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Abstract
The Holy Quran is concerned with the rights of the child and gives him great rights at all stages.
These rights include the right of the child before birth, starting with the formation of a Muslim family
based on close ties and a strong legal relationship. The study concluded that the good choice of the
couple guarantees the rights of children in good education, and recommends that the researcher take
care of the rights of the children that are guaranteed by the Holy Quran, including the formation of a
good family.
Keywords: rights, child, birth, Quran.
الملخص
أهتم القرآن الكريم بحقوق الطفل اهتماما بالغا ،وجعل له حقوقا عظيمة في جميع مراحله ،ومن هذه الحقوق حق الطفل قبل

والدته ابتداء من تكوين األسرة المسلمة التي تقوم على أسس وثيقه وعالقة شرعية وطيدة ،مراعي فيها اختيار الزوجين ،والبعد عن كل
ما يخالف أسس وشرعية العالقة الزوجية ،وقد اتبع الباحث المنهج االستقرائي الوصفي ،وتوصلت الدراسة إلى أن حسن اختيار الزوجين
يضمن حقوق األطفال في التربية الصالحة ،ويوصي الباحث باالهتمام بحقوق األطفال التي تكفل بها القرآن الكريم ،ومنها تكوين األسرة
الصالحة.
الكلمات المفتاحية :حقوق ،طفل ،والدة ،القرآن الكريم.
المقدمة:

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل

فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.

إن القرآن قد بين ووضح حقوق الطفل التي تشرع قبل الوالدة ،والتي تُراعى عند بناء األسرة من شرعية الزواج ،لما لهذه المرحلة

من أهمية كبيرة ،وما يترتب عليه من حقوق تكفل القرآن بها للطفل ،وذلك أن يحسن الزوجان االختيار المبني على الدين والخلق
واإليمان والصالح والحرية ،لما فيه من سعادة الزوجين ،وتنشئة األوالد نشأة صالحة ،وكذلك حذر القرآن الكريم مما يخالف العالقة
الزوجية ،وذلك لما يترتب عليها من سلب لحقوق الطفل التي كفلها له القرآن الكريم.
وقد اشتمل هذا ابحث على ثالثة مطالب :المطلب األول :شرعية العالقة بين الزوجين ،المطلب الثاني :ما يخالف العالقة

الزوجية الشرعية ،الطلب الثالث :حسن اختيار الزوجين.
ِ
وتكسب هذه الدراسة أهميتها من خالل إظهار حقوق الطفل التي تكفل بها القرآن الكريم.
المطلب األول :شرعية العالقة بين الزوجين:

حض القرآن الكريم بشأن العالقات الزوجية والعائلية ،فحرص على سالمة األسرة ،ألنها نواة المجتمع ،فشرع اهلل الزواج ورغب

فيه استجابة لغريزة الجنس وابقاء على النوع اإلنساني في تناسل طاهر نظيف ،فتبنى عالقة شرعية بين الزوجين ،فتحصل بينهما
السكينة والمودة والرحمة ،وتنشأ الذرية على التقوى والخلق الحسن.
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ك َآلي ٍ
ِ ِ
ق لَ ُكم ِم ْن أ َْنفُ ِس ُكم أ َْزو ِ
ات لِقَ ْوٍم
{و ِم ْن َآياتِ ِه أ ْ
اجا لتَ ْس ُكُنوا إِلَْيهَا َو َج َع َل َب ْيَن ُك ْم َم َوَّدةً َوَر ْح َمةً إِ َّن في َذل َ َ
ْ َ ً
َن َخلَ َ ْ
قال تعالىَ :
()1
ون}
َيتَ َف َّك ُر َ

{و َج َع َل َب ْيَن ُك ْم َم َوَّدةً َوَر ْح َمةً} يقول :جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادون بها،
قال الطبري – رحمه اهلل – "وقولهَ :
()2
{وَر ْح َمةً} رحمكم بها ،فعطف بعضكم بذلك على بعض"
وتتواصلون من أجلهاَ ،
ِ
ِ
اجا} قيل :من جنسكم من بني آدم .وقيل :خلق حواء من
َن َخلَ َ
{و ِم ْن َآياتِ ِه أ ْ
ق لَ ُك ْم م ْن أ َْنفُس ُك ْم أ َْزَو ً
وقال البغوي – رحمه اهلل – َ
ضلع آدم{ ،لِتَ ْس ُكُنوا إِلَْيهَا َو َج َع َل َب ْيَن ُك ْم َم َوَّدةً َوَر ْح َمةً} جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان ،وما شيء أحب إلى
ٍ ِ
ون} في عظمة اهلل وقدرته"(.)3
أحدهما من اآلخر من غير رحم بينهماِ{ ،إ َّن ِفي َذلِ َ
ك َآلَيات لقَ ْوٍم َيتَفَ َّك ُر َ
ِ
ِ
اجا} ألن حواء خلقت من ضلع آدم وسائر النساء خلقن
َن َخلَ َ
{و ِم ْن َآياتِ ِه أ ْ
ق لَ ُك ْم م ْن أ َْنفُس ُك ْم أ َْزَو ً
وقال البيضاوي – رحمه اهلل – " َ
من نطف الرجال ،أو ألنهن من جنسهم ال من جنس آخر{ .لِتَ ْس ُكُنوا إِلَْيهَا} لتميلوا إليها وتألفوا بها فإن الجنسية علة للضم واالختالف
سبب للتنافر .وجعل بينكم أي بين الرجال والنساء ،أو بين أفراد الجنس .مودة ورحمة بواسطة الزواج حال الشبق وغيرها بخالف سائر

الحيوانات نظما ألمر المعاش ،أو بأن تعيش اإلنسان متوقف على التعارف والتعاون المحوج إلى التواد والتراحم ،وقيل المودة كناية عن
ٍ ِ
ون} فيعلمون ما في ذلك من الحكم"(.)4
الجماع والرحمة عن الولد كقوله تعالى :ورحمة منا{ .إِ َّن ِفي َذلِ َ
ك َآلَيات لقَ ْوٍم َيتَفَ َّك ُر َ
ِ
ِ
اجا} ،أي :من جنسكم في البشرية ،واإلنسانية ،وقيل:
َن َخلَ َ
{و ِم ْن َآياتِ ِه أ ْ
ق لَ ُك ْم م ْن أ َْنفُس ُك ْم أ َْزَو ً
وقال الشوكاني – رحمه اهلل – َ
المراد حواء ،فإنه خلقها من ضلع آدم لتسكنوا إليها أي :تألفوها ،وتميلوا إليها ،فإن الجنسين المختلفين ال يسكن أحدهما إلى اآلخر ،وال
يميل قلبه إليه

{و َج َع َل َب ْيَن ُك ْم َم َوَّدةً َوَر ْح َمةً} أي :ودادا وتراحما بسبب عصمة النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل
َ
()5
ذلك معرفة فضال عن مودة ورحمة" .
ق لَ ُك ْم ِم ْن
َن َخلَ َ
{و ِم ْن َآياتِ ِه} الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط {أ ْ
قال السعدي - :رحمه اهلل َ -
ِ
اجا} تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن
أ َْنفُس ُك ْم أ َْزَو ً
{لِتَ ْس ُكُنوا إِلَْيهَا َو َج َع َل َب ْيَن ُك ْم َم َوَّدةً َوَر ْح َمةً} بما رتب على الزواج من األسباب الجالبة للمودة والرحمة ،فحصل بالزوجة االستمتاع
()6

واللذة والمنفعة بوجود األوالد وتربيتهم ،والسكون إليها ،فال تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة"

مما سبق يتبين للباحث أن اآلية قد دلة على مشروعية زواج المسلم بالمسلمة ،وهذا حق للطفل حتى ينشأ في بيئة صالحة،
ويتربى التربية اإلسالمية بين أبوين مسلمين ،فالقصد الصحيح الشرعي من الزواج هو اإلعفاف ،وحفظ الماء ،والنسل الطاهر ،واستمرار
الحياة ،مع المحافظة على األنساب التي يوليها القرآن عناية فائقة ،فالزواج أحسن وسيلة إلنجاب األوالد ،فيختص كل رجل بأنثى وكل
أنثى برجل.

) )1سورة الروم ،اآلية (.)21
) ) 2جامع البيان في تأويل القرآن .لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى310 :هـ) ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م( .ج/20ص.)86
) ) 3معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ،لمحيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى510 :هـ) ،المحقق :حققه وخرج أحاديثه محمد عبد هللا
النمر  -عثمان جمعة ضميرية  -سليمان مسلم الحرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الرابعة 1417 ،هـ  1997 -م( .ج/6ص.)266
) ) 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،لناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى685 :هـ) ،المحقق :محمد عبد الرحمن
المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى  1418 -هـ (ج/4ص.)204
) ) 5فتح القدير ،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :هـ) ،دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت ،الطبعة :األولى -
 1414هـ (ج/4ص.)253
) ) 6تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي (المتوفى1376 :هـ)المحقق :عبد الرحمن بن معال اللويحق،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420هـ  2000-م (ج/1ص.)639
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ومما يلحق ويشرع بالعالقة الزواجية ما يأتي:
زواج المسلم بالكتابية:

َّ
ِ
طع َِّ
قال تعالى{ :ا ْليوم أ ِ
ام ُك ْم
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َو َ
ُح َّل لَ ُك ُم الطيَِّب ُ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ام الذ َ
ط َع ُ
ات َو َ َ ُ
َْ َ
ِِ
ِِ
ِ
وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
ين َوَال
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم إِ َذا آتَْيتُ ُم ُ
وه َّن أ ُ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ين َغ ْي َر ُم َسافح َ
ورُه َّن ُم ْحصن َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
ُج َ
()1
ِ
ِ ِ
ِ
ين}
َحبِطَ َع َملُهُ َو ُه َو في ْاآلخ َرِة م َن الْ َخاس ِر َ
ات ِمن ا ْلمؤ ِمَن ِ
ات} ،أحل لكم ،أيها المؤمنون ،المحصنات من
صَن ُ َ ُ ْ
قال الطبري - :رحمه اهلل – يعني جل ثناؤه بقولهَ { " :وا ْل ُم ْح َ
ِ
المؤمنات ،وهن الحرائر منهن أن تنكحوهن {وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم} ،يعني :والحرائر من الذين أعطوا الكتاب
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة واإلنجيل من قبلكم ،أيها المؤمنون بمحمد صلى اهلل عليه وسلم من العرب وسائر الناس،
ات ِمن ا ْلمؤ ِمَن ِ
ِ ٌّ
ات
صَن ُ َ ُ ْ
حل لَهُ ْم َوا ْل ُم ْح َ
ِ ِ
يم ِ
َخ َد ٍ
ان فَقَ ْد
ُمتَّ ِخ ِذي أ ْ
ان َو َم ْن َي ْكفُ ْر ب ْاإل َ

ورُه َّن}  ،يعني :إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن" ،وهي مهورهن"(.)2
أن تنكحوهن أيضا {إِ َذا آتَْيتُ ُم ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
وقال "فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حالل للمؤمنين ،كن قد أتين بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة ،ذمية كانت أو حربية ،بعد
ِ
أن تكون بموضع ال يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر ،بظاهر قول اهلل جل وعز{ :وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
اب
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
()3
ِم ْن قَْبلِ ُك ْم}
ِ
قال الماتريدي -:رحمه اهلل  -وقوله  -عز وجل { :-وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم} :اختلف فيه :قال بعضهم:
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
(والمحصنات) أراد به الحرائر.
()4
وقال آخرون :أراد به العفائف منهن غير زانيات؛ كقوله  -تعالى َّ { :-
الزانِي َال َي ْن ِك ُح إِ َّال َزانَِيةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً}  ،نهى عن نكاح
ِِ
ِِ
َخ َد ٍ
ان} ؛ دل
ين َوَال ُمتَّ ِخ ِذي أ ْ
ين َغ ْي َر ُم َسافح َ
الزانيات ،ورغب في نكاح العفائف ،وهذا أشبه من األول؛ ألنه قال في آخر اآليةُ { :م ْحصن َ
هذا على أنه أراد بالمحصنات :العفائف منهن ال الحرائر ،ودلت اآلية على حل نكاح الحرائر من الكتابيات ،وعلى ذلك اتفاق أهل

العلم ،لكن يكره ذلك"(.)5

ومع ما دلت عليه اآلية من حل نكاح الكتابيات إال أن أهل العلم اختلفوا في زواج المسلم من المرأة الكتابية الباقية على ملتها

على قولين.
القول األول :الجواز وهو مذهب جمهور العلماء وعمدتهم في ذلك ق ييوله تعييالى:
()6
ِ
{وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم}
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اب م ْن قَْبل ُك ْم} والمحصنات منهن الحرائر فأطلقنا من
صَن ُ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
قال الشافعي - :رحمه اهلل – "قال { َوا ْل ُم ْح َ
استثنى اهلل إحالله وهن الحرائر من أهل الكتاب والحرائر غير اإلماء كما قلنا ال يحل نكاح مشركة غير كتابية وقال غيرنا كذلك كان
يلزمه أن يقول وغير حرة حتى يجتمع فيها أن تكون حرة كتابية فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعا إال بشرطين كان فيه الداللة على

أنه ال يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الداللة األولى فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين في داللة القرآن ،واهلل تعالى أعلم"(.)7
وقال الطبري – رحمه اهلل – "قال عمر -:رضي اهلل عنه -المسلم يتزوج النصرانية ،وال يتزوج النصراني المسلمة"(.)8

) )1سورة المائدة ،اآلية (.)5
) )2جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (ج/9ص.)581
) )3جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (ج/9ص.)589
) )4سورة النور ،اآلية ()3
) ) 5تفسير الماتريدي (تأويالت أهل السنة)  ،لمحمد بن محمد بن محمود ،أبو منصور الماتريدي (المتوفى333 :هـ) ،المحقق :د .مجدي باسلوم ،دار الكتب
العلمية  -بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى 1426 ،هـ  2005 -م (ج/3ص.)462
) )6سورة المائدة ،اآلية (.)5
) ) 7األم ،للشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى204 :هـ) ،دار
المعرفة – بيروت ،سنة النشر1410 :هـ1990/م(ج/4ص.)258
) )8جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (ج/4ص.)366
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وفي األثر ما ورد في نكاح الصحابة الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات ،منهم طلحة بن عبيد اهلل ،وحذيفة بن اليمان،
()1

وعثمان بن عفان ،رضي اهلل عنهم"

وقال ابن هبيرة – رحمه اهلل – "واتفق األئمة على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر"(.)2

وقال السرخسي -:رحمه اهلل" -وال بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى {وا ْلم ْحصَن ُ ِ َّ ِ
ين أُوتُوا
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
()4( )3
ِ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم}
ا ْلكتَ َ
()5
ِ
وقال الكاساني - :رحمه اهلل – " ويجوز أن ينكح الكتابية؛ لقوله عز وجل{:وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم}"
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
قال ابن قدامة الحنبلي -:رحمه اهلل(" -وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حالل للمسلمين) ليس بين أهل العلم ،بحمد اهلل،
اختالف في حل حرائر نساء أهل الكتاب.

وممن روي عنه ذلك عمر ،وعثمان ،وطلحة ،وحذيفة وسلمان ،وجابر ،وغيرهم.
قال ابن المنذر :وال يصح عن أحد من األوائل أنه حرم ذلك .وروى الخالل ،بإسناده ،أن حذيفة ،وطلحة ،والجارود بن المعلى،
()6

وأذينة العبدي ،تزوجوا نساء من أهل الكتاب .وبه قال سائر أهل العلم"

وقال الماوردي – رحمه اهلل" -فأما المسلم فيحل له من الكفار الكتابيات من اليهود والنصارى على ما ذكرنا ويحرم عليه ما

عداهن من المشركات"(.)7

قال بن قدامة المقدسي -:رحمه اهلل" -ويباح نكاح حرائر الكتابيات ،لقوله تعالى:
ِ
{وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم} ( )8وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم من أصل دينهم ودان بالتوراة واإلنجيل،
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
()9
كالسامرة وفرق النصارى"
القول الثاني :الجواز مع الكراهة.

كره عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنه  -الزواج من الكتابيات

قال الطبري  - :رحمه اهلل -وانما ذكره عمر لطلحة وحذيفة رحمة اهلل عليهم نكاح اليهودية والنصرانية ،حذا ار من أن يقتدي

بهما الناس في ذلك ،فيزهدوا في المسلمات ،أو لغير ذلك من المعاني ،فأمرهما بتخليتهما .كما جاء عن شقيق قال :تزوج حذيفة

) )1ينظر ،جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (ج/4ص ،) 364وأحكام القرآن ،ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى370 :هـ)،
المحقق :محمد صادق القمحاوي  -عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،تاريخ الطبع 1405 :هـ (ج/2
ص ، 16ج.)323 /3
) )2اختالف األئمة العلماء ،ليحيى بن ( ُه َب ْيرَ ة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ  ،أبو المظفر ،عون الدين (المتوفى560 :هـ)،المحقق :السيد يوسف أحمد ،دار
الكتب العلمية  -لبنان  /بيروت ،الطبعة :األولى1423 ،هـ 2002 -م (ج/2ص.)129
) )3سورة المائدة ،اآلية (.)5
) )4المبسوط ،لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  ،دار المعرفة – بيروت ،الطبعة :بدون طبعة 1414 ،هـ1993-م (ج/4ص.)210
) )5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى587 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية،
1406هـ 1986 -م (ج/2ص.)270
) ) 6المغني ،ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى:
620هـ) ،مكتبة القاهرة (ج/7ص.)129
) ) 7الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير
بالماوردي (المتوفى450 :هـ) ،المحقق :الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى،
 1419هـ  1999-م(ج/9ص.)255
) )8سورة المائدة ،اآلية (.)5
) ) 9الكافي في فقه اإلمام أحمد ،ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي
(المتوفى620 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 1414 ،هـ  1994 -م(ج/3ص.)34
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يهودية ،فكتب إليه عمر ":خل سبيلها" ،فكتب إليه ":أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ " ،فقال ":ال أزعم أنها حرام ،ولكن أخاف أن تعاطوا
المومسات منهن"

()1

()2

وكره عطاء "نكاح اليهوديات ،والنصرانيات ،فكرهه فقال« :كان ذلك والمسلمات قليل»"

قال مالك ":أكره نكاح نساء أهل الكتاب  -اليهودية والنصرانية  .-قال :وما أحرمه ،وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر

ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أوالدا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر"(.)3
وقال ابن تيمية - :رحمه اهلل " -الكراهة عن أكثر العلماء "ويكره نكاح الحرائر الكتابيات
()4

مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي وأكثر العلماء"

قال الجصاص - :رحمه اهلل  -وروي عن حذيفة أيضا أنه تزوج يهودية وكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة أحرام

هي فكتب إليه عمر ال ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات"

()5

وج اء عن ابن عمر ،كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية ،قال " :إن اهلل حرم المشركات على المؤمنين ،وال أعلم من
()6

اإلشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة :ربها عيسى ،وهو عبد من عباد اهلل "

وقد وجه الجصاص -:رحمه اهلل -كالم ابن عمر إلى

إنه يرى الكراهة ال التحريم ،فقال الجصاص -:رحمه اهلل " -فكرهه في الحديث األول ولم يذكر التحريم وتالفى الحديث الثاني اآلية ولم
يقطع فيها بشيء وأخبر أن مذهب النصارى شرك قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن سعد عن أبى المليح عن ميمون ابن مهران

قال قلت البن عمر إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب فننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فق أر علي آية التحليل وآية التحريم قال قلت
إني أق أر ما تق أر فننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم قال أبو بكر عدو له بالجواب باإلباحة والحظر
إلى تالوة اآلية دليل على أنه كان واقفا في الحكم غير قاطع فيه بشيء وما ذكر عنه من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم
()7

كما يكره تزوج نساء أهل الحرب من الكتابيات ال على وجه التحريم "

وقال الحافظ ابن حجر - :رحمه اهلل – "لكن الذي احتج به بن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب ال
()8

من يوحد وله أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم"

فخالصة القول فيما تبين للباحث في زواج المسلم بالكتابية ،جواز نكاح الكتابية لما ذهب إليه الجمهور ،فاآلية صريحة الداللة
ِ
على حل نكاح الكتابية الحرة {والْم ْحصَن ُ ِ َِّ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم} ولع ّل ما ذكر عنه ابن عمر من الكراهة يدل على أنه ليس
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
على وجه التحريم ،فوقوفه في الزواج بالكتابيات ،يدل على خشية منه على الزواج أو على األوالد من الفتنة ،فربما صارت المحبة سبباً

إلى ميل الزوج إلى دينها ،وربما كان هذا الزواج سبباً في تأثيره على األوالد ،فيميلون إلى أمهم أكثر ،فيتأثروا بدين النصرانية أو

) )1جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (ج/4ص.)367
) ) 2المصنف في األحاديث واآلثار ،ألبي بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى235 :هـ)المحقق :كمال
يوسف الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى 1409 ،رقم الحديث (()16164ج/3ص.)474
) ) 3المدونة ،لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى179 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1415 ،هـ 1994 -م (ج/2ص،)219
والتاج واإلكليل لمختصر خليل ،لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد هللا المواق المالكي (المتوفى897 :هـ) ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األولى1416 ،هـ1994-م (ج/5ص ،) 133وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى:
1230هـ) ،دار الفكر (ج/2ص.)267
) ) 4االختيارات الفقهية (مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الرابع) ،لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 728 :هـ) ،المحقق
 :علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة 1397 :هـ1978/م (ص.)540
) ) 5وأحكام القرآن ،ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى370 :هـ) ،المحقق :محمد صادق القمحاوي  -عضو لجنة مراجعة المصاحف
باألزهر الشريف ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،تاريخ الطبع 1405 :هـ (ج/2ص.)16
) )6صحيح البخاري ،لمحمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ(ج/7ص.)48
) )7أحكام القرآن للجصاص (ج/2ص.)15
) )8فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،دار المعرفة  -بيروت(1379 ،ج/9ص.)417
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اليهودية فيكون هذا الزواج خط اًر على األوالد ،فإذا كان هذا الزواج فيه خشية على الزوج أو األوالد من الفتنة ،فإن الزواج قطعاً محرماً،

أما إذا لم يكن هناك خط اًر ،أو كان هناك طمع في إسالمها فال وجه للقول بالتحريم واهلل أعلم.
وّ
المطلب الثاني :ما يخالف العالقة الزوجية الشرعية:
ومما يخالف شرعية العالقة بين الزوجين ما يأتي:

أوال :الــزنـــا:

هو وطأ الرجل المرأة من غير عقد شرعي بينهما ،فبين اهلل تعالى أن الزنا بئس الطريق والمسلك ،ونهى عباده عن مقاربته

ومخالطة أسبابه ودواعيه.

ِ
{وَال تَ ْق َرُبوا ِّ
يال}
اء َسبِ ً
الزَنا إَِّنهُ َك َ
ان فَاح َشةً َو َس َ
قال تعالى َ
قال القرطبي – رحمه اهلل – "قال العلماء :قوله تعالى ﭽ َوَال تَ ْق َرُبوا ِّ
الزَناﭽ أبلغ من أن يقول :وال تزنوا ،فإن معناه ال تدنوا من
الزنى ،والزنى يمد ويقصر ،لغتان.
()1

()2

قال الشاعر :كانت فريضة ما تقول كما  ...كان الزناء فريضة الرجم

يال} نصب على التمييز ،التقدير :وساء سبيله سبيال .أي ألنه يؤدى إلى النار .والزنى من الكبائر ،وال خالف فيه وفي
{سبِ ً
و َ

قبحه ال سيما بحليلة الجار .وينشأ عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابنا وغير ذلك من الميراث وفساد األنساب باختالط المياه"(.)3

قال الجصاص – رحمه اهلل – "فيه اإلخبار بتحريم الزنا وأنه قبيح ألن الفاحشة هي التي قد تفاحش قبحها وعظم وفيه دليل
على أن الزنا قبيح في العقل قبل ورود السمع ألن اهلل سماه فاحشة ولم يخصص به حاله قبل ورود السمع أو بعده ومن الدليل على أن
الزنا قبيح في العقل أن الزانية ال نسب لولدها من قبل األب إذ ليس بعض الزناة أولى به لحاقه به من بعض ففيه قطع األنساب ومنع

ما يتعلق بها من الحرمات في المواريث والمناكحات وصلة األرحام وابطال حق الوالد على الولد وما جرى مجرى ذلك من الحقوق التي

تبطل مع الزنا وذلك قبيح في العقول مستنكر في العادات ولذلك قال النبي  -صلى اهلل عليه وسلم((: -الولد للفراش وللعاهر الحجر
()4

))

ألنه لو لم يكن النسب مقصو ار على الفراش وما هو في حكم الفراش لما كان صاحب الفراش بأولى من النسب من الزاني وكان
()5

ذلك يؤدي إلى إبطال األنساب واسقاط ما يتعلق بهامن الحقوق والحرمات" .

{وَال تَ ْق َرُبوا} أي أدنى قرب بفعل شيء من مقدماته ولو بإخطاره بالخاطر ِّ
{الزَنا} مع
قال البقاعي – رحمه اهلل – "فقال تعالىَ :
أن السبب الغالب في فعل النساء له الحاجة وطلب التزيد ،وفيه معنى قتل الولد بتضييع نسبه ،وفيه تسبب في إيجاد نفس الباطل ،كما

أن القتل تسبب في إعدامها بالباطل"(.)6

قال األلوسي – رحمه اهلل – "وفسره الراغب بوطء المرأة من غير عقد شرعي ،وجاء فيه المد والقصر واذا مد يصح أن يكون
مصدر المفاعلة ،وتوسيط النهي عنه بين النهي عن قتل األوالد والنهي عن قتل النفس المحرمة مطلقا كما قال شيخ اإلسالم باعتبار أنه
قتل لألوالد لما أنه تضييع لألنساب فإن من لم يثبت نسبه ميت حكما"(.)1

) )1سورة اإلسراء ،اآلية (.)32
) )2للنابغة الجعدى في ديوانه (ص) 35
) ) 3الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى671 :هـ) ،تحقيق:
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهر
(ج/10ص.)254
) ) 4صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،باب :للعاهر الحجر ،ح رقم (()6818ج/8ص ) 165ومسلم ،كتاب الرضاع ،باب الولد للفراش ،وتوقي الشبهات ،ح رقم
(( )1458ج/2ص.)1081
) )5أحكام القرآن للجصاص (ج/5ص.)24
) ) 6نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إلبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى885 :هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة
(ج/11ص.)409
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مما سبق بيانه يتبين للباحث أن من الحقوق التي تُراعى في حق الطفل أن ينشأ من نطفة حالل ،وذلك قد شرع اهلل الزواج
حتى تنشأ العا ئلة على أسس وثوابت صحيحة بخلوها من اختالط األنساب وما يرافقه من مشاكل وتعقيدات .وقد حرم اهلل الزنا لما فيه
من أضرار عظيمة على الفرد والمجتمعات منها.

 -1حرمة الزنا وأنه أمر قبيح وجريمة نكرا.
 -2تدنيس العرض والشرف باالعتداء على كرامة الناس.
 -3تضييع لألنساب باختالط المياه.
 -4قتل الطفل بتضييع نسبه.

 -5ينسب الطفل لغير أبيه ،فال يعرف األب الحقيقي.
 -6تعريض الطفل للتشرد والضياع.
 -7سقوط ما يتعلق بالطفل من حقوق.
ثانيا :زواج المسلم بالمشركة:
ِ
ِ
قال تعالى {وَال تَْن ِكحوا ا ْلم ْش ِرَك ِ
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا َولَ َع ْبد
ات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن َوَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة َولَ ْو أ ْ
َع َجَبتْ ُك ْم َوَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِرك َ
ُ ُ
َ
()2
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِّن َآياته ل َّلن ِ
ون إِلَى َّ
ون}
َع َجَب ُك ْم أُولَئ َ
ُم ْؤ ِمن َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرٍك َولَ ْو أ ْ
اس لَ َعلهُ ْم َيتَ َذك ُر َ
الن ِار َواللهُ َي ْد ُعو إِلَى ا ْل َجَّنة َوا ْل َم ْغف َرِة بِِإ ْذنه َوُيَبي ُ
ك َي ْد ُع َ
سبب نزول اآلية:
قال الواحدي – رحمه اهلل  -فيما يرويه عن ابن عباس في هذه اآلية قال :نزلت في عبد اهلل بن رواحة ،وكانت له أمة سوداء

وانه غضب عليها فلطمها ،ثم إنه فزع ،فأتى النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -فأخبره خبرها ،فقال له النبي  -صلى اهلل عليه وسلم -
"ما هي يا عبد اهلل؟ " فقال :يا رسول اهلل هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء ،وتشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسوله ،فقال" :يا عبد اهلل
هذه مؤمنة" قال عبد اهلل :فوالذي بعثك بالحق نبيا ألعتقنها وألتزوجنها ،ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا :نكح أمة ،وكانوا
َع َجَبتْ ُك ْم}
يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل اهلل تعالى فيه {ﭷ َوَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة َولَ ْو أ ْ
اآلية(.)3
{وَال تَْن ِك ُحوا
قال الطبري -:رحمه اهلل  -وأولى هذه األقوال بتأويل اآلية ما قاله قتادة :من أن اهلل تعالى ذكره عنى بقولهَ ":
ا ْلم ْش ِرَك ِ
ات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن} من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات ،وأن اآلية عام ظاهرها خاص باطنها ،لم ينسخ منها شيء  ،وأن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اب م ْن قَْبل ُك ْم}  -للمؤمنين
صَن ُ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
نساء أهل الكتاب غير داخالت فيها .وذلك أن اهلل تعالى ذكره أحل بقولهَ { :وا ْل ُم ْح َ
من نكاح محصناتهن ،مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات"(.)4
قال ابن كثير -رحمه اهلل : -هذا تحريم من اهلل عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة األوثان ،ثم إن كان
عمومها مرادا ،وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية ،فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله{ :وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
ين أُوتُوا
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
()5
ِ
ِِ
ِِ
ِ
{وَال تَْنك ُحوا
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم إِ َذا آتَْيتُ ُم ُ
وه َّن أ ُ
ا ْلكتَ َ
ين َغ ْي َر ُم َسافح َ
ورُه َّن ُم ْحصن َ
ُج َ
ين} قال علي بن أبي طلحة ،عن ابن عباس في قولهَ :
) ) 1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،لشهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي (المتوفى1270 :هـ) ،المحقق :علي عبد الباري
عطية ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1415 ،هـ (ج/8ص.)65
) )2سورة البقرة ،اآلية (.)221
) )3أسباب نزول القرآن ،للواحدي (ج/1ص ،) 73والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية
األندلسي المحاربي (المتوفى 542 :هـ) ،المحقق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  1422 -هـ
(ج/1ص.)297
) ) 4جامع البيان في تأويل القرآن ،المؤلف :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى310 :هـ)،المحقق :أحمد محمد شاكر،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م (ج/4ص.)365
) )5سورة المائدة ،اآلية ()5

293

العدد43/

نيسان2019 /م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

ا ْلم ْش ِرَك ِ
ات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن} استثنى اهلل من ذلك نساء أهل الكتاب ،وهكذا قال مجاهد ،وعكرمة ،وسعيد بن جبير ،ومكحول ،والحسن،
ُ
والضحاك ،وزيد بن أسلم ،والربيع بن أنس ،وغيرهم ،وقيل :بل المراد بذلك المشركون من عبدة األوثان ،ولم يرد أهل الكتاب بالكلية،
والمعنى قريب من األول ،واهلل أعلم"(.)1

وقال البيضاوي -رحمه اهلل"-وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن أي وال تتزوجوهن .وقرئ بالضم أي وال تزوجوهن من المسلمين،
ِ
ود ُع َزْير ْاب ُن اللَّ ِه َوقَالَ ِت َّ
ك
يح ْاب ُن اللَّ ِه َذلِ َ
{وقَالَ ِت ا ْلَيهُ ُ
ص َارى ا ْل َمس ُ
الن َ
والمشركات تعم الكتابيات ألن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالىَ :
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ِ
َِّ
اه ِهم ي ِ
ِ
يح
ون ( )30اتَّ َخ ُذوا أ ْ
َحَب َارُه ْم َوُرْهَب َانهُ ْم أ َْرَب ًابا م ْن ُدو ِن الله َوالْ َمس َ
قَ ْولُهُ ْم بِأَ ْف َو ْ ُ َ
ين َكفَ ُروا م ْن قَْب ُل قَاتَلَهُ ُم اللهُ أََّنى ُي ْؤفَ ُك َ
ون قَ ْو َل الذ َ
ضاهُئ َ
اح ًدا َال إِلَه إِ َّال ُهو س ْبح َانه ع َّما ي ْش ِرُكون}( )2ولكنها خصت عنها بقوله{ :وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
ْابن مريم وما أ ُِمروا إِ َّال لِيعب ُدوا إِلَها و ِ
ين أُوتُوا
َ ُ َ ُ َ ُ
َ
َ ُْ
ات م َن الذ َ
َ
َ ُ َ
َ َ ْ ََ َ َ ُ
ً َ
()3
ِ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم}" .
ا ْلكتَ َ
وقال الخازن -رحمه اهلل-ومعنى اآلية :وال تنكحوا أيها المؤمنون المشركات حتى يؤمن أي يصدقن باهلل ورسوله وهو اإلقرار
بالشهادتين والتزام أحكام المسلمين واختلف العلماء في حكم هذه اآلية فقيل :إنها تدل على أن كل مشركة يحرم نكاحها على كل مسلم
من أي أجناس الشرك كانت كالوثنية والمجوسية والنصرانية وغيرهن من أصناف المشركات ،ثم استثنى اهلل تعالى من ذلك نكاح الحرائر
الكتابيات بقوله تعالى :والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فأباح اهلل تعالى نكاحهن بهذه اآلية"

()4

وخالصة القول فيما تبين للباحث أن من الحقوق التي تُراعى في حق الطفل ،أنه على المؤمن أال ينكح المشركة ما دامت على
كفرها وشركها حتى تؤمن باهلل وبرسوله ألن المؤمنة خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت و ما يوجب الرغبة فيها من

حسب ،أو جاه ،أو سلطان ،ولذا ينبغي أن ُيراعي في الزواج الخلق والدين.
ات
صَن ُ
واآلية عامة في جميع النساء المشركات ،إال إن آية المائدة خصصتها في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى { َوا ْل ُم ْح َ
ِ
ِ َِّ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم} فمخالطتهم خطر على المسلم  ،ألن ذلك ال يناسب مع إشراكها الختالف الدين ،وكذلك لم يخش
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
م َن الذ َ
الضرر على األطفال من قبل األم وتأثيرها على تربيتهم ،والحكمة في تحريم نكاح المسلم لمن خالفه في الدين ،ألنهم يدعون إلى النار
في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ،فمخالطتهم على خطر منهم ،والخطر ليس من األخطار الدنيوية ،إنما هو الشقاء األبدي ،فاآلية دالة على
تحريم زواج المشركة على المسلم ،لقطع الوالية بين المسلمين والمشركين.
ثالثاً :زواج المسلمة بالمشرك:
ِ
ِ
َع َجَب ُك ْم}
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا َولَ َع ْبد ُم ْؤ ِمن َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرٍك َولَ ْو أ ْ
{وَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِرك َ
قال تعالىَ :
ِ
ِ
َع َجَب ُك ْم} يعني
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا َولَ َع ْبد ُم ْؤ ِمن َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرٍك َولَ ْو أ ْ
{وَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِرك َ
قال الطبري - :رحمه اهلل -قوله تعالىَ :
تعالى ذكره بذلك ،أن اهلل قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ،ومن أي أصناف الشرك كان ،فال تنكحوهن
()5

أيها المؤمنون منهم ،فإن ذلك حرام عليكم ،وألن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق باهلل وبرسوله وبما جاء به من عند اهلل ،خير لكم من

أن تزوجوهن من حر مشرك ،ولو شرف نسبه وكرم أصله ،وان أعجبكم حسبه ونسبه.

وروى الطبري بإسناده عن قتادة والزهري في قوله ":وال تنكحوا المشركين" ،قال :ال يحل لك أن تنكح يهوديا أو نصرانيا وال
مشركا من غير أهل دينك.

) ) 1تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،المحقق :سامي بن محمد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع،
الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م( .ج/1ص.)582
) )2سورة التوبة ،اآليات ()31-30
) )3أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،للبيضاوي(ج/1ص)139
) ) 4لباب التأويل في معاني التنزيل ،عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن ،المعروف بالخازن (المتوفى741 :هـ) ،المحقق :تصحيح
محمد علي شاهين ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  1415 -هـ(.ج/1ص.)152
) )5سورة البقرة ،اآلية (.)221
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وروى أيضا عن عكرمة والحسن البصري  ":وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" ،قال :حرم المسلمات على رجالهم  -يعني رجال

المشركين"(.)1
أبدا(.)2

ِ
ِ
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا} هذا على عمومه إجماعا  ،ال يجوز لمسلمة أن تنكح مشرك
{وَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِرك َ
قال الماوردي - :رحمه اهللَ -

ِ
ِ
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا} ﮅ َوَال تُْن ِك ُحوا أي ال تزوجوا المسلمة من المشرك .وأجمعت األمة
{وَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِرك َ
قال القرطبي - :رحمه اهللَ -
على أن المشرك ال يطأ المؤمنة بوجه ،لما في ذلك من الغضاضة على اإلسالم(.)3
ِ
ِ
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا} ( )4أي :ال تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات ،كما قال
{وَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِرك َ
قال ابن كثير  -:رحمه اهللَ -
()5
ِ ُّ
ِ
ون لَهُ َّن} ﯥ
تعالىَ :
{ال ُه َّن ح ٌّل لَهُ ْم َوَال ُه ْم َيحل َ
ثم بين اهلل تعالى حرمة المسلمات على المشركين ،وانه يجب قطع العالقة بين المؤمنة والمشرك ،ألن الزواج باطل وحرام

وألوالد أوالد زنا ،إن من حق الطفل أن يكون من نطفة مسلمة لما في ذلك من المصالح الشرعية التي راعها االسالم.
وه َّن مؤ ِمَن ٍ
ِ
َعلَم بِِإ ِ
ات فَامتَ ِحُن ُ َّ
ات مها ِجر ٍ
َِّ
ات فَ َال
قال تعالىَ :
يمان ِه َّن فَِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ ُ ْ
{يا أَيُّهَا الذ َ
آمُنوا إِ َذا َج َ
ْ
اء ُك ُم ا ْل ُم ْؤ ِمَن ُ ُ َ َ
وه َّن اللهُ أ ْ ُ َ
ين َ
ِ ُّ
ِ
ورُه َّن َوَال تُ ْم ِس ُكوا
وه َّن إِ َذا آتَْيتُ ُم ُ
َن تَْن ِك ُح ُ
اح َعلَْي ُك ْم أ ْ
ون لَهُ َّن َوآتُ ُ
تَْرِج ُع ُ
وه َّن أ ُ
وه ْم َما أ َْنفَقُوا َوَال ُجَن َ
وه َّن إِلَى ا ْل ُكفَّ ِار َال ُه َّن ح ٌّل لَهُ ْم َوَال ُه ْم َيحل َ
ُج َ
ِ ()6
ِ
بِ ِع ِ
اسأَلُوا َما أ َْنفَ ْقتُ ْم َوْلَي ْسأَلُوا َما أ َْنفَقُوا َذلِ ُك ْم ُح ْك ُم اللَّ ِه َي ْح ُك ُم َب ْيَن ُك ْم َواللَّهُ َعلِيم َحكيم}
صم ا ْل َك َواف ِر َو ْ
َ
ُّ
ِ
ِ
ٌّ
ون لَهُ َّن} أي لم يحل اهلل مؤمنة لكافر ،وال
قال القرطبي - :رحمه اهلل{ -فَ َال تَْرِج ُع ُ
وه َّن إِلَى ا ْل ُكفَّ ِار َال ُه َّن حل لَهُ ْم َوَال ُه ْم َيحل َ
نكاح مؤمن لمشركة .وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسالمها ال هجرتها ،وقال أبو حنيفة :الذي فرق
ِ ُّ
ِ
ون
بينهما هو اختالف الدارين ،واليه إشارة في مذهب مالك بل عبارة ،والصحيح األول ،ألن اهلل تعالى قالَ :
{ال ُه َّن ح ٌّل لَهُ ْم َوَال ُه ْم َيحل َ
لَهُ َّن} فبين أن العلة عدم الحل باإلسالم وليس باختالف الدار ،واهلل أعلم"(.)7
ِ ُّ
ِ
ون لَهُ َّن} هذه اآلية هي التي حرمت المسلمات على المشركين،
قال ابن كثير -:رحمه اهلل -وقولهَ :
{ال ُه َّن ح ٌّل لَهُ ْم َوَال ُه ْم َيحل َ
وقد كان جائ از في ابتداء اإلسالم أن يتزوج المشرك المؤمنة؛ ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى اهلل عليه وسلم
زينب ،رضي اهلل عنها ،وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه ،فلما وقع في األسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقالدة لها
كانت ألمها خديجة ،فلما رآها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رق لها رقة شديدة ،وقال للمسلمين (( :إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها

فافعلوا))( . )8ففعلوا ،فأطلقه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه ،فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده ،وبعثها إلى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع زيد بن حارثة ،رضي اهلل عنه ،فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر ،وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم
()9

زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح األول ،ولم يحدث لها صداقا ،كما قال اإلمام أحمد"

) )1جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (ج/4ص.)370
) )2النكت والعيون ،ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى450 :هـ) ،المحقق :السيد ابن عبد المقصود
بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان (ج/1ص.)282
) )3الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (ج/3ص.)72
) )4سورة البقرة ،اآلية (.)221
) )5تفسير القرآن العظيم ال بن أبي حاتم ،ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى327 :هـ)
المحقق :أسعد محمد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -المملكة العربية السعودية الطبعة :الثالثة  1419 -هـ(.ج/1ص.)584
) )6سورة الممتحنة ،اآلية(.)10
) )7الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (ج/18ص.)64
) ) 8أخرجه أحمد في مسنده ،مسند الصديقة عائشة ،ح رقم (( )26362ج/43ص ،) 381والحاكم ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر بنات رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ح رقم (( )6840ج/4ص )48وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
) )9تفسير القرآن العظيم البن كثير (ج/8ص.)93
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قال الشوكاني - :رحمه اهلل – "فإن علمتموهن مؤمنات أي :علمتم ذلك بحسب الظاهر بعد االمتحان الذي أمرتم به فال
ترجعوهن إلى الكفار أي :إلى أزواجهن الكافرين ،وجملة ال هن حل لهم وال هم يحلون لهن تعليل للنهي عن إرجاعهن .وفيه دليل على
أن المؤمنة ال تحل لكافر ،وأن إسالم المرأة يوجب فرقتها من زوجها ،ال مجرد هجرتها ،والتكرير لتأكيد الحرمة ،أو األول :لبيان زوال
()1

النكاح ،والثاني :المتناع النكاح الجديد"

وقال الزحيلي – رحمه اهلل –"وأما زواج المسلمة بغير المسلم فهو أشد وأنكى ،إذ الزواج باطل حرام بإجماع المسلمين ،واألوالد
أوالد زنا ،والعالقة القائمة بينها وبين الرجل ال تجيز االستمتاع وان طال األمد ،لبطالنها أصال ،فإن استحلّت المرأة ذلك فهي مرتدة
()2

كافرة"

مما سبق بيانه يتبين للباحث أن من الحقوق التي ُيراعى فيها الطفل إسالم األبوين ،حتى ينشأ ويترعرع في أسرة مسلمة ،فإذا
تبين وتقرر تحريم زواج المسلم بالمشركة ،فمن باب أولى إن زواج المسلمة من المشرك أو الكافر أمر محرم في الشريعة اإلسالمية ،فقد
أجمعت األمة على أن المشرك ال يحل له أن يطأ المسلمة ،لما في ذلك من منقصة لإلسالم ،وان دين اإلسالم يعلو وال يعلى عليه ،وان
للزوج حق القوامة على زوجته ،وألن في هذا الزواج خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ ألن الزوج يدعوها عادة إلى دينه ،والنساء في العادة
ون إِلَى َّ
الن ِار} ،فالرجل له
يتبعن الرجال فيما يؤثرون من األفعال ،ويقلدونهم في الدين ،بدليل اإلشارة إليه في آخر اآلية{ :أُولَئِ َ
ك َي ْد ُع َ
سلطة ووالية على المرأة ،فربما أجبرها على ترك دينها وحملها على أن تكفر باإلسالم ،واألوالد يتبعون األب فإذا كان األب نصرانياً أو

يهودياً رّباهم على اليهودية أو النصرانية فيصير الولد من أهل النار.
المطلب الثالث :حسن اختيار الزوجين:

لقد اعتنى اإلسالم بحقوق الطفل عناية عظيمة وذلك قبل أن يوجد على هذه البسيطة ،وذلك من خالل الحث على حسن

اختيار المرأة ،وحسن اختيار المرأة ذو هدفين ،إسعاد الرجل ،وتنشئة األوالد نشأة صالحة تتميز باالستقامة وحسن األخالق ،لذا قال
()3

عليه الصالة والسالم(( :تخيروا لنطفكم ،فانكحوا األكفاء ،وانكحوا إليهم))

فالزوجة سكن للزوج ،وحرث له ،وهي شريكة حياته ،وربة

بيته ،وأم أوالده ،وهي أهم ركن من أركان االسرة ،إذ هي المنجبة لألوالد ،من أجل هذا عني االسالم باختيار الزوجة الصالحة ،وكذلك

حسن اختيار الرجل  ،ألن صالح الزوجين صالح لألبناء ،ألنهما الحضن األول للطفل ،وهما قدوته الذي يأخذ من قولهما وفعلهما،
وأهم ما ُيراعى في حسن اختيار الزوجين ما يأتي:
أوال :إيمان كل من الزوجين:

إن إيمان الزوجين هو صالح لألطفال ،فمتى كان الزوجان مؤمنين بما جاء عن اهلل وعن رسوله – صلى اهلل عليه وسلم -فهو

أفضل لألطفال ،ألنهم ينشؤون تنشئة إيمانية تبعا آلبائهم ،فهم القدوة الحسنة ألطفالهم ،فإن اإليمان هو الميزان عند اهلل تعالى ،فقد
فضل اهلل تعالى األمة المؤمنة والعبد المؤمن على ما بهما من الرقة والذلة والمهانة على الحر والحرة المشركين وان حسنا وشرفا نسبهما

وكرما أصلهما وع از في أعين الناس ،فال يجوز لنا أن نرتبط بهم بزواج لما لهم من خطر والتأثير على األطفال.
ِ
ِ
قال تعالى{ :وَال تَْن ِكحوا ا ْلم ْش ِرَك ِ
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا
ات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن َوَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة َولَ ْو أ ْ
ُ
َع َجَبتْ ُك ْم َوَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِرك َ
ُ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِّن َآياته للناس لَ َعلهُ ْم
َع َجَب ُك ْم أُولَئ َ
َولَ َع ْبد ُم ْؤ ِمن َخ ْير ِم ْن ُم ْشرك َولَ ْو أ ْ
ون إلَى النار َواللهُ َي ْد ُعو إلَى ا ْل َجنة َوا ْل َم ْغف َرة بإ ْذنه َوُيَبي ُ
ك َي ْد ُع َ
()4
ون}
َيتَ َذ َّك ُر َ
) )1فتح القدير للشوكاني (ج/5ص .)256
) ) 2التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،لوهبة بن مصطفى الزحيلي ،دار الفكر المعاصر  -دمشق
الطبعة  :الثانية  1418 ،هـ (ج/2ص.)296
ُ
) )3أخرجه الحاكم في مستدركه ،كتاب النكاح ،ح رقم ( )2687المستدرك على الصحيحين ،ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم
بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى 405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة:
األولى(1990 – 1411 ،ج/2ص ،)176وصححه االلباني في السلسلة الصحيحة ح رقم (( )1067ج/3ص.)56
) )4سورة البقرة ،اآلية (.)221
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{وَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة} باهلل وبرسوله وبما جاء به من عند اهلل ،خير عند اهلل وأفضل من حرة مشركة
قال الطبري  - :رحمه اهلل َ " -
كافرة ،وان شرف نسبها وكرم أصلها .يقول :وال تبتغوا المناكح في ذوات الشرف من أهل الشرك باهلل ،فإن اإلماء المسلمات عند اهلل
خير منكحا منهن".

َع َجَب ُك ْم} يعني تعالى ذكره بذلك :وان أعجبتكم المشركة من غير أهل الكتاب في الجمال والحسب والمال ،فال تنكحوها،
{ولَ ْو أ ْ
َ
فإن األمة المؤمنة خير عند اهلل منها.
ِ
ِ
َع َجَب ُك ْم} يعني تعالى ذكره بذلك ،أن اهلل قد حرم على
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا َولَ َع ْبد ُم ْؤ ِمن َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرٍك َولَ ْو أ ْ
{وَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِرك َ
َ
المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ،ومن أي أصناف الشرك كان ،فال تنكحوهن أيها المؤمنون منهم ،فإن ذلك حرام

عليكم ،وألن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق باهلل وبرسوله وبما جاء به من عند اهلل ،خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ،ولو

شرف نسبه وكرم أصله ،وان أعجبكم حسبه ونسبه"(.)1

{وَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة} يدل على جواز نكاح األمة مع وجود الطول إلى الحرة ألن اهلل
قال الجصاص  - :رحمه اهلل َ -
تعالى أمر المؤمنين بتزويج األمة المؤمنة بدال من الحرة المشركة التي تعجبهم ويجدون الطول إليها وواجد الطول إلى الحرة المشركة
{وَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة
هو واجده إلى الحرة المسلمة إذ ال فرق بينهما في العادة في المهور فإذا كان كذلك وقد قال اهلل تعالى َ
َع َجَبتْ ُك ْم} وال يصح الترغيب في نكاح األمة المؤمنة وترك الحرة المشركة إال وهو يقدر على تزويج الحرة المسلمة فتضمنت اآلية
َولَ ْو أ ْ
وهو أن النهي عن نكاح المشركات عام في واجد الطول او
ُم ْش ِرَك ٍة} فأباح نكاحها لمن حظر عليه نكاح المشركة فكان

جواز نكاح األمة مع وجود الطول إلى الحرة ويدل من وجه آخر على ذلك
{وَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة َخ ْير ِم ْن
غير واجده للغني والفقير منهم ثم عقب ذلك بقوله َ
()2
عموما في الغني والفقير موجبا لجواز نكاح األمة للفريقين" .
َع َجَبتْ ُك ْم} أي وألمة مؤمنة على ما بها من خساسة الرق وقلة
{وَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة َولَ ْو أ ْ
قال المراغي - :رحمه اهلل َ -
الخطر ،خير من مشركة حرة على مالها من شرف الحرية ونباهة القدر ولو أعجبتكم بحمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها.
إذ باإليمان يكون كمال دينها ،وبالمال والجاه يكون كمال دنياها ،ورعاية الدين أولى من رعاية الدنيا إن لم يستطع الجمع

العشرة وحفظ الغيب وضبط
ِ
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوا َولَ َع ْبد
ا ْل ُم ْش ِرك َ
وحيينئذ يصييرون أكيفاء ليهين

بينهما -إلى أنه ربما حصلت المحبة وال تآلف عند اتحادهما دينا فتكمل المنافع الدنيوية أيضا من حسن
{وَال تُْن ِك ُحوا
األموال والقيام على األوالد بتنشئتهم تنشئة قويمة ،وتهذيب أخالقهم حتى يكونوا قدوة لسواهمَ .
َع َجَب ُك ْم} أي ال تزوجيوهم المؤمنات إال إذا آمنوا وتركوا ما هم عليه من الكيفر،
ُم ْؤ ِمن َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرٍك َولَ ْو أ ْ
َع َجَب ُك ْم} أي ولمملوك مؤمن مع ما به من الذلة والمهانة خير من مشرك عزيز الجانب مهيب في
{ولَ َع ْبد ُم ْؤ ِمن َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرٍك َولَ ْو أ ْ
َ ...
أعين الناس.
وقصارى ما تقدم -إنه ال يجوز لنا أن نتصل بالمشركين برابطة الصهر ال بتزويجهم وال بالتزوج منهم ،إذ المرأة موضع ثقة

الرجل ،يأمنها على نفسه وولده ومتاعه ،وما كان الجمال وحده ليحقق في المرأة هذا الوصف ،فالمشركة ال دين لها يحرم عليها الخيانة

ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر ،فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها"(.)3
{وَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة َخ ْير ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة} تنبيه على دناءة المشركات وتحذير من تزوجهن ومن
قال ابن عاشور - :رحمه اهلل " -وقولهَ :
َع َجَبتْ ُك ْم} وأن من لم
{ولَ ْو أ ْ
االغترار بما يكون للمشركة من حسب أو جمال أو مال وهذه طرائق اإلعجاب في المرأة المبالغ عليه بقولهَ :
يستطع تزوج حرة مؤمنة فليتزوج أمة مؤمنة خير له من أن يتزوج حرة مشركة ،فاألمة هنا هي المملوكة ،والمشركة الحرة بقرينة المقابلة

{وَأل ََمة ُم ْؤ ِمَنة} فالكالم وارد مورد التنا هي في تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على أتم أفراد الصنف اآلخر ،فإذا كانت األمة المؤمنة
بقولهَ :

) )1جامع البيان في تأويل القرآن ،للطبري (ج/4ص.)370-369-368
) )2أحكام القرآن ،للجصاص (ج/2ص.)20-19
) )3تفسير المراغي ،ألحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى1371 :هـ) ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر ،الطبعة :األولى 1365 ،هـ -
 1946م (ج/2ص)152-151
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خي ار من كل مشركة فالحرة المؤمنة خير من المشركة بداللة فحوى الخطاب التي يقتضيها السياق ،ولظهور أنه ال معنى لتفضيل األمة
المؤمنة على األمة المشركة فإنه حاصل بداللة فحوى الخطاب ال يشك فيه المخاطبون المؤمنون ولقوله :ولو أعجبكم فإن اإلعجاب
بالحرائر دون اإلماء .والمقصود من التفضيل في قوله :خير التفضيل في المنافع الحاصلة من المرأتين فإن في تزوج األمة المؤمنة

منافع دينية وفي الحرة المشركة منافع دنيوية ومعاني الدين خير من أعراض الدنيا المنافية للدين فالمقصود منه بيان حكمة التحريم

استئناسا للمسلمين(.")1

ثانيا :صالح الزوجين:

إن صالح الزوجين له دور هاما في حياة أطفالهما ،وأثر عميقا في تربيتهما وتوجيههما ،ألن األطفال يتابعون أباءهم في كل

حركاتهم وسكناتهم ،فهم القدوة الحسنة ألطفالهم ،فصالح األطفال منوطا بصالح الزوجين ،فينشأ الطفل على الطاعة واالنقياد هلل تعالى.
ِ ()2
ضلِ ِه واللَّه و ِ
ونوا فُقَر ِ ِ َّ ِ
ِ
الصالِ ِح ِ ِ ِ
ِ
ِ
اسع َعليم}
امى م ْن ُك ْم َو َّ َ
ين م ْن عَباد ُك ْم َوِا َمائ ُك ْم إِ ْن َي ُك ُ َ َ
{وأ َْنك ُحوا ْاألََي َ
اء ُي ْغنه ُم اللهُ م ْن فَ ْ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين م ْن عَباد ُك ْم َوِا َمائ ُك ْم}  ،خص الصالحين ،ألن إحصان دينهم واالعتناء بحالهم أهم
{و َّ
الصالح َ
قال الم ارغي - :رحمه اهلل َ -

وأكثر"

()3

قال السعدي - :رحمه اهلل { -و َّ ِ ِ
ين ِم ْن ِعَب ِاد ُك ْم َوِا َمائِ ُك ْم} يحتمل أن المراد بالصالحين ،صالح الدين ،وأن الصالح من
الصالح َ
َ
العبيد واإلماء -وهو الذي ال يكون فاج ار زانيا -مأمور سيده بإنكاحه ،جزاء له على صالحه ،وترغيبا له فيه ،وألن الفاسد بالزنا ،منهي
()4

عن تزوجه ،فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة
قال القاسمي - :رحمه اهلل { -وأ َْن ِكحوا ْاألَيامى ِم ْن ُكم و َّ ِ ِ
ين ِم ْن ِعَب ِاد ُك ْم َوِا َمائِ ُك ْم} أي زوجوا من ال زوج له من األحرار
َ ُ
الصالح َ
ََ
ْ َ
()5
والحرائر ،ومن كان فيه صالح غلمانكم وجواريكم"
قال الصابوني - :رحمه اهلل { -و َّ ِ ِ
ين ِم ْن ِعَب ِاد ُك ْم َوِا َمائِ ُك ْم} أي وأنكحوا كذلك أهل التقى والصالح من عبيدكم وجواريكم
الصالح َ
َ
()6
قال البيضاوي  :وتخصيص الصالحين ألن إحصان دينهم واالهتمام بشأنهم أهم ،وفيه إشارة إلى مكانه التقى والصالح في اإلنسان"
ثم بين اهلل تعالى حال النساء الصالحات أنهن مطيعات لألزواج ،حافظات ألوامر اهلل ،قائمات بما عليهن من حقوق ،يحفظن

هن عفيفات ،أمينات ،فاضالت ،قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم(( :-خير النساء
أنفسهن عن الفاحشة عند غيبة أزواجهن ،ف ّ
()7
امرأة إن نظرت إليها سرتك وان أمرتها أطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها)) .
َّ ()8
ات قَانِتَات َح ِافظَات لِ ْل َغ ْي ِب بِ َما َحِفظَ اللهُ}
قال تعالى{ :فَ َّ
الصالِ َح ُ

) )1التحرير والتنوير « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»  ،لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي
(المتوفى 1393 :هـ) ،الدار التونسية للنشر  -تونس
سنة النشر 1984 :هـ( ،ج/2ص.)362-361
) )2سورة النور ،اآلية (.)32
اإليجي الشافعيّ (المتوفى905 :هـ)،دار النشر:
) )3جامع البيان في تفسير القرآن ،لإليجي المؤلف :محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا الحسني الحسيني ِ
دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ  2004 -م (ج/3ص.)120
) )4تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي (ص.)567
) ) 5محاسن التأويل ،للقاسمي ،المؤلف :محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي (المتوفى1332 :هـ) ،المحقق :محمد باسل عيون السود،
الناشر :دار الكتب العلميه – بيروت ،الطبعة :األولى  1418 -هـ (ج/7ص.)380
) ) 6صفوة التفاسير ،المؤلف :محمد علي الصابوني ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع  -القاهرة
الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1997 -م (ج/2ص.)208
) )7أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ،ألبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى204 :هـ)،المحقق :الدكتور محمد بن عبد المحسن
التركي ،دار هجر – مصر ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1999 -م ،ما أسند أبو هريرة ،ح رقم (( )2444ج/4ص .)87ومسند البزار المنشور باسم البحر
الزخار ،ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار (المتوفى292 :هـ) ،مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة،
الطبعة :األولى( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م)  ،مسند أبي حمزة أنس بن مالك ،ح رقم (( )8537ج/15ص.)175
) )8سورة النساء  ،اآلية (.)34
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ات قَانِتَات}  ،أي :مطيعات حافظات للغيب ،أي :حافظات للفروج في غيبة األزواج ،وقيل:
قال البغوي :رحمه اهلل –" {فَالصَّالِ َح ُ
()1
حافظات لسرهم بما حفظ اهلل"
ات} هو الصالح في الدين ،و {قَانِتَات} معناه :مطيعات ،والقنوت
وقال ابن عطية :رحمه اهلل –" والصالح في قوله {فَ َّ
الص ِال َح ُ
()2
الطاعة ،ومعناه ألزواجهن ،أو هلل في أزواجهن"
الصالِح ُ ِ
{ح ِافظَات لِ ْل َغ ْي ِب} أي
ات قَانتَات} أي مخلصات في طاعة األزواج ،ولذلك ترتب عليه َ
وقال البقاعي :رحمه اهلل –" {فَ َّ َ
()3
لحقوق األزواج من األنفس والبيوت واألموال في غيبتهم عنهن"
ثانيا :أن تكون الزوجة حرة:

من الحقوق التي تتأكد في حق الطفل أن تكون الزوجة حرة ،ألن الطفل يتبع األم في الرق والحرية ،فإذا كانت األم رقيقة فإن

الطفل يلحقها في الرق ،فيكون ذلك في حق الطفل نقص ،فال يجوز العدول عن المؤمنة الحرة إلى األمة المؤمنة إال عند عدم

االستطاعة لنكاح الحرة ،أو من خوف العنت ،واال فالصبر أفضل من نكاحهن لما فيه من تعريض األطفال للرق ،وخوف فساد أخالقها،
بأن يرث منها المهانة والذلة.

ت أَْيم ُان ُكم ِم ْن فَتَياتِ ُكم ا ْلمؤ ِمَن ِ
ِ ِ
ِ
قال تعالى{ :وم ْن لَم يستَ ِطع ِم ْن ُكم طَوًال أ ْ ِ
َعلَ ُم
ات َواللَّهُ أ ْ
َ ُ ُْ
َن َي ْنك َح ا ْل ُم ْح َ
ََ ْ َ ْ ْ
صَنات ا ْل ُم ْؤ ِمَنات فَم ْن َما َملَ َك ْ َ ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
بِِإ ِ
ض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
َخ َد ٍ
ُحص َّن
صَنات َغ ْي َر ُم َساف َحات َوَال ُمتَّخ َذات أ ْ
وه َّن بِِإ ْذ ِن أ ْ
ان فَِإ َذا أ ْ
َهل ِه َّن َوآتُ ُ
ض فَ ْان ِك ُح ُ
وه َّن أ ُ
يمان ُك ْم َب ْع ُ
ورُه َّن بِا ْل َم ْع ُروف ُم ْح َ
ُج َ
َ
()4
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
صَنات م َن ا ْل َع َذ ِ
صبِ ُروا َخ ْير لَ ُك ْم َواللهُ َغفُور َرحيم}
اب َذل َ
ص ُ
ك ل َم ْن َخش َي ا ْل َعَن َ
ت م ْن ُك ْم َوأ ْ
َن تَ ْ
فَِإ ْن أَتَْي َن بِفَاح َشة فَ َعلَْي ِه َّن ن ْ
ف َما َعلَى ا ْل ُم ْح َ
قال الرازي - :رحمه اهلل – "اآلية دالة على التحذير من نكاح ا إلماء ،وأنه ال يجوز اإلقدام عليه إال عند الضرورة ،والسبب فيه
وجوه:
األول  :أن الولد يتبع األم في الرق والحرية ،فإذا كانت األم رقيقة علق الولد رقيقا ،وذلك يوجب النقص في حق ذلك اإلنسان وفي حق
ولده.

والثاني :أن األمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة ،وربما تعودت الفجور ،وكل ذلك
ضرر على األزواج.

الثالث :أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج ،فمثل هذه الزوجة ال تخلص للزوج كخلوص الحرة ،فربما احتاج الزوج إليها جدا وال
يجد إليها سبيال ألن السيد يمنعها ويحبسها.

الرابع :أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر ،فعلى قول من يقول :بيع األمة طالقها ،تصير مطلقة شاء الزوج أم أبى ،وعلى قول من
ال يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها ،وذلك من أعظم المضار.

الخامس :أن مهرها ملك لموالها ،فهي ال تقدر على هبة مهرها من زوجها ،وال على إبرائه عنه ،بخالف الحرة ،فلهذه الوجوه ما أذن اهلل
في نكاح األمة إال على سبيل الرخصة واهلل أعلم(.)5

قال القرطبي – رحمه اهلل  -والصحيح أنه ال يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال ،وال له أن يتزوج باألمة
المسلمة إال بالشرطين المنصوص عليهما كما بينا .والعنت الزنى ،فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح األمة ،وكذلك إن

وجد الطول وخشي العنت(.)6

) )1معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي (ج/1ص.)612
) )2المحرر الوجيز البن عطية( .ج/2ص.)47
) )3نظم الدرر للبقاعي (ج/5ص.)270
) )4سورة النساء ،اآلية (.)25
) ) 5مفاتيح الغيب ،ألبي عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى606 :هـ) ،دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ( .ج/10ص.)48
) )6الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (ج/5ص.)138
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قال ابن كثير - :رحمه اهلل  -ومن هذه اآلية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح اإلماء ،على أنه ال بد من عدم
الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفسدة رق األوالد ،ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن.
وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط األمرين ،فقالوا :متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح األمة المؤمنة والكتابية
أيضا ،سواء كان واجدا الطول لحرة أم ال وسواء خاف العنت أم ال وعمدتهم فيما ذهبوا إليه [عموم] قوله تعالى{ :وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
ين
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
ِ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم} ( )1أي :العفائف ،وهو يعم الحرائر واإلماء ،وهذه اآلية عامة ،وهذه أيضا ظاهرة في الداللة على ما قاله
أُوتُوا ا ْلكتَ َ
الجمهور واهلل أعلم(.)2

قال الشنقيطي - :رحمه اهلل – "ظاهر هذه اآلية الكريمة أن األمة ال يجوز نكاحها ،ولو عند الضرورة إال إذا كانت مؤمنة
{م ْن فَتَياتِ ُكم ا ْلمؤ ِمَن ِ
بدليل قوله ِ
ات} ( ، )3فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من اإلماء ال يجوز نكاحهن على كل حال ،وهذا المفهوم يفهم
َ ُ ُْ
ِ
من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى{ :وا ْلم ْحصَن ُ ِ َِّ
اب ِم ْن قَْبلِ ُك ْم} ( ،)4فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ
أحد األقوال ،ويفهم منه أن اإلماء الكوافر ال يحل نكاحهن ولو كن كتابيات ،وخالف اإلمام أبو حنيفة  -رحمه اهلل  -فأجاز نكاح األمة
الكافرة ،وأجاز نكاح اإلماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر ; ألنه ال يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله رحمه اهلل"(.)5

ومما سبق بيانه يتبين للباحث أنه من حقوق الطفل على الوالدين أن يحسنا االختيار عند الزواج ،فيجب على الزوج أن يختار

الزوجة المؤمنة الصالحة الحرة التي ترعى حقوق أطفاله وتقوم على شؤونهم ،وكذلك على الزوجة أن تختار الزوج المؤمن الصالح الذي

يقوم على تربية أطفالها ،فصالح الزوجين حق من حقوق الطفل ،ولذلك قال -:صلى اهلل عليه وسلم (( : -تنكح المرأة ألربع :لدينها

وجمالها ومالها وحسبها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك ))( ،)6لما فيها من صالح األحوال والبيت واألطفال ،وسكون قلب الزوج

وطمأنينته ،وجاء عن عائشة رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم(( : -تخيروا لنطفكم ،وانكحوا األكفاء،
()7

وأنكحوا إليهم))

فعلى الرجل أن يتخير ويبحث عن الزوجة الصالحة التي ترعاه في دينه وماله وأطفاله.

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ((: -إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،إال
()8

تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض))

أي من ترضون صالحه في دينه وخلقه ،ألن في صالح الزوجين صالح األبناء .عن

جابر رضي اهلل عنه مثله وله ،عن ابن عمر رضي اهلل عنهما :أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال(( :الدنيا متاع ،وخير متاع
()9

الدنيا المرأة الصالحة))

) )1سورة المائدة ،اآلية (.)5
) )2تفسير القرآن العظيم البن كثير (ج/2ص.)267
) )3سورة النساء ،اآلية (.)25
) )4سورة المائدة ،اآلية (.)5
) ) 5أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،المؤلف  :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى 1393 :هـ) ،الناشر  :دار
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان ،عام النشر  1415 :هـ  1995 -مـ (ج/1ص.)238
) )6أخرجه ابن م اجة ،كتاب النحاح ،باب األكفاء ح رقم (( )1968ج/1ص ،) 633والدارقطني ،كتاب النكاح ،باب المهر ،ح رقم (( )3788ج/4ص،)458
والحاكم  ،كتاب النكاح ،ح رقم (( )2687ج/2ص ،)176وصححه االلباني في السلسلة الصحيحة برقم (( )1067ج/3ص.)56
) )7سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى273 :هـ)
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي ،كتاب النحاح ،باب األكفاء ح رقم (( )1968ج/1ص ،)633وسنن
الدارقطني ،ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :هـ)،حققه وضبط نصه وعلق
عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز هللا ،أحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ -
 2004م ،كتاب النكاح ،باب المهر ،ح رقم (( )3788ج/4ص ،) 458والمستدرك على الصحيحين ،ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن
حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية –
بيروت ،الطبعة :األولى ،1990 - 1411 ،كتاب النكاح ،ح رقم (( )2687ج/2ص ،)176وصححه االلباني في السلسلة الصحيحة برقم ()1067
(ج/3ص.)56
) )8أخرجه الحاكم في المستدرك ،كتاب النكاح ،ح رقم (( )2695ج/2ص)179
) ) 9صحيح مسلم ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري
(المتوفى261 :هـ)،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،كتاب الرضاع ،باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ،ح رقم
(( )1467ج/2ص.)1090
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"المتاع :ما ينتفع به ويستمتع ،وصالح المرأة دينها ،وصاحبة الدين تجتنب األنجاس واألوساخ ،وتحسن أخالقها ،وتصبر على

جفاء زوجها وقلة نفقته ،وال تخونه في ماله ،فيطيب لذلك عيشه"(.)1

ومن الحقوق التي تكون للطفل قبل والدته حسن اختيار الزوجين على أن يكونا حرين ،فال يجوز للمسلم الحر نكاح األمة

والعدول عن الحرائر لما في نكاحهن من مفسدة رق األوالد ،إال بالشروط المذكورة في اآلية ،فالصبر عن نكاحها أفضل ألن الطفل يتبع
األبوين في الرق والحرية والدناءة والعيب.
الخاتمة:

وفي الختام البد من بيان أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وهي:

 -1إن من مقاصد الشريعة حفظ النسل ،وال يكون إال بالزواج الشرعي.
 -2جواز الزواج بالكتابية إذا لم يخشى على األطفال من الفتنة.

 -3حرمة العالقة غير شرعية لما له من ضياع لحقوق األطفال.
 -4حسن اختيار الزوجين يضمن حق األطفال في التربية الصالحة.
التوصية:

ومما يوصي به الباحث:
أوصي باالهتمام بحقوق األطفال التي تكفل بها القرآن الكريم ،ومنها تكوين األسرة الصالحة ،وابعدهم عن كل ما يقدح فيهم.

المصادر والمراجع
 –1القرآن الكريم.

 -2جامع البيان في تأويل القرآن .لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى310 :هي) ،المحقق:
أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى2000 ،م.

 -3معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ،لمحيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى510 :هي) ،المحقق :حققه
وخرج أحاديثه محمد عبد اهلل النمر  -عثمان جمعة ضميرية  -سليمان مسلم الحرش ،دار طيبة ،الطبعة :الرابعة1997 ،م.
 -4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،لناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشي ارزي البيضاوي (المتوفى685 :هي) ،المحقق:
محمد عبد الرحمن المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى  1418 -هي.

 -5فتح القدير ،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :هي) ،دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب -
دمشق ،بيروت ،الطبعة :األولى  1414 -هي.
 -6تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي (المتوفى1376 :هي)المحقق :عبد الرحمن
بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 2000-م.
 -7تفسير الماتريدي (تأويالت أهل السنة)  ،لمحمد بن محمد بن محمود ،أبو منصور الماتريدي (المتوفى333 :هي) ،المحقق :د.
مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولى 2005 -م.

 - 8األم ،للشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي
(المتوفى204 :هي) ،دار المعرفة – بيروت1990 ،م.
 - 9أحكام القرآن ،ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى370 :هي) ،المحقق :محمد صادق القمحاوي  -عضو
لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف ،دار إحياء التراث العربي – بيروت1405 ،هي.

) ) 1كشف المشكل من حديث الصحيحين ،لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى597 :هـ) ،المحقق :علي حسين البواب،
الناشر :دار الوطن – الرياض (ج/4ص.)129
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الشيباني ،أبو المظفر ،عون الدين (المتوفى:
(هَب ْي َرة بن) محمد بن هبيرة الذهلي
 - 10اختالف األئمة العلماء ،ليحيى بن ُ
ّ
560هي)،المحقق :السيد يوسف أحمد ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولى2002 ،م.
 - 11المبسوط ،لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  ،دار المعرفة – بيروت ،بدون طبعة1993 ،م.

 -12بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى587 :هي) ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة :الثانية1986 ،م.
 -13المغني ،ألبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن
قدامة المقدسي (المتوفى620 :هي) ،مكتبة القاهرة.

 -14الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب
البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى450 :هي) ،المحقق :الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى1999 ،م.
 -15الكافي في فقه اإلمام أحمد ،ألبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي
الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى620 :هي) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1994 ،م.

 -16المصنف في األحاديث واآلثار ،ألبي بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى:
235هي)المحقق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى1409 ،ه.
 -17المدونة ،لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى179 :هي) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1994 ،م.
 -18التاج واإلكليل لمختصر خليل ،لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد اهلل المواق المالكي
(المتوفى897 :هي) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1994 ،م.

 -19حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى1230 :هي) ،دار الفكر.
 -20االختيارات الفقهية (مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الرابع) ،لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
(المتوفى 728 :هي) ،المحقق  :علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي ،دار المعرفة ،بيروت1978 ،م.

 -21صحيح البخاري ،لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هي.
 -22فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،دار المعرفة  -بيروت1379 ،هي.
 -23نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إلبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى885 :هي) ،دار
الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.

 -24روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،لشهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي (المتوفى1270 :هي)،
المحقق :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى1415 ،هي.
 -25المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي
(المتوفى542 :هي) ،المحقق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1422 -هي.

 -26أسباب نزول القرآن ،ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (المتوفى468 :هي)،المحقق:
عصام بن عبد المحسن الحميدان ،قال المحقق :قمت بتوفيق اهلل وحده بتخريج أحاديث الكتاب تخريجا مستوفى على ما ذكر
العلماء أو ما توصلت إليه من خالل نقد تلك األسانيد ،دار اإلصالح – الدمام ،الطبعة :الثانية1992 ،م.
 -27لباب التأويل في معاني التنزيل ،عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن ،المعروف بالخازن (المتوفى:
741هي) ،المحقق :تصحيح محمد علي شاهين ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1415 -هي.
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 -28النكت والعيون ،ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى450 :هي)،
المحقق :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية  -بيروت.
 -29الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
(المتوفى671 :هي) ،تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهر.

 -30تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي
حاتم (المتوفى327 :هي) المحقق :أسعد محمد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -المملكة العربية السعودية الطبعة :الثالثة -
1419هي.

 -31مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هي) ،المحقق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى2001 ،م.
 -32المستدرك على الصحيحين ،ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هي) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة:
األولى1990 ،م.

 -33التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،لوهبة بن مصطفى الزحيلي ،دار الفكر المعاصر – دمشق ،الطبعة  :الثانية ،
1418هي.

 -34جامع البيان في تفسير القرآن،لإليجي المؤلف :محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل الحسني الحسيني ِ
الشافعي
اإليجي
ّ
(المتوفى905 :هي) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى2004 ،م.

 -35محاسن التأويل ،للقاسمي ،المؤلف :محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي (المتوفى1332 :هي) ،المحقق:
محمد باسل عيون السود ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1418 -هي.
 -36صفوة التفاسير ،المؤلف :محمد علي الصابوني ،دار الصابوني– القاهرة ،الطبعة :األولى1997 ،م.
 -37مسند أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى204 :هي) ،المحقق :الدكتور محمد بن عبد المحسن
التركي ،دار هجر – مصر ،الطبعة :األولى1999 ،م.

 -38مسند البزار ا لمنشور باسم البحر الزخار ،ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار
(المتوفى292 :هي) ،مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
 -39مفاتيح الغيب ،ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري
(المتوفى606 :هي) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة 1420 -هي.

 -40أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،المؤلف  :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى :
1393هي) ،الناشر  :دار الفكر ،بيروت1995 ،م.
 -41سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى273 :هي) ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.

 -42سنن الدارقطني ،ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى:
385هي)،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت  ،الطبعة :األولى2004 ،م.
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 -43المستدرك على الصحيحين ،ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هي) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة:
األولى1990 ،م.

 -44السلسة الصحيحة
 -45كشف المشكل من حديث الصحيحين ،لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى597 :هي)،
المحقق :علي حسين البواب ،دار الوطن – الرياض.
 -46التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» ،لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد
الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى 1393 :هي) ،الدار التونسية – تونس1984 :هي.
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