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 نكاح الكفار -8

 :حكم نكاح الكفار 

حرم هللا عز وجل على المسلم أن ينكح مشركة، كما حرم على المشرك 

 أن ينكح مسلمة؛ ألن الزواج ال يربط بين قلبين ليست عقيدتهما واحدة.

وهللا الذي كرم اإلنسان، ورفعه على الحيوان، يريد لهذه الصلة أال تكون 

شهوانياً؛ إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها باهلل ميالً حيوانياً، وال اندفاعاً 

 في عاله، وتقوم عبودية هللا من خاللها.

إن الزواج نسب في هللا، وهو أعلى األنساب، وال ينبغي لألعلى أن يكون 

 مثل األدنى، أو يكون تحته.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) قال هللا تعالى:

  ( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[221]البقرة:

 :حكم أنكحة الكفار 

نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حكمه كنكاح المسلمين فيما يجب به 

من مهر ونفقة ونحو ذلك، وتحرم عليهم من النساء من تحرم علينا، وإذا 

 ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بما أنزل هللا علينا.

 على أنكحتهم الفاسدة بشرطين: والكفار يقّرون 

 أن يعتقدوا صحتها في دينهم.. وأن ال يترافعوا إلينا.

 :حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين 
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يجوز له البقاء مع امرأته أقررنا النكاح  ممنإذا أسلم الزوج: فإن كان  -1

 كزوج كتابية، ولو وقع النكاح بدون ولي.

ّر عليه، ووجب التفريق بينهما، كما وإن كان ال يجوز له االستمرار لم يُق

م كاألخت، أو تحته أختان، أو في عصمته ـلو أسلم وتحته ذات رحم مُ  حرَّ

 أكثر من أربع نساء، وكل ما سوى ذلك ال يُلتفت إليه.

 وإذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول فالنكاح موقوف:

وإن كان تحته كافرة  فإذا أسلم الزوج، فإن كان تحته كتابية فالنكاح باق،

 غير كتابية فإن أسلمت فهي زوجته، وإن لم تسلم وجب عليه فراقها.

وإن أسلمت الزوجة، وانقضت عدتها، ولم يسلم زوجها، فلها أن تنكح 

 زوجاً غيره.

وإن شاءت انتظرت إسالمه، فإن أسلم كانت زوجته من غير تجديد عقد 

نه من نفسها حت  ى يسلم.نكاح وال دفع مهر، وال تمّكِّ

 وإذا أسلم الزوجان معاً، أو أسلم زوج كتابية، بقيا على نكاحهما.

وإن أسلم زوج غيركتابية قبل الدخول بطل النكاح؛ ألن المسلم ال يجوز 

 أن ينكح كافرة.

وإذا أسلمت المرأة الكافرة قبل دخول الكافر بها بطل النكاح؛ ألن 

 المسلمة ال تحل لكافر.

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ہ ہ ہ) قال هللا تعالى:

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .[10]الممتحنة:(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ي ي 
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 :حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين 

 إذا ارتد الزوجان أو أحدهما عن اإلسالم قبل الدخول بطل النكاح.

 لدخول وقف األمر على انقضاء العدة:وإن حصلت الردة بعد ا

فإن تاب فيها من ارتد منهما فعلى نكاحهما، وإن لم يتب انفسخ النكاح 

حسب العدة منذ بداية الردة، والمرتد كافر بخروجه ـبعد انقضاء العدة، وتُ 

 عن اإلسالم إلى الكفر.

 (  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے) قال هللا تعالى:

 .[217]البقرة:

 :حكم الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 

 إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فله حالتان:

 إن أسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعاً وفارق الباقي.

وإن لم يسلمن فارقهن بعد انقضاء العدة؛ ألن الكافرة محرمة على 

 المسلم.

 مة:حكم من أسلم وتحته امر  أة محرَّ

إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن جمع بين المرأة 

وعمتها أو خالتها اختار واحدة منهما، وهكذا الحكم في كل محرمة عليه 

بسبب النسب، أو الرضاع، أو المصاهرة كابنته، أو أخته من الرضاع، أو 

 أم زوجته.

 :صفة عقد نكاح الكفار 

قبل عقد النكاح بينهم عقدناه على حكمنا بإيجاب، إذا جاءنا الكفار 
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 وقبول، وولي، وشاهدي عدل منا، وإن جاؤا بعد عقد النكاح بينهم:

فإن كانت المرأة خالية من موانع النكاح أقررناهم عليه، وإن كان بالمرأة 

 مانع من موانع النكاح فرقنا بينهما.

 :حكم صداق الكافرة 

ً كان إن كانت المرأة الكافرة قد سم ي لها مهر وقبضته استقر، صحيحا

المهر أو فاسداً كخمر وخنزير ونحوهما، وإن كانت لم تقبضه: فإن كان 

ً أخذته، وإن كان فاسداً أو لم يفرض لها مهر، فلها مهر المثل  صحيحا

 صحيحاً.

 :األنكحة التي هدمها اإلسالم 

ن : وهو أن يقول الرجل المرأته أرسلي إلى فالنكاح االستبضاع -1

فاستبضعي منه، ويعتزلها حتى يتبين حملها من غيره، وكانوا يفعلونه 

 رغبة في نجابة الولد.

: وهو أن تنصب المرأة على بابها راية تكون علماً على أنها نكاح البغايا -2

مع لها من زنا ـزانية، فمن أرادها دخل عليها، فإذا حملت ووضعت جُ 

 بالذي يرون، ثم دعي ابنه. بها ودََعوا لهم القافة فألحقوا الولد

ْدناً يطؤها في السر.ند  نكاح الخ   -3  : وهو أن تتخذ المرأة خِّ

: وهو أن يجتمع رهط من الرجال على المرأة فيدخلون عليها نكاح الرهط -4

وكلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم وألحقته بمن شاءت 

 منهم، فيدعى ابنه.

نكاح الجاهلية كله إال ما وافق اإلسالم فأقره هدم  ملسو هيلع هللا ىلصفلما بعث هللا محمداً 
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 وأبطل ما سواه.

 .[85]آل عمران:  ( چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)قال هللا تعالى:  -1

بَْيرِّ وَ  -2 َي هللاُ َعْنـَها أنَّ َعائَِّشةَ  َعْن ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ أْخبََرتْهُ: أنَّ النَِّّكاَح فِّي َرضِّ

يَّةِّ َكاَن َعلَ  لِّ ْنَها نَِّكاُح النَّاسِّ اْليَْومَ ، ى أْربَعَةِّ أْنَحاء  ـالَجاهِّ أخرجه  .فَنَِّكاٌح مِّ

 .(1)البخاري

                                                 

 .  (5127برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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