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 زواج   املسلم   من   الكتابية   ف   العص   احلاض   ف   ضوء   التفسي   االجتامعي 

The Marriage between a Muslim Man and a Kitābī Woman  

in light of Contemporary Sociological Exegeses 

Muhammad Rafiq Ghariq*  غريق   رفيق   حممد 

Nashwan Abdo Khaled**  .خالد   عبده   نشوان   د 

 التفسيية؛   الرؤية  ضوء  ف   الكتابية  من  املسلم   زواج  وهي  املعارصة،  االجتامعية  القضايا   من  مهمة  قضية  البحث  هذا  يتناول  امللخص: 

 يرغبون  منهم   وكثي   هناك.  املعيشية  ظروفهم   وهييؤون  هلم،  مسكنا    وخيتاروه  الغرب  إىل  شتى  ألسباب  يسافرون  املسلمني  من  كثيا  ألن

 من   يتبعها   وما   الكتابية،  من  املسلم  زواج  قضية    ذلك   عىل  ترتبت   التي  القضايا  أبرز   ومن  غيها،  أو  الكتابيات   الغربيات  من  الزواج  ف 

،  واملفرسون  الفقهاء  تناوهلا   قد  القضية  أن  ومع  أحكام،  قوالب  أخذت  قد  املعارص  االجتامعي  التفسي  ف   االجتامعية  النظرة  أن  إال  قديام 

 ضوء   ف   اإلشكالية  هذه  حل  ف   املعارصين  املفرسين  آراء  نبني  البحث  هذا  خالل  ومن  تبعاهتا،  وبيان  القضية  هذه  عىل  احلكم   ف   جديدة

 املفرسين   آراء   لتناول  التحليلية  الطريقة  الباحثان  وسلك   التفسي.  ف  االجتامعية  املدرسة  إىل   املنتسبني  سيام  وال  القرآنية،  اآليات 

 الكتابية   تفضيل  إىل  تفيض  ال  ومعايي  بضوابط  الكتابية  من  املسلم   زواج  جواز  أبرزها:  من  والتي  املرجوة  النتائج  إىل  للوصول  ونقاشها 

 .غيه من أوىل الذريعة سد   فإن وإال أوىل، هو  ملا   والرتك للزهد جماال   ترتك وال املسلمة، عىل

 النكاح.  فقه واألديان؛ اإلسالم  املعارص؛  التفسي االجتامعي؛  التفسي الكتابيات؛  من الزواج  املفتاحية:   الكلامت 

ABSTRACT: This research discusses an important contemporary issue that is the marriage of a 
Muslim man to a woman from the People of the Book (kitābiyyah) in light of contemporary 
sociological exegesis. Many Muslims, for various reasons, migrated to the West and had to adapt and 
assimilate themselves. As such, some of them also desire to marry locals from the People of the Book. 
Consequently, many issues arise from the marriage of a Muslim man to kitābiyyah, especially that 
related to aḥkām. Although this issue was addressed by jurists and exegetes of the past, yet 
contemporary sociological exegetes have formulated new forms of rulings pertaining to this issue. 
The researchers explore the opinions of the contemporary exegetes, especially those affiliated with 
the school sociological exegesis, on resolving this issue in light of the Qurʾān. 

Keywords & phrases: Interfaith marriage; Sociological exegesis; contemporary exegesis; Islam and 

other religions; Rulings on marriage. 
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 املقدمة 

  بعد؛ أما املصطفى، عبده عل  والسالم  والصالة وكفى، هلل احلمد

  اإلسالمي،  والرتاث الثقافات  دراسة يف القرون عرب ونجاحهم  والفكرية، املادية العلوم يف الغرب تطور فإن  

 الثقافية   العالقات  ووثوق  غريهم  مع  املسلمني  اختالط  وكثرة  جانب،  كل  من  العامل  عل  وفرضها  املادية،  حضارهتم  وفوز

عية املسائل بعض يف والبحث الدراسة من مزيدا   تستدعي  احلايل،  واقعنا يف  املختلفة الشعوب بني القائمة  أفتى التي الّش 

مون،  واملفرسون  الفقهاء  هبا  يف   تابالك  أهل  عل  احلكم   إن  حيث  الكتاب؛  بأهل  يتعل ق  ما  املسائل  تلك   أهم    ومن   املتقد 

ي  من  وتطور  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عهد  يف  كان  عام  كثريا    تغري  قد  املعارص،  الواقع  كثري   عل  مسيطر    قاهر  غالب  إىل  ضعيف    ذليل    ذم 

ا   وتغريت  والثروات،  القدرات  من  بينهام،   العالقة  وحدود  اإلسالم،  ودار  احلرب  دار  مثل  كثرية  مصطلحات  هلا  تبع 

ر  باتت  قد   التي  القضي ة  وهي  املسلمني،  وبني  ينهم ب  نكاحال  موضوع  هو   هنا  عرضه  نريد   والذي  من   الئحة    تتصد 

ة فيها الن ظر إعادة تستدعي التي املوضوعات    .متناهية بدق 

  ثم   أوال ،  لفهمه  املساعدة  املقدمات  بعض  إىل  نشري  أن  الرضوري  من  فإنه  املوضوع  صلب  يف  نّشع  أن  وقبل

ا املوضوع بيان عل نسري ا تباع   آليت:ا للرتتيب وفق 

 اإلسالم   يف  الزواج   مّشوعية  .1

َج،  من  اسم    لغة:  الزواج ا،  سل م  مثل:  َزوَّ ا،  وكل م  سالم  وا   تعاىل:  قال  االقرتان،  بمعنى  وهو  كالم  ر ِذينَ   ﴿اْحّشر وا   الَّ   َظَلمر

مْ  وَن﴾  َكانروا   َوَما   َوَأْزَواَجهر   الرجل:   المرأة  يقال  وقد  واألنثى،  للذكر  التأنيث  تاء  بغري  والزوج:  [22]الصافات:  َيْعبردر

 1.والوطء واجلمع الضم بمعنى لغة والنكاح النكاح، عل التزويج لفظ ويطلق التأنيث. بتاء زوجة

  لوطء، ا  يف  حقيقة  وهو  قصدا ،  للمرأة  االستمتاع  وحل  للرجل  املتعة  ملك  يفيد  عقد"  احلنفية:  عند  والزواج

  حقيقة   وهو  ترمجته،  أو  التزويج  أو  النكاح  بلفظ  وطء  إباحة  يتضمن  عقد"  بأنه:  واحلنابلة  الشافعية  وعرفه 2".العقد   يف  جماز

 
  القاهرة: )  املنري   املصباح   الرافعي،  عيل بن  وأمحد  ؛407ص  ، 1ج  ،م( 1961/  هـ 1381  مرص، مطبعة مرص:) الوسيط   املعجم   العربية، اللغة  جممع   1

  م(، 1996/ هـ1416  ،1ط النفائس،  دار بريوت:)  الفقهاء   لغة   معجم   جي، قلعة رواس وحممد ؛352ص  ،1ج م(، 1925 ، 6ط  األمريية، املطبعة

 . 209ص

 . 83ص  ،3ج د.ت(، املعرفة،  دار بريوت: ) الرائق   البحر   إبراهيم، بن الدين زين ، نجيم  ابن  2
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 أو   حمتاج    لقادر    بصيغة    كتابية    وأمة    وجموسية    حمرم    غري  بأنثى  متتُّع    لِـِحل    عقد  "  املالكية:  وعند 3".الوطء  يف  جماز  العقد،  يف

 4".ال  نس راج  

 عل   واالستطاعة  الشهوة   غلبة عند  واجبا    فيكون  لغريه،  زمان  ومن  آلخر،  شخص  من  خيتلف   الزواج  وحكم

 والظلم   االستطاعة  عدم  عند  حراما    أو  مكروها    يكون  وقد  االستطاعة،  حني  انيالطغ   غري  يف  ومستحسنا    ومندوبا    الزواج،

 5.الفقه  كتب يف املذكور  هو كام الزوج عل

وا   ﴿...  تعاىل:  فقال  القرآن،  يف  واستحبابه  الزواج  وجوب  وثبت حر
م   َطاَب   َما   َفانكِ نَ   َلكر    م 

ِ
  َوثراَلَث   َمْثنَى   الن َساء

َباعَ  وا  َأالَّ   ِخْفترمْ   َفإِنْ   َورر مْ   َمَلَكْت   َما   َأوْ   َفَواِحَدة    َتْعِدلر وا  َأالَّ   َأْدَنى  َذلَِك   َأْياَمنركر ولر   أولياء   تعاىل  اهلل   روأم  بل   [.3]النساء:  ﴾َتعر

وا ﴿   قوله:  يف  األيامى  بتزويج  يقوموا  أن  األمور مْ   اأْلََياَمى   َوَأنكِحر نيَ   ِمنكر احِلِ مْ   ِمنْ   َوالصَّ مْ   ِعَباِدكر ونروا   إِن   َوإَِمائِكر َقَراءَ   َيكر   فر

ْغنِِهمر   [.32]النور:  ﴾َعلِيم    َواِسع    َواهللَّر   َفْضلِهِ   ِمن   اهللَّر   ير

َباِب   َمْعَّشَ   َيا »  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  ما  منها  ومشهورة.  فكثرية  الزواج  يف  غيبالرت  يف  األحاديث  وأما   اْسَتَطاعَ   َمنِ   الشَّ

مر  ْج،   الَباَءةَ   ِمنْكر ْ   َوَمنْ   َفْلَيَتَزوَّ ْومِ   َفَعَلْيهِ   َيْسَتطِعْ   مَل هر   بِالصَّ  6. «ِوَجاء    َلهر   َفإِنَّ

  فرقها  بكامل  اإلسالمية  واألمة  الساموية، األديان  عليه  وأمجع  السليمة،  والفطرة   السليم  العقل   يؤيده   ما  وهذا

  منها:   متعددة،  وِحَكم    كثرية  فوائد  مّشوعيته  ويف  اإلسالم.   منتسبي  من  أحد  مّشوعيته  يف   خيتلف  ومل  وحديثا ،  قديام  

 الد، والتو  باإلنجاب  واالنقراض،  الزوال  من  اإلنساين  النوع  وحفظ  احلرام،  يف  الوقوع   عن  وزوجه  نفسه  املرء  إعفاف"

 بني   تعاون  فالزواج  أفرادها،  بني  التعاون  وإجياد  املجتمع،  تنظيم  يتم    هبا  التي  األرسة  وإقامة  النسب،  وحفظ  النسل،  وبقاء

ة  وعقد  احلياة،  أعباء  لتحمل  الزوجني  عل   االستعانة  يتم  وبه  األرس،  روابط  وتقوية   اجلامعات،  بني  وتعاضد  مود 

 واملقاصد. احِلَكم من ذلك غري إىل 7".املصالح

 
 . 53ص ، 2ج م(، 1998/ هـ1418  ،1ط العلمية،  الكتب دار ريوت:ب)  الوهاب   فتح   األنصاري، حممد بن  زكريا  3

 . 332ص ، 2ج املعارف(،  دار مرص:) املسالك   أقرب   عل   الصغري   الّشح  الدردير، حممد بن  أمحد الربكات أبو   4

 . 34-31ص  ،7ج  م(، 1985هـ/1405 ، 2ط الفكر، دار دمشق:)   وأدلته   اإلسالمي   الفقه  الزحييل،  وحبة انظر:   5

  الباءة استطاع »من ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله باب النكاح،  كتاب م(، 2002هـ/1423 ، 1ط  كثري، ابن دار  دمشق:)  الصحيح   البخاري،  إسامعيل بن حممد 6

 . 5065رقم ، 1292ص فليتزوج«، 

 . 31ص  ،7ج ، وأدلته   اإلسالمي   الفقه   الزحييل،  7
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 الزواج  يف   الكفاءة   مكانة  .2

 مؤي دة  مبارك،  عقد  أساس  عل  إال   تقوم  ال   ألطفاهلا،  خصبا    وأرضا    ألعضائها  حمضنا    تكون  أن  تستطيع  التي  األرسة  إن

 عل   اإلسالم  حث    فلهذا  ومتطلباته.  الّشع  ألوامر  موافقا    اجالزو  يكون  أن  إال   ذلك   يكون  وال   وتعاىل،  سبحانه  اهلل  من

 وأن   والنسب،  واحلسب  واجلامل،  املال،  عل  وترجيحه  فيها،  الصالح  جانب  ومراعاة  الصاحلة،  الزوجة  باختيار  امماالهت

 تبقى   وال   تنتهي،  ما  رسعان  التي  وزخرفتها  الدنيا  بزينة  خيدع  فال  ألوالده،  ومربي ة  احلياة،  يف  كّشيكة  املخطوبة  إىل  ينظر

نَْكحر »  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  به.  وااللتزام  الدين  إال  :   املَْرَأةر   تر يِن،   بَِذاِت   َفاْظَفرْ   ،َولِِدينَِها   َومَجَاهِلَا   َوحِلََسبَِها   ملَِاهِلَا   أِلَْرَبع    َتِرَبْت   الد 

 8.«َيَداكَ 

  برعايتها،  إال   ودوامها  األرسة  لبقاء  يرضمن  ال   التي  الكفاءة،  -البحث  هذا   يف  بصدده  نحن  والذي-   أمهها  ومن

 أن   إال   وغريها،  واملهنة  والنسب  واحلسب   املال  من  احلياة  جوانب  مجيع  تشمل  والكفاءة  الزواج.  انعقاد  قبل  هبا  والعناية

 اآلخر،  منهام  كل  وينصح  بينهام،  فيام  متعاونني  ملتزمني،  مسلمني  الزوجان  يكون  بأن  الدين،  يف  الكفاءة  ذلك  يف  األهم

 أو   املّشكني  زواج  اإلسالم  منع  وهلذا  اآلخرة.   يف  األبدية  والراحة  الدنيا  يف  الطيبة  احلياة  إىل  للوصول  بيده  ويأخذ

 أباح   القرآن  أن  إال   باملّشك،  تتزوج  أن  املسلمة  للمرأة  حيل  ال   كام  مّشكة،  ينكح  أن  مسلم  ألمرء   حيل  فال  املّشكات،

 له. العلامء  ونظرة وآثاره ورشوطه، حكمه، عن اآلتية النقاط يف فنتكلم  بالكتابية، يتزوج أن للمسلم

   املسلامت   بغري   الزواج   يف   املتقدمني   امء العل  آراء  .3

 قوله   يف  منعه  تعاىل  اهلل  ألن   جيوز؛  ال   املّشك  من  املسلمة  نكاح  وكذلك  املّشكة،  من  املسلم  نكاح  أن  عل  املفرسون  اتفق

وا   َواَل ﴿   تعاىل: حر
َكاِت   َتنكِ ْؤِمنَّ   َحتَّى   املْرّْشِ ْؤِمنَة    َوأَلََمة    ير ن   َخرْي    مُّ َكة    م  ّْشِ مْ   وْ َولَ   مُّ وا  َواَل   َأْعَجَبْتكر حر

كِنيَ   ترنكِ ْؤِمنروا   َحتَّى   املْرّْشِ   ير

ْؤِمن    َوَلَعْبد   ن   َخرْي    مُّ ك    م  ّْشِ مْ   َوَلوْ   مُّ ونَ   أروَلئَِك   َأْعَجَبكر و  َواهللَّر   النَّارِ   إىَِل   َيْدعر َبيـــ نر   بِإِْذنِهِ   َواملَْْغِفَرةِ   اجْلَنَّةِ   إىَِل   َيْدعر   َآَياتِهِ   َوير

مْ   نَّـــاسِ لِل ونَ   َلَعلَّهر رر    [.221]البقرة: ﴾َيَتَذكَّ

مر   أرِحلَّ   اْلَيْومَ ﴿  تعاىل:  قوله  وجعلوا   عكس(  )وال  الكتابية  من  املسلم  نكاح  جواز  عل   كذلك  واتفقوا   َلكر

ي َباتر  ِذينَ   َوَطَعامر   الطَّ مْ   ِحل    اْلكَِتاَب   أروتروا   الَّ كر مْ   لَّ كر ِذينَ   ِمنَ   َواملْرْحَصنَاتر   املْرْؤِمنَاِت   ِمنَ   ْحَصنَاتر َواملْر   هَلُّمْ   ِحل    َوَطَعامر   أروتروا   الَّ

مْ   ِمن   اْلكَِتاَب  نَّ   إَِذا   َقْبلِكر وهر نَّ   َآَتْيترمر وَرهر ِْصننِيَ   أرجر َسافِِحنيَ   َغرْيَ   حمر تَِّخِذي   َواَل   مر رْ   َوَمن   َأْخَدان    مر ياَمنِ   َيْكفر   َعَملرهر   َحبِطَ   َفَقدْ   بِاإْلِ

 
  الصحيح   النيسابوري،  القشريي  احلجاج  بن  لمومس  ؛5090رقم  ،1298ص  الدين،  يف األكفاء  بابا  النكاح،  كتاب  ، البخاري صحيح  البخاري، 8

 . 1466رقم ،670ص الدين، ذات نكاح  استحباب  باب  الرضاع، كتاب م(،2006/هـ 1427 ، 1ط  طيبة، دار الرياض:)
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وَ  ينَ   ِمنَ  ِخَرةِ اآْلَ   يِف  َوهر صا    أو  ناسخا    [5]املائدة:  ﴾اْْلَارِسِ  األمة   من  املسلم  نكاح  يف  بينهم  فيام  واختلفوا   البقرة.   آلية  خمص 

 وأن   احلرة،  من  االستطاعة  بعدم  ايقي دوهن واآلخرون  تقييد،  دون  جوازها  عل  فاجلمهور  احلرب،   دار  يف  واألمة الكتابية،

 وعدم   البقرة،  يف  املّشك  من  النكاح  حتريم  عل   بناء    جوازه  عدم   عل  فكلهم  الكتايب  من  املسلمة  نكاح  وأما  ية.م  ذِ   تكون

 املائدة.  آية يف ختصيصها أو ذكرها

 منهن   املراد  أن  إىل  العلامء  أكثر  فذهب  (املْرْحَصنَاتر )  معنى  يف  اختلفوا"  هـ(:510)ت  البغوي  اإلمام  قال

ة، كل نكاح وأجازوا احلرائر، ، أو كانت فاجرة   كتابية، أو كانت مؤمنة  حر   جيوز  ال هؤالء: وقال جماهد. قول وهو عفيفة 

ا   َفِمن ﴿   تعاىل:  لقوله  الكتابية  األمة  نكاح  للمسلم م   َمَلَكْت   مَّ ن   َأْياَمنركر مر   م  ز  [.25]النساء:  ﴾املْرْؤِمنَاِت   َفَتَياتِكر  نكاح   جو 

ز مؤمنة، تكون أن بّشط األمة  9".احلربي ة الكتابية األمة نكاح أكثرهم وجو 

زوا  فلام ة،  الكتابية  من  غريها  فنكاح  احلربية،  الكتابية  األمة  نكاح  جو   وأي د   أوىل.  باب    من  الذمي ة  واألمة  احلر 

 بالكتابيات،   تزوجوا  الذين  الصحابة  من  األمثلة  بعض  وأورد  الكتابية،  نكاح  يف  اجلمهور  رأي  ه(597)ت  اجلوزي  ابن

  نرصانية.  وهي  نسائه  عل  الفرافصة  بنت  نائِلة  تزوج  أنه  عثامن  عن  روي  وقد  الكتابية.  نكاح  أباحت  اآلية  وهذه"  وقال:

 الكتابية  نكاح  يف  واختلفوا   ذلك.   كراهة  عمر  وابن  عمر،  عن  روي  وقد  هيودية.  تزوج  أنه  اهلل:   عبيد   بن  طلحة  وعن

ْؤِمنرونَ   َقْوما    ََتِدر   ال ﴿   تعاىل:  لقوله  ذلك،  اكرهو  وإِنام  خالفه،  عل  واجلمهور  حتل،  ال   عباس:  ابن  فقال  احلربية،   َواْلَيْومِ   بِاهللَِّ   ير

ونَ   اآْلِخرِ  وادُّ وَلهر   اهللََّ  َحادَّ   َمنْ   ير  10".الود يوجب والنكاح [22 ]املجادلة: ﴾َوَرسر

  ووصل   يكرهونه،  كانوا  الصحابة  بعض  أن  إال   الكريم،  القرآن  بنص  جائزا    كان  وإن  الكتابية  من  والزواج

 تفسريه:   يف  هـ(542)ت  عطية  ابن  ذكر  كام  الكتابية،  وزوجته  املسلم  بني  وفرق  عهده،  يف    عمر  سيدنا  خالفه  أن  إىل   األمر

 تغضب،   وال   املؤمنني  أمري  يا  نطلق  وقاال:  كتابيتني   وبني  اليامن  بن  وحذيفة  اهلل  عبيد  بن  طلحة  بني  فرق  أنه  عمر  عن  وروي"

  وأسند  جيدا ،  يستند  ال   وهذا  حممد:  أبو  القايض  قال  قمأة.  صغرة  بينكام  أفرق  ولكن  ،نكاحكام   جلاز  طالقكام  جاز  لو  فقال:

 
 ، 4ط  والتوزيع،  للنّش   طيبة   دار  بريوت: )  النمر  اهلل  عبد  حممد  حتقيق:  ،القرآن   تفسري   يف   التنزيل   معامل   البغوي،  مسعود  بن  احلسني   حممد  أبو 9

 . 19ص  ،3ج م(،1997/هـ 1417

  ، 1ط حزم،  ابن دار بريوت:) املهدي الرازق عبد  حتقيق: ، التفسري   علم   يف   املسري   زاد  اجلوزي، حممد بن عيل بن  الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال 10

 . 360ص  م(،2002/هـ 1423
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 حرام،   أهنا  أزعم  ال   فقال:  املؤمنني؟  أمري  يا  سبيلها  فأخيل  حرام  أهنا  أتزعم  حذيفة: له  فقال  بينهام  التفريق   أراد  عمر  أن  منه

 11".منهن املومسات تعاطوا أن  أخاف ولكني

  الصحابة   من  عدد  وكرهه  عليه،  غبار  ال   جائز  بالكتابية  املسلم  زواج  أن  املتقدمني  تفسري  يف  ذكر  ما  فخالصة

ا   خارجة ألسباب  املباحث  لسائر بالنسبة وأما بعدهم. جاؤوا  الذين املفرسين من أحد خيالفهم مل ما وهذا  للذريعة، وسد 

  ومل   االجتامعي،  املنظور  من  إليها  يتطرقوا  فلم  سد،اواملف  واملصالح  والّشائط،  القيود  من  الكتابيات  بنكاح  تتعلق  التي

 وأهل   املّشكني  من  غريهم  عل  واستيالئهم  املسلمني  غلبة  عهد  يف  كانوا  ألهنم  وذلك  ونتائجها،  آثارها  يف  خيوضوا

 ةبرتبي  يتعلق  ما  وأما  إلسالمها،  وسببا    اإلسالم،  عل   الكتابية  لتعرف   آمنا    مدخال    كان  بالكتابية  املسلم  فزواج  الكتاب،

 بّشائعه. والعمل اإلسالم من متنعهم أن الكتابية األم تتجرأ ومل آبائهم، دين عل كانوا أهنم شك فال األبناء

 واملحدثني   الفقهاء  وسائر  األربعة،  األئمة  من  املتقدمني  عند  الثابت  احلكم  هو  الكتابية  بزواج  فاحلكم

 تعديله. أو تغيريه يمكن وال  فيه، لالجتهاد جمال فال قطعية وداللة قطعي، بنص منصوصا   احلكم كان وملا واملفرسين.

 باملجوسية   املسلم   زواج   حكم    .4

ِذينَ   إِنَّ ﴿   تعاىل:  قال  واملّشكني.  والنصارى  اليهود  بجانب  القرآنية   اآلية  يف  املجوس  ذكر ِذينَ   َآَمنروا  الَّ وا  َوالَّ ابِئنِيَ   َهادر   َوالصَّ

وَس   َوالنََّصاَرى  ِذينَ   َواملَْجر وا   َوالَّ كر مْ   َيْفِصلر   اهللََّ   إِنَّ   َأرْشَ ل    َعَل   اهللََّ   إِنَّ   اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   َبْينَهر    كر
 
ء  غري   فهم [17  ]احلج: ﴾َشِهيد    ََشْ

 اجلزية   أخذ  يف  الكتاب  أهل  معاملة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وعاملهم  العرب،  املّشكني  يف  داخلني  غري  أهنم  كام  اإلسالم،  برسالة  مؤمنني

 حرص  الكتاب  أهل  أن   عل  فاجلمهور   نسائهم،  ونكاح  ذبيحتهم  حكم   يف  املفرسون   فاختلف  العرب،  لمّشكنيل  خالفا  

   نسائهم. نكاح حيل وال  ذبيحتهم حتل فال حكمهم، يف داخل غري واملجوس ،ىوالنصار اليهود  عل

 لكتاب، ا  أهل  ليسوا  الفقهاء:  وأكثر  السلف  جل  فقال  املجوس  يف  واختلف"  هـ(:370)ت  اجلصاص  قال

  كَِتاب    وهذا ﴿   تعاىل:  قوله  الكتاب  أهل  ليسوا  أهنم  عل   والدليل  شواذ،  بذلك  والقائلون  الكتاب،  أهل  هم  آخرون:  وقال

َباَرك    َأنَزْلنَاهر  وهر   مر بِعر وا  َفاتَّ قر مْ   َواتَّ ْرمَحرونَ   َلَعلَّكر وا  َأن   تر ولر اَم   َتقر -155  ]األنعام:  ْبلِنَا....﴾ قَ   ِمن   َطائَِفَتنْيِ   َعَلى   اْلكَِتابر   أرنِزَل   إِنَّ

  قال:   من  أن  ترى   أال   طوائف،  ثالث  لكانوا  الكتاب  أهل  املجوس كان  فلو  طائفتان،  الكتاب  أهل  أن  تعاىل  فأخرب  [،561

  أكثر  لقي  قد  يكون  أن   ينفي  رجلني،  اليوم  لقيت   إنام  القائل:  وقول  منه،  أكثر  يدعي  أن  له  يكن  مل  جبتان  فالن  عل   يل  إنام

 
 دار  بريوت:)  حممد  الشايف  عبد   السالم  عبد  حتقيق:   ، العزيز  اهلل   كتاب   تفسري   يف   الوجيز   املحرر   األندليس،  عطية  بن  غالب   بن  احلق  عبد   حممد  أبو 11

 . 296ص ، 1ج م(، 2001/ه 1422  ،1ط العلمية،  الكتب
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  املّشكني،   عن  القول   هذا   حيك  مل   اهلل  إن  له  قيل   غلطوا  قد   يكونوا   أن  وجائز  املّشكني  عن  ذلك  اهلل  حكى  إنام  يل:ق   فإن  منهام،

 إنام  فهذا  لغافلني،  دراستهم  عن  كنا  وإن  قبلنا  من  طائفتني  عل  الكتاب  أنزل  إنام  يقولوا:  لئال  عذرهم  بذلك  قطع  ولكنه

 بالقرآن.  عذرهم عقط يف املّشكني  عل منه واحتجاج اهلل  قول هو

ا   وكان   زرادشت  كتاب  يقرؤون  وإنام  أنبيائه،  عل  املنزلة  اهلل  كتب  من  شيئ ا  ينتحلون  ال   املجوس  فإن  وأيض 

ا  متنبي ا ا  فليسوا  كذاب   أبيه   عن  حممد  بن  جعفر  عن  سعيد  بن  حييى  حديث  كتاب  أهل  ليسوا  أهنم  عل  ويدل  كتاب،  أهل  إذ 

  »سنوا  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص   سمعت  عوف:  بن  الرمحن  عبد   فقال  كتاب؟  أهل  وليسوا  املجوسب  أصنع   كيف  أدري  ما  عمر:  قال  قال:

 12".الصحابة من غريه وال  الرمحن، عبد خيالفه ومل كتاب، أهل ليسوا بأهنم عمر فرصح الكتاب«. أهل سنة هبم

 هل أل  وإحلاقا    تبعا    اجلزية  منهم  أخذت  وإن  فإهنم  املجوس  وأما"  تفسريه:  يف  هـ(774)ت  كثري  ابن  وقال

 أصحاب  من  الفقهاء  أحد  الكلبي،  خالد  بن  إبراهيم  ثور  أليب  خالفا    نساؤهم،  تنكح  وال   ذبائحهم   تؤكل  ال   فإهنم  الكتاب،

 كاسمه!   ثور  أبو  أمحد:  اإلمام  قال  حتى   ذلك،  الفقهاء  عليه  أنكر  عنه  واشتهر  ذلك  قال  وملا  حنبل،  بن  وأمحد  الشافعي،

ن وا   ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي   عن   مرسال    روي  حديث  بعموم  متسك  وكأنه  املسألة،  هذه   يف   يعني   مل  ولكن   الكتاب«،  أهل  سنة  هبم   »سر

 جَموس من  اجلزية  أخذ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  عوف،  بن  الرمحن  عبد  عن  البـخاري:  صحيح  يف  الذي  وإنام  اللفظ،  هبذا   يثبت

ِذينَ   َوَطَعامر ﴿   اآلية:  هذه   بمفهوم  خمصوص  فعمومه  احلديث،  هذا   صحة  سلم  ولو 13  .َهَجر مْ   ِحل    اْلكَِتاَب   وتروا أر   الَّ كر  ﴾ لَّ

 14". حيل   ال  األديان  أهل  من عداهم من طعام أن عل ـ املخالفة مفهوم  ـ بمفهومه فدل   [5 ]املائدة:

 بعض  أن إال   أيضا ، واملعارصين املتأخرين مجهور وتابعه 15،املتقدمني املفرسين  من اجلمهور إليه ذهب ما هذا

 كالكتابية.   املجوسية  نكاح  للمسلم  وجييزون  ذلك،  يف  خيالفوهنم  التفسري  يف  االجتامعية  ةاملدرس  إىل  املنسوبني  املفرسين

 اآليت. نقاشنا يف نتناوله ما وهذا

 
 د.ط،   العريب،  الرتاث  إحياء   دار  بريوت:)  قمحاوي  الصادق  حممد  حتقيق:  ، القرآن   أحكام   احلنفي،  اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد   12

 . 327ص  ،3ج م(،1992هـ/1412

 . 3157رقم ، 779ص  واحلرب، الذمة أهل مع واملوادعة اجلزية باب  واملوادعة، اجلزية كتاب ، البخاري  صحيح  البخاري،  13

  ، 2ط  والتوزيع،  للنّش   طييبة  دار  الرياض:)  السالمة   حممد  بن  سامي  حتقيق:   ،العظيم   القرآن   تفسري   كثري،   ابن  إسامعيل   الفداء  أبو 14

 . 41ص  ،3ج م(،1999هـ/1420

  القاهرة: ) الرتكي املحسن عبد  بن اهلل  عبد حتقيق:   ،باملأثور   التفسري   يف   املنثور   الدر  السيوطي، الدين جالل بكر  أيب بن الرمحن عبد انظر: وللمزيد  15

  ، املحيط  البحر   ندليس،األ  حيان   أبو  وحممد  ؛563ص   ،2ج   م(،2003هـ/ 1424  ،1ط   واإلسالمية،  العربية  والدراسات  للبحوث   هجر  مركز

 . 173ص  ،2ج م(،1993هـ/1413 ، 1ط  العلمية، الكتب دار بريوت: ) معوض حممد وعيل املوجود عبد أمحد عادل حتقيق: 
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 احلاض   العرص   يف   الكتابية   من   املسلم   زواج  .5

 املبادئ  عل  تنشأ  التي  املسلمة  األرسة  تكوين  إىل  وأرشد  عليه،  وحث    الزواج  رشع  وتعاىل  سبحانه  اهلل   أن  شك  ال 

 والرمحة،   اْلري  لوالدهيا  وتطلب  مسلمة،  صاحلة   ذرية  إنجاب  عل  وتعلم  أحكامه،  وتطبيق  رشيعته  عل  وتقوم  اإلسالمية،

  الدين،   ذات  اختيار  عل  الشباب  وحث    بالزواج  أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فإن  ثم  ومن  واألخالق.  الدين  من  تركاه  ما  خري  يف  وختلفهام

 رشوطا    ووضع  الكتابيات،  من  بالزواج  للمسلمني  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فسمح  اءةالكف  بمراعاة  وأوىص  احلسن،  واْللق

 يأيت:  فيام وبياهنا مراعاهتا، َتب

ح  الكتابيات  نكاح  عل  هبا   يستدل    التي  اآلية  إن   العربية   اللغة  يف   املشهور  هو  وكام  باملحصنات،  ترص 

   ِمنَ   َواملْرْحَصنَاتر ﴿   تعاىل:  قوله  يف  جاء  ة.ثالث  بمعان  القرآن  يف  جاءت  املحصنات  فإن   القرآين،  واالستعامل
ِ
  َما   إاِلَّ   الن َساء

مْ   َمَلَكْت  مْ   اهللَِّ   كَِتاَب   َأْياَمنركر م   َوأرِحلَّ   َعَلْيكر ا   َلكر مْ   َوَراءَ   مَّ وا   َأن   َذلِكر م   َتْبَتغر ِْصننِيَ   بَِأْمَوالِكر َسافِِحني   َغرْيَ   حمُّ  [ 24  ]النساء:  ...﴾  مر

. النكاح جيوز ال  الاليت املتزوجات بمعنى   َما   نِْصفر   َفَعَلْيِهنَّ   بَِفاِحَشة    َأَتنْيَ   َفإِنْ   أرْحِصنَّ   َفإَِذا  ﴿... تعاىل: قوله يف وجاء هبن 

مْ   اْلَعنََت   َخِشَ   ملَِنْ   َذلَِك   اْلَعَذاِب   ِمنَ   املْرْحَصنَاِت   َعَل  وا   َوَأن   ِمنكر مْ   َخرْي    َتْصرِبر كر ور    َواهللَّر  لَّ ِحيم   َغفر  بمعنى   [25  لنساء:]ا  ﴾رَّ

  املْرْؤِمنَاِت   ِمنَ   َواملْرْحَصنَاتر   ﴿...  املائدة:  سورة   يف  تعاىل  قوله  ويف  احلرة.  الزانية  جزاء  نصف  الزانية  األمة  فجزاء  احلرائر،

ِذينَ   ِمنَ   َواملْرْحَصنَاتر  مْ   ِمن   اْلكَِتاَب   أروتروا   الَّ  العفيفات.  النساء  تعني [5 ]املائدة: ...﴾ َقْبلِكر

ل  أن   املسلم  عل  جيب  ولكن   اآلية،  تفسري  حسب  جائز  الكتابيات  من  الزواج  أن  ذاه  يعني   املسلامت   يفض 

 دينيا    ملتزمة  الكتابية  املرأة  تكون  أن  اآلية  هذه  يف  بالعفة  واملراد  الرضورة،  عند  إال   منهن  الزواج  إىل  يلجأ  وال   عليهن،

 مستقبال ،   وأخالقهم  أبنائه  دين  عل  ويطمئن    وعرضه،  هبيت  عل  الزوج  يأمن  بحيث  وفرجها،  لعرضها  وحافظة    وخلقيا ،

 الرسور  إلدخال وتسعى واألرسة، الزواج بقدسية مؤمنة تكون وأن  ودينهم، أخالقهم، عليهم يفسد ملا يتعرضوا ال  بأن

ي فيها، والفرحة  واالنفالت. الشقاق من ومحايتها  ألمنها وتضح 

 املادية   وثرواهتم  وتقنياهتم،  بعلمهم،  املسلمني،  عل  ربالغ   فيه  تغلَّب  الذي  الراهن  عرصنا  أن  شك  وال 

 العيون   وبث  وإضعافهم،  واملسلمني،  اإلسالم  من  للنيل   الرامية  واملخططات  واملؤامرات،  بالفتن  يموج  والذي  والعلمية،

 إشعال  ويف  فسهم،أن  املسلمني  أبناء   بني  والتفرق  اْلالفات  خلق  يف  كبري   أثر   له  مما  وامللوك،  الرؤساء  بيوت  يف  واجلواسيس

 األساس   اهلدف  إىل  وينظر  أبنائه،  ومستقبل  ملستقبله  بعيدة  نظرة  وينظر  يتبرص  أن  املسلم   فعل  واْلراب.  والدمار  احلروب

 ووطنه   بمجتمعه  ضار    إنسان  إىل  يتحول  ال   حتى  إليها،  تنتمي  التي  وبيئتها  وبلدها  املخطوبة  يدرس  وأن  الزواج،  من
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 عل  حربا    يرتكاه  أو  شاءا،  متى  الطرفان  يفسخه  استثامري  أو  َتاري،  بعقد  ليس  فالزواج   يدري.  ال   حيث  من  اإلسالمي

ح كام هو بل الورق،  واملجتمع.  واألرسة، الفرد، عل آثار وله غليظ، ميثاق الكريم القرآن به رص 

  أبنائه،   ودين  هدين  يفسد  وال   بالزواج،  يترضر  وال   وتعاليمه، لإلسالم حق    سفريَ   يكون  أن  املسلم  استطاع  فإذا

 بأن   هـ(1354)ت  رضا  رشيد  السيد  يرى  ولذلك  اإلسالم،  النتشار  وسببا    للخري  ذريعة    ويصبح  ه،غري  ويرفيد  يستفيد  بل

ج الكتاب أهل مؤاكلة من تعاىل اهلل  رشعه فيام احلكمة  حتجبهم التي  اجلَفوة وإزالة باإلسالم، تعريفهم هي منهم، والتزو 

 منهم  الزواج  يريد مسلم لكل فينبغي" يقول: ثم احلسنة، وباملعاملة باألخالق هلم حماسنه اربإظه  وحماسنه، اإلسالم عن

ظهرا    يكون  أن  والتقوى   الصالح  يف  وألهلها  المرأته  صاحلة    قردوة    يكون  بأن   وذلك  سبيَلها،  وسالكا    احلكمة  هلذه  مر

ك  املرصيني  من  املسلمني  بعض  نرى  نناوإ  عليه،  يرقِدم  فال  لذلك  أهال    نفَسه  يرَ   مل  فإن  األخالق،  ومكارمَ   يتزوجون  والرتُّ

هم  فريى  احلكمة،  هذه  بذلك  يستدبرون  ولكن هم  اإلفرنج،  نساء  من  يرى   وال   له،  قدوة    وجيعلرها  امرأته  دون  نفَسه  أحدر

 اجلنسية   يف  إال   املسلمني  من  ليسوا  هؤالء  ومثل  أوالده،  بتنصري  هلا  يسمحر   من  ومنهم   هلا،  قردوة    يكون  ألن  أهال    نفَسه

 16".مستقيم رصاط   إىل يشاء من هيدي واهلل  بالنساء، فتنتهم من أكرب بالكفر ففتنتهم السياسية،

  الكتابية   من   املسلم   زواج   عل   السيئة   اآلثار  .6

 الزواج تّشيع يف ذكرنا وكام آلخر. شخص ومن أخرى،  إىل بيئة ومن  آخر، إىل زمان من الكتابية من الزواج آثار ختتلف

  واملسلمني،   اإلسالم  هيمنة  ظهرت  أن  بعد  الكتابية  املرأة  من  بالزواج  املسلم  للرجل  سمح  اإلسالم  أن  فيه،  والتدرج

 وثقتهم  الصحابة إيامن وكان املنورة، املدينة يف الساكنني اليهود  رقوف املّشكني من القوى كل وقوته لتعاليمه وخضعت

 ويف   اآلن  أما  الزمان،  ذلك  يف  ومتصورا    ممكنا    املسلمني  بغري  التأثر  يكن   فلم  درجاهتا،  أعل  يف  به  واعتزازهم  باإلسالم

 ومهيمنا    األرض،  عل   أعزة  ذلة األ  وأصبحت  واملبادئ،  املعايري  وتغريت  املوازين،  واختلفت  احلال،  انقلبت  الذي  عرصنا

 للزواج  السلبية  فاآلثار  واألزمات،  األحداث  من  كثري  تغيري  يف  هلم  قيمة  ال   األرض،  ضعفاء  املسلمون  وصار  حكمها،  عل

  هذا عل املرتتبة واآلثار واملفاسد األضار  من يذكر ما أهم ومن منها.  ختلو  أن وكادت اإلجيابية،  عل غلبت الكتابية من

 يأيت:  ما الزواج

 
 . 195ص  ،6ج م(،1947/هـ 1366  ،2ط املنار،  دار القاهرة، )  املنار(   تفسري )  بـ املشهور ، احلكيم   القرآن   تفسري   رضا،  رشيد حممد  16
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 اإلسالم   تعاليم   عن   املسلم   إبعاد  6.1

 أن   يستطيع  فال  وعيشه،  سكنه  يف  هلا  واحتاج  إقامته،  ومكان  هجرته  يف  إليها  جلأ  غربية  كتابية  من  املسلم  زواج  كان  إذا

 وحصول   كاحلجاب،  الّشعية  األحكام  من  كثري  عن  التنازل  إىل  ذريعة    الزواج  يكون  فهنا  كبرية،  وال   صغرية  يف  خيالفها

  الكفر  شعائر   وتعظيم  الربا،  وأكل  اإلثم،  جمالس  وحضور  اْلمر،  كّشب  املحرمات من  كثري  وارتكاب  والسفور،  اْللوة

 عن   ارتداده  إىل  بل  وتعاليمه،  اإلسالم  من  األزواج  بعض  إبعاد  إىل  يؤدي  مما  اإلسالمية  القيم  عن  والتنازل  ومبادئها،

ات  من  الزوجة  تكون  بأن  الكنائس،  رعاية  حتت  اجالزو  كان  إذا  سيام  وال   وتفصيال .  مجلة    اإلسالم قات  املبّش   مع  املنس 

 يف   نشاهده  ما  وهذا  واملسلمني.  اإلسالم  عن  واالرتداد  املسيحية  لنّش  وسيلة  ليكون  التبشريية،  واملؤسسات  الكنيسة

 يظهروا   أن  مكثوني  ال   ثم  الزواج،  طريق  عن  األوربية  اجلنسية  عل  للحصول  يسعون  الذي  الغرب،  إىل  يلجؤون  من  بعض

 والدمار،   والقتل  اإلرهاب  إليه  وينسبون  اإلسالم،  تعاليم  عل  ويعتدون  واملسلمني،  لإلسالم  وعداوهتم  بغضهم

كون  الصحيحة. النبوية واألحاديث القرآنية اآليات بعض يف ويشك 

 والبنات   األبناء   اضطراب  6.2

 األكل  وكيفية  والقعود،  القيام  من  بدءا    احليوية،  أموره  يف  هلام  وتقليده  بل  بوالديه،  الولد  تأثر  ينكر  أن  أحد  يستطيع  ال 

 حقوق   يراعيا  أن  الوالدين  عل  أوجب  اإلسالم  أن  نرى  ولذلك  والدينية.  العقدية  بااللتزامات  وانتهاء  وغريها،  والّشب

،  زرعِ   إىل  للوصول  مناسبة    أرض    باختيار  ويوصيهم  يروَلد،  أن   قبل  الولد  غري   جمتمع  ويف  سلمةم  غري   األم   كانت   فإذا  مريضٍّ

  وهبذا  وسلوكها،  دينها  يف  يتبعها  وقد هبا،  الطفل  فيتأثر احليوية،  األمور  من  كثري  عل  مستولية  الوقت  نفس  ويف إسالمي،

 كام   سيئا ،  تأثريا    هبا  فيتأثر  اإلسالم،  عداوة  عليها  غلبت  بيئة  ويف  باإلسالم،   مؤمنة  وغري  ملتزمة  غري  أرسة  يف  الطفل  ينشأ

ود   ِمنْ  َما »  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ريرةه  أبو  يروي وَلدر  إاِلَّ  َمْولر َدانِهِ  َفَأَبَواهر  الِفْطَرِة،  َعَل  ير َو  انِِه،  َأوْ  هير َ نرَص  َسانِِه،  َأوْ  ير َمج    َكاَم  ير

نَْتجر  ونَ   َهْل   مَجَْعاَء،   هَبِيَمة    الَبِهيَمةر   تر سُّ
ِ ولر   ثرمَّ   «،َجْدَعاءَ   ِمنْ   فِيَها   حتر تِي   اهللَِّ   فِْطَرةَ ﴿   :  َرْيَرةَ هر   َأبرو  َيقر  ﴾ َعَلْيَها   النَّاَس   َفَطرَ   الَّ

 17. [«30]الروم:

 
  باب  القدر،  كتاب   ، الصحيح   ومسلم،   ؛1358رقم  ، 327ص   عليه،  يصل  هل   فامت   الصبي   أسلم  إذا  باب  اجلنائز،  كتاب   ، الصحيح   البخاري،  17

 . 2658رقم  ، 1226ص الفطرة، عل يولد مولود كل  معنى
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 واألرسية   الزوجية   والنزاعات   اْلالفات   شدة  6.3

 الزوجني   من  كل    ويشبع احلواجز،  وتزال ،اللثمة   ومتاط احلرجب،  تزاح  وحينام قليلة،  مدة  بعد  الزواج  هذا  تأثريات  تظهر

 اْلالفات   فتنشأ  والسلوك  والفكر  العقيدة  يف  الفوارق  فتبدو  املادية،  واملطالبات  الشهوانية،  الرغبات  إىل  الوصول  بعد

 واملودة،   الرمحة  عن  وتبعد  واالطمئنان،  بالسكينة  وتذهب  والتخاصم،  التنازع  إىل  وتؤدي  األرسية،  واملشاكل  الزوجية،

 املسلم   الزوج  أرسة  تربط   التي  االجتامعية  والعالقة  التفاهم  مساحة  وتصبح  والبغضاء.   والعداوة  الظلم  إىل  وتصري

،  تكن  مل  إن  للغاية  حمدودة    األجنبية  بالزوجة  مصدرا    وال   منه،  يستشريون  ثقة  وال   إليه،  يلجؤون  ملجأ    جيدون  فال  مقطوعة 

مونه، ق  من بد   فال حيك   الطالق. ووقوع التفر 

ج إذا حتدث ال  الزوجية املشاكل بأن  نقول  ال  وهنا ا  تقع إهنا بل باملسلمة، ملسلما تزو  ا،  املسلمني بني كثري    أيض 

وي  وما   إذا   أنه  إال   ذلك،  يؤكد  ما  وأهلهم،  والصحابة  وأزواجه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   حياة  من  السرية  وكتب   الكريم  القرآن  يف  رر

قنا  والعمل   اهلل  حكم  عل  الزوجان  توافق  إذا  حل ت  معظمها  إن  ثم  جدا ،  ونادرة  قليلة  أهنا  نجد  احلاالت تلك  يف  النظر  عمَّ

نْ   َحَكام    َفاْبَعثروا   َبْينِِهاَم   ِشَقاَق  ِخْفترمْ   َوإِنْ ﴿   تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام  به، نْ   َوَحَكام    َأْهلِهِ   م  ِريَدا  إِن   َأْهلَِها   م  ا   ير ِق   إِْصاَلح  َوف    اهللَّر   ير

اَم  ا   َعلِيام    َكانَ   اهللََّ   إِنَّ   َبْينَهر  باإلسالم   يلتزما  ومل  والسنة،  القرآن  مصدرية  يف  الزوجان  يتفق  مل  اإذ  وأما  [.35  ]النساء:   ﴾َخبرِي 

 مشاكلهام.  من لكثري حال   جيدان فال وقوانينه،

 القانونية   املشاكل  6.4

 احلياة،   تعجبها  ومل  زوجها،  من  شبعت  ملا  الغربيات  النساء  من  كثريا    فإن  الزوجية،  اْلالفات  ظهور  من  ذكرنا  ملا  وتبعا  

 ووفقا   والوالية،  احلضانة  وتتكلف  وختطفهم،  باألبناء  وتذهب  بلدها  إىل  تسافر  وقد  الزوج،  بيت  من  اْلروج  عل  تتقدم

 القانونية   املواد  من  كثري  يف  حاله  وهكذا  أبناءه.  ويتسلم  يعقبها  أن  املسلم  الزوج  عل  يصعب  املوضوعة  الغربية  للقوانني

 باختياره،   السفر  جواز  وأخذ  األبناء،  عل  وسلطته   األب  اختيار  من  ومغزاها،  جوهرها  يف  اإلسالمية  الّشيعة  ختالف  التي

 التشتت   إىل  يؤدي  مما  الوالد  يسكن  الذي  اإلسالمي  والبلد  الغرب   قوانني  ختالف  أو  وغريها،  بناته،  نكاح  واختيار

 اهلوية.  وفقدان  النسل انقطاع وإىل واالنفالت،

 ورواده   االجتامعي   التفسري  .7

خني أغلب أن املعلوم من   اختلفوا فقد  له؛ تقديرهم يف تفاَوتوا وإنْ   االجتامعي، االَتاهَ  تناولوا قد وملناهجه للتفسري املؤر 

،  لون ا  باعتباره  إليه  نظر  َمنْ   بني  تسميته   يف  أعدها   التي  النفسية  الدراسة  يف  هو  كام  األديب،  باللون  قَرنه  َمن  وبني  مستقالا



 
 
 
 
 

112  al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 5, No. 1, 2021 
 

 

يه:  باألدب  يقرنه  وجدناه  فقد  التفسري،  ملناهج  الذهبي  حسني  حممد  الدكتور   كتابه:   يف  االجتامعي  األديب  اللون  ويسم 

ا   بالتفسري  هنجت  املدرسة  هذه  إن  "  بقوله:   مدرسة  باعتباره  التفسري  من  اللون  هذا  يعرف  حيث  واملفرسون،  التفسري  منهج 

 األعظم   الكون  سنن  من  فيه  ما  وأظهرت  ومراميه،   معانيه  وأوضحت  وإعجازه  القرآن  بالغة  عن  فكشفت  اجتامعياا،  أدبياا

ة   مشاكل   وعاجلت   االجتامع،  ونرظرم ة  اإلسالمية  األم  ة،  األمم  ومشاكل  خاص   وتعاليم   هداية  من  القرآن  إليه   أرشد  بام  عام 

 هو  القرآن   أن    للناس  َوَجلَّت  صحيحة،  نظريات  من  العلم   أثبته  وما  القرآن   بني  ووف َقْت   واآلخرة،  الدنيا   خريي  بني  مجَعْت 

اد  أما 18".اْلالد  اهلل  كتاب  حممد   والشيخ  رضا،  رشيد  حممد  والسيد  عبده،  حممد  الشيخ  فهم:  الذهبي  عند  االَتاه  هذا  رو 

 صالح   الدكتور  "التفسري  يف  االجتامعي  االَتاه "  املصطلح  هذا   استخدم  وممن  قطب.  سيد  واألستاذ  املراغي،  مصطفى

 العرص  يف  التفسري  اَتاهات  بني  من  جعله  فقد  املفرسين،  بمناهج  الدارسني  تعريف  القيم:  بهكتا  يف  اْلالدي  الفتاح  عبد

فه وقد احلديث، ز" بقوله: عر   إصالح عل وحيرص املسلمني، جمتمعات عل االجتامعي االَتاه ذي  التفسريِ  صاحب يرك 

م  ة،املختلف  املجتمع  ومشكالت  أمراض  ويعالج  القرآن،  أساس  عل  املجتمعات  تلك  الكفيلة  االجتامعية  السنن  ويقد 

ِقي   مها املجتمعات بِرر  الكتابية. من املسلم زواج االجتامعي التفسري رواد يتناوهلا التي القضايا أهم ومن 19"وتقدُّ

 املسلامت  بغري   الزواج   يف   املعارصين   املفرسين  آراء  .8

وا  الذين   املفرسين  بعض  نجد  األخرية  اآلونة  يف  أننا  شك  ال   واشتهرت   ،تقدمنيامل  من  أكثر  باالجتامع  املتعلقة  سائلبامل  اهتم 

 كثري   استنباط  يف  ناجحة  وحماوالت  كثرية،  جهود  وهلم  االجتامعي،  التفسري  أو  التفسري،  يف  االجتامعية  باملدرسة  مدرستهم

 قواعدها،   أحد  اجوالزو  اهلامة،  االجتامع  عنارص  إحدى  األرسة  كانت  وملا   االجتامعية.  ومتطلباهتا  العرصية  املقتضيات  من

 املوضوع: هذا يف التفاسري هذه يف ورد ما بعض إىل نشري أن بنا يليق

 هـ( 1354)ت   رضا   رشيد   السيد  رأي  8.1

 يف   كبرية   وموسوعة  ضخم  تأليف  وله  االجتامعي،  بالتفسري  املهتمني  املعارصين  املفرسين  أحد  رضا  رشيد   األستاذ   يرعد  

ـ   اشتهر  التفسري،  ولكنه   املسائل،  معظم  يف  واملتقدمني  السلف  ويوافق  برصاحة،  آراءه   الشيخ  فيه  يربز  املنار(،  )تفسري  ب

 حيث   واملّشكات،  الكتابيات زواج حكم وهو  فيه البحث بصدد نحن كالذي األخرى، املسائل يف عليهم ويرد   خيالفهم

 املعارصين.  وحتى واملتقدمني السلف مجهور فروعه بعض يف خالف

 
 . 402ص ، 2ج د.ت(،  ،1ط وهبة،  مكتبة القاهرة:)  واملفرسون   التفسري  الذهبي،  حسني حممد 18

 . 568ص  م(2008هـ/ 1429  ،3ط القلم،  دار دمشق: )  املفرسين   بمناهج   الدارسني   تعريف   اْلالدي،  الفتاح عبد صالح 19
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 األمة   زواج  يف  اختلفوا  وإن  جائز،   بالكتابية  املسلم  زواج  أن  عل  متفقون  األمة  هورمج  أن  سابقا    ذكرنا  كام

 اجلزية  أخذ يف إال  الكتاب أهل حكم يف يدخلون ال  املجوس  أن عل أيضا   واتفقوا  وغريها. احلربية زواج يف أو الكتابية،

 وأهل   املّشكني  لفظ  مصاديق  تعيني  يف  يرى  ارض  رشيد  السيد   أن  إال   نسائهم.  نكاح  جيوز  وال   ذبيحتهم،  حتل    فال  منهم،

  وتأييد  أقواهلم،  ورسد  واملفرسين،  والتابعني  الصحابة  ألقوال  طويل  بحث  فبعد  واالجتهاد،  للبحث  جماال    الكتاب

 عطف   التي القرآنية  باآليات  ويستدل    الكتاب،  أهل  مثل  املجوس  حكم  أن  عل  ورأيه  اجتهاده يظهر  اآلخر،  ورد    بعضهم

ِذينَ   إِنَّ ﴿   تعاىل: قوله مثل  املغايرة، العطف يف واألصل  الكتاب، أهل  عل وساملج فيها ِذينَ   َآَمنروا   الَّ وا   َوالَّ ابِئنِيَ   َهادر   َوالصَّ

وَس   َوالنََّصاَرى  ِذينَ   َواملَْجر وا   َوالَّ كر مْ   َيْفِصلر   اهللََّ   إِنَّ   َأرْشَ ل    َعَل   اهللََّ   إِنَّ   اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   َبْينَهر  ََشْ   كر
 
  فيردخل  [.17 ]احلج: ﴾َشِهيد    ء

ِمعوا  مل  العلامء  إن"  نسائهم:  نكاح  بجواز  ويقول  الكتاب،  أهل  حكم  يف  املجوس   أرشكوا  والذين  املّشكني  لفظ  أن  عل   جير

 يف   صحيح   نقل  فهذا  منهم،  والنصارى  اليهود  عدا  من  مجيع  وال   ديننا،  يف  َيدخلوا  ومل  بنبينا  كفروا  الذين  مجيع  يتناول

ا    القرآن  يف  واملّشكني  املّشكات  لفظ  جلعل  جماال    لالجتهاد  أن  َتعلم  ومنه  املجوس،  عليهم   يرقاس  وأن  العرب،  بوثني    خاص 

هبم  كتاب  شبهةر   وال   كتاب    هلم  ليس  من  ويرقاس   والنصارى،  باليهود  خاص    فيه  الكتاب  أهل  أن  كام  اإلسالم،  من  يقر 

هبمتر   ولكن ها أصلها،  يرعرف  ال   كتب    عندهم  من  عليهم  وغرِيهم  كاملجوس  والّشائع،  اآلداب  من  فيها بام  اإلسالم  من  قر 

ح وقد شاكلتهم. عل مم ن لف مفرسي  من قتادةر  رص     .20"العرب اآلية: يف واملّشكات باملّشكني املراد بأن الس 

 س، املجو  يشمل  وال   العرب،  مّشكي  عل  ينطبق  املّشكني  لفظ  وأن  السابق،  االستدالل   يف   هنجه  عل  وبناء  

 يردخلهم  ال  الكتاب  أهل  عداد  يف  الصحيحة  والسنة  القرآن   يف  ذكرهم   عدم   بأن   ويستدل    واليابانيني،  الصينني  عليهم  يقيس

  يروجد  وال   الّشع،  منعه  إذا  إال   اإلباحة  نكاحهن  يف  فاألصل  املعامالت،  شأن  عنده  النكاح  شأن  وأن  املّشكني،  عداد  يف

  النكاح   جواز  يف  والنصارى  اليهود  من  الكتابيات  حكم  فحكمهن  لتها،شاك   عل  ومن  نكاحهن  حتريم   يف  قاطع  نص  

وا   َواَل ﴿   تعاىل:  قوله  يكون  ال   هذا  وعل"  يقول:  بالصينيات  الزواج  حكم  عن  االستفتاء  جواب  ويف  وغريه. حر
  َتنكِ

َكاِت  ْؤِمنَّ   َحتَّى   املْرّْشِ  وانتقل   الصني، يف املسلمون منه أكثرَ  الذي الصينيات نكاح حتريم يف قاطعا   نصا   [221 ]البقرة: ﴾ ير

 عندكم   ذلك  يف  أثره  مبَلغ  أدري  وال   الصني،  يف  اإلسالم  انتشار  أسباب  من  ذلك  كان  وقد  كاَد،  أو  جاَوه  إىل  فيه  هبم  االقتداء

 
 . 190ص ، 6ج  ،املنار   تفسري   رضا، رشيد 20
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ا   كونه وبنفي للمستفتي(، )اْلطاب  أن لنا لساغ وإال  اإلسالم، من وخروجا   كفرا   استحالله  يكون ال ذلك يف قاطعا   نص 

ىص ال  من بكفر نحكم  21".الصني مسلمي من حير

 متنع   وروايات  أدلة  عن  والبحث  املّشكني،  عداد  يف  وأمثاهلم  والصينيني  املجوس  إدخال  أن  الشيخ  ويزعم

 بغية  عليهم، والتغليظ املسلمني غري مع املخالفة إظهار  ورائه  من يقصدون إيامنية  بدوافع يزال وال  كان بنسائهم، الزواج

:"  بقوله:  عليهم  ويرد    اإلسالم،  لنّش  وسببا    بدينهم،  االعتزاز  يف   الغلظة  أن  يظرن ون  البّش  بأخالق  اجلاهلني  إن  وأقولر

 أعظمر  هو  املعاملة سوءَ  أن والصواب: دعوتره، وتنتّش كلمتره، تعلوو الدين،  هبا يظهر التي  هي الدين يف املخالف معاملة

رات نَْت   َوَلوْ ﴿  املنف  ا   كر وا  اْلَقْلِب   َغلِيظَ   َفظا ل   العرص  يف  اإلسالمر   انتّش  وما  [.159عمران:  ]آل  ﴾َحْولَِك   ِمنْ   اَلْنَفضُّ  األو 

سن  إال   األديان  من  دين  يف  نظري    هلا  يسبِق  مل  التي  الرسعة  بتلك   ولوال   معهم،  ويعيشون  يعارشوهنم،  ملن  أهله   معاملة  بحر

لف   لسن ة  اْللِف   تركر  لِ   مل  أحد    اإلسالمية  د البال  يف  بقي  ملا  ذلك   يف  الس   العاملَ   اإلسالمر   لَعم    بل  باختياره،  اإلسالم  يدخر

 .22"كلَّه

  وألفتها،   الشعوب  وحدة  دون  وحتول  وغريها،  اإلسالمية  األمة  منها  تعاين  التي  املصائب  معظم  أن  ويرى

 وأهل  املسلمني  بني  التباين  من  نراه   ما  وأما"  ومتآلفون:  متقاربون  فهم  الشعوب  وأما  وامللوك،  احلكام  يف  سببها  يكمن

 أرشَدنا   الذي   األصل   إىل  مجيعا    ورجعنا  لتقاربنا  وأقاموه  الكتاب  أقمنا  ولو  والرؤساء،  امللوك  سياسة  فسببه  اآلن  الكتاب

 .23"العزيز القرآن إليه

ته  مع  ولكن ه  ني ب  ويربط  األمة،  مصلحة  ينسى  ال   أنه  إال   املسلامت، بغري  النكاح  جواز  ترجيح  عل  وحرصه  شد 

 ينايف   واملّشكات  املسلمني  بني  الزواج  أن  ويرى   ومنعه،  الزواج  إباحة  أسباب  من  سبب  وكأنه  اإلسالم،  وانتشار  الزواج

ح  تعاىل،  اهلل  فمنعه  اإلسالم  انتشار  يف  األصيلة  اإلسالمية  السياسة  هذه  مصلحة   عل  واألمة  الدين  مصلحة   ويرج 

ع  األشخاص،  حتى  الزواج  ويضي ق  اإلسالم،  النتشار  سببا    كان  إذا  اإلباحة  يف  تالصينيا  ويدخل  الزواج  أمر  يف  فيوس 

 إىل   يؤدي  الذي  املعارصات  األوربيات  بعض  من  الزواج  منع  عل  الذرائع  بسد    ويستدل  انتشاره،  إىل  يؤد    مل  إذا  بالكتابيات

رنا  وقد"  ويقول:  وأبنائه،  الرجل  دين  يف  النقص  أو  املسلامت،  بالفتيات  الرضر ج  من  سريالتف  يف  حذ   إذا  بالكتابية  التزو 

ش جَل  املرأةر  ََتِذَب  أن  خر ل كام أخالقه، وضعف  وجهله ومجاهلا، لعلمها دينها، إىل الر  ج  يف الزمان  هذا يف كثريا   حيصر  تزو 

 
 نفسه.  املرجع   21

 . 195ص ، 6ج  نفسه،  املرجع رضا،  رشيد   22

 . 357ص ، 2ج نفسه،  املرجع   23
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عفاء بعض ، فيرفتنون  الكتابيات، من غريهن أو األورب ي ات، ببعض املسلمني ضر  24".اإلسالم يف  واجب   الذريعة وسدُّ   هبن 

  عكسه،   كان  إذا   عام  خيتلف  عاملة،  بكتابية  تزوج   إذا  املقل د  املسلم  إن  حيث  آلخر،  شخص  من  خيتلف   األمر  أن  ويضيف

 عكس. وال  املقل د، عل يغلب فالعامل

 هـ( 1371)ت  املراغي   مصطفى   بن   أمحد   رأي  8.2

 املفرسون  إليه  ذهب  مما  واملّشكات  باملّشكني  الزواج  يف  موقفه  خيتلف  فال  املراغي،  مصطفى  بن  أمحد  الشيخ  وأما

ج  وال   بتزوجيهم  ال  الصهر  برابطة  باملّشكني  نتصل  أن  لنا  جيوز  ال"  ويقول:  املتقدمون،  ثقة   موضع   املرأة  إذ  منهم،  بالتزو 

م  هلا  دين  ال   فاملّشكة  الوصف،  هذا  املرأة   يف  ليحقق  وحده  اجلامل  كان  وما  ومتاعه،  وولده  نفسه  عل  يأمنها  الرجل،  حير 

 25".ولدها عقيدة وتفسد زوجها ختون فقد  الّش، عن وينهاها  باْلري ويأمرها اْليانة يهاعل

 إىل   الكتابيات  لتقريب  سببا    ويراه  قيد،  أو  رشط  دون  جييزه  حيث  بالكتابية،  املسلم  زواج  من  موقفه  وكذلك

ام  هو  فالرجل  ،رشيعتنا  وسهولة  معاملتنا،  حسن  لريوا  الكتاب  ألهل  ف آلالت  هذا  يف  واحلكمة"  اإلسالم:  املرأة  عل   القو 

 يف  اإلنصاف  إىل  يدعو  الدين  هذا   أن  عل  دليال  ذلك  كان  معاملتها  أحسن  هو  فإذا  عليها،  والسلطة  الوالية  وصاحب

 26".الدين يف املختلفني بني الصدر وسعة املعاملة

  ويشتكي   السلبيات،  من  يجير  مما  معاناته  عن  يفصح  فكأنه  عرصنا،  يف  األجنبيات  من  بالزواج  يتعلق  فيام  وأما

روا  دينهم  أفسدوا  املسلامت  والشابات  بل  الشباب  من  كثريا    إن  حيث  األوضاع،  من  حيتاج   األمر  أن  فريى  مبادئهم،  ودم 

ج  من  املرصيني  الشبان  من  كثري   به  فتن  ما  إىل  وانظر  هبذا   اعترب"  واعتبار:  تبرص  إىل  بعّشهتن    والغرام   بالفرنجيات  التزو 

 بني  ما  األرحام  صلة  نوقطع   ووطنيتهم  دينهم  عليهم  فأفسدن  العفيفات،  املؤمنات  املسلامت  من  نهموط  بنات  تاركني

ة  جحيام    األحيان  من  كثري  يف  الزوجية  املعيشة  وصارت  وأرسهم،  األزواج ا  وغص  ،  وعذاب   إىل   بعضهم  اضطر  حتى  أليام 

ا  أنفق  أن  بعد  الطالق ا،  العرض  وباع  القذى  عل  العني  أغىض  عليها  استمر  ومن   وماله،  ثروته  من  كثري   الغرية  وفقد  رخيص 

 فأسلمت،   بمسلم  بزواجها  امرأة  اهتدت  وقلام  الرجال، بني  التفاضل  يكون  وهبا  الرجل،  شامئل  أفضل  هي  التي  والن خوة

جن  الغنيات،  املتعلامت   املسلامت  إىل  العدوى  فرست  البالء،  وعم    اْلطب  عظم  لقد  بل   رجال   من  أحببن  بمن  فتزو 

 
 . 193ص ، 6ج  نفسه،  املرجع رضا،  رشيد   24
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  الديني،  الوازع ضعف من هذا وكل أرسة، من وازع  وال  حكومة، من خوف وال   دين، من خشية وال  مباالة بال نجةالفر

 املفرسين   من  تقدمه  من  يوافق  فالشيخ 27". الصبا  إب ان  النشء  نفوس  يف  تغرس  أن  ينبغي  التي  اإلسالمية  الفضائل  وترك

 منعه.  أو الكتابيات من الزواج حتديد ويرى سلمني،امل يناسب ال  احلاض العرص يف باألجنبيات الزواج أن يف

 هـ( 1385)ت   قطب   سيد  رأي  8.3

ز  هبا،  يتعلق   وما  باألرسة  تفسريه  يف  قطب  سيد   الشهيد  اهتم   رابطة   وأدوم  وأقوى  أعمق  وجعله  الزواج  مكانة  عل  ورك 

  رشحا    هبا  تتعلق  التي  ياتاآل   ورشح  هبا،  اإلسالم  واهتامم  األرسة،  مكانة  عن  وتكل م  اإلنسان،  بني  من  اثنني  بني  تصل

 آرائه   مجيع  ويف  عكسه.  ومنع  الكتابية  من  املسلم  زواج  وجواز  وعكسه،  واملسلمة  املّشك  بني  الزواج  حرمة  وبني    وافيا ،

  واجلامعة. السنة أهل من املفرسين مجهور إليه ذهب ما يوافق

 وعامليته،   اإلسالم  سامحة  عل  تدل    إلباحةا  هذه  يرى  أنه  الكتابيات  من  الزواج  آلية  تفسريه  يف  إليه  يرشار  ومما

 يف  يعيشون  الذين  األخرى  الديانات  أصحاب  من  وغريهم  املسلمني  بني  فيه  عزلة  ال   عاملي،  جمتمع  بقيام  يسمح  وأنه

 وأنه   والعّشة،  بالسلوك  خيتص  فيام  املختلفة  العقائد  أصحاب  بني  وموانع  حواجز  اإلسالم  يضع  وال   اإلسالمي،  املجتمع

 معزولني   جمففني  فيصبحوا  يعتزهلم،  ثم  الدينية  احلرية  هلم  يرتك  بأن  يكفي  وال   خاصة،  عناية  هبم  ويعتنى  املسلمني  غري  يقدر

 حال    املسلمني  وطعام  للمسلمني  حال    طعامهم  فيجعل  واْللطة،  واملجاملة  باملودة  يشاركهم  بل  اإلسالمي،  املجتمع  يف

  احلرائر  العفيفات  نساءهم  جيعل  حيث  والفرق،  األديان  سائر   يف   مثلها  نجد  ال  قد   واملؤاكلة،  التضايف  يف  سببا    ليكون  هلم،

 اإلسالم   أتباع  إال   هبا  يشعر  مل  سامحة  وهي"  ويقول:  احلرائر،  العفيفات  املسلامت  بذكر   ذكرهن  ويقرن  للمسلمني،  طيبات

 أو   ،ة الربوتستانتي  أو  سية،األرثوذك   نكاح  من  ليتحرج  املسيحي  الكاثوليكي  فإن  والنحل.  الديانات  أتباع  سائر  بني  من

 28"العقيدة! من عندهم املتحللون إال  ذلك عل يقدم وال  املسيحية، املارونية

  وجه   إىل  ويشري  االجتامع،  وعلم  النفس  علم  إىل  يستند  عكسه  ومنع  الكتابية  من  املسلم  زواج  جواز  تعليل  ويف

 عن  واقعه يف خيتلف ألنه حمظور؛ فهو مسلمة من الكتايب زواج يف األمر فأما" بقوله: والكتايب املسلم الزوج بني اْلالف

  اإلسالمية.  الّشيعة  بحكم  آلبائهم  يدعون  األطفال  إن  حكمه.  يف  خيتلف   هنا  ومن  ـ  مّشكة  غري  ـ  بكتابية  املسلم  زواج

 املّشكة   غري  ـ  الكتابية  من  املسلم  تزوج  فإذا  الواقع.  بحكم  وأرضه  وقومه  الزوج  أرسة  إىل  تنتقل  التي  هي الزوجة  أن  كام

 
 . 154ص  ،2ج نفسه،  املرجع  املراغي،  27

 . 848ص ، 2ج ، القرآن   ظالل   يف   قطب،  سيد  28
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 حني   العكس  ويقع  حصن.امل  جو  ويظلل  هييمن  الذي  هو  اإلسالم  فكان  باسمه،  منها  أبناؤه  ودرعي  قومه،  إىل  هي  انتقلت ـ 

 أبناءها   أن  كام  إسالمها،  عن  هنالك  ووحدهتا  ضعفها   يفتنها  وقد  قومها،  عن  بعيدا    فتعيش  كتايب،  من  املسلمة  تتزوج

 29".دائام   هييمن أن جيب واإلسالم دينها. غري بدين ويدينون زوجها، إىل يدعون

ح  ويذكر   املسلم،  من  نكاحهن  فيجوز  األمور  من  كثري  يف  أخطأن  وإن  املعارصات،  الكتابيات  بأن  ويرص 

 اجلمهور   قول   ويذكر  السالم،  عليهام  عزير  ألوهية  أو  عيسى  وألوهية  بالتثليث،  املعتقدات  الكتابيات  يف   الفقهاء  اختالف

 منعه:   عل  (ىعيس  رهبا  تقول:  أن  من  أعظم  رشكا    أعلم  )ال   :  عمر  ابن  بقول  ويستدل    خيالفهم  لكنه  نكاحها،  جواز  عل

 30".احلالة هذه يف بالتحريم القائل الرأي اعتبار إىل أميل ولكني"

 يررتك   أن  ينبغي  ال   أنه  إال   األحيان،  بعض  يف  مفيدا    أو  مباحا    كان  وإن  الكتابية  من  املسلم  زواج  أن  شك  وال 

 بل  العفيفات،  املسلامت يف  الناس  ويزهد  املسلمة،  عل  الكتابية  املسلمر   لفيفض    مرصاعيه،  عل  الباب يفتح  وأن  حاله،  عل

 إىل   املفرس  فنب ه  غريها.  إىل  بيئة  أو  عرص  ومن  آلخر،  رجل  من  ختتلف   وتلك  هبا،  االهتامم  جيب   ورشائط  حدود  من  له  بد    ال 

 أن   عل"  املسلامت:  غري  من  لزواجا  من  شبابنا  من  كثري  منع  إىل  ومال احلاض،  عرصنا  يف  وخطورهتا  األمور  هذه  ضخامة

 أمام  عنه اهلل ريض اْلطاب بن عمر رآه ما وهذا مكروها . بكتابية املسلم زواج من املباح  َتعل قد  عملية اعتبارات هناك

 الزوجة   أن  واقعيا    إنكاره  يمكن  ال   يفالذ  املسلم.  البيت  عل   رش  الزجيات  هذه  أن  اليوم   نرى  ونحن  ....   االعتبارات  بعض

 يف   وبخاصة  اإلسالم.   عن  يكون  ما  أبعد  جيال    وخترج  بصبغتها،  وأطفاهلا  بيتها  تصبغ  الالدينية  أو  املسيحية  أو  وديةاليه 

زا    إال  اإلسالم  عليه  يطلق  ال   والذي  فيه،  نعيش  الذي   اجلاهيل  املجتمع  هذا  من   يمسك  ال   والذي   األمر.  حقيقة  يف  َتو 

 31"هناك! من َتيء زوجة األخري قضاءال عليها تقيض شكلية واهية بخيوط إال  اإلسالم

ون  الذين  الثالثة،  املفرسين  هؤالء  أن  رأينا  أن   يرون  احلاض  العرص  يف  االجتامعي  التفسري  رموز  أشهر  يرعد 

م  أن  يستطيع  أحد  وال   القرآن،  بنص  جائزة  بالكتابية  الزواج  إليه   وصل  وما  واملكان،  الزمان  تغري  أن  إال   اهلل،  أحل ه  ما  حير 

ده  الكتابيات،  زواج  إىل  االعتبار  بعني  ننظر  بأن  يرلزمنا  وهوان  وذل    ضعف  من  اليوم  املسلمون   ونقي ده   بحدود،  ونحد 

 أوالده. ودين دينه عليه يفسد وال   وأبنائه، باملسلم  يرض   ال  بقيود،

 
 . 241ص ، 1ج نفسه،  املرجع   29

 . 241ص ، 1ج نفسه،  ملرجع ا  30

 نفسه.  املرجع   31
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 اْلامتة 

 يف  االجتامعية  املدرسة  إىل  املنتسبني  سيام  وال   واملتأخرين،  املتقدمني  من  التفسري  كتب  يف  املتواضع   التجوال  هذا  وبعد

 كثرية،  نتائج إىل البحث خلص الكتابية، من املسلم بزواج املتعلقة اآليات حول واجتهاداهتم آرائهم إىل والنظر التفسري،

 أمهها:  من

 بني  مّشوعيته  يف  اختالف  وال   عليهم،  أنزهلا  التي  الّشائع  مجيع  يف  لعباده  اهلل   رشعه  مبارك،  أمر  الزواج  أن .1

  أمهها   ومن  الزوجني،  بني  الكفاءة  فيه  يراعى  أن  الّشعي  للزواج  ويشرتط  وحديثا ،  قديام    الساموية  األديان

 باملّشك. املسلمة وزواج  باملّشكة، املسلم زواج جيوز فال الدين، يف الكفاءة

  يكون   وأن  العفيفات،  احلرائر  من  كانت  إذا  الكتابية،  من  املسلم  نكاح  جواز  عل   املتقدمون  املفرسون  اتفق .2

  أهل   فيشارك  املجوس  وأما  والنصارى،  اليهود  يشمل  الكتاب  أهل  أن  عل  وأمجعوا  الّشعي،  الزواج  بقصد

 الذبائح. وأكل النكاح يف يشاركهم وال  فقط،  اجلزية أخذ يف الكتاب

  لـِام   للذريعة،  دا  س  منعه    اْلطاب  بن  عمر  أن  إال   القرآين،  بالنص  جائزا   كان  وإن بالكتابية  املسلم  زواج  أن .3

زوا  وإن  املعارصين  املفرسين  ومعظم  املسلامت،  زواج  يف  املسلمني  زهد  من  رأى  الكتابية   من  املسلم  زواج  جو 

 للذريعة. سدا   احلاض،  العرص يف منعه أو حتديده عل أهنم إال 

ا كان وإن بالكتابية الزواج أن .4 ا أو  مباح   يفتح  وأن حاله، عل يررتك أن ينبغي ال  أنه إال  األحيان،  بعض يف مفيد 

ل  مرصاعيه،  عل  الباب   له  بد    ال   بل  العفيفات،  املسلامت  يف  الناس  ويزهد  املسلمة،  عل  الكتابية  املسلمر   فيفض 

 غريها.  إىل بيئة أو عرص ومن آلخر، رجل من ختتلف وتلك هبا، االهتامم جيب ورشائط حدود من

 جوانبها،   مجيع   تدرس  بأن  ويويص  كثرية،  مباحث  إىل  تاجحي   به  يتعلق  وما  املوضوع  هذا   بأن   حثاالب  رىوي .5

 متعددة.  نواحي من والسلبية اإلجيابية آثارها وحتل ل

  منه. اهلل  ونستغفر  للتقويم قابل  فهو خطأ من وما اهلل، نعمة فمن فيه إصابة من فام البحث،  إليه وصل ما هذا

 الدين. يوم إىل بدعوته دعا ومن بهوصح  آله وعل حممد املرسلني  سيد عل وسلم تعاىل اهلل وصل
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