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   متن نشست

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

کاح با اهل کتاب   یواکاو  ادله حرمت ن
 . دیبرگزار گرد یبه همت معاونت پژوهش دانشگاه مجاز  1401مرداد  29  خیدر تار ینشست علم نیا

 

هست و از شاخه فقه خانواده    ینکاح از مباحث مهم زندگمه ای را بيان کردند که  قد استاد محترم در ابتدا م

ن  انيبن  نیتر  مهم.گردديمحسوب م و  است  ازدواج  اجتماع  برطرف    یو جسم  یروح   ازيدر  ازدواج  با  بشر 

  ت يکه مسلمانان در اقل  ییکشورها   وو رفت آمد ها با خارج از کشور    اد یز  یجه به مهاجرت هاتو  با.گردديم

 . ندیگويمسئله نکاح مختلط م نیبه ا اي دن در هيترک ه،یجري هستند مثل لبنان، ن

 علماء  نظرات

از   کی چيوجود دارد که ه  یمتفاوت یفقه یموضوع آرا نیدر ا  هي امام ژهیاسالم به و یعلما اني رو در م نیاز ا

 ن یرحمه اهلل سبقت نگرفته اند چنانکه اکثر متأخر  هیابوعقل و ابن بابو  یسؤال بر عل  نیاصحاب در طرح ا

 ی از فقها به جواز مطلق و برخ  یو برخ  میدر نکاح دا  یدانستند.فقط نه  یم  تاعجواز نکاح کتاب را در استم

 ضرورت است  کی یاز آن پرداختند. خوب، حالل دائم یبه نه گرید

 ت يحائز اهم  اريحضانت و ارث و نفقه و مانند آن بس  ليکه در بر دارد از قب  یاحکام  ليمبحث به دل  نینقش ا  و

. و آنچه از کتاب و سنت میپرداز  یدر موضوع حدود سؤال م  هي امام  یاست و با توجه به آن به سخنان علما

 ، از آیات شروع مى کنيم، سپس اخبار، به آن تمسّک دارد 

  اتی. بحث از آ1

 رد کننده  اتیاآل .1-1

 » وَ الَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ َحتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ الَ   ی: قوله تعالکمی  ةیاآل

لَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو  إِ  تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِينَ َحتَّى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ

 (221إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُون« ) البقرة : 

  ن ی ا  ليتوان از آنها استنباط کرد و دل  یم  زياهل کتاب را ن  یهمه اهل کفر، حت  یبر اساس شمول مشرکان برا 

: »وَ قالَِت الْيَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ هوديبه سه نفر است. و قول ال اني حيآنها هستند، قول مس انيکه اهل کتاب در م

بِأَفْ قَوْلُهُمْ  ذلِکَ  اللَّهِ  ابْنُ  الْمَسيحُ  النَّصارى  قالَِت  الَّذینَ  واِههِمْوَ  قَوْلَ  أَنَّى یُضاِهؤُنَ  اللَّهُ  قاتَلَهُمُ  قَبْلُ  مِنْ  کَفَرُوا   

يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاِحدًا  ( اتَّخَذُوا أَْحبَارَُهمْ وَرُْهبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا ل30ِیُؤْفَکُون )

بأن   شهدیو  یالمدع یلفظ » یُشْرِکُونَ « بأوضح شکل عل دلي( ف3ا یُشْرِکُونَ « )التوبة :إِلَّا ُهوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ لَهَلَا إِ



 

)التوبة  یاألخر  اتیکما هو ظاهر، و کذلک تدل اآل  ةیاآل  یالمذکور ف  یالنه  شملهماي مشرکون ف  یو النصار  هوديال

 الشمول.  ی( عل171: نساءال – 67آل عمران: - 135البقرة : - 33:

یَحْکُمُ    » وَ الَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ وَ اسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ  یقوله تعال  دوم:  ةیاآل

 ( 10بَيْنَکُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ « )الممتحنة:

 یتحت النه دخليداللتها: أن النکاح عصمة من العصم ف یالوجه ف و

 ( 20: » الَیَسْتَوِی أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ُهمُ الْفَائِزُونَ « )الحشر: یسوم: قوله تعال  ةیاآل

 کننده  دیي تا ةی. اآل2-1

حْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَيْتُمُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ مُحْصِنِينَ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُ  »

مائدة:  مِنَ الْخَاسِرِینَ« )الغَيْرَ مُسَافِحِينَ وَ الَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ َحبِطَ عَمَلُهُ وَ ُهوَ فِی الْآخِرَةِ  

جواز المتعة، إلنّ   یعل  حملی» أُُجورَهُنَّ «    نةیانها بقر  قالیمطلقا، واما ما  ةيمنها جواز نکاح الکتاب  ستفادی(  5

لقد بان االشکال ف197، ص2، ج  1425  ، ی االجر؛ )الحل  یسمّی عوضه   أطلق    یالت  اتیباآل   نقضی  ث يح   ه، ي( 

( کـ»وَ لَا ُجنَاحَ عَلَيْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوُهنَّ  29، ص30، ج1373  ،یمطلق النکاح )النجف  یعل  هايف  جراال

 (26أُُجورَُهنَّ«. )النساء:

  ن يب  هيمجمع عل  نکهیتوجه به ا  بااستاد محترم بعد از بيان آیات به بيان نظر نهایی در این بخش پرداختند که   

نازل شده است   ای سوره   نیهست سوره مائده آخر  نیمفسر   ه ی در آ  ص ياحتمال نسخ وتخص  و   هست که 

 مانعه استدالل کرد.  اتی به آ توانيمانعه هست نم  اتیمجوزه نسبت به آ

 

اساس   نکهیتوجه به ا  باایشان در ادامه نشست روایاتی که در این موضوع آمده است را به توضيح پرداختند که  

و اثبات    میبر منع اشکال دار  اتیآ  ن یدر بحثمان در داللت امانعه هست و ما    اتیاستدالل در قول مشهور روا

 .  ستنديکراهت است، لذا تمام ن  شودي که ازش برداشت م یزيحداکثر چ  اتی روا نیکه ا ميکنيم

السالم ـ فی حدیث ـ قال : ال ینبغی للمسلم أن یتزوج یهودیة  . معتبر محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر عليه 1

 ( 535، ص 20، ج1409 ،ییجد مسلمة حرة أو أمة. )الحر العاملوال نصرانية وهو 

  ستفاد یفال    قنيمسلمة مت  جدیلم    مايالحرمة مع أن الجواز ف  ی ظاهر ف  رياالستحباب و ال اقل غ  یظاهر ف  هذا

 الحرمة مطلقا. 

سلمة )الحر  السالم قال : ال تتزوج اليهودیة والنصرانية على الم. خبر محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر عليه 2

 .هايعل کنیلم  مايف جوزیالمسلمة وقد  یکانت عل مايف ختص ی(، موردها  544، ص 20، ج1409 ،ی العامل

قال :» إذا أصاب المسلمة فما یصنع    ث يمنه عدم الجواز ح   ستشمیبن وهب سابقا    ةی . نفس ما نقل عن معاو3

 . ضایالجواز ا  ستفادی الکراهة  یباليهودیة والنصرانية؟ « مع امکان حمله عل



 

از اخبار   یبياحتمال که ممکن است به عنوان ترک  نی با ا  شوند، ی استنباط م  یريشگي پ  یها براگزارش   نیهمه ا

 شوند.  ريتعب زيانگبه عنوان نفرت 

 ه جمع بندی پرداخته و به سواالت مخاطبين آنالین پاسخ های الزم را ارائه کردند. ایشان در پایان نشست ب
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