
 

 )أحكامه وآثاره(الزواج من نساء أهل الكتاب   
 

 طاويفؤاد عبد اللطيف السر
 
 

 الملخص 
يعتب�ر ال��زواج الش�رعي االكث��ر رواج��ا ف�ي بن��اء و تكثي��ر النس�ل م��ع م�ا يلحق��ه م��ن الم�ودة و الرحم��ة و الطمأنين��ة 

جة واحدة من المستوى والسكن في انفس األزواج و بخاصة إذا كانت عوامل التوافق الروحية و المادية على در
فه�ل يمك�ن له�ذا ). اليهودي�ة و المس�يحية ( وقد تختلف بعض الشيء في زواج المسلم من إمرأة م�ن أه�ل الكت�اب 

. الزواج أن يحقق المقاصد الشرعية في ظل القوانين الوضعية و األوضاع السياس�ية و اإلجتماعي�ة الس�ائدة الي�وم
ن خالل معالجة القضية من وجهة نظر شرعية تعتم�د عل�ى النص�وص هذا ما حاولت هذه الدراسة اإلجابة عنه م

 . و الوقائع المؤيدة او المعارضة
 

 المقدمة
 

جاءت التشريعات المتعلقة باألسرة جزءا ال يتجزأ من النظام العام في االس�الم، وق�د حظي�ت بعناي�ة كبي�رة نظ�را 
ا أن ن�درك األث�ر الكبي�ر ال�ذي يترت�ب عل�ى عق�د لما تحققه من المصالح وتدرؤه من المفاسد، ومن هنا باس�تطاعتن

النكاح، خاصة وأن الميل الفطري بين الذكر واألنثى ميل عميق في التكوين الحيوي ال بد ل�ه م�ن طري�ق م�أمون 
لتلبيته بصورة بعيدة عن الشذوذ واالفراط، ليكون خطوة نحو مدارج الكم�ال وتحم�ل المس�ؤوليات، ومظه�را م�ن 

 . ، والراحة النفسيةمظاهر الرقي االنساني
وال شك أن افضل انواع الزواج ما تالقت فيه الرغبات وتعارفت فيه األرواح من خالل اتحاد العقي�دة واأله�داف 
في تناسق تتالقح فيه المودة والرحمة، فتطيب الحياة وتسعد األسرة ويلتم ش�مل األم�ة، وه�ذا ه�و منط�ق الق�وانين 

وق�د أدرك أع�داء ه�ذه األم�ة . ناغم والتوازن والتالحم بين مختلف المج�االتاالجتماعية عبر التاريخ في ايجاد الت
قوة ورص�انة ه�ذه اللبن�ة فخطط�وا له�دم ه�ذا الص�رح وافس�اده م�ن ال�داخل والخ�ارج، مس�تفيدين م�ن حال�ة ال�وهن 
والض��عف الت��ي يم��ر به��ا المس��لمون ف��ي مش��ارق األرض ومغاربه��ا، فعمل��وا عل��ى افس��اد الم��رأة واح��الل الق��وانين 

 . الوضعية مكان القوانين السماوية ونشروا ذلك بمختلف وسائل االعالم المتاحة
فواجهت األسرة المسلمة من المشاكل ما يبدو لفئ�ة م�ن الن�اس أنه�ا ش�ديدة التعقي�د، بينم�ا تب�دو لغي�رهم أنه�ا س�هلة 

من�ة، الت�ي ي�دور فيه�ا وبسيطة، وترك مثل هذه القضايا بال حل يزيد من استفحالها، واعتبارها م�ن المش�اكل المز
وأكثرها خطرا على مجتمعنا ما يمك�ن  –في تصورنا  –ومن أشد هذه المشاكل تعقيدا . المجتمع في حلقة مفرغة

أن نسميه المرض الشائع أو الحالة المرضية المس�يطرة واألس�رة لقط�اع كبي�ر م�ن الش�باب المثق�ف، المتمثل�ة ف�ي 
له�ذه القض�ية بالبح�ث الظاهرة فقد وجدت من واجبي أن اتع�رض  الزواج من نساء أهل الكتاب، ومع انتشار هذه

 . والتفصيل موضحا االيجابيات والسلبيات المترتبة على ذلك في أيامنا الحاضرة
 



 

 أهل الكتاب أو أهل الذمة : المبحث األول
 تحديد مفهوم مصطلح أهل الذمة: المطلب األول

 
ما يذم به الرجل عل�ى اض�اعته م�ن العه�د، وتفس�ر الذم�ة بالعه�د مأخوذة الذمام وهي الحرمة، أو : في اللغةالذمة 

وس�مي المعاه�د " ويس�عى ب�ذمتهم أدن�اهم"الذمة األمان في قول�ه علي�ه الس�الم : وباألمان وبالضمان، قال أبو عبيد
Pذمي��ا بنس��بته ال��ى الذم��ة

)
0F

1(
P.  وال ش��ك ف��ي أن المعن��ى الش��رعي للذم��ة ل��ه عالق��ة وثيق��ة ب��المعنى اللغ��وي، حي��ث ان

 . الف الوعد وعدم الضمان إنما هي من األمور التي يذم بها الرجلإخ
فقد عرفها بعض العلماء بانها وصف يصير به االنسان أهال لما له ولما علي�ه، كم�ا اذا : أما الذمة في االصطالح

ب�ين هللا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة ثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين ف�ي ال�دنيا، وه�ذا ه�و العه�د ال�ذي ج�رى 
Pتعالى وعباده يوم الميثاق

)
1F

2(
P . وقد تعرض األستاذ مصطفى الزرقا الى معنى الذمة عند الفقهاء واألصوليين ونق�د

هي محل اعتباري في الشخص تش�غله الحق�وق : كثيرا من التعاريف الواردة في كتبهم وخلص الى تعريفها بقوله
Pالتي تتحقق عليه

)
2F

3(
P . 

مية أن الذم�ة ه�ي العه�د ال�ذي يعط�ى للق�وم ال�ذين ي�دخلون ف�ي االس�الم عن�د ف�تح وجاء في دائرة المعارف االسال
المسلمين لبالدهم وال يسترقون ويؤمنون على حياتهم وحريتهم ثم عل�ى أم�والهم، وم�ن ث�م يس�مون أه�ل الذم�ة أو 

Pالذمة أو الذميين شريطة أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة

)
3F

4(
P . 

لف��ظ أو الوص��ف ال��ذي ذك��ره الق��رآن وج��اء ف��ي الس��نة النبوي��ة الش��ريفة داال عل��ى اليه��ود أه��ل الكت��اب فه��و الوأم��ا 
والنصارى تمييزا لهم ع�ن عب�دة األوث�ان، وذل�ك ألن له�م كتب�ا منزل�ة ه�ي الت�وراة والزب�ور واالنجي�ل، وه�م وإن 

Pلعبدة األوثان كانوا يتناقلونها مبدلة عن أصولها إال أن اعترافهم بها يجعل لهم مكانا ممتازا بالنسبة

)
4F

5(
P . 

ه�ل العب�رة ف�ي ح�ل طع�ام أه�ل : وقد أستنبط الفقه�اء ف�ي ه�ذا المق�ام مس�ألة جعلوه�ا مح�ل النظ�ر واالجته�اد وه�ي
كيفما كان كتابهم وكانت أح�والهم وأنس�ابهم ) كالتوراة واالنجيل(الكتاب والتزوج منهم بمن كانوا يدينون بالكتاب 

Pوالتبديل وبأهله األصليين كاالسرائيليين من اليهود أم العبرة باتباع الكتاب قبل التحريف

)
5F

6(
P؟ 

وتدلل أقوال الفقهاء التي سنذكرها على ما ذكرنا مع زيادة في بعض التفريعات الت�ي سنش�ير اليه�ا ف�ي موض�عها 
 . ان شاء هللا

أن تقول�وا إنم�ا : "وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل الت�وراة واالنجي�ل، ق�ال تع�الى: يقول ابن قدامه المقدسي
)P)6F7"أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا

P.  فأهل التوراة اليهود والسامرة وأهل االنجي�ل النص�ارى وم�ن وافقه�م ف�ي
Pأصل دينهم من االفرنج واألرمن وغيرهم

)
7F

8(
P . 
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ف�ي وم�ن دخ�ل : ويقيد صاحب المجموع أهل الكتاب باليهود والنصارى ومن دخ�ل ف�ي دي�نهم قب�ل التب�ديل فيق�ول
اليه�ود والنص�ارى بع�د التب�ديل ال يج�وز للمس�لم ان ي�نكح حرائ�رهم و ال أن يط�أ أم�اءهم بمل�ك اليم�ين ألنه�م دين 

دخل��وا ف��ي دي��ن باط��ل فه��م كم��ن ارت��د م��ن المس��لمين وم��ن دخ��ل م��نهم وال يعل��م انه��م دخل��وا قب��ل التب��ديل أو بع��ده 
طء إمائهم بمل�ك اليم�ين ألن األص�ل كنصارى العرب وهم تنوخ وبنو تغلب وبهراء لم يحل نكاح حرائرهم وال و

Pفي الفروج الحظر فال تستباح مع الشك

)
8F

9(
P . 

إل�ى وم�ن أج�از نك�اح الكتابي�ة فإنم�ا أراد إذا انتس�بت : كما أشار ال�ى ه�ذا القي�د ص�احب البح�ر الزخ�ار حي�ث ق�ال
Pإسرائيل ولم تبدل ولم تفعل ما يخرم الذمة

)
9F

10(
P . 

فأم�ا : وال أقل تشددا فيه من الفقهاء، فقد جاء في شرح السنة ما نص�هولم يكن المحدثون أقل تعمقا في هذا األمر 
اليهود والنص�ارى فم�ن ك�ان م�نهم م�ن نس�ل بن�ي اس�رائيل ف�أجمعوا عل�ى ح�ل من�اكحتهم وذب�ائحهم لق�ول هللا ع�ز 

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحص�نات م�ن ال�ذين : " وجل
)P)10F11"وا الكتاب من قبلكم أوت

P  فأما من دخل في دي�نهم م�ن غي�رهم م�ن المش�ركين، نظ�ر إن دخل�وا في�ه قب�ل النس�خ
وقبل التبديل يقرون بالجزي�ة، وف�ي ح�ل من�اكحتهم وذب�ائحهم اخ�تالف فأص�ح األق�وال حله�ا، وإن دخل�وا في�ه بع�د 

ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بع�د  النسخ أو بعد التبديل فال يقرون بالجزية وال تحل مناكحتهم وذبائحهم،
Pالنسخ أو بعد التبديل أو قبله تؤخذ منهم الجزية وال تحل مناكحتهم وال ذبائحهم

)
11F

12(
P . 

أن هذا التفصيل هو ما كانت عليه الفتيا عند العلماء من السلف الصالح، فقد ورد في فتاوي شيخ االسالم ويظهر 
س�ئل ع�ن رج�ل أراد أن يت�زوج ام�رأة نص�رانية هـ، أنه 926توفى سنة أبي يحيى زكريا بن محمد األنصاري الم

لم تعلم هي وال أحد من أهل دينها أن آباءها دخلوا في دينها قبل النسخ والتبديل أو بعدهما، فهل يح�ل ل�ه ذل�ك أو 
الحال�ة ه�ذه م�ا بأنه ال يحل له أن يتزوجها و: ال؟ واذا قلتم بهذا فتزوجها ودخل بها فهل يلزمه الحد أو ال؟ فأجاب

Pلم تكن اسرائيلية، فإن تزوجها ودخل بها عالما بالتحريم لزمه الحد وهللا أعلم

)
12F

13(
P. 

وقد اختلفت كلمة الفقهاء كذلك فيمن كان ي�ؤمن بغي�ر الت�وراة أو االنجي�ل، كال�ذين يؤمن�ون بزب�ور داود وص�حف 
ار الى ذلك ابن الهمام وابن عاب�دين ابراهيم وشيت، فذهب األحناف الى اعتبارهم أهل كتاب تحل نساؤهم كما أش

Pوغيرهم

)
13F

14(
P . 

بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أولئك ليسوا بأهل كتاب على الص�حيح ف�ال تح�ل نس�اؤهم وال ذب�ائحهم وق�د، 
أنه�ا : أن تلك الكتب ليس فيها أحكام وإنم�ا ه�ي م�واعظ فل�م تثب�ت له�ا حرم�ة، والثاني�ة: عللوا ذلك بعلتين إحداهما

ن كالم هللا سبحانه وتعالى وإنما كانت وحيا منه وقد يوحى ما ليس بقرآن كما روى عن النب�ي ص�لى هللا ليست م
ول�م يك�ن ذل�ك قرآن�ا وكالم�ا م�ن " أتاني جبريل يأمرني أن أجهر ببسم هللا الرحمن ال�رحيم : " عليه وسلم أنه قال

Pهللا تعالى، هكذا ذكره الشيخ أبو حامد وأفاده العمراني

)
14F

15(
P . 
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دائ��رة المع��ارف االس��المية ب��أن االس��الم ق��د وس��ع م��ن أول األم��ر م��دلول لف��ظ أه��ل الكت��اب فجعل��ه أكث��ر عم��ت وز
إن محم�دا أخ�ذ الجزي�ة ع�ن مج�وس هج�ر : شموال من مدلوله األول، واعتم�د المس�لمون عل�ى القص�ة الت�ي تق�ول

المأمون في إقناع المسلمين ب�انهم إن المجوس يدخلون في أهل الكتاب، وأفلح وثنيو حران أيام : فقالوا) البحرين(
الصائبة الذين ورد ذكرهم كثيرا في القرآن بين األم�م المؤمن�ة، وأن له�م كتب�ا منزل�ة ج�اءهم به�ا أنبي�اء خل�وا م�ن 

أحد أمراء المس�لمين ف�ي الهن�د للص�ينيين أن يك�ون له�م بي�ت يعب�دون قبل، وفي القرن الرابع عشر الميالدي أباح 
مسلمين مقابل دفعهم للجزية، وما كان مثل هذا التوسع لي�تم إال بإزدي�اد التس�امح ال�ديني، فيه األصنام في أرض ال

أما المسألتان اللتان أشرنا إليهما من قب�ل، وهم�ا المتعلقت�ان بطع�ام أه�ل الكت�اب وال�زواج م�نهم فل�م تكون�ا موض�ع 
Pبحث قط بالنسبة لغير أهل الكتاب الحقيقيين

)
15F

16(
P . 

ا ف�ي دائ�رة المع�ارف االس�المية، ولك�ن األغ�رب ه�و م�ا ذه�ب إلي�ه ص�احب تفس�ير وليس غريبا أن نجد مث�ل ه�ذ
المنار الذي توسع في مفهوم أهل الكتاب توسعا لم يقل به أحد من السلف الصالح، فقد ذكر ملخصا لفتوى مفادها 

ش��يخ  أن المش��ركات الالت��ي ح��رم هللا نك��احهن ف��ي آي��ة البق��رة ه��ن مش��ركات الع��رب، وه��و المخت��ار ال��ذي رجح��ه
المفس��رين اب��ن جري��ر الطب��ري، وأن المج��وس والص��ابئين ووثن��ي الهن��د والص��ين وأمث��الهم كالياب��انيين أه��ل كت��ب 
مشتملة على التوحيد اآلن، والظاهر من الت�اريخ وم�ن بي�ان الق�رآن أن جمي�ع األم�م بع�ث فيه�ا رس�ل، وأن كت�بهم 

لت��ي ه��ي اح��دث عه��دا ف��ي الت��اريخ، وإن س��ماوية ط��رأ عليه��ا التحري��ف كم��ا ط��رأ عل��ى كت��ب اليه��ود والنص��ارى ا
Pالمختار عندنا أن األصل في النكاح االباحة

)
16F

17(
P . 

)P)17F18"وأح�ل لك�م م�ا وراء ذل�ك : " لذلك ورد النص بمحرمات النكاح، وأن قوله تعالى بعد بي�ان محرم�ات النك�اح
P 

بينا في تفسير اآلية يفيد حل نكاح نسائهم، فليس ألحد أن يحرمه إال بنص ناسخ لآلية أو مخصص لعمومها، وقد 
التي نحن بصدد تفسيرها هنا، أن الناس أخذوا بمفهوم اهل الكت�اب وخصص�وا أه�ل الكت�اب ب�اليهود والنص�ارى، 
وهذا مفهوم مخالفة منع الجمهور االحتجاج به في اللقب، ولكن جرى العمل على هذا ألن�ه مواف�ق للش�عور ال�ذي 

م وغلبته وظهور انحط�اط جمي�ع المخ�الفين ل�ه ع�ن أهل�ه، وله�ذا غلب على المسلمين في أول نشأتهم بعزة االسال
عل�ى حل�ه ف�ي آخ�ر س�ور الق�رآن ن�زوال، فم�نهم م�ن المنصوص ، مال بعض المؤلفين الى تحريم نكاح الكتابيات 

عملوا ب�ه قب�ل االس�الم أو دان�وا ب�ه قب�ل التحري�ف، وه�و تأوي�ل ) أوتوا الكتاب من قبلكم ( تأول النص بأن معنى 
لفساد ال يصح لغة، فإن معنى أوتوه من قبلن�ا أعط�وا أي أنزل�ه هللا عل�يهم، والمفس�رون متفق�ون عل�ى ه�ذا ظاهر ا

Pالمعنى في كل مكان ورد فيه هذا اللفظ

)
18F

19(
P . 

 
 
 

 هل المجوس والصابئة والسامرة من أهل الكتاب؟ : المطلب الثاني
 

                                                 
 ). 109 – 108(، ص 3الشنتناوي ورفقاه، ج  16
الف لجمهور الفقهاء الذين يرون أن األصل في األشياء االباحة إال الفروج فإن األصل فيها التحريم والرأي الذي ذهب إليه السيد هذا مخ  17

إبن . محمد رشيد رضا معارض بأفعال الرسول عليه الصالة والسالم وصحابته الكرام مع األمم التي لم تكن تدين باليهودية أو النصرانية
 . 592، ص 6قدامة، ج

 . 24: النساء  18
، 1989بحث الزحيلي محمد مصطفى، االسالم والذمة، المجمع الملكي لبحوث الحضارة االسالمية، . 194، ص 6رضا، محمد رشيد، ج  19

 ). 133 – 129(الجزء األول، ص 



 

الف�رق أن نش�ير إل�ى أن خ�الف العلم�اء ف�يهم  من االشارة هنا وقبل البدء في الحديث ع�ن ك�ل فرق�ة م�ن ه�ذهالبد 
راجع إلى كونهم يوافقون اليهود أو النص�ارى ف�ي أص�ول دي�نهم أوال س�واء اتفق�وا معه�م ف�ي الف�روع أم اختلف�وا، 
فمن قال بموافقتهم لليهود أو النصارى في األصول اعتبرهم من أه�ل الكت�اب وأج�رى عل�يهم حكمه�م ف�ي النك�اح 

ف ذل�ك اعتب�رهم م�ن المش�ركين ال�ذين ال تس�ري عل�يهم أحك�ام أه�ل الكت�اب إال م�ا ك�ان والذبائح، ومن ق�ال بخ�ال
 . مستثنى بنص صريح

 
 المجوس: أوال

يقال لهم الدين األكبر والملة العظمى، إذ كانت ملوك العجم كلها على ملة إبراهيم، وجميع من كان في زمان كل 
، وكان لملوكهم مرجع ه�و موب�ذ موب�ذان أعل�م العلم�اء وأق�دم واحد منهم من الرعايا في البالد على أديان ملوكهم

: أمره وال يرجع�ون إال إل�ى رأي�ه، ومس�ائل المج�وس كله�ا ت�دور عل�ى قاع�دتين، إح�داهما الحكماء يصدرون عن
س��بب خ��الص الن��ور م��ن الظلم��ة، وجعل��وا االمت��زاج مب��دأ والخ��الص : س��بب امت��زاج الن��ور بالظلم��ة، والثاني��ة

Pمعادا

)
19F

20(
P. 

 
Pبن حزم بأن الخرم في شريعتهم إنما دخل إليها بإحراق االسكندر لكتابهمويرى ا

)
20F

21(
P  . 

الرازي أن جميع المجوس متفقون على أن هللا تع�الى ح�ارب م�ع الش�يطان أل�وف س�نين، ولم�ا ط�ال األم�ر وذكر 
يحكم ويفع�ل م�ا توسطت المالئكة بينه وبين الشيطان على أن هللا تعالى يسلم العالم إلى الشيطان سبعة آالف سنة 

يريد، وبعد ذلك عهد أن يقتل الشيطان، ثم أخذت المالئكة سيفهما منهما وقرروا بينهما أن من خ�الف منهم�ا ذل�ك 
Pالعهد قتل بسيفه

)
21F

22(
P . 

ق��ول ج��ل الس��لف وأكث��ر العلم��اء أنه��م ليس��وا أه��ل كت��اب : وق��د اختل��ف الفقه��اء ف��ي المج��وس عل��ى رأي��ين، أولهم��ا
Pمستدلين عل�ى ذل�ك بع�دة أم�ور

)
22F

23(
P .م�ا ذه�ب إلي�ه أب�و ث�ور واب�ن ح�زم والش�وكاني ومحم�د رش�يد رض�ا : ثانيهم�ا

Pوغيرهم من كون المجوس من أهل الكتاب

)
23F

24(
P . 

Pوقد فند العلماء حجة من قال بأنهم م�ن أه�ل الكت�اب بم�ا ال مج�ال ل�ذكره هن�ا

)
24F

25(
P . وق�د ج�اء ف�ي كن�ز العم�ال ع�ن

ى حذيف�ة ب�ن اليم�ان وه�و بالكوف�ة ونك�ح ام�رأة م�ن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كتب ال
ب رس�ول هللا ص�لى هللا ت�زوج ص�اح: أهل الكتاب، أن فارقها فإنك بأرض المجوس فإني أخشى أن يقول الجاه�ل

Pعليه وسلم كافرة، ويحلل الرخصة التي كانت من هللا عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس ففارقه�ا

)
25F

26(
P، وله�ذا أنك�ر
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ى أبي ثور طرد القياس وافتاءه بح�ل ذب�ائحهم وج�واز من�اكحتهم، ودع�ا علي�ه االم�ام احم�د االمام أحمد وغيره عل
Pحيث اقدم على مخالفة اصحاب رسول هللا الذين كانوا أفقه وأعلم وأسد قياسا منه

)
26F

27(
P . 

 
 ةبئالصا: ثانيا

ل ه�ذا اللق�ب من دين إلى دين يصبأ مهموز بفتحتين خ�رج فه�و ص�ابىء، ث�م جع�. صبأ: ورد في المصباح المنير
ة بئعلما على طائفة من الكفار، يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية ف�ي الظ�اهر وه�م الص�ا

Pون، ويدعون أنهم على دين صابىء ابن شيث بن آدم ويجوز التخفيف فيقال الصابون وقرأ به نافعبئوالصا

)
27F

28(
P . 

Pوقد اختلف�ت أق�وال المفس�رين ف�ي عقي�دتهم وانتم�اءاتهمهذه الطائفة كان موجودا في مدينة الموصل، وأصل 

)
28F

29(
P .

بينما يرى الكتاب في الملل والنحل أن ميل هؤالء القوم عن الحق و زيغهم ع�ن نه�ج األنبي�اء ه�و س�بب تس�ميتهم 
)P)29F30ةابئبالص

P . وهذا خالفا البن ق�يم الجوزي�ة ال�ذي ي�رى أنه�م أم�ة ف�يهم الم�ؤمن ب�ال وأس�مائه وص�فاته ومالئكت�ه
ة أحس��ن ح�اال م��ن المج�وس فأخ��ذ الجزي�ة م��ن بئوبالجمل��ة فالص�ا: له والي��وم اآلخ�ر، وف��يهم الك�افر، ث��م يق�ولورس�

Pة بطريق األولىبئالمجوس تنبيه على أخذها من الصا

)
30F

31(
P .ة فق�د بئونتيجة لهذا االضطراب في تحديد هوية الص�ا

Pلكصدرت أحكام الفقهاء فيهم بين قائل بأنهم من أهل الكتاب وبين منكر لذ

)
31F

32(
P . 

والذي أراه بناء على ما ذكرته كتب الفرق ورجحه المفسرون وايدته الفتاوى أن الصابئة ليسوا من أهل الكت�اب، 
وال يجوز قياسهم على المجوس الذين ورد بحقهم نص في أخ�ذ الجزي�ة م�نهم دون غيره�ا م�ن األحك�ام وال ن�ص 

قديمة منها والحديث�ة كالقادياني�ة والبهائي�ة وال�دروز ة، فهم ال يختلفون عن أي فرقة من فرق الضالل الابئفي الص
Pوالنصيرية وما شابهها، وهذا هو الحق الذي أميل إليه وهو رأي عدد كبير من علماء األمة

)
32F

33(
P . 

 
 السامرة: ثالثا

تكاد تتفق كلمة الفقهاء وكتاب الفرق على أن السامرة قبيلة من بني اسرائيل، نسب إليها السامري وهم طائفة من 
 . اليهود يتشددون بدينهم ويخالفونهم في بعض الفروع

Pالمقدس ون�ابلسبين بيت ) غريم(ويسكنون بيت المقدس وقرى من اعمال مصر وقبلتهم جبل يقال له 

)
33F

34(
P . وذل�ك

خالفا للمقريزي الذي نفى أن يكون السامرة من بني اسرائيل، وإن م�ذاهبهم ممتزج�ة ب�ين اليهودي�ة والمجوس�ية، 
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Pمس�وهم اغتس�لوان الناس واذا وأنهم ال يمسو

)
34F

35(
P . ،وال�راجح عن�د الس�لف والمحقق�ين انه�م ج�زء م�ن اه�ل الكت�اب

كتب عامل عمر عن قبلنا ناس يدعون السامرة يقرأون التوراة ويس�بتون : يؤيد ذلك ما ورد أن برد بن سنان قال
إنه�م طائف�ة م�ن أه�ل الكت�اب، : السبت وال يؤمنون بالبعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب إليه عم�ر

Pذبائحهم ذبائح أهل الكتاب

)
35F

36(
P أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السالم، وأنكروا نب�وة م�ن بع�دهم

التوراة ما بشرت إال بنبي واحد يأتي من بعد موسى يصدق م�ا ب�ين يدي�ه م�ن الت�وراة : رأسا إال نبيا واحدا وقالوا
إن هللا تع�الى أم�ر داود : بين بيت المقدس ون�ابلس ق�الوا) غريم(قبلتهم جبل يقال له ويحكم بحكمها وال يخالفها، و

النبي عليه السالم أن يبني بيت المقدس بجبل نابلس، وهو الطور الذي كلم هللا علي�ه موس�ى علي�ه الس�الم، فح�ول 
ن الت�وراة الت�ي ب�ين أي�ديهم وخالف األمر، ولغتهم غير لغة اليه�ود وه�م يزعم�ون أ هداود إلى أيليا وبني البيت ثم

هي التي أنزلت على موسى ويقطعون بأن التوراة التي بيد اليهود محرفة في حين س�ائر اليه�ود يقول�ون إن الت�ي 
Pبأيدي السامرة محرفة مبدلة

)
36F

37(
P . 

أعل�م أن طائف�ة : وقد خالف المقريزي في خططه ما ذكرناه ونفى أن يكون الس�امرة م�ن بن�ي اس�رائيل حي�ث ق�ال
ة ليسوا من بني اسرائيل البتة، وانما ه�م ق�وم ق�دموا م�ن ب�الد المش�رق وس�كنوا ب�الد الش�ام وته�ودوا ويق�ال السمر

إنهم من بني سامرك بن كف�رة ب�ن رم�ي، وه�و ش�عب م�ن ش�عوب الف�رس، وي�رى أن معن�ى الس�مرة ه�و الحفظ�ة 
Pوإذا مسوهم اغتسلوا والنواطير، وأن مذاهبهم ممتزجة بين اليهودية والمجوسية وأنهم ال يمسون الناس

)
37F

38(
P . 

والمرجح أن السلف الصالح كان ينظر إليهم على أنهم جزء من أهل الكتاب، يؤيد ه�ذا م�ا ورد ف�ي مص�نف عب�د 
كت�ب عام�ل عم�ر، أن قبلن�ا ن�اس ي�دعون الس�امرة : الرزاق قال أخبرنا النووي عن أبي العالء برد بن س�نان ق�ال

: بالبع�ث، فم�ا ي�رى أمي�ر الم�ؤمنين ف�ي ذب�ائحهم، فكت�ب إل�يهم عم�ر يقرأون التوراة ويسبتون السبت وال يؤمن�ون
Pإنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم أهل الكتاب

)
38F

39(
P . 

 
 نصارى العرب وبني تغلب: رابعا

بنو تغلب قبيلة عظيمة من صميم العرب دانوا بما يدين به النصارى مع أنهم ليسوا من بني اس�رائيل، وف�ي عه�د 
ذ منهم الجزي�ة فتفرق�وا ف�ي ال�بالد لك�ونهم ي�أنفون م�ن الجزي�ة، ول�يس له�م أم�وال وإنم�ا ه�م سيدنا عمر هم أن يأخ

أصحاب حرث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عل�يهم إال 
Pينصروا أوالدهم

)
39F

40(
P . 

ا أورده أب��و عبي��د م��ن قب��ول ويظه��ر ل��ي أن عملي��ة تض��عيف الص��دقة أنم��ا ه��ي حك��م خ��اص به��م دون غي��رهم لم��
الرسول قد أخذ الجزية من أهل اليمن وأهل نج�ران دون تض�عيف، وك�ذلك فع�ل أب�و بك�ر م�ع أه�ل الحي�رة، وه�م 

Pأخالط من أفناء العرب من تميم وطيء وغسان وتنوخ

)
40F

41(
P . وقد ذهب بعض العلماء الى عدم اعتب�ارهم م�ن أه�ل

أن�ه ق�ال ل�ئن بقي�ت له�م ألق�تلن مق�اتلتهم والس�بين ذري�تهم ف�إنهم ما ورد ع�ن االم�ام عل�ي : الكتاب ألمرين، أولهما
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إنهم لم يتمسكوا من دينهم إال بشرب الخمرة وألنه يحتمل أنه�م دخل�وا ف�ي : نقضوا العهد ونصروا أوالدهم، وقال
Pالنصرانية بعد التبديل، فلذلك ال تحل نساؤهم وال ذبائحهم

)
41F

42(
P . 

 
ال ينكح المسلمون نساءهم : قال! نصارى العرب: قلت لعطاء: ريج قالما روى عبد الرزاق عن ابن ج: وثانيهما

Pوال تؤكل ذبائحهم

)
42F

43(
P . 

بينما ذهب ابن عباس والشعبي والزهري وأحمد في الصحيح والنووي وغي�رهم إل�ى أنه�م م�ن أه�ل الكت�اب يح�ل 
Pللمسلمين أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم

)
43F

44(
P . 

 
 لكتابياتالحكمة من جواز الزواج با: المطلب الثالث

بن��ى هللا ع��ز وج��ل ال��زواج عل��ى قاع��دتي الم��ودة والرحم��ة، والت��ي ذك��ر فيهم��ا المفس��رون أق��واال كثي��رة ال تخ��رج 
بمجموعها عن تحقيق المصلحة المقصودة من الزواج، وعدم التفريط في هذا العقد والميثاق الغل�يظ ال�ذي ارت�بط 

ن معه�ن للرج�ل المس�لم أن يحق�ق م�ا ذكرن�اه، فم�ا م�ن به الزوجان، وقد ح�دد الش�ارع الك�ريم النس�اء الل�واتي يمك�
خ��الف ف��ي أن الم��رأة المس��لمة ذات ال��دين، ه��ي أعل��ى أولئ��ك النس��وة الل��واتي بمق��دورهن المحافظ��ة عل��ى س��المة 
األسرة والعناية بها، وبما ينشأ عنها من الذري�ة واألم�وال والقراب�ة والتواص�ل والمص�اهرة وغي�ر ذل�ك، مم�ا ه�و 

ف�أظفر ب�ذات ال�دين ترب�ت : " حرصه صلى هللا عليه وسلم ف�ي ال�دعوة ال�ى اختي�ار ذات ال�دينمعلوم ومفهوم من 
)P)44F45"يداك 

P . 
وم�ن هن�ا ف��إن األص�ل أن ال يج��وز للمس�لم نك�اح الك��افرة ألن ال�زواج بالك��افرة والمخالط�ة معه�ا م��ع قي�ام الع��داوة 

Pالدينية ال يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح

)
45F

46(
P . 

ن المرأة إن كانت ض�عيفة ال�دين ف�ي ص�يانة نفس�ها وفرجه�ا، أزرت بزوجه�ا وس�ودت ب�ين الن�اس وجه�ه ف�إن وأل
نسوبا ومسبيل الحمية والغيرة لم يزل في بالء ومحنة، وإن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه سلك 

يش�ق عل�ى ال�زوج مفارقته�ا ف�ال يص�بر  الى قلة الحمية واألنفة، وإذا كانت مع الفساد جميل�ة ك�ان بالؤه�ا أش�د، إذ
Pعنها وال يصبر عليها

)
46F

47(
P . 

 
قليلة الدين فما بالك بالكافرة التي تستهجن ما نفعله وتستقبح ما نستحسنه، فال دين له�ا ترع�اه وال إيم�ان هذا شأن 

 له��ا يأمره��ا بمع��روف أو ينهاه��ا ع��ن منك��ر، فه��ي ب��ال وازع وال رادع، ال يض��بط تص��رفها ش��رع، وال يق��ف ف��ي
تعاملها عند حد، فتفسد على الرجل عيش�ه وس�كنه ومال�ه ورحم�ه، وتوج�ه الول�د ال�ى ك�ل قب�يح مرف�وض إرض�اء 
لغيها وجلبا للولد الى صفها، فإن تكلم الزوج لطم وإن سكت أثم، وال يمكن تصور الحياة الهادئة الهادفة ف�ي ظ�ل 

ومالئكت�ه وكتب�ه ورس�له والي�وم اآلخ�ر  ما يتمسك به كل من الطرفين وهما عل�ى طرف�ي نق�يض، فه�و ي�ؤمن ب�ال
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والقضاء والقدر خيره وشره، وهي تعبد غير ذلك من الكواكب أو األجرام السماوية التي ال تضر وال تنف�ع، ف�إن 
سكت الرجل على ذلك كان تهاونا في دينه وقبوال للمنكر في بيته وه�و ص�احب القوام�ة والراع�ي المس�ؤول ع�ن 

: " مرأة ولين طباعها ضيع دينه أو اوشك على ذلك وهذا م�ا يش�ير إلي�ه قول�ه تع�الىرعيته، وان استهواه جمال ال
)P)47F48"أولئك يدعون إلى النار وهللا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 

P أن ه�ذه األم�ور س�وف ال تق�ع : وقد يدعي م�دع
يخش�ى م�ن الفتن�ة، وأن الرجل لن يستسلم لمثل ذلك، إال أن�ه لم�ا ك�ان الس�ر ف�ي نك�اح المش�ركات ف�ي األص�ل م�ا 

Pوكانت الفتنة وإن عال الدين ورسخ االيمان واليقين لم تنزل عن درجة االمكان

)
48F

49(
P . 

وال تنكح�وا المش�ركات حت�ى ي�ؤمن وألم�ة مؤمن�ة خي�ر م�ن : " فقد بقى الحكم عل�ى التح�ريم امتث�اال ألم�ره تع�الى
)P)49F50"مشركة ولو أعجبتكم 

P ل�يس الم�راد : فس�يره ح�ين ق�الوقد وضح هذا المعن�ى الش�يخ محم�د رش�يد رض�ا ف�ي ت
بالزوجية قضاء الشهوة الحسية فقط، وإنما المراد بها تعاقد الزوجين عل�ى المش�اركة ف�ي ش�ؤون الحي�اة واالتح�اد 
في كل شيئ، وإنما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل يأمنها على نفس�ه وول�ده ومتاع�ه، عالم�ا أن حرص�ها 

، وما كان الجمال الذي يروق الطرف ليحقق في المرأة ه�ذا الوص�ف، على ذلك كحرصه، ألن حظها منه كحظه
ولكن قد يمنعه التب�اين ف�ي االعتق�اد ال�ذي يتع�ذر مع�ه الرك�ون واالتح�اد، والمش�ركة ل�يس له�ا دي�ن يح�رم الخيان�ة 

ها، ويوجب عليها األمانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر، فهي موكلة الى طبيعتها وما ترتب عليه ف�ي عش�يرت
وه��و خراف��ات الوثني��ة وأوهامه��ا وأم��اني الش��يطان وأحالمه��ا، فق��د تخ��ون زوجه��ا وتفس��د عقي��دة ول��دها، ف��إن ظ��ل 

Pالرجل على إعجابه بجمالها كان ذلك عونا لها على التوغل في ضاللها وإضاللها

)
50F

51(
P . 

ألنبي�اء، وبالحي�اة األخ�رى وم�ا أما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة، فإنها تؤمن بال وتعبده وتؤمن با
فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، فأجاز إلي�ه نكاحه�ا رج�اء إس�المها، ألنه�ا آمن�ت بكت�ب 
األنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها اخبرت عن األمر على خ�الف حقيقت�ه، 

قة األم�ر تنبه�ت وت�أتى بااليم�ان عل�ى التفص�يل، عل�ى حس�ب م�ا كان�ت أت�ت ب�ه فالظاهر انها متى نبهت على حقي
على الجملة، هذا هو الظ�اهر م�ن ح�ال الت�ي بن�ى أمره�ا عل�ى ال�دليل دون اله�وى، والطب�ع وال�زوج ي�دعوها إل�ى 

Pاالسالم وينبهها على حقيقة األمر رجاء اسالمها ووصولها إلى هذه العاقبة الحميدة

)
51F

52(
P . 

Pن إباحة االسالم الزواج من الكتابيات يشتمل على حكم عدة يمكن تلخيصها بما يليوفي الجملة فإ

)
52F

53(
P . 

 . إن في ذلك إزالة للحواجز وتقريبا للمسافة بين أهل الكتاب وبين االسالم والمسلمين: أوال
لزوج�ات، إن الزواج بالكتابيات نافذة يط�ل منه�ا اليه�ود والنص�ارى عل�ى س�ماحة االس�الم وحس�ن رعايت�ه ل: ثانيا

 . يمكن من خاللها الدخول في االسالم
 

ايجاد األلفة والمحبة بين الطرفين من خالل المصاهرة، األمر الذي يحد من شدة العداء أو الص�دام ال�دموي : ثالثا
 . البغيض
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 . سببه سياسة الملوك والرؤساء ولو أقمنا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعا الى األصل



 

 
 . في ذلك تكثير لسواد المسلمين وتقليل لغيرهم حيث إن أوالد الكتابيات يتبعون األب وليس األم: رابعا

 
 دوافع الزواج من الكتابيات وآراء العلماء في الزواج بهن: لمبحث الثانيا

 دوافع الزواج من الكتابيات: المطلب األول
 

إن المتفحص في واقعنا االجتماعي المعاصر ال يعدم تبريرا من المبررات الت�ي تحم�ل ه�ذا أو ذاك عل�ى ال�زواج 
راء ذلك كثيرة يمكن أن نذكر منها عل�ى س�بيل المث�ال م�ا من األجنبيات من نساء أهل الكتاب، حيث إن الدوافع و

 : يلي
الشعور بتخلف المرأة المسلمة في مختلف جوانب الحياة ع�ن الم�رأة الكتابي�ة ف�ي أوروب�ا وأمريك�ا وغيره�ا : أوال

، وه�ي بالت�الي ال تص�لح )االتيكيت(تلك المرأة بأنها جاهلة متخلفة ال تعرف شيئا من  فووصمن بقاع األرض، 
ن تكون شريكة حياة للرجل المثقف العربي المسلم الذي تلق�ى تعليم�ه وس�لوكه ف�ي الغ�رب، األم�ر ال�ذي يحمل�ه أل

على الزواج من المرأة الغربية ظنا منه انها أقدر على ترتيب منزله ومنزلته وأمهر في استقبال الضيوف وابداء 
ع ع��دم وج��وده، دون النظ��ر ال��ى العواق��ب االبتس��امة ف��ي وج��وههم والتعام��ل معه��م س��واء م��ع وج��ود ال��زوج أو م��

م��ا تظه��ر عالماته��ا بع��د قض��اء ال��وطر وانطف��اء ث��ورة الش��هوة والعاطف��ة م��ع تل��ك الم��رأة  نوالنت��ائج الت��ي س��رعا
المشبعة بالحرية والنظرة العلوية على زوجها وعلى غيره من أفراد أس�رته ومجتمع�ة وأمت�ه، مم�ا يجع�ل ال�زوج 

عن كل أمر يخالف الشرع أو يتعارض مع األعراف والتقاليد والبيئة العامة يغض الطرف في كثير من الحاالت 
 . ويذهب كل مذهب في تبرير تصرفات تلك الزوجة وهو في داخله في صراع مرير على أحسن األحوال

 
الشعور بعقدة النقص التي زينت لنا كل جديد وغريب من غير أن نعرض ذلك على عقيدتنا وثقافتنا، وذلك : ثانيا

تيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية رتبه�ا االس�تعمار ف�ي بالدن�ا خ�الل فت�رة االح�تالل العس�كري ن
مع االعتراف بدور االعالم على اختالف انواعه وأساليبه الت�ي اقتحم�ت س�احة األم�ة وأص�بحت ج�زءا ال يتج�زأ 

ين تفق��د األم��ة الثق��ة بنفس��ها وحض��ارتها م��ن العملي��ة التربوي��ة الت��ي تص��قل أذه��ان ش��بابنا وش��اباتنا، وبخاص��ة ح��
وتاريخه��ا، وتتح��ول إل��ى ك��ل جدي��د ومح��دث ظن��ا منه��ا أن في��ه النه��وض والتق��دم واالزده��ار والبع��د ع��ن التخل��ف 
والجم��ود والرجعي��ة، وه��ذه ه��ي طبيع��ة ال��روح المهزوم��ة الت��ي ت��دفع ب��المغلوب لألخ��ذ م��ن الغال��ب واالعت��راف 

ميع جوانب الحياة، ولم يس�لم عق�د ال�زواج واألس�رة وظ�روف الحي�اة العائلي�ة والتسليم الكلي بالفوقية للغالب في ج
 . من هذه النظرة التي غزتنا في عقر دارنا

 
وسائل االعالم بمختلف أنواعها وما تقوم ب�ه م�ن الدعاي�ة المعلن�ة بعن�اوين ب�ارزة وم�ا تق�وم ب�ه م�ن الدعاي�ة : ثالثا

ف بين الجنسين مدعمة ذلك بالصور والمعلومات الكامل�ة ع�ن ك�ل المعلنة بعناوين بارزة فيما يسمى بركن التعار
 . طرف

 



 

وعلى سبيل المثال نذكر ما بعثت به إحدى الوكاالت األوروبية الى . بالصور والمعلومات الكاملة عن كل طرف
Pدول الخليج بخاصة وإلى شباب األمة االسالمية بعامة ونشرته جريدة المدينة المنورة

)
53F

54(
P  ع في من الوقومحذرة

وتس�هل في�ه أم�ر اللق�اء " م�ن الج�نس األب�يض " شباك هؤالء األعداء، وهو منشور يدعو للزواج م�ن أوروبي�ات 
بصورة تغ�ري ش�باب االس�الم، وت�وقعهم ف�ي ش�باك الم�رأة الغ�ادرة الك�افرة، فينزل�ق بع�ض الش�باب ال س�يما ذوو 

غريب�ات ع�ن ال�وطن االس�المي، بحج�ة ان الثراء منهم، ف�ي مث�ل ه�ذه التي�ارات الواف�دة قيتزوج�ون م�ن أجنبي�ات 
 . الدين أباح الزواج من الكتابيات

وقد كان لوج�ود ع�دد كبي�ر م�ن ش�بابنا وش�اباتنا ف�ي دول الغ�رب م�ن أج�ل الدراس�ة ف�ي الغال�ب األث�ر األكب�ر ف�ي 
واق�ع تنشيط مثل هذه المؤسسات والدعايات ونجاحها بصورة منقطعة النظير، وبخاصة إذا ما قارن الم�رء ب�ين ال

الذي يعيشه هؤالء الشباب في بالد الغرب وبين الواقع الذي خرج�وا من�ه ف�ي بيئ�تهم المحافظ�ة، وق�د أص�بح اآلن 
أكثر سهولة في أيامنا هذه بعد انتش�ار وس�ائل االتص�ال االنترن�ت بواس�طة الكمبي�وتر، لم�ا ف�ي ه�ذه األجه�زة م�ن 

دل اآلراء واألفك�ار، ف�ي ظ�ل غي�اب ال�رادع ال�ديني تقنية عالية وس�هولة اتص�ال وس�رعة ف�ي اتخ�اذ الق�رار أو تب�ا
وشيوع القوانين الوضعية الغربية التي لم تعد ترى في ارتكاب الحرام إال نوعا م�ن التق�دم والحري�ة طالم�ا س�عت 

الى تحقيقه وإذكاء دافع االتص�ال الجنس�ي، م�ن خ�الل التب�رج وزج الم�رأة  –إال من رحمه هللا  –المرأة والرجل 
ع�ن االرتب�اط بالمس�لمات م�ن و إبع�اد الش�باب  مجاالت الحي�اة اس�تغالال ألنوثته�ا بمختل�ف األس�اليب في كثير من

 . بنات وطنه وأمته
 

غ�الء المه�ور وارتف�اع تك�اليف ال�زواج، والمنافس�ة الخطي�رة الت�ي تق�ع ب�ين الج�اهلين س�واء ك�ان ذل�ك ف�ي : رابعا
ف�ي مق�دار المه�ر الم�دفوع أو المؤج�ل أو التواب�ع ظن�ا المظاهر كاألثاث والص�االت والص�الونات والس�يارات، أو 

 :منهم بأن الزواج صفقة تجارية تقاس بالربح والخسارة ناسين أو متناسين قول الرسول صلى هللا عليه وسلم
)P)54F55"جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفس�اد ع�ريضإذا "

P . ول�يس هن�اك
أكبر مما نشاهده اليوم من القضايا المعروضة في المحاكم الشرعية بصورة لم يسبق له�ا مثي�ل من فساد وال فتنة 

والعالق�ات من قبل، هذا إضافة الى انتشار الفواحش واألمراض المزمنة التي لم تكن في أس�الفنا، وتفك�ك األس�ر 
ى الكراهي��ة والحس��د وعض��ل االجتماعي��ة القائم��ة أص��ال عل��ى الم��ودة والرحم��ة، بينم��ا ه��ي فع��ال وواقع��ا تق��وم عل��

 . األولياء وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة
 

 آراء العلماء في الزواج من الكتابيات وأدلة ذلك: المطلب الثاني
ل��يس ب��ين أه��ل العل��م اخ��تالف ف��ي ح��ل حرائ��ر نس��اء أه��ل الكت��اب، ومم��ن روي عن��ه ذل��ك عم��ر وعثم��ان وطلح��ة 

Pوحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم

)
55F

56(
P. 

 : وهو رأي جماهير الفقهاء لقوله تعالى
الي��وم أح��ل لك��م الطيب��ات وطع��ام ال��ذين أوت��وا الكت��اب ح��ل لك��م وطع��امكم ح��ل له��م والمحص��نات م��ن المؤمن��ات " 

)P)56F57"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب م�ن ق�بلكم 
P  وم�ع ه�ذا التص�ريح ال�ذي ج�اءت ب�ه اآلي�ة إال أن الفقه�اء ق�د

                                                 
 ). 317-316(، ص 1990رزا، مكية، مشكالت المرأة المسلمة المعاصرة، دار المجتمع للنشر، طبعة أولى، مي  54
في عقبه هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة وال نعرف له عن النبي صلى : رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني ثم قال  55

 . 1091حديث رقم  –سنن الترمذي . هللا عليه وسلم غير هذا الحديث
 . 589، ص 6ابن قدامة، ج  56



 

وعلي�ه ف�إن آراءه�م وردت متباين�ة نظ�را الخ�تالفهم ف�ي فه�م مع�ن . طل�ق أو مقي�داختلفوا في هذا الح�ل ه�ل ه�و م
المحصنات وهل هو الحرية أو العفة أو االسالم؟ وما انبنى على ذلك من ج�واز النك�اح م�ن أه�ل الكت�اب أو ع�دم 

لكت�اب الجواز؟ إضافة إلى ما فهمه بعضهم من معنى كلمة الشرك، وأنها تنطب�ق عل�ى كثي�ر مم�ن يس�مون بأه�ل ا
في زمن الرسالة إلى يومنا هذا، ونظرا لما لتوضيح هذه األمور من أهمي�ة ف�ي نت�ائج ه�ذا البح�ث ف�ال ب�د لن�ا م�ن 

 . التعرف على آراء العلماء في ذلك
 

ام�رأة حص�ان وحاص�ن أي عفيف�ة ومحص�نة بكس�ر الص�اد أحص�نت فرجه�ا : قال البك�ري: معنى االحصان: أوال
والمحص�نات : " والمرأة محصنة بالفتح على غير قياس ومنه قوله تعالى: لمقريوقال ا: وبالفتح أحصنها زوجها

عف�ت فه�ي محص�نة ب�الفتح والكس�ر أي ويح�رم عل�يكم المتزوج�ات وأم�ا احص�نت الم�رأة فرجه�ا إذا " من النساء 
والم��راد " والمحص��نات م��ن المؤمن��ات والمحص��نات م��ن ال��ذين أوت��وا الكت��اب م��ن ق��بلكم : " ومن��ه قول��ه تع��الى 

Pكل امرأة عفيفة فهي محصنة وكل ام�رأة تزوج�ت فه�ي محص�نة ب�الفتح ال غي�ر: الحرائر، وقال ثعلب

)
57F

58(
P  وذك�ر

االسالم والتزوج والعفة والحرية، فأما االسالم ف�ال يص�ح هن�ا لقول�ه م�ن : ابن جزي أن االحصان له أربعة معان
ا الكت�اب، وام�ا الت�زوج ف�ال يص�ح أيض�ا ألن الذين أوتوا الكتاب، وأما التزوج فال يصح هنا لقوله من ال�ذين أوت�و

ويحتمل هنا العف�ة والحري�ة، فم�ن حمل�ه عل�ى العف�ة اج�از نك�اح الم�رأة الكتابي�ة س�واء ذات الزوج ال تحل لغيره، 
Pكانت حرة أم امة، ومن حملة على الحرية اجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع األمة وهو مذهب مالك

)
58F

59(
P . 

وإب�راهيم والس�دي ف في المراد بالمحصنات ه�ا هن�ا ف�روي ع�ن الحس�ن والش�عبي اختل: وقال ابو بكر الجصاص
أنهن العفائف، وروى عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك وهو ما حدثنا جعف�ر ع�ن محم�د الواس�طي ق�ال 

ن حدثنا جعفر عن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد ب�ن اليم�ان ق�ال ح�دثنا أب�و عبي�د ق�ال ح�دثنا محم�د ب�
تزوج حذيفة بيهودية فكت�ب إلي�ه عم�ر أن خ�ل س�بيلها، فكت�ب : زيد عن الصلت بن بهرام عن شفيق بن سلمة قال

ال، ولكنن�ي اخ�اف أن تواقع�وا المومس�ات م�نهن، ق�ال أب�و عبي�د يعن�ي : أحرام ه�ي؟ وكت�ب إلي�ه عم�ر: إليه حذيفة
إحص�ان : وق�ال مط�رف ع�ن الش�عبي العواهر، فه�ذا ي�دل عل�ى أن معن�ى االحص�ان عن�ده ههن�ا ك�ان عل�ى العف�ة،

 . من الجنابة وأن تحصن فرجهااليهودية والنصرانية تغتسل 
Pوروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن االحصان بمعنى الحرائر

)
59F

60(
P . ونقل ابن قيم الجوزية عن القاض�ي إس�ماعيل

وص��ح ع��ن : ق��اليق��ع االحص��ان عل��ى العف��ة ويق��ع عل��ى الحري��ة، وإنم��ا أري��د به��ذا الموض��ع الحري��ة، ث��م : قول��ه
ل�و ط�ولبتم بموض�ع واح�د م�ن : ه�ن العفيف�ات، ق�الوا: ق�ال) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ق�بلكم(مجاهد

القرآن أريد باالحصان فيه الحرية ال يصلح لغيره�ا ل�م تج�دوا إلي�ه س�بيال، وال�ذي اط�رد مجي�ىء الق�رآن ب�ه به�ذه 
ية فلم يتع�ين إرادة واح�د منهم�ا ب�اللفظ، وق�ولكم إن�ه ل�و أري�د ب�ه العفة والتزويج، أما االسالم والحر: اللفظة شيئان

دل عليه الكتاب والسنة في غي�ر العفة لما جاز التزوج بالكتابية وال بالمسلمة إال بعد ثبوت عفتها، وهذا هو الذي 
وال ت�أتي  زوج بغي، ومثل ه�ذا فط�رة فط�ر هللا عليه�ا الخل�ق: موضع، والناس إذا إجتهدوا في تعيير الرجل قالوا

Pشريعة بإباحته، والبغي خبيثة وهللا سبحانه وتعالة حرم الخبائث من المناكح كما حرمها من المط�اعم

)
60F

61(
P . وال�ذي

 :أميل إليه وأرجحة هو تفسير المحصنات بالعفيفات وذلك لألمور التالية
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م ما وراء ذلكم أن تبتغوا وأحل لك: " أن هللا عز وجل ذكر في سورة النساء المحرمات ثم قال في تذييل اآلية -1
)P)61F62"بأموالكم محصنين غير مسافحين 

P  فجعل االحصان في مقابلة السفاح مما ي�دل عل�ى أن�ه أراد نك�اح العفيف�ات
 : ال المومسات، وقبل هذا قوله تعالى

)P)62F63"وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " 
P . 

 
ي ال ي�نكح إال زاني�ة أو مش�ركة والزاني�ة ال ينكحه�ا إال زان أو الزان�: " أن هللا عز وجل قال في س�ورة الن�ور -2

)P)63F64"مش��رك وح��رم ذل��ك عل��ى الم��ؤمنين 
P ف��إذا انتف��ى ألن إباح��ة ال��زواج ق��د علق��ت عل��ى االحص��ان ال��ذي ذكرن��اه ،

الشرط انتفت االباحة، والمتزوج إما أن يلتزم حكم هللا وشرعه الذي ش�رعه عل�ى لس�ان رس�وله أو اليلتزم�ه ف�إن 
تزمه، فهو مش�رك ال يرض�ي بنكاح�ة إال م�ن ه�و مش�رك مثل�ه، وإن إلتزم�ه وخالف�ه ونك�ح م�ا ح�رم علي�ه ل�م لم يل

 . يصح النكاح فيكون زانيا
 
ف�ك أن الخبيث�ات للخبيث�ين وأن الخبيث�ين أن هللا عزو جل ذكر في سورة النور أيض�ا بع�د حديث�ه ع�ن قص�ة اإل -3

عن نك�اح األم�ة المس�موح ب�ه، ب�ل ال�ذي حرمت�ه اآلي�ة م�ن س�ياقها للخبيثات، وال يمكن أن يكون هذا الخبث ناتجا 
الزنا لما فيه من فساد فراش الزوجية وفساد النسب، وال يقبل أحد من العقالء أن يت�زوج زاني�ة زن�ت ب�األمس ث�م 

ف�ي يطؤها بعد ذلك بليلة أو ليلتين بحجة أن م�اء الزن�ا ال حرم�ة ل�ه، ث�م كي�ف يقب�ل لمائ�ه أن يخ�تلط بم�اء الزان�ي 
Pرحم واحدة؟

)
64F

65(
P. 

 
أن النكاح مع وجود الرق أمر مباح شرعا ولم تتفق كلمة العلماء على تحريم�ه، بينم�ا النك�اح م�ع وج�ود ع�دم  -4

العف��ة أم��ر مح��رم ب��نص الق��رآن ال خ��الف في��ه، وه��ذا م��ا ال يلي��ق وال يتناس��ب م��ع أوام��ر ون��واهي ه��ذه الش��ريعة 
: " والمس���افحون ومتخ��ذو األخ���دان، إال ت��رى ق���ول ق��وم ل���وط الكامل��ة، حي��ث إن الطه���ارة مم��ا ال يتقبل���ه الزن��اة

)P)65F66"أخرج�وهم م�ن ق�ريتكم إنه�م أن��اس يتطه�رون 
P  مم�ا يؤك�د ب�أن العف��ة وااليم�ان ص�نوان ال يفترق�ان وأن الكف��ر

وعدم العفة أمران يستويان ف�ي الخب�ث والبع�د ع�ن هللا، ول�ذلك أفت�ى ج�ابر ب�ن عب�د هللا وع�امر الش�عبي وإب�راهيم 
لحسن البصري، بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها فإن�ه يف�رق بينهم�ا وت�رد علي�ه م�ا ب�ذل النخعي وا

Pلها من المهر

)
66F

67(
P . 

 
 هل يدخل أهل الكتاب تحت أهل الشرك أم أنهم جماعة مستقلة؟: ثانيا

ي�ة، وذل�ك نظ�را بعض الفقهاء من أه�ل الس�نة والش�يعة االمامي�ة إل�ى أن�ه ال يج�وز للمس�لم أن يت�زوج بالكتابذهب 
 : لكون هللا عز وجل قد أسند الشرك إليهم في سورة التوبة حين قال
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اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسيح ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا الها واحدا ال إل�ه إال ه�و " 
)P)67F68"سبحانه عما يشركون 

P لق�د كف�ر ال�ذين ق�الوا : " تعالى إضافة إلى ما وصفهم به من الكفر االعتقادي في قوله
)P)68F69"إن هللا هو المسيح ابن مريم 

P  " لقد كفر الذين قالوا إن هللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واح�د وإن ل�م ينته�وا
)P)69F70"عم��ا يقول��ون ل��يمس ال��ذين كف��روا م��نهم ع��ذاب أل��يم 

P وقال��ت اليه��ود عزي��ز اب��ن هللا وقال��ت : " وقول��ه تع��الى
)P)70F71"هللا ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كف�روا م�ن قب�ل ق�اتلهم هللا أن�ى يؤفك�ون النصارى المسيح ابن 

P 
)P)71F72"وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن : " وإذا ثبت هذا فإن نكاح نسائهم حرام لقوله سبحانه

P  
)P)72F73"وال تمسكوا بعصم الكوافر " وقوله 

P  وعموم النص يقتضي حرم�ة جمي�ع المش�ركات ومث�ل ه�ذا م�روي ع�ن
Pابن عمر وعن الشافعي

)
73F

74(
P . 

 : وقد رد الجمهور على هذه االعتراضات باالجابات التالية
ل��ى أه��ل الكت��اب، وإن ص��ح لغ��ة ف��ي طائف��ة ب��ل إإن مطل��ق لف��ظ الش��رك إذا ذك��ر ف��ي لس��ان الش��ارع ف��ال ينص��رف 

على فعلهم، كما أن من راءى بعمله م�ن المس�لمين فل�م يعل�م إال  –ركون أعني يش –وطوائف، وأطلق لفظ الفعل 
Pألجل زيد يصح في حقه أنه مشرك لغة وال يتبادر إرادة من عبد مع هللا غيره

)
74F

75(
P . 

إن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة إال أن هذا االسم في متع�ارف الن�اس يطل�ق عل�ى المش�ركين م�ن 
Pغير أهل الكتاب

)
75F

76(
P ،دليلب: 

أن الشرك المطلق في القرآن إذا كان وصفا أو عد أهله صنفا م�ن أص�ناف الن�اس ال ي�دخل في�ه أه�ل الكت�اب،  -1
 : بل يعدون صنفا آخر مغايرا لهذا الصنف كما في قوله تعالى

)P)76F77"ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم * " 
P. 

)P)77F78"ي أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لتبلون ف* " 
P  . 

)P)78F79"لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا * " 
P . 

)P)79F80"إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها * " 
P . 
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يها المشركون على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغ�ايرة كم�ا ه�و معل�وم ف�ي اللغ�ة فهذه اآليات جميعا عطف ف
 . العربية

 
أنن��ا إذا فرض��نا أن المش��ركين ف��ي آي��ة البق��رة ع��ام ف��ال مندوح��ة لن��ا م��ن الق��ول ب��أن آي��ة المائ��دة ق��د نس��خت أو  -2

عليه�ا حي�ث روي أن حذيف�ة خصصت هذا العموم لتأخرها باالتفاق، ولكونها لم ينسخ فيها شيء ولجريان العمل 
Pوطلحة وكعب بن مالك وعثمان بن عفان وغيرهم قد تزوجوا من أهل الكتاب ولم ينكر عليهم أحد

)
80F

81(
P . 

 : وبعد هذا البيان فإننا نستطيع أن نجمل آراء العلماء في الزواج من الكتابيات على النحو التالي
 

بية الحرة، حي�ث نق�ل اب�ن قدام�ة المقدس�ي ع�ن اب�ن عم�ر إليه جمهور الفقهاء من حل الزواج بالكتاما ذهب : أوال
، ونقل الشوكاني أن الس�لف ل�م يظه�ر بي�نهم خ�الف ف�ي كوال يصح عن أحد من األوائل أنه حرم ذل: المنذر قوله

Pجواز نكاح الكتابيات، وال أنكر احد منهم على فاعله

)
81F

82(
P . 

 
 

تابي�ة عل�ى س�بيل ال�دوام وإن ك�انوا أج�ازوه عل�ى س�بيل ما ذهب إليه الشيعة األمامية من تحريم ال�زواج بالك: ثانيا
وال تنكح�وا : " ال يجوز عقد نكاح ال�دوام عل�ى الكتابي�ة لقول�ه تع�الى: المتعة، فقد ذكر الطبرسي أن أصحابه قالوا

وأول�وا ه�ذه االي�ة ب�أن الم�راد بالمحص�نات م�ن " وال تمس�كوا بعص�م الك�وافر: " ولقول�ه" المشركات حت�ى ي�ؤمن 
توا الكتاب الالتي أسلمن منهن، والمراد بالمحصنات من المؤمن�ات الالت�ي ك�ن ف�ي األص�ل مؤمن�ات ب�أن الذين او

فب�ين س�بحانه وتع�الى أن�ه ولدن على االسالم، وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت ع�ن كف�ر 
ويج�وز أن يك�ون مخصوص�ا أيض�ا  ال حرج في ذلك،  فلهذا أفردهن بالذكر، حكى ذلك أبو القاس�م البلخ�ي، ق�الوا

Pبنكاح المتعة وملك اليمين فإن عدنا يجوز وطؤهن بك�ال ال�وجهين

)
82F

83(
P . وج�اء ف�ي البح�ر الزخ�ار ال�نص ب�التحريم

Pويحرم على المسلم كل كافرة و لو كتابية: حيث قال

)
83F

84(
P . 

 تع��الى ح��رم إن هللا: وق��د روى مث��ل ه��ذا ال��رأي ع��ن اب��ن عم��ر أن��ه س��ئل ع��ن نك��اح اليهودي��ة والنص��رانية فق��ال
ربه�ا عيس�ى وه�و عب�د م�ن عب�اد : المشركات على المؤمنين وال أعلم من االشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة

)P)84F85هللا
P . 

 
ما ذهب إليه ابن عباس من التفريق بين نوعين من نساء أهل الكتاب، حيث أباح حرائر أهل الكتاب  ال�ذين : ثالثا

رم نكاح حرائر أهل الكتاب الحربيات ممن لم يعط�وا الجزي�ة، مس�تدال أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وح
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ق�اتلوا ال�ذين ال يؤمن�ون ب�ال وال ب�اليوم اآلخ�ر وال يحرم�ون م�ا ح�رم هللا ورس�وله وال : " على ذلك بقول�ه تع�الى
)P)85F86"يدينون دين الحق من الذين أوت�وا الكت�اب حت�ي يعط�وا الجزي�ة ع�ن ي�د وه�م ص�اغرون 

P ت ح�دث: ق�ال الحك�م
Pبذلك إبراهيم فأعجبه

)
86F

87(
P . 

ال تج�د : " ومما به لقول اب�ن عب�اس  قول�ه تع�الى: وقد رجح هذا الرأي ومال إليه الجصاص رحمه هللا حيث قال
)P)87F88"قوما يؤمنون بال واليوم اآلخر يوادون م�ن ح�اد هللا ورس�وله 

P خل�ق : " والنك�اح يوج�ب الم�ودة بقول�ه تع�الى
)P)88F89"ليها وجعل بينكم مودة ورحمة لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إ

P  ،فينبغي  أن يكون نكاح الحربيات محظ�ورا
Pوهذا ما ذهبت إليه األباضية من الخوارج حيث أورد مفسرهم قول ابن عباس ثم قال وهذا مذهبنا

)
89F

90(
P . 

 
كراه�ة إليه األئمة األربعة من الكراهة من تزوج الكتابيات وأنه خالف األولى، مع صرف ه�ذه الما ذهب : رابعا

الى التنزيه دون التحريم، إال ما ذكره ابن عابدين من األحناف بأن كراهة ت�زوج الحربي�ة  م�ن أه�ل الكت�اب إنم�ا 
هي تحريمية، وعللوا ذلك بكونه فتحا لباب الفتنة الحاصلة من إمكان التعلق المس�تدعي االقام�ة ف�ي دار الح�رب، 

ا فيه م�ن إلح�اق الض�رر بالمس�لمات، بينم�ا علل�ت الكراه�ة أهل الكفر إضافة إلى موتعرض الولد للتخلق بأخالق 
وليس للزوج م�نعهن م�ن  –التنزيهية بكون نساء اهل الكتاب يأكلن الخنزير ويشربن الخمر ويذهبن الى الكنائس 

ثم يضاجعها الرج�ل ويقبله�ا وه�ي عل�ى تل�ك الح�ال، وربم�ا تل�د ل�ه وترض�ع وتطع�م ول�ده الح�رام وتس�قيه  –ذلك 
ه على دينها، وتدس له ف�ي قلب�ه م�ا ي�تمكن من�ه دون مب�االة ب�إطالع أبي�ه، كم�ا يمك�ن له�ا أن تم�وت الخمر، وتربي

Pوهي حامل فتدفن في مقبرة الكفار وهي حفرة من حفر النار

)
90F

91(
P . 

 . والجميع متفقون على أن كراهة الزواج من الحربية أشد من كراهة الزواج بالذمية ذات العهد
 

 نتائج البحث
 

من أجله عن�اء عد هذا البحث والدراسة ان نضع النقاط على الحروف حول هذا الموضوع الذي تجهمنا ال بد لنا ب
التقصي واالستقراء في بطون الكتب قديمها وحديثها خاصة وأن األمر ليس مجرد نزوة عابرة أو ضربة طائشة 

لنا أن نسمح بالزواج من نس�اء  بل هو تقرير مصير وحياة أمة، يعود عليها بالخير أو الويل، فإلى أي مدى يمكن
أهل الكتاب ونحن نعيش واقعنا المعاصر؟ وإن االجابة عن هذا التس�اؤل لم�ن ض�رورات األحك�ام الت�ي يج�ب أن 
يوضحها العلماء، ويعمل على تطبيقها األمراء، فقد ذكرنا سابقا آراء جمهور الفقهاء في جواز الزواج م�ن نس�اء 

ورجال يختلفون ع�ن رجالن�ا م�ن حي�ث االلت�زام والتقي�د ن يختلف عن زماننا أهل الكتاب، ولكن ذلك كان في زما
بأحكام الشريعة وطلب مرض�اة هللا، و ال أح�د يس�تطيع االنك�ار ب�أن الرج�ال ق�د فق�دوا القوام�ة إال م�ن رحم�ة هللا، 

م أه�ل ذم�ة وأن األمة قد ابتعدت ع�ن أحك�ام الكت�اب والس�نة، وأن اليه�ود والنص�ارى ل�م يع�ودوا ف�ي دي�ار االس�ال
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يدفعون الجزية، بل هم سادة وقادة ونواب ووزراء، وأن الدول التي تدين بالنصرانية أو اليهودية هي التي وعهد 
تتحكم في مقدرات وخيرات األمة االسالمية، وتفرض عليها ما تشاء من العقوب�ات وتحل�ل م�ا تش�اء أو تح�رم م�ا 

 . تشاء
ل تشعر باالستعالء والعنجهية على أي رجل مسلم من هذه ال�دول الت�ي إضافة إلى أن المرأة الكتابية في هذه الدو

تفرش بساط الذل والخضوع والخن�وع ل�دولتها نص�رانية كان�ت أو يهودي�ة، فه�ل يمك�ن ل�زواج م�ن ه�ذا الن�وع أن 
يحقق مص�الح األم�ة وحك�م ال�زواج المرج�وة من�ه؟ وه�ل يمك�ن أن يك�ون ه�ذا ال�زواج طريق�ا م�ن ط�رق ال�دعوة، 

 ؟ أبواب الغزو الثقافي والحضاري الذي بإمكانه قلب معايير األمور لصالح االسالم والمسلمين وبابا من 
فليت الذين يتسابقون في التزوج باألجنبيات من أهل الكتاب يتدبرون تل�ك المع�اني الت�ي م�ن أجله�ا من�ع الف�اروق 

يتهم يفك�رون بعق�ولهم وال يس�يرون بعض الصحابة من األبقاء على زواجهن وحكم أكثر الفقهاء عليه بالكراهة، ل
إس�الم ه�ؤالء بع�د ال�زواج أو قبل�ه، فإن�ه إس�الم ظ�اهري لغ�رض، وال أدل وراء هذا السراب الخادع وال يغ�رنهم 

على ذلك من أغلب هؤالء حتى بعد إسالمهن الصوري يطبعهن بيوتهن بطابع غي�ر إس�المي مم�ا ال يخف�ى عل�ى 
Pأحد

)
91F

92(
P . 

نس��اء أه��ل الكت��اب ف��ي وقتن��ا الحاض��ر إنم��ا ه��و مك��روه كراه��ة تحريمي��ة، أي أن��ه وعلي��ه ف��إنني أرى أن ال��زواج ب
للحرام أقرب منه للحالل، إال في حالة الضرورة ألن المحبة الصادقة والتعاون الوثيق واألمن على دي�ن الول�د ال 

جال، وألن يع�ول الذي قوي فيه سلطان النساء على الرتتم إال بإتحاد الزوجين في الدين، وخاصة في هذا الزمن 
Pالمسلم بماله مسلمة خير من أن يعول غيرها

)
92F

93(
P . 

 :هذا ويمكن دعم ما ذهبت إليه بالؤيدات و اإلعتبارات التالية 
إن هذا الزواج من الكتابيات محدد بمن كان لهم ذمة و عهد ، ومعل�وم أن أه�ل الكت�اب الي�وم ال ذم�ة له�م  –أوال  

ن بشيء من األوامر الشرعية التي يوجبها عليهم عهد الذم�ة، ليك�ون له�م يلتزمووال عهد وال يدفعون جزية وال  
Pما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وقد أفتى شيوخ المغرب وعلماؤه أي�ام بن�ي م�رين ب�أن ال ذم�ة لليه�ود

)
93F

94(
P 

وإذا ك�انوا  وهذا في أيام قوة الدولة االسالمية فما بالك ف�ي أيامن�ا ه�ذه وق�د ض�عفت الدول�ة وتفت�ت أش�الء ممزق�ة،
حي��ث تك��ون أم��والهم ك��ذلك أي ب��ال ذم��ة وال عه��د أو نقض��وا العه��د ف��إن حكمه��م حك��م الح��ربيين ف��ي ب��الد الح��رب 

 . وذراريهم مستباحة للمسلمين
 

إن أهل الكتاب الموجودين اليوم ليسوا من ساللة بني اسرائيل وغالبهم دان به�ذه المل�ة بع�د التحري�ف، وإن : ثانيا
م باليهودي��ة وال النص��رانية المحرف��ة، فف��ي اس��تطالع لل��رأي نش��رته ص��حيفة ال��رأي نق��ال ع��ن كثي��را م��نهم ال يلت��ز

ص��حيفة ي��دعوت أحرون��وت الص��هيونية، ذك��رت في��ه أن معه��د س��ميث لالستش��ارات واألبح��اث أج��رى اس��تطالعا 
Pمن االسرائيليين يعتبرون أنفسهم علمانيين% 52للرأي العام اتضح من خالله أن 

)
94F

95(
P،  الوض�ع م�ع فإذا كان هذا

 . اليهود الذين يعتبرون من أشد شعوب العالم تعصبا وتمسكا بمعتقداتهم فما بالك بالنصارى
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إن سيدنا عم�ر رض�ي هللا عن�ه طل�ب م�ن جمي�ع الص�حابة ال�ذين تزوج�وا بنس�اء م�ن أه�ل الكت�اب ف�ي أثن�اء : ثالثا
علماء ف�ي قص�ة أم�ره لحذيف�ة ب�أن يطل�ق الفتوحات االسالمية تطليق أولئك النسوة، معلال ذلك بعدة أمور ذكرها ال

 : زوجته اليهودية التي تزوجها أيام فتح العراق وبالد فارس هي
 . إن في نساء األعاجم خالبة وخداعا وإني ألخشى عليكم منه .1
 ). أي المرأة الكتابية(إنها خمرة أو جمرة  .2
ساء أه�ل الذم�ة لجم�الهن، أخاف ان تطيعوا المومسات منهن، وأخاف ان يقتدي بك المسلمون فيختاروا ن .3

 . وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين
أخشى أن يقول الجاهل تزوج صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كافرة ويحلل الرخصة التي كان�ت  .4

Pفيتزوجوا نس�اء المج�وسمن هللا عز وجل 

)
95F

96(
P . ،وجمي�ع ه�ذه األم�ور إم�ا ح�رام، أو توص�ل ال�ى الح�رام

 .من هذا وذاكوعلى المرء أن يتوخى الحذر 
 

إن زواج الصحابة الكرام من نساء أهل الكتاب بعد القادسية أو غيرها من المعارك إنم�ا ك�ان لع�دم وج�ود : رابعا
الزبي��ر أن��ه س��أل ج��ابر اب��ن عب��د هللا ع��ن نك��اح اليهودي��ة المس��لمات، فق��د ذك��ر االم��ام مال��ك ب��ن أن��س ع��ن أب��ي 

م��ع س��عد ب�ن أب��ي وق��اص، ونح�ن ال نك��اد نج��د المس��لمات تزوجن�اهن زم��ان ف��تح الكوف�ة : والنص�رانية فق��ال ج��ابر
Pكثيرا، فلما رجعنا طلقناهن

)
96F

97(
P . 

 
إن الزواج بالكتابيات ذريعة إلى أن تجذب المرأة الرج�ل المس�لم إل�ى دينه�ا لعلمه�ا وجماله�ا وجهل�ه وقل�ة : خامسا

ألوروبي��ات أو دين��ه وأخالق��ه، كم��ا يحص��ل كثي��را ف��ي ه��ذا الزم��ان ف��ي ت��زوج بع��ض ض��عفاء المس��لمين ب��بعض ا
ن بالكافرة وض�ياع الول�د ألن�ه أل�زم ألم�ه غيرهن من الكتابيات، فيفتنون بهن، كما أن ذلك يؤدي إلى خلطة المؤم

في صغره من أبيه، إضافة إلى عدم قدرة الزوج على إنكار المنكر؛ ألنه كما قال االمام مالك في المدونة له�ا أن 
تها م�ن غي�ر ممانع�ة م�ن ال�زوج، فس�دا له�ذه ال�ذرائع كله�ا يج�ب الخنزير وتشرب الخم�ر وت�ذهب إل�ى كنيس�تأكل 

Pاالبتعاد عن الزواج بأمثال هؤالء النسوة م�ا دام�ت المس�لمات موج�ودات

)
97F

98(
P . أي أن ال�زواج بالكتابي�ات ل�يس إال

Pمجرد رخصة رخصة أباحها هللا عز وجل للمسلمين عند الضرورة

)
98F

99(
P . 

 
العنوس��ة بش��كل ي��ؤدي إل��ى تفش��ي الزن��ا وظه��ور الف��واحش ف��ي كس��اد س��وق النس��اء المس��لمات وانتش��ار : سادس��ا

المجتمع المسلم، النصراف الشباب إلى غيرهن من النساء، مما يضفي على المجتمع صورة قاتمة م�ن االنح�الل 
 . الخلقي واالجتماعي والديني، ويكفي في هذه األمور أن تكون معاول هدم وتخريب ال بناء ونماء
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من النساء الكتابيات التحاكم الى كتاب هللا أمام المحاكم الشرعية ف�ي حال�ة وق�وع الخ�الف عدم قبول كثير : سابعا
بين الزوجين، ولجوئها الى ق�وانين بالده�ا الت�ي تعطيه�ا نص�ف أم�وال ال�زوج، وتقس�م األبن�اء بينهم�ا، ه�ذا إذا ل�م 

وره�ا المالي�ة واالجتماعي�ة تأخذهم وته�رب به�م إل�ى بالده�ا بمس�اعدة س�فارتها، بع�د أن تك�ون ق�د رتب�ت جمي�ع أم
 . والسياسية، والزوج آخر من يعلم

 
في�ه و ف�ي أبنائ�ه وف�ق إن تنازل الرجل ع�ن قوامت�ه ووض�ع مقالي�د األم�ور بي�د الزوج�ة الكتابي�ة، تتص�رف : ثامنا

عاداتها ومعتقداتها، ال يختلف عن زواج المسلمة م�ن غي�ر المس�لم ال�ذي حرم�ه هللا بص�ورة قاطع�ة، ألن القوام�ة 
تابي�ة، ف�إن صال تكون بيد الرجل المسلم، وعكس القضية وقلب الحكمة التي من أجلها أحل هللا له الزواج من الكأ

على الدولة التي تدين بدين االسالم ومبادئه، وتغار على قوميتها وشعائرها أن تضع لهؤالء الذين ينس�لخون ع�ن 
ذا الحك�م أو تمنع�ه منع�ا بات�ا ألل�زم وأوج�ب مم�ا مركزهم الطبيعي في األسرة حدا يردهم عن غ�يهم، وأن تقي�د ه�

ينادي به بعض الناس م�ن تحدي�د س�ن ال�زواج وتقيي�د تع�دد الزوج�ات، وإق�رار ق�انون الخل�ع وم�ا ش�ابه ذل�ك، ألن 
انحالل الكثرة الغالبة ممن يميلون الى التزوج بالكتابيات لما يوجب الوقوف أمام هذه االباحة الت�ي نتلقاه�ا مطلق�ة 

عل��م، فق��د أص��بحت حالتن��ا تن��ادي بإلغائه��ا وأنه��ا ال تتف��ق والغ��رض المقص��ود منه��ا، وال تتناس��ب م��ع  جه��ال بغي��ر
Pنهضتنا الحالية التي قوامها االحتفاظ بالقومية االسالمية وصرفها عن عبث العابثين

)
99F

100(
P . 

 
اع الراهنة الت�ي فق�د أن كثيرا من العلماء المحدثين ذهبوا إلى تحريم زواج المسلم بالكتابية في ظل األوض: تاسعا

فيها الرجل قوامته، وطغت الق�وانين الوض�عية عل�ى أحك�ام الش�ريعة، واس�تعلى فيه�ا أه�ل الكت�اب عل�ى المس�لمين 
وأذاقوهم صنوف الويل والعذاب، فقد ذكر الشريف جعفر الكتاني أن جده االمام العالمة الح�افظ أب�و عل�ي محم�د 

ى عدم جواز زواج المسلم من الكتابيات في هذا الزمان، لما يتس�بب بال بن محمد الزمزمي الكتاني ير المنتصر
فيه من الطوام ونصرة القوانين الغربية للمرأة إذا اختطفت أطفاله، مما يجعلهم عرضة إلتالف دي�نهم، وال ح�ول 

حمد بن وال قوة إال بال، وكم حصل ذلك ألشراف بله غيرهم، وهي فتوى شيخنا االمام أبي الفضل عبد هللا بن م
Pالصديق الغماري الحسني كذلك

)
100F

101(
P . وقد ذكرنا آنفا رأي الشيخ محمد رشيد رضا واإلمام األكبر الش�يخ محم�ود

شلتوت، في حين يقيد هذا الحكم الشيخ يوس�ف القرض�اوي ويحص�ره ف�ي الجالي�ات االس�المية ف�ي الخ�ارج حي�ث 
ف��الراجح هن��ا أن يح��رم عل��ى رج��الهم  –ات كجالي��ة م��ن الجالي�� –و إذا ك��ان ع��دد المس��لمين قل��يال ف��ي بل��د : يق��ول

زواجهم بغير المسلمات ألن زواجهم بغيرهن في هذا الحال مع حرمة زواج المسلمات من االخرين قض�اء عل�ى 
بنات المسلمين أو على فئة غير قليلة منهن بالكساد والبوار، و في هذا ضرر محقق على المجتم�ع المس�لم، وه�و 

Pالمباح وتعليقه إلى حين ضرر يمكن أن يزال بتقييد هذا

)
101F

102(
P . وأما الشيخ سعيد حوى فإنه ي�رى حرم�ة الكتابي�ات

إذا كانت زاني�ة ال يج�وز زواجه�ا، والجمهور على أن الكتابية : في هذا الزمن من وجهة نظر أخرى، حيث يقول
لعن�ت فيأخ�ذ ونفهم من هذا حكم ال�زواج بالغربي�ات إذ ين�در ف�ي عص�رنا أن توج�د غربي�ة ال تزن�ي، إال إذا وج�د ا

Pاالنسان في هذه الحالة بالقول اآلخر

)
102F

103(
P . 
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إن القواع��د الش��رعية والفقهي��ة تق��رر ب��أن ي��زال الض��رر الع��ام بالض��رر الخ��اص، وال ش��ك ف��ي أن إزال��ة : عاش��را
الضرر الذي يلحق المجتمع م�ن ج�راء ال�زواج بنس�اء أه�ل الكت�اب، أول�ى باالعتب�ار م�ن الض�رر ال�ذي ق�د يلح�ق 

ذا ال��زواج أو تقيي��ده، وتف��رض الش��ريعة ف��ي ه��ذا الش��أن عل��ى الح��اكم أن يض��ع م��ن الق��وانين األف��راد م��ن من��ع ه��
اإلدارية والتنظيمية ما يحمي أطفال المسلمين من التالعب في مصائرهم مع األخذ بأي�ديهم وأي�دي آب�ائهم إل�ى م�ا 

خريب يق�وض أرك�ان ه�ذا هدم وتفيه خير األمة وصالحها، ليكونوا جميعا لبنة صالحة في جسم األمة، ال معول 
الص��رح ويعم��ل عل��ى الني��ل من��ه خدم��ة لألع��داء وطمع��ا ف��ي مت��ع زائل��ة،  فه��ل يع��ي حك��ام المس��لمين ف��ي أيامن��ا 
الحاض�رة خط��ورة الموق�ف، وعظ��م المس�ؤولية الملق��اة عل�ى ك��اهلهم ف�ي ه��ذا الجان�ب ال��ذي يعتب�ر أه��م بكثي�ر م��ن 

ع�دد الزوج�ات، أو وظيف�ة الم�رأة ف�ي الوظ�ائف السياس�ية الجوانب التي يثيرونها بين الحين واآلخر بشأن تحدي�د 
وق�د ال يتع�داه إال ف�ي والمناصب العليا، أو إقرار قانون الخلع، أو غير ذلك مما يق�ف أث�ره عل�ى الش�خص نفس�ه، 

إن األم��ر يحت��اج إل��ى ج��رأة ف��ي الق��رار، وتن��ازل ع��ن المكاس��ب الشخص��ية ف��ي س��بيل س��عادة األم��ة . ح��دود ض��يقة
شأنها بين األمم،ورحم هللا الش�اعر الجزائ�ري األم�ين العم�ودي ال�ذي ق�ال م�داعبا اح�د أص�دقائه  وتقدمها وارتفاع
Pالمتزوج بأجنبية

)
103F

104(
P: 

 حيوا الحكيم وال تنسوا قرينته
 فهو سليمان والمادام بلقيس                           
 له غالم أطال اللـه مدتــه
 والفرنسيس تنازع العرب فيه                           

 ال تعذلوه إذا ما خـان أمتـه 
 فنصفه صالح والنصف موريس                           

 
ولعل في هذه األبيات اجمل تصوير وأبلغه فيما يعيشه من ينتمي إلى اكثر من تبعية في دين�ه وأخالق�ه ومكون�ات 

انن�ا ونستغش�ي ثيابن�ا فنك�ون م�ن ال�ذين سلوكه، أليس األولى أن نستمع إل�ى ن�داء الح�ق وال نجع�ل أص�ابعنا ف�ي آذ
Pيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم

)
104F

105(
P . 

وإنني ألوصي الباحثين في هذا المقام على إجراء الدراس�ات المقارن�ة الت�ي تل�زم الس�تكمال جوان�ب موض�وعات 
 . هذا البحث
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