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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٩٦ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووالحمد هللا رب العالمين، 
ِإصالَح لَّهم خَير وِإن تُخَاِلطُوهم ويسَألُونَك عِن الْيتَامى قُْل {:  في تفسير قوله- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

نَتَكُمألع شَاء اللّه لَوِلِح وصالْم ِمن فِْسدالْم لَمعي اللّهو انُكُماآلية]سورة البقرة) ٢٢٠([ }فَِإخْو .  
َل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي والَ تَقْربواْ ما{ :لما نزلت:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-روى ابن جرير عن ابن عباس "

نسَأح ا { :، وقوله]سورة األنعام) ١٥٢([ }ِهينَار طُوِنِهمِفي ب ْأكُلُونا يا ِإنَّمى ظُلْمتَاماَل الْيوَأم ْأكُلُوني الَِّذين ِإن
 من طعامه، وشرابه من ، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه]سورة النساء) ١٠([ }وسيصلَون سِعيرا

شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك 
ويسَألُونَك عِن الْيتَامى قُْل ِإصالَح لَّهم خَير وِإن تُخَاِلطُوهم {: ، فأنزل اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-لرسول اهللا 

د والنسائي والحاكم في  وهكذا رواه أبو داو١" طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهمفخلطوا، }مفَِإخْوانُكُ
 ، وابن أبي ليلى، والشعبي، وعطاء،مستدركه، وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه اآلية كمجاهد

  . وغير واحد من السلف والخلف،وقتادة
كره أن يكون مال اليتيم عندي إني أل:  قالت-اهالى عنرضي اهللا تع-وكيع بن الجراح عن عائشة وروى 

وِإن  { أي على حدة،}قُْل ِإصالَح لَّهم خَير{ : وشرابه بشرابي، فقوله،، حتى أخلط طعامه بطعاميةلى حدع
انُكُمفَِإخْو مي  ألنهم إخوانكم فيكم؛ أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فال بأس عل}تُخَاِلطُوه

   . اإلفساد أو اإلصالحن قصده ونيته أي يعلم م}واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{: الدين، ولهذا قال
 أي ولو شاء اهللا لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع }ولَو شَاء اللّه ألعنَتَكُم ِإن اللّه عِزيز حِكيم{ :وقوله
والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي {:  مخالطتهم بالتي هي أحسن كما قال تعالى وأباح لكم، وخفف عنكم،عليكم

نسَأح بل قد جوز األكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر ]سورة األنعام) ١٥٢([ }ِهي ،
  ."قةأو مجاناً، كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء اهللا وبه الث

  : أما بعد، والسالم على رسول اهللاصالةال و،الحمد اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى {: قولهب يأكلون أموال اليتامى ظلماً نوتوعد الذي -عز وجل–اهللا لما تهدد ف

عن زلون طعامهم ، وقع الحرج لدى الناس، فصاروا يع]سورة النساء) ١٠([ }ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا
به أحد، ال ينتفع ف اًطعامليتيم ا أبقىوإذا ، وطعام اليتيم في إناء مختلف في إناء، همطعامون عيضطعامهم، و

 : عليهم بقوله سبحانهفأنزل اهللا التخفيف،  جراء ذلك شديدةالناس مشقةبلحق ف، ديترك حتى يفسبل 
}رخَي ملَّه الَحى قُْل ِإصتَامِن الْيع َألُونَكسيوالمعنى}و  :تأخذ  وأحه دون مخالطة، صالتقوم بإ تثمر ماله وأن

                                                
، وحسنه األلباني في صحيح )٢/١١٣) (٢٤٩٩(، والحاكم في مستدركه برقم )٦/٢٥٦) (٣٦٦٩(، والنسائي برقم )٣/٧٣) (٢٨٧٣(رواه أبو داود برقم  1

 ). ٣٦٦٩(وضعيف سنن أبي داود برقم 
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ما في هذا الصنيع من ل ؛هذا أفضلفدون إجحاف اليتيم حبه ا ورعايتك للمال ولص، لقيامك عليه منهشيئاً
كن هذا من أقربها ومن أكثرها ، لين أقوال في تأويل اآليةوللمفسر ، له ورعايةحفظ وصيانة لمال اليتيم

يمكن أن تكون بمعنى أفعل لفظة خير في اآلية و ، من أحسن ما تفسر به اآليةيعتبرو،  للسياقمةءمال
  :-رحمه اهللا-أن صيغة خير وشر تأتي بمعنى التفضيل أحياناً، كما قال ابن مالك معلوم ، و"أخير" :التفضيل

ــاه  ــاً أغن ــر وغالب ــر وش   م خي
  

  عــن قــولهم أخيــر منــه وأشــر  
  

}انُكُمفَِإخْو متُخَاِلطُوه ِإنفي سورة النساءالتي وردت هي المصاهرة : وقيل، المعاشرة: قيل المخالطة }و: 
 إذ ]سورة النساء) ٣([ }ثَ ورباعوِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَ{
 ظلمالن إ إذ ، فال تنكحوهن تجاهها ظلمم في اليتيمة ويقع منكوا إن خفتم أن ال تعدل: المعنى المشهور لآليةإن

سورة ) ٩([ }ما الْيِتيم فَلَا تَقْهرفََأ{ : اهللا لنبيهلقد قااليتيمة أعظم من الذي يقع على غيرها، و على الواقع
  .وعناية تعويضاً له عما فقده من األبوة  بحاجة إلى مزيد رعايةألنه د؛ئم له حق زاي، فاليت]ىالضح

يدخالن في لذلك ف التحرج، ا سببماكونهلوالنفقة إنما هو المخالطة في المال باآلية والصواب أن المقصود 
استهالكه من حسب بلي اليتيم رها ويقدقع على صور متعددة، تالمخالطة في المال والنفقة ، واآلية دخوالً أولياً

بالتربية م يالقائم على مال اليتيحسب حساب والنفقة في قوته ومعاشه تماشياً مع العرف السائد بين الناس، 
 -عز وجل– ضمنه اهللا وهو حق محتاجاً فقيراً، فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروفوحسن التنشئة إذا كان 

ن ال تكون النفقة التي من المعروف أو، ]سورة النساء) ٦([ }يرا فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِفومن كَان فَِق{: بقولهله 
الرشد، كما قال اهللا  االستغالل لماله قبل أن يبلغ سنالمبادرة وأو من ،  أو التقتيريتعاطاها على سبيل التوسع

كَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ ِإلَيِهم َأموالَهم والَ وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّ{: -عز وجل-
 أموال يتاماكم أيها الوالة دفعواا: أن يقوليريد ، ]سورة النساء) ٦([ }تَْأكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا َأن يكْبرواْ

 إنفاقها يذ خشية أن يكبروا، بأن تفرطوا ف ومبادرين باألخ األكلي وال تأكلوها مسرفين ف،واألوصياء
  .بر اليتامى فينتزعوها من أيديناريد قبل أن يكنننفقها كما : وتقولوا

 إال أنها حملت معنى اصر لفظها واختصارهجملة على ِق }واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{ :قولهب ولهذا عقّب
الحكم  ونستطيعال يوكثير من األمور قد ال يعلمها الناس، ن الإإذ يته،  ال يقوم غيرها مقامها في تأدعظيماً
واللّه {: قولهيبقى فألن هذا يرجع إلى قضايا تتعلق بالعرف والحاجة، ؛ عند التصرفبالصواب والخطأ عليها 

قصد من : المفسدو ، حفظ مال اليتيم وصيانته ورعايتهمن قصد: فالمصلح، }يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح
فمثل الصدور، واهللا المطلع على خفايا النفوس وما تضمره  لحظوظه ومصالحه الشخصية، مال اليتيماستغالل 

 على الناس خفيإن أنه يعلم ألنه تصرفاته إزاء هذا اليتيم وماله، يعامل اهللا في تجعل اإلنسان اآلية هذه 
ِإن اللّه الَ يخْفَى علَيِه شَيء ِفي اَألرِض {: ل عن نفسه الذي قا- عز وجل–  على اهللاتصرفه، فإنه لن يخفى

  .]سورة آل عمران) ٥([} والَ ِفي السماء
  . واهللا أعلم،لحقكم الحرج، فإذا شدد عليكم هو الضيق والشدة: العنت }ولَو شَاء اللّه ألعنَتَكُم{ :قوله



 ٣

"}تَّى يشِْركَاِت حواْ الْمالَ تَنِكحتَّى وح ِشِرِكينواْ الْمالَ تُنِكحو تْكُمبجَأع لَوشِْركٍَة ون مم رْؤِمنَةٌ خَيةٌ مَألمو ْؤِمن
ِة والْمغِْفرِة يْؤِمنُواْ ولَعبد مْؤِمن خَير من مشِْرٍك ولَو َأعجبكُم ُأولَِئك يدعون ِإلَى النَّاِر واللّه يدعو ِإلَى الْجنَّ

ونتَذَكَّري ملَّهاِتِه ِللنَّاِس لَعآي نيبيسورة البقرة) ٢٢١([ }ِبِإذِْنِه و[.  
 على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة األوثان، ثم إن كان عمومها -عز وجل-م من اهللا يهذا تحر

: قد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله ف،مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية
}اِفِحينسم رغَي ِصِنينحم نهورُأج نوهتُمِإذَا آتَي ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين نَاتُ ِمنصحالْمسورة ) ٥([ }و

  ."]المائدة
أمم الكفر مل كل مشركة بال استثناء، فيدخل فيها  وذلك يش أل في المشركات للجنس،}والَ تَنِكحواْ الْمشِْركَاِت{

:  عزير ابن اهللا، والنصارى قالوا:اليهود قالواف ، ألنهم من المشركين؛اليهود والنصارىقاطبة بما فيهم 
، فبهذا االعتبار إال أن الكفر ملة واحدةالشرك في النصارى أكثر منه في اليهود، كان ن وإالمسيح ابن اهللا، 

تبارك -قوله  نساء أهل الكتاب في نكاح جاءت اإلباحة بلكنوالنصارى في عموم المشركين، يدخل اليهود 
وطَعام الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِحلٌّ لَّكُم وطَعامكُم ِحلُّ لَّهم والْمحصنَاتُ ِمن الْمْؤِمنَاِت {:  في سورة المائدة-وتعالى

الَِّذين نَاتُ ِمنصحالْموِلكُمِمن قَب بعض ما دخل تحت نسخت هذه اآلية هل ف ]سورة المائدة) ٥([ } ُأوتُواْ الِْكتَاب
 وتلك خاصة في أهل الكتاب، والعام يحمل ،هذه عامة: فنقول- هذا من قبيل التخصيص، أو يكون البقرة آية

من ن، والنسخ رفع، والتخصيص بيا؛ ألن  واألقربهو األسهلالقول بالتخصيص ال شك أن  ؟-على الخاص
  :الفروق بينهما

  . باالحتمالالتخصيص يثبتأن النسخ ال يثبت باالحتمال، بينما  -
  .ففيه إعمال للنصينالتخصيص ه إهدار ألحد النصين، بخالف النسخ في -
  .ذكرها العلماء لم يذكروها في التخصيصالنسخ له شروط  -

تخصيص هو األولى القول بال ولذا فالنسخ،ف أثراً من أخعلم أن التخصيص أن ي والمقصود من سرد الفروق
  . لكال الدليلين، وإعمال كال الدليلين أولى من إهمال أحدهما؛ ألن فيه إعماالًمن القول بالنسخ

والَ تَنِكحواْ {:  تعالىقولهإلى القول بأن اآلية ال نسخ وال تخصيص فيها، واستدلوا ببعض أهل العلم ذهب و
 عز –اهللا بدليل أن يخص نساء المشركات دون نساء أهل الكتاب، ووجهوا اآلية بأن التحريم  }الْمشِْركَاِت

، ]سورة البينة) ١([ }لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب والْمشِْرِكين{: هلقومثل في   االثنينبينفرق  -جل
م تحرإنما  هذهألن  ال نسخ وال تخصيص؛فوبالتالي ن ال يدخلون في عموم المشركيبنص اآلية كتاب فأهل ال

  .بما فيهم المالحدة، وسائر صنوف أهل الشرك ... والمجوسية البوذيةنكاح المشركات ك
 اآلية يصخصإنما أخرجوا منها بت، وفتشملهم اآليةداخلون في عموم المشركين، أن أهل الكتاب واألقرب 

  .واهللا تعالى أعلم ،هب ابن كثيروإليه ذاألخرى التي في سورة المائدة، 
أن هذه اآلية ناسخه آلية باعتبار أصالً، بالكتابية ال يجوز التزوج : من أخذ بظاهر اآلية وقالومن أهل العلم 

من آخر ما نزل  ألن سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، وسورة المائدة قوال؛المائدة وهذا من أغرب األ
تعبير عن اليكتفون أحياناً بكانوا  -مرضي اهللا عنه- ن الصحابةإ حتى، نها شيءاألحكام، ولم ينسخ ممن 



 ٤

قولهم هذا و ،الذي لم يتطرق إليه نسخمحكم  نزل في سورة المائدة، فيعدونه من الكونهبالشيء أنه لم ينسخ 
  .زوج بالكتابية جواز التمنعامة أهل العلم يقتضي مخالفة ما جاء عن 

  :تمل أمرين، األمة تح]سورة البقرة) ٢٢١([ } خَير من مشِْركٍَة ولَو َأعجبتْكُموَألمةٌ مْؤِمنَةٌ{
  .المؤمنةمرأة ال ونيعنو يا أمة اهللا، :عند ندائها يقاللذا اعتبار أنها أمة اهللا، وبن الحرة أن تكو: األول
الحرة تلك ؤمنة أفضل من أن تتزوج  مجارية أن تتزوج عنىالموالمرأة الرقيقة المملوكة، كون  أن ت:الثاني

  . جمالها أو أحسابها أو غير ذلك، هذا هو الظاهر المتبادرالكتابية مهما كان نسبها أو
 ؛-الزنا–على نفسه العنت اإلنسان إذا خشي ما في حالة ال إفيه لم يرغب الشارع التزوج بالمملوكة إن كان و

م طَوالً َأن ينِكح الْمحصنَاِت الْمْؤِمنَاِت فَِمن ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من فَتَياِتكُم ومن لَّم يستَِطع ِمنكُ{ :كما قال سبحانه
وَأن {: وتبعه بقوله، }ذَِلك ِلمن خَِشي الْعنَتَ ِمنْكُم{: ، ثم خص ذلك وقيده بقوله]سورة النساء) ٢٥([ }الْمْؤِمنَاِت

لَّكُم رواْ خَيِبريتصرف فيهم كما ،  تبعاً ألمهمأرقاء  سيكونوندخل بهاإذا من األمة ألن أوالده ذلك  ؛}تَص
 ،تبعاً لسيد األمةاًريكونون أحراسفإن األوالد إذا تسرى بها األمة بخالف يتصرف في العبيد بيعاً وشراء .  

والمعنى أن  }ْؤِمن خَير من مشِْرٍك ولَو َأعجبكُموالَ تُنِكحواْ الْمِشِرِكين حتَّى يْؤِمنُواْ ولَعبد م{: وكذلك قوله
 ومنهم كبير ،اختاره جمع من المحققينو هو ظاهر المعنى من اآلية،  هذامشرك،الحر الأفضل من رقيق ال

   .الخصوصاد به أن اآلية من العام المرحيث رأي  -رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير الطبري 
  :ين ثالثة أنواعوالعام عند األصولي

  .هـالعام الباقي على عموم -
 .العام المراد به الخصوص -

  .العام المخصوص -
والَ تَنِكحواْ الْمشِْركَاِت حتَّى {: ه في قول-مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "

ْؤِمنبن ، وسعيد  وعكرمة،ذا قال مجاهد، استثنى اهللا من ذلك نساء أهل الكتاب، وهك]سورة البقرة) ٢٢١([ }ي
  . والربيع بن أنس وغيرهم، وزيد بن أسلم، والضحاك، والحسن، ومكحول،جبير
 بل المراد بذلك المشركون من عبدة األوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من األول :وقيل

  ."واهللا أعلم
إما ألن هذا ، من ناحية النتيجة النهائيةمختلف  ال يترتب عليه شيء والمعنى قريب من األول،: ابن كثير لقو
 فأخرجت بعض أفراد ،اآلية عامة خصتها اآلية الثانيةفتكون هذه  ،من العام المراد به الخصوص يكون أن

 ة من المشركين وهم أهل األوثان، والنتيجة النهائياً نوعقصدت أو أن آية البقرة، المشركين وهم أهل الكتاب
  .ز التزوج بالكتابيةاجو

هو أحد قولي الشافعي : قيلإشكال، و ه فية آلية المائدةن هذه اآلية في سورة البقرة ناسخإ: لكن قول من قال
 عرف عن أحد من ذلك يكون نأنفي  ي"اإلجماع"ابن المنذر صاحب كتاب  فيما نقل عنه، و-رحمه اهللا-

في لكن الصحيح أنه ثبت عن بعض السلف القول بالمنع  ،-مرضي اهللا تعالى عنه-المتقدمين من السلف 
وال بد أن يعلم أن هناك  وحملوا آية المائدة على بعض المحامل، ،وغيرهكابن عمر  مسألة التزوج من الكتابية
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اً مبني أحياناًأحدهما يكون ي قولين، قد تصل إلى نتيجة واحدة فإذ ،  في هذا المنعمن الناحية الصناعية اًفرق
 فإذا انطبقت وتوفرت اعتبرنا القياس،من النظر باألركان األربعة، له بد  القياس اللقياس، ومعلوم أن على ا

 اآلية عامة خص منها بعض لحكم بأن هذهفاوالنتيجة واحدة، ال اعتبار له،  ليس بقياس فنه أصالًإ :وإذا قلنا
ت عن نوع،  وهذه اآلية تكلم،ت عن نوعتكلمتلك اآلية  وأ، أنها من العام المراد به الخصوص أو األفراد،

مثالً من ف أشياء في النص نفسه، علىيؤثر وإن كان في الحكم النهائي،  يؤثر ال من الناحية الصناعية
فإذا طالعنا ن التخصيص يعد من قبيل النسخ، إ :-وهو قول لبعض أصحاب المذاهب- من قال األصوليين

،  قضية أخرى النظر في النصوصويترتب عليه عند، تخصيص ال تتطابق مع الهاوجدنا شروط النسخ عنده
 ألن ذلك ؛ أقوى من النص الذي تطرق إليه التخصيص،النص الذي لم يتطرق إليه التخصيصوهي أن 

عمل به في رون الالجمهور يفيضعفه، ولهذا العلماء مختلفون في العمل بالدليل الذي دخل عليه التخصيص، 
يعمل به،  الشاهد أن اآلخرين يقولون الإنما ، ليس هذا موضع الكالم عليها، ة أدلباقي األفراد وهذا عليه

منه، انتزع منه ج بعض األفراد اخرإبعد عام الاللفظ ألن بحقيقة، ليس ، اًهذا صار مجازويرون السبب أن 
فال لعموم نتقض، وإذا انتقض افيه وي العموم فيبطل ،اعلى بعضهبل  يصدق على كل األفراد، ولم يعد العموم،

  .يمكن العمل به في باقي األفراد
 يتطرق والترجيح بين األدلة يذكرون نحو مائة طريق للترجيح، منها العام الذي لمكذلك في باب التعارض 

الشمس، وال صالة بعد العصر حتى ال صالة بعد الصبح حتى تطلع ((كحديث  ىأقوفيجعلونه إليه التخصيص 
 إذا ذكرها ال كفارة لها إال من نسي صالة فليصلِّ((: خصوص مع حديثدل على الالذي  ٢))تغرب الشمس

حديث : الجمع أن يقالف نصنع إزاء هذه النصوص المتعارضة في ظاهر األمر؟ إن من وجوه  فكي٣))ذلك
من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها عام في األوقات، خاص في الصلوات المنسية والتي نام عنها، 

هذا عام في الصلوات، خاص في األوقات، ... ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وال صالة: والثاني
  . في بعض الصور))...ال صالة بعد الصبح((فجاء تخصيص 
رق أخرى، فالمقصود  من يجمع بطمومنه، باقي على خصوصه فيستثنى من الحديثثاني ال: وقد يقول قائل

م من العا  لكن قد تكون النتيجة واحدة فيما يتعلق بالمسألة التي أمامنا النظر في النصوص،أن هذا يؤثر عند
  . واهللا أعلم.الذي تطرق إليه التخصيص

  ." الكتابيات بعد حكايته اإلجماع على إباحة تزويج- تعالىرحمه اهللا-قال أبو جعفر بن جرير "
      م قليل منهم عمر بن الخطاب القول وهوجد من خالف هذا ألنه   قول األكثر؛يقصد بحكاية اإلجماع أنه

  .-رضي اهللا عنه–
  ." ذلك لئال يزهد الناس في المسلمات-رضي اهللا تعالى عنه-وإنما كره عمر "

                                                
  ).١/٢٨١) (١٣٠(الة قبل غروب الشمس برقم باب ال يتحرى الص –رواه البخاري في كتاب مواقيت الصالة  2
، ومسلم في كتاب    )١/٢١٥) (٥٧٢(باب من نسي الصالة فليصل إذا ذكرها وال يعيد إال تلك الصالة برقم               –رواه البخاري في كتاب مواقيت الصالة        3

 ).١/٤٧٧) (٦٨٤(باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم  –المسجد ومواضع الصالة 
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أن يمنع التزوج من الحق  لهف ، بحسب نظر اإلمام المناطة بمراعاة المصلحة العامة السياسة الشرعيةهذا من
عوانس في المسلمين نساء تبقى وج من المسلمات، مما مؤداه أن ي التززهدوا فإذا أعرض الناس والكتابيات، 

  .البيوت
 -رضي اهللا تعالى عنه-تزوج حذيفة : أو لغير ذلك من المعاني كما روى أبو كريب عن شقيق قال"

، ؟ خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها-رضي اهللا تعالى عنه-يهودية، فكتب إليه عمر 
  ".وهذا إسناده صحيح. زعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهنال أ: فقال
الفساد واالنحراف ومقارفة الفواحش كون لالزواج من الكتابيات منع  إنما -رضي اهللا عنه– بن الخطاب فعمر
اهلوا في ي للمسلمين أن ال يتسفينبغه في عرضه، يخشى على الرجل أن يخنّ، وفال يؤمن جانبهن،  فيهناًغالب
  .ن بهن والزواج منهن ألجل مثل هذه األموراالقر

المسلم يتزوج : -رضي اهللا تعالى عنه-قال عمر بن الخطاب : وروى ابن جرير عن زيد بن وهب قال"
  ." قال وهذا أصح إسناداً من األول، وال يتزوج النصراني المسلمة،النصرانية

في منعه التزوج من المطلق  يمحرالتلم يقصد  -رضي اهللا عنه–بن الخطاب عمر هذا مما يؤكد أن 
فالزواج تزوج يهودية، كما سبق  -صلى اهللا عليه وسلم–بن اليمان موطن سر الرسول حذيفة و ،الكتابيات

النظر في ن بهن هو امما ينبغي النظر إليه عند طلب القرلكن ،  وال حرج على من أقدم على ذلكمنهن جائز
األوالد بما فيها ت ضاعأسر كم من معلوم و خاصة في هذا العصر،لوخيمة والعواقب ااآلثار السلوكية 

  . جراء التهاون بهذه القضيةوالبنات
 اإلعالم في ستشفه من زواج المسلم بكتابية يهودية أو نصرانية، وهو مدى أثرنستطيع أن نملمح آخر و

مسبة ومدعاة أعظم لكانت هذه في حقه  العلم تزوج يهودية، ةب طلأحدلغنا أن بلو فمثالً صناعة عقول الناس، 
 اًصحابيأن من بالرغم ، متزوج يهوديةنه إ :يكفي أن يقالبل إليه،  تهمةتوجيه الوفيه،  حقدالو ،عليهشناعة لل

للتوجس مصدر اليهودية الزواج من أن  يحيهودية، صحبتزوج  -رضي اهللا عنه–بن اليمان حذيفة  كجليالً
فال يقال في إنسان تزوج ال ما يجوز؟  وأ لكن الكالم في الحكم هل يجوز ،االستفزاز وال إشكال في ذلكو

؛ ألنه معجب كتابيةيقترن بمن فرق بين هناك  في الدين، ويتهم، و....مروءتهوسقطت عدالته نه إ :يهودية
من وبين متنكر لدينه وأمته، ، سنرق في مستنقعهم اآلاغ، لع بحضارتهمووم، في بوتقتهم ومنصهر ،بقومها

سائغ، واإلقدام غير أمر التزوج بالكتابية  أن والخالصة ثابت علي مبدئه،، متمسك بدينهيقترن بيهودية وهو 
ستطاع المسلم أن يتخلى عن االلتصاق بكتابية فهو اوالمخاطر ما ال يحمد عقباه، وإذا  مفاسدمن العليه فيه 

  . واهللا أعلم،خير وأفضل وأصوب
والَ { أنه كره نكاح أهل الكتاب، وتأول -مارضي اهللا تعالى عنه-عمر وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن "

ْؤِمنتَّى يشِْركَاِت حواْ الْمتَنِكح{".  
  .المشركات والكتابيات باعتبار أن الكفر والشرك ملة واحدةعموم حمل هذه اآلية على بمعنى أنه 

  ." ربها عيسى:م شركاً أعظم من أن تقولال أعل: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عمر : وقال البخاري"
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 ؛ر على المبيحالحاظيقدم معلوم أنه ر، وعند الترجيح  المبيح والحاظضتعارأنه بومن محامل التأويل القول 
، لكن الراجح الذي عليه عامة أهل العلم هو  التأويلهحتياطاً للدين، إلى غير ذلك من أوجألنه أكثر صيانة وا

  . في ذلك لوجود المخالفجماعدعاء اإلوال يصح إ،  ذلكزاجو
  :  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة "

  .٤)) ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولجمالها، ولحسبها، لمالها:تنكح المرأة ألربع((
 وأيهودية اللتصاق بايجد عند أن دين، فماذا عسى اإلنسان فإذا كانت الشريعة ترغب في الزواج من ذات ال

فإن الخطب أفدح،  ،وتنشئتهم ورعايتهم أوالده، ةتربيتقوم على إذا كانت والل، من الدين إال الضانية نصر
  .!!غير دينهبمع امرأة تدين من مستقبل أوالده الرجل  هينتظرالذي ا مو، والمأمول أفضح

ن األصل في إكما ر، الحظفي الفروج واألصل القاعدة ن إ :نظر في هذه النصوصالعند مما يمكن أن يقال و
لو قال قائل من ف، ٥))من أحدث في أمرنا هذا(( -صلى اهللا عليه وسلم–العبادات المنع كما قال النبي 

جوح فهذا قول مرنبقى على األصل وهو المنع، ها في ظاهرها، وهذه آية حرمتها، ف أباحتهذه آيةٌ: المانعين
تسع له صدر المخالف،؛ ألن المطلوب النظرة الواسعة في يومحتمل، وله متمسك من األدلة، فال بد أن 

  . أو ذاكح إلى هذا الرأيوالجن مبرراتهم عندطالع على ال وفي مآخذ العلماء، وا،النصوص
 أن رسول -مارضي اهللا تعالى عنه- مثله، وله عن ابن عمر -رضي اهللا تعالى عنه-ولمسلم عن جابر "

والَ تُنِكحواْ {: ، وقوله٦)) وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة،الدنيا متاع((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
 ال تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال : أي]سورة البقرة) ٢٢١([ }الْمِشِرِكين حتَّى يْؤِمنُواْ

  ."]سورة الممتحنة) ١٠([ } ولَا هم يِحلُّون لَهنلَا هن ِحلٌّ لَّهم{: تعالى
حكماً وهو أن المرأة ال تتزوج إال  }والَ تُنِكحواْ الْمِشِرِكين حتَّى يْؤِمنُواْ{: من قوله سبحانه الفقهاءستنبط ا

وال : ، ولم يقلى شركه علالمرأة المشرك ما بقي ولي يا ج ال تزو:والمعنى }والَ تُنِكحواْ{:  ألنه قال؛بولي
أيما (( :-صلى اهللا عليه وسلم– عاضداً لقول النبي  وجعلوا هذا الفهم من اآلية المشركين،نكح المؤمناتُتَ

  .٧))، فنكاحها باطلامرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
رجل مؤمن ولو كان ل و:، أي] سورة البقرة)٢٢١([ }ولَعبد مْؤِمن خَير من مشِْرٍك ولَو َأعجبكُم{ :ثم قال تعالى"

  ."ياًِر ساًعبداً حبشياً، خير من مشرك وإن كان رئيس

                                                
) ١٤٦٦(باب استحباب نكاح ذات الدين –، ومسلم في كتاب الرضاع )٥/١٩٥٨) (٤٨٠٢(باب األكفاء في الدين برقم  –رواه البخاري في كتاب النكاح  4
)٢/١٠٨٦.( 
باب نقض –ية ، ومسلم في كتاب األقض)٢/٩٥٩) (٢٥٥٠(باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم     –رواه البخاري في كتاب الصلح       5

 ).٣/١٣٤٣) (١٧١٨(األحكام الباطلة ورد محدثات األمور برقم 
  ).٢/١٠٩٠) (١٤٦٧(باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم  –رواه مسلم في كتاب الرضاع  6
) ١٨٧٩( بـرقم  ....))حها الـولي  أيما امرأة لم ينك  ((: ، وابن ماجه بلفظ   )٣/٤٠٧) (١١٠٢(، والترمذي برقم    )٢/١٩٠) (٢٠٨٥( داود برقم    ورواه أب  7
)١/٦٠٥.(  
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فإذا كان اهللا فضل العبد المؤمن ،  منهتفسير جيدذا و العبد، وهأالحر خصوص  على حمل اآليةي ابن كثير لم
بين القولين بهذه  -رحمه اهللا–جمع ف أفضل من المشرك،الحر ن المؤمن  إ:القول أولىمن باب  ف،على الكافر

  .العبارة الوجيزة
 وإيثارها على الدار ، واقتنائها، معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا:أي، }ُأولَِئك يدعون ِإلَى النَّاِر{"

 وما أمر به وما نهى ،عه بشر: أي،}واللّه يدعو ِإلَى الْجنَِّة والْمغِْفرِة ِبِإذِْنِه{اآلخرة، وعاقبة ذلك وخيمة، 
  ."}ويبين آياِتِه ِللنَّاِس لَعلَّهم يتَذَكَّرون{عنه، 

حب المخالطة والمعاشرة التي تبعث على في ليست دعوتهم محتكرة  }ُأولَِئك يدعون ِإلَى النَّاِر{: قوله سبحانه
هم ئ وآرا،المحرفة  ونحلهم الباطلة،مذاهبهمإلى جميع المناحي كالدعوة في تشمل الدعوة  وإيثارها، بل ،الدنيا

 ،هذه طبيعةو لدعوة الناس إليها، ولذا تجدهم أكثر تحمساًالفاسدة، ومعلوم أن الناس أسرى لعقائدهم وأفكارهم، 
وإذا  األشياء البسيطة،في لو كان حتى  فتجده كثيراً ما يدافع وينافح عنه،وسجية في اإلنسان، فإذا اقتنع بشيء 

يصل به الحد إلى اإلطراء والثناء عليه كلما جلس في قد ، وويجادل ويخاصم عنهيتبناه،  بشخص عجبأ
ما بالك فأن ينظروا بنفس النظرة التي ينظر بها إليه،  الناسجميع ويريد من أو جاءت مناسبة لذكره، ، مجلس

دهم، وهو يكتب في التفسير، ، ولذلك تجد أصحاب العقائد تلح عليهم عقائ!!اًمذهبوعقيدة القضية  إذا كانت
ال يستطيع ويبحث عما يؤيدها، وتجد هذا النفس في كتاباته،  أصناف الفنون، يكتب فيويكتب في اللغة، و

  .أسرى ألفكارهم معتقداتهمالتخلص مهما حاول أن يتجرد إال أن هذه اللوثة تالحقه، فالناس 
وبينه غاية البيان بهذا القرآن،  وما أمر به ونهى عنه، ، بشرعه: أي}ِبِإذِْنِهواللّه يدعو ِإلَى الْجنَِّة والْمغِْفرِة {
 مما يوصلكم إلى مرضاته حيث بين الصراط المستقيم بياناً -صلى اهللا عليه وسلم-أنزل على الرسول بما و

  . لتدركوا الفالح المبينوالسير عليه تباعهبا وأمركم ،شافياً
 

 .أجمعين وآله وصحبه  محمدوبارك على نبيهواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم 


