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 ذاهب األخرىاملالزواج من 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ذاهِب األخرى؟اْلَمهل حترُِّم الطَّائفُة العلويَُّة الزَّواَج من 

 

 جانبني:هذا السُّؤاُل له عدَُّة تشعُّباٍت، وميكُن اإلجابُة عليِه من 

اجلانُب األوَّل: زواُج العلويِّ من مذهٍب آخر: -

 َجوََّز: )إذا َتقاَل أنَّهعلينا سالُمُه موالنا اإلماِم جعفر الصَّادق هشام بن احلكم عن سييدُدنا  ى َوَر

 هاماَلَج ج َّو عزَّ اهلُل ُهَقَزها َريِنِدهيا لِ َجوََّزَت ْنإ، في َكليِ َذ ْقَزْرهيا   يُ اِلميَ هيا أو جَ اِلميَ ِل رأَةاْلَم جي ُ الرَّ

ؤمَن يبحُث يف زواِجِه عن أخالِق َمن يتزوَُّجها وديِن أهِلها والعقيدِة اْلُم، وهذا يعين أنَّ الرَّجَ  ها(اَلَمَو

وُهما من شييييهواِت  ،اُل واجلماُل يذهباِناْلَماليت هم عليها دوَن أن يطمَع مباِلها أو ُيغَرَم جبماِلها، ف

 ِمَن َقنَطَرِةاْلم َواْلَقَناِطرِي َواْلَبِننَي الندسيَيا  ِمَن الشييََّهَواِت ُحبُّ ِللنَّاِس ريَن لقوله تعاىل: )ُزيدَنقصييداْلُمالنَّاِس 

آِب(، اْلم ُحْسُن ِعنَدُه َوالّلُه االدُّْنَي اْلَحَياِة َمَتاُع َذِلَك َواْلَحْرِث َواأَلْنَعاِم َسوََّمِةاْلم َواْلَخْيِ  َواْلِفضيَّةِ  الذََّهِب

 اَل واجلماَل مع الدديِن وكان داللًة على ُحسِن ُخُلِقِه.اْلَملكنَّ َمن أخَذ الدديَن بعنِي االعتباِر ُرِزَق 

 عروفَةاْلَم َةَباِصالنَّ ؤمُناْلُم ُجال يتزوَّ): قاَل أنَّهعلينا سيالُمُه  كما ورَد عن اإلماِم جعفر الصيَّادق  

 لك د لتَّكفرِيعتقَد ا(، وهم الذيَن حيملوَن ُمص(، والنَّاصبُة هم َمن نَصبوا عداً  لسيددنا حممٍَّد وآِلِه )بذلَك

، أمَّا َمن كانوا من أبناِ  وخواصَّ خواصدهم علينا سيالُمُهم عصيومني  اْلم)م( واألئمََّة  َمن َواىل اإلماَم علي

 َ  فلم َيشملُهُم هذا احلديُث.ذاهِب األخرَى وال حيملوَن هذا العدااْلَم

اَن عائشَة بنت أبي بكر فكو)ص( حممَّد رسوِل اهلِل سييددنا   إظهاُر الزَّواِج بنيومن أمثاِل ذلَك 

اجلمِ ، وعلى الرَّغِم من أنَّها  واقعِةوالذي اتَّضييييَ  يف )م( لإلماِم عليٍّ منها ظهَر العداُ  ذلَك قبَ  أن َي

اَج من النَّاصبِة ، وداللُة ذلَك أنَّ الزَّوالزَّواُجالِعَداَ  فلم ُيثمْر هذا  ُتنجْب ألنَّها نَصَبِتأنَّها   سلمٌة إالَّ ُم

يِ  التَّعليِم بالغيبيَّاِت، إالَّ أنَّ ذلَك كاَن على سيييب)ص( حممٍَّد النَّيبد ال ُينِتُج ذرديًَّة، ورغَم علِم سييييددنا 

 لنا.
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وإْن  -مباريَة القبطيَِّة )ع( وهي نصرانيٌَّة، فقد أجنَبْت إبراهيم )ع( ألنَّها إظهاِر الزَّواِجأمَّا عن 

  تُك ناصييبًة للعداِ  لسيييددنا حممَّد )ص( فكانت الثَّمرُة   -واِجزَّالكانت على غرِي ديِن اإلسييالِم قبَ  

شَّجرِة يف ٍن وأمٍّ صاحلٍة ممثولٍة بالإجناَب إبراهيَم )ع( ودالَلُتها الذُّرديَُّة الصَّاحلُة اليت تأتي من أٍب مؤم

، ِمُر َثَمًرا َجيدًداَما ِمْن َشَجَرٍة َجيدَدٍة ُتْثِمُر َثَمًرا َرِديًّا َواَل َشَجَرٍة َرِديٍَّة ُتْثسي  )ع(: )اْلمالنَّيبد قوِل سييددنا  

 .(وَن ِمَن اْلُعلَّْيِق ِعَنًباِمَن الشَّْوِك ِتيًنا َواَل َيْقِطُفأَلنَّ ُك َّ َشَجَرٍة ُتْعَرُف ِمْن َثَمِرَها. َفِإنَُّهْم اَل َيْجَتُنوَن 

واخلالصُة: إنَّ زواَج العلويد من غرِي العلويَِّة ال حتريَم فيه إن كانت متحردرًة من التَّعصُِّب غري 

ِنِه افظًة لدي، ويقُع فيه اخلرُي إن كانت امرأًة طائعًة لزوِجها حوخواصييدهم ناصييبٍة العداَ  ألهِ  البيِت

وناصبًة العداَ  ِة النُّصرييَّذهِبها أيًّا كاَن، وحاقدًة على العلويَِّة َمساترًة لنفِسها، أمَّا إن كانت متعصدبًة ِل

 فال حي ُّ إطالًقا، وإْن وقَع فال خرَي فيه.وخواصدهم ألهِ  البيِت 

 

 اجلانُب الثَّاني: زواُج العلويَِّة من مذهٍب آخر: -

 َبَطقد َخ قرابًة هل أنَّعلينا سالُمُه الرضيا  اإلمام علي إىل  احلسيني بن بشيار الواسيطيُّ    كتَب

وُز تزويُج ، وهذا يعين أنَُّه ال جي(ِقُلاخُل َئيدسييَي إن كاَن ُهْجزودال ُت): فقاَل سيييوٌ  ِهِقُلويف ُخ ُهابنَت ِهإلي

ا عربيًدا، حتَّى كِّرًيبناِتنا ِلَمن كان سيدَئ اخُلُلِق كأْن يكوَن جمرًما أو لصًّا أو ُمرابًيا أو العَب قماٍر أو ِس

  حوَلكتَبعلينا سيييالُمُه ، ويف ذلك ورَد أنَّ أحَد أصيييحاِب اإلماِم حممَّد الباقر بالوالدِة لو كاَن علويًّا

 ن كاَنا َمكائًن ُهَتوأماَن ُهم ديَنيُتضيِيَرم َفإليُك َبَطن َخَم) علينا سييالُمُه: فكتَبابنَتُه  ِهإلي خطَب ٍ رج

 (.كبرٌي وفساٌد رِضيف األ ن فتنٌةُكفعلوا َتَت  ن ، وإجوُهودَزَف

 َجمنكم أن يتزوَّ ؤمِناْلُم ِ ُجنبغي للرَّ)ال َي علينا سييييالُمُه:الصييييَّادق  جعفراإلمياُم   قيال كميا  

ؤمُن اْلُمِب أعالُه، وي، وقد أوَضحنا معنى النَّاِص(ُهنَدها ِعَحطَرا وال َيًبيييي  ناِص ُهابنَت َجودَز، وال ُيَةاصبيَّالنَّ

 .وخواصدهم علينا سالُمُهمصاهُر َمن نصَب العداَ  لألئمَِّة تزوَُّج وال ُيال َي

وقد يتسييا ُل أحٌد فيقوُل: كيَ  تزوََّج عثماُن بن عفَّان من رقيََّة وآمنَة بناِت رسييوِل اهلِل )ص( 

ا رقيَُّة قبَ  غيبِة رسوِل اهلِل )ص(، أمَّ وغاَبْتفنقوُل: إنَّ آمنَة   تتزوَّْج بزوٍج احلشويَِّة حسيَب روايِة  

 تمَع به، والقصُة مشروحٌة يف كتاِب اهلداية الكربى. قبَ  أن جت غاَبْتفخطَبها عثماُن لكنَّها 

( وال يبدو صحممٍَّد وأهِ  بيِتِه )سيددنا وإْن كاَن غرَي علويٍّ لكنَُّه ينتمي إىل قوٍم ناَصبوا العداَ  ل

ََ له عداوٌة فال ُيعانِ  ى يف هذه مَّواليِه، وهو ما ُيسُد احلقَّ وال ُيعليِه أنَُّه ناصييب  فهو الشَّكاُك الذي لي
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 نَّأل اَككَّشَّال ُهمجوزودُتال ) علينا سالُمُه:(، وفيه قال اإلماُم جعفر الصيَّادق  م )متحردٌر وغرُي طائفيٍّاأليا

 .(ِهها على ديِنُرَهْقها وَيوِجمن َز تأخُذ رأَةاْلَم

زِم بوصييييايا األئمَِّة لتاْلُمالقويد النُّصيييَيرييد ؤمِن العلويد اْلُموالبيدَّ يف الندهيايِة من التَّفريِق بنَي   

عِفِه، َضقصيدِر الذي قد ررُج عن هذه الوصيايا ألنَّه ال يستطيُع االلتزاَم بها لِ  اْلُمعصيومني، والعلويد  اْلم

وقد أورْدُت جوابي مبنيًّا على أحاديِث أهِ  العصييمة ليكوَن اجلواُب مسييتنًدا إىل النَّلد الثَّابِت بعيًدا 

 ِد.عن القياِس واالجتها

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


