر الرائق :نجيم ابن ،)٧/١٣٤(بدائع الصنائع : الكاساني(1) 
  ) ٤/٣٠١(الكبير الشرح:  الدردير،)٦/٢٧٩(خليل لمختصر واإلكليل  التاج:اهللا عبد أبو(2) 
  )١/١٢٤(الطالب  منهج:يحيى و أب،)١/١٣١(الطالبين  منهاج:زكريا أبو (3)
 ب  المطلـع علـى أبـوا      : البعلـي  – )١/٢٠٠(  المغنـي  :قدامة  ابن ،)١/٨١( حنبل ابن فقه في  الكافي :قدامة ابن (4)

  .)١/٢٥(المقنع
       ٢١٧جزء من اآلية :البقرةسورة (5) 
  )١/٣٣١(القدير تحف: الشوكاني،)١/٢٧٥(البيان روح تفسير:  الخلوتي،)١/١١٧(النسفي تفسير: النسفي(6) 

  )١٣/١٤٩( الحاوي:بالماوردي ،)١/٢٧٥(والعيون  النكت: البصري،)١/٩٧(تيسير الكريم :السعدي
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  :ينتعريف المعاصر .٥
 أو قول شك أو أو باعتقاد إما اإلسالم عن الرجوع"اً للردة وهو أنها     ذكر العلماء المعاصرون تعريف   

 وقـول  بالجنـان  اعتقاد " وهو اإليمان  وقد ذكر العلماء هذا التعريف بما يقابله من تعريف         ،" فعل
 وعمله، القلب قول أي )١("وينقص يزيد وعمل قول اإليمان إن واألركان ف  بالجوارح وعمل باللسان

  . )٢(وعمل قول أيضاً الردة فإن ، الجوارح وعمل اللسان، وقول
  :        التعريف الراجح .٦

  .ليه أميل تعريف السادة العلماء المعاصرين للردةوالذي إ
   .فعل أو قول أو باعتقاد إما اإلسالم عن الرجوع :هي الردة

 أو بالفعل: ثالثة طرق بأحد يكون والرجوع به التصديق ترك أي اإلسالم ترك هو اإلسالم عن الرجوع
  .وباالعتقاد ،وبالقول ،الفعل عن باالمتناع

 إتيانـه  الفاعـل  حاستبا إذا اإلسالم يحرمه فعل أي بإتيان يحدث بالفعل اإلسالم عن فالرجوع
 أو للـشمس  أو لصنم كالسجود ،ومكابرة عنادا أو واستخفافًا باإلسالم استهزاء أتاه أو متعمدا أتاه سواء
 اسـتخفافًا  أو بها استهزاء وطأها أو األقذار في الحديث وكتب المصحف وكإلقاء، كوكب ألي أو القمر

 يعتقد وهو الزاني يزنى كأن إتيانها استحالل مع تالمحرما بإتيان أيضا ويكون، عنادا أو فيها جاء بما
  .)٣ (عليه محرم غير أو عامة بصفة محرم غير الزنا أن

                                                 

)               ١/٤٧(البخـاري  صـحيح  شـرح  البـاري   فـتح  :حجـر  بـن  ا ،)١/١٤٦(النووي بشرح مسلم صحيح:النووي(1) 
حديث رقم )١٠/٢٠٦(النقي الجوهر ذيله وفي لكبرىا  السنن:البيهقي ،)١/٢٢٢(الرجال ومعرفة العلل:حنبل بن أحمد

 جـامع  على الطوسي مستخرج األحكام  مختصر :الطوسي ،)١/٢٧ (والحكم العلوم  جامع :رجب ابن ،) ٢١٤١٧(
  ).١/٢٨(األحكام

 :لـشحود  ا ،)٥/٢٣٥(الكويتيـة  الفقهيـة  الموسوعة: األوقاف وزارة ،)٢/707(  اإلسالمي الجنائي  التشريع :عودة(2) 
 الفكريـة  المـذاهب  علـى  الـرد   موسـوعة  :الـشحود  ،) ٦٧ /٣ (فاقتلوه دينه بدل من حديث شرح في صلالمف

  .)١٢٥/٦٠عدد  (البيان مجلة :اإلسالمي  المنتدى،)٣٤/١٢٢(المعاصرة
  .نفس المراجع السابقة(3) 
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 نيالمطلب الثا

 بم تكون الردة

 بفعل يقوم به المرتد وهي ردة        أمور، حيث إنها قد تكون     ةن وقوع الردة وحصولها يكون بعد     إ
  . المرتد وتسمى ردة االعتقاده اعتقاد يعتقدالفعل، أو لفظ يتلفظ به المرتد وهي ردة القول، أو

ن مكونات  مف، )١("فعل أو قول شك أو أو باعتقاد إما اإلسالم عن الرجوع" هيكما عرفها العلماء     لردةفا
  .نه هو الفاعل لهاتعريف المرتد إذ أمن ، وكذلك بم تكون الردةلنا بين ت يتعريف الردة عندهم

ا ردة سواء بالفعل وهو جلي، والردة بالقول وهـي أيـض  تكون ال ما يجدر ذكره هو أن الردة       و
، والردة باالعتقاد وهي تتضمن الشك هي خفية متعلقة بعمل القلـب وردة االعتقـاد ال يمكـن                  ظاهرة

 تثبـت الـردة   فتسري عليه أحكام اآلخرة كالكـافر، و  التوصل إلى معرفتها إذ هي في قلب صاحبها،
  .باإلقرار أو بالشهادة

  .    ذه المكوناتوسيأتي بيان ه

   :أوال تعريف المرتد
ارتد فالن عن دينـه إذا      : ، ويقال  كفره إلى نفسه رد ألنه المرتد وسميالراجع مطلقا   : المرتد في اللغة  
  .، والمرتد أسم فاعل من الردة كما جاء في تعريف الردة)٢(كفر بعد إسالمه

  .)٣(ى الكفر إلماالسال المرتد هو الراجع عن دين :المرتد في االصطالح
  :و قد وضح بعض العلماء في كتبهم تعريف المرتد أذكر منها

   .)٤("كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل إسالمه"
  .)٥(طوعا ولو مميزا أو هازال بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل" الذي يكفر بعد إسالمه"

                                                 

ـ  الفقهيـة  الموسوعة: األوقاف وزارة ،)٢/707(  اإلسالمي الجنائي التشريع :عودة(1)   :لـشحود ا، )٥/٢٣٥(ةالكويتي
 الفكريـة  المـذاهب  علـى  الـرد   موسـوعة  :الـشحود  ،) ٦٧ /٣ (فاقتلوه دينه بدل من حديث شرح في المفصل

  .)١٢٥/٦٠عدد  (البيان مجلة :اإلسالمي  المنتدى،)٣٤/١٢٢(المعاصرة
لـسان  : منظـور  ابـن  ، )٢/٣٨٦(  معجـم مقـاييس اللغـة      :فـارس  بـن  ا ،)١/٢٦٧(الصحاح  مختار :الرازي(2) 

  ).٣/١٧٢(العرب
 ،)١٩/٢٢٣(المجموع شرح المهذب  :النووي ، )١/٥٨٧(الثمر الداني   :األزهري ،)٥/١٢٩(البحر الرائق : نجيم ابن (3)

  .)١٠/٧٢(المغني:ابن قدامة
  .)٣/٩٩١(الفواكه الدواني  :النفراوي(4) 
  .)١/٤٤٤(الروض المربع شرح زاد المستنقع :البهوتي(5) 
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   :ثانيا أنواع الردة

  :أوالً الردة بالفعل
تقرب لغير اهللا بسجود كالسجود للـصنم، أو  الل ظاهر من أعمال الجوارح مثل بعم  تقع الردة

   ، والسحر والكهانةالذبح لغير اهللا تعالى، أو  بالقذرهرميك إهانة المصحف
بأن يأتي المسلم عمالً يدل على استخفافه بالدين كالصالة بال وضوء عمداً على وجه االستخفاف وكذلك  
  .واستحاللهارتكاب الحرام و بالدين، 

ولَقَد ُأوحي ِإلَيك وِإلَى الَّذين من قَبلك لَِئن َأشْـركْتَ لَيحـبطَن عملُـك ولَتَكُـونَن مـن      � :يقول سبحانه
رِين١ (�الْخَاس(  

  . اآلية الكريمة تدل على أن وقوع الردة والشرك من المرتد تحبط العمل و تخسره
  )٢( "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصالة: " هللا عليه وسلّمو يقول النبي صلّى ا

  . فهذا الحديث دليل على أن الترك للصالة وهو فعل يكون من أفعال الردة

  :ثانياً الردة بالقول

 صلى اهللا عليه وسلم، أو االستهزاء باهللا الرسول أو الذات اإللهيةكسب   تقع الردة قوالً باللسان
 تحليل ما حرم اهللا وتحريم ما أحل اهللا  وله صلى اهللا عليه وسلم أو بدينه، ودعاء غير اهللا،         أو برس تعالى  
   .تعالى

 :في غزوة تبوك وبأصحابه صلى اهللا عليه وسلم بالرسولا والذين استهزؤجماعة القال اهللا تعالى في 

� بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضِإنَّم قُولُنلَي مَألْتَهس لَِئنوزُِئونتَهتَس كُنْتُم وِلهسرو هاتَآي٣ (�قُْل َأبِاِهللا و(  

  :  ثالثاً الردة باالعتقاد

 النبي صلى اهللا عليه وسلم وتقع الردة باعتقاد وجود خالق مع اهللا عز وجل ، وبغض اهللا تعالى              
 وإنكار أمـر  ا،من يرى أن شريعة أخرى مساوية لشريعة اهللا تعالى أو أفضل منهو،  الشريعةبغض  أو  

                 البعـث أو الجنـة     أو   جود اهللا، أو يوم القيامة، أو المالئكـة أو الجـن          معلوم من الدين بالضرورة كو    

                                                 

  .٦٥: سورة الزمر، اآلية) 1(
  .الصالة ترك من على الكفر اسم إطالق بيان باب) ٢٥٦(حديث رقم) ١/٦١(مسلم  صحيح:مسلم )2(

    ٦٥اآلية :التوبةسورة (3) 
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أو يعتقد أن القرآن ليس من عند اهللا أو أن محمداً صلى اهللا عليه وسلم ليس خـاتم األنبيـاء                     ،أو النار 
  .قلب  المتعلق باالعتقاد، و كما قلت أن الشك يكون في عمل الوالرسل

 إن اهللا تجاوز ألمتي عما وسوست أو    :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن أبي هريرة يرفعه قال    
  .)١(حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم

                                                 

  األيمان في ناسيا حنث إذا باب ،والنذور األيمان كتاب) ٦٦٦٤( حديث رقم )٨/١٣٥( البخاري  صحيح:البخاري(1) 
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  ثالثالمطلب ال
  األدلة على وقوع الردة

  .لقد ثبتت األدلة على وقوع الردة من الكتاب والسنة النبوية واألثر
  : اآليات الواردة من القرآن الكريم على وقوع الردة: أوال

 لتبيان أحوال الردة والتحذير مـن       ةلقد ثبتت األدلة  للردة من القرآن الكريم في أكثر من سور           
  .مغبة الوقوع في هذا الجرم المحرم

 تَبين لَهم الهدى الشَّيطَان سوَل لَهـم وَأملَـى          ِإن الَّذين ارتَدوا علَى َأدبارِهم من بعد ما       � :تعالى اهللا قال
م١ (�لَه(    

 إلـى  أعقابهم على واإليمان الهدى عن المرتدين حالة عن تعالىو    سبحانه  يخبر :وجه الداللة 
 لهم، وتزيين الشيطان عدوهم من تسويل هو وإنما برهان، وال دلهم دليل عن ال ذلك والكفران، الضالل

 الذي فالهدى هذا وعلى وتيقنوه، عرفوه أن بعد به كفرهم هو أدبارهم على فارتدادهم،  لهم منه مالءوإ
  .)٢(كتبهم في الموجودة بالعالمات ومعرفته وسلم عليه اهللا صلى نبوته صحة هو لهم تبين

قَلْبه مطْمِئن بِاِإليمانِ ولَكن من شَرح بِالكُفْرِ من كَفَر بِاِهللا من بعد ِإيمانه ِإلَّا من ُأكْرِه و� : تعالى اهللا قال
 يمظع ذَابع ملَهاِهللا و نم بغَض هِملَيا فَعرد٣ (�ص(  

 من  ارتد  و كفر من أي ،وسلم عليه اهللا صلى الرسول آتاكم به  ماع ترتدوا ال  أي :وجه الداللة 
 النطـق  على أرغم من إال وارتد، الكفر بكلمة نطق من الكذب ترييف إنما، اهللا غضب فعليه إيمانه بعد

  .)٤(  ال يرتداإليمان على ثابت وقلبه الهالك من خوفا به فنطق بالكفر،

ِليغْفر لَهم ولَا ِإن الَّذين َآمنُوا ثُم كَفَروا ثُم َآمنُوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ اُهللا  � :تعـالى  اهللا قال
  .)٥ (�ِليهديهم سبِيلًا

  
                                                 

  .٢٥اآلية :محمدسورة  (1)
 : الشنقيطي ،)٧/٢٨٧(التنزيل  معالم : البغوي ،)٥/٨٥(التفاسير أيسر :الجزائري ،)٧٨٩ /١ (لكريما تيسير: السعدي(2) 

  ).٧/٣٧٩(البيان أضواء
   .١٠٦اآلية  :النحلسورة (3) 
  ).٤٧٥ /٤(الميسر التفسير :التركي ،)١٠/١٨١(القرآن ألحكام  الجامع:القرطبي(4) 
   . ١٣٧اآلية :النساءسورة (5) 
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 الكفـر  إلـى  رجع ثم فيه عاد ثم عنه رجع ثم اإليمان في دخل عمن تعالى  يخبر :وجه الداللة 

 له يجعل وال له اهللا يغفر وال موته بعد توبة ال فإنه مات حتى وازداد ضالله على أخرى واستمر  مرة
   .)١(العاقبة سوء من بها ينجون التي الهدى إلى طريقا وال مخرجا وال فرجا فيه هو مما

   )٢ (�ويحبونَه يحبهم بِقَومٍ اللَّه يْأتي فَسوفَ دينه عن منكُم يرتَد من آمنُواْ الَّذين َأيها يا� :تعالى اهللا قال

 بدخوله ويغيره فيبدله اليوم، عليه وه الذي الحق دينه عن منكم يرجع منأي أنه    :وجه الداللة 
 ولـم  يغيـروا  ولـم  يبدلوا لم مؤمنين قوم   منهم بدال اهللا يجيء سوفو شيئا، اهللا يضر الكفر، فلن  في

 .)٣(اهللا ويحبون اهللا يحبهم دينهم، وأبدلوا ارتدوا الذين من خير بقوم يرتدوا،

ى يردوكُم عن دينكُم ِإنِ استَطَاعوا ومن يرتَدد منْكُم عن دينه            ولَا يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّ    � :تعالى اهللا قال
ونا خَاِلديهف مالنَّارِ ه ابحَأص ُأولَِئكو ةراَآلخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ َأعح فَُأولَِئك ركَاف وهتْ وم٤ (�فَي(.   

 ديـنهم،  عن يرجعوهم أن وغرضهم المؤمنين، يقاتلون الكفار   أن تعالى يخبر اهللا :وجه الداللة 
  .)٥(.السعير أصحاب من يكونوا حتى إيمانهم بعد كفارا ويكونوا

            )٦ (�اسرِينيا َأيها الَّذين َآمنُوا ِإن تُطيعوا الَّذين كَفَروا يردوكُم علَى َأعقَابِكُم فَتَنْقَلبوا خَ� :تعالى اهللا قال

 محمـد  نبيال نبوة جحدوا الذين طيعواي إن إن اآلية فيها داللة للمؤمنين على أنهم       :وجه الداللة 
 بـاهللا  والكفـر  اإليمـان،  بعد الردة على وا المؤمنين يحمل والنصارى اليهود من وسلم عليه اهللا صلى

 وشدة عليكم، وبغيهم لحسدهم وذلك دينكم، عن وضللتم أنفسكم مغبونين،  خسرتم قد و فترجعوا ،وبآياته
  .)٧(دينكم عن ردكم على حرصهم

                                                 

  ).١٣٥ /٢(الميسر التفسير : التركي،)٤/٣١٢ (العظيم القرآن سيرتق :كثير ابن (1)
  . ٥٤اآلية:المائدةسورة (2) 
  ).١/٢٣٥(الكريم  تيسير:السعدي ،)١٠/٤١٠(البيان  جامع:الطبري (3)
  .٢١٧من اآلية :البقرةسورة (4) 
 معـاني  فـي  تأويـل ال لبـاب :الخـازن  ،)١٩٨ /١(التفاسـير  أيـسر  :الجزائري،)١/٩٧(الكريم تيسير: السعدي(5) 

  .)١/٢٠٨(التنزيل
  . ١٤٩اآلية  :آل عمرانسورة (6) 
  ).١/١٥١ (الكريم تيسير: السعدي ،)٢٧٦ /٧ (البيان  جامع:الطبري(7) 
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  )١ (�يحلفُون بِاِهللا ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الكُفْرِ وكَفَروا بعد ِإسلَامهِم� :تعالى اهللا قال

 كلمـة  قالوا فلقد،  أسلموا أن بعد كفرهم ارتدوا وظهر  ثم آمنوا قوم في ذلك  يراد :وجه الداللة 
 اهللا يمكنهم فلم وسلم، عليه اهللا صلى محمد اهللا برسول اإلضرار وحاولوا اإلسالم عن بها وارتدوا الكفر

  .)٢(ذلك من

  : األحاديث الواردة من السنة على وقوع الردة:ثانيا
ــلى اهللا عليــه وســلم     -١ ــال رســول اهللا ص ــل دم امــرئ مــسلم  " :ق                            ال يح

                    يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث النفس بـالنفس والثيـب الزانـي                   
  . )٣("  التارك الجماعة،المفارق لدينه ،والمارق من الدين

 والمراد" " للجماعة التارك لدينهمفارق وال:"قوله صلى اهللا عليه و سلم :وجه الداللة من الحديث
 فهو عام في كل مرتد عن اإلسالم بـأي ردة           الدين عن بالردة فراقهم وإنما المسلمين جماعة بالجماعة

   )٤(كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى اإلسالم
أتي علي رضي اهللا عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم  -٢

وا بعذاب اهللا ولقتلتهم لقول رسول اهللا صلى لنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تعذب
  . )٥("من بدل دينه فاقتلوه"اهللا عليه وسلم 

 قتل من بـدل     على "فاقتلوه دينه بدل من" سلم و عليه اهللا صلى  قوله :وجه الداللة من الحديث   
صلَاةَ وَآتَـوا الزكَـاةَ   فَِإن تَابوا وَأقَاموا ال� : والدليل على ذلك قوله تعالى)٦(إذا لم يتبالمرتد هو  دينه

يمحر اَهللا غَفُور ِإن مبِيلَه٧ (�فَخَلُّوا س(  
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرال ثم                   -٣

فأول من يكسى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من  )٨()لينكَما بدْأنَا َأوَل خَلْق نُعيده وعدا علَينَا ِإنَّا كُنَّا فَاع�قرأ 
مرتدين علـى أعقـابهم منـذ        أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا          

                                                 

   ٧٤من اآلية :التوبةسورة (1) 
  ).٣/٣١٦(الميسر التفسير :التركي ،)٤/٢١١(المنير السراج تفسير :شربينيال(2)
  . من أقاد بالحجر باب،الديات كتاب ،) ٦٨٧٨( حديث رقم ،)٩/٥(صحيح البخاري:البخاري(3) 
  ).١/٤٢٥(األحكام  إحكام:العيد دقيق  ابن،)١١/١٦٥ (بشرح النووي مسلم  صحيح:النووي(4) 
   .واستتابتهم والمرتدة المرتد حكم باب ،الديات كتاب ،)٦٩٢٢(حديث رقم  ،)٩/١٥ (،صحيح البخاري(5) 
  )٣/٢٦٥( سبل السالم: الصنعاني،)٥٧٢ / ٨ (يالبخار شرح صحيح ،القرطبي(6) 
  ٥من اآلية :  التوبةسورة(7) 
  ١٠٤من اآلية :األنبياءسورة (8) 
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وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما تـوفيتني         " :بن مريم أقول كما قال العبد الصالح عيسى       فارقتهم ف 
 كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنـك أنـت               كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على     

  .)١("العزيز الحكيم

مرتدين على أعقابهم منـذ      إنهم لم يزالوا  " سلم و عليه اهللا صلى  قوله :وجه الداللة من الحديث   
 يعنـي رضي اهللا عنه     بكر أبو فقاتلهمرضي اهللا عنه     بكر أبي عهد على ارتدوا الذين همأي  " فارقتهم

 ال ممن األعراب جفاة من قوم ارتد وإنما أحد الصحابة من يرتد لم و أنه    الكفر على وماتوا قتلوا ىحت
   )٢ (الدين في له نصرة

ـ  عن -٤                   هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال لمـا تـوفي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           ي أب
 ر رضي اهللا عنه كيف تقاتل الناس وقدوكان أبو بكر رضي اهللا عنه وكفر من كفر من العرب فقال عم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا فمن قالها فقد عصم  
 واهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة فإن الزكاة  :فقال،  "مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على اهللا       

 منعها  على  عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم           حق المال واهللا لو منعوني    
 أنـه  فعرفـت  عنه اهللا رضي بكر أبي صدر اهللا شرح قد أن إال هو ما فواهللا عنه اهللا رضي عمر قال

  )٣(الحق
 بعـد  الردة وكانت ،الردة أهل عنه اهللا رضي الصديق بكرقاتل أبو    :وجه الداللة من الحديث   

 مـن  عليـه  كانوا ما إلى وعادوا كفروا قوم :أنواع ثالثة على،وكانت   وسلم عليه اهللا صلى النبي وفاة
 ديننـا،  عن رجعنا ما:وقالوا الزكاة منعوا وطائفة اليمامة، أهل وهم بمسيلمة آمنوا وقوم األوثان، عبادة
 الصحابة جميع ذلك على ووافقه الجميع، قتال عنه، اهللا  رضيبكر أبو فرأى أموالنا، على شححنا ولكن

 حتى الناس أقاتل أن أمرت" وسلم عليه اهللا صلى النبي من عمر سمعهبما   ذلك في عمر خالفه أن بعد
 قـول  صواب عمرل بان ثم" الصالة والزكاة  واهللا ألقاتلن من فرق بين    "،فرد أبو بكر  "اهللا إال إله ال يقولوا

  .)٤(أبو بكر

  :  وقوع الردةعلىواردة من األثراألحاديث ال:اًلثثا

                                                 

 مـريم  الكتاب في واذكر":اهللا قول   باب، األنبياء كتاب) ٣٤٤٧( حديث رقم  ،)٤/١٦٨( صحيح البخاري    :لبخاريا(1) 
  "أهلها من انتبذت إذ

  ).١٦/٣٨(القاري  عمدة:العيني – )١١/٣٨٥(الباري  فتح:العسقالني (2)
  الزكاة وجوب باب ،الزكاة كتاب ،)١٤٠٠+١٣٩٩( حديث رقم ،)٢/١٠٥( صحيح البخاري:البخاري (3)
  ).٣/٣٩١(البخاري شرح صحيح ،القرطبي (4)
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 الذي هاجر بها إلى الحبشة عبيد اهللا       )٢( بن جحش  عبيد اهللا  التي توفي عنها زوجها      )١(أم حبيبة  قصة   -٥
  .، والقصة طويلة اختصرت على الشاهد فيها والذي كان زمن النبي صلى اهللا عليه وسلممرتدا متنصرا

شوهها ففزعت وقلت تغيرت واهللا حاله       رأيت في النوم عبيد اهللا زوجي بأسوأ صورة وأ         :قالت أم حبيبة  
فإذا هو يقول حيث أصبح إني نظرت في الدين فلم أر دينا خيرا من النصرانية وكنت قد دنت بها ثـم                     
دخلت في دين محمد وقد رجعت فأخبرته بالرؤيا فلم يحفل بها وأكب على الخمر قالت فأريـت قـائال                  

  )٣(يتزوجني  صلى اهللا عليه وسلميقول يا أم المؤمنين ففزعت فأولتها أن رسول اهللا

 ، بعد أن أسـلم    الحبشة هجرة   في  نصرانيا رتدأ جحش بن اهللا عبيدأن   :وجه الداللة من القصة   
 وكان أمر المسلمين في الهجرة، فكان العقاب الرباني أسرع من أن يلقـى              اإلسالم ،  أول في  هذا كان

  .ذ باهللاعقاب ردته من المسلمين، ومات هذه الميتة البشعة والعيا

                                                 

 عبد بنا أمية بن حرب بن صخر واسمه سفيان أبي بنت رملة  هي حبيبة أم ،)٨٤٣ /٢(واإلرشاد  الهداية :البخاري(1) 
  .المدنية األموية القرشية سفيان أبي بن معاوية أخت حبيبة أم قصي بن مناف عبد بن شمس

 مرة بن صبرة بن يعمر بن رئاب ابن جحش بن اهللا  عبد )٨٧٧ /٣(األصحاب معرفة في  االستيعاب :البر عبد بنا(2) 
 وقيل شمس عبد لبنى حليف وهو المطلب عبد بنت أميمة أمه األسدي خزيمة بن أسد بن دودان بن غنم ابن كثير بن

 وأخوه هو وكان األرقم دار وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دخول قبل الواقدى ذكر فيما أسلم أمية بن لحرب حليف
 بـأرض  تنـصر  جحش بن اهللا عبيد وأخوهما الهجرتين هاجر ممن األولين المهاجرين من جحش بن عبد أحمد أبو

  .نصرانيا بها ومات الحبشة
  ).٢٢١/ ٢ (سير أعالم النبالء: لذهبي ا،)٨/٩٧(الكبرى  الطبقات:سعد ابن(3) 
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        اآلثار املرتتبة على الزوجية بسبب الردة اآلثار املرتتبة على الزوجية بسبب الردة اآلثار املرتتبة على الزوجية بسبب الردة اآلثار املرتتبة على الزوجية بسبب الردة                     
         وبعده وبعده وبعده وبعدهقبل الدخولقبل الدخولقبل الدخولقبل الدخول
        اآلثار قبل الدخولاآلثار قبل الدخولاآلثار قبل الدخولاآلثار قبل الدخول    ::::       املطلب األول       املطلب األول       املطلب األول       املطلب األول

  .وقوع الفرقة:  أوالً
  .نوع الفرقة:  ثانياً
  .مقدار المهر: ثالثاً 

         الدخول الدخول الدخول الدخولبعدبعدبعدبعداآلثار اآلثار اآلثار اآلثار     ::::املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
  .وقوع الفرقة:  أوالً
  .نوع الفرقة:  ثانياً
  .مقدار المهر: ثالثاً 

  
  

  
  
  
  
  

  



  ا�/;��Q ب�4 ا�<و4�B � �دة
٤١  

 

 O&;�ا
 ا�_�ن1

  المطلب األول

  اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة قبل الدخول

ال بد لنا عند الحديث عن التفريق بين الزوجين للردة أن نبين اآلثار المترتبة علـى الزوجيـة                  
  .كون أثراً من آثارهابسبب الردة ألنه متى ثبتت الردة فإن التفريق بين الزوجين ي

النكاح بين الزوج المرتد وال الزوجة المرتدة       االستمرار في   فقد اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز        
ألن المرتد منهم ليس له ملة ونظراً ألن المرتد يجب قتله           ، باطل وأن نكاحهم ينفسخ   ا  وأن النكاح بينهم  

إال على التأبيد والبقاء هذا من جهة ومن جهة فهو في حكم الميت وهذا ينافي شرع النكاح الذي ما كان         
أخرى فإن قتل المرتد بنفس الردة صار مستحقا وإنما يمهل ثالثة أيام ليتأمل فيما عرض له من الشبهة                  
فيما وراء ذلك فجعل كأنه ال حياة له حكماً فال يصح منه بمحل الحل ابتداء فلهذا ال يجوز نكاحها مـع                  

  .)١(أحد 
 هذا المبحث اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة قبل الدخول وهي            وعليه سوف أبين في   

  : على النحو التالي

  :وقوع الفرقة: أوالً

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين أو كالهما عن دين اإلسالم قبل الدخول فإن الفرقة تقع                  
  : وقد استدلوا لذلك باألدلة التالية)٢(بينهما حاالً 

 .)٣( �الْكَوافرِ بِعصمِ تُمسكُوا ولَا� :الىقوله تع .١

  .)٤(بعصم زوجاتكم الالتي ارتددن ولحقن بالكفارال تمسكوا أي : وجه الداللة من اآلية
  .)٥( �لَهن يحلُّون هم ولَا لهم حلٌّ هن لَا الْكُفَّارِ إلَى تَرجِعوهن فَلَا� :قوله تعالى .٢

                                                 

الثمر : اآلبي، )٣/٩٩١(الفواكه الدواني   : نفراوي ال ،)٢/٣٣٧(بدائع الصنائع :الكاساني، )٥/٨٧(لمبسوطا:  السرخسي (1)
: لمـرداوي ا) ٩/٢٩٥(الحـاوي : المـاوردي ،)٥/٥٧(األم: الشافعي ،)١٦/٣١٦(المجموع  : النووي ،)١/٤٥٧(الداني

  ).٨/١٥٩(اإلنصاف
الفواكـه  : لنفـراوي ا،) ٢/٣٣٧(بدائع الصنائع :  الكاساني ،)١/٣٣٩(الفتاوى الهندية : نظام وجماعة من علماء الهند     (2)

  ).٧/١٧٢(المغني: ابن قدامه،)٤/٣١٨(مغني المحتاج:الشربيني، )٣/٩٩١(الدواني
  ).١٠( سورة الممتحنة من اآلية(3)
  .)٢٠٧ / ١(نسوخ الناسخ والم: الكرمي (4)
  ).١٠(سورة الممتحنة من اآلية (5)
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 وأنه تجب الفرقة بين الزوجين فـي        يعني أن المرتدات محرمات على المسلمين      :يةوجه الداللة من اآل   
 .)١(حال ارتد أحدهما عن دين اإلسالم

إن الردة تنافي العصمة لذلك فال يجوز للكافر أن يستولي على المسلمة وهذا يستوجب أن يكون في     .٣
 .)٢(تراخي فاختالف الدين يمنع اإلصابة للالحال حيث ال مجال فيه 

إن المرتد حكمه مثل حكم الميت نظراً ألنه مهدور الدم وعليه فإنه ال يجوز أن يزوج فالفرقة ال بد                  .٤
 .)٣(أن تكون بينه وبين زوجته في الحال

  .)٤(إن النكاح قبل الدخول يكون غير متأكد فالردة تؤثر فيه فالفرقة تجب فيه حاال .٥

   :نوع الفرقة: ثانياً

التي تحصل بين الزوجين بسبب ردة أحدهما هل هي فرقة فـسخ أم             اختلف الفقهاء في نوع الفرقة      
  :فرقة طالق وذلك على مذهبين

  :المذهب األول

إن الفرقة بين الزوجين بسبب ردة أحدهما تكون فرقة فسخ وهذا ما ذهب إليه أبـو حنيفـة وأبـو           
  .)٥(يوسف من الحنفية وقول للمالكية وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة 

  :ب الثانيالمذه

ليه محمد بن   وهذا ما ذهب إ    فهي فرقة طالق      أو الزوجة  إن الفرقة بين الزوجين بسبب ردة الزوج      
  .)٦(الحسن من الحنفية والمشهور عند المالكية

  

                                                 

  .)٥٢٢ / ٥ (الماورديتفسير : الماوردى (1)
  ).١٦/٣١٦(المجموع شرح المهذب:  النووي،) ٢/١٧٨(تبين الحقائق:  الزيلعي،)٢/٣٣٧(بدائع الصنائع : الكاساني(2) 
  )٢/٣٣٧(بدائع الصنائع:لكاساني ا–) ٥/٨٧(المبسوط : السرخسي،)٤/٣١٨،٣١٩(مغني المحتاج:الشربيني(3) 
  ).٤/٣١٨(مغني المحتاج:يالشربين(4) 
الفواكـه  : يالنفراو، )٢/٣٣٧(بدائع الصنائع : الكاساني، ) ١/٢٢١(الهداية:  المرغيناني ،) ١/٢٦١(اللباب: الغنيمي(5) 

  ).٧/١١٢(المبدع شرح المقنع:  ابن مفلح،) ٦/١٦٠(األم:  الشافعي،)٣/٩٩١(الدواني
 الثمر: اآلبي،) ٣/٩٩١(الفواكه الدواني :  النفراوي ،) ٢/٣٣٧(بدائع الصنائع :  الكاساني ،) ١/٢٦١(اللباب: يالغنيم(6) 

  ).١/٤٥٧(الدواني
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  لة المذهب األول أد
  استدلوا على صحة مذهبهم من المعقول

  .)١(أن الزوجية تنتفي بينهما لبطالن عصمة المرتد عما يملك .١

 مغلوبان على اإلسالم باعتبار أن الشرع طلب منهما اإلسالم وقهرهما عليه فهمـا بهـذا               أنهما .٢
 .)٢(اإلعتبار مقهوران فليس باختيارهما فعلى هذا النحو فهي فرقة فسخ

   .ً)٣(مما يوجب الفرقة حاالمباشرة لردة تؤثر فيه متأكد فاأن النكاح قبل الدخول يكون غير  .٣

  :أدلة المذهب الثاني  

  لهم من المعقولدلي

                     امتنع اإلمساك بيـنهم بـالمعروف ممـا أوجـب التـسريح بـالطالق وال يكـون ذلـك                أنه  
  )٤(إال من القاضي

  : الراي الراجح

إلي أقوال العلماء في هذه المسألة والوقوف على أدلتهم فإنني أميل إلـى اختيـار               بعد التطرق   
ي تحصل بين الزوجين بسبب ردة أحدهما قبل الدخول فرقـة فـسخ             المذهب القائل بأن نوع الفرقة الت     

  : فرقة طالق وذلك لألسباب التاليةتوليس

أن الزوجان مغلوبان على اإلسالم ومجبوران على ذلك فإن ارتد أحـدهما انفـسخ النكـاح                 .١
 .مباشرة بهذا الفعل دون االحتياج إلى فاسخ

 الدم وعليه فإن الفرقة ال بد أن تكون بنية          أن المرتد حكمه مثل حكم الميت نظراً ألنه مهدور         .٢
 .  وبين زوجه في الحال وهذا ال يتأتى إال إذا كانت الفرقة فرقة فسخ

                                                 

  .)٢/٣٣٧(بدائع الصنائع :الكاساني–) ١/٢٢٢الهداية :المرغيناني(1)
نهايـة  :الـشربيني -)٣/٣٨١(حاشية البحيريعلى شرح منهج الطالب    :البحيري-)٤/٢٠٠(شرح المنهج    :األنصاري(2) 

  .)٤/٢٠٠(المحتاج 
  .)٤/٣١٨(نهاية المحتاج : الشربيني (3) 
 .)٦/١٦٠(األم :الشافعي -)٣/٩٩١(الفواكه الدواني :النفراوي –) ٢/٣٣٧(بدائع الصنائع :الكاساني(4) 
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  .  بقطاع غزةفي المحاكم الشرعيةمعمول به عندنا هذا المذهب  .٣
  :ثالثاً مقدار المهر

الزوج هو المرتـد  رتد أحد الزوجين قبل الدخول فإنه ينظر فإذا كان           أنه إذا ا   تفق الفقهاء على  ا
 وأما إذا كانت الزوجة هي المرتدة فإنه ال مهر لها ألنها منعت المعقود              )١(فإنه يجب عليه نصف المهر    

  . )٢(عليه باالرتداد فصارت كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض

                                                 

 ،) ٥/٨٩(لمبسوطا: السرخسي،) ١/٢٥٢(اللباب: الغنيمي ،) ١/٣٣٩(الفتاوى الهندية : نظام وجماعة من علماء الهند    (1) 
شرح :  البهوتي ،) ٨/١٥٩(اإلنصاف: المرداوي،)٩/٢٩٥(الحاوي:  الماوردي ،) ٣/٩٩٢(الفواكه الدواني : النفراوي

  ).٢/٦٩١(منتهي اإلرادات
 ،) ٥/٨٩(المبـسوط :السرخسي،) ١/٢٥٢(اللباب: الغنيمي ،)١/٣٣٩(الفتاوى الهندية :نظام وجماعة من علماء الهند    (2) 

شـرح  :  البهوتي ،) ٨/١٥٩(اإلنصاف: المرداوي،)٩/٢٩٥(الحاوي: الماوردي ،)٣/٩٩٢( الدواني الفواكه: النفراوي
  ).٢/٦٩١(منتهي اإلرادات



  ا�/;��Q ب�4 ا�<و4�B � �دة
٤٥  

 

 O&;�ا
 ا�_�ن1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

 ���
� ���
� ���
� ���
�� 	��� � 	��� � 	��� � 	���         

        اآلثار املرتتبة على الزوجية اآلثار املرتتبة على الزوجية اآلثار املرتتبة على الزوجية اآلثار املرتتبة على الزوجية 

        بسبب الردة بعد الدخول بسبب الردة بعد الدخول بسبب الردة بعد الدخول بسبب الردة بعد الدخول 
  :مصير الزوجية:  والأ

  :نوع الفرقة بسبب الردة بعد الدخول: ثانيا

  دار المهرمق: ثالثا 
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   الثانيمطلبال

  اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة بعد الدخول

إن ردة أحد الزوجين عن دين اإلسالم بعد الدخول يترتب عليها أمور مهمة وبالرغم من أهميتهـا                 
  .بقاء الزوجية من عدمها يحتل المكانة الكبيرة من بينهاجميعا إال أن 

وعليه فإنني سوف أبين من خالل النقاط التالية اآلثار المترتبة على الزوجية بـسبب الـردة بعـد                  
  :الدخول وهي على النحو التالي

  :مصير الزوجية: أوال

  :مذهبيناختلف الفقهاء في وقوع الفرقة بين الزوجين بسبب الردة بعد الدخول على 

  :المذهب األول
ليـه  ع بينهما في الحال و هذا ما ذهـب إ         نه إذا ارتد أحد الزوجين عن دين اإلسالم فإن الفرقة تق          إ

   .)١(الحنفية والمالكية وهو قول عند الحنابلة
ندها يعامل المرتـد    ولكن المالكية قيدوا وقوع الفسخ في حال لم يقصد المرتد بردته فسخ النكاح فع             

  .)٢(صدبنقيض ما يق

  :المذهب الثاني
إن الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين عن اإلسالم تتوقف على انقضاء العدة وعليه وإذا ارتـد أحـد                  
الزوجين ثم أسلم قبل أن تنقضي فترة العدة بسبب الردة أما لو أسلم المرتد منهما بعد انقضاء فترة العدة     

  .  )٣(فعية والحنابلة في األظهرفإن النكاح يكون قد فسخ بينهما وهذا ما ذهب إليه الشا

ى كتب الفقهاء لم أعثر على دليل يؤيد أقوالهم التي ذهبوا اليها  لذا اكتفيـت                وبحسب اطالعي عل  
  .بذكر أقوالهم في هذه المسألة 

  

                                                 

  ).٧/١٧٢(المغني :ابن قدامه، )٣/٩٩١(الفواكه الدواني :لنفراويا، )٢/٣٣٧(بدائع الصنائع :الكاساني(1) 
  .)٣/٩٩١(الفواكه الدواني :النفراوي(2) 
  ). ٧/١٧٢(المغني : ابن قدامه–) ٩/٢٩٥(الحاوي:الماوردي(3) 



  ا�/;��Q ب�4 ا�<و4�B � �دة
٤٧  

 

 O&;�ا
 ا�_�ن1

  :نوع الفرقة بسبب الردة بعد الدخول: ثانيا
 مذهبين وهما على اختلف الفقهاء في نوع الفرقة بين الزوجين بسبب الردة بعد الدخول على

  :النحو التالي
  :المذهب األول

ليـه أبـو    الدخول هي فرقة فسخ وهذا ما ذهب إ       أن الفرقة التي تقع بين الزوجين بسبب الردة بعد          
  )١(ليه الشافعية والحنابلةوهو قول للمالكية وهو ما ذهب إحنيفة وأبو يوسف من الحنفية 

  :المذهب الثاني

هما بعد الدخول تعتبر فرقة طالق وهذا ما ذهب إليه محمد بـن             إن فرقة الزوجين بسبب ردة أحد     
الحسن من الحنفية في حال كانت الردة من قبل الزوج وهو قول للمالكية ولكن المالكية اختلفوا في حكم       
الطالق فمنهم من اعتبره طالق بائن سواء كانت الردة من قبل الزوج أو من قبل الزوجة العتبارهـا                  

وعليه فلو أسلم الزوج المرتد أو أسلمت ، ح صحيح ومنهم من اعتبرها طالق رجعيفرقة ناتجة عن نكا
٢(الزوجة المرتدة في فترة العدة فإن النكاح يكون باق(  

  أدلة المذهب األول

  استدلوا على صحة مذهبهم من المعقول
همـا   انهما مغلوبان على االسالم باعتبار أن الشرع طلب منهما االسالم وقهرهما عليه ف              _١

  .)٣(بهذا االعتبار مقهوران على ذلك فليس باختيارهما وهذا يستوجب أن تكون الفرقة فرقة فسخ

أن الردة تنافي العصمة فال يجوز للكافر أن يستولى على المسلمة فهـذا يـستوجب أن                  _٢ 
  .)٤(يكون في الحال حيث ال مجال فيه للتراخي فاختالف الدين يمنع اإلصابة

                                                 

الفواكـه  :  النفـراوي  ،)١/٢٢١(الهداية شـرح البدايـة    : انيالمرغين، )١/٢٦١ (الكتاب شرح في  اللباب :لغنيمي(ا1) 
    ).٧/٥٦٦(المغني: ابن قدامه،)٥/٥(األم:  الشافعي،)٣/٩٩١(الدواني

 ،)١/٢٢١(الهداية شرح البداية: اني المرغين،)١/٢٦١(كتاباللباب شرح ال:لغنيمي ا،)٢/١٧٨(ن الحقائقتبي :الزيلعي) ٢(
  .)٣/٩٩١(الفواكه الدواني: النفراوي

 

  
نهايـة  :الـشربيني -)٣/٣٨١(حاشية البحيري على شرح منهج الطالب     :البحيري-)٤/٢٠٠(شرح المنهج   :ألنصاري(3) 

  .)٤/٢٠٠(المحتاج 
  .)٤/٢٠٠(نهاية المحتاج :الشربيني(4) 
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كتب الفقهاء قدامى وحداثى لم اعثر على دليل يؤيد المذهب التاني القائل            وبحسب اطالعي على    
فرقة أحد الزوجين بسبب الرده بعد الدخول هي فرقة طالق ولكنني أميل إلى اختيار المذهب   بأن  

قبل الدخول أم بعد    األول القائل بأن فرقة الزوجين بسبب ردة أحدهما هي فرقة فسخ سواء كان              
 حكمه مثل الميت نظراً ألنه مهدور الدم وعليه فإن الفرقة ال بد أن تكون بينه وبين الدخول ألن المرتد

 .زوجه في الحال وهذا ال يتأتى إال إذا كانت الفرقة فرقة فسخ كان ذاك قبل الدخول أم بعده 

  مقدار المهر:ثالثا
الزوجين عن  كتب ومذاهب الفقهاء وبالوقوف على حكم المهر في حال أن أرتد أحد             ى  بالرجوع إل 

اإلسالم بعد الدخول فإنني وفي حدود اطالعي لم أجد أحدا تكلم أو كتب عن هذا الحكم بشكل مباشـر                   
سوى السادة الحنفية الذين ذكروا بأن الزوج لو ارتد عن دين اإلسالم فإن لزوجته المهر إن كـان قـد               

  )١ (.دخل بها وكذلك األمر إن كانت هي المرتدة

                                                 

  ).١/٣٣٩(الفتاوى الهندية: علماء الهندنظام وجماعة من  (1)
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        سلطة القاضي يف التفريقسلطة القاضي يف التفريقسلطة القاضي يف التفريقسلطة القاضي يف التفريق
         بني الزوجني بالردة  بني الزوجني بالردة  بني الزوجني بالردة  بني الزوجني بالردة 
��	
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  المطلب األول

   السلطةتعريف
بها صـاحب الواليـة    إن السلطة في حقيقتها هي السيطرة، أي القدرة على اإللزام التي يتمتع

التشريع والتنفيذ على حـد      مجال   ذه القدرة شرعت في اإلسالم لإلمام في      العامة العليا وهو اإلمام، وه    
رتبة االجتهـاد، أو أن  الجتهاد القضاة، إن كانوا بلغوا  يمكن أن يجعل األمرسواء، ففي مجال القضاء 

  .، ورأيه في ذلك كله ملزمفي فصل الخصومات يقيدهم بمذهب فقهي يعتمدونه
وقبل الشروع في هذا المبحث ال بد لي أن أعرج بالتعريف لكل من السلطة والقاضي ليتضح لنـا                  

  .مدى سلطة القاضي

  :السلطة لغةً: أوالً

 والقهر والتمكن والتحكم وكما جاء في المعجـم        أصل الكلمة سلط السين والالم والطاء وتعني القوة       
  .) ١(التسلط والسيطرة والتحكم السلطةالوسيط 

  :السلطة اصطالحاً: ثانياً

تنفيذ القول علـى  " ن الوالية عرفت شرعاً بأنها  ند الفقهاء ترادف كلمة الوالية وإ     إن كلمة السلطة ع   
  .)٢("الغير شاء أم أبى

  

  
  
  
  

                                                 

  .)١/٤٤٣(لمعجم الوسيط ا: وآخرونمصطفى إبراهيم(1) 
  ).٣/١١٧(الدقائق كنز شرح الرائق  البحر:نجيم ابن(2) 
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  المطلب الثاني

  يتعريف القاض

  :تعريف القاضي لغة:أوال 

لقاضي معناه في اللغة القـاطع لألمـور المحكـم لهـا           أصل الكلمة قضى القاف والضاد والياء وا      
يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفـصل           واستقضي فالن أي جعل قاضيا يحكم بين الناس       

  .)١(وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه

  الحاتعريف القاضي اصط:ثانيا 

وعند الحديث عن ، القضاء ووضعت لذلك حدوداً ورسمادرجت أكثر كتب الفقه على البدء بتعريف 
 القاضي مـن تعريـف      القاضي توجه التصنيف إلى بيان شروطه لذا فإننا يمكن أن نصل إلى تعريف            

قبـل   الذات الذي نصب وعين مـن         من الفقهاء عرفوا القاضي بأنه     ن، ولذا فالمتأخرو  الفقهاء للقضاء 
  .)٢(السلطان ألجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا ألحكامها المشروعة

 مرتكبي خـالف  أيديمن نصبه اإلمام بناحية مخصوصة لينفذ بها األحكام ويأخذ على     هو  القاضي  أو  
  .)٣(الحق
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  )٥/٣٦٦٥( لسان العرب :ابن منظور(1) 
  . )١٧٨٥( المادة ) ٣٦٤ / ١(مجلة األحكام العدلية (2) 
  .)١/٥٦٩(التعاريف :المناوي(3) 
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  المطلب الثالث

  مدى حاجة التفريق بين الزوجين بسبب الردة للقضاء

 الردة مذاهب إلى أن التفريق بين الزوجين بسبب الردة ال يحتاج إلى قضاء ألن    ذهب بعض فقهاء ال   
منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة فبالردة تسقط عصمة  النفس والمال لذلك ال يبقى لملك الـشخص                 

وهـذا بـالطبع   حرمة وال يمكن اعتباره طالقا ألن الطالق يستدعى قيام الزوجية بينهما وهو متعـذر           
 فثبوتهـا يكـون    تثبت بنفس الـردة  اإلسالم الذي ال يحصل إال بالقضاء بينما فرقة الردة         باءمخالف إل 

  .)١(بطريق التنافي وعليه فإن الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين ال تتوقف على قضاء القاضي

اج من زواج   ن جميع شؤن األزو   ة على أرض الواقع حيث إ     ولكن يمكن القول أن هذا ليس له حقيق       
وفرقة فسخ أو طالق هي بحاجة إلى قضاء فعقد الزواج أصبح يصك و ينظم مـن خـالل المحـاكم                    
الشرعية وال يعتد بما ينظم في غيرها ولم يقف األمر على ذلك بل إن األمور األبسط كذلك يجـب أن                    

الـذي نحيـاه    تنظم وتوثق من خالل تلك المحاكم كل هذا لعل سببه يرجع إلى فساد الذمم في زمننـا                  
وبفضل اهللا عز وجل يمكن التأكيد بأنه ال تخلو منطقة سكنية من وجود محكمة شرعية فيها فلقد أصبح                  

ويـستطيع  من السهل على أي إنسان أن يجد له مرجعا شرعيا قضائيا يعرض مـن خاللـه قـضاياه           
  .الحصول على الحكم الشرعي

ها خروج الكثيـر مـن الملـة       يمة لترتب عل  كما ويمكن القول أن تهمة الردة لو تركت ألحكام العا         
ولتعذر عرض التوبة على المرتد بطريقة سليمة وفي المقابل فإن في عرض موضوع التفريـق بـين                 
الزوجين بسبب الردة على المحاكم الشرعية فيه مجال آكد إلزالة الشبهات عن الشخص المتهم بـالردة           

ين الزوجين بسبب الـردة أو غيرهـا علـى          أو إثبات لها مما يحتم ضرورة عرض قضايا التفريق ب         
  .القضاء

                                                 

 –) ٣/٩٩١(الفواكـه الـدواني  : النفـراوي ،) ٢/٣٣٧(بدائع الصنائع  :  الكاساني –) ٢/١٧٨(تبيين الحقائق :الزيلعي (1)
  ).٢٩٠ص(األشباه والنظائر: السيوطي
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تطبيقات التفريق بني الزوجني تطبيقات التفريق بني الزوجني تطبيقات التفريق بني الزوجني تطبيقات التفريق بني الزوجني 
بسبب الردة يف احملاكم الشرعية بسبب الردة يف احملاكم الشرعية بسبب الردة يف احملاكم الشرعية بسبب الردة يف احملاكم الشرعية 

        يف قطاع غزة يف قطاع غزة يف قطاع غزة يف قطاع غزة 
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  رابعالمبحث ال

  تطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب الردة

 في المحاكم الشرعية في قطاع غزة

قطاع غزة استمدت معظم قوانينها الشرعية من الراجح فـي المـذهب              إن المحاكم الشرعية في     
الحنفي وإن القضاة الشرعيين يبنون أحكامهم في معظم القضايا المقدمة إليهم إستناداً علـى القـوانين                

والمتمثلـة فـي قـانون أصـول        ، )الجزء العاشر (المنصوص عليها في مجموعة القوانين الفلسطينية       
وقانون حقوق العائلة والتي صيغت جل قوانينها على        ، انون األحوال الشخصية  وق، المحاكمات الشرعية 

الراجح من مذهب أبي حنيفة النعمان فقد ذهب قانون األحوال الشخصية إلى أن ردة أحـد الـزوجين                  
يترتب عليها فسخ النكاح ووقوع الفرقة بين الزوجين دون  توقف ذلك على القضاء وقد بينـت ذلـك                   

  :انون األحوال الشخصية ونصها اآلتي من ق٣٠٣المادة 

إذا ارتد أحد الزوجين عن اإلسالم انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما بالحال بال توقف              " ٣٠٣مادة  
  .)١("على القضاء وهذه الفرقة فسخ ال تنقص عدد الطالق

انون المذكور  ونرى أن القانون المذكور أعاله قد أعتبر أن الفرقة هنا هي فسخ وليس طالق كما أن الق                
ذهب إلى أن الحرمة ترتفع بزوال السبب الذي أحدث الفرقة فلو عاد المرتد  إلى اإلسالم أجاز القانون                  
له تجديد النكاح إذا كانت المرأة في عدتها الشرعية أو بعدها وقد نص على ذلك القانون المذكور فـي                   

   ونصها األتي ٣٠٤المادة 

 المرتد إسالمه جاز له أن درتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدالحرمة بالردة ترتفع با " ٣٠٤مادة 
يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على اإلسالم و تجديد النكاح 

 ففي هذه الصورة اإلسالمبمهر يسير وهذا ما لم يكن طالقها ثالثاً و هي في العدة و هو بديار 
                                                               .)٢("نكاح آخرتحرم عليه حرمة مفيأة ب

أما لو أرتد الزوجان معا أو أحدهما قبل اآلخر ولم يعرف أيهما األسبق فلو أسلما فقد ذهب القانون 
 ٣٠٥إلى أن النكاح بينهما يبقى صحيحا وال يفسد إال إذا أسلم أحدهما قبل اآلخر وقد بينت المادة 

  من قانون األحوال الشخصية ونصها اآلتي 
                                                 

  ).٣٠٣(المادة ) ١٠/٤٨(مجموعة القوانين الفلسطينية: سيسالم وآخريين(1) 
  ).٣٠٤(لمادة ا) ١٠/٤٨(مجموعة القوانين الفلسطينية: سيسالم وآخريين(2) 
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 منهما ثم اسلما كذلك يبقى النكـاح قائمـاً          األسبقإذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم          "
  .)١("بينهما وإنما يفسد إذا اسلم أحدهما قبل اآلخر

ا كان مدخوال   كما أن القانون المذكور ذهب إلى أن الردة ال تؤثر على حق المرأة في مهرها إذ               
 من قـانون األحـوال الشخـصية        ٣٠٦بها  سواء أكانت الردة من الزوج أو الزوجة وقد بينت المادة             

إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكماً فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة               "ونصها اآلتي   
  .)٢("جهازومنها أو من 

وجة فال شيء لها من المهر وال من المتعة أما إن           أما الغير مدخول بها فإن كانت الردة من الز        
كانت الردة من الزوج فقد ذهب القانون إلى أن لها نصف المهر المسمى أو المتعة وقد بينـت المـادة                    

   من قانون األحوال الشخصية ونصها اآلتي ٣٠٧

تعة إن لم يكن وإذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو الم     "
  .)٣(" لها من المهر وال من المتعةشيءمهر مسمى وإن كانت من قبلها فال 

وعليه فإنه بعد النظر في المواد القانونية السابقة الذكر يتبين لنا أن القانون الفلسطيني المطبق               
نظـراً ألن   في المحاكم الشرعية في قطاع غزة جاء موافقاً لرأي السادة الحنفية في جل المسائل وذلك                

وما تجدر االشارة إليه هو أنه ال يوجد من بين القضايا المفـصولة          ، من المذهب الحنفي  القانون مستمد   
  .في المحاكم الشرعية في قطاع غزة قضايا تفريق حتى أتمكن من تدعيم الرسالة بها

                                                 

  ).٣٠٥(المادة ) ١٠/٤٨(مجموعة القوانين الفلسطينية: سيسالم وآخريين(1) 
  ).٣٠٦(المادة ) ١٠/٤٨(مجموعة القوانين الفلسطينية: سيسالم وآخريين(2) 
  ).٣٠٧(المادة ) ١٠/٤٨(مجموعة القوانين الفلسطينية: سيسالم وآخريين(3) 
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   اإلسالمباءالتفريق بني الزوجني إل
  :خمسة مباحثوفيه 

 . اإلسالمإباءحقيقة : : : : ث األولث األولث األولث األولاملبحاملبحاملبحاملبح

بسبب     اآلثار المترتبة على الزوجية: : : : املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
 . اإلسالم قبل الدخولإباء

اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
 . اإلسالم بعد الدخولإباء

سلطة القاضي في التفريق بين : : : : املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع
 . اإلسالمباءالزوجين إل

طبيقات التفريق بين الزوجين بسبب ت: : : : املبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامس
  . اإلسالم في المحاكم الشرعية في قطاع غزةإباء
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  المطلب األول

  طالحاًاإلباء لغة واص

   لغةباءاإل: أوالً 
ى و ،)١(ع  متن أي ا  بالفتح يْأبى فالن َأبى قولك مصدر بالكسر اِإلباءْأبإباء الرجل ي   بالكسر والمد

 امتناع وال إباء شدة االمتناع وكل  باءاإلو، )٢(تَأبى مثله  على فاعل وفعيل و    وأبي امتنع فهو آبٍ   ةًإباء و
  )٣(عكس ورجل أبي يأبى تحمل الضيم

يرِيدون َأن يطْفُئوا نُور اِهللا بَِأفْواههِم ويْأبى اُهللا ِإلَّا َأن يتم نُوره ولَو كَـرِه               �:  قوله تعالى  ى ذلك ويدل عل 
ونر٤ (�الكَاف(   

  ،)٥( يفيد زيادة عدم اإلرادة وهي المنع واالمتناع باءأن اإل: وجه الداللة من اآلية الكريمة
" أبى "في هذا جاز إنما: سليمان بن علي وقال دينه إتمام  إالَّ ،نوره يتم أن إال شيء كل اهللا ويأبى"وأنه 
  .)٦("امتناع أو منع ألنها

 وِإذْ قُلْنَا ِللْملَاِئكَة اسجدوا ِلَآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبلـيس َأبـى واسـتَكْبر وكَـان مـن                  �: قوله تعالى كذلك  و
   )٧(�افرِينالكَ

 نم وامتنع واستكبر أبى أنه وهو تعالى، اهللا أمر من إبليس لموقف بيان: وجه الداللة من اآلية الكريمة 
  )٨ ( عليه السالم آلدمن السجودمأن كبره منعه و السجود

  

  
                                                 

  .)٤١٧ص /١ج( لسان العرب :ابن منظور - )٤٥ص/١ج(مقاييس اللغة  معجم :فارس بنا(1) 
  .)٨ص/ ١ج(المصباح المنير العصرية :الفيومي(2) 
  .)٢٧ص/١ج( التعاريف :المناوي(3) 
  .٣٢اآلية :التوبةسورة (4) 
  )٢٢٠٥/ ١ (الرازيتفسير الفخر : الرازي(5) 
  .)٧٦ص/ ١٠ج(تاب اللباب في علوم الك:الدمشقي ، )١٢١ص /٨ج(الجامع ألحكام القرآن : القرطبي(6) 
  .ا٣٤اآلية :البقرةسورة (7) 
  )١/٦٩(بحر العلوم : السمرقندي ، )٤٣ص / ١ج( أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: أبو بكر الجزائري(8) 
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   اصطالحاباءاإل: ثانياً
وي، ويتبين ذلك    نابع من اللغة وال يتعدى معناه االصطالحي عن معناه اللغ          باءإن مصطلح اإل  

 سـتخدم  اإلسالم و إنمـا ا   إباءبعد الدراسة لمصلح التفريق في كتب الفقه، فلم يستخدم الفقهاء مصطلح            
 اإلسالم عند العلماء والفقهاء القدامى معروف لهـم بداهـة           إباء، وذلك ألن     علماء اللغة  باءمصطلح اإل 

باالمتناع عـن   ناه عن المعنى اللغويحيث وجد في فروعهم الفقهية و ألنه ال يبعد في موضعه وال مع           
  . أو أنه يمتنع من دخول اإلسالم ابتداء ، اإلسالم واالمتناع عن الدخول بهاإلسالم سواء بالرجوع عن

بعد البحث في كتب الفقه وفروعها وفي الكتب الفقهية الحديثـة والمعاصـرة والمجـالت               إنه  
 فلـم أقـف فـي حـدود      عبر الشبكة العنكبوتية   واألبحاث المحكمة وعبر المكتبات اإللكترونية وكذلك     

 إباء تعريف ه يمكن القول أننلكن من وجهة نظري فإ    اطالعي على تعريف اصطالحي الباء االسالم و      
  " امتناع اإلنسان من الدخول في اإلسالم " اإلسالم هو

 بـاء ي لإل وهو مستمد من التعريف اللغـو     ، هو الرفض المطلق لدخول اإلسالم     ":االمتناع"والقول أن   
  .  أو جهل وعدم وصول الدعوة، أو عناء وكبر،واالمتناع قد يكون امتاع دخول ورفض

  .ويخرج منه غير اإلنسان كالحيوان،  فهو يدخل به الرجل والمرأة":اإلنسان"قول أما 

 سواء كان هذا اآلبي من أهل الكتاب ورفض         باءفهو تحديد لحاالت اإل   ": الدخول في اإلسالم    "قول  أما  
  .دخول في اإلسالم أو كان مشركاال
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  نيالمطلب الثا
   اإلسالمإباءاألدلة على وقوع 

قول اهللا تعالى وكذلك ما جاء في الـسنة          من      اإلسالم وال أدل على ذلك     إباءلقد وقعت حادثة    
  .الشريفة واألثر

   :القرآن الكريم:أوالً
ذَا جاءكُم المْؤمنَاتُ مهاجِرات فَامتَحنُوهن اُهللا َأعلَم       يا َأيها الَّذين َآمنُوا إِ    � :قوله سبحانه و تعالى   

بِِإيمانهِن فَِإن علمتُموهن مْؤمنَات فَلَا تَرجِعوهن ِإلَى الكُفَّارِ لَا هن حلٌّ لَهم ولَا هم يحلُّون لَهن وَآتُوهم ما                  
  نَاحلَا جَأنْفَقُوا و              ا َأنْفَقْتُمَألُوا ماسرِ وافمِ الكَوصكُوا بِعسلَا تُمو نهورُأج نوهتُمِإذَا َآتَي نوهحتَنْك َأن كُملَيع 

يمكح يملاُهللا عو نَكُميب كُمحاِهللا ي كْمح ا َأنْفَقُوا ذَِلكُمَألُوا مسلْي١( �و(.  

   : من ناحيتينية الكريمةوجه الداللة من اآل

 بـاختالف  باإلسالم وليس  الحل عدم العلة نإ  "لَهن يحلُّون هم وال لَهم حلٌّ هن ال" تعالى اهللا قول .١
إسـالمها ال   عنـد    وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها             ،اعلم واهللا الدار

، فإن أسلم وإال فـرق      المرأة عرض على الزوج اإلسالم    مت  إذا أسل ف، هجرتها وتحقق زوال النكاح   
  .)٢(بينهما

              : ألن ذلك فـي حالـة كفـر الـزوج لقولـه تعـالى        "ال هن حلٌّ لَهم وال هم يحلُّون لَهن       " :قوله تعالى 
 يدل على أن الفرقة إذا جاءت بسبب من "واوآتُوهم ما َأنْفَقُ ":قوله تعالىأما  ،"فَال تَرجِعوهن ِإلَى الْكُفَّارِ" 

  .)٣(أعلم  واهللا تعالىهذا.جهة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها وكونه الصداق أو أكثر

وهي ما اعتصم به من العقـد       والعصم جمع العصمة     "وال تُمسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ   ": تعالى اهللا قول .٢
، وأمرهم  نين عن المقام على نكاح المشركات      نهى اهللا المؤم    حيث ،جمع كافرة : ، والكوافر والمسك
 إذا أسلم الرجل وبقيت امرأته مشركة انقطعت عصمة فوجه الداللة من اآلية الكريمة أنه     )٤(بفراقهن
 ،لحقت بدار الكفر   وأ وأصبحت ال تحل لزوجها الذي أسلم، وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة             ،الزوجية

                                                 

  ).١٠( اآلية:الممتحنةسورة (1)  
روح  :لوسـي  األ ،)٢٨/١٥٦( التحريـر والتنـوير    :ابن عاشـور   ،)٦٧، ١٨/٦٣(الجامع ألحكام القرآن    :القرطبي(2) 

  .)١٩/٢٥( اللباب في علوم الكتاب :الدمشقي ،)٢٨/٧٥(المعاني
  .)٨/١٠٠(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :الشنقيطي(3) 
  .)٢٩٥ / ٩( تفسير الثعلبي:الثعلبي(4) 
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                   سالم قبل انقضاء عـدتها فـال يفـسخ نكاحهـا وتبقـى العـصمة إن كـان                  إال أن ترجع إلى اإل    
  .)١(مدخوال بها

  :السنة النبوية:ثانيا
بي صـلى اهللا عليـه وسـلم        كان المشركون على منزلتين من الن     رضي اهللا عنهما    عن ابن عباس     .١

د ال يقاتلهم وال يقاتلونـه      كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عه        ، والمؤمنين
 النكاح لها حل طهرت فإذا وتطهر تحيض حتى تخطب لم الحرب أهل من وكان إذا هاجرت امرأة   

  )٢ (إليه ردت تنكح أن قبل زوجها هاجر فإن

  .   وهنا نجد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد فرق بين المرأة المسلمة وزوجها الكافر

هللا عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنـزل اهللا تعـالى أن               عائشة أن رسول اهللا صلى ا      وعن .٢
يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المـسلمين أن ال يمـسكوا                  
بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتـزوج قريبـة                 

  )٣(معاوية وتزوج األخرى أبو جهم 
   :من اآلثار:ثالثا

  )٤(إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليهرضي اهللا عنهما عن ابن عباس  .١
سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال ال إال أن                    .٢

  )٥(تشاء هي بنكاح جديد وصداق 
  .)٦(�ال هن حل لهم وال هم يحلون لهن�عالى قال اهللا ت، جاهد إذا أسلم في العدة يتزوجهاقال م .٣

قال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى اآلخر                .٤
  .)٧(بانت ال سبيل له 

                                                 

  .)٥/٣٢٩،٣٣٠(أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: الجزائري(1) 
 وعـدتهن  المشركات من أسلم من نكاح باب ، النكاح  كتاب )٥٢٨٦(يث رقم    حد )٧/٤٨( صحيح البخاري  :البخاري(2) 

  البخاري
 مع والمصالحة الجهاد في الشروط باب ، الشروط  كتاب )٢٧٣٣( حديث رقم    )٣/١٩٧( صحيح البخاري  :البخاري(3) 

   .الشروط وكتابة الحرب أهل
 وعـدتهن  المشركات من أسلم من نكاح باب ، النكاح  كتاب )٥٢٨٧( حديث رقم    )٧/٤٩( صحيح البخاري  :البخاري(4) 

  .البخاري
  .المرجع السابق نفس الصفحة(5) 
  ).١٠(اآليةمن  :الممتحنةسورة (6)  
  .المرجع السابق نفس الصفحة(7) 
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  المطلب األول

  اإلسالم قبل الدخولإباءاآلثار المترتبة على الزوجية بسبب 
من الممكن أن يسلم أحد الزوجين الكافرين قبل الدخول فقد يسلم الزوج ولـم تـسلم الزوجـة أو                   

 الزوج فإنه في هذه الحالة يعرض على غيـر المـسلم منهمـا              العكس من ذلك فقد تسلم الزوجة وال يسلم       
اإلسالم فإن أبى الدخول به فانه يترتب على الزوجية آثار وهذا ما سأتعرض إليه في هذا الموضوع وذلك                  

  :على النحو التالي
  : وقوع الفرقة: أوالً

خر الـدخول فـي     اتفق الفقهاء على وقوع الفرقة بين الزوجين في حال أن أسلم أحدهما وأبى اآل             
  : على النحو التالي ولكن اختلفوا في وقت الفرقة )١(اإلسالم قبل الدخول

  :المذهب األول
ما حاال لعدم تأكد النكاح ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وقوع الفرقة بينه

  .)٢(بالدخول
  :المذهب الثاني

وأبت زوجته الدخول فـي     كان الذي أسلم هو الزوج      وقوعها حاال في حال أن      ذهب المالكية إلى    
 أسلمت فإنه يعرض على زوجها اإلسالم فإن أبى وقعـت           ما في حال أن تكون الزوجة هي التي       أ، االسالم

  .)٣(الفرقة
  :المذهب الثالث

ذهب الحنفية إلى أن الفرقة بين الزوجين ال تقع حاال بل يعرض اإلسالم على غير المسلم منهمـا                  
إن كان كانا في دار اإلسالم فإن رفض الدخول فيه وقعت الفرقة أما إن كان في دار الحرب فإن كانا فـي            

  .  )٤(إن الفرقة تقع بينهمادار الحرب فإن الفرقة تتوقف بينهما على انقضاء عدة الزوجة فإن لم يسلم اآلخر ف
  :الرأي الراجح

يفـرق بـين     بعد ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة فإنني أذهب إلي أختيار المذهب األول والقائل بإنـه               
ــزوجين ــاالً  الـ ــاح    حـ ــد النكـ ــدم تأكـ ــك لعـ ــالم وذلـ ــدهما االسـ ــا أحـ .                                            إذا أبـ

                                                 

 : ابن قدامـه   ،)٣/١٦٣(الب  المطأسني  : األنصاري، )٢/٢١٢(المدونة  : مالك، )٣/١٩١(مغني المحتاج   : الشربيني(1) 
  .  )٧/٥٣٢(المغني 

ابـن  ، )٥/٥١٩( االسـتذكار  :النمـري  ،)٢/٢١٦(المدونـة    :مالـك ، )١٦/٢٩٥(المجموع شرح المهذب  : النووي(2) 
  .)٧/٥٣٢(المغني :قدامه

   .)٢/٢١٦(المدونة  :مالك(3) 
  ).٢/٣٣٦(بدائع الصنائع :  الكاساني–) ١/٢٥٢(اللباب : الغنيمي–) ٥/٨١(المبسوط :  السرخسي(4) 
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  : قةنوع الفر :ثانياً
 أحدهما اإلسالم قبل الدخول هـل       إباءختلف الفقهاء في نوع الفرقة التي تقع بين الزوجين بسبب           ا

  :هي فرقة فسخ أم فرقة طالق وذلك على النحو التالي

  :المذهب األول

 أحدهما اإلسالم قبل الدخول هي فرقة فسخ وهذا مـا           إباءن الفرقة التي تقع بين الزوجين بسبب        إ
ليه أبو يوسـف مـن الحنفيـة         الشافعية والحنابلة وهو ما ذهب إ       الفقهاء من المالكية و    ذهب إليه جمهور  

  .)١(والحنفية إن كان اإلسالم من المرأة ألن المرأة ال تملك الطالق

  :المذهب الثاني

 أحدهما اإلسالم قبل الدخول هي فرقة طالق وذلك إن          إباءن الفرقة التي تقع بين الزوجين بسبب        إ
سالم من قبل الزوج ألن الفرقة حصلت من قبله كما لو تلفظ به وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفـة                     اإل إباءكان  

  .  )٢(ومحمد
لذا اكتفيـت   وبحسب اطالعي عاى كتب الفقهاء لم أعثر على دليل يؤيد أقوالهم التي ذهبوا اليها                 

  .بذكر أقوالهم في هذه المسألة 

  : مقدار المهر:ثالثاً

ن بسبب إسالم الزوج يكون فيها للمرأة نصف المهـر المـسمى إن كانـت               ن الفرقة بين الزوجي   إ
التسمية صحيحة أو نصف مهر مثلها إن كانت فاسدة كما لو كان صداقها خمرا أو خنزير وذلك ألن الفرقة 

فرقة حصلت من جهتهـا     حصلت بفعل الزوج أما لو كانت الفرقة بسبب إسالم الزوجة فإنه ال شيء ألن ال              
 حتى أنه نقل عن اإلمام أحمد في مجوسي أسلم          )٣(ليه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية     إوهذا ما ذهب    

قبل أن يدخل بإمرأته ال شيء لها من الصداق ألن الفرقة حصلت باختالف الدين واختالف الدين حـصل                  

                                                 
بدايـة المبتـدى    : لمرغينـاني ا،  )١/٢٥٢(الكتاب شرح في اللباب: الغنيمي،  )٣/٢٧٩(ح القدير  شرح فت  :السيواسي(1) 
ــاني، )١/٦٦( ــة : المرغي ــاني ،)١/٢٢٠(الهداي ــصنائع : الكاس ــدائع ال ــراوي)٢/٦٣٣(ب ــه : ، النف الفواك

 : قدامـه  ابن،  )١٦/٢٩٥(المجموع شرح المهذب    :  النووي ،)٢/٢١٥(المدونة الكبرى :، مالك )٣،٩٩١،٩٩٣(الدواني
  .)٧/٥٣٢(المغني

بدايـة  : المرغينـاني ، )١/٢٥٢ (الكتـاب  شـرح  فـي  اللبـاب : الغنيمـي ، )٣/٢٧٩( شرح فتح القدير :السيواسي(2) 
  ).١/٦٦(المبتدى

 منهـاج :  النـووي  ،)٧/٥٣٢(المغنـي :ابن قدامه ، )٥/٥١٩( االستذكار : القرطبي ،)٢/٢١٥(المدونة الكبرى   :مالك(3) 
  ).١/٩٩(الطالبين
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طالق فإنه مـن    بإسالمهما فكانت الفرقة حاصلة بفعلها فلم يجب لها شيء كما لو ارتدت ويفارق تعليق ال              
  .)١(جهة الزوج ولهذا لو علقة على دخول الدار فدخلت وقعت الفرقة ولها نصف المهر

أما إن كانت الفرقة بسبب إسالم الزوجة فإن لها نصف المهر ألن الفرقة حصلت من قبله بإبائـه                  
 لـو علـق     اإلسالم والمتناعه منه وهي فعلت ما فرض اهللا عليها فكان لها نصف ما فرض اهللا لها عمـا                 

 وإن أسلم الزوج وأبت زوجتـه       )٢(ليه الحنفية وقول عند أحمد    ها على الصالة فصلت وهذا ما ذهب إ       طالق
          .)٣(الدخول في اإلسالم قبل الدخول بها فإنه ال مهر لها عند الحنفية

   

                                                 
  ).٧/٥٣٢(المغني :دامهابن ق(1) 
 : نظام وجماعة من علماء الهنـد      ،)١/٦٦(بداية المبتدى   : مرغيناني ال ،)١/٢٥٢ (الكتاب شرح في اللباب: الغنيمي(2) 

  ).٣/١٧٥(تبيين الحقائق:  الزيلعي–) ١/٣٣٨(الفتاوى الهندية
الفتـاوى   :مـن علمـاء الهنـد    نظـام وجماعـة     ،)٧/٥٣٢( المغني : ابن قدامه  ،)٣/١٧٥(تبيين الحقائق   : الزيلعي(3) 

  ).١/٣٣٨(الهندية
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  نيالمطلب الثا

   اإلسالم بعد الدخولإباءاآلثار المترتبة على الزوجية بسبب 

  :  وقوع الفرقة: أوالً
 اآلخـر الـدخول فـي    إباءاتفق الفقهاء على وقوع الفرقة بين الزوجين عند إسالم أحد الزوجين و      

  .)١(سالم إن كان ذلك بعد الدخولاإل
  :وذلك على النحو التاليولكنهم اختلفوا في وقت وقوع الفرقة بينهما 

  :المذهب األول

ف على انقـضاء    ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة بينهما تق           
نكاح جائزا وهذا إن كان النكاح يجـوز        وعليه لو كان إسالم اآلخر منهما أثناء فترة العدة كان ال          العدة  

  بينهما لو أجتمع إسالمهما

رسول اهللا صلى اهللا عليه  لما ذهبوا إليه بما روى ابن شبرمة أنه كان الناس على لواوقد استد 
وسلم يسلم الرجل قبل امرأته والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي زوجتـه وإن        

  .)٢(فال نكاح بينهماأسلم بعد العدة 

  :المذهب الثاني

أن الزوج إذا أسلم وأبت زوجته اإلسالم فإنه يعرض عليها اإلسـالم فـإذا              ذهب المالكية إلى    
أسلمت فيكون النكاح على حاله وإن ثبت الدخول في اإلسالم  فإنه تقع الفرقة بينهما ولكن في حال لم                   

  ،   )٣(بينهما ولو أسلمت المرأة بعـد ذلـك       لفرقة  يعرض اإلسالم على الزوجة حتى طالت المدة وقعت ا        
  

                                                 

  )٥/٤٨٠(روضة الطالبين : النووي(1) 
  .)٧/٥٣٢(المغني :ابن قدامه، )٢/٢١٦(المدونة :مالك، )١٦/٢٩٥(المجموع شرح المهذب: النووي(2) 
. سالم فلم تسلم  إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها اإل              : قال مالك (3) 

كم يجعل : قلت. وأرى إذا طال ذلك فال تكون امرأته، وإن أسلمت وتنقطع فيما بينهما إذا تطاول ذلك: قال ابن القاسم
 .ال أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قلـيال ولـيس بكثيـر              : قال: أشهرين؟ قال : ال أدري؟ قلت  : ذلك؟ قال 

  )٢/٢١٢(المدونة :مالك
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  : بالتاليوقد استدل المالكية لذلك 

 )١ (�ولَا تُمسكُوا بِعصمِ الكَوافرِ� :قوله تعالى .١

  :وجه الداللة
 جهل أبي بن عكرمة تحت وكانت هشام بن الحارث بنت حكيم أم أن شهاب بن عنبما روي    .٢

 أم فارتحلت اليمن قدم حتى اإلسالم من جهل أبي بن رمةعك زوجها وهرب الفتح يوم فأسلمت
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول على وقدم فأسلم اإلسالم إلى فدعته باليمن عليه قدمت حتى حكيم
 حتـى  رداء عليه وما فرحا إليه وثب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رآه فلما الفتح عام وسلم
  .  )٢(ذلك نكاحهما على فثبتا بايعه

  :ثالثذهب الالم
ذهب الحنفية إلى أن الفرقة بين الزوجين بعد الدخول ينظر في أمرها فإذا أسلم أحد الـزوجين                 
في دار اإلسالم فإنه يعرض على اآلخر اإلسالم فإن أبى الدخول فيه يفرق القاضي بينهما وأنه في حال 

  .)٣(لم يفرق بينهما يبقى النكاح قائما
ار الحرب فإذا دخل اآلخر في اإلسالم خالل عدة الزوجة فـإن            أما إذا أسلم أحد الزوجين في د      

  .)٤(النكاح باق بينهما وإن أبى الدخول فيه حتى أنقضت العدة فإن الفرقة تقع بينهما
   .)٥( اإلسالم هو سبب التفريق وأن اإلسالم ليس هو السببإباء لما ذهبوا بأن وقد استدل الحنفية

  :الراي الراجح
لمسألة إلي اختيار مذهب المالكية ألنهم استدلوا بصريح اآلية القرآنية التي تنص أنني أميل في هذه ا

على فرقة الزوجين إذا أبا أحدهما اإلسالم بعد طرح اإلسالم على من يأبى منهم في هذه الحالة يفرق 
.بينهما في الحال وال عصمة ألحدهم على اآلخر ألن الزوجية بنهما انتفت بإباء أحدهما

                                                 

  ).١٠(من اآلية :حنةالممتسورة (1) 
  ).٥/٥١٨(االستذكار :القرطبي(2) 
  ).٢/٣٣٦(بدائع الصنائع : الكاساني(3) 
  .)١/٢٥٢(بالكتا شرح في اللباب: الغنيمي(4) 
  ).٢/٣٣٨(بدائع الصنائع : الكاساني(5) 



  ا�/;��Q ب�4 ا�<و4�B `ب�ء ا`*9م
٦٩  

 

 O&;�ا
U��_�ا 

  : وع الفرقةن: ثانيا
 اإلسالم من أحـدهما بعـد   إباءختلف الفقهاء في نوع الفرقة التي تحصل بين الزوجين بسبب       ا

  :الدخول فمنهم من اعتبرها فرقة فسخ ومنهم من اعتبرها فرقة طالق وكان ذلك على النحو التالي

  :المذهب األول
د الدخول هي فرقـة فـسخ        اإلسالم من أحدهما بع    إباءإن الفرقة التي تقع بين الزوجين بسبب        

  .)١(من الحنفية وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف 

  :المذهب الثاني

 أحدهما اإلسالم بعد الدخول هي فرقة طـالق إذا          إباءإن الفرقة التي تقع بين الزوجين بسبب        
  .  )٢( ا ما ذهب إليه الحنفية وهذاأسلمت الزوجة وأبى الزوج الدخول في اإلسالم 

  المذهب االول  دليل 
استدلوا على صحة مذهبهم من المعقول وهو أنها لم تقع بلفظ الطالق وألن وقوعها كان بحكم                

  .)٣( الشرع فهي كالفرقة بسبب الرضاع

   المذهب الثاني دليل

  أيضا استدلوا على مذهبهم من المعقول

 بإحسان فحينها إن طلق الزوج كان ذلـك         حريسيتعين الت ألنه قد فات اإلمساك بالمعروف فإنه       
   . )٤(وإن لم يفعل فإن القاضي يقوم بتطليقه

                                                 

ايـة  بد: المرغينـاني ، )١/٢٥٢ (الكتـاب  شـرح  فـي  اللبـاب : الغنيمـي ، )٣/٢٧٩(شرح فتح القدير : السيواسي(1) 
ـ  ،)٢/٣٣٦(بـدائع الـصنائع     : الكاسـاني  ،)١/٢٢٠(الهدايـة   : المرغياني، )١/٦٦(المبتدى الفواكـه  : راوي النف
ابـن  ، )١٦/٢٩٥(المجمـوع شـرح المهـذب     : النووي، )٢/٢١٥(المدونة الكبرى :مالك، )٩٩٣، ٣/٩٩١(الدواني

  .)٧/٥٣٢(المغني :قدامه
  بداية  : المرغيناني، )١/٢٥٢ (الكتاب شرح في اللباب: الغنيمي، )٣/٢٧٩(شرح فتح القدير : السيواسي(2) 

  .)١/٦٦(المبتدى
المجمـوع شـرح    : النووي، ) )١/٢٥٢ (الكتاب شرح في اللباب: الغنيمي، )٣/٢٧٩(شرح فتح القدير  : السيواسي(3) 

  ).٧/٥٣٢(المغني :ابن قدامه، )١٦/٢٩٥(المهذب
  .)١/٦٦(يةالمبتدىبدا:  ، المرغينانيالكتاب شرح في اللباب: الغنيمي(4) 
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  :الرأي الراجح

بعد ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة فإنني أميل إلي اختيار المذهب الثاني وهو أن الفرقة التي تقـع                   
وذلك ألن أصل الزوجين كانا كـافرين       ق  بين الزوجين إذا أبا أحدهما عن الإلسالم فإنه تعد فرقة طال          

هـذا ال يتـأتى إال أن تكـون    فإذا اسلم أحدهما احتاج ذلك إلي إثبات وال يكون ذلك إال أمام القاضي و     
  الفرقة فرقة طالق

   :مقدار المهر: ثالثا

 اآلخر بعد الدخول يترتـب عليهـا المهـر          إباءإن الفرقة بين الزوجين بسبب إسالم أحدهما و       
ل أمـا إذا كانـت       بالـدخو  همال للزوجة وذلك إذا كانت التسمية صحيحة الستقراره و تأكد         المسمى كا 

  :فهو على النحو التالي  أو خنزيراًن يكون مهرها خمراًالتسمية فاسدة  كأ

  :المذهب األول

  .)١( إلى أنه يتعين لها مهر مثلهاليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلةذهب إ

  :ثانيالمذهب ال

 وقد قبضته الزوجة قبل اإلسالم فإنه ال تأخذ غيره          أن المهر إن كان محرماً    ذهب الحنابلة إلى    
هو حرام فإنـه    ا والذي   هألنه ال يتعرض للماضي من األحكام أما لو أنها لم تقبض المهر المفروض ل             

  .   )٢(يعين لها مهر مثلها
يد أقوالهم التي ذهبوا اليها  لذا اكتفيـت         ى كتب الفقهاء لم أعثر على دليل يؤ       لوبحسب اطالعي ع  

  .بذكر أقوالهم في هذه المسألة 

  

  

                                                 

  ).٧/٥٣٧(المغني  :ابن قدامه، )١/٩٩( الطالبين منهاج:  النووي،)٣/٧٣(حاشية: ابن عابدين(1) 
  ).٧/٥٣٧(المغني  :ابن قدامه(2) 
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        سلطة القاضي يف التفريق سلطة القاضي يف التفريق سلطة القاضي يف التفريق سلطة القاضي يف التفريق 

  اإلسالم اإلسالم اإلسالم اإلسالمباءباءباءباءبني الزوجني إلبني الزوجني إلبني الزوجني إلبني الزوجني إل
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  ثالثالمبحث ال

  اإلسالمباءسلطة القاضي في التفريق بين الزوجين إل

يث عن سلطة القاضي في التفريق بسبب الردة عن مدى سلطة           تناولت في الفصل السابق عند الحد     
القاضي في التفريق بسبب الردة وعرفت خاللها السلطة والقاضي وتالشياً للتكرار أحببت أن أخـوض               

 ألن القاضي له الوالية العامة فال بد لبيـان مـدى        باءفي ثنايا موضوع سلطة القاضي في التفريق باإل       
زوجين عند الرفض التام من قبل أحد الزوجين اإلسالم وذلك علـى النحـو              سلطته في التفريق بين ال    

  :التالي
ختلف الفقهاء في مدى لزوم القاضي للتدخل بين الزوجين للتفريق بينهما في حالة إسالم أحـدهما                ا

  :ورفض اآلخر اإلسالم البتة إلى مذهبين

  :المذهب األول
 الذي يعرض عليهما اإلسالم وإن لم يفرق بينهما ذهبوا إلى اشتراط الفرقة من قبل القاضي وأنه هو

 يبقى النكاح قائما وهذا ما ذهبت إليه الحنفية 

  :دليل المذهب االول
         ال ينافي المحلية والنكـاح ولهـذا تتوقـف الفرقـة فيـه علـى               باءستدلوا لما ذهبوا إليه أن اإل     ا 

  .   )١(بخالف الردة

   :المذهب الثاني
 إنما الفرقة تحدث فوراً بعد      باءط سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين باإل       ذهبوا إلى عدم اشترا   

عرض أحد الزوجين اإلسالم على اآلخر وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكيـة والـشافعية                 
  ،)٢(والحنابلة

  :ثانيدليل المذهب ال
وهذا يقتضي المفارقة علـى  ، )٣ (�الكَوافرَِلَا تُمسكُوا بِعصمِ � : استدلوا لما ذهبوا إليه بقوله تعالى

  .الفور دون اللجوء إلى سلطة القاضي
                                                 

  ) ٣/١١٤(االختيار لتعليل المختار : الموصلي (1)
  )٩/٤٠٨(المغني :ابن قدامه،)٤٣٣ص(بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد، )٤/٣١٧(مغني المحتاج  :الشربيني(2) 
  ).١٠(من اآلية :الممتحنةسورة (3) 
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  :الرأي الراجح
إن المتأمل ألهمية سلطة القاضي في كل شؤن الناس في الواقع المعاصر يرى أن ما ذهـب إليـه               

الحـق   الحنفية هو الذي تطمئن له النفوس وخاصة بعد فساد الذمم وضعف النفوس البشرية والبعد عن                
، بـاء لذلك قد نجد من تسول له نفسه بأن يتخذ ذلك ذريعة لمجانبة أحد الزوجين لآلخر تحت مسمى اإل                

 لمنع سبل الشر من الوصول إلى نفوس الناس والواقـع           باءلذلك يكون القضاء هو الفاصل في أمر اإل       
  . يثبت ذلك فما عادت أمور الناس تمضي إال بتوثيق ذلك وإثباته أمام القضاء
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تطبيقات التفريق بني الزوجني تطبيقات التفريق بني الزوجني تطبيقات التفريق بني الزوجني تطبيقات التفريق بني الزوجني 
 اإلسالم يف احملاكم  اإلسالم يف احملاكم  اإلسالم يف احملاكم  اإلسالم يف احملاكم إباءإباءإباءإباءبسبب بسبب بسبب بسبب 

        الشرعية يف قطاع غزةالشرعية يف قطاع غزةالشرعية يف قطاع غزةالشرعية يف قطاع غزة
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  رابعالمبحث ال

   اإلسالمإباءتطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب 

  في المحاكم الشرعية في قطاع غزة

م قوانينها الشرعية من الراجح فـي المـذهب           إن المحاكم الشرعية في قطاع غزة استمدت معظ       
الحنفي وإن القضاة الشرعيين يبنون أحكامهم في معظم القضايا المقدمة إليهم إستناداً علـى القـوانين                

والمتمثلـة فـي قـانون أصـول        ، )الجزء العاشر (المنصوص عليها في مجموعة القوانين الفلسطينية       
                 وقانون حقوق العائلة والتي صيغت جـل قوانينهـا         ، ةوقانون األحوال الشخصي  ، المحاكمات الشرعية 

                               على الراجح من مـذهب أبـي حنيفـة النعمـان فقـد ذهـب قـانون األحـوال الشخـصية إلـى                       
                                             مـن أحكـام     الـزوجين  يترتـب علـي    اإلسـالم ومـا       أحد الـزوجين   إباء أحوال     تبين عدة مواد 

                                        : من قانون األحـوال الشخـصية ونـصها اآلتـي          ١٢٦ذلك المادة     وقد بينت  ألبائهما أو إباء أحدهما   
ذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة يعرض اإلسالم على زوجها فإن أسلم يقران               -١٢٦مادة  

 لم تكن المرأة محرماً له وإن أبى اإلسالم أو أسلم وهي محرم له يفرق الحاكم بينهمـا        على نكاحهما ما  
في الحال ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنونـاً فـال                    

بقى النكاح  ينتظر شفاءه بل يعرض اإلسالم على أبويه ال بطريق اإللزام فإن أسلم أحدهما تبعه الولد و                 
على حاله و إن أباه كل منهما يفرق بينه و بين زوجته و إن لم يكن له أب و ال أم يقيم القاضي عليـه          

 الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طالق ال فسخ و          باءإلوصياً ليقضي عليه بالفرقة و تفريق القاضي        
 .)١(ما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية

 األحوال الشخصية الفلسطيني يتبين لنا أن قانون األحوال الشخصية الفلسطيني           بالرجوع إلى قانون  
ــران    ــلم يق ــإن أس ــالم ف ــا اإلس ــى زوجه ــرض عل ــلمت يع ــرأة إذا أس ــى أن الم ــب إل                                     ذه

                                                                  .على نكاحهما ما لـم تكـن المـرأة محـرم لـه وإال فـإن الحـاكم يفـرق بينهمـا فـي الحـال                         
إذا اسلم الزوج و كانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله و إن كانـت غيـر كتابيـة                   – ١٢٧مادة  

يعرض عليها اإلسالم فإن أسلمت فهي زوجته و إن أبت اإلسالم أو أسلمت و كانت محرماً له يفـرق                   
  .)٢(ا فسخ ال طالق و ما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريقبينهما و التفريق بإبائه

                                                 

  ).١٢٦(المادة ) ١٠/٢١(مجموعة القوانين الفلسطينية: سيسالم وآخريين(1)
  ).١٢٧(المادة ) ١٠/٤٨(مجموعة القوانين الفلسطينية: سيسالم وآخريين(2)
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في حال ما لو أسلم الزوج وكانت امرأته غير كتابية فيعرض عليها اإلسالم فإن أسـلمت وكانـت          
محرما للزوج يفرق بينهما واعتبر القانون المذكور أن التفريق بإبائها اإلسالم هو فسخ ال طـالق وال                 

  .يق إال إذا أمر الحاكم بينهما وإال فإن الزوجية باقية يقع التفر
وبذلك نرى أن القانون ذهب إلى أن التفريق بين الزوجين إذا أبا أحدهما اإلسالم هو فـسخ ومتوقـف                   

  .على قضاء القاضي
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 الخـاتـمـة

نعم بـه علـي مـن اآلالء         على ما أ   � له الحمد و، ه تتم الصالحات  لحمد هللا الذي بنعمت   ا      
وأصلي وأسلم  سبحانه ال أحصي ثناء عليه      ، هفله الفضل كلّ  ، ما أمدني به من الحول و القوة      و، والنعم

يات رد أهم النتائج والتوص   أس في ختام هذا البحث س     فإني وبعدعلى النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم        
  : وهيالمستخلصة من البحث

    :أهم النتائج : أوالً

  :وهي تتلخص في أبرز ما جاء في البحث من نتائج وهي على النحو التالي
 .واإلجماعإن التفريق بأنواعه مشروع بالكتاب والسنة  .١

يز بين الفسخ والطالق راجع إلى أن كل فرقة أوقعها الزوج أو فوض الطالق         يإن تحديد ضابط التم    .٢
زوجته أو وكل و أناب عنه الطالق باأللفاظ الدالة على الطالق يعد طالقا، وكل فرقة لم ينطق                 إلى  

 .بها الزوج أو لم يردها أن تقع فوقعت فالفرقة هنا فرقة فسخ

إن من اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة قبل الدخول وبعد الدخول هـي وقـوع الفرقـة                   .٣
 .ونوعها مقدار المهر

   المرتد إسالمه جاز له أن يجدد النكاحدردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدالحرمة بال .٤
 .من الكتاب والسنة النبوية واألثر اإلسالم إباءلقد ثبتت األدلة على وقوع  .٥

 اإلسالم قبل الدخول وبعد الدخول هي وقوع الفرقة         إباءإن من اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب         .٦
 .لمهرونوعها مقدار ا

إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة يعرض اإلسالم على زوجها فإن أسلم يقران علـى                 .٧
نكاحهما ما لم تكن المرأة محرماً له وإن أبى اإلسالم أو أسلم وهي محرم له يفرق الحاكم بينهما في 

 .الحال

، ع الظلم عن نفـسه    وصول إلى حقه ورف   إن القضاء هي الجهة التي يستطيع اإلنسان من خاللها ال          .٨
ن في إطار قضائي وبحكم من القاضي يكون فيه تثبيت الحقوق وعدم إهدار             إن التفريق الذي يكو   و

 .الحقوق

إن اإلسالم حرص كل الحرص بوضع الحلول لألسرة المسلمة للحد من الذهاب للتفريـق وإبقـاء                 .٩
 .شمل األسرة قائم

 الشريعة اإلسالمية عند اختيار كل الزوج       التزام كل من الرجل والمرأة بالمعايير التي وضعتها        .١٠
 .تساعد على استقرار الحياة الزوجية
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  :أهم التوصيات :ثانياً 

تعزيز الوازع الديني لدى الناس وأخص بالذكر الزوجين للقضاء على أي تصرفات تؤثر على               .١
 .الرابط الديني الذي هو أقوى الروابط في المجتمع واألسرة المسلمة

القوانين الفلسطينية ليكون قريبا من الحال الذي نعيشه ويأخذ بـشدة علـى             العمل على تعديل     .٢
 .األفعال واأللفاظ والمعتقدات الكفرية التي من شأنها إخراج صاحبها من الدين

توعية المجتمع بما يجهل عن األمور المخرجة لإلنسان من الدين ليصبح إنسان محافظا علـى                .٣
 .فكره ونطقه وعمله

شرعيون ورجال القانون في فلسطين بوضع قانون موحد ال يتقيـد لمـذهب             أن يقوم القضاة ال    .٤
 .  الفلسطينيعواحد ليواكب المجتمع الذي نعيشه ويتمشى مع المصالح اإلسالمية العليا للمجتم

أن يكون هناك فكر جهاز القضاء الشرعي منشور عبر عدة وسائل في تطبيق القانون حتى ال                 .٥
  .ين يعيشون فيهيجهل الناس قانون مجتمعهم الذ

أوصي بإثراء القانون الشرعي الفلسطيني بمواد قانونية أكثـر تفـصيالً لمواضـع التفريـق                .٦
 .خصوصاً ما يتعلق بالتفريق بحكم الشرع

يجب على القائمين في تطبيق القانون في المحاكم الشرعية إصدار مذكرات تفـسر وتـشرح                .٧
 . وواجباتهممالقانون ليسهل على العامة أن يقفوا على مسؤولياته

إن من المهم ومن الضروري متابعة الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في التعامل مع أي حادثة                .٨
في سبيل حصرها وبيان ماهيتها لوجود حل لها وإنزال الحكم على الواقع ومن المقـرر أنـه                 

 .الحكم على الشيء فرع من تصوره

أينما وجدوا وأينما وجدوا سبيال لذلك ال يحل        إن المسلمين مكلفون ديانة بالتحاكم إلى شرع اهللا          .٩
ألحد منهم أن يرتضي غير شرع اهللا حكما وعليهم أن يسعوا لذلك ما استطاعوا وبكل وسيلة ممكنة  

  .تضمن لهم حقوقهم وال تلحق بهم ضررا وعليهم أن يفعلوا ذلك من باب الوجوب التكليفي 
لي من إكمال هذا البحث، والذي أرجـو أن ينـال           ختاماً فإني أحمد المولى عز وجل على ما من به ع          

القبول منه سبحانه وأن يبارك فيه، وأن ينفع به، وأن يرزقني اإلخالص في القول والعمل،وأن يجعـل                
  .هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم
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  ةفهرست اآليات القرآني: أوالً 
  مرتباً حسب السور وحسب مسلسل اآليات فيها 

  مكان ورودها  رقم اآلية   اآلية الكريمة  رقم
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  ))))٩٩٩٩(((( مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف –سورة التوبة سورة التوبة سورة التوبة سورة التوبة 
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١٦.}�� �q�ُnَ2 �&�ُF ����2ِA &Qُ=�ُX��َ= 	#�$َ�=َْG�I 	Q�pَ=���d�=��I���� �d�8���َD�� ِl�ِ�َ3 ْrُ+ �s�<7َْ2..{  ٣٥  ٦٥  
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  ))))١٢١٢١٢١٢(((( مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف –سورة يوسف سورة يوسف سورة يوسف سورة يوسف 
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  ))))١٦١٦١٦١٦(((( مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف –سورة النحل سورة النحل سورة النحل سورة النحل 
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  ))))١٧١٧١٧١٧(((( مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف –سورة اإلسراء  سورة اإلسراء  سورة اإلسراء  سورة اإلسراء  
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  ))))١٨١٨١٨١٨(((( مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف –سورة الكهف سورة الكهف سورة الكهف سورة الكهف 
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  ))))٢١٢١٢١٢١(((( مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف  مدنية وترتيبها يف املصحف –سورة األنبياء سورة األنبياء سورة األنبياء سورة األنبياء 
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  ))))٢٧٢٧٢٧٢٧(((( مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف –سورة النمل سورة النمل سورة النمل سورة النمل 
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  ))))٣٩٣٩٣٩٣٩(((( مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف –سورة الزمر سورة الزمر سورة الزمر سورة الزمر 
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  ))))٤٧٤٧٤٧٤٧(((( مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف –سورة حممد سورة حممد سورة حممد سورة حممد 
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  ))))٥١٥١٥١٥١(((( مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف –اريات اريات اريات اريات سورة الذسورة الذسورة الذسورة الذ
٢٧.}ِ���6�H	<���= ��=ِA �Jْ2ِx5�� &Qِ�5 �)ْXَ7�P �����{  ٣٠  ٥٦  

  ))))٦٠٦٠٦٠٦٠(((( مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف  مكية وترتيبها يف املصحف –سورة املمتحنة سورة املمتحنة سورة املمتحنة سورة املمتحنة 
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فهرست األحاديث النبوية مرتباً ترتيباً أبجدياً: ثانياً  

  مكان الورود  الحديث الشريف  الرقم 
  ٩  ...] نعم :قالت حديقته عليه أتردين[   .١
  ١٠  ...] وابدأ السفلى اليد من خير العليا واليد غنى ترك ما الصدقة أفضل[   .٢
  ٤٠  ...]إال اهللا فمن قالها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله [...   .٣
  ٣٦  ...]إن اهللا تجاوز ألمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل [   .٤
  ٣  ...] يتفرقا لم ما بالخيار بيعانال[   .٥
  ٣٥   ]بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصالة[   .٦
  ٤٠  ...]تحشرون حفاة عراة غرال ثم قرأ [   .٧
  ٥٩  ...] عليه وسلم كان يمتحنهن  عائشة أن رسول اهللا صلى اهللاعن[   .٨
  ٤١  ....] رأيت في النوم عبيد اهللا زوجي بأسوأ صورة و:قالت أم حبيبة[   .٩

  ٥٩  ...] كان المشركون على منزلتين من النبي صلى اهللا عليه وسلم[....١٠
  ٣٩  ...]ال تعذبوا بعذاب اهللا ولقتلتهم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه [....١١
  ١٠  ]رال ضرر وال ضرا[.١٢
  ٣٩  ...]ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال[....١٣
  ز  ]نْاس الريشكُال  من لَّه الركُ يشْال [.١٤
  ٩...]                                                                األنصار من وامرأة رجل بين وسلم عليه اهللا صلى النبي العن[.١٥
  ١٠  ]موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول عنه نهى الذي الشغار هذا[....١٦
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مرتباً ترتيباً أبجدياًاآلثار فهرست : اًثالث  

  مكان الورود  األثر  الرقم 
  ٥٩  عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه[   .١
ل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها فـي العـدة        سئل عطاء عن امرأة من أه     [   .٢

  ]قأهي امرأته قال ال إال أن تشاء هي بنكاح جديد وصدا
٥٩  

 bـQ �ـr �ـ# �        { :قال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال اهللا تعالى         [   .٣
Q� ��7� #b{ [  

٥٩  

قال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما علـى نكاحهمـا وإذا سـبق         [   .٤
  ]به وأبى اآلخر بانت ال سبيل لهأحدهما صاح

٥٩  

 ٥٩ ...] كان المشركون على منزلتين من النبي صلى اهللا عليه وسلم[...  .٥

  ٤١  ....] رأيت في النوم عبيد اهللا زوجي بأسوأ صورة و:قالت أم حبيبة[   .٦
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  فهرست المصادر والمراجع مرتباً ترتيباً أبجدياً: اًرابع
  

  المصادر والمراجع
  آن الكريمالقر: أوالً 

  دار النشر  المؤلف  شهرة المؤلف  رقم
إبــراهيم عبــد الــرحمن   إبراهيم .١

  إبراهيم
الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية 
الزواج والفرقة وحقوق األقارب دار الثقافة 

للنشر والتوزيع مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع عمان وسط البلد مطابع األرز 

  م١٩٩٩ألول الطبعة األولى اإلصدار ا
 أحمـد  / مصطفى إبراهيم  إبراهيم وآخرون .2

 القادر عبد حامد / الزيات
  النجار محمد/ 

مجمـع  :  تحقيق   الدعوة الوسيط دار  المعجم
  اللغة العربية

 عبداهللا أبو حنبل بن أحمد  أحمد ابن حنبل .3
  الشيباني

 المكتـب  : الرجـال الناشـر    ومعرفة العلل
الرياض ،  بيروت ، الخاني دار ، اإلسالمي

  ١٩٨٨ – ١٤٠٨ ، األولى الطبعة
 الـسميع  عبـد  بن صالح  األزهري .4

 المتوفى (األزهري اآلبي
  )هـ١٣٣٥: 

 رسالة شرح المعاني تقريب في الداني الثمر
 المكتبـة  : القيرواني الناشـر   زيد أبي ابن

  بيروت ، الثقافية
 بـن  محمود الدين شهاب  األلوسي .5

األلوسي  الحسيني اهللا عبد
  هـ١٢٧٠:وفاةال سنة

 العظيم القرآن تفسير في المعاني روح
 التراث إحياء دار:النشر المثاني دار والسبع
  العربي

  بيروت:النشر مدينة
 أحمد بن محمد بن زكريا  األنصاري .6

 أبو األنصاري زكريا بن
/ ٨٢٣ الـوالدة  يحيى سنة 

  ٩٢٦ الوفاة سنة

 العلمية مكان  الكتب دار الطالب الناشر  منهج
  ١٤١٨ النشر روت سنةبي النشر
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 زكريـا  / اإلسـالم  شيخ  األنصاري .7
  األنصاري

 الطالب دار  روض شرح في المطالب أسنى
 ٢٠٠٠ ، ه ١٤٢٢ ، بيروت ، العلمية الكتب

  ، األولى : الطبعة
 محمد بن عمر بن سليمان  البجيرمي .8

  البجيرمي
 الطـالب  منهج شرح على البجيرمي حاشية

اإلسالمية  لمكتبةا الناشر)العبيد لنفع التجريد(
  تركيا ، بكر ديار النشر مكان

 بـن  إسـماعيل  بن محمد  البخاري .9
ــراهيم ــن إب ــرة ب  المغي
  اهللا عبد أبو البخاري،

 أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع
  وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  هـ١٤٢٢ ألولى االنجاة طوق دار
 الحسين بن محمد بن أحمد  البخاري .10

 نـصر  أبـو  الحسن، بن
الكالبـــاذي  البخـــاري

  )هـ٣٩٨ : المتوفى

 الثقـة  أهـل  معرفـة  في واإلرشاد الهداية
بيـروت   ، المعرفـة  دار : والسداد الناشر 

  ١٤٠٧ ، األولى : الطبعة

الفقه المقـارن لألحـوال الشخـصية بـين           بدران أبو العنين بدران  بدران .11
المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفـري      

  قانونوال
 خلف بن علي الحسن أبو  ابن بطال .12

 بطـال  بن الملك عبد بن
  القرطبي البكري

 بطـال دار   البـن  ـ البخارى صحيح شرح
 الرياض / السعودية ، الرشد مكتبة : النشر

  م٢٠٠٣ ، هـ١٤٢٣الثانية :  الطبعة ،
 البعلي الفتح أبي بن محمد  البعلي .13

 اهللا، عبــد أبــو الحنبلــي
١٩٨١ ، ١٤٠١  

 المكتـب  : الفقه الناشـر   أبواب على المطلع
   بيروت ، اإلسالمي

 محمـد  أبو ، السنة محيي  البغوي .14
البغوي  مسعود بن الحسين
  هـ ٥١٦ المتوفى

  
  
  

والتوزيـع   للنـشر  طيبة التنزيل دار  معالم
  م ١٩٩٧ ، هـ ١٤١٧ ، الرابعة : الطبعة
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 عبـد  بن موسى بن جابر  أبو بكر الجزائري .15
ـ  أبو جابر بن القادر  ربك

  الجزائري

 : الكبير الناشـر   العلي لكالم التفاسير أيسر
 المنـورة،  المدينـة  والحكـم،  العلوم مكتبة

 الخامسة، : السعودية الطبعة  العربية المملكة
  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

ــو  البكري .16 ــر أب ــشهور (بك  الم
 شـطا  محمد بن) بالبكري

 بعـد  : المتوفى(الدمياطي
  )هـ١٣٠٢

  الطالبين إعانة حاشية

 بـن  يـونس  بن منصور  البهوتي .17
 المتوفى (البهوتي إدريس

  )هـ١٠٥١: 

 فـي  المـستنقع  زاد شـرح  المربع الروض
 للطباعـة  الفكر دار : المقنع الناشر  اختصار

  لبنان ، بيروت ، والنشر
 بـن  يـونس  بن منصور  البهوتي .18

 البهــوتي ســنة إدريــس
ــوالدة ــنة / ال ــاة س  الوف

١٠٥١  

 أولـي  دقائق المسمى اإلرادات منتهى شرح
الكتـب   عـالم  المنتهى الناشر  لشرح لنهىا

   بيروت النشر مكان

 علي بن الحسين بن أحمد  البيهقي .19
 الخُسروجِردي موسى بن

 بكر أبو الخراساني،
  البيهقي

  هـ٤٥٨:الوفاة سنة

 النقي دار الجوهر ذيله وفي الكبرى السنن
  المعارف دائرة مجلس:النشر
  أباد حيدر: النشر مدينة

  األولى:الطبعة هـ رقم ١٣٤٤:النشر سنة

 الحسين بن أحمد بكر أبو  البيهقي .20
  البيهقي علي بن

 الدراسات جامعة : النشر الصغير دار السنن
 الطبعة باكستان ـ كراتشي : البلد اإلسالمية

  االولى: 
  م١٩٨٩ ، هـ١٤١٠ : الطبع سنة
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 ، العلمـاء  مـن  مجموعة  التركي .21
 التفـسير  أساتذة من عدد

 عبد تورالدك إشراف تحت
ــن اهللا ــد ب ــسن عب  المح

  التركي

  الميسر التفسير

 بن علي بن عمر بن محمد  الجاوي .22
 عبـد  أبـو  الجاوي نووي

  المعطي

 دار المبتدئين الناشـر   إرشاد في الزين نهاية
  بيروت النشر الفكر مكان

 الشيخ العالمة / المؤلف  الجمل .٢٣
  اهللا الجمل رحمه سليمان

  

 إلسـالم ا لـشيخ  المنهج على الجمل حاشية
 ، الفكـر  دار / النشر األنصاري دار  زكريا

  بيروت
ــماعيل  الجوهري .24 ــن إس ــاد ب  حم

  ).هـ٣٩٣ت (الجوهري
 دار.العربيـة  وصـحاح  اللغة تاج الصحاح؛

 يناير ،الرابعة: بيروت الطبعة  ،للماليين العلم
١٩٩٠..  

  واصطالحا لغة الفقهي القاموس  جيب أبو سعدي  أبو جيب .25
 م ١٩٩٣ ية تصوير سور ، دمشق. الفكر دار

  م ١٩٨٨ = هـ ١٤٠٨ الثانية الطبعة
 أحمـد  بن حبان بن محمد  ابن حبان .26

 بـن  معـاذ  بن حبان بن
،بدعحاتم، أبو التميمي، م 

 البـستي سـنة    الدارمي،
  هـ٣٥٤:الوفاة

 بلبان دار ابن بترتيب حبان ابن صحيح
  الرسالة مؤسسة:النشر
  بيروت:النشر مدينة

 م رقم١٩٩٣ هـ،١٤١٤:النشر سنة
  الثانية:الطبعة

ــر   .27 ــن حجـ ابـ
  العسقالني

 علي بن أحمد الفضل أبو
 بن أحمد بن محمد بن

 العسقالني سنة حجر
  ٧٧٣:الوالدة

  ٨٥٢:الوفاة سنة
  

 البخاري دار صحيح شرح الباري فتح
  المعرفة دار:النشر
  بيروت:النشر مدينة
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 العبـاس  أبـو  الدين تقي  الحراني .28
 بـن  الحليم عبد بن أحمد
 : لحراني الطبعـة  ا تيمية

ــة  / هـــ ١٤٢٦ ، الثالث
  م ٢٠٠٥

  الوفاء دار : الناشر الفتاوى مجموع

 اهللا عبـد  أبو الدين شمس  الحطاب .29
 عبـد  بن محمد بن محمد

 الطرابلــسي الــرحمن
ــي ــروف ، المغرب  المع

 المتوفى(الرعيني بالحطاب
  )هـ٩٥٤: 

 الناشر الخليل مختصر لشرح الجليل مواهب
 ، هـ١٤٢٣ خاصة عةالكتب طب  عالم دار: 

  م٢٠٠٣

 علـي  بن عمر حفص أبو  أبوحفص .30
  الحنبلي الدمشقي عادل ابن

 ، العلمية الكتب الكتاب دار  علوم في اللباب
ـ  ١٤١٩ ، لبنـان  / بيروت م  ١٩٩٨، هـ
  األولى : الطبعة

 محمد بن علي الدين عالء  الخازن .31
 البغــدادي إبــراهيم بــن

  بالخازن الشهير

 فـي  التأويـل  بلبا المسمى الخازن تفسير
 ، الفكـر  دار : النـشر  التنزيـل دار   معاني

  م ١٩٧٩ /هـ ١٣٩٩، لبنان / بيروت
ــماعيل  الخلواتي .32 ــي إس ــن حق  ب

ــصطفى ــتانبولي م  اإلس
  الخلوتي الحنفي

 إحيـاء  دار / النشر البيان دار  روح تفسير
  العربى التراث

ــو  أبو داود .33 ــليمان داود أب ــن س  ب
 بـن  إسـحاق  بن األشعث

 عمـرو  بن شداد بن بشير
 السَجِستاني سـنة   األزدي

  هـ٢٧٥:الوفاة
  
  
  

 المعبـود دار   عـون  بحاشيته داود أبي سنن
  العربي الكتاب دار:النشر
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 بـن  أحمـد  البركات أبو  الدردير .34
 الـشهير  ، العدوي محمد

ــدردير ــوفى (بال  : المت
  )هـ١٢٠١

 ،دار الفكـر    :  دار النـشر     الكبيـر  الشرح
  بيروت

  اللغة رةجمه  دريد ابن  دريد ابن .35
 محمد الفتح أبو الدين تقي  ابن دقيق العيد .36

 بـن  وهـب  بن علي بن
ــع ــشيري مطيـ  ، القـ

 دقيــق بــابن المعــروف
  هـ٧٠٢ : المتوفى(العيد

 : األحكام الناشر   عمدة شرح األحكام إحكام
 األولـى  الطبعـة  : الرسالة الطبعة  مؤسسة
  م ٢٠٠٥ ، هـ ١٤٢٦

 اهللا عبـد  أبو الدين شمس  الذَهبي .37
  الذَهبي أحمد بن محمد

 مؤسـسة  : النـبالء الناشـر    أعـالم  سير
  التاسعة ،:  ، الطبعة ١٤١٣الرسالة

 بـن  بكـر  أبي بن محمد  الرازي .38
  الرازي عبدالقادر

 ، جديـدة  طبعـة  الصحاح الطبعـة   مختار
ــر١٩٩٥ ، ١٤١٥ ــة :  الناش ــان مكتب  لبن

  بيروت ، ناشرون
 محمـد  بـن  الكـريم  عبد  الرافعي .39

 لمتوفىا(القزويني الرافعي
  )هـ٦٢٣: 

  الكبير الشرح = الوجيز بشرح العزير فتح

 بن الرحمن عبد الفرج أبو  ابن رجب .40
  الحنبلي رجب بن أحمد

 ، المعرفة دار : والحكم الناشر  العلوم جامع
  ه١٤٠٨ ، األولى بيروت الطبعة

 أحمد بن محمد الوليد أبو  رشد بنا .41
 بن أحمد بن محمد بن

 بابن الشهير القرطبي رشد
 : المتوفى(الحفيد شدر

  )هـ٥٩٥
  
  
  

 : المقتـصد الناشـر    نهاية و المجتهد بداية
 وأوالده، الحلبـي  البـابي  مصطفى مطبعة

  م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ الرابعة، : مصر الطبعة
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ــف  الزحيلي .42 ــة. د.أ : المؤل بهو 
يليحالز  

قْهالف الشَّامل اإلسالمي ة لألدلّة وأدلَّتُهالشَّرعي 
 الفقهية النَّظريات وأهم ذهبيةالم واآلراء
   وتخريجها النَّبوية األحاديث وتحقيق
 لمـا  بالنِّسبة المعدلة المنقَّحة الرابعة الطَّبعة
 تقدمها لما عشرة الثَّانية الطَّبعة وهي سبقها،

 ، سـورية  ، الفكر دار : الناشر طبعات من
 الفكر ردا النَّاشرة الدار ألن دمشق مصورة؛ 

 لتعدد مسوغاً وحده التَّصوير التعتبر بدمشق
  .ملموسة إضافات هناك يكن مالم الطّبعات

 ،التفريق بـين الـزوجين لغيبـة الـزوج            زقيلي  زقيلي .٤٣
علـوم الـشريعة    : مجلة علميـة  : دراسات

  ١/٢٠٠٣العدد ) ٣٠/١١١(والقانون 
 بـن  أحمـد  الحـسين  أبو  ابن زكريا .44

  زكريا بن فارس
الفكـر   دار : الناشـر  اللغـة  يسمقاي معجم

  .م١٩٧٩ ، هـ١٣٩٩ : الطبعة
 أبو منيع بن سعد بن محمد  لزهريا .45

الزهري  البصري عبداهللا
 سـنة / ١٦٨ الوالدة سنة

  ٢٣٠ الوفاة

 ، صـادر  دار : الكبـرى الناشـر    الطبقات
  بيروت

المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في          الدكتور عبد الكريم زيدان  زيدان .٤٦
شريعة اإلسالمية مؤسسة الرسالة بيـروت      ال

ــى     ــة األول ــشر الطبع ــة والن للطباع
  ه١٩٩٣،١٤١٣

 علي بن عثمان الدين فخر  الزيلعي .47
  .الحنفي الزيلعي

 دار لناشر، ا الدقائق كنز شرح الحقائق تبين
  سـنة  .القاهرة النشر  مكان .اإلسالمي الكتب
  هـ١٣١٣ النشر
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 نالدي تاج / العالمة اإلمام  السبكي .48
 ابن علي بن الوهاب عبد
 السبكي سـنة   الكافي عبد

 سـنة / هـ ٧٢٧ الوالدة
  هـ ٧٧١ الوفاة

 السبكى الدين تاج لإلمام ـ والنظائر األشباه
 هـ ١٤١١ األولى العلمية الطبعة الكتب دار

  م١٩٩١ ،

 محمد بكر أبو الدين شمس  السرخسي .49
  السرخسي سهل أبي بن

ـ     المبسوط  الفكر دار  ةللسرخـسي للطباع
 لبنـان الطبعـة    بيروت، والتوزيع، والنشر
  م٢٠٠٠ هـ١٤٢١ األولى،

شرح قانون األحوال الشخصية دار الفكـر         محمود على السرطاوي  السرطاوي .٥٠
للطباعة والنـشر عمـان الطبعـة األولـى         

  هـ١٤١٧م ١٩٩٧
  السعدي .51

  
  

 بن ناصر بن الرحمن عبد
  السعدي

  

  المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير
 األولـى  : الرسالة الطبعة  مؤسسة : لناشرا

  م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠
 محمد بن نصر الليث أبو  السمرقندي .52

 الـسمرقندي  إبـراهيم  بن
  الحنفي الفقيه

  بيروت ، الفكر دار : النشر العلوم دار بحر

 بـن  منصور المظفر أبو  السمعاني .53
 الجبـار  عبـد  بن محمد

 الـوالدة  السمعاني سـنة  
 الوفـاة  سـنة / هـ٤٢٦
  هـ٤٨٩

الريـاض   ، الوطن دار القرآن الناشر  تفسير
  م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ النشر سنة

 بـن  علـي  الحـسن  أبو  سيده بنا .54
المرسي  سيده بن إسماعيل

 الوفـاة  سنة / الوالدة سنة
  هـ٤٥٨

  
  

 الكتـب  دار األعظم الناشر  والمحيط المحكم
  األولى: م ، الطبعة ٢٠٠٠ ،العلمية
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 عبد بن محمد الدين كمال  السيواسي .55
 الـسيواسي سـنة    واحدال

ــوالدة ــنة / ال ــاة س  الوف
  هـ٦٨١

  الفكر دار القدير الناشر فتح شرح
  بيروت النشر مكان

 بكر أبي بن الرحمن عبد  السيوطي .56
/ ٠ الوالدة السيوطي سنة 

  ٩١١ الوفاة سنة

  العلمية الكتب دار الناشر والنظائر األشباه
  ١٤٠٣ النشر بيروت سنة النشر مكان

  األولى : الوفاء الطبعة دار : النشر األم دار  الشافعي إدريس بن محمد  الشافعي .57
  م٢٠٠١ : الطبع سنة

 الفكريـة  المـذاهب  علـى  الـرد  موسوعة  الشحود نايف بن علي  الشحود .58
  ١،٢٩ المعاصرة

  الشحود نايف بن علي  الشحود .59
  

 دينه بدل من حديث شرح في المفصل
 هـ ١٤٢٥ األولى جمادى ١٢فاقتلوه

  م ٢٠٠٠٤ /٣٠/٦ الموافق
ـ  ١٤٢٨ رمضان ٨ بتاريخ تعديله وتم  هـ

  م٢٠/٩/٢٠٠٧ ل الموافق
، الشربيني أحمد بن محمد  الشربيني .60

  الدين شمس
 الكتب دار / النشر المنير دار  السراج تفسير

  بيروت ـ العلمية
، الشربيني أحمد بن محمد  الشربيني .61

  الدين شمس
 ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني

  الفكر دار رالمنهاج الناش
  بيروت النشر مكان

 محمـد  بـن  األمين محمد  الشنقيطي .62
 القـادر  عبـد  بن المختار

ــي ــشنقيطي الجكنـ  الـ
  )هـ١٣٩٣ : المتوفى(

بـالقرآن   القـرآن  إيضاح في البيان أضواء
 و النـشر  و للطباعـة  الفكـر  دار : الناشر

  لبنان ، بيروت التوزيع
  مـ ١٩٩٥ ،هـ ١٤١٥ : الطبعة

 المختـار  محمد نب محمد  الشنقيطي .٦٣
  الشنقيطي

  

  المستقنع زاد شرح
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 والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح  الشوكاني علي بن محمد  لشوكانيا .64
 ،دار الفكـر    :  ، دار النشر     التفسير علم من

  بيروت
 يوسف بن علي بن إبراهيم  الشيرازي .65

إسـحاق   أبـو  الشيرازي
  )هـ ٤٧٦ : المتوفى

 النـشر  الشافعي مكان  اإلمام فقه في المهذب
  بيروت

 يزيد بن جرير بن محمد  الطبري .٦٦
 اآلملي، غالب بن كثير بن
 الطبري سنة جعفر أبو

  هـ٣١٠:الوفاة

 : القـرآن لناشـر    تأويـل  في البيان جامع
 ١٤٢٠ ، األولـى  : الرسالة الطبعة  مؤسسة

  م ٢٠٠٠ ، هـ

 علي بن الحسن علي أبي  الطوسي .67
ــن ــصر ب ــي ن  الطوس

  ]هـ٣١٢ ، هـ٢٢٢[

: الترمـذي أو   جامع على الطوسي مستخرج
 علـى  الطوسـي  مستخرج األحكام مختصر

األثرية  الغرباء مكتبة : األحكام الناشر  جامع
  هـ١٤١٥ ، األولى : الطبعة

 شـرح  المختار الدر على المختار رد حاشية  .عابدين ابن  عابدين ابن .68
 دار حنيفـة الناشـر    أبو فقه األبصار تنوير
 .بيـروت  النشر لنشر مكان وا للطباعة الفكر
  ..م٢٠٠٠ ، هـ١٤٢١ النشر سنة

 بـن  الطاهر محمد الشيخ  عاشور  بنا .69
  عاشور

 التونـسية دار   الطبعـة  ـ والتنوير التحرير
 تونس ، والتوزيع للنشر سحنون دار : النشر

  م ١٩٩٧ ،
 عبـد  بن يوسف عمر أبو  البر عبد بنا .70

 النمـري  البر عبد بن اهللا
 / الـوالدة  القرطبي سـنة  

  هـ٤٦٣ الوفاة سنة

األمـصار   فقهاء لمذاهب الجامع االستذكار
بيروت  النشر العلمية مكان  الكتب دار الناشر

  م٢٠٠٠ النشر سنة

 بـن  اهللا عبـد  بن يوسف  البر عبد بنا .71
 البر سـنة   عبد بن محمد

  ٤٦٣ الوفاة سنة / الوالدة

 دار األصحاب الناشر  معرفة في االستيعاب
  ١٤١٢ النشر ت سنةبيرو النشر الجيل مكان



      
٩٥  

 
 ا�;.�رس

محمد محي الـدين عبـد        عبد الحميد .٧٢
  الحميد 

  

األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية مع      
اإلشارة لما يقابلها فـي الـشرائع األخـرى         

هــ  ١٤٢٤المكتبة العلمية بيروت لبنـان      
  م٢٠٠٣

  المتوفى  عودة القادر عبد  عبد القادر عودة .73
  هـ١٣٧٣: 

 بالقـانون  ارناًمق اإلسالمي الجنائي التشريع
  العلمية الكتب دار : الوضعي الناشر

 أبـي  بن يوسف بن محمد  العبدري .74
 عبـد  أبو العبدري القاسم

 سـنة  / الـوالدة  اهللا سنة 
  ٨٩٧ الوفاة

 دار خليـل الناشـر    لمختصر واإلكليل التاج
  ١٣٩٨ النشر بيروت سنة النشر الفكر مكان

 العـدوي  الصعيدي علي  العدوي .75
  المالكي

 الطالـب  كفايـة  شرح على عدويال حاشية
  الفكر دار الرباني الناشر

  ١٤١٢ النشر بيروت سنة النشر مكان
  نظام األسرة في اإلسالم  محمد عقلة  عقلة .76
 أحمد بن محمود الدين بدر  العيني .77

ــنة ــي س ــوالدة العين  ال
 الوفـاة  سـنة / هـ٧٦٢
  هـ٨٥٥

 البخاري الناشـر   صحيح شرح القاري عمدة
  بيروت النشر بي مكانالعر التراث إحياء دار

 الزهـري  محمـد  العالمة  الغمراوي .78
  الغمراوي

 دار المنهاج الناشر  متن على الوهاج السراج
  بيروت النشر والنشر مكان للطباعة المعرفة

   الزواج والطالق في الفقه اإلسالمي  محمد كمال غنيم  غنيم .79
 الحسين بن عمر بن محمد  الرازي الفخر .80

 المعروف الشافعي الرازي
 اهللا عبد أبو الرازي بالفخر

 من بالري ولد الدين فخر
 تصانيفه من فارس أعمال
 من الغيب مفاتيح: الكثيرة
  .الكريم القرآن

 إحياء دار / النشر الرازى دار  الفخر تفسير
  العربى التراث



      
٩٦  

 
 ا�;.�رس

ــد  الفيروز أبادي .81 ــن محم ــوب ب  يعق
   الفيروزآبادي

  المحيط القاموس

 علـي  بن محمد بن أحمد  الفيومي .82
  المقري الفيومي

العصرية  المكتبة: المنير الناشر المصباح
  محمد الشيخ يوسف : تحقيق و دراسة

  
 قدامة بن أحمد بن اهللا عبد  ابن قدامة .83

  محمد أبو المقدسي
  الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني

  ١٤٠٥ ، األولى بيروت الطبعة ، الفكر دار
 المقدسي قدامة بن اهللا عبد  المقدسي قدامة بنا .84

  محمد أبو
  حنبل بن أحمد المبجل اإلمام فقه في الكافي

  
 المقدسي ، عبد    قدامهابن     المقدسيقدامهابن  .85

 المتوفى  الرحمن بن محمد  
  هـ٦٨٢: 

 –دار الفكـر    :  دار النـشر     الشرح الكبيـر  
  بيروت

 بـن  أحمـد  الدين شهاب  القرافي .86
  القرافي إدريس

  الغرب دار الذخيرة الناشر
  م١٩٩٤ النشر بيروت سنة النشر مكان

 أحمد بن محمد اهللا عبد أبو  القرطبي .87
 فـرح  بـن  بكـر  أبي بن

ــصاري ــي األن  الخزرج
ــمس ــدين شــ  الــ

 ٦٧١ : المتوفى(القرطبي
  )هـ

 الكتـب،  عـالم  دار: القرآن ألحكام الجامع
 : السعودية الطبعة  العربية المملكة الرياض،

  م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣

 محمـد  بـن  الكـريم  عبد  القزويني .88
 المتوفى(القزويني الرافعي

  )هـ٦٢٣: 

 الكبيـر  الشرح = الوجيز بشرح العزير فتح
 الشافعي الفقه في الوجيز لكتاب شرح وهو[

  ) ]هـ ٥٠٥ : المتوفى (الغزالي حامد ألبي
 الكاساني سنة  الدين عالء  يلكاسانا .89

  ٥٨٧ الوفاة سنة / الوالدة
  الـشرائع الناشـر    ترتيب في الصنائع بدائع

  ١٩٨٢ النـشر  سـنة  العربـي  الكتاب ارد
  الثانية: الطبعة 
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 أبو الدين عماد : المؤلف  ابن كثير .90
 كثيـر  بن إسماعيل الفداء

  الدمشقي

 تفـسير : الكتاب العظيم شهرة  القرآن تقسير
 + قرطبـة  مؤسـسة  : النشر كثير دار  ابن

الجيـزة   : للتراث البلـد   الشيخ أوالد مكتبة
ـ ١٤١٢ : عالطب األولى سنة  : الطبعة  ، هـ
  م٢٠٠٠

 اهللا عبـد  أبـو  ماجة ابن  ابن ماجة .91
 يزيـــد بـــن محمـــد
  هـ٢٧٣:القزويني

  الجيل دار:النشر ماجه دار ابن سنن
  األولى:الطبعة بيروت رقم:النشر مدينة

 بن مالك بن أنس بن مالك  مالك .92
ــامر ــبحي عـ  األصـ
ــدني ــوفى(المـ  : المتـ

  )هـ١٧٩

ـ  الكتب دار : الكبرى الناشر  المدونة  ةالعلمي
  لبنان ـ بيروت

 محمد بن علي الحسن أبو  الماوردي .93
 حبيـب  بـن  محمـد  بن

 الشهير البغدادي، البصري
  بالماوردي

 الكتب دار : الناشر الشافعي فقه في الحاوي
  ١٩٩٤ ، هـ١٤١٤ األولى : العلمية الطبعة

  

 محمد بن علي الحسن أبو  الماوردي .94
ــن ــب ب ــاوردي حبي  الم

  البصري

 والعيـون دار   لنكـت ا ) الماوردى تفسير( 
 لبنان / بيروت ، العلمية الكتب دار : النشر

،  
  

 محمد بن علي الحسن أبو  الماوردي .95
ــن ــب ب ــاوردي حبي  الم

  البصري

 والعيـون دار   النكـت  ) الماوردى تفسير( 
 لبنان / بيروت ، العلمية الكتب دار : النشر

،  
 المنتدى عن  تصدر )عددا ٢٣٨ (البيان مجلة    مجلة البيان .٩٦

  سالمياإل
 علماء عدة من مكونة لجنة  مجموعة علماء .97

ــاء ــي وفقه ــة ف  الخالف
  العثمانية

 محمـد،  نور : الْعدِلية الناشر  الَْأحكَامِ مجلَّةُ
باغ،كراتـشي   آرام كتـب،  تجارت كارخانه

  قديمة طبعة عن مصور لعلها : الطبعة
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محمد محي الدين  .٩٨
  عبد الحميد

محمد محي الدين عبد 
  الحميد

ألحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية مع ا
  اإلشارة إلي ما يقابلها في الشرائع األخرى

مـ المكتبة العلمية بيروت ٢٠٠٣هـ١٤٢٤
  مـ٢٠٠٣هـ١٤٢٤لبنان 

 عبـد  بن محمد بن محمد  مرتضى .99
 ، أبـو   الحـسيني  الرزاق
 بمرتضى الملقّب ، الفيض

   الزبيدي ،

 دار القاموس الناشر  جواهر من العروس تاج
  الهداية

 الحـسن  أبـو  الدين عالء  المرداوي .100
 المرداوي سليمان بن علي

 الـــصالحي الدمـــشقي
  )هـ٨٨٥ : المتوفى(

 الخـالف  مـن  الراجح معرفة في اإلنصاف
 إحياء حنبل دار  بن أحمد اإلمام مذهب على

 لبنـان الطبعـة    ــ بيروت العربي التراث
  هـ١٤١٩ األولى

 بـن  علـي  الحـسن  أبو  المرسي .101
المرسي  سيده بن يلإسماع

 الوفـاة  سنة / الوالدة سنة
  هـ٤٥٨

 الكتـب  دار األعظم الناشر  والمحيط المحكم
  العلمية

 بـن  علـي  الحـسن  أبو  المرسي .102
المرسي  سيده بن إسماعيل

  هـ٤٥٨ الوفاة سنة

 الكتـب  دار األعظم الناشر  والمحيط المحكم
  م٢٠٠٠ النشر العلمية سنة

 بـي أ بن علي الحسن أبي  المرغيناني .103
 الجليـل  عبـد  بـن  بكر

 المرغياني سنة  الرشداني
ـ ٥١١ الوالدة  سـنة / هـ
  هـ٥٩٣ الوفاة

  
  
  
  

 المكتبـة  المبتدي الناشـر   بداية شرح الهداية
  اإلسالمية
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 أبي بن علي الدين برهان  المرغيناني .104
 الجليـل  عبـد  بـن  بكر

 المرغيناني سنة  الفرغاني
ــوالدة ــنة / ال ــاة س  الوف

  هـ٥٩٣

حنيفة  أبي اإلمام فقه في المبتدي بداية متن
  صبح علي محمد ومطبعة مكتبة الناشر
  القاهرة النشر مكان

 بـن  مـسلم  الحـسين  أبو  مسلم .105
 القشيري مسلم بن الحجاج

  النيسابوري

 مسلم الناشر  صحيح المسمى الصحيح الجامع
 ـ الجديدة األفاق دار + بيروت الجيل دار: 

  بيروت
 عبد بن محمد بن إبراهيم  مفلح ابن .106

 مفلـح،  ابن محمد بن اهللا
الدين  برهان إسحاق، أبو

  هـ٨٨٤ : المتوفى

 عـالم  دار : المقنـع الناشـر    شرح المبدع
 هـــ١٤٢٣ : الريــاض الطبعــة الكتــب،

  م٢٠٠٣/

ــد  المناوي .107 ــد محم ــرؤوف عب  ال
  المناوي

 الفكـر  التعاريف دار  مهمات على التوقيف
دمـشق   ، بيـروت  ، الفكر دار ، المعاصر

  ١٤١٠ ، األولى الطبعة
 بـن  إبـراهيم  بـن  محمد  ابن المنذر .108

  المنذر
 ألولى ا والتوزيع للنشر المسلم دار،اإلجماع  

  مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
 : المعارف القاهرة المحقق   العرب دار  لسان  منظور ابن  منظور ابن .109

 اهللا حسب أحمد محمد + الكبير علي اهللا عبد
  الشاذلي محمد هاشم+ 

دار :  دار النـشر     المختـار  لتعليل اراالختي  الموصلي مودود ابن  الموصلي .110
 هـ ١٤٢٦ ،لبنان /  بيروت ،الكتب العلمية  

  الثالثة:  م ، الطبعة ٢٠٠٥ ،
ــد  الميداني .111 ــي عب ــي الغن  الغنيم

  الميداني الدمشقي
  العربي الكتاب الكتاب دار شرح في اللباب

 بـنِ  الْعابِدين زين الشَّيخ  ابن نجيم .112
ــراهيمِ ــنِ ِإب ــ ب مٍنُجي 

  )هـ٩٢٦،٩٧٠(

اهلَى  الَْأشْبع النَّظَاِئربِ  وـذْهم  فَـةَ  َأبِـيينح 
ــانِ دار ــب النُّعمـــــ  الكتـــــ

  م١٩٨٠=هـ١٤٠٠العلمية،بيروت،لبنان
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 نجـيم  ابـن  الـدين  زين   نجيمابن .113
ــنة ــي س ــوالدة الحنف  ال

 الوفـاة  سـنة / هـ٩٢٦
  هـ٩٧٠

 دار الدقائق الناشر كنز شرح الرائق البحر
  الثانية: لطبعة  االمعرفة

  بيروت النشر مكان

 بـن  اهللا عبد البركات أبو  النسفي .114
  النسفي محمود بن أحمد

  ٢٠٠٥ بيروت ـ النفائس النسفى دار تفسير

 مـن  وجماعة نظام الشيخ  نظام .115
  الهند علماء

 أبي األعظم اإلمام مذهب في الهندية الفتاوى
 النـشر  الفكر سنة  دار النعمان الناشر  حنيفة

  م١٩٩١ ، هـ١٤١١
 سـالم  بـن  غنيم بن أحمد  النفراوي .116

  النفراوي
 زيـد  أبـي  ابن رسالة على الدواني الفواكه

  الدينية الثقافة  مكتبة القيرواني
 النـووي  شرف بن يحيى  النووي .117

 / الـوالدة  زكريا سنة  أبو
  ٦٧٦ الوفاة سنة

 دار المفتين الناشر وعمدة الطالبين منهاج
  المعرفة

  بيروت النشر مكان
 الدين محيي زكريا أبو  وويالن .118

النووي  شرف بن يحيى
  ٦٣١:الوالدة سنة
  ٦٧٦:الوفاة سنة

  

 ويعرف: النووي قلت بشرح مسلم صحيح
 بن مسلم صحيح شرح المنهاج: باسم أيضاً

 العربي التراث إحياء دار:النشر دار.الحجاج
 رقم ١٣٩٢:النشر بيروت سنة:النشر مدينة

  الثانية الطبعة:الطبعة
 الـدين  محيـي  زكريا بوأ  النووي .119

 النـووي  شرف بن يحيى
  )هـ٦٧٦ : المتوفى(

 النـووي  شرح هو [المهذب شرح المجموع
 ٤٧٦ : المتـوفى  (للشيرازي المهذب لكتاب

  ) ]هـ
 محمد بن أحمد إسحاق أبو  النيسابوري .120

ــن ــراهيم ب ــي إب  الثعلب
  النيسابوري

 إحيـاء  دار : النـشر  والبيـان دار   الكشف
 ١٤٢٢ ، لبنـان  ، تبيرو ، العربي التراث

  األولى : م الطبعة ٢٠٠٢ ، هـ
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ــاف  .121 وزارة األوقـ
  الكويتية

 والـشئون  األوقاف وزارة
  الكويت ، اإلسالمية

 من : ( الكويتية الطبعة الفقهية الموسوعة
  )هـ ١٤٢٧ ، ١٤٠٤

 ، الثانية الطبعة : ٢٣ ، ١ األجزاء..
  الكويت ، دارالسالسل

 ، ولىاأل الطبعة : ٣٨ ، ٢٤ األجزاء..
  مصر ، الصفوة دار مطابع

 طبع ، الثانية الطبعة : ٤٥ ، ٣٩ األجزاء..
  الوزارة
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 فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  المـــوضـــــــوع  م
  ج  اإلهداء   ١
  د  المقدمة  ٢
  ه  خطة البحث  ٣
  ي  شكر وتقدير   ٤

  التفريق وأنواعه: الفصل األول
  ٢   يقالتفرومشروعية حقيقة : المبحث األول  ٥
  ٣   تعريف التفريق لغة:المطلب األول  ٦
  ٥   تعريف التفريق اصطالحاً:المطلب الثاني  ٧
  ٧  مشروعية التفريق: طلب الثالث الم  ٨
  ٨   مشروعية التفريق من القرآن الكريم:أوالً  ٩
  ٩   مشروعية التفريق من السنة النبوية:ثانياً  ١٠
   مشروعية التفريق باإلجماع:ثالثاً   ١١

  ١١   مشروعية التفريق من المعقول:عاًراب

  ١٢  الفرق بين الفسخ والطالق وضوابطه: نيالمبحث الثا  ١٢
  ١٣   الفرق بين الفسخ والطالق:المطلب األول  ١٣
  ١٨   الضابط بين الفسخ والطالق:المطلب الثاني  ١٤
  ٢٠  أنواع التفريق بين الزوجين: ثالثالمبحث ال  ١٥
  ٢١  فريق أنواع الت:المطلب األول  ١٦
  ٢٣   أقسام التفريق:المطلب الثاني  ١٧

  التفريق بين الزوجين للردة: الفصل الثاني
  ٢٧  .حقيقة الردة: المبحث األول  ١٨
  ٢٩   اصطالحا و تعــريـف الردة لغة:المطلب األول  ١٩
  ٣٢  بم تكون الردة :المطلب الثاني  ٢٠
  ٣٥  األدلة على وقوع الردة :المطلب الثالث  ٢١
  ٤٠  :بحث الثانيالم  ٢٤
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  ٤١   اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة قبل الدخول:المطلب األول  ٢٥
  ٤٥  .اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة بعد الدخول: المطلب الثاني  ٢٦
  ٤٩  .سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالردة: ثالثالمبحث ال  ٢٧
  ٥٠   تعريف السلطة:المطلب األول  ٢٨
  ٥١   تعريف القاضي:المطلب الثاني  ٢٩
الردة ى حاجة التفريق بين الزوجين بسبب  مد:المطلب الثالث  ٣٠

  للقضاء
٥٢  

تطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب الـردة فـي المحـاكم           : المبحث الخامس   ٣١
  .الشرعية في قطاع غزة

٥٣  

   اإلسالمباءالتفريق بين الزوجين إل: الفصل الثالث
  ٥٧  . اإلسالمإباء حقيقة :حث األولالمب  ٣٢
  ٥٨   واصطالحاً اإلباء لغة:المطلب األول  ٣٣
  ٦٠  األدلة على وقوع إباء اإلسالم :المطلب الثاني  ٣٤
  : المبحث الثاني  ٣٥

  . اإلسالم قبل الدخولإباءاآلثار المترتبة على الزوجية بسبب : المطلب األول
٦٣  

  ٦٦  . اإلسالم بعد الدخولإباء على الزوجية بسبب اآلثار المترتبة: :المطلب الثاني  ٣٦
  ٧١  . اإلسالمباءسلطة القاضي في التفريق بين الزوجين إل: المبحث الرابع  ٣٧
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  لخص الرسالةم
لقد تناولت في هذا البحث موضوعاً يعالج قضية مهمة كونها مرتبطة بالعقيدة االسـالمية  أال                

 االسالم وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة لما          إباءوهي قضية التفريق بين الزوجين للردة و      
تركيبة اسالمية صحيحة بعيدة كـل      لهذا الموضوع من أثر كبير على البيئة المسلمة وكينونتها وتركيبتها           

وعليـه  ، البعد عن التأثيرات العقدية الباطلة والتي من شأنها أن تحرف البنيان الكامل عن األساس المتين 
  :فإن البحث يتكون من ثالثة فصول وهي النحو التالي

ها تكلمت  وهو يتحدث عن التفريق وأنواعه وقد جعلته في أربعة مباحث المبحث األول من        الفصل األول 
فيه عن حقيقة التفريق والمبحث الثاني تحدث فيه عن مشروعية التفريق والمبحث الثالث تناولت فيـه                

  .الفرق بين الفسخ والطالق وضوابطه والمبحث الرابع عن التفريق بين الزوجين

 عن التفريق بين الزوجين للردة وهو من خمسة مباحث المبحـث األول             ثم كان الفصل الثاني   
ن حقيقة الردة والمبحث الثاني عن اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الـردة قبـل الـدخول                 منها ع 

والمبحث الثالث عن اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة بعد الدخول والمبحث الرابع عن سلطة               
بـسبب  القاضي في التفريق بين الزوجين بالردة والمبحث الخامس عن تطبيقات التفريق بين الزوجين              

  الردة في المحاكم الشرعية في قطاع غزة
 اإلسالم وهو يشتمل على خمسة مباحث       باء عن التفريق بين الزوجين إل     ثم جاء الفصل الثالث   

 اإلسالم وأما المبحث الثاني فكان عن اآلثار المترتبة على          إباءوقد كان المبحث األول منها عن حقيقة        
 إباء والمبحث الثالث عن اآلثار المترتبة على الزوجية بسبب          ، اإلسالم قبل الدخول   إباءالزوجية بسبب   

 اإلسـالم  بـاء اإلسالم بعد الدخول والمبحث الرابع عن سلطة القاضي في التفريق بـين الـزوجين إل    
 اإلسالم في المحاكم الـشرعية فـي        إباءوالمبحث الخامس عن تطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب         

  قطاع غزة

  

لخاتمة وقد ضمنها أهم نتائج البحث والتوصياتوفي الختام جاءت ا
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Abstract 

I have addressed in this research topic addresses an important 
issue being linked to the Islamic belief, namely, a divorce between the 
spouses for apostasy and rejection Islam and its applications in the 
Islamic legitimate courts in the Gaza Strip, for a topic of significant 
impact on the environment and Muslim entity and composition, the 
composition of true Muslim is far removed from the effects of  false 
belief and that would distort the structure of the full solid foundation, 
and therefore the search consists of three chapters which are as follows: 
 

Chapter I talk about divorce, types, and placed it in four topics; 
the first part, spoke of the reality of separation, the second part, talking 
about the legality of separation, and the third part, dealing with the 
difference between annulment and divorce, and its controls, Fourth 
separation  
between the spouses. 
 

Chapter II was about the divorce between the couple because of 
apostasy,  
It consists of five detectives; the first part, including the reality of 
apostasy and the second part, on the implications of marriage for 
apostasy before entry and the third part, on the implications of marriage 
for apostasy after entry, and the fourth topic of the power of the judge to 
distinguish between the spouses apostasy, and fifth on the applications 
of divorce between the spouses because of apostasy in Legitimate courts 
in the Gaza Strip. 

Chapter III addressed the divorce between the spouses for 
rejecting Islam, has five detectives, and was the first part, which rejected 
the reality of Islam, The second topic was on the implications of 
marriage because of the refusal to Islam before Intercourse, and the third 
part, on the implications of marriage because of the refusal of Islam 
after the Intercourse and fourth topic of the judge's authority to divorce 
between the spouses to reject Islam. the fifth topic was on the 
applications of the divorce between the spouses because of the refusal of 
Islam in the Islamic legitimate courts in the Gaza Strip. 
 
Finally, the most important conclusion included the results of research and 

recommendations. 
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