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. است زوجين دين تطابق اسالمى، حقوق و فقه در نكاح قوانين و مقررات از يكى
 ودائمى نكاح و كتاب اهل با مسلمان دائمى نكاح فقها، مشهور اساس، همين بر

 كافر يا كتابى يك اگر كه است اين سوال حال. دانندنمى جايز را كافر با موقت
 جدا خود همسر از بايد يا است، باقى خود حال به هاآن نكاح آيا شد، مسلمان

 اما اند،كرده نكاح صحت بقاى به حكم كتاب اهل مورد در معاصران مشهور. شود
 . اندداده جدايى به حكم كافر مورد در
 به استناد با و قدما مشهور هاىديدگاه و ادله واكاوى و حاضر پژوهش اساس بر

 ذمى كافر مورد در كه است اين پژوهش فرضيه« الضرر» و« حرج و عسر» قاعده
 انتقادى ـ تحليلى پژوهش اين در ما روش. كنيم نكاح بقاى صحت به حكم نيز

 كافر با زوجيت بقاى بر قدما مشهور فتواى كه است آن پژوهش اين يافته. است
 همخوانى روايات، لسان با و داشته ترجيح معاصران مشهور فتواى به نسبت ذمى

 .دارد بيشتر
  

 . فقهى ادله كافر، كتاب، اهل نكاح، : هاواژه كليد
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 مقدمه

 زوج جدايى لزوم است، بوده مشهور فقها ميان ديرباز از كه فقهى مباحث از يكى
 اين معتقدند، نظران صاحب برخى امروزه اما است، كافر از شده مسلمان زوجه يا

 كافران ديگر حكم، اين اجراى رهگذر از آنكه جاى به زيرا نيست، اجرا قابل حكم
 اسالم از اجتماعى، حمايت عدم و جدايى لزوم حكم با آورند؛ روى اسالم به نيز

 بايد باشد، زوجه آورده، اسالم كه شخصى اگر مخصوصاً. شوندمى منصرف آوردن
 در بويژه اينها همه... و مخارج و خرج و زندگى ادامه و شود جدا همسرش از

 فرد كه است معضالتى جمله از دارد، مسلمان پايينى بسيار درصد كه كشورهايى
 با توانمى براستى آيا كه است اين مسأله حال. كندمى منصرف آوردن اسالم از را

 به حداكثرى آوردن روى و مردم هدايت كه شريعت مهم مقاصد از يكى به توجه
 قابل حرج و عسر چنين وجود خاطر به يا كشيد، حكم اين از دست است، اسالم

 اساس بر همچنان بايد اينكه يا و كرد تعطيل موقتاً را جدايى لزوم حكم اعتنايى،
 پرسش اين به پاسخ براى پژوهش اين. نماييم جدايى لزوم به حكم مشهور، ديدگاه
 .است يافته سامان

  
 (روايات و آيات) شرعى اسناد

 : اول آيه

 أَعْجَبَتْكُمْ  وَلَوْ  مُشْرِكَة   مِنْ خَيْرٌ  مُوْمِنَةٌ واَلَََمَةٌ يُوْمِنَّ حَتّى الْمُشْرِكاتِ  تَنْكِحُوا واَل)
 أَعْجَبَكُمْ  وَلَوْ مُشْرِك  مِنْ خَيْرٌ مُوْمِنٌ وَلَعَبْدٌ يُوْمِنُوا حَتّى الْمُشْرِكِينَ تُنْكِحُوا واَل

 لِلنّاسِ آياتِهِ وَيُبَيِّنُ بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةِ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا وَاللّهُ النّارِ إِلَى يَدْعُونَ أُولئِکَ
 ايمان كه زمانى تا نكنيد ازدواج مشرك زنان با و( 221: بقره( )يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ 

 و مال زيبايى،[ گرچه است، بهتر مشرك آزاد زن از ايمان با كنيز قطعاً. بياورند
 در مشرك مردان ازدواج به را ايمان با زنان و. آيد خوش را شما ]او موقعيت
 بهتر مشرك آزاد مرد از ايمان با برده مسلماً. بياورند ايمان كه زمانى تا نياوريد
 تنها نه مشركند، كه[ اينان. آيد خوش را شما] او منال و مال جمال،[ گرچه است،
 به خدا و خوانند،مى آتش سوى به ]را خود فرزند و زن رحمانهبى بلكه مردم،
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 بيان مردم براى را آياتش و كند،مى دعوت آمرزش و بهشت سوى به خود توفيق
 «.شوند متذكّر تا فرمايدمى
 

 : نزول شأن

 از كه شد مامور 9 اكرم پيغمبر طرف از بود، شجاعى مرد كه مرثد نام به شخصى
 به وى بياورد، خود با بودند آنجا كه را مسلمانان از جمعى و برود مكه به مدينه
 كه عناق نام به زيبايى زن با آنجا در شد، مكه وارد 9 خدا رسول فرمان انجام قصد

 گناه به گذشته مانند را او زن آن. كرد برخورد شناخت،مى را او جاهليت زمان از
 زن آن نشد، او خواسته تسليم بود، شده مسلمان ديگر كه مرثد اما كرد، دعوت

 از پس او. است 9 پيامبر اجازه به موكول امر اين: گفت مرثد كرد، ازدواج تقاضاى
 اين. رساند 9 پيغمبر اطالع به را جريان و بازگشت مدينه به خود مأموريت انجام

 ازدواج و همسرى شايسته پرست بت و مشرك زنان كه داشت بيان و شد نازل آيه
 (560ص ،2ج ،1372 طبرسى،. )نيستند مسلمان مردان با

 اگر كه كرده بيان را حكم اين فلسفه كوتاه، جمله يك در فوق آيه ديديم چنانكه
 تربيت و پرورش و نسل تكثير اصلى پايه ازدواج: شودمى چنين بشكافيم، را آن

 فرزندان، سرنوشت در خانواده تربيتى محيط و است، جامعه گسترش و فرزندان
 قطعى آثار ديگر سوى از و وراثت قطعى آثار سو يك از است، مؤثر العاده فوق

 پرورش مادر و پدر دامان در غالباً تولد از بعد نوزادان، زيرا طفوليت، در تربيت
 سوم سوى از. هستند آنها نظر زير پذيرند، شكل سخت كه هايىسال در و يابندمى

 هم و دنيا در هم است، سوزانى آتش واقع در و انحرافات انواع مايه خمير شرك،
 اين در را فرزندانشان يا خود مسلمانان، كه دهدنمى اجازه قرآن لذا آخرت، در

 ازدواج طريق از اگر اسالمند، از بيگانه افراد كه مشركان گذشته اين از بيفكنند، آتش
 داخلى دشمنان و مرج و هرج گرفتار اسالمى جامعه يابند، راه مسلمانان هاىخانه به

 به راه اما كنند،مى پافشارى بودنمشرك بر آنها كه است زمانى تا اين ولى شود،مى
 به و گيرند، قرار مسلمين صفوف در و بياورند ايمان توانندمى است، باز آنها روى

 ،2ج همكاران، و شيرازى مكارم. )شوند ازدواج مسأله در آنها كفو اصطالح
 (.134ص
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 ؛طباطبايى عالمه ديدگاه

 اطالق« كتاب اهل» بر« مشرك» واژه قرآن فرهنگ در است معتقد ؛طباطبايى عالمه
 اين در ايشان. ندارد كتاب اهل با ازدواج تحريم بر داللتى آيه اين لذا و شودنمى
 كريم قرآن كه نشده، معلوم روشنى به معنا اين اينكه بر عالوه»: نويسندمى باره

 تا بلكه كافرين، لفظ خالف به باشد، كرده اطالق هم كتاب اهل بر را مشرك كلمه
 يَكُنِ لَمْ: )فرموده مثالً شده، اطالق كتاب اهل غير بر كلمه اين دانيممى كه آنجا
 يا و  (الْبَيِّنَةُ تَأْتِيَهُمُ حَتَّى مُنْفَكِّينَ، وَالْمُشْرِكِينَ الْكِتابِ، أَهْلِ  مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ

  :  فرموده

  يَكُونُ كَيْفَ: )فرموده يا و  (الْحَرامَ الْمَسْجِدَ يَقْرَبُوا فاَل نَجَسٌ، الْمُشْرِكُونَ إِنَّمَا)

 :  فرمايدمى باز و  (كَافَّةً الْمُشْرِكِينَ وَقاتِلُوا: )فرمايدمى نيز و  (عَهْدٌ لِلْمُشْرِكِينَ

 

 .ديگر مواردى و  (وَجَدْتُمُوهُمْ حَيْثُ الْمُشْرِكِينَ فَاقْتُلُوا)
 

 حَنِيفاً، إِبْراهِيمَ مِلَّةَ بَلْ قُلْ تَهْتَدُوا، نَصارى أَوْ هُوداً كُونُوا وَقالُوا: )فرمود اينكه اما و
 تعريضى تا نيست، نصارى و يهود مشركين از منظورش  (الْمُشْرِكِينَ مِنَ كانَ  وَما
   بر

 غير منظور ظاهرا بلكه باشد، داشته منافات ما گفته با نتيجه در و باشد، كتاب اهل
 واَل يَهُودِيّاً إِبْراهِيمُ كانَ ما: )فرموده ديگر اىآيه در اينكه قرينه به است، كتاب اهل

   استفاده آيه اين از چون  (الْمُشْرِكِينَ مِنَ  كانَ  وَما مُسْلِماً  حَنِيفاً  كانَ  وَلكِنْ  نَصْرانِيًّا

 مِنَ  كانَ وَما) جمله نه است، نصارى و يهود بر تعريضى( حنيف) كلمه شودمى
 وسط از انحراف از ابراهيم ساحت بودن برى معناى به حنيف چون ،(الْمُشْرِكِينَ

 محضه معنويت و يهود، محضه ماديت طرف به است، تفريط و افراط طرف به
 تنها ابراهيم كه فهماندمى چون است، مشركين بر تعريض( مسلما) كلمه و نصارا،
 .گرفتنمى شريكى او براى پرستانبت چون و بود، خدا تسليم

 چون ندارد، منافاتى ما گفتار با آمده، مشركين كلمه آنها در كه زير آيات همچنين و
 كسانى منظور بلكه نيست، آن اسمى و وصفى معناى كلمه اين از منظور اينها در
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 يُوْمِنُ  وَما: )است اين آيات آن و زند،مى سر آنان از شرك گاهگاهى كه است
 هُمْ وَالَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، الَّذِينَ عَلَى سُلْطانُهُ إِنَّما)  (مُشْرِكُونَ وَهُمْ إِالَّ بِاللَّهِ، أَكْثَرُهُمْ

  بِهِ

   در گناه حال در كنند،مى گناه احيانا كه هم مومنين دانيممى چون  (مُشْرِكُونَ

 شركى نيست، اصطالحى مشركين شرك شرك، اين پس. شيطانند تسلط تحت
 اولياى يعنى شمار انگشت افرادى سواى آنان همه بلكه و مومنين از بعضى كه است

 .شوندمى آن گرفتار صالحين عباد و مقرب
 آيه ظاهر كه گرديد روشن معنا اين شد، طوالنى هم قدرى كه بيان اين از پس

 مرد و زن با ازدواج خواهدمى تنها( الْمُشْرِكاتِ تَنْكِحُوا واَل: )فرمايدمى كه شريفه
 .را كتاب اهل با ازدواج نه كند، تحريم را پرستبت
 سوره آيه ناسخ شريفه آيه: اندگفته كه شودمى روشن بعضى گفته فساد اينجا از پس

 الْكِتابَ  أُوتُوا الَّذِينَ وَطَعامُ الطَّيِّباتُ، لَكُمُ أُحِلَّ الْيَوْمَ: ) فرمايدمى كه است، مائده
 الَّذِينَ  مِنَ وَالْمُحْصَناتُ الْمُوْمِناتِ، مِنَ  وَالْمُحْصَناتُ لَهُمْ، حِلٌّ وَطَعامُكُمْ لَكُمْ، حِلٌّ
 . (قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتابَ أُوتُوا

   

 مشركه زنان با) فرمايدمى كه بحث مورد آيه: اندگفته كه گفتار اين فساد نيز و
  نيز و هستند، مائده آيه ناسخ  (الْكَوافِرِ بِعِصَمِ  تُمْسِكُوا واَل: )آيه و ،(نكنيد ازدواج

 روشن هستند، ممتحنه و بقره سوره آيه دو ناسخ مائده سوره آيه: اندگفته اينكه
 كتاب اهل شامل ظاهرش به بقره سوره آيه كه است اين آنها فساد وجه و. گرددمى

 آن ميان منافاتى هيچ پس است، كتاب اهل شامل تنها مائده سوره آيه و شود،نمى
 است، آن به منسوخ يا و مائده سوره آيه ناسخ بقره سوره آيه بگوئيم تا نيست، دو
 واقع بحث مورد آن در( كافر زنان) عنوان چند هر ممتحنه، سوره آيه همچنين و

( كافر) كلمه چون مشركين، هم و شود،مى كتاب اهل شامل هم عنوان، اين و شده،
 برايشان مومن نام ديگر آن صدق با كه شود،مى شامل اينطور به هم را كتاب اهل

 وَجِبْرِيلَ  وَرُسُلِهِ  وَماَلئِكَتِهِ لِلَّهِ  عَدُوًّا كانَ مَنْ: )فرموده اينكه شهادت به نباشد، صادق
  (لِلْكافِرِينَ عَدُوٌّ  اللَّهَ فَإِنَّ وَمِيكالَ،
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 اين تعالى اللَّه شاء ان آمد خواهد سوره همان در كه بيانى به آيه ظاهر اينكه اال
 كه است حرام دارد عقد در كافر زنى كه حالى در شد، مسلمان مردى اگر كه است
 مگر بگذارد، باقى خود همسرى به را او خالصه و بنهد، وقعى زن آن عقد به ديگر
 قايل اعتبار همسرش سابق عقد به تواندمى مرد وقت آن بياورد، ايمان نيز او اينكه
 .ندارد كتاب اهل با ابتدايى ازدواج بر داللتى هيچ معنا اين و باشد،

 ممتحنه آيه و بقره آيه يعنى نامبرده آيه دو: بگوئيم و شويم، تسليم كه فرض بر و
 مائده آيه ناسخ هم باز كتاب، اهل زن با ابتدايى ازدواج حرمت بر دارد داللت

 و امتنان مورد در آيدبرمى سياقش از كه طورى به مائده آيه اينكه براى شوند،نمى
 استفاده آن از كه تخفيفى بلكه نيست، نسخ قابل موردى چنين و شده، نازل تخفيف

 در نسخى اگر پس شود،مى فهميده بقره آيه از كه است تشديدى بر حاكم شودمى
 .است ناسخ مائده سوره آيه بگوئيم بايد باشد، شده ميان

 نازل مدينه در هجرت از بعد كه است اىسوره اولين بقره سوره اينكه بر عالوه
 آخرين مائده سوره و شده، نازل مكه فتح از قبل مدينه در ممتحنه سوره و شده،
 واقع منسوخ تواندنمى سوره اين و گشته، نازل 9 خدا رسول بر كه است اىسوره
 آن ناسخ قبل هاىسوره آيات ندارد معنا و نشده، نازل اىآيه آن، از بعد چون شود،
 (306 ـ 304 ،2ج ،1417: طباطبايى)«. باشد
 : دوم آيه

 أَعْلَمُ  اللّهُ  فَامْتَحِنُوهُنَّ مُهاجِرات  الْمُوْمِناتُ  جاءَكُمُ إِذا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا)

 واَل لَهُمْ حِلٌّ هُنَّ ال الْكُفّارِ إِلَى تَرْجِعُوهُنَّ فاَل مُوْمِنات  عَلِمْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِإِيمانِهِنَّ

 آتَيْتُمُوهُنَّ  إِذا تَنْكِحُوهُنَّ أَنْ  عَلَيْكُمْ جُناحَ  واَل أَنْفَقُوا ما وَآتُوهُمْ لَهُنَّ  يَحِلُّونَ هُمْ

 ذلِكُمْ  أَنْفَقُوا ما وَلْيَسْئَلُوا أَنْفَقْتُمْ ما وَسْئَلُوا الْكَوافِرِ بِعِصَمِ  تُمْسِكُوا واَل أُجُورَهُنَّ

 (10: ممتحنه( )حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللّهُ  بَيْنَكُمْ يَحْكُمُ  اللّهِ حُكْمُ
 از[ كنان هجرت ]همسرانشان از شدن جدا با[ باايمان زنان كه هنگامى! مومنان اى

 خود خدا البته بيازماييد، ]ايمان جهت از[ را آنان آيند،مى شما سوى به ]كفر ديار
 سوى به را آنان داديد، تشخيص باايمان را آنان اگر پس. است داناتر آنان ايمان به
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 نه و اند،حالل كافران بر زنان اين نه مگردانيد، باز ]هستند همسرانشان كه[ كافران
 خود مومن زنان به كافر همسران كه را اىمهريه و اند،حالل زنان اين بر كافران آن

 آنان به را شانمهريه كه صورتى در نيست گناهى شما بر و بپردازيد، آنان به اندداده
 كفار به كه تان[ كافر زنان پيوندهاى و عقد به و كنيد، ازدواج آنان با بدهيد،
 كردن رها شما وظيفه و شده باطل پيوند و عقد آن كه[ نباشيد بندپاى ]اندپيوسته

 پناهنده كافران به كه خود فرارى و مرتد همسران براى[ شما را آنچه و ]است آنان
 اندكرده هزينه را آنچه بايد هم آنان و بخواهيد، ]كافران از[ ايدكرده هزينه ]اندشده

 دانا خدا و كند،مى حكم شما ميان كه خداست حكم اين كنند؛ درخواست شما از
 «.است حكيم و

 بر اينها اينكه نه نيستند، حالل دار شوهر زنان آن مؤمنين، براى فرمايدمى آيه
 ولى( فقه خارج 29/7/91 مظاهرى اهلل آيت ترجمه) شوند حرام شان قبلى شوهران

 از و. نيستند حالل آنها بر يعنى اندبرگردانده كفار به را هم ضمير هامترجم اكثر
 نيز حليت عدم اين كه شودمى فهميده است، فرموده الكفار الى فالترجعوهن اينكه

 دور به ايه سياق از مظاهرى اهلل آيت ترجمه و است شان قبلى شوهران به نسبت
 .است
 ؛طباطبايى عالمه ديدگاه

 و. شده نازل حديبيه صلح از بعد كه رساندمى چنين شريفه آيه اين زمينه و سياق»
 است شده نوشته گرديده برقرار مكّه مردم و 9 خدا رسول بين كه هايىعهدنامه در
 اهل به را او موظفند مسلمانان شد، مسلمانان به ملحق مردى مكّه اهل از اگر كه

 موظف مكّه اهل شد مكّه اهل به ملحق مردى مسلمانان از اگر ولى برگردانند، مكّه
 از يكى كه آيد برمى چنين شريفه آيه از نيز و. برگردانند مسلمانان به را او نيستند

 به مشركش همسر و كرده مهاجرت مدينه سوى به و شده، مسلمان مشركين زنان
 خدا رسول و برگرداند، وى به را او 9 اهلل رسول كه كرده درخواست و آمده دنبالش

 به طرفين از مردى اگر كه است اين آمده عهدنامه در آنچه: فرموده پاسخ در 9
 زنان درباره عهدنامه در و كرد، عمل چنان و چنين بايد شود ملحق ديگر طرف
 حتى و نداد، شوهرش به را زن آن 9 اهلل رسول مدرك همين به و نيامده، چيزى
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 همان، طباطبايى،. )برگردانيد مرد آن به بود داده همسرش به شوهر كه را اىمهريه
 (409 ـ 408ص ،19ج

 مقدس پيمان و شود،نمى جمع يكجا در كفر و ايمان كه چرا باشد چنين هم بايد
 خط دو در اينها كه چرا سازد، برقرار كافر و مومن ميان در رابطه تواندنمى ازدواج
 زوج دو ميان در وحدت نوعى بايد ازدواج پيمان كه حالى در دارند، قرار متضاد
 جامعه هنوز كه اسالم آغاز در البته. نيست سازگار هم با دو اين و سازد برقرار

 و بود، مسلمان ديگرى و كافر يكى كه بودند هايىزوج بود، نيافته استقرار اسالمى
 حديبيه صلح از بعد ظاهراً ولى دوانيد، ريشه اسالم تا كردنمى نهى آن از پيامبر

. است موضوع اين داليل از يكى بحث مورد آيه و شد داده كامل جدايى دستور
 (همان)
  

 شده مسلمان كتابيه زوجيت بقاء بر دال روايات

 والمجوسى والنصرانى اليهودى فی: قال 8 أحدهما عن دراج بن جميل مرسل.  1
 يترك وال بينهما، يفرق وال نكاحهما، على هما: قال يسلم، ولم امرأته أسلمت إذا

 اين( 546ص ،20ج ،1409 عاملى، حرّ) الهجرة إلى االسالم دار من بها يخرج
 .داندمى صحيح را ازدواج ادامه روايت

:  قال امرأته فتسلم الذمية المرأة عنده تكون الذى: قال يونس مضمره يا موقوفه.  2
 لم و الرجل اسلم فان: قال بالليل عندها يكون ال و بالنهار عندها يكون امرأته هى

 ص؟؟، ،548 ،20ج عاملى، حرّ. )النهار و بالليل عندها الرجل يكون المرأة تسلم
 به توجه با لكن. كندمى نقل كسى چه از است، نگفته يونس روايت اين در( 8ح

 .كندنمى نقل را 7 معصوم امام سخن از غير سخنى ايشان او، جايگاه و مقام
 الكتاب أهل إن» 7 جعفر أبى عن مسلم ابن عن أصحابه بعض عن عمير أبى ابن.  3

 دار من يخرجها أن له وليس نكاحها، على فهما الزوجين أحد أسلم إذا ذمة له من وجميع
 العرب مشركى مثل المشركون وأما بالنهار، يأتيها ولكنه معها، يبيت وال غيرها، إلى االسالم
 انقضاء قبل الرجل أسلم ثم المرأة أسلمت فإن العدة انقضاء إلى نكاحهم على فهم وغيرهم
 وكذلک عليها، له سبيل وال منه بانت فقد العدة انقضاء بعد إال تسلم لم وإن امرأته، فهى عدتها
 (همان). «له ذمة ال من جميع
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 خود نكاح بر شوند، مسلمان اگر ذمه اهل همه و كتاب اهل روايت، اين اساس بر
 مسلمين سرزمين از را آنها نبايد كسى و. شوندنمى جدا يكديگر واز مانندمى باقى

 آنها، از يكى آوردن اسالم صورت در عرب، غير و عرب مشركان اما. كند بيرون
 است باقى ازدواج آورد، اسالم ديگر طرف اگر كه است باقى عده زمان تا نكاحشان

 .است همين ذميان غير همه حكم و شوندمى جدا هم از إلّا و
 ازدواج ادامه اولى در و است داده تفصيل كافران و ذمى كتاب اهل بين روايت اين
 لزوم به حكم و باطل عده، از بعد را ازدواج دومى در لكن است، دانسته صحيح را

 .است كرده جدايى
 على النصرانية تزوج النصرانى»: 7 اهلل عبد ألبى قلت: قال زرارة بن عبيد روايت.  4

 قيمة ينظركم: قال بها دخل يكن لم و ذلک بعد اسلما ثم خنزيرا ثالثين و خمرا دنّ ثالثين
. «االول نكاحهما على هما و عليها يدخل ثم اليها بها يرسل و الخمر قيمة كم و الخنازير

 هم داللت نظر از و ندارد مشكلى روايت اين سند لحاظ از( 542ص همان،)
 يا مقدم و باشد زن اسالم از بعد مرد اسالم كه را آنجايى شودمى شامل اطالقش

 نصرانى اين ميان فاصله كه است نكرده استفصال حضرت كه چرا نباشد، آن با مقارن
 يا است شده مسلمان زن اول آيا و است بوده چقدر اندشده مسلمان كه نصرانيه و

 هما» است باقى نكاح و نيست باطل عقد اين كه كندمى داللت روايت اين لذا مرد؟
 بوده دخول از قبل كه است اين روايت در مسأله فرض بله «االول نكاحهما على

 هم آن حكم و بود خواهد دخول از بعد صورت شامل اولى طريق به لكن است،
 (5404 ـ 5403ص ،17ج ،1419 زنجانى، شبيرى. )است اول نكاح بقاء

 استتيب فان امرأته منه بانت الرجل ارتد اذا»: قال انه 7 على عن االسالم دعائم روايت.  5
 من خاطب فهو تاب ثم العدة انقضت ان و النكاح على فهما عدتها تنقضى ان قبل فتاب

 الحرب بدار لحقا او جميعا ارتدا ان و عنها، عصمته انقطعت الحرب بدار لحق ان و الخطاب
( 251ص ،2ج ق، 1385 مغربى، حيون ابن). «النكاح على فهما فتابا استتيبا و اسلما ثم

 مورد و. است روايى مويد داراى لكن است ضعيف سندش چه اگر روايت اين
 مرتد دو هر زن و مرد اگر ...« جميعا ارتدّا ان و» فرمايدمى كه است آن ذيل استناد
 خواهد صحيح نكاحشان بياورند اسالم و كنند توبه بعد و شوند متوجه بعد و شوند
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 در مقارن يا و باشد بعد يا باشد قبل زن اسالم چه كه كندمى اقتضاء اطالقش و بود
 (5404ص همان، زنجانى،). «النكاح على هما» فرمايدمى صور اين همه

 على نواده از كه) الحسن بن اهلل عبد عن( االسناد قرب فى) جعفر بن اهلل عبد. 6
 امرأة عن سألته»: قال 8 جعفر بن موسى اخيه عن جعفر بن على عن( است جعفر بن

 ما فلها تخيّر لكنها و تتزوج لم ما بها احقّ هو: قال له؟ تحلّ هل زوجها اسلم ثم اسلمت
 ازدواج اگر كه شودمى استفاده روايت اين از( 250ص ،1413 حميرى،). «اختارت
 مسلمان زن اسالم از بعد مرد اگر باشد گذشته هم سال دو يكى چه اگر نكرده،

 روايت اطالق حسب به كه دارد اختيار زن منتها است نخورده هم به ازدواج شود
 كند فسخ را آن تواندمى هست، نكاح اينكه با آن، از بعد وهم مرد اسالم از قبل هم
. است صحيح او ازدواج خالصه خودش، فسخ با يا و ديگرى با ازدواج با چه

 ندارد مانعى و است صحيح ازدواجش كرد ازدواج اگر گويدمى هم بعدى روايت
 باقى عقد اين كه شودمى معلوم «تتزوج لم ما بها احق هو»: فرمايدمى اينكه از ولى

 ازدواج با يا فسخ با كه دارد اختيار زن منتها نيست، هم زمان به محدود و است
 (5405 ـ 5404ص همان، زنجانى، شبيرى. )كند باطل را قبلى عقد آن خودش

  
 شده مسلمان كتابيه زوجيت بقاى جواز عدم بر دال روايات

 «بينهما فرّق االسالم غير على زوجها و امرأة اسلمت اذا قال»: سنان بن اهلل عبد صحيحه. 1
 (.547ص همان، عاملى، حرّ)
 يحل فتسلم، النصرانية الزوجة له تكون الرجل عن 7 الرضا سأل البزنطى صحيح. 2

 أسلم الزوج فإن فداك جعلت: قلت له، تحل لم أسلمت إذا: قال معه؟ تقيم أن لها
 زن اگر( 542ص همان،. )جديد بتزويج إال ال: قال النكاح؟ على أيكونان ذلك بعد

 نصرانى مرد اگر و. نيست حالل نصرانى مرد با زندگى ادامه شود، مسلمان نصرانى
 . نمايند جديد ازدواج بايد و كندنمى كفايت قبلى ازدواج آن شود مسلمان

 يدخل ان قبل اسلمت مجوسية فى 7 على قال: قال 7 اهلل عبد ابى عن»: سكونى روايت. 3
 نصف عليه لها فقضى يسلم، ان زوجها فابى اسلم،: لزوجها 7 المومنين امير فقال زوجها بها

 (548ص همان،). «عزّاً اال االسالم يزدها لم فقال الصداق
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 فقال زوجها قبل اسلمت مجوسيه امرأة فى قال 7 على عن باسناده الجعفريات. 4
 قبل اسلمت ان 7 على له قال و بينهما 7 على ففرق ال، قال اسلم لزوجها 7 على

 نكاح و جديد بمهر الخطاب من خاطب فانت عدتها انقضاء بعد و عدتها انقضاء
 (.438ص ،14ج البيت، آل طبع الوسائل، مستدرك. )جديد

 أبيه عن محمد بن جعفر عن السكونى»: اسماعيل بن موسى طريق از سكونى روايت. 5
 ثم بينهما، ففرق ال، قال أتسلم؟ 7 على قال. زوجها قبل اسلمت مجوسيه امرأة ان: 7 على عن
 اسلمت ثم تسلم ان قبل عدتها انقضت ان و امرأتک فهى عدتها انقضاء قبل اسلمت ان قال

 (546ص همان، عاملى، حرّ ). «الخطاب من خاطب فانت
 مشرك أو مجوسى رجل عن 7 عبداهلل ابا سالت: قال حازم، بن منصور صحيحه. 6

 انقضاء بذلك ينتظر قال اسلمت، او فاسلم امرأه تحت كانت الكتاب أهل غير من
 و االوّل نكاحهما على فهما عدّتها تنقضى ان قبل اسلمت او أسلم هو إن و عدتها

 بر( 9 حديث ،14ج عاملى، حرّ. )منه بانت فقد العده تنقضى حتى يسلم لم هو إن
 شد، مسلمان ديگر طرف اگر كند صبر عده ايام اندازه به بايد روايت اين اساس
 .شوندمى جدا هم از نياورد اسالم اگر و است صحيح نكاح

  
 روايات بندىدسته

 (نكاح بقاى بر دال روايات) اول دسته ـ 1
 بر او شوهر ولى شد، مسلمان زنى اگر كه شودمى استفاده روايات از اىدسته از

 تواندنمى مرد اين البته.است باقى آخر تا دو، اين نكاح عقد ماند، باقى بودن ذمه اهل
 منتقل كفر بالد به اسالم بالد از را او تواندنمى همچنين و برود زن آن نزد شبانه
 .كند

 (عده رعايت لزوم و نكاح بقاى عدم بر دال روايات) دوم دسته ـ 2
 روايت آنها مهم كه است روايات از ديگر اىدسته اول، دسته روايات مقابل در

 از يكى كه) مجوسى مرد زن كه است آمده روايت اين در است، حازم بن منصور
 نگه عده بايد( بودن مدخوله صورت در) شد مسلمان اگر( است ذمه اهل اصناف

 عده اگر ولى است، باقى آنها نكاح شد مسلمان عده، مدت در مجوسى اگر. دارد
 .شوند جدا هم از بايد نگرديد، مسلمان مجوسى، و شد تمام
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 عدم و عده گرفتن نظر در منصور روايت از و نكاح بقاى روايات، اول دسته از
 چگونه و كدام روايات اين جمع عامل يا عنصر حال، شود،مى فهميده نكاح بقاى

 است؟
  

 روايات بين جمع

 شده بيان اول دسته روايات و منصور روايت بين ما جمع براى مواردى و عوامل
 : است

 : ؛طوسى شيخ توسط روايات جمع ـ 1
 له من» به ناظر نمودمى نكاح بقاء بر داللت كه اول دسته روايات: فرمايدمى ايشان

 ولى كند،مى عمل ذمه شرايط به كه كسى بر نماييممى حمل را آن كه است« ذمة
 ـ است شده حكم منوال يك به مشرك و مجوسى مورد در كه ـ را منصور روايت

 ،7ج ،1407: طوسى. )نمايدنمى عمل ذمه شرايط به كه كنيممى حمل اىمجوسى بر
 لذا( 457ص ،1400: همو ؛662ح ذيل ،381ص ،2ج ،1390: همو ؛16ح ،301ص

 شأنيت مجوسى كه شودمى اين در تنها مسأله، اين در مشرك و مجوسى تفاوت
 شرايط به عمل صورت در ـ دارد را احترام نوعى از برخوردارى و شدن ذمه اهل
 البته. است احترام عدم در اشتراكشان و ندارد هم را شأنيت اين مشرك ولى ـ ذمه
 اهل دائره از بالفعل لذا ننموده، عمل ذمه شرايط به مجوسى چون كه خاطر اين به

 .نيست دارا را ذمه اهل بر مترتب احكام و است شده خارج ذمه
 المتقين روضه در روايات اول جمع ـ 2

 به ناظر است باقى عقد گويدمى كه روايات اول دسته»: فرمايدمى ؛اول مجلسى
 آنها از را زوج و آمده روايت ذيل در كه احكامى شرايط، آن در كه است شرايطى

 جلوگيرى زوج اين ليالً اتيان از بتوان مثالً باشد، داشته تحقق امكان نموده، ممنوع
 گويدمى ندارد تحقق امكان شرايط آن چون كه دوم دسته روايات خالف بر كرد

 كتاب اهل غير مشركين حكم با شرايط اين در مجوسى حكم و نيست باقى نكاح
 (215ص ،8ج ،1406 مجلسى،)«. است يكسان

 المتقين روضه در روايات دوم جمع ـ 3



 17 كافر و كتاب اهل از مسلمان همسر جدايى لزوم نظريه فقهى پژوهى باز

 دانيممى:  فرمايدمى ايشان نمايد،مى ذكر اهلل رحمه اول مجلسى نيز ديگرى جمع
 در سائل ولى دارد فرق هم با مسأله اين در مشرك و مجوسى حكم چند هر كه

 جمع هم با را دو اين نيست، كتاب اهل حكم مجوسى، حكم اينكه توهم به سوال
 سوال به پاسخ در حضرت لذا. است نموده سوال دو هر از واحد سوال در و نموده

 جواب ظاهر چند هر و اندداده جواب( سوال دوم قسمت) مشرك به نسبت فقط او،
   به جواب از و كرده توريه  تقيه خاطر به 7 امام ولى است سوال با مطابقت

 پنداردمى شخص كه اندكرده بيان را حكم طورى و) اندنموده خوددارى اول قسمت
 كيفيت در 7 امام ديگر بيان به و( است دوم قسمت مثل مطلب نيز اول قسمت در

 (452ص همان،. )اندنموده تقيه حكم بيان
 احاديث داللت به مربوط كه است عرفى جمع اقسام از آيا جمع، گونه اين : اشكال

 .است صدور جهت به مربوط يا آيد،مى شمار به
 ذاك حديث همچون آورد، شمار به عرفى هاىجمع از توانمى را جمع اين: پاسخ

 حقيقى معناى« االمام» لفظ از 7 امام مراد افطرنا، افطر وان صمنا، صام ان االمام الى
 مخاطب كه اند،كرده القا اىگونه به تقيه جهت به را جمله اين حضرت ولى بوده، آن

 .است وقت خليفه« االمام» از مراد كند تصور
 زنجانى شبيرى اهلل آيت توسط هاجمع اين بررسى ـ 4

 بر زيرا نيست، بپذيرد را آن متعارف عرف كه جمعى ها،جمع اين از كدام هيچ
 به كه نمودمى اىمجوسى بر حمل را منصور روايت كه اهلل رحمه شيخ نظر خالف
 العباس بنى قوت زمان در 7 صادق امام از روايت اين نيست، ملتزم ذمه شرايط
( ظاهر به) حكومت قدرت تحت دوره آن در مجوس دانيممى و است شده صادر

 خاطر به همچنين ننمايند، عمل ذمه شرايط به اندتوانستهنمى و اندبوده اسالمى
 است، داشته وجود نيز روايت ذيل احكام تحقق امكان حكومت، قوت و قدرت

 عرف زيرا نيست، صحيح هم سوم جمع اما و باشدنمى صحيح هم دوم جمع پس
 قسمت يك به تنها برگردد سوال قسمت دو هر به بايد كه ضميرى كه پذيردنمى

 اعراض را آن و داندنمى سوال به پاسخ را مطلبى چنين اصالً عرف بلكه برگردد
 است خارج عرفى جمع از كه هاجمع گونه اين وسيله به پس.داندمى جواب در

 (5417 ،17ج همان، زنجانى، شبيرى. )نمود حل را روايات بين معارضه تواننمى
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 ؛حدائق صاحب نظر ـ 5

 متناقض كه دارد مطلبى ،(36ص ،24ج ،1405 بحرانى،: ك.ر) بحث اين در ايشان
 ذمه اهل غير در را منصور روايت ايشان است، ديگرى بحث در خودشان كالم با

 اول دسته روايات در حكم مخالف را...(  و عده رعايت) آن در حكم لذا و داندمى
 .داندنمى
 اهل بر حمل) ؛طوسى شيخ كالم با ؛حدائق صاحب كالم اين كه است روشن البته
 .دارد ماهوى تفاوت( نمايدنمى عمل ذمه شرايط به كه اىذمه
 ؛حدائق صاحب نظر توضيح ـ 6

 : كندمى نقل چنين را منصور روايت ايشان كه يابيممى در حدائق به مراجعه در
 اصالً  منصور روايت گويد،مى ايشان لذا الكتاب، اهل غير من مشرك او رجل عن
 غرابت نقل اين در البته. نيست بوده ذمه اهل اصناف از صنفى كه مجوسى مورد در

 يك دارد، وجود مختلف احتماالت تعبير اين توجيه در دارد، وجود آشكار تعبيرى
 عبارت و نداشته وجود« او» كلمه حدائق اصلى نسخه در كه است اين احتمال

 چاپى هاىنسخه در بعداً و الكتاب اهل غير من مشرك رجل عن است، بوده چنين
 هم، حدائق، اصلى نسخه كه است اين ديگر احتمال. است شده اضافه« او» كلمه
 راوى كه است علت اين به ترديد نحو به سوال بيان ولى است، داشته را« او» كلمه

 فراموش را خود سوال دقيق جمالت...  و زمانى فاصله خاطر به( حازم بن منصور)
 كرده بيان را آن« او» كلمه بردن كار به با و ترديد صورت به نقل، در لذا است، كرده
 اند،كرده فراموش را منصور روايت دقيق جمالت بعدى، راويان كه اين يا و است

 جهت به« او» اين خالصه كنند،مى نقل را روايت تزويرآميز و گونه بدين آنها، لذا
« الكتاب اهل غير من رجل عن» كه بوده شكل اين به سوال آيا كه بوده اين در ترديد

 خصوص در سوال حال هر در« الكتاب اهل غير من مشرك عن» شكل اين به يا
 است كتاب اهل از حدائق صاحب عقيده به كه را مجوس و است كتاب اهل غير
 .گيردنمى بر در
 حدائق صاحب مطلب درباره زنجانى شبيرى اهلل آيت ديدگاه ـ 7
 كه كتبى تمام در زيرا دانيم،نمى تمام را اهلل رحمه حدائق صاحب مطلب اين ما

    كافى معتبر هاىنسخه در  .دارد را« مجوسى» كلمه عبارت است، شده نقل روايت
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 كه تهذيب هاىنسخه در و شده مقابله ثانى شهيد نسخه با كه اىنسخه جمله از
 موجود« مجوسى» كلمه شده مقابله ؛طوسى شيخ نسخه با واسطه يك با برخى
 بايد كه فهمدمى كند مراجعه استبصار و تهذيب به كه كسى گوييممى بلكه. است
 را روايت اين اهلل رحمه شيخ زيرا باشد، داشته وجود روايت در مجوسى كلمه

 كلمه اگر و باشد نشده عمل ذمه اهل شرايط به كه است داده قرار جايى مصداق
 كندمى نقل اهلل رحمه حدائق صاحب چنانچه ـ نباشد موجود روايت در« مجوسى»
. باشدنمى صحيح استبصار و تهذيب از موضع اين در آن گرفتن قرار و روايت نقلـ 

. نيست تمام تعارض مشكل حل براى نيز ؛حدائق صاحب كالم كه گيريممى نتيجه
 (5420: ص ،17ج زنجانى، شبيرى)
 استبصار و تهذيب در طوسى شيخ عبارت بيشتر توضيح ـ 8

 يملک فانه زوجها، يسلم لم و المرأة اسلمت ومتى»: فرمايدمى تهذيب در طوسى شيخ
 مرسله فتوا اين اثبات براى و «بها الخلوة من يمكن ال و يقربها ال انه الّا نكاحها عقد

 حديث اين معارض كه 7 رضا امام از بزنطى روايت درباره آورده، را دراج بن جميل
 يكون من على معمول الخبر هذا الن االول، الخبر ينافى فال»: فرمايدمى خورد،مى چشم به
 انقضاء مدة به ينتظر فانه امرأته اسلمت و ذكرناه ما حاله كان فان الذّمة شرائط ترك قد

 .«منه بانت فقد يسلم لم ان و بها، احق كان اسلم فاذا عدتها،
 عنوان به را زراره روايت ذمه شرايط به نكردن عمل با ذمه بطالن درباره سپس او

 بانت العدة من خرجت متى انها على يدل الذى و»: افزايدمى آورده، جمع شاهد
 ...«. رواه ما منه
 كرده، ذكر جمع شاهد عنوان به را حازم بن منصور و سكونى روايت سپس وى
 انقضت ان و منه تبين ال الذمة بشرائط كان متى انه على يدل الذى و»: گويدمى

 ...« رواه ما عدتها
 روشن كند،مى ذكر جمع شاهد عنوان به را مسلم بن محمد روايت نيز اينجا در

 است شايسته صورتى در تنها سياق اين در حازم بن منصور روايت نقل كه است
 .باشد شده( آيدمى شمار به كتاب اهل از كه) مجوسى حكم متعرض حديث اين كه

 متن در بايد كه جهت اين در ولى دارد تفاوت تهذيب عبارت با استبصار عبارت
 .است مشترك آن با باشد شده تصريح مجوسى به حديث
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 را تهذيب كالم همان نخست بزنطى، روايت توجيه در استبصار در طوسى شيخ
 عمل ذمه شرايط به مرد كه است صورتى به محمول حديث اين كه كندمى ذكر

 تهذيب همانند اينجا تا كه آورده شاهد عنوان به را زراره روايت و باشد نكرده
 لم بمن مختصاً الخبر يكون ان يحتمل و: است چنين استبصار عبارت ادامه است،
 انقضاء بالمرأة ينتظر كذلك كان اذا فانه الحرب دار فى يكون بان اصالً، ذمّة له يكن

 ملكت فقد يسلم لم و عدتها انقضت ان و بها احق كان ذلك قبل اسلم فان عدتها
 آورده، را حازم بن منصور و سكونى روايت جمع شاهد عنوان به سپس نفسها،

 اين چون نيز اينجا در است، تهذيب عبارت همچون هم استبصار عبارت ادامه
 زوجه اسالم به مربوط كه است بزنطى روايت براى جمع شاهد عنوان به روايت
 مشتمل حازم بن منصور روايت بايد قهراً است، وى شوهر اسالم عدم و نصرانيه

 .كرد ذكر را آن جمع شاهد عنوان به بتوان كه باشد مجوسى كلمه بر
 عبارت حازم بن منصور روايت به نسبت استبصار و تهذيب نقل در كه است گفتنى

 عبارت اين و است نيامده اصالً  سائل سوال در« الكتاب اهل غير من مشرك او»
 سوال در مجوسى عنوان كافى، نقل همچون هم نقل اين در ولى آمده، كافى در تنها
 «.الحديث امرأة تحته كانت مجوسى رجل عن»: است شده درج

 

 روايات دسته دو از كدام هر مرجحات بررسى

 معارض يكديگر با بلكه نداشته، عرفى جمع روايات دسته دو اين كه رسدمى نظر به
 داد ترجيح را آنها از دسته يك آن با تا بود مرجحات جستجوى در بايد و بوده

 .جست تمسك( تخيير يا تساقط) متعارضه احاديث باب در اولى اصل به وگرنه،
 فتوايى شهرت با روايات از دسته يک ترجيح ـ 1

 لذا است، نكاح بقاى عدم روايت با قوى بسيار شهرت كه رسدمى نظر به ابتدا
 به ـ طوسى شيخ فتواى و بخشد،مى ترجيح را حازم بن منصور روايت شهرت

 .است شاذ فتوايى ـ نكاح بقاى
 نظر غالباً طوسى، شيخ از متأخران چند هر كه يابيممى در اقوال بررسى از بعد ولى
 وى نظر خالف بر طوسى شيخ زمان از قبل شهرت اثبات ولى اند،نپذيرفته را وى

 .است دشوار
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 بيشتر تنى چند نكاح بقاى به قايالن شيخ از پس گوييم،مى مطلب اين توضيح در
 صاحب و( 554ص ،19ج ،1410 مرواريد،: ك.ر) جامع در سعيد بن يحيى. نيستند
 دارد، تمايل قول اين به اول مجلسى نيز و ،(36ص ،24ج همان، بحرانى،) حدائق

 قول دليل نخست زيرا شود،مى برداشت تمايلى چنين نيز مفاتيح در ؛فيض كالم از
 دليل به پاسخ آن ضمن در كه را طوسى شيخ دليل سپس آورده، را نكاح انفساخ به

   .كندنمى ردّ را آن و كرده ذكر شده درج نيز نكاح انفساخ به قايالن
                  

 حازم بن منصور روايت طبق بر شيخ از متأخران نزد در فتوايى شهرت بنابراين
 سوم طبقه فقهاى از كه ـ الرحمن عبد بن يونس فتواى قدما، به نسبت اما است،

 همان، عاملى، حرّ: ك.ر) است طوسى شيخ فتواى مطابق ـ است اجماع اصحاب
 داده، فتوا قول اين طبق بر خود كتاب دو در مفيد شيخ همچنين ،(548ص ،20ج

 متأخران است، نظر اين بر اماميه اجماع يا شهرت كه آيدمى بر وى عبارت از بلكه
 نسبت طوسى شيخ به را نكاح بقاى به قول اند،نكرده توجه مفيد عبارت دو اين به

 .است داده فتوا قول اين طبق بر و است طوسى شيخ بر مقدم مفيد كه اين با اندداده
 عليه بر كه حنفيه از شيخى شبهات پاسخ در كه الصاغانية المسائل در مفيد شيخ
 من و: المشنع الضال المتخرص الشيخ هذا قال»: آورده است كرده حمالتى شيعه
 كذلك و المسلمات نكاح يملكون اليهود ان ـ الشيعة يعنى ـ الفرقة هذه قول

 و فاسلمت الذمية تحته كانت اذا الذمى انّ لزعمهم ذلك و المجوس و النصارى
 فانه كفره، على هو اقام و االسالم بشرائع عملت و الكفر من عليه كانت ما تركت

 .االسالم ملة خالف هذا و بها املك هو و بينهما فرقة ال
 قد و لنا البهتان و علينا الكذب فى سنته على الخصم ان» ـ التوفيق باهلل و ـ فاقول
 و به، يطالبه و بذلك يواخذه ـ اسمه جلّ  ـ اهلل و زوراً قال و عنّا حكاه ما ابطل
 دار فى دينه على زوجها اقام و اسلمت اذا النصرانية و اليهوديه ان اليه نذهبالذى

 ظاهراً [ نهاراً عليها الدخول من يمنع انه غير باسالمها، بينهما العقد ينفسخ لم الهجرة
 من لالزدواج يحل ما له حل اسلم فان ]شدمى ذكر ليالً بايد و است اشتباه كلمه اين

 ان و الشرع، من بحجة شىء يهدمه لم باق فالعقد ضالله على اقام ان و الزوجات،
 ادامه در مفيد شيخ) ذكرناه ما حسب بها الخلوة و وطأه عليه خطر قد اسالمها كان
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 وطى و خلوت ولى است، باقى عقد آنها در كه شماردمى بر را فقه از مواردى
 شنع و الحق عن الضالّ الشيخ هذا انكره والذى: دهدمى ادامه سپس( است ممنوع

 بن عمر عن مشهور االسالم ملة خالف انه وزعم 7 المومنين امير شيعة على به
 التابعين و الصحابة من جماعة عن االختالف كتاب فى الطبرى عنه حكاه قد الخطاب

 فيه يقع ال وجه على ذريته نقلته و 7 المومنين امير عن اآلثار اصحاب رواه قد و
 «.ارتياب

 شيعه فتواى اىگونه به گمراه، شيخ اين كه كندمى اشاره عبارت اين در مفيد شيخ
 هيچ بدون آورده، اسالم زنش كه را كتاب اهل مرد ازدواج آنها كه كندمى نقل را

 با دهند،مى قرار مردى چنين اختيار در را اختيارات تمام و دانسته باقى محدوديتى
 .است محض دروغ و بهتان شيعه به نسبتى چنين و ندارد فتوايى چنين شيعه كه اين
 فرق مجوسيه بين و نصرانيه و يهوديه بين مسأله اين در مفيد شيخ مرحوم البته
 مجوسى تحت كانت اذا المجوسية فاما: گويدمى باال عبارت ادامه در. گذاردمى

 مع النصرانية و اليهوديه ]ظ من[ عن المسلمين حكم يخالف حكمها فان فاسلمت
 النكاح فسخ فى اسالمها يجرى و النصرانية و اليهوديه فى دينه على الزوج بقاء

 بها احق فهو عدّتها فى المرأة و المجوسى الرجل اسلم فان الواحدة، التطليقة مجرى
 هذا و سبيل عليها له ليس و نفسها ملكت فقد عدّتها تنقضى حتى يسلم لم ان و

 ،3ج ،1413 مفيد،) .البهتان و لالفك متخرصا به شنع و علم بغير عنّا حكاه ما خالف
  (.64ص

     

 نكاح بقاى به فتواى نصرانيه، و يهوديه اسالم مورد در مفيد شيخ حال هر به ولى
 و يهوديه به نسبت داند،مى شيعه فتواى را فتوا اين كه را معترض شيخ و دهد،مى

 فى را نكاح بقاى بر دال روايات وى پس پذيرد،مى اندشده مسلمان كه نصرانيه
 .كندمى كفايت ما براى امر همين و  است پذيرفته الجمله

             

 معمايى سوال است، شده ذكر معماگونه فقهى مسائل آن در كه العويص مسائل در
 : است چنين مفيد
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 باالجماع عليه لكان حاله على هو و استئنافه رام لو نكاح استدامة له يحل رجل فى
 ولى است، حالل او اىاستدامه نكاح كه است مردى چه شود،مى سوال) حراماً
 (است؟ حرام اجماع به او ابتدايى نكاح باشد، حال همين بر اگر شخص همين

 مالكا فكان الذمة على اقام و زوجته اسلمت الكتاب اهل من رجل هذا : الجواب
 و الهجرة دار من الخروج على يقهرها لم ما بذلك منه تبن لم و المرأة على للعقد

 الجواب هذا و اختالف بال ذلك من ممنوعاً لكان مسلمة على العقد استئناف رام لو
 من سواهم من دون المعتزلة هم و النظر اهل من جماعة و الشيعة مذهب على

 مصنفات. )االخبار عنه تواتر به و الصحابة من الخطاب بن عمر قول هو و المتفقهة
 (.هفتم مسأله ،27ص ،6ج المفيد، الشيخ

 به شنع اليه، نذهب الذى و مثل كلماتى از عبارت دو هر در كه است واضح البته
 قول و الشيعة، مذهب على الجواب هذا عنّا، حكاه ما ،7 المومنين امير شيعه على

 نكاح بقاى به قول كه شودمى فهميده الفرقة هذه قول من بود گفته كه سنى آن
 مشهورى قول الاقل يا است بوده اجماعى شيعه بين در( اول دسته روايات مدلول)

 شهرت برعكس است ممكن بنابراين. باشدمى بوده نادرى و شاذ آن مقابل قول كه
 خبرين ترجيح در شهرت مالك چون دانست، اول دسته روايات مرجح را فتوايى

 كه رسدمى نظر به ولى متأخران، بين شهرت نه است قدما بين شهرت متعارضين
 كالم از چند هر زيرا داد، ترجيح را روايات دسته دو از يك هيچ شهرت با نتوان
 است، عقد بقاى به قايالن با شهرت كه شودمى فهميده كتاب دو اين در ؛مفيد شيخ
 ادعاى( 105م ،325ص ،4ج ،1407 طوسى،) خالف در ؛طوسى شيخ مقابل در ولى

 كرده زوج اسالم عدم و عده از زن خروج از بعد النكاح انفساخ بر فرقه اجماع
 آنها قول و اندداده قرار معيار را كسانى چه كدام، هر كه دانيمنمى چون لذا است،

 به توانيمنمى اند،نموده نقل ـ است چنين اماميه نظريه و فتوا كه ـ صورت بدين را
( است متعارضين خبرين ترجيح در مالك ظاهر به كه) : ائمه اصحاب بين شهرت

 .نماييم پيدا دست مرجح عنوان به طرفين از يكى در
 عامه با مخالفت وسيله به روايات از دسته دو از يكى ترجيح ـ 2

 عامه با مخالفت با را بود ؛طوسى شيخ مستند كه عقد بقاى روايات است ممكن
 عبارت از چنانچه( نيست قولى چنين به قايل عامه از كس هيچ زيرا بدهيم، ترجيح
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 حازم بن منصور روايت مضمون به ولى( بود هويدا نيز صاغانيه مسائل در سنى آن
 ،6ج قدامه، البن المغنى: ك.ر. )هستند قايل عامه از بسيارى عدّه رعايت بر مبنى
 (.615ص
 كتاب با موافقت وسيله به روايات از دسته يک ترجيح ـ 3

 است جايى در عامه با مخالفت وسيله به ترجيح علما ميان متعارف نظر بنابر البته
 بقاى روايات كه اندشده قايل اىعده كه حالى در نباشد، بين در كتاب مخالفت كه

 روايات اينان. هست نيز كتاب ظاهر مخالف ولى است، عامه مخالف چند هر عقد
( سَبِيالً الْمُوْمِنِينَ عَلَى لِلْكافِرِينَ اهللُ  يَجْعَلَ  لَنْ) شريفه آيه مخالف را عقد بقاى

 آيه اين موافق حازم بن منصور روايت مضمون: اندگفته و اندپنداشته( 141: نساء)
 .است منصور روايت با ترجيح روايات، از دسته دو اين بين تعارض در پس است،

 مرحوم اند،دانسته سبيل نفى آيه مخالف را نكاح بقاى بر دال روايات كه كسانى از
           نقل را وافى در فيض كالم حدائق صاحب مرحوم  .است وافى در فيض

 خود كه روايتى طبق شريفه آيه: فرمايدمى ايشان است، كرده رد را آن و كرده
 ،2ج ،1378 بابويه، ابن) عيون از( 339ص ،2ج) صافى تفسير در فيض مرحوم

 مقام در استناد مورد تواندنمى كه شودمى تفسير معنايى به است كرده نقل( 420ص
 از مراد روايت، بنابراين زيرا. بگردد المتعارضين الخبرين أحد مرجح و بگيرد قرار

 پس غلبه، و استيال نه است قاطع دليل و حجت است، شده نفى آيه، در كه سبيل
 ،24ج بحرانى،. )نمود استدالل تواننمى مقام اين مثل در مرجح عنوان به آيه به

 : است چنين عيون روايت اما(. 36ص
 الكوفة سواد فى انّ 9 اهلل رسول ابن يا: 7 للرضا قلت: قال: الهروى الصلت ابى عن
 ان اهلل، لعنهم كذبوا: فقال. صالته فى السهو عليه يقع لم 9 النبى ان يزعمون قوماً
 قوماً  فيهم و اهلل رسول ابن يا: قلت: قال. هو اال اله ال الذى اهلل هو يسهو ال الذى

 الشبامى اسعد بن حنظله على شبهُهُ القى انه و يقتل لم 8 على بن الحسين ان يزعمون
 يَجْعَلَ  لَنْ) اآلية بهذه يحتجون و 7 مريم بن عيسى رفع كما السماء الى رفع انه و

 وكفروا ولعنته اهلل غضب عليهم كذبوا،: »7 فقال( سَبِيالً الْمُوْمِنِينَ عَلَى لِلْكافِرِينَ اللّهُ
 الحسين قتل لقد اهلل و سيقتل 8 على بن الحسين بانّ اخباره فى 9 اهلل لنبى بتكذيبهم

 اال منّا وما 8 على بن الحسن و المومنين امير الحسين، من خيراً كان من قتل و 7
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 من الىّ معهود بعهد ذلك اعرف يغتالنى، من باغتيال بالسّم لمقتول واهلل وانّى مقتول
 جلّ  و عزّ اهلل قول اما و جلّ و عزّ العالمين رب عن جبرئيل به اخبره 9 اهلل رسول

 على لكافر اهلل يجعل لن يقول فانه( سَبِيالً الْمُوْمِنِينَ عَلَى لِلْكافِرِينَ للّهُ  يَجْعَلَ لَنْ)
 قتلهم مع و الحق بغير النبيين قتلوا كفار عن جلّ و عزّ اهلل اخبر لقد و حجة مومن
 ،2ج همان، بابويه، ابن)« الحجة طريق من سبيال : انبيائه على لهم اهلل يجعل لن اياهم
 و كندمى تفسير قاطع دليل و حجت به را« سبيل» صراحت به روايت اين( 420ص
 .گرددمى ناممكن ازدواج بطالن و حرمت اثبات براى آيه به تمسك لذا

  
 منصور روايت تقدم براى سبيل نفى آيه به فيض جمله از فقها تمسک
 بر داللت كفر، بر مرد ماندن باقى و زن شدن مسلمان مورد در روايات از بعضى
 كه حازم بن منصور روايت با داشت تعارض مجوسى درباره و كردمى عقد بقاى

 سبب روايات، بين ما تعارض اين. نمودمى انفساخ بر داللت زن، اسالم صورت در
   رفع براى ، است اخبار بر متكى اينكه با كاشانى فيض حتى فقها، آقايان كه شده

 لِلْكافِرِينَ  اللّهُ يَجْعَلَ وَلَنْ: )آيه به تمسك با و كنند عرضه كتاب بر را آنها تعارض،
 سبيلى كفار ناحيه از مومنين عليه بر هرگز( 141: نساء( )سَبِيالً الْمُوْمِنِينَ عَلَى

 .بدهند ترجيح را عقد انفساخ حكم« .نيست
 آيه به تمسک از حدائق صاحب جواب
 به فقهى ديگر مسائل در و مسأله اين در فقها كه است درست فرمايند،مى ايشان

 كافر اندگفته كه كافر، واليت نفى براى مثالً شوند،مى متمسك سبيل نفى آيه اين
 بطالن به سبيل نفى ادله با آنها شود، عبد مالك معامالت از بسيارى در تواندنمى

 نفى را مسلمان زن به كافر بودن شوهر مسأله، اين در و اندكرده حكم كافر مالكيت
 است، كرده نقل خود سند به عيون كتاب در روايتى ؛صدوق شيخ لكن اند،كرده
 اينكه بر نمودندمى تمسك آيه اين به كوفه مردم از بعضى كه: مضمون بدين

 برده آسمان به 7 عيسى حضرت مثل بلكه است، نشده شهيد الشهداء سيد حضرت
 .اندكشته 7 حسين امام جاى به را ديگرى فرد و آمده پيش اشتباه آنها براى و شده
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 چون كافرند، و دروغگو آنها دادند جواب و نموده لعن اول جواب در حضرت
 زيادى روايات 7 حسين امام شهادت به راجع كه اندكرده تكذيب را 9 اكرم پيامبر

 .است كفر موجب پيامبر تكذيب ،(250ص ،44ج ،1403 مجلسى،: ك.ر) فرموده
 تصريح قرآن خود در: فرمايندمى ايشان دهد،مى حلى جواب و نقضى اشكال بعد
 تكوينى سلب سبيل، نفى از مراد اگر است، شده كفار دست به انبيا شدن كشته به

 تسلط خداوند چطور نشوند، مسلط مومنين بر كفار تا است كفار نيروى و قدرت
 سبيل نفى از مراد پس است؟ نداده اجازه را مومنين سلطه ولى داده اجازه را انبيا بر

 چيست؟
 كه است اين مراد بلكه نيست، خارجى تكوينى تسلط است منفى كه سبيلى از مراد

 آيه اين لذا. كنند غلبه مومنين بر آن با كه نداده قرار حجتى كفار براى خداوند
 را انفساخ به حكم آن به تمسك وسيله به تواننمى و نبوده ما بحث اين به مربوط
 را حديث آنها شايد: گويدمى آيه به فقها تمسك توجيه در ايشان بعد. داد ترجيح
 همين ذيل در صافى تفسير در اينكه وجود با كه است فيض از تعجب ولى اندنديده

 شده قايل هاروايت تعارض به كه وافى در ذلك مع ولى آورده، را حديث اين آيه
 .است كرده عقد انفساخ به حكم سبيل نفى آيه به تمسك با

 حدائق صاحب بر زنجانى شبيرى اهلل آيت اشكال
 جان بر احياناً كه داده مومنين به خداوند را تشريعى اجازه بفرمايند، خواهندمى امام

 جان بر تسلط كه نيستند مجاز قانون حسب به كفار ولى شوند، مسلط كافر مال و
 كه است كفار از واليت نفى آيه مدلول پس باشند، داشته مومنين ناموس و مال و

 هيچ يعنى( باشد كافر مسلمانان، حاكم مثالً: ظاهرى) خارجى تسلط صورت در
 ازدواج الزمه كه بودن قيم و عرض جان، اموال، بر تسلط كه ندارند مجوزى گونه

 سلب بتواند و باشد داشته او بر قيمومت و بوده زن بر مسلط كه است صحيح
 از تواندنمى كافر و شده نفى مومنين بر كفار قيمومت و شده بكند او از اختيار
 .كند اختيار سلب مومن
 قدرت استفاده اين از گوييممى و كرده اخذ را روايات اين ما كه حال عين در پس

 در حجتى و كرد سلب كفار از را تشريعى قدرت خداوند بلكه نيست، تكوينى
 مجاز تشريعاً  چون بكشد را( مسلمان) خواست اگر كه كافران به نداده تكوينى عمل
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 انفساخ بر ترجيح و بوده مطلب اين متوجه فيض چون ندارد تعجبى و. است نشده
 .است داده عقد

 مسأله در آيه بر تمسک بر زنجانى شبيرى اهلل آيت اشكال
 مقدار چه تا سبيل نفى آيا كه است اين است، سوال و تأمل جاى اينجا در آنچه ولى

  شامل هم را آن داده قرار  سَكن افراد براى خداوند كه را شب آيا. است

   آيا  .است نداده اجازه را تمتع و شدن مأنوس اما داده، قرار سكن چطور شود؟مى

 هستند سبيل نفى منكر كه آقايان اين خود كند؟مى نفى هم را مقدار اين سبيل نفى
 مقدار يك( كند ازدواج ديگرى مرد با زن) ندارد حق العده ايام تا گويندمى اينجا در
 كسى نيز كافر مرگ صورت در و شودمى حاصل زن براى ممنوعيتى كفار ناحيه از

 كفار به نسبت مختصر و الجمله فى تسلط بنابراين كند، ازدواج او زن با تواندنمى
 كه اىسلطه چه اگر است، نموده كافر حال مالحظه شارع مقدار يك و هست

 نيست، اندازه آن به مسلمان به نسبت كافر سلطه قطعاً دارد كافر به نسبت مسلمان
 هست مسلمان براى روز و شب( االطالق على) تمتع بود كافر مسلمان زن اگر مثالً
 و باشد،مى ممنوع است شب به مربوط مسلمانش زن از كافر مندىبهره عمده ولى
 است، نهفته شب بودن« سكن» در كه است مباشرت و تمتع عدم از كنايه منع اين
 و طوسى شيخ. هست او بر زوجيت اسم گرچه ندارد را او با خلوت حق نتيجه در

 كندمى نفى نيز را تمتع از مقدار اين سبيل، نفى آيا گويند،مى ديگر فقهاى از برخى
 روايات چون است، مشكل خيلى اين شود؟ معتبر روايات گذاشتن كنار موجب تا

 قرار روايات اين مقابل در نيز رواياتى و داللت، عقد بقاى بر كه هست معتبرى
 تكذيب را ديگر روات و نكرديم طرح كه حازم، بن منصور روايت مثل دارند

 نموديم تقيه به حمل و نداديم، قرار تشكيك مورد امام از را صدورشان و ننموديم
 محدوديت و عقد بقاى بر ما ولى هستند عقد انفساخ به قايل اتفاق به عامه چون
 را معتبر روايات بايد كنيم اخذ را منصور روايت ما كه صورتى در معتقديم، تمتع

 وجه اينجا به سبيل نفى آيه تطبيق نتيجه در. كنيم امام از صدور نفى و تكذيب
 معامالت و مسلم بر كافر واليت مثل مواردى در ولى است مشكل و ندارد محكمى

 شهرت كه است اين مظنون طرفى از كرد، تمسك آن به توانمى آن نظير مواردى و
 آن به قايل كتابش چند در طوسى شيخ كه چرا است، بوده انفساخ عدم با قدمايى
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 مخالفين نزد در حتى قول اين زمانش در كه شودمى استفاده هم مفيد شيخ از و است
 شيخ و است كرده قبول هم خودش و است داشته شهرت شيعه به انتسابش هم

 داده مباشرت اجازه كه است اين ظاهرش منتها پذيرفته را قول اين نيز صدوق
 از كه هم الرحمن عبد بن يونس. برود او نزد ندارد حق شبانه گويدمى منتها است،

 بين مشهور اينكه احتمال لذا شده، عقد بقاى و انفساخ عدم به قايل است فقها
 .نيست بعيد باشد مطلب همين اماميه

 كرديم عرض سابقاً لكن است، كرده اجماع ادعاى خالف در طوسى شيخ چه اگر
 نفى گويد،مى مثالً است، كبريات اساس بر خالف كتاب در شيخ اجماعات كه

 اجماع اجماعات، اين مقابل در گاهى ولى دانسته مسلم مسلمين بين را سبيل
 شهرت حتى ثبوت از ظن كاشف خالف كتاب اجماعات لذا. دارد وجود مخالف

 احتمال با نتيجه در است، كرده اجماع به حكم كبريات اساس بر چون نيست، هم
 صدوق و الرحمن عبد بن يونس و مفيد شيخ نظر و اماميه بين قدمايى شهرت وجود
 .كنيم تقيه به حمل را ديگر روايات و باشد اقرب ترجيح به حكم نيست بعيد

  
 خبرين تعارض در مرجحات

 خويى محقق نظر ـ 1
 ميان از خويى آقاى مرحوم. است شده ذكر مرجحاتى اخبار، بين تعارض رفع براى
 .عامه با مخالفت ديگرى و كتاب با موافقت يكى دارند، قبول را مرجح دو آنها
 يعنى است؟ مقدم ديگرى بر يك كدام اما دارند، قبول علما همه را مرجح دو اين
 و كتاب مخالف ديگرى و عامه موافق هم و بود كتاب موافق هم روايت يك اگر

 دارد؟ ترجيح يك كدام بودند، دارا را مرجح يك كدام هر يعنى بود، عامه مخالف
 اينكه دليل به دارد، ترجيح عامه مخالف بر كتاب با موافق فرمايندمى خويى آقاى

 هر معارض خبر دو در: فرمايندمى 7 امام اهلل، عبد ابى بن الرحمن عبد صحيحه در
 مساوى دو هر نظر اين از اگر فرمايندمى بعد شودمى اخذ بود قرآن موافق كدام

 .شودمى اخذ است عامه مخالف آنكه بودند
 زنجانى شبيرى اهلل آيت ديدگاه ـ 2
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 مخالفت ما نظر به. دانيممى اصح را مسأله عكس و نداشته قبول را ايشان مبناى ما
 وجود عرفى جمع كتاب و حديث بين كه مخالفتى يكى است، نوع دو كتاب با

. أقله لم باطل، زخرف، الجدار، على فاضربوه كه شده وارد روايت اينجا در ندارد،
 عامه، و كتاب موافق با شود معارض و باشد هم عامه مخالف اگر كتاب مخالف اين

 صالحيت ذاتا روايتى چنين تعارض از نظر صرف زيرا كنيممى اخذ را موافق روايت
 .ندارد را استناد براى
 اينجا در. است قرآن ظواهر ساير يا و آيات عموم يا اطالق با مخالفت ديگر نوع

 را آن داشتنمى معارض حديث اين اگر كه اىگونه به دارد وجود عرفى جمع
 روايات گونه اين هم : ائمه. دانستيممى كتاب اطالقات و عمومات در تصرف قرينه

 موارد اين در. ماست نزد قرآن مقيد و مخصص اند؛فرموده و اندنكرده انكار را
 اين در كتاب با مخالفت تعبير اصال و بيندنمى تضادى حديث و كتاب بين عرف
 مقتضاى ببينيم حاال. است مخالفت دوم نوع ما بحث مورد. نيست صادق موارد
 چيست؟ قواعد

  
 بحث در قاعده بيان

 ديگرى عامه، و كتاب موافق يكى. داريم متعارض روايت دو كه است اين ما فرض
 اخذ را عامه و كتاب مخالف روايت بايد كه است اين ما نظر. عامه و كتاب مخالف

 ديگرى و كتاب در العموم اصالة يكى كنيم،مى تصرف اصل دو در نتيجه در. كنيم
 روايت اين با را كتاب عموم بايد اوالً يعنى. معارض روايت در الجهة اصالة

 براى و اضطرار بدون كالم كند،مى اقتضا كه الجهة اصالة از ثانياً. بزنيم تخصيص
 شده صادر تقيه روى از كالم بگوييم و برداريم دست است، شده ادا واقع بيان

 .است
 همه را اطمينانى خبر كه است اين عقاليى اصل چون شويم؟ تقيه به ملزم چرا اما

 مجال ال: مثل كند،مى تأييد را عقالء بناى اين كه هست هم اىادله. كنندمى قبول
 بسيار تأكيد ،(108ص ،18ج حرعاملى،) ثقاتنا رواه فيما التشكيك موالينا من الحد
 هستند، ثقه راوى دو هر كه خبر دو بين هم واقع در. ثقه روايت قبول بر دارد زياد

 مطلب فالن 7 امام از ما گويندمى دو هر مسلم بن محمد و زراره. نيست تعارض
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 صادر 7 امام از است ممكن دو هر نيست، ديگرى مكذب يكى گفتة ايم، شنيده را
 باب از را يكى هستيم مجبور كنيم، عمل دو هر به توانيمنمى چون ولى باشد شده
 مخالفت فقط يا العموم اصالة با مخالفت فقط كه جايى در را مطلب اين. بدانيم تقيه

 واسطه به اينجا در كه است اين ما ادعاى و دارند قبول همه باشد الجهة اصالة با
 كنيم اخذ عامه و كتاب موافق خبر به اگر ولى كنيممى يد رفع اصل دو هر از قرينه
 هم و است عقالء بناى مخالف هم اين و بدانيم دروغ و كذب را مخالف خبر بايد

 .روايت مخالف
 بلكه نيست مخالفت موارد گونه اين كه گفتيم كنيم؟ مخالفت كتاب با چرا اما

 .باشدمى علما تمام اتفاق مورد و است مطلق تقييد يا عام تخصيص
 است، قبول مورد جدا جدا كدام هر كتابى عام تخصيص و تقيه بر حمل : اشكال

 با را الجهة اصالة و العموم اصالة و ببنديم كار به هم با را دو هر بخواهيم اگر ولى
 .است بعيد خيلى گذاريم، كنار هم

 اما داشت، وجهى اشكال اين شايد بود كم تخصيص و تقيه موارد اگر : جواب
 اين براى مجالى ديگر است شده نقض موارد از بسيارى در اصل دو اين وقتى
 اين نرسيده، ما دست به بسيارى روايات اينكه با تقيه باب در. ماندنمى باقى حرف

 روايت دو هم اينجا. است زياد اىتقيه روايت شودمى معلوم داريم، روايت همه
 موافق روايت همه نبود، كتاب تخصيص مسأله اگر است، عامه موافق يكى كه داريم

 تقيه توانيمنمى شده، اضافه هم كتاب تخصيص كه حاال. كردندمى تقيه بر حمل را
 هم چون است دروغ و اشتباه و جعلى عامه مخالف روايت بگوييم گذاشته كنار را

 كسى) روايت تعبير مخالفت هم و راوى توثيق خاطر به است عقالء بناى مخالف
 اشتباه امكان آن در كه نيست ماه ديدن مثل ما بحث عالوه به(. ندارد تشكيك حق
 و است ممنوع زن با بيتوته شب كه كندمى نقل راوى كه تفاصيلى اين است؟ زياد
 بسيار آن در اشتباه است، ممنوع روز و شب بود مشركه اگر و باشدمى مجاز روز
 تصرف الجهة اصالة در و حفظ را الصدور اصالة تعارض اين در پس. است بعيد
 .كنيممى
 قرآن مخالف اينها كه شدهمى داده : ائمه به هايىنسبت هم قرآن با مخالفت باب در

 را آن بود قرآن مخالف روايتى اگر اندفرموده : ائمه جهت اين روى. زنندمى حرف
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 اين كه ندارد وجود هم عرفى جمع حتى كه است جايى منظورشان. بگذاريد كنار
 مطلقات و عمومات در تصرف كه است جايى بحث مورد. است خارج ما بحث از

 روايات وسيله به قرآن اطالقات و عمومات فراوانى موارد در. شودمى قرآن
 استدامه بالاشكال الكوافر بعصم تمسكوا ال همين در و خورده تقييد و تخصيص

 خاطر به) الصدور اصالة حفظ خاطر به اگر بنابراين. است جايز كتابيه با ازدواج
 كنيم، يد رفع الجهة اصالة و العموم اصالة از( ثقه خبر حجيت روايات و عقالء بناء

 .آيدنمى پيش اشكالى
 از منظور اما. گفتيم كه است همان الرحمن عبد صحيحه در قرآن با مخالفت معنى

 قرآن ظاهر با مخالفت شده، وارد حنظله بن عمر مقبوله در كه كتابى با مخالفت
 مرجحات، باب در 7 امام آنجا در چون. نباشد عرفى جمع كه جايى آن نه است
 ما بعد، اصحابك بين اشتهر ما فرمايدمى بعد اعدلهما، و اصدقهما: فرمايدمى اول

 را روايت اين خودشان مبناى بر ؛خويى آقاى. العامة خالف ما بعد، و الكتاب وافق
 .كنيم بحث مورد اين در بايد كنيمنمى اشكال روايت به چون ما ولى. ندارند قبول

 عامه با مخالفت بر مقدم كتاب با موافقت كه شودنمى استفاده روايت از ما نظر به
 عامه با مخالفت و كتاب با موافقت مرجحات، از سوم مرحله در روايت زيرا باشد،

 كدام هر شهرت و عدالت از بعد: فرمايندمى كرده، ذكر هم عرض در و هم با را
 كتاب موافق دو هر اگر فرمايندمى بعد كن، اخذ بود عامه مخالف و قرآن موافق

 است ممكن لذا گذاشته مسكوت را فرض يك و. است مقدم عامه مخالف بود
 كرد، رجوع كتاب موافق به بايد بود عامه مخالفت يا موافق دو هر اگر شود گفته
 اصالة بر الصدور اصالة عقالء مبناى طبق. شودنمى استفاده دو اين بين ترتيب پس

 باشد كرده نفى را عقاليى اصل اين كه روايتى و است مقدم الجهة اصالة و العموم
 سبيل نفى آيه اطالق فرض، بر ما بحث در. ندارد اشكالى تقيه بر حمل پس نداريم،
 زن نزد شب كه مقدار اين آيه بگوييم و باشد شيخ كالم مستمسك روايت شامل
 ولى است، كتاب عموم مخالف روايت اين لذا و كند،مى نفى را برود روز و نرود

 كنار را روايت و نداده ترجيح عامه مخالفت بر را مرجح گونه اين كبروياً ما
 (همان زنجانى، شبيرى. )گذاريمنمى
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 روايات بررسى نتيجه

 روايات بين جمع مقتضاى زنجانى شبيرى اهلل آيت كامل و جامع توضيحات بنابر
. استباقى خود قوت به كتاب اهل مرد با شده مسلمان زوجه نكاح كه است اين
 زيرا كنيم، تمسك قرآن آيه عموم به توانيمنمى« كفار» و« مشركين» با ارتباط در اما
 كتب،برخى در طوسى شيخ ديدگاه عبدالرحمن، بن يونس روايت آن، مقابل در

 بقاى فتواى همين اينكه احتمال زنجانى اهلل آيت تعبير به و صدوق شيخ مفيد، شيخ
 به اخذ لذا. دارد وجود نيست، بعيد است بوده متاخرين بين مشهور كفار با نكاح

 فقط و است باقى كافر با شده مسلمان زن نكاح گوييم،مى و كنيممى يونس روايت
 يونس روايت« بودن موقوفه». ندارد را مسلمان زن با مباشرت حق هاشب كافر مرد
 روايات كه است اين ما عقيده» زيرا كندنمى وارد آن اعتبار به اىخدشه نيز

 و كلى اىمسأله فروع از فرعى تطبيق و كليه قواعد از اجتهاد جنبه كه اىموقوفه
 عليكم و االصول القاء علينا مقتضاى به: اينكه توضيح. است معتبر ندارد، را اصولى
 شده نقل : ائمه شاگردان و فقها و اصحاب از كه رواياتى مواردى در الفرع تفريع
 چنين در البته كه است اصحاب آن خود خاص نظر بيانگر و شخصى اجتهاد است

 مورد كه مواردى در اما هستند، ما براى حجيت مالك فاقد روايات اين مواردى،
 كالم كه است استوار اين بر عقاليى اصل نيست، راوى شخص اجتهاد يا فرع تفريع
 امام قول از كاشف. الحس من قريب شهادت يا حسٍ عن شهادت باب از را راوى

 شخصى اجتهاد يعنى الحس عن بعيد شهادت بر آن حمل و دانندمى 7 معصوم
 .است عقاليى قاعده خالف بسيار راوى
 كالم از حاكى را راوى كالم كه است اين بر عقاليى قاعده گوييم،مى اينكه البته
 ندارد اين با منافاتى كنند،نمى وى شخص اجتهاد بر حمل را آن و دانندمى 7 امام
 يك درباره كه متعددى روايات بين از خود، شخصى اجتهاد اساس بر راوى كه

 ترجيحاً . اندبوده نيز يكديگر با متعارض احتماالً و است شنيده امام از خاص مسأله
 حمل ديگرى جاى به مثالً را زمينه اين در ديگر روايات و باشد كرده نقل را يكى
 كه است معصوم امام از روايت آن صدور اصل ما براى مهم كه چرا. است كرده
 .كنيم اثبات را آن توانيممى شهادت باب از كرديم بيان كه طورى همان
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 چون باشد، نيز موقوفه اگر يونس روايت ما نظر به توضيحات، اين با بنابراين
 در كه تفاصيلى اين با خصوصا نيست راوى اجتهاد يا و خاص تفريعى متضمن

 از نصّى وجود از حاكى كه شده مطرح روز و شب در اتيان بين فرق در آن متن
 ،17ج زنجانى، شبيرى)«. باشدمى معتبر موقوفه روايات قبيل از است، 7 معصوم

 (.5447 ـ 5448ص
  

 
 

 فقها ديدگاه

 غير و ذمى كافر بين ايشان. است تفصيل به قايل كه است كسانى جزء مرتضى سيد
 آيا شود، مسلمان ذمى كافر مرد اگر كه سوال اين به پاسخ در و گذاردمى فرق ذمى

 زوجته و الذّمى بين النكاح ينفسخ ما»: نويسدمى گرددمى باطل زنش با او نكاح
 (.5384ص ،17ج زنجانى، شبيرى)« االمة بين خالف بال الزوج باسالم الذّمية
 كرده بيان اينگونه را خود نظر نهايه و استبصار تهذيب، كتاب سه در طوسى شيخ
 بشرائط قائماً ذمّيا الزوج كان إن بل مطلقاً، العدّة بانقضاء النكاح ينفسخ لم»: است
 ال و ليالً، عليها الدخول من يمكَّن ال لكن و بحاله باقياً صحيحاً نكاحه كان الذمّة،

 3: االستبصار ،457: النهاية) الحرب؛ دار إلى إخراجها من ال و نهاراً بها الخلوة من
 كافر زوج اگر بلكه شود،نمى منفسخ نكاح عده انقضاى با(. 302 7: التهذيب ،183
 خود حال به و صحيح چنان هم او نكاح كند،مى عمل ذمه شرايط به و باشد ذمى
 يا نمايد،نزديكى شب در شده مسلمان كه همسرش با تواندنمى لكن و است باقى

 در شيخ لكن« .كند منتقل كافر سرزمين به را زن تواندنمى و كند خلوت روز در
 اين اما( 326ص ،4ج الخالف،. )است كرده رجوع نظر اين از خود الخالف كتاب

 اگر: گويدمى مبسوط در شيخ خود و ندارد موافق يك حتى خالف در شيخ ديدگاه
 فرقى دخول غير و دخول بين و است باقى عقد بود كتابى او زن و شد مسلمان مرد

 پيدا آن براى محملى ما و گرفته صورت خالف در كه است اشتباهى اين. نيست
 (همان زنجانى، شبيرى. )نكرديم
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 صورت دخول اگر است معتقد و پذيردمى را مشهور ديدگاه نيز جواهر صاحب
. جداشوند هم از نياورد اسالم همسر اگر و كنندمى صبر عده اندازه به باشد گرفته

 مشهور نظر با مغاير ديدگاه ديگر جاى در لكن( 52ص ،30ج ،1404 نجفى،)
 اگرذمى غير و ذمى كافر»: گويدمى و گزيندمى بر را( شرايع صاحب ديدگاه)

 دو اينكه مگر است، صحيح آن با او نكاح و شودنمى جدا او از زنش شد، مسلمان
 حق او و. كند انتخاب را آنها از يكى بايد كه باشد آورده در ازدواج به را خواهر
 خوردن از را او است مستحب چند هر كند مجبور كردن غسل به را خود زن ندارد

 ـ 59ص همان،: ك.ر)« .كند منع... و كنائس به رفتن و مشروبات و خوك گوشت
 گفت بتوان يا و اتفاق بلكه ندارد جواهر صاحب به اختصاص اخير ديدگاه اين( 57

 نكاح ادامه است كتابيه او زن و شد مسلمان كافر اگر كه است اين بر فقها اجماع
 صاحب همچنين( 5384 ـ 5383ص ،17ج همان،: زنجانى: ك.ر.)است اشكال بال

 است معتقد و داندمى صحيح ترديد بدون را« كتاب اهل» با نكاح استدامه جواهر
 به قايل هستند، كتاب اهل با ابتداءً دائم نكاح حرمت به قايل كه فقها مشهورحتى
 فرض در را حرمت اينكه از است قاصر تحريم ادله زيرا باشند،مى استدامةً آن جواز

:  فرمايدمى بلكه نيست ايشان كالم در تحريم ادله تعبير البته. كند ثابت نيز استدامه
 ثابت حدوثاً را حرمت دليلى اگر پس. است ترضعيف حدوث از اشمرتبه استدامه»

 ( 50ص همان،)«. باشد استدامةً حرمت بر دليل تواندنمى كرد
. كشدمى نقد به را شرايع صاحب و جواهر صاحب ديدگاه مدارك صاحب اما

 نبوى حديث اول، روايت كه. است روايت دو ديدگاه اين دليل است معتقد ايشان
 دوم روايت و. ندارد اطالق لذا است، خاص شخص مورد در و است عامه طرق از

 كيف معه أسلمن و نسوة سبع له و أسلم مجوسیّ فى 7 اهلل عبد أبى عن: است اين
 مفروض را زنان آوردن اسالم نيز روايت اين ثالثا؛ يطلق و أربعا يمسك: قال يصنع؟
 اجازه را زن چهار از بيش امام كه است زنان تعداد در فقط سخن و است گرفته
 ،4ج ،1405 خوانسارى،. )است سند ضعف داراى روايت اينكه بر عالوه. دهندنمى
 (272 ـ 271ص

 و بياورد اسالم زوج اگر» است معتقد رياض صاحب به معروف طباطبايى محقق
 اگر لكن. خبر دو وجود خاطر به. است باقى خود حال به نكاح باشد، كافر زن



 35 كافر و كتاب اهل از مسلمان همسر جدايى لزوم نظريه فقهى پژوهى باز

 مسلمان نيز همسرش مدت اين در اگر و دارد نگه عده بايد بياورد، اسالم زوجه
 (274ص ،11ج ،1418 طباطبايى،)«. شودمى زائل نكاح گرنه و است باقى نكاح شد

: فرمايندمى روايت دو به رياض صاحب استدالل نقد در زنجانى شبيرى اهلل آيت
 و است« سبع» روايت دو از يكى تعبير ثانياً و دارد سندى اشكال اوالً روايت اين»

 زنش و شده مسلمان و داشته زن هفت مرد ثالثاً و است كرده خمس به تعبير ايشان
 جايى بحث فرض. نيست ما بحث مورد فرض اين آنكه حال و معه اسلمت نيز

 يا است باقى نكاحش آيا نشود مسلمان اگر ديگرى شد مسلمان يكى اگر كه است
 در را آن نيز شيخ و آمده اللئالى عوالى در كه است روايتى دوم روايت اما و نه؟

 تعبير. است كرده معنا به نقل شايد اللئالى عوالى در لكن. است كرده نقل خالف
 غيالن. نيست روايت در خمس تعبير و« اربع من اكثر عن اسلم مردى» كه كندمى
 را آنها از زن چهار: فرمايدمى حضرت. اربع من اكثر عن اسلم: گويد سلمهبن

 نقل عامه طرق از مسنداً را روايت اين خالف در. كن رها را بقيه و كن انتخاب
 را بقيه و بگير را زن چهار: فرمايدمى حضرت و داشته زن ده:گويد آنجا. كندمى
 قيد هيچ پس اندنكرده شرطى و قيد حضرت چون كه شودمى معلوم پس. كن رها

 مشركات از غيالن هاىزن كه هست قوى احتمال لكن. نيست كار در شرطى و
 اين. اندبوده مشركات از اشخاص، هاىزن نوع جاهليت زمان در چون. اندبوده

 مشركات از عادةً او هاىزن پس. است شده مسلمان و بوده مشرك هم شخص
 رياض صاحب حتى كه شودمى استفاده مطلبى روايت اين از نتيجه در و اندبوده
 تا باشد الكتابية حكم به يا كتابيه زن نيست الزم اينكه آن و نيست قايل آن به هم

 .است باقى او عقد باشد هم مشركه اگر بلكه باشد باقى او نكاح
 عامى ضعيف روايت اين حال هر به. نيست آن به ملتزم رياض صاحب آنكه حال و

 از خاصه روايات بلكه كنيم،نمى تمسك آن به و نداريم اعتبارش بر دليل و است
 همان، زنجانى،)«. گذشت چنانچه است مسأله دليل آنها كه داريم 7 بيت اهل طريق

 (5391 ـ 5390ص ،17ج
 است، معتقد ايشان. است شده تفصيل به قايل سبزوارى عبداالعلى سيد اهلل آيت اما

 ادله ايشان. است مجاز آنها با نكاح ادامه باشند،« كتاب اهل» از زوجه يا زوج اگر
  بقره سوره 221 آيه به و هستند مشركين از صنفى كتاب اهل معتقدند كه را كسانى
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 است، معتقد و داندمى سنت و قرآن اصطالح و عرف لغت، خالف كنند،مى استناد
 استدالل همچنين ايشان. است نشده مشرك اطالق كتاب، اهل به منابع اين در

     اين حكم است، معتقد و داندمى اشتباه نيز  ممتحنه 10 آيه به را مانعين

     5  آيه به استناد با پايان در ايشان. است شده نسخ  مائده سوره 5 آيه وسيله به آيه

 بر دارند منع در ظهور كه روايات برخى حمل و مجوزه روايات و مائده سوره
 قوت از خالى كتاب اهل با نكاح استدامى و ابتدايى جواز كه است معتقد كراهت
 لذا كرد، كراهت بر حمل را آنها تواننمى كه اخبار بعضى خاطر به لكن. نيست
. است دارد وجود مسلمان زن كه صورتى در كتاب اهل با ازدواج ترك احتياط

 را« مجوسى» حكم همچنين ايشان( 60 ـ 55ص ،25ج ،1413 سبزوارى،: ك.ر)
 اهل حكم به« صائبيان» حكم الحاق در لكن داند،مى كتاب اهل حكم به ملحق
 نشده روشن من براى هااين دين حقيقت كنون تا فرمايد،مى و دارد اشكال كتاب
 نصارى از اىطائفه هاصائبى كه اندگفته برخى آنچه كه شود معلوم اگر و. است

 نكته( 61 ـ 60ص همان،: ك.ر. )دارند را كتاب اهل حكم اينصورت در هستند
 توجه كه است آمده روايات تحليل در سبزوارى اهلل آيت كلمات در نيز مهم بسيار

 را باب اين در روايات اختالف ايشان. است برخوردار خاصى اهميت از آن به
 إرادتهم عدم على يدل تقدم الذى االختالف هذا نفس أن ثمَّ»: كندمى تحليل اينگونه
 اين( 59ص همان،)«. المختلفات بهذه الواقعى الحكم نفس لبيان السّالم عليهم
 نشان مسأله اين در 7 ائمه گوناگون بيانات اينكه. دارد دقت و تامل جاى نيز تحليل

 سنت اهل مسأله اين در زيرا. است مشكل قدرى باشد، واقعى حكم بيان عدم از
 اهل منظور چه به پس. نيست متصور تقيه لذا و دارند نسبى موافقت شيعه با نيز

 كنند؟ ابا واقعى حكم بيان از بايد 7 بيت
 به مربوط زوج اسالم فرض در نكاح استدامه»: اندفرموده كه فقها از گروهى نظريه
 وثنى پرستبت زوجه اگر ولى باشد،( مجوسيه يا و) كتابيه زوجه كه است فرضى
 و شودمى منفسخ عقد باشد، دخول از قبل زوج اسالم اگر صورت، اين در باشد
 قبل چنانچه و داشته نگه طالق عده بايد زن بياورد، اسالم دخول از بعد زوج اگر
 منفسخ عقد الّا و است باقى آنها عقد شود، مسلمان نيز زن عده، انقضاى از

 زنجانى شبيرى اهلل آيت نقد مورد( 5380: ص ،17ج ؛1419 زنجانى،)«. گرددمى



 37 كافر و كتاب اهل از مسلمان همسر جدايى لزوم نظريه فقهى پژوهى باز

 بين فرق) تفصيلى چنين استفاده رسدمى نظر به»: فرمايندمى ايشان. است شده واقع
 مشكل مسأله در وارده روايات از نكاح، استدامه مورد در( كتابيه غير و كتابيه زوجه
 را مشهور ديدگاه همان تفصيلى هاىبررسى و ادامه در ايشان لكن( همان)«. است

 مرد نكاح استدامه باشد، نصرانيه و يهوديه زن اگر تنها است، معتقد و پذيردمى
 (5390ص همان،: ك.ر. )است جايز او با شده مسلمان

 ممتحنه سوره 10 آيه به استناد مسأله اين بررسى در نيز حائرى كاظم سيد اهلل آيت
 كه رواياتى و دانندمى مشكل را اندشده مسلمان بعدا كه ذمى زنان بر آن تطبيق و

 عامه با مخالفت وسيله به را ذمى كافر با شده مسلمان زن نكاح بقاى جواز بر دال
 روايات ضعف باعث مشهور اعراض معتقدند همچنين ايشان. دهندمى ترجيح
 خاطر به مشهور است ممكن چون نيست، معلوم اعراض زيرا شود،نمى مجوزه

 اندكرده گمان يا اندكرده اخذ را نكاح بقاى جواز عدم روايات كتاب موافقت
 ازيكى ايشان( 18ص ،44ج تا،بى حائرى، حسينى. )است اين عرفى جمع اقتضاى

 شده مسلمان زنان خصوص به شده مسلمان همسر جدايى حكم را امروز مشكالت
 حكمى چنين معتقدند و دانندمى غربى و اروپايى كشورهاى در همسرانشان از

 اقتضاى نهايت در ايشان لذا. گردند باز كفر به زنان آن دوباره شودمى باعث
 كفر بالد در شده مسلمان تازه زنان براى را حكم اين كه دانندمى اين را« مصلحت»
 التى االجتماعية المشكلة حلّ وأمّا»... : نويسدمى باره اين دروى. نكنيم مطرح را

 اإلسالم، على إبقائهنّ لمصلحة عليهنّ االنفساخ حكم كتمان فى فينحصر اليها أشرنا
 (20ص همان،)«. إليه سبيل فال االنفساخ بعدم اإلفتاء أمّا

 دارندمى ابراز اينگونه را خود ديدگاه مسأله، ادله بررسى از پس نيز مظاهرى اهلل آيت
: 

 من. نيست جايز كه است( فقها) ايشان مسلّم كتاب، اهل غير با موقت ازدواج در
 گفت و زد تسلّم اين زير جواهر صاحب البته و ترسممى تسلّم همين خاطر به هم

 و هاتسلّم اين از فقه در تواندنمى انسان چون اما است، جايز كتاب اهل با ازدواج
 صاحب به آنگاه طلبگى، بحث و باشيم ما اگر اما. كند احتياط پس بگذرد، شهرتها
 جايز كتاب اهل غير كردن صيغه كه هست تسلّم گوييدمى شما كه گوييممى جواهر
 اهل گوييدمى محقق مقابل در را زرتشتيها شما اما و گذريد،مى آن از و نيست
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 كردن صيغه گويدمى السندصحيح روايت نيستند، كتاب اهل كه حال. نيستند كتاب
 هم نصرانى و يهودى غير كردن صيغه كه شودمى معلوم پس. است جايز اينها

 بتوانيم اگر. است الجواز اصالة كه گفتممى ديروز هم يكى و يكى اين. نيستطورى
 كردن صيغه آيا دانيمنمى يعنى. آيدمى جلو الجواز اصالة بزنيم، اصحاب تسلّم زير
 اينكه بر نداريم محكمى دليل يك و. است جايز پس نه؛ يا هست جايز زن اين

 .نباشد جايز كتابيه غير كردن صيغه
 كه فقه؛ در ضرورت يك اين.كند ازدواج كافر با تواندنمى مسلمان زن مشهور بنابر

 جواهر صاحب جمله من و اصفهانى فاضل و شهيد مرحوم مانند بزرگان از بسيارى
 خيلى و كندنمى آن روى بحث اصالً هم جهت همين از و« عليه تعالى اهلل رضوان»

 گذشتند،مى آن از و گفتندنمى چيزى اگر هم طرف آن از اما. گذردمى بحث از ساده
 دليل سه هم طرف آن از ولى. شدمى عالى خيلى و كرديممى اجماع به تمسّك

 اگر. ماندمى اين در انسان لذا. نارساست دليل سه هر و شودنمى اينكه بر آورندمى
 كند، الجواز اصالة به تمسّك اگر و است المدركيه مقطوع كند، اجماع به تمسّك

 خارج درس. )كند چه فقه در تسلّم اين با و كند چه فقه در ضررت اين با آنگاه
 (30/7/91 فقه

 داندمى نارسا را مشهور ادله طرفى از و مخدوش را اجماع مظاهرى اهلل آيت بنابراين
 اهتمام مورد نيز را فقه ضرورت ديگر سوى از اما. است بين در هم الجواز اصاله و

 نبود مشهور قول اگر كه كرد استفاده توانمى ايشان كلمات مجموع از. داندمى
 .دادندمى نكاح بقاى جواز به فتوا صراحت با و قاطعيت با ايشان
 كه زمان آن در حكم اين معتقدند، عابدينى احمد اهلل آيت جمله از محققان برخى
 آن طالق،اجراى با اند،بوده اقليت در ديگران و بوده مسلمانان مدينه، مردم غالب

 آوردن اسالم به مجبور نيز مرد حتى و بود برخوردار اجتماعى حمايت از زن
 مشكل اولين بياورد، اسالم خواهدمى كفر مملكت در كه زنى امروز لكن شد،مى
 مكان و جا و سرپناه بدون و است زندگى مخارج تأمين و اجتماعى حمايت عدم او

 .كندنمى پيدا آوردن اسالم براى اىانگيزه طبيعتاً خوب شود،مى رها
 جمله از شريعت مقاصد از به توجه با عابدينى استاد ديدگاه رسدمى نظر به

 و. است شده صادر حداقلى دفع و حداكثرى جذب اسالم، به فوج فوج گروييدن
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 زن براى( مسلمان غير مرد از مسلمان زن جدايى لزوم) حكم اين ديگر سوى از
 استاد البته. است شده نفى حرج و عسر شريعت در و دارد شديد حرج و عسر

 عسر مثل ثانوى عناوين از اينكه به تمايلى و دارند تأكيد اول نكته بر بيشتر عابدينى
 صحت همين اوليه حكم امروزه معتقدند ايشان بلكه. ندارند كنيم استفاده وحرج

 .است نكاح بقاى
  

 بندى جمع

 بر آنها و. برگرداند كفار به را زنان آن نبايد كه بود اين در شريفه آيه صراحت
 و بوده كفار درباره امر اين كه داشت توجه بايد البته. هستند حرام شوهرانشان

 كفار نكاح بطالن مورد در آيه پس. هستند كتاب اهل غير كفار كه است مشخص
 ندارد سخنى مسلمانان با كتاب اهل زندگى ادامه درباره اما دارد صراحت مسلمان با
 .است ساكت و

( عابدينى استاد ديدگاه) بياوريم ميان در را شريعت مقاصد پاى بخواهيم چنانچه اما
 به توجه با شدمى نبود روايات و قرآنى صراحت اگر زيرا است، تامل محل نيز

 مقصد و گذاشت كنار تواننمى را اينها تصريح لكن كرد، بيان را حكمى مقاصد،
 كرد خالصه زير عناوين در توانمى را فقها ديدگاه اين بنابر. كرد جارى را شريعت

: 
 او همسر و شود مسلمان زن يا مرد اگر: زنجانى شبيرى اهلل آيت و قدما مشهور. 1

 مسلمان زن با تواندنمى كافر مرد لكن است، باقى او نكاح باشد، ذمى كافر يا كتابى
 . باشد داشته نزديكى و مباشرت شب در
 نكاح باشد، كتاب اهل او همسر و شود مسلمان زن يا مرد اگر: معاصران مشهور. 2

 .شودمى باطل نكاح باشد كافر همسر اگر ولى است، باقى
 باقى خود حال به نكاح باشد، كافر زن و بياورد اسالم زوج اگر: رياض صاحب. 3

 همسرش مدت اين در اگر و دارد نگه عده بايد بياورد، اسالم زوجه اگر لكن است،
 .شودمى زايل نكاح گرنه و است باقى نكاح شد، مسلمان نيز
 كتاب اهل با شده مسلمان همسر نكاح ادامه: سبزوارى عبداالعلى سيد اهلل آيت. 4

 مسلمان زن كه صورتى در كتاب اهل با ازدواج ترك احتياط ولى ندارد، اشكالى
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 از اگر نيز هاصائبى. است كتاب اهل به ملحق نيز مجوسى حكم. است دارد وجود
 .دارند كتاب اهل حكم شوند، محسوب هانصرانى

 جدايى لزوم حكم كه است اين« مصلحت» اقتضاى: حائرى كاظم سيد اهلل آيت. 5
 بازگشت خوف زيرا كنيم، كتمان زنان اين از را كافر همسر از شده مسلمان زن

 .رودمى كفر به اينان
 كفار مورد در. ندارد وجود اشكالى هيچ كه كتاب اهل مورد در: عابدينى اهلل آيت. 6

 .شودنمى جدايى به حكم شد، مسلمان زن يا مرد اگر نيز اسالمى غير كشورهاى در
  

 مختار ديدگاه بيان و گيرىنتيجه

 و شوند جدا هم از بايد است، اين بر روايات برخى و آيه تصريح رسد،مى نظر به
 بقاى بر دال روايات رسد،مى نظر به. است زوجيت بقاى بر روايات برخى تصريح
 اهلل آيت مدقق رجالى و فقيه حتى و بود فقها برخى نظرات به مويد كه زوجيت
 برخوردار ترجيح از ندانستند، بعيد را مطلب اين بر قدما شهرت نيز زنجانى شبيرى

 ال» و« حرج و عسر» قاعده سراغ به نشود پذيرفته هم ترجيح اين اگر لكن. باشد
 ادامه كه دارد حرجى و عسر چنين زوجه براى اگر گوييم،مى و رويممى« ضرر

 بياورد اسالم و نياورد اسالم كه شودمى تزاحم واقع در شود، سخت او براى زندگى
 به و بياورد اسالم كه است آن بهتر رسد،مى نظر به اينجا در. دهد زوجيت ادامه و

 در زوج از جدايى ضررى و حرجى حكم فعالً معتنابه وضرر حرج، و عسر خاطر
 براى مخارج تأمين و زندگى و جدايى امكان كه زمانى تا نكند پيدا فعليت او حق

 از او جدايى لزوم و كند پيدا فعليت زوجه حق در حكم اين آنگاه شود، حاصل او
 . گردد الزم خود زوج
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 منابع
 كريم قرآن 
 جهان، نشر مهدى، الجوردى،: مصحح/  محقق ،7 الرضا أخبار عيون على، بن محمد بابويه، ابن 

 .ق 1378 تهران،
 ،محقق ،الطاهرة العترة أحكام فى الناضرة الحدائق ابراهيم، بن احمد بن يوسف عصفور، آل بحرانى/ 

 جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر مقرم، الرزاق عبد سيد ـ ايروانى تقى محمد: مصحح
 . ق. ه 1405 قم، قم، علميه حوزه مدرسين

 ،انتشارات ،الشيعة أحاديث جامع قم؛ علميه حوزه علماى از جمعى و حسين، سيد آقا بروجردى 
 . ش. ه 1386 تهران، سبز، فرهنگ

 ،ق. ه 1413 قم، ،: البيت آل موسسه ،(الحديثة ـ ط) اإلسناد قرب جعفر، بن اهلل عبد حميرى . 
 ،مدرسين جامعه اسالمى انتشارات دفتر ،القرآن تفسير فى الميزان حسين، محمد سيد طباطبايى 

 . ق. ه 1417 قم، قم، علميه حوزه
 ،ناشر بالغى، جواد محمد: تحقيق ،القرآن تفسير فى البيان مجمع حسن، بن فضل طبرسى  :

 . ش. ه 1372 تهران، خسرو، ناصر انتشارات
 ق 1409 قم، ،: البيت آل موسسة ،الشيعة وسائل حسن، بن محمد عاملى، حرّ شيخ. 
 ،ق. ه 1419 قم، پرداز، رأى پژوهشى موسسه ،نكاح كتاب شبيرى، موسى سيد زنجانى . 
 ،در دسترسى قابل فقه، خارج درس حسين، مظاهرى : 

 http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/noori/feqh/87/870926 

 ،اسالمى آزاد دانشگاه ،اسالمى حقوق مبانى و فقه تخصصى دكترى اصول درس احمد، عابدينى 
 .93 ـ 94 تحصيلى سال دوم ترم ،(شفاهى صورت به) آباد نجف
 ،ش 1385 قم، ،: البيتآل موسسه ،اإلسالم دعائم تميمى، محمد بن نعمان حنيفه، ابو مغربى. 
 ،الشيعه، فقه موسسه االسالميه؛ الدار ؛الفقهيه الينابيع سلسله ،(گردآورنده) اصغرعلى مرواريد 

 .1413 1410 ق بيروت،
 ،قم، المفيد، الشيخ اللفيه العالمى الموتمر ،المفيد الشيخ مصنفات مجموعه محمد، محمدبن مفيد 

 .ق1413
 ،ـ ط) الفقيه يحضره ال من شرح فى المتقين روضة مقصودعلى، بن محمدتقى مجلسى 
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 فرهنگى موسسه پناه، على اشتهاردى و حسين كرمانى، موسوى: مصحح/  محقق ،(القديمة
 . ق. ه 1406 قم، كوشانبور، اسالمى

 ،ق. ه 1403 بيروت، العلميه، دارالكتب ،االنوار بحار باقر، محمد مجلسى . 
 ش. ه 1374  تهران، اإلسالمية، الكتب دار ،نمونه تفسير همكارن، و ناصر شيرازى، مكارم . 
 (الحديثة ـ ط) بالدالئل األحكام تحقيق فى المسائل رياض محمد، بن على سيد طباطبايى، حائرى، 

 آل موسسه مرواريد؛ على ـ انصارى كريم ـ قديرى محسن ـ مندبهره محمد: مصحح /محقق
 . ق. ه 1418 قم، ،: البيت
 ـ 22ص ،44ج ،: البيت أهل فقه مجلة ،«الكتابيه الزوچه اسالم» كاظم، السيد الحائرى، الحسينى 
 افزار نرم در دسترسى. تابى قم، ،: بيت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارف دائرة موسسه ،10

 .2 : بيت اهل فقه جامع
 ،على:  مصحح /محقق ،النافع مختصر شرح فى المدارك جامع يوسف، بن احمد سيد خوانسارى 

 . ق. ه 1405 اسماعيليان، موسسه غفارى، اكبر
 ،ه 1413 قم، المنار، موسسه ،الحرام و الحالل بيان فى األحكام مهذّب األعلى، عبد سيد سبزوارى 

 . ق.
 ،بيروت العربى، الكتاب دار ،الفتاوى و الفقه مجرد فى النهاية حسن، بن محمد جعفر، ابو طوسى 
 . ق. ه 1400 لبنان، ـ
 ق. ه 1407 تهران، اإلسالمية، الكتب دار ،األحكام تهذيب ، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 
 ش. ه 1390  پ تهران، اإلسالمية، الكتب دار ،األخبار من اختلف فيما االستبصار ، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 
 طه مهدى ـ شهرستانى جواد سيد ـ خراسانى على: مصحح /محقق الخالف، ، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 قم، قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر عراقى، مجتبى ـ نجف
 . ق. ه 1407
 ،على ـ قوچانى عباس: مصحح /محقق ،اإلسالم شرائع شرح فى الكالم جواهر حسن، محمد نجفى 

 . ق. ه 1404 بيروت، العربى، التراث إحياء دار آخوندى،
 مرعشى اهلل آية كتابخانه انتشارات ،الشرائع مفاتيح مرتضى، شاه بن محسن محمد كاشانى، فيض 

 .تا بى قم، ،؛نجفى
 ق. ه 1406 اصفهان، ،7 على المومنين أمير امام كتابخانه الوافى، ، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 

 

 

 



 43 كافر و كتاب اهل از مسلمان همسر جدايى لزوم نظريه فقهى پژوهى باز

 

 

 

 



 معاصر حقوق و فقه اختصاصى ـ علمى نامه فصل دو
 Vol.1, No.2, Spring & Summer 2016 ,/ 1395 تابستان و بهار دوّم، شماره اوّل، سال

 70  تا 45 صفحات

  

 3«تبليغات در مخاطب حقوق» حقوقى و فقهى بررسى

  4حسينى عليرضا سيد دكتر 

   5يوسف مهدى 

 چكيده

 مجموعه بر مشتمل ،«رسانه حقوق» هاىشاخه از يكى عنوان به« مخاطب حقوق»
 جمعى ارتباط وسايل و هارسانه باگسترش امروزه كه محترم، و ارزشمند هاىحق

 .است گرفته قرار توجه مورد گذشته از بيش تبليغاتى هاىروش و
 قرار بحث مورد فقهى كتب در خاص و مستقل موضوعى عنوان به تبليغات آنكه با

 و لزوم بر اسالم تأكيد اسالمى، معارف با اقتصادى نظام مبانى آميختگى اما نگرفته،
 است مواردى از سالم رقابت و تجارت به تشويق و تجارت احاكم فراگيرى اهميت

 .است شده توجه آنها به اسالمى فقه در كه
 حرمت و معامله در غش حرمت دروغ، حرمت نظير هايىموضوع اماميه فقه در

 بحث در تدليس و تغرير ممنوعيت ديگران، به اضرار منع چون قواعدى و نجش
 معامله تبليغات، در آنها نشدن رعايت صورت در كه. دارد وجود مخاطب حقوق
 .شودمى فسخ شرايط احراز موجب موارد برخى در و باطل آن بر مبتنى

 اقدامات قبال در افراد مدنى مسئوليت به اشاره رغمعلى حقوقى ازمنظر همچنين
 سكوت و اجمال ابهام، قانونى، خالء شود،مى نيز تبليغات مباحث شامل كه خود

 اىرسانه سواد نداشتن خودو حقوق با مخاطبان نبودن آشنا موجود، قوانين در
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