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 :  أمرينابيات راعى إن اإلسالم حين رخص في الزواج من الكت
أن الكتابيةةةا  ات  يةةةن سةةةماو  فةةةي اك ةةةا فسةةةي تاةةةتر  مةةةا المسةةةمم فةةةي اإليمةةةان بةةةا  واليةةةوم  -1

وهةة ا يل ةةا المسةةافا بييسةةا وبةةين اإلسةةالم  ريبةةا كيةة  ي تةةر  ب  ةةا  ،اكخةةر وبةةالايم اكخال يةةا
  ييسا.

ان ملتمةا مسةمم وتحةت سةمط باإلسةالمإن المرأة الكتابيا إ ا عااةت فةي ظةا زوج مسةمم ممتةزم  -2
مستمس  بارائا اإلسالم ت بح في  ور المت ثر ال المؤثر، فةالمتو ا ميسةا والمرلةو أن تة خا 
في اإلسالم اعتاا ًا وعماًل، فإ ا لم ت خا في عا يا اإلسالم، وه ا من حاسا كي  ال إكةرا  فةي 

تماعيةةا فتةة و  الةة ين، اعتاةةا ًا وعمةةاًل فإيسةةا تةة خا فةةي اإلسةةالم مةةن حيةةث هةةو تااليةة  و  ا  ال
 اخا الملتما اإلسالمي سموكيًا إن لم ت   في  عاائ يًا، وبس ا ال يخاى ميسا أن تةؤثر عمةى 
الةةةةزوج او عمةةةةى اكوال ، كن سةةةةمطان الملتمةةةةا اإلسةةةةالمي مةةةةن حولسةةةةا أ ةةةةو  وأعظةةةةم مةةةةن أ  

 محاولا ميسا لو ح ثت .

ى حسةةن تياةةئا و ة  كايةةت  ةةوة الةةزوج فةي ال  ةةور السةةاباا ونيرتةة  عمةةى  يية  وحر ةة  عمةة
 أوال   وسالما عاي تسم يفا  الزولا الا رة عمى أن تؤثر في اكوال  ت ثيرًا يتيافى ما اإلسالم.

امةةةةا فةةةةي هةةةة ا ال  ةةةةر فسةةةةمطان الرلةةةةا عمةةةةى المةةةةرأة الحا ةةةةما عمةةةةى اةةةةسا ة  ةةةة   ةةةة  ، 
 واخ يا المرأة     ويت وبخا ا المرأة الغربيا.

مةن سةموم وأفكةار مسةتور ة مةن عية  نيةر  وال   ساع  عمى ه ا وسائا اإلعةالم بمةا تثبة 
المسةةةممين وتاةةة مسا لميةةةاس عمةةةى أيسةةةا سةةةةبيا الةةةتخمص مةةةن لميةةةا اكزمةةةات الفكريةةةا وااللتماعيةةةةا 

 واال ت ا يا.
وعميةة  فةةإ ا فرطيةةا فةةي اكسةةرة هةةي اكخةةر  ور ةةييا بةة ن تكةةون مكويةةا مةةن أم نيةةر مسةةمما 

 زولت  فاا عمى اإلسالم وأهم  السالم .وأبن مسمم ال يبالى ما ي يا أبياؤ  وبيات  وال ما ت يا 
 وتيا بميا الزواج من نير المسممات في ه ا ال  ر س ًا  ب عمىومن هيا فيحن ييا   

لم رائا، ومما هو م موم أن  فا المفس ة ما م عمى لم  الم محا، وعمي  فال يلوز الاوا بلواز  
 اآلن إال ل رورة  اهرة.

  مطماًا في أ  ع ر ب ون  ي  أو ارط : أليس الزواج وأ وا لم ين يطماون الاوا بإباحت
 من المسمما أولى وأف ا؟

 إليس توافق الزولين من الياحيا ال يييا أعون عمى الحياة الس ي ة ؟ -
بةةا  –ال يكتفةةي بملةةر  الةةزواج مةةن أيةةا مسةةمما  –عيةة  إرا ة الاةةا  الةةزواج  –إن اإلسةةالم 

ييةةا فسةةي أحةةرص عمةةى مر ةةاة ا  وأرعةةى لحةةق يرنةة  كةةا الترنيةة  فةةي الةةزواج مةةن المسةةمما المت 
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))ف ظفر بة ات الة ين :  ) مى ا  عمي  و ل  وسةمم  الزوج، وأ  ر عمى حفظ يفسسا ومال  وول   ولس ا  اا
 تربت ي ا   .

فإ ا كان ه ا حاا من يري  الزواج من مسمما فكي  يفتح البا  لمزواج من الكتابيات فةي 
 الار عمييا؟! ا ال  ر ال   ت اويت في   و  

ي ةةةاف  أيةةة  عيةةة  الةةةزواج مةةةن الكتابيةةةا يكةةةون حك مسةةةا حكةةةم مةةةن سةةةماحا اإلسةةةالم وع لةةة  وان
 .المسمم  والطالق وعاما أحكام اليكاح لكن ال توارث بييسا وبين المسمما في اليفاا

  ايا اكوال  والتوارث ب   وفاة الزوج باح اإلسالم لممسمم ان يتزوج المسيحيا واليسو يا ولسا كاف  الحاوق الزوليا ماع ا حف           
من أسبا  كراها يكاح المسمم الكتابيا ا ا كان مايما في  ار الكفر مخيرا من البااء او الخروج من  ار اإلسالم لما في اليكاح ك ل  و 

ر سوا  الكفار وان ا كثر زولسا عن  يي  كما ان في  تكث حر من ت ريض اكوال  لمر ي والسبي والتخم  ب خالق الكفار وكيسا    ت
 المسممون زوالسن ف يسم يتركون زواج المؤميات ويختمط ال م ال ربي بغير  .

 : -اما زواج المسلمة بغير المسلم -
ألمةةةا ال ممةةةاء عمةةةى أيةةة  يحةةةرم اةةةرعا زواج المسةةةمما بالكةةةافر فةةةال يحةةةا المةةةرأة مسةةةمما أن 

  ل  لما يمي:تتزوج رلاًل نير مسمم سواء أكان من أها الكتا  أم ماركا و 
 نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ يفٱ ةةةةةةةةةةةةةةةاا ت ةةةةةةةةةةةةةةةالى :  -1

 أ  ال تزولا الكفار بالمؤميان وه ا خطا  لألولياء.[ 221]البارة :  ىف يبىب

و اا الارطبي رحم  ا  : والم ت اكما عمى أن الماةر  ال يطة  المؤميةا بولة  لمةا فةي 
  ل  من الغ ا ا عمى اإلسالم .

 ختحت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يفٱ اا ت الى: -2
الممتحيا :  ىفجضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت

11 ]. 
)صلل  ا  لليلو واالمتحان هيا هو سؤالسن عن سب  ما لاء بسةن : هةا خةرلن حبةا فةي ا  ورسةول  

  وحر ًا عمى اإلسالم؟ وآلو وسلم(
 فإ ا عمم المسممون أيسن خرلن حبا في ا  ورسول  ال يرل وهن إلى الكفار.

يمةةا  أمةةر ا  بامتحةةايسن كن المةةرأة فةةي مكةةا كايةةت إ ا أرا ت ا ةةرار زولسةةا فاةةاا لةة  : سةة هالر وان
 .)صل  ا  لليو وآلو وسلم(  إلى محم 

الزوج الكافر ال ي تر  ب ين المرأة المسمما با يلح  رسةالا يبيسةا وال ي تةر  بة  وال بمةا أيةزا  -3
ن الةزولين؟ وكية  تكةون الاوامةا عمي  فكي  ياوم بيت وتستار حياة ما ولةو  فةرق ااسةا بةي

 عمى المسمما في ي  رلا ال ي تر  بيبيسا؟
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أليس في زواج المسمما من نير المسمم خو  و وع المؤميا في الكفر كن الزوج ي عوها 
 عا ة إلى  يي ؟

وبس ا يت ح ليا الحكما من لواز يكاح المسمم من كتابيا وميا الكتابي ونير  من الزواج 
 من مسمما.
   وك ل  باليسبا لميسو يا.مي  السالمسمم ي تر  ب ين المسيحيا ويار بيبوة عيسى )عفالم

امةةةا المسةةةيحي او اليسةةةو   أو نيرهمةةةا فةةةال ي ترفةةةون بيبةةةوة سةةةي  الخمةةةق فكيةةة  يليةةةز لسةةةم 
 الزواج من اليساء المسممات؟

 
  الماللنة : -01

ف ا الى الاا ي أمر  ان يحم  أربا مرات هي التي   فسا زولسا بالزيا ولم يكن ل  اسو  عمى  ل  فإ ا ترا
  ياوا في المرة الخامسا ان ل ي  ا  عمي  ان كان من الكا بين ثم تحمو با  اي  ل ا ق فيما رماها ب  

المرأة اربا مرات با  اي  لكا   فيما رماها ب  من الزيا وتاوا في الخامسا : ان ن   ا  عميسا ان كان 

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱچٱٱالى لاول  ت من ال ا  ين 

 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
نور:  َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ٠١ - ٦ال  

ترالا عن اتسام   : ان يفرق بييسما الاا ي وت بح المرأة محرم  عمي  ما ام م را عمى اتسام  لسا فان ويترتب لل  ىذه الماللنة
  هي : أراء وفي ه   المس لا ا   عمى   ف  إياها بالزيا  ، وك   يفس  لاز ل  ان ي ا  عميسا من ل ي  ب   ان ي

 ، ير  لمسور الفاساء أن الرلا إ ا العن زولت  تحرم عمي  حرما مؤب ة  -1
الاا ي ا اء ف يسا ب حييفا رحم  ا  ونير  عمى الزوج ال   العن زولت ير  أبو و  -2

 ولكةةةي ترتفةةةا هةةة   الحرمةةةا يكةةة   يفسةةة  وياةةةام عميةةة  الحةةة  ،تحةةرم عميةةة  حرمةةةا  مؤ تةةةا
 وي ا  عميسا من ل ي . الا  
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 ومن هللا التوفيق

 


