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العربية/ بنك الفتاوي/ شرعي

زواجزواج المسلمالمسلم منمن الكتابياتالكتابيات.. حقائقحقائق وضوابطوضوابط

زواج المسلم من الكتابيات.. حقائق /  شرعي  /  بنك الفتاوي  / شرعي  / العربية  /
وضوابط

:بسمبسم الله،الله، والحمدوالحمد لله،لله، والصالةوالصالة والسالموالسالم علىعلى رسولرسول اللهالله وبعدوبعد
فاألصلفاألصل فيفي الزواجالزواج منمن أهلأهل الكتابالكتاب اإلباحة،اإلباحة، لكنلكن هناكهناك شروطشروط وقيودوقيود وضعهاوضعها الفقهاءالفقهاء فيفي القديمالقديم والحديثوالحديث الال 

بدبد لمنلمن أرادأراد أنأن يقدميقدم علىعلى الزواجالزواج منمن أهلأهل الكتابالكتاب أنأن يراعيها،يراعيها، وإالوإال اختلفاختلف الحكمالحكم ،، فكمافكما قررقرر الفقهاءالفقهاء أنأن
المباحالمباح مقيدمقيد بشرطبشرط السالمة،السالمة، أيأي سالمةسالمة المسلمالمسلم فيفي دينهدينه وعرضهوعرضه وذريتهوذريته وغيروغير ذلك،ذلك، وللحاكموللحاكم أوأو منمن يقوميقوم

مقامهمقامه أنأن يقيديقيد المباح،المباح، باإلضافةباإلضافة الختالفالختالف الزمانالزمان والمكانوالمكان ،، واختالفواختالف شخصيةشخصية المرأةالمرأة وشخصيةوشخصية الرجلالرجل فيفي هذاهذا

العصرالعصر عنهعنه فيفي العصرالعصر الماضي،الماضي، والوال ننسننس أثرأثر المجتمعالمجتمع ومديومدي قوتهقوته أوأو ضعفهضعفه فيفي تربيةتربية النشءالنشء والحرصوالحرص عليه،عليه،

ومنومن هناهنا نعلمنعلم أنأن الزواجالزواج منمن غيرغير المسلماتالمسلمات فيفي عصرناعصرنا ينبغيينبغي أنأن يمنعيمنع سدًاسدًا للذريعةللذريعة إلىإلى ألوانألوان شتىشتى منمن

الضررالضرر والفسادوالفساد . ودرءودرء المفسدةالمفسدة مقدممقدم علىعلى جلبجلب المصلحةالمصلحة . والوال يسوغيسوغ القولالقول بجوازهبجوازه إالإال لضرورةلضرورة قاهرةقاهرة أوأو

. .حاجةحاجة ملحة،ملحة، وتقدروتقدر بقدرهابقدرها

: يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في مسألة الزواج من أهل الكتاب
:رأي جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية 
.األصلاألصل فيفي الزواجالزواج منمن نساءنساء أهلأهل الكتابالكتاب عندعند جمهورجمهور المسلمينالمسلمين هوهو اإلباحةاإلباحة 
فقدفقد أحلأحل اللهالله ألهلألهل اإلسالماإلسالم مؤاكلةمؤاكلة أهلأهل الكتابالكتاب ومصاهرتهمومصاهرتهم فيفي آيةآية واحدةواحدة منمن سورةسورة المائدة،المائدة، 

وهيوهي منمن أواخرأواخر ماما نزلنزل منمن القرآنالقرآن الكريمالكريم . قالقال تعالىتعالى: (وطعاموطعام الذينالذين أوتواأوتوا الكتابالكتاب حلحل لكملكم

وطعامكموطعامكم حلحل لهم،لهم، والمحصناتوالمحصنات منمن المؤمناتالمؤمنات والمحصناتوالمحصنات منمن الذينالذين أوتواأوتوا الكتابالكتاب منمن قبلكمقبلكم

.(إذاإذا آتيتموهنآتيتموهن أجورهنأجورهن محصنينمحصنين غيرغير مسافحينمسافحين والوال متخذيمتخذي أخدانأخدان

:رأىرأى ابنابن عمرعمر وبعضوبعض المجتهدينالمجتهدين
وخالفوخالف فيفي ذلكذلك منمن الصحابةالصحابة عبدعبد اللهالله بنبن عمرعمر -رضىرضى اللهالله عنهماعنهما-،، فلمفلم يرير الزواجالزواج منمن الكتابيةالكتابية 

مباًحا،مباًحا، فقدفقد روىروى عنهعنه البخاريالبخاري: أنهأنه كانكان إذاإذا ُسئلُسئل عنعن نكاحنكاح النصرانيةالنصرانية واليهوديةواليهودية قالقال: إنإن اللهالله

حرمحرم المشركاتالمشركات علىعلى المؤمنين،المؤمنين، (يعنييعني قولهقوله تعالىتعالى: :. الال تنكحواتنكحوا المشركاتالمشركات حتىحتى يؤمنيؤمن”) والوال

.“ ! أعلمأعلم منمن اإلشراكاإلشراك شيئًاشيئًا أكبرأكبر منمن أنأن تقولتقول: ” ربهاربها عيسى،عيسى، وهووهو عبدعبد منمن عبادعباد اللهالله
ومنومن العلماءالعلماء منمن يحمليحمل قولقول ابنابن عمرعمر علىعلى كراهيةكراهية الزواجالزواج منمن الكتابيةالكتابية الال التحريمالتحريم ولكنولكن 

.العباراتالعبارات المرويةالمروية عنهعنه تدلتدل علىعلى ماما هوهو أكثرأكثر منمن الكراهيةالكراهية
ًاستدالالً بعمومبعموم قولهقوله تعالىتعالى فيفي  وقدوقد أخذأخذ جماعةجماعة منمن الشيعةالشيعة اإلماميةاإلمامية بمابما ذهبذهب إليهإليه ابنابن عمرعمر استدالال

سورةسورة البقرةالبقرة: (والوال تنكحواتنكحوا المشركاتالمشركات) وبقولهوبقوله فيفي سورةسورة الممتحنةالممتحنة: (والوال تمسكواتمسكوا بعصمبعصم

.(الكوافرالكوافر

ترجيحترجيح رأيرأي الجمهورالجمهور:والحقوالحق أنأن رأيرأي الجمهورالجمهور هوهو الصحيح،الصحيح، لوضوحلوضوح آيةآية المائدةالمائدة فيفي الداللةالداللة علىعلى

.الزواجالزواج منمن الكتابياتالكتابيات . وهيوهي منمن آخرآخر ماما نزلنزل كماكما جاءجاء فيفي الحديثالحديث
وأماوأما قولهقوله تعالىتعالى: (والوال تنكحواتنكحوا المشركاتالمشركات) وقولهوقوله: (والوال تمسكواتمسكوا بعصمبعصم الكوافرالكوافر) فإمافإما أنأن يقاليقال: 

ً ًأصال هذاهذا عامعام خصصتهخصصته سورةسورة المائدة،المائدة، أوأو يقاليقال: إنإن كلمةكلمة ” المشركاتالمشركات ” الال تتناولتتناول أهلأهل الكتابالكتاب أصال
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فيفي لغةلغة القرآن،القرآن، ولهذاولهذا يعطفيعطف أحدهماأحدهما علىعلى اآلخراآلخر كماكما فيفي سورةسورة البقرةالبقرة: (لملم يكنيكن الذينالذين كفرواكفروا

منمن أهلأهل الكتابالكتاب والمشركينوالمشركين منفكينمنفكين . .)،، (إنإن الذينالذين كفرواكفروا منمن أهلأهل الكتابالكتاب والمشركينوالمشركين فيفي نارنار

.(. . . . جهنمجهنم خالدينخالدين فيهافيها
وفيوفي سورةسورة الحجالحج يقوليقول تعالىتعالى: (إنإن الذينالذين آمنواآمنوا والذينوالذين هادواهادوا والنصارىوالنصارى والصابئينوالصابئين والمجوسوالمجوس 

والذينوالذين أشركوا،أشركوا، إنإن اللهالله يفصليفصل بينهمبينهم يوميوم القيامةالقيامة…) فجعلفجعل الذينالذين أشركواأشركوا صنًفاصنًفا متميًزامتميًزا عنعن

باقيباقي األصناف،األصناف، ويعنيويعني بهمبهم الوثنيينالوثنيين . والمرادوالمراد بـبـ ” الكوافرالكوافر ” فيفي آيةآية الممتحنةالممتحنة: المشركات،المشركات، كماكما

.يدليدل علىعلى ذلكذلك سياقسياق السورةالسورة

قيودقيود يجبيجب مراعاتهامراعاتها عندعند الزواجالزواج منمن الكتابيةالكتابية:وإذنوإذن يكونيكون الراجحالراجح ماما بيناهبيناه منمن أنأن األصلاألصل هوهو إباحةإباحة زواجزواج

المسلمالمسلم منمن الكتابية،الكتابية، ترغيبًاترغيبًا لهالها فيفي اإلسالم،اإلسالم، وتقريبًاوتقريبًا بينبين المسلمينالمسلمين وأهلوأهل الكتاب،الكتاب، وتوسيعًاوتوسيعًا

.لدائرةلدائرة التسامحالتسامح واأللفةواأللفة وحسنوحسن العشرةالعشرة بينبين الفريقينالفريقين

:ولكنولكن هذاهذا األصلاألصل معتبرمعتبر بعدةبعدة قيود،قيود، يجبيجب أالأال نغفلهانغفلها
:القيدالقيد األولاألول 
االستيثاقاالستيثاق منمن كونهاكونها ” كتابيةكتابية ” بمعنىبمعنى أنهاأنها تؤمنتؤمن بدينبدين سماويسماوي األصلاألصل كاليهوديةكاليهودية والنصرانية،والنصرانية، فهيفهي 

مؤمنةمؤمنة – فيفي الجملةالجملة – باللهبالله ورساالتهورساالته والداروالدار اآلخرةاآلخرة . وليستوليست ملحدةملحدة أوأو مرتدةمرتدة عنعن دينها،دينها، والوال

.مؤمنةمؤمنة بدينبدين ليسليس لهله نسبنسب معروفمعروف إلىإلى السماءالسماء

ومن المعلوم في الغرب اآلن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثالً مسيحية . وال

كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة . فقد تكون شيوعية مادية، وقد

.تكون على نحلة مرفوضة أساًسا في نظر اإلسالم كالبهائية ونحوها

:القيدالقيد الثانيالثاني
أنأن تكونتكون عفيفةعفيفة محصنةمحصنة فإنفإن اللهالله لملم يبحيبح كلكل كتابية،كتابية، بلبل قيدقيد فيفي آياتهآياته اإلباحةاإلباحة نفسهانفسها باإلحصان،باإلحصان، 

حيثحيث قالقال: (والمحصناتوالمحصنات منمن الذينالذين أوتواأوتوا الكتابالكتاب) قالقال ابنابن كثيركثير: والظاهروالظاهر أنأن المرادالمراد بالمحصناتبالمحصنات

العفيفاتالعفيفات عنعن الزنى،الزنى، كماكما فيفي اآليةاآلية األخرىاألخرى: (محصناتمحصنات غيرغير مسافحاتمسافحات والوال متخذاتمتخذات أخدانأخدان) .

وهذاوهذا ماما أختارهأختاره . فالفال يجوزيجوز للمسلمللمسلم بحالبحال أنأن يتزوجيتزوج منمن فتاةفتاة تسلمتسلم زمامهازمامها أليألي رجل،رجل، بلبل يجبيجب

.أنأن تكونتكون مستقيمةمستقيمة نظيفةنظيفة بعيدةبعيدة عنعن الشبهاتالشبهات
وهذاوهذا ماما اختارهاختاره ابنابن كثير،كثير، وذكروذكر أنهأنه رأىرأى الجمهور،الجمهور، وقالوقال ” وهووهو األشبه،األشبه، لئاللئال يجتمعيجتمع فيهافيها أنأن تكونتكون 

ذمية،ذمية، وهيوهي معمع ذلكذلك غيرغير عفيفة،عفيفة، فيفسدفيفسد حالهاحالها بالكلية،بالكلية، ويتحصلويتحصل زوجهازوجها علىعلى ماما قيلقيل فيفي المثلالمثل:

.(حشًفاحشًفا وسوءوسوء كيلهكيله ! “. (تفسيرتفسير ابنابن كثير،كثير، جـجـ 2،، واللهوالله أعلمأعلم . 20 طط. الحلبيالحلبي
ًرجالً سألهسأله: أيتزوجأيتزوج الرجلالرجل المرأةالمرأة منمن أهلأهل الكتابالكتاب ؟؟  وقدوقد جاءجاء عنعن اإلماماإلمام الحسنالحسن البصريالبصري أنأن رجال

ًفاعالً . فليعمدفليعمد إليهاإليها فقالفقال: ماما لهله وألهلوألهل الكتابالكتاب ؛؛ وقدوقد أكثرأكثر اللهالله المسلماتالمسلمات ؟؟ ! فإنفإن كانكان والبدوالبد فاعال

حصانًاحصانًا (أيأي محصنةمحصنة) غيرغير مسافحةمسافحة . قالقال الرجلالرجل: وماوما المسافحةالمسافحة ! ؟؟ قالقال: هيهي التيالتي إذاإذا لمحلمح

.الرجلالرجل إليهاإليها بعينهبعينه اتبعتهاتبعته

وال ريب أن هذا الصنف من النساء في المجتمعات الغربية في عصرنا يعتبر شيئًا نادًرا بل

شاذًا، كما تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم، وما نسميه نحن البكارة

والعفة واإلحصان والشرف ونحو ذلك، ليس له أية قيمة اجتماعية عندهم، والفتاة التي ال

�ر من أترابها، بل من أهلها وأقرب الناس إليها .صديق لها تُعي
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:القيدالقيد الثالثالثالث
أالأال تكونتكون منمن قومقوم يعادونيعادون المسلمينالمسلمين ويحاربونهمويحاربونهم . ولهذاولهذا فرقفرق جماعةجماعة منمن الفقهاءالفقهاء بينبين الذميةالذمية 

والحربيةوالحربية . فأباحوافأباحوا الزواجالزواج منمن األولى،األولى، ومنعواومنعوا الثانيةالثانية . وقدوقد جاءجاء هذاهذا عنعن ابنابن عباسعباس فقالفقال: منمن

نساءنساء أهلأهل الكتابالكتاب منمن يحليحل لنا،لنا، ومنهمومنهم منمن الال يحليحل لنالنا . ثمثم قرأقرأ: (قاتلواقاتلوا الذينالذين الال يؤمنونيؤمنون باللهبالله والوال

باليومباليوم اآلخر،اآلخر، والوال يحرمونيحرمون ماما حرمحرم اللهالله ورسوله،ورسوله، والوال يدينونيدينون ديندين الحقالحق منمن الذينالذين أوتواأوتوا الكتابالكتاب

حتىحتى يعطوايعطوا الجزيةالجزية . . . .) فمنفمن أعطىأعطى الجزيةالجزية حلحل لنالنا نساؤه،نساؤه، ومنومن لملم يعطيعط الجزيةالجزية لملم يحليحل لنالنا

.نساؤهنساؤه
وقدوقد ذكرذكر هذاهذا القولالقول إلبراهيمإلبراهيم النخعيالنخعي – أحدأحد فقهاءفقهاء الكوفةالكوفة وأئمتهاوأئمتها – فأعجبهفأعجبه (تفسيرتفسير الطبري،الطبري، 

جـجـ9،، صص. 788 بتحقيقبتحقيق شاكرشاكر). وفيوفي مصنفمصنف عبدعبد الرزاقالرزاق عنعن قتادةقتادة قالقال: الال تنكحتنكح امرأةامرأة منمن أهلأهل

.الكتابالكتاب إالإال فيفي عهدعهد . وعنوعن عليعلي رضيرضي اللهالله عنهعنه بنحوهبنحوه
.وعنوعن ابنابن جريججريج قالقال: بلغنيبلغني أالأال تنكحتنكح امرأةامرأة منمن أهلأهل الكتابالكتاب إالإال فيفي عهدعهد 
وفيوفي مجموعمجموع اإلماماإلمام زيدزيد عنعن عليعلي: أنهأنه كرهكره نكاحنكاح أهلأهل الحربالحرب . قالقال الشارحالشارح فيفي ” الروضالروض النضيرالنضير 

“: والمرادوالمراد بالكراهةبالكراهة: التحريمالتحريم ؛؛ ألنهمألنهم ليسواليسوا منمن أهلأهل ذمةذمة المسلمينالمسلمين . قالقال: وقالوقال قومقوم بكراهتهبكراهته

ولمولم يحرموه،يحرموه، لعموملعموم قولهقوله تعالىتعالى: (والمحصناتوالمحصنات منمن الذينالذين أوتواأوتوا الكتابالكتاب منمن قبلكمقبلكم) فغلبوافغلبوا

الكتابالكتاب علىعلى الدارالدار (الروضالروض النضير،النضير، جـجـ 4،، صص. 270 – 274). يعنييعني: داردار اإلسالماإلسالم . والذيوالذي منمن أهلأهل

.داردار اإلسالماإلسالم بخالفبخالف غيرهغيره منمن أهلأهل الكتابالكتاب

وال ريب أن لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل، فقد جعل الله المصاهرة من أقوى

الروابط بين البشر، وهي تلي رابطة النسب والدم، ولهذا قال سبحانه: (وهو الذي خلق من

الماء بشًرا فجعله نسبًا وصهًرا) (سورة الفرقان). فكيف تتحقق هذه الرابطة بين المسلمين

وبين قوم يحادونهم ويحاربونهم وكيف يسوغ للمسلم أن يصهر إليهم، فيصبح منهم أجداد

أوالده وجداتهم وأخوالهم وخاالتهم ؟ فضالً عن أن تكون زوجه وربة داره وأم أوالد منهم ؟

.وكيف يؤمن أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها قومها ؟

وال غرو أن رأينا العالمة أبا بكر الرازي الحنفي يميل إلى تأييد رأي ابن عباس، محتًجا له بقوله

تعالى: (ال تجد قوًما يؤمنون بالله واليوم اآلخر يوادون من حاد الله ورسوله) والزواج يوجب

المودة، يقول تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواًجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم

.(مودة ورحمة) (سورة الروم
قال: فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظوًرا ؛ ألن قوله تعالى: (يوادون من حاد الله 

ورسوله) إنما يقع على أهل الحرب، ألنهم في حد غير حدنا. (أحكام القرآن، جـ 2، ص. 397،

398).
يؤيد ذلك قوله تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 

.(وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون). (سورة الممتحنة: 9
وهل هناك تول لهؤالء أكثر من أن يزوج إليهم، وتصبح الواحدة من نسائهم جزءا من أسرته بل 

العمود الفقري في األسرة ؟
وبناء على هذا ال يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية، ما دامت الحرب قائمة بيننا وبين 

إسرائيل، وال قيمة لما يقال من التفرقة بين اليهودية والصهيونية، فالواقع أن كل يهودي

صهيوني، ألن المكونات العقلية والنفسية للصهيونية إنما مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها

.والتلمود . . . وكل امرأة يهودية إنما هي جندية – بروحها – في جيش إسرائيل
:القيدالقيد الرابعالرابع 
أالأال يكونيكون منمن وراءوراء الزواجالزواج منمن الكتابيةالكتابية فتنةفتنة والوال ضررضرر محققمحقق أوأو مرجح،مرجح، فإنفإن استعمالاستعمال المباحاتالمباحات 

أأ أأ
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كلهاكلها مقيدمقيد بعدمبعدم الضرر،الضرر، فإذافإذا تبينتبين أنأن فيفي إطالقإطالق استعمالهااستعمالها ضرًراضرًرا عاًما،عاًما، منعتمنعت منعًامنعًا عاًما،عاًما، أوأو

ضرًراضرًرا خاًصاخاًصا منعتمنعت منعًامنعًا خاًصا،خاًصا، وكلماوكلما عظمعظم الضررالضرر تأكدتأكد المنعالمنع والتحريم،والتحريم، وقدوقد قالقال صلىصلى اللهالله

.“ عليهعليه وسلموسلم: ” الال ضررضرر والوال ضرارضرار
وهذاوهذا الحديثالحديث يمثليمثل قاعدةقاعدة شرعيةشرعية قطعيةقطعية منمن قواعدقواعد الشرع،الشرع، ألنهألنه – وإنوإن كانكان بلفظهبلفظه حديثحديث 

آحادآحاد – مأخوذمأخوذ منمن حيثحيث المعنىالمعنى منمن نصوصنصوص وأحكاموأحكام جزئيةجزئية جمةجمة منمن القرآنالقرآن والسنة،والسنة، تفيدتفيد

.اليقيناليقين والقطعوالقطع
ومنومن هناهنا كانتكانت سلطةسلطة وليولي األمراألمر الشرعيالشرعي فيفي تقييدتقييد بعضبعض المباحاتالمباحات إذاإذا خشيخشي منمن إطالقإطالق 

.استخدامهااستخدامها أوأو تناولهاتناولها ضرًراضرًرا معينًامعينًا

:والضرروالضرر المخوفالمخوف بزواجبزواج غيرغير المسلمةالمسلمة يتحققيتحقق فيفي صورصور كثيرةكثيرة منهامنها
أنأن ينتشرينتشر الزواجالزواج منمن غيرغير المسلمات،المسلمات، بحيثبحيث يؤثريؤثر علىعلى الفتياتالفتيات المسلماتالمسلمات الصالحاتالصالحات– 1 

للزواج،للزواج، وذلكوذلك أنأن عددعدد النساءالنساء غالبًاغالبًا ماما يكونيكون مثلمثل عددعدد الرجالالرجال أوأو أكثر،أكثر، وعددوعدد الصالحاتالصالحات للزواجللزواج

.منهنمنهن أكبرأكبر قطعًاقطعًا منمن عددعدد القادرينالقادرين علىعلى أعباءأعباء الزواجالزواج منمن الرجالالرجال
فإذافإذا أصبحأصبح التزوجالتزوج بغيربغير المسلماتالمسلمات ظاهرةظاهرة اجتماعيةاجتماعية مألوفة،مألوفة، فإنفإن مثلمثل عددهنعددهن منمن بناتبنات 

المسلمينالمسلمين سيحرمنسيحرمن منمن الزواج،الزواج، والوال سيماسيما أنأن تعددتعدد الزوجاتالزوجات فيفي عصرناعصرنا أصبحأصبح أمًراأمًرا نادًرا،نادًرا، بلبل

شاذًا،شاذًا، ومنومن المقررالمقرر المعلومالمعلوم بالضرورةبالضرورة أنأن المسلمةالمسلمة الال يحليحل لهالها أنأن تتزوجتتزوج إالإال مسلًما،مسلًما، فالفال حلحل

.لهذهلهذه المعادلةالمعادلة إالإال سدسد بابباب الزواجالزواج منمن غيرغير المسلماتالمسلمات إذاإذا خيفخيف علىعلى المسلماتالمسلمات

وإذا كان المسلمون في بلد ما، يمثلون أقلية محدودة، مثل بعض الجاليات في أوروبا وأمريكا،

وبعض األقليات في آسيا وأفريقية، فمنطق الشريعة وروحها يقتضي تحريم زواج الرجال

المسلمين من غير المسلمات، وإال كانت النتيجة أال يجد بنات المسلمين – أو عدد كبير منهن

:– رجالً مسلما يتقدم للزواج منهن، وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة ألحد أمور ثالث
.أ ) إما الزواج من غير مسلم، وهذا باطل في اإلسالم ) 
.ب ) وإما االنحراف، والسير في طريق الرذيلة . وهذا من كبائر اإلثم ) 
.جـ) وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية واألمومة) 
وكل هذا مما ال يرضاه اإلسالم . وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من غير 

.المسلمات، مع منع المسلمة من التزوج بغير المسلم
هذا الضرر الذي نبهنا عليه هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – فيما رواه اإلمام 

محمد بن الحسن – في كتابه ” اآلثار، حين بلغه أن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان تزوج –

وهو بالمدائن – امرأة يهودية، فكتب إليه عمر مرة أخرى: أعزم عليك أال تضع كتابي هذا حتى

تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون، فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى

بذلك فتنة لنساء المسلمين “. (انظر كتابنا: شريعة اإلسالم: خلودها وصالحها للتطبيق في كل

.(زمان ومكان، ص39، ط. أولى

ًتعليالً آخرآخر– 2 وقدوقد ذكرذكر اإلماماإلمام سعيدسعيد بنبن منصورمنصور فيفي سننهسننه قصةقصة زواجزواج حذيفةحذيفة هذه،هذه، ولكنهولكنه ذكرذكر تعليال

لمنعلمنع عمرعمر لحذيفةلحذيفة . فبعدفبعد أنأن نفىنفى حرمةحرمة هذاهذا الزواجالزواج قالقال: ” ولكنيولكني خشيتخشيت أنأن تعاطواتعاطوا

المومساتالمومسات منهنمنهن “. (المصدرالمصدر السابقالسابق صص40،، وكذلكوكذلك ذكرهذكره الطبري،الطبري، جـجـ 4،، صص366،، 367،، طط.

المعارفالمعارف: وتكلموتكلم عنهعنه ابنابن كثير،كثير، جـجـ 1،، صص257 وصححوصحح إسنادهإسناده . وهناكوهناك علةعلة ثالثةثالثة ذكرهاذكرها عبدعبد

الرزاقالرزاق فيفي ” المصنفالمصنف ” عنعن سعيدسعيد بنبن المسيبالمسيب عنعن عمرعمر: أنهأنه عزمعزم عليهعليه أنأن يفارقها،يفارقها، خشيةخشية أنأن
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يقيسيقيس الناسالناس المجوسيةالمجوسية علىعلى الكتابيةالكتابية ويتزوجواويتزوجوا المجوسالمجوس اقتداءاقتداء بحذيفة،بحذيفة، جاهلينجاهلين الرخصةالرخصة التيالتي

.(كانتكانت منمن اللهالله فيفي الكتابياتالكتابيات خاصةخاصة . وانظروانظر المصنف،المصنف، جـجـ 7،، صص178

.وال مانع أن يكون كل من العلتين مقصودًا لعمر رضي الله عنه
فهو يخشى – من ناحية – كساد سوق الفتيات المسلمات، أو كثير منهن . وفي ذلك فتنة أي 

.فتنة
ومن ناحية أخرى يخشى أن يتساهل بعض الناس في شرط اإلحصان – العفاف – الذي قيد به 

القرآن حل الزواج منهن، حتى يتعاطوا زواج الفاجرات والمومسات، وكلتاهما مفسدة ينبغي

أن تمنع قبل وقوعها، عمالً بسد الذرائع . ولعل هذا نفسه ما جعل عمر يعزم على طلحة بن

عبيد الله إال طلق امرأة كتابية تزوجها، وكانت بنت عظيم يهود، كما في مصنف عبد الرزاق.

.((المصنف، جـ 7 ص177 – 178

إنإن الزواجالزواج منمن غيرغير المسلمةالمسلمة إذاإذا كانتكانت أجنبيةأجنبية غريبةغريبة عنعن الوطنالوطن واللغةواللغة والثقافةوالثقافة والتقاليدوالتقاليد –– 3

مثلمثل زواجزواج العربيالعربي والشرقيوالشرقي منمن األوروبياتاألوروبيات واألمريكياتواألمريكيات النصرانياتالنصرانيات – يمثليمثل خطًراخطًرا آخرآخر يحسيحس

ًماثالً للعيانللعيان . فكثيًرافكثيًرا ماما يذهبيذهب بهبه كلكل منمن يدرسيدرس هذههذه الظاهرةالظاهرة بعمقبعمق وإنصاف،وإنصاف، بلبل يراهيراه مجسدًامجسدًا ماثال

بعضبعض أبناءأبناء العربالعرب المسلمينالمسلمين إلىإلى أوروباأوروبا وأمريكاوأمريكا للدراسةللدراسة فيفي جامعاتها،جامعاتها، أوأو للتدريبللتدريب فيفي

مصانعها،مصانعها، أوأو للعملللعمل فيفي مؤسساتها،مؤسساتها، وقدوقد يمتديمتد بهبه الزمنالزمن هناكهناك إلىإلى سنواتسنوات ثمثم يعوديعود أحدهمأحدهم

يصحبيصحب زوجةزوجة أجنبية،أجنبية، دينهادينها غيرغير دينه،دينه، ولغتهاولغتها غيرغير لغته،لغته، وجنسهاوجنسها غيرغير جنسه،جنسه، وتقاليدهاوتقاليدها غيرغير

تقاليده،تقاليده، ومفاهيمهاومفاهيمها غيرغير مفاهيمه،مفاهيمه، أوأو علىعلى األقلاألقل غيرغير تقاليدتقاليد قومهقومه ومفاهيمهم،ومفاهيمهم، فإذافإذا رضيترضيت أنأن

تعيشتعيش فيفي وطنهوطنه – وكثيًراوكثيًرا ماما الال ترضىترضى – وقدروقدر ألحدألحد منمن أبويهأبويه أوأو إخوانهإخوانه أوأو أقاربه،أقاربه، أنأن يزورهيزوره فيفي

بيته،بيته، وجدوجد نفسهنفسه غريبًاغريبًا . فالبيتفالبيت بمادياتهبمادياته ومعنوياتهومعنوياته أمريكيأمريكي الطابعالطابع أوأو أوربيهأوربيه فيفي كلكل شيء،شيء، وهووهو

بيتبيت ” المدامالمدام ” وليسوليس بيتبيت صاحبناصاحبنا العربيالعربي المسلم،المسلم، هيهي القوامةالقوامة عليه،عليه، وليسوليس هوهو القوامالقوام عليهاعليها .

ويعودويعود أهلأهل الرجلالرجل إلىإلى قريتهمقريتهم أوأو مدينتهممدينتهم باألسىباألسى والمرارة،والمرارة، وقدوقد أحسواأحسوا بأنهمبأنهم فقدوافقدوا ابنهمابنهم وهووهو

!! علىعلى قيدقيد الحياةالحياة
وتشتدوتشتد المصيبةالمصيبة حينحين يولديولد لهمالهما أطفال،أطفال، فهمفهم يشبونيشبون – غالبًاغالبًا – علىعلى ماما تريدتريد األم،األم، الال علىعلى ماما يريديريد 

األباألب إنإن كانتكانت لهله إرادة،إرادة، فهمفهم أدنىأدنى إليها،إليها، ألصقألصق بها،بها، وأعمقوأعمق تأثًراتأثًرا بها،بها، وخصوًصاوخصوًصا إذاإذا ولدواولدوا فيفي

أرضهاأرضها وبينوبين قومهاقومها هي،هي، وهناوهنا ينشأينشأ هؤالءهؤالء األوالداألوالد علىعلى ديندين األماألم وعلىوعلى احتراماحترام قيمهاقيمها ومفاهيمهاومفاهيمها

ًوفعالً . وتقاليدهاوتقاليدها . وحتىوحتى لولو بقوابقوا علىعلى ديندين األب،األب، فإنمافإنما يبقونيبقون عليهعليه اسًمااسًما وصورة،وصورة، الال حقيقةحقيقة وفعال

.ومعنىومعنى هذاهذا أنناأننا نخسرنخسر هؤالءهؤالء الناشئةالناشئة دينيًادينيًا وقوميًاوقوميًا إنإن لملم نخسرنخسر آباءهمآباءهم أيًضاأيًضا

وهذا الصنف أهون شًرا من صنف آخر يتزوج األجنبية، ثم يستقر ويبقى معها في وطنها وبين

قومها، بحيث يندمج فيهم ، وال يكاد يذكر دينه وأهله ووطنه وأمته . أما أوالده فهم ينشأون

أوروبيين أو أمريكيين، إن لم يكن في الوجوه واألسماء، ففي الفكر والخلق والسلوك، وربما

في االعتقاد أيًضا، وربما فقدوا الوجه واالسم كذلك، فلم يبق لهم شيء يذكرهم بأنهم انحدروا

.من أصول عربية أو إسالمية
ومن أجل هذه المفسدة، نرى كثيًرا من الدول تحرم على سفرائها، وكذلك ضباط جيشها، أن 

.يتزوجوا أجنبيات، بناء على مصالح واعتبارات وطنية وقومية

تنبيهتنبيه مهممهم:وفيوفي ختامختام هذاهذا البحث،البحث، أرىأرى لزاًمالزاًما عليعلي – فيفي ضوءضوء الظروفالظروف والمالبساتوالمالبسات التيالتي تتغيرتتغير

الفتوىالفتوى بتغيرهابتغيرها – أنأن أنبهأنبه علىعلى أمرأمر الال يغيبيغيب عنعن ذويذوي البصائر،البصائر، وهووهو فيفي نظرينظري علىعلى غايةغاية منمن

ألأل
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:األهمية،األهمية، وهووهو
:إنإن اإلسالماإلسالم حينحين رخصرخص فيفي الزواجالزواج منمن الكتابياتالكتابيات راعىراعى أمرينأمرين 
أنأن الكتابيةالكتابية ذاتذات ديندين سماويسماوي فيفي األصل،األصل، فهيفهي تشتركتشترك معمع المسلمالمسلم فيفي اإليماناإليمان وبرساالته،وبرساالته،– 1 

وبالداروبالدار اآلخرةاآلخرة وبالقيموبالقيم األخالقية،األخالقية، والمثلوالمثل الروحيةالروحية التيالتي توارثتهاتوارثتها اإلنسانيةاإلنسانية عنعن النبوات،النبوات، وذلكوذلك

فيفي الجملةالجملة الال فيفي التفصيلالتفصيل طبعًاطبعًا . وهذاوهذا يجعليجعل المسافةالمسافة بينهابينها وبينوبين اإلسالماإلسالم قريبة،قريبة، ألنهألنه يعترفيعترف

.بأصلبأصل دينه،دينه، ويقرويقر بأصولهبأصوله فيفي الجملة،الجملة، ويزيدويزيد عليهاعليها ويتممهاويتممها بكلبكل نافعنافع وجديدوجديد

إنإن المرأةالمرأة الكتابيةالكتابية – وهذاوهذا شأنهاشأنها – إذاإذا عاشتعاشت فيفي ظلظل زوجزوج مسلممسلم ملتزمملتزم باإلسالم،باإلسالم، وتحتوتحت– 2

سلطانسلطان مجتمعمجتمع مسلممسلم مستمسكمستمسك بشرائعبشرائع اإلسالماإلسالم – تصبحتصبح فيفي دوردور المتأثرالمتأثر الال المؤثرالمؤثر والقابلوالقابل الال

ًوعمالً . فإذافإذا لملم تدخلتدخل فيفي الفاعلالفاعل – فالمتوقعفالمتوقع منهامنها والمرجووالمرجو لهالها أنأن تدخلتدخل فيفي اإلسالماإلسالم اعتقادًااعتقادًا وعمال

ًوعمالً . فإنهافإنها تدخلتدخل فيفي اإلسالماإلسالم منمن عقيدةعقيدة اإلسالماإلسالم – وهذاوهذا حقهاحقها إذإذ الال إكراهإكراه فيفي الدينالدين – اعتقادًااعتقادًا وعمال

حيثحيث هوهو تقاليدتقاليد وآدابوآداب اجتماعيةاجتماعية . ومعنىومعنى هذاهذا أنهاأنها تذوبتذوب داخلداخل المجتمعالمجتمع اإلسالمياإلسالمي سلوكيًا،سلوكيًا، إنإن

.لملم تذبتذب فيهفيه عقائديًاعقائديًا
وبهذاوبهذا الال يخشىيخشى منهامنها أنأن تؤثرتؤثر علىعلى الزوجالزوج أوأو علىعلى األوالد،األوالد، ألنألن سلطانسلطان المجتمعالمجتمع اإلسالمياإلسالمي منمن 

.حولهاحولها أقوىأقوى وأعظموأعظم منمن أيأي محاولةمحاولة منهامنها لولو حدثتحدثت
كماكما أنأن قوةقوة الزوجالزوج عادةعادة فيفي تلكتلك األعصار،األعصار، وغيرتهوغيرته علىعلى دينه،دينه، واعتزازهواعتزازه بهبه اعتزاًزااعتزاًزا الال حدحد له،له، 

وحرصهوحرصه علىعلى حسنحسن تنشئةتنشئة أوالده،أوالده، وسالمةوسالمة عقيدتهم،عقيدتهم، يفقديفقد الزوجةالزوجة القدرةالقدرة علىعلى أنأن تؤثرتؤثر فيفي

.األوالداألوالد تأثيًراتأثيًرا يتنافىيتنافى معمع خطخط اإلسالماإلسالم
أماأما فيفي عصرنا،عصرنا، فيجبفيجب أنأن نعترفنعترف بشجاعةبشجاعة وصراحةوصراحة: إنإن سلطانسلطان الرجلالرجل علىعلى المرأةالمرأة المثقفةالمثقفة 

.قدقد ضعف،ضعف، وإنوإن شخصيةشخصية المرأةالمرأة قدقد قويت،قويت، وبخاصةوبخاصة المرأةالمرأة الغربيةالغربية
أماأما سلطانسلطان المجتمعالمجتمع المسلمالمسلم فأينفأين هوهو ؟؟ إنإن المجتمعالمجتمع اإلسالمياإلسالمي الحقيقيالحقيقي الذيالذي يتبنىيتبنى اإلسالماإلسالم 

.عقيدةعقيدة وشريعةوشريعة ومفاهيمومفاهيم وتقاليدوتقاليد وأخالقًاوأخالقًا وحضارةوحضارة شاملة،شاملة، غيرغير موجودموجود اليوماليوم
وإذاوإذا كانكان المجتمعالمجتمع المسلمالمسلم غيرغير موجودموجود بالصورةبالصورة المنشودة،المنشودة، فيجبفيجب أنأن تبقىتبقى األسرةاألسرة المسلمةالمسلمة 

.موجودة،موجودة، عسىعسى أنأن تعوضتعوض بعضبعض النقصالنقص الناتجالناتج عنعن غيابغياب المجتمعالمجتمع اإلسالمياإلسالمي الكاملالكامل

فإذا فرطنا في األسرة هي األخرى، فأصبحت تتكون من أم غير مسلمة، وأب ال يبالي ما يصنع

! أبناؤه وبناته، وال ما تصنع زوجته، فقل على اإلسالم وأهله السالم

ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع سدًا للذريعة إلى ألوان

شتى من الضرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . وال يسوغ القول

.بجوازه إال لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة، وهو يقدر بقدرها

وال ننسى هنا أن نذكر أنه مهما ترخص المترخصون في الزواج من غير المسلمة، فإن مما ال

خالف عليه، أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدة، فال شك أن توافق

الزوجين من الناحية الدينية أعون على الحياة السعيدة . بل كلما توافقا فكريًا ومذهبيًا كان

.أفضل
وأكثر من ذلك أن اإلسالم ال يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة، بل يرغب كل الترغيب في 

الزواج من المسلمة المتدينة، فهي أحرص على مرضاة الله، وأرعى لحق الزوج، وأقدر على

حفظ نفسها وماله وولده . ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ”
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.“ فاظفر بذات الدين تربت يداك
واللهوالله أعلمأعلم 

 


