
 المرأة التي ال تدين بدين سماوي :  -6
من أسباب الحرمة المؤقتة كون المرأة ال تدين دينا سماويا فال يجوز شرراا لممسرمم أن يتزوج را إال إ ا 

 زئ رئ ّٰ ِّ يفٱنحو قوله تعالى ااتنقت اإلسالم ألن بااتناق ا اإلسالم يزول سبب التحريم
 تتزوجرررررررررررا أي رررررررررررا المؤمنرررررررررررون ال  أي [332]البقررررررررررررة     ىف يبىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ

ن أاجبررتكم المشررركة  المشررركات حتررى يررؤمن بررامؤ وألمررة مؤمنررة بررام ورسرروله أف ررل مررن حرررة مشررركةؤ وا 
 بجمال ا ومال ا وحسب ا وجاه ا.

 والحق أن المرأة مسممة وغير مسممة وغير المسممة أصناف  
ؤ وهناك المرتدةوهناك  الصابئةؤ وهناك المجوسيةؤ وهناك الممحدةؤ وهناك المشركةف ناك 

 . الكتابية
 وبيان حكم الشرع في الزواج من هؤالء يت ح فيمايمي  

 المشركة : -
 رئ ّٰ ِّ يفٱتحررريم النكرراح مررن المشررركة  ابررت بررنر القرررقن الكررريم نحررو قولرره تعررالى   

 ىف نئمئ زئ
أي المشررررركات كمررررا أنرررره  ابررررت  [21]الممتحنررررة   ا يررررة   ىف حك جك مق حق يفٱوقررررال تعررررالى   

 بأجماع األمة .
ن قمنرررا أن ل ررر   فرررال يوجرررد تعررررار   –أهرررل الكتررراب  –ال ينررردرج تحتررره  –المشرررركين  –وا 

 اهري بين ا يترين حيرث إن كرل واحردة من را ت برت حكمرا فاصرا . فريرة البقررة ترنر امرى تحرريم 
 نكاح المشركة وقية المائدة تنر امى إباحة نكاح أهل الكتاب .

 (2)ناء امى الت رقة بين مدلول الم  ين أقول إن المشركة هي التي ال تدين بدين سماويوب
الشررك. لر لك قرال تعرالى بعرد أن  ال يحل نكاح ا لعردم إمكران التالقري برين اقيردة التوحيردؤ واقيردة

 يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفٱ ن ررررررى اررررررن نكرررررراح المشررررررركين والمشررررررركات

 . [332]البقرة     ىف  ممام
 ور وهبه الزحيمي أكرمه ام  وقال الدكت

"ال يحرررل لممسرررمم الرررزواج برررالمرأة المشرررركة أو الو نيرررة وهررري التررري تعبرررد مررر  ام إل رررا غيرررر  
كاألصرررنام أو الكواكرررب أو النرررار أو الحيررروانؤ وم م رررا المررررأة الممحررردة أو الماديرررة وهررري التررري ترررؤمن 

ماوية م رررل   الشررريواية والوجوديرررة بالمرررادة إل رررًا وتنكرررر وجرررود ام تعرررالى وال تعتررررف باألديررران السررر
 والب ائية والبو ية.

                                                           
 الدين السماوي   الدين ال ي له كتاب منزل ونبي مرسل . (2)



وألحق الحن ية والشافعية وغيررهم المررأة المرتردة بالمشرركة فرال يجروز ألحرد أصراًل مسرمم أو 
 كافر أن يتزوج ا ألن ا تركت ممة اإلسالم وال تقر امى الردة".

 أما زواج الصابئة والسامرة :  -
 امرة   صنف من الي ود .الصابئون   صنف من النصارى ؤ والس

وقررررال الرررررازي اررررن الصررررائبة   قرررروم يعبرررردون الكواكررررب بمعنررررى أن ام جعم ررررا قبمررررة لمعبررررادة 
 والدااء أو بمعنى أن ام فو  تدبير أمر ه ا العالم ألي ا.

وبناء امى افتالف العمماء في تعري  م افتمف ال ق اء في حكرم الترزوج مرن م   فيررى أبرو 
 م ألن م أصحاب كتاب دفمره التحريرف والتبرديل وسروى بيرن م وبرين الي رود حني ة صحة الزواج من

 والنصارى. 
ويرى الشافعية والحنابمرة أنره يحرل نكراح م إن كرانوا يوافقرون الي رود والنصرارى فري أصرول 

 الدين من تصديق الرسل واإليمان بالكتب السماوية.
ن كانوا يفال ون في أصول الدين لم يكونوا من م وكان ح  كم م حكم اباد األو ان.وا 

 المجوس هم ال ين يعبدون النارزواج المجوسية: 
  هب أك ر أهل العمم إلى أنه ال يحل نكاح م وال أكل  بحائ م.

 
 زواج نساء أهل الكتاب : 

 افتمف العمماء في الزواج من الي ودية او النصرانية امى قولين  
 . القول األول : يحل نكاح نساء أهل الكتاب

 قول جم ور العمماء من المسممينؤ وقد استدلوا اميه بما يمي   وه ا
 حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج يفٱ قررررررررررررررررررال تعررررررررررررررررررالى   -2

ف ررر   ا يرررة  [. 5]البقررررة   المائررردة  ىف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض
 الكريمة أباحت مؤاكمة اهل الكتاب والزواج من م.

  بت أن الصحابة ر ي ام ان م تزوجوا من م . -3
 تزوج ا مان بن ا ان )ر ( نائمة بنت ال رافصة الكمبية وهي نصرانية وأسممت اند .فقد 
 القول الثاني : ال يحل نكاح نساء أهل الكتاب : -2

إ ا سررررئل اررررن نكرررراح النصرررررانية والي وديررررة قررررال   إن ام حرررررم  (ابررررن امررررر ر ررررى ام ان مررررا)كرررران 
]البقرررة   ىف نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ يفٱ  المشرركات امررى المرؤمنين يعنررى فري قولرره تعرالى 

332] 
 احة التزوج بهذا الصنف من النساءما هي الحكمة االلهية من اب* 



  حكمة إباحة التزوج منهن :
الكتابيررة تمتقررى مرر  المسررمم فرري اإليمرران برربع  المبررادئ األساسررية مررن االاتررراف بررام ان 

جرود نرواحي االلتقراء تعالىؤ واإليمان بالرسل واليوم األفر وما فيه من  واب واقابؤ وال شك أن و 
ألن را ترؤمن بكترب األنبيراء ؤه   ي من توفير حياة زوجية مستقيمة إلرى حرد مراؤ ويرجرى إسرالم ا 

نما أباح اإلسالم الزواج من ن إلزالة الحواجز بين أهل الكتاب وبين اإلسالم  والرسل في الجممةؤ وا 
اح ال ررر لدراسرة اإلسرالم فإن في الرزواج المعاشررة والمفال رة وتقرارب األسرر بع ر ا بربع  فتتر

 ومعرفة حقائقه ومبادئه َوُم ِمه.
ف و أسرموب مرن أسراليب التقريرب العممري برين المسرممين وغيررهم مرن أهرل الكتراب وداايرة 
لم رردى وديررن الحررقؤ فعمررى مررن يبتمرري الررزواج مررن ن أن يجعررل  لررك غايررة مررن غاياترره وهرردفًا مررن 

 أهدافه.
 


