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Abstract 
The possibility of marrying non-Muslim women has been a controversial issue 
throughout Islamic history. It is claimed that there is consensus among the Shi'ah and 
Sunni scholars over some aspects of it such as the prohibition of marrying non-Muslim 
infidels with no Book. Considering the increasing communication with modern societies, 
especially with East Asian countries, which are typically considered as the people of no 
book and the need to pay attention to lawful sexual needs, it is necessary to re-examine 
this type of marriage. Therefore, by analyzing the arguments for the sanctity of such a 
marriage, including the evidence of consensus on unlawfulness, and the lack of sanctity 
of marriage with an infidel woman of no scripture based on other evidences such as the 
Holy Quran and Islamic traditions, as well as the existence of evidences such as isalat al-
hilliyyah in marriage and the possibility of infidelity of  Zoroastrians and the permission 
of marriage with them, as the people of no book, in the view of some jurists is not far 
from expediency that there is the possibility of such a marriage even temporarily in 
Imamiyyah jurisprudence. On the other hand, according to the principles of some 
jurisprudential religions based on the authenticity of the valid expediencies, due to the 
lack of evidence for unlawfulness of marriage with infidel women, as well as the 
existence of expediencies such as the need of fulfilling the lawful sexual desires of 
Muslim men in countries whose people are infidels of no Book, it is not unlikely that 
they will be allowed to marry infidel women. 
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 بر مصلحت( دیتأکحرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی )با  ادلةبازپژوهی 

 3، حسین رجبی2، سید محمود وزیری3محمدرسول ملکی ،2مهدی نوروزی ،*1زهرا رامشک

 رانیو مذاهب، قم، ا انیدانشکده مذاهب، دانشگاه اد ،یدکتر یدانشجو .1

 رانیو مذاهب، قم، ا انیدانشکده مذاهب، دانشگاه اد ،ی. دکتر2

 رانیو مذاهب، قم، ا انیفل فه، دانشگاه اد ۀدانشکد ار،ی. استاد3
 (28/07/1399؛ تاریخ پذیرش:02/04/1399تاریخ دریافت:) 

 چكیده

بوده که در برخی ابعاد آن منل ممنوعیت  زیبرانگ بحثی ا م ئلهدر طول تاریخ اسالمی،  رم لمانیغامکان ازدواج با زنان 

و اهل سنت مطرح دده است، با توجته بته ارتباطتات روزافتزون جوامتع      ازدواج با کفار غیرکتابی، ادعای اجما  امامیه 

و لزوم توجه به نیازهای جن ی حالل،  دوند یمغیرکتابی مح و   نوعاًبا کشورهای درق آسیا که  خصوص امروزی به

  بتر  حرمت چنین ازدواجی، از جملته متدرکی بتودن اجمتا     ادلۀبازپژوهی این ازدواج ضروری است. بنابراین با تحلیل 

دیگر منل آیات و روایات و همچنین وجود اماراتی ماننتد   ادلۀحرمت و عدم احراز حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی از 

کافر غیرکتابی، از منظر برخی  عنوان بهالحلیت در ازدواج و احتمال مشرک بودن مجوس و جواز نکاح با زنان آنها،  ایاله

در فقه امامیه، دور از مصلحت نی تت. از طرفتی بتا توجته بته مبتانی برختی         فقها امکان جواز چنین نکاحی ولو موقت

مذاهب فقهی مبتنی بر حجیت مصالم مرسله، با توجه به امکان اثبات عدم ظهور نصوص در حرمت نکاح با زنتان کتافر   

یی کته متردم آن   غیرکتابی و همچنین وجود مصالحی مانند نیاز به ارتفا  امیال جن ی حالل مردان م لمان، در کشتورها 

 .. تیناند، جواز نکاح با زنان غیرکتابی بعید  کافر غیرکتابی

   واژگان کلیدی

  .ازدواج با کافر غیرکتابی، حرمت ازدواج، نکاح مشرک

                                                                                                                                        
 Email: zrameshk62@gmail.com * نوی نده م ئول:

 1401، بهار 1، دمارۀ 18های فقهی، دورۀ  پژوها
 )مقاله پژوهشی( 319-340ات یفح
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 مقدمه. 1

 زیت آن اجتمتا  ن  تبع بهرو دده و  هخود با آن روب یدر زندگ یکه هر ان ان مشکالتیاز  یکی

م ئله  نیجوامع مختل  ا درو به این دلیل که  است یجن  ۀزیغر ۀم ئل ،دود یآن م ریدرگ

گرفتته، اجتمتا     انجتام در مورد آن  یغلط ریو تفاس ریو رودن نشده و تعاب نییتب یدرست به

 دده است.عمومی و  یآفات دخص گریو انحرار و د یدچار سردرگم

 ستبب استت کته    یاز مفاستد بتزرگ اجتمتاع    ،نامشرو  با جتنس مختال    ۀزنا و رابط

 دتدت  بته حرام دان ته و بتا آن   را آنسالم ارو  نیاز همدود،  می ریناپذ جبران یها خ ارت

، بنابراین استی ممانعت از زنا، ازدواج  )دائم یا موقت( ها راهیکی از  ده است.کرمخالفت 

دتود. ازدواج بتا زنتان کتافر      در این مقاله جواز نکاح با زنان کتافر غیرکتتابی بررستی متی    

مختل  از جمله اجما   ادلۀو در این مورد به  استمنظر فقهای مذاهب ممنو   غیرکتابی از

العتر ،   و آیات و روایات استناد دده است. بعد از اکمال دین اسالم و سیطرۀ آن بر جزیرۀ

آن خطه، م لمانان ارتباط چنتدانی بتا مشترکان ندادتتند و      پرستان بتدلیل اسالم آوردن  به

 ائل م تحدثۀ مربوط به این ارتباطات با اهل کتتا  بتوده استت؛    بیشتر ارتباطات آنها و م

و از   تت یننکاح با مشرکان ادلۀ چنتدانی در دستت    نۀیزمادعا کرد که در  توان یمبنابراین 

افراد با عقاید مختلت  و احتیاجتات    روزافزونطرفی با پیشرفت جوامع ان انی و ارتباطات 

ز جمله نیاز به ازدواج برای م تلمانی کته در   ی زندگی آنها در عصر حاضر، اها ضرورتو 

جوامع غیر اهل کتا ، مشغول به کار یا تحصیل است، ضترورت بتازپژوهی ادلتۀ حرمتت     

با اثبات متدرکی بتودن اجمتا ِ بتر حرمتت       رو نیازا؛ دود یمنکاح با زنان غیرکتابی رودن 

بتر حرمتت ازدواج بتا    نکاح با زن کافر غیرکتابی و امکان انصرار ادلۀ قرانی و روایی مبنی 

زن کافر غیرکتابی به زنان کافر غیرکتابی حربی یا حمل ادلۀ مبنی بر حرمت به کراهتت، در  

 دود. این مقاله جواز نکاح با زن کافر غیرکتابی بررسی می

 . نكاح با زنان کافر غیرکتابی از منظر امامیه2

 در این مورد دو دیدگاه عمده در میان فقهای امامیه مطرح است:
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 الف( دیدگاه حرمت ازدواج

و در این مورد به ادلۀ مختلت    دانند یممشهور امامیه نکاح با زنان کفار غیرکتابی را ممنو  

 .کنند یماستناد 

 ب(دیدگاه جواز ازدواج

برخی فقهای معایر مانند مظاهری احتمال جواز نکاح با زن کافر غیرکتابی )و لتو موقتت(   

( در ایتن ق تمت   eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910729.)را مطرح کردند

 به این دیدگاه کمک کند بیان خواهد دد. تواند یمی که ا ادله

 حرمت ازدواج با زن کافر غیرکتابی در امامیه ادلۀ. 1 .2

 (آیاتالف

 در مورد عدم جواز نکاح با زن کافر غیرکتابی به آیات مختل  استناد دده است از جمله: 

وَ لََْمَۀٌ مُؤَمِنَۀٌ خَیرٌ مِنَ مُشَعرِکۀٍ وَ لَعوْ  َعْجَبَعتَکمْ وَ  َ      َ تَنَکحُوا الَمُشَرِکاتِ حَتَّا یؤَمِنَّوَ ». 1

تُنَکحُوا الَمُشَرِکینَ حَتَّا یؤَمِنُوا وَ لَََبْدٌ مُؤَمِنٌ خَیرٌ مِنَ مُشَرِک وَ لَوْ  َعْجَبَکمْ  ُولئِعک یعدْعُونَ إِلَعا    

(، ابن عقیل  )ابن عقیل، 50ق: 1413(. فقهایی مانند دیخ مفید )دیخ مفید، 221: )بقره« النَّارِ

 .کنند یمبرای عدم جواز نکاح با زن کافر غیر اهل کتابی به این آیه استناد ( 122: تا یب

و ظهتور در   دتود  یمبقره دامل تحریم نکاح با کفار غیرکتابی  221 ۀیآگفته دده است 

. از (319و318: 3، ج1365)یتادقی تهرانتی،    از مشرکان دارد تحریم نکاح و تمتع جن ی 

، یعنتی دعتوت بته آتتا و جهتنم و      «النَّتارِ  یدْعُونَ إِلَا»طرفی تف یر فرقان علت تحریم را 

یی دتود کته   هتا  ازدواجدامل  تواند یم، حتی این علت دیگو یم رو نیازاو  داند یمگمراهی 

یتادر   ها زنآن ممنوعیت ازدواج با آن  تبع بهطرر دیگر زن کتابی یا حتی م لمان بادد و 

. یاحب جتواهر هتم علتت منتع را همتین      (319و  318: 3، ج1365)یادقی تهرانی،  دود

اق ام کفر اعم از کتابی  همۀاین علت در  دیفرما یم، البته داند یمدعوت به آتا و گمراهی 

 (.28: 30ق، ج1404و غیرکتابی وجود دارد )نجفی، 
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بقره، دامل اهل کتتا  هتم بادتد، کمتا اینکته      221 ۀیآ که یدریورتری، بنابر نظر مظاه

(، دتیخ مفیتد )دتیخ مفیتد،     312: 4ق]  ، ج1407فقهایی منل دیخ طوسی )دیخ طوسی، 

، داللتت ایتن آیته    انتد  دان ته( اهل کتا  را مشرک دان ته و آیه را دامل آنها 501ق: 1413

موقتت جتایز    یورت بهنکاح اهل کتا   روایات معتبر وجود دارد که چراکهاخالقی است، 

مذکور در اخالقی و اردادی بودن و نه حکمی بودن دور از واقتع   ۀیآاست، بنابراین ظهور 

نیز ظهور در افعل التفمتیل دارد و اگتر   « خیر»این مطلب این است که کلمۀ  دیمؤو   تین

 بترخالر دود، آیۀ حکمی در نظر گرفته دود و حرمت نکاح با کفار غیر اهل کتا  یادر 

آیه در نظتر گرفتته دتود،    اگر ظهور افعل التفمیل نخواهد بود، بنابراین « خیر»ظهور، کلمۀ 

دود که هر م لمانی ولو از نظر تو زدت بادد و از نظر ح تب و ن َتب    میاین  آیه معنای

حرمتت نکتاح   بر  ۀ مذکور،آیدر این یورت،  بنابراین ،پایین بادد، خیلی بهتر از کافر است

 .(eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910719) نداردداللت  رکاف

بتر علتت حرمتت، در یتورت فقتدان علتت        دیتأکبقره، برخی با  221 ۀیآبنابراین در 

ولو اینکه طرر مقابل زن کافر غیرکتابی بادد، احتمتال  است، « یدْعُونَ إِلَی النَّارِ»حرمت که 

و برخی بتا   (319و  318: 3، ج1365)یادقی تهرانی،  دانند ینمجواز چنین نکاحی را بعید 

 .اند کردهبر اخالقی بودن آیه، احتمال جواز چنین نکاحی را مطرح  دیتأک

 (10)ممتحنه: « وَ ال تُمْ ِکوا بِعِصَمِ الْکوافِر». 2

( و 500ق: 1413فقهتایی ماننتد دتیخ مفیتد )دتیخ مفیتد،        نان کافر خود را نگه ندارید،یعنی ز

بر حرمت نکاح با کافر غیرکتابی بترای ممنوعیتت    ( عالوه30: 24ق، ج1405بحرانی  )بحرانی، 

بقره و ن خ آیۀ  221 ۀیآکه بنابر  اند گفتهبرخی دیگر  .اند کردهنکاح کفار کتابی به این آیه استناد 

، 1365)یتادقی تهرانتی،    متحنه توسس آن، حرمت نکاح مربوط به کافر غیرکتتابی استت   م 10

 221 ۀیت آبقره ناسخ بادد، با توجه به اینکه برخی ظهتور در   221. از طرفی اگر آیۀ (287: 28ج

(، eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910719.) داننتد  یمبقره را اردادی و اخالقی 

یتا   ممتحنته منتفتی استت    10 ۀیت آحرمت ازدواج با کافر غیرکتابی هم، با استناد به  رو نیازا

ممتحنه، ظهورش در مورد منع نکاح کفار کتتابی بنتابر احادیتث     10 ۀیآگفت، اگر  توان یم

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910719
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 مطلقتاً مائده منتفی بادد، بهتر است کته ظهتور ایتن آیته را در نهتی،       5 ۀیآیحیم ال ند و 

ا الزم نبادد که قائل بته ن تخ حکتم بعمتی از مصتادیق آیته       اردادی بگیریم نه حکمی، ت

 بقتره را اردتادی گرفتنتد    221 ۀیت آکه برخی بتا همتین استتدالل، ظهتور     طور هماندویم، 

(/.eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910719.) 

انتد کته    دهرا طتوری معنتا کتر    (10)ممتحنته:  « وَ ال تُمْ ِکوا بِعِصَمِ الْکوافِر» فقرۀبرخی 

است، یعنی با زنان کافری که دوهر دارند، نکاح  دوهردارحرمت نکاح، مربوط به زن کافر 

و ایتن  « ال هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَال هُتمْ یحِلُّتونَ لَهُتنَّ   » نکنید، به این قرینه که در ق مت قبل آمده،

 7دده در  ق مت مربوط به زن کافر دوهرداری است که م لمان دده است، بنابراین گفته

یتحبت   دتوهردار در متورد زن   (12و  11، 10یتات  آممتحنته  )ماننتد    ستورۀ جتای   8یا 

در متورد زنتان کتافر     (10)ممتحنته:   «وَ ال تُمْ ِکوا بِعِصَتمِ الْکتوافِر  » فقرۀ رو نیازا، دود یم

ممنو  استت، کته ایتن هتم براستاس       دوهرداراست، بنابراین ازدواج با زن کافر  دوهردار

 (./eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910729.است )« کل قوم بنکاحل»پذیرش 

 ب( روایات مبنی بر عدم جواز

 از: اند عبارتبرخی روایات که به حرمت ازدواج با زن کافر کتابی اداره دارند 

عن الزهری عن علی بن الح ین علیهمتا ال تالم قتال: ال یحتل  لالستیر أن      ». روایت 1

)دتیخ  « ادام فی ایدی المشرکین مخافۀ أن یولد له فیبقتی ولتده کتافراً فتی ایتدیهم     یتزوّج م

 (.  153: 6ق]ال  ، ج1407طوسی، 

استیر تتا    دیت فرما یماین روایت به عدم جواز نکاح م لمان اسیر با زن مشرکه اداره دارد و 

کفار باقی که در دستان مشرکان است، از خور اینکه فرزنددار دود و فرزندش در دست  زمانی

که در علت عتدم جتواز نکتاح، دو     رسد یمنظر  با مشرکان ازدواج کند، ولی به تواند ینمبماند، 

مورد در این روایت خصوییت دارند، یکی اسیر بودن م لمان در دارالحر  و در نتیجه حربی 

گتر  بودن زن مشرکه و دیگری خور تولد فرزند، در مکان دارالحر  و کافر ددن آن، بنابراین ا

مشرکان بادد و احتمال کتافر دتدن    ریتأثم لمان اسیر نبادد تا تحت  منالًچنین خوفی نبادد، 
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این  توان یمفرزند وجود ندادته بادد یا اگر فرزنددار ددن به هر دلیلی در ازدواج منتفی بادد، 

 احتمال را مطرح کرد که مانعی از ازدواج با کفار غیرکتابی نی ت.

عن ا سیر هل یتزوج ِا  السالم هیعل عبداهللغیاث قال: سْلت ابا  عن حفص بن». روایت 2

أار الحرب؟ قال:  کر  ذلک له. ِان َِل ِا بالأ الرَّوم ِلی، بحرام و هو نکاح  و اما التعرک و  

 (.153: 6ق]ال  ، ج1407)دیخ طوسی، «  الخزر و الدیلم ِال یحل له ذلک

 توانتد  ینمت   منتل دیلتم و تترک و ختزر     در این روایت آمده که اسیر در بالد دارالحر

روایتت بته    رو نیت ازاازدواج کند، ولی در بالدی منل روم، مانعی از نکاح بترای او نی تت.   

حرمت ازدواج با کفار غیر اهل کتا  اداره دارد که در مناطق ترک و خزر و دیلتم زی تت   

ر آن استت   . ولی ادکال این حتدیث ضتع  ستند آن و در نتیجته فقتدان اعتبتا      اند کرده یم

 (.5249: 16ق، ج1404)زنجانی، 

 ج( اجماع

گفت، ب یاری از فقهای امامیه در مورد ممنوعیت ازدواج یا تمتع جن ی از کتافران   توان یم

: 3ق، ج1407حلی )حلتی،   نیالد جمالغیرکتابی ادعای اجما  دارند، از جمله فقهایی مانند 

( فخترالمحققین )فخترالحققین،   189: 1ق، ج1411(، موسوی عاملی )موسوی عتاملی،  294

(، محقتق کرکتی )محقتق    84: 7ق، ج1416(، فاضل هندی )فاضتل هنتدی،   21: 3، ج1387

(، دتتیخ انصتتاری 5147: 16ق، ج1419(، زنجتتانی  )زنجتتانی، 131: 12ق، ج1414کرکتتی، 

 ( .392ق: 1415)دیخ انصاری، 

جمتا  متذکور   دایان ذکر است که یادقی تهرانی و مظاهری از فقهای معایتر بترخالر ا  

 ،forghan.ir/resaleh#resaleh/126/248.) انتتد کتتردهاحتمتتال جتتواز چنتتین نکتتاحی را مطتترح 

.eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910729) ،انتد  رخی قائتل ب و بنابر نقل مظاهری 

هتر   تواند بتا  هر مردی می رو نیازا، ندارد وجود م لمان و کافرفرقی بین  در امر ازدواج که

 eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri.) زن کتتافری ولتتو دهتتری یتتا بتتودایی، ازدواج کنتتد

/feqh/91/910719)    البته دایان ذکر است که با تتبع فراوان، قائالن به جواز نکتاح بتا زن کتافر ،
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غیرکتابی یافت نشد، اال اینکه جنا  یادقی تهرانی احتمتال جتواز آن را مطترح کترده استت      

(.forghan.ir/resaleh#resaleh/126/248). 

، ادعای اجما  بر عتدم جتواز   م ئلهکه بیان دد، ب یاری از فقها در مورد این طور همان

و بته تحلیتل و    انتد  کترده عبتور   م ئلهو با بیان اجما  از این   کردهنکاح زن کافر غیرکتابی 

جواز چنین نکاحی از  دلیل در حکم عدم نیتر مهمو در واقع  اند نررداختهتفصیل این مورد 

مشهود است این است که با در نظر گرفتن مدارک اعتم   آنچه، ولی استمنظر آنان، اجما  

از آیات و روایات این اجما  مدرکی است و اجما  مدرکی اعتبار ندارد و از طرفی برختی  

ی آن را ولو اینکته متدرکی نبادتد،    ریگ دکلحجیت اجما  و دهرت فتوایی یا  نامتأخراز 

ی اجما  )مظفتر،  ریگ دکلاز منظر مخالفان حجیت اجما  یا مخالفان  رو نیازاول ندارند، قب

 دیگر استناد کرد. ادلۀ(، باید به 310: 2، ج1383

 جواز زناشویی با زن کافر غیرکتابی ادلۀ. 2 .2

 الف( روایات

کتتابی  در این زمینه روایاتی وجود دارد که از مفهوم آنها جتواز زنادتویی بتا زن کتافر غیر    

 :دیآ یمدست  به

السّالم عن نکعاح الیهوأیعۀ و النصعرانیۀ  ِقعال:   یصعلح       سْلت  با جَفر علیه»روایتت  . 1

)دتتیخ طوستتی، « للمسععلم  ن یععنکح یهوأیععۀ و   نصععرانیۀ  و إنمععا یحععلَّ مععنهن نکععاح البلععه

 (.299: 7ق]ال  ، ج1407

« ابلته »ارد و طبق روایات است، منعی ند« ابله»در این روایت نکاح با زن اهل کتابی که 

ک ی است که با معارر امامیه آدتنایی نتدارد و در واقتع م تمتع  فکتری استت و بته        

 (.349: 5ق، ج1407)کلینی،  کند ینممقدسات امامیه توهین 

بتتوان ایتن دلیتل را     ب تا  چته بنابراین اگر نادانی مجوز زنادویی با زن کافر کتابی بادد، 

دلیل بالهت و م تمع  فکری  ن کافر غیرکتابی جاهل را بهعمومیت داد و جواز نکاح با ز

 بودن، یادر کرد.
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عن حمران بن اعین قال: کان بَض اهله یرید التزویج ِلم یجعد امعر ۀ مسعلمۀ    »روایت  .2

« السالم ِقال  ین  نت من البله العذین   یَرِعون شعیئاً    مواِقۀ ِذکرت ذلک ألبا عبد اللَّه علیه

 (.349: 5ق، ج1407)کلینی، 

در این حدیث آمده که برخی دیعیان قادر نبودند، زنی را که م لمان دیعه بادد، بترای  

که چیتزی را   دهد یمی نادانی را ها زنبه آنها پیشنهاد ازدواج با  ) (ازدواج پیدا کنند و امام

. البته برخی فقها این حدیث را در مورد جواز ازدواج با اهتل ستنت در   دهند ینمتشخیص 

اند ایتن روایتت    ( و برخی دیگر قائل دده163: 4ق، ج1424)مکارم دیرازی،  اند هگرفتنظر 

ق، 1409)ستبزواری،   دتود  یمت بر ابلهان اهل سنت، بُلهای از اهل کتا  را هم دامل  عالوه

بتر زنتان م تلمان و کتافر، گتروه ستومی        که عالوه دیآ یبرم(، ولی از این حدیث 58: 25ج

آنها ک انی ه تند که  چراکهع، نه م لمان ه تند و نه کافر، وجود دارد که این گروه در واق

، دتوند  یمت دناختی ن بت به معارر ندارند و در واقتع ایتن گتروه م تمتع  مح تو       

در یورت دسترسی به زن م لمان دتیعه، ازدواج بتا او اولویتت     دیفرما یمبنابراین روایت 

دترطی کته نتادان بته      مذهب به دارد، ولی اگر موجود نبادد، نکاح زن غیرموافق در دین و

دلیل م تمع  بودن نه موافق است و نه مخال ، مانعی نتدارد و   معارر بادد و در واقع به

ی دیگر بر این معنا که این روایت مختص به جتواز ازدواج بتا جُهّتال از اهتل ستنت      ا نهیقر

کاح با جهال ، روایت قبل است که ندود یمرا هم دامل  رم لمانانیغنی ت، بلکه جُهّال از 

بنابر مفاد این حدیث، اگتر زنتان کفتار     رو نیازا 1اهل کتا  در آن مجاز دمرده دده است.

 کتابی و غیرکتابی م تمع  فکری بادند، ازدواج با آنها ممنوعیت ندارد.

السّالم: إنا  خشا  ن   یحل لا  ن  تزوج ممن لم یکعن   قلت ألبا جَفر علیه»روایتت  . 3

ما یمنَک من البله؟ قلت: و ما البله؟ قال: هنَّ المستضَفات معن الالتعا     علا  مری  ِقال: و 

 (.349: 5ق، ج1407)کلینی، « ینصبن و   یَرِن ما  نتم علیه

                                                                                                                                        
لیه السّالم عن نکاح الیهوأیۀ و النصرانیۀ  ِقال:   یصلح للمسلم  ن ینکح یهوأیۀ و   نصرانیۀ  و سْلت  با جَفر ع». 1

 (.299: 7ق]ال  : ج 1407)دیخ طوسی، « إنما یحلَّ منهن نکاح البله
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از اینکته ازدواج بتا    ترستم  یم: دیگو یم ) (دخصی به امام باقر در این روایت آمده که 

: چه چیتزی تتو را از   دیفرما یم ) (من نی تند، بر من حرام بادد، امام دۀیعق همیی که ها زن

، بُلته چی تت؟ امتام در جتوا      پرستد  یمت ، آن دتخص  دارد یبتازم ی ابلته  ها زنازدواج با 

و به آنچه دتما   کنند ینمتوهین  ) (تیب اهلی م تمعفی ه تند که به ها زن: آنها دیفرما یم

 اعتقاد دارید، معرفت ندارند. 

، امتا برختی   اند ب تهکار  د جواز نکاح با عامه بهبیشتر فقهای امامیه این روایت را در مور

بر ابلهان اهل ستنت، ابلهتان اهتل کتتا  را در نظتر       اند، دمول این روایت عالوه دیگر قائل

، بتا آن  دیت آ یبرمت (، حال آنکته از روایتت   286: 11ق، ج1418)طباطبایی حائری،   ردیگ یم

درطی که  مخالفت دادته بادد، بهفردی که با اعتقادات دیعه از روی نادانی و عدم معرفت 

ازدواج کرد، چه اهل سنت بادد یا اهل کتا   توان یمددمنی ندادته بادند،  ) (با اهل بیت

 یا غیر اهل کتا .

عِدَّۀٌ مِنَ  َصْحَابِنَا عَنَ سَهْلِ بْنِ زِیاأٍ عَنَ  َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  َبِا نَصْعرٍ عَعنَ عَبْعدِ    ». روایت 4

تَزَوَّجُوا ِِا الشُّکاک وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِعَْنَّ   بْنِ عَمْرٍو عَنَ  َبِا بَصِیرٍ عَنَ  َبِا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَکرِیمِ

 (.348: 5ق، ج1407)کلینی، « الَمَرَ َۀَ تََْخُذُ مِنَ  َأَبِ زَوْجِهَا وَ یقَهَرُهَا عَلَا أِینِهِ

کاک ازدواج کنیتد، ولتی بته مردهتای آنهتا زن      ی دت ها زنبا  دیفرما یم ) (امام یادق 

دتوهرش قترار    ریتتأث و در دیتن تحتت    دتود  یم متأثرزن از اد  دوهرش  چراکهندهید، 

 .ردیگ یم

کته در   انتد  گرفتته فقهای امامیه دکاک در این روایت را زن دکاک اهل سنت، در نظتر  

)طباطبتایی   انتد  تهدان ت مذهب تشیع تردید دارد و دکاک در این روایت را مقید بته استالم   

روایت، جواز ازدواج با چنین زن م تلمانی وجتود    نیا بنابر(، 283: 11ق، ج1418حائری، 

، این است که منظور از دکاک اعم از دک در دیآ یبرمدارد، ولی آنچه از ظاهر این روایت 

مذهب تشیع و دک در اسالم است، بنابراین ازدواج با فرد دکاک ن بت به اسالم  )جهتال  

 ل کتا  و مشرکان که در عناد با اسالم قاطع نی تند( نیز جایز است.اه
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که ازدواج با زنان جاهل از اهل سنت و کتتابی و یتا    دیآ یبرم ها تیروااین  مجموعۀاز 

، عامتداً ، منعی ندارد، ولی اگر ک تی عالمتا،   کنند ینمغیرکتابی که به مقدسات امامیه توهین 

، بتا استالم   عامداًاگر ک ی عالماً،  چراکهبا آن ازدواج کرد،  توان ینمبا اسالم مخالفت کند، 

مجتوز نتدارد    قطعتاً و ازدواج با زن کافر حربتی،   دود یممخالفت کند، کافر حربی دمرده 

 (.14: 3ق، ج1413)عالمه حلی، 

 ب( اصاله الحلیت

 برای جواز زنادویی با زن کافر غیرکتابی بهره برد: توان یماز این ایل فقهی 

بقتتره، تمتتام برخوردهتتا و  29 ۀیتتآر ازدواج حلیتتت استتت، چتتون خداونتتد در ایتتل د

هتو التذی   »، مگر آنکه حق دیگری ضایع دود. کند یمرا برای بشر مباح اعالم  ها یمند بهره

 جتوادی آملتی  همچنتین   .(270: 1، ج1365یادقی تهرانتی،  « )عاًیجم االرض یفخلق لکم 

 أُحِتلَّ  وَ»ست که این ایل برگرفته از آیۀ دریفه م ئله جواز ا این ایل اولی در، دیفرما یم

است و اگر چیزی بخواهد از این عمتوم یتا اطتالق     «الحلِّیت ایالت» و «ذلِکُمْ وَراءَ ما لَکُمْ

نکتاج   ختارج /http://vasael.ir/fa/news-details/7417) طلبتد  خارج بشود، دلیل معتبتر متی  

ی مختلفی که در خصوص آیات و روایات مبتنی بر منتع  ها لیتحل( که با توجه به 90جل ۀ

جواز نکاح با زن کفارۀ غیرکتابی دد، این احتمال مطرح دد که نصوص، حاکی از حرمتت  

بنابر ایالت الحلیت نظریۀ جواز نکاح با زن کتافر غیرکتتابی    رو نیازا،  تینچنین نکاحی 

 . تینبعید 

 ج( مشرک بودن مجوس و جواز نکاح آنها

برای حلیت جواز زنادویی با کفار غیرکتتابی مطترح کترد، ایتن      توان یمیکی از دالیلی که 

، البتته  دتوند  ینمت اند و در نتیجه اهل کتا  مح و   است که اثبات دود، مجوسان مشرک

 اهلل رستول ن  ا»روایتت  ، ماننتد  دتود  یمت بنابر برخی روایات مجوس اهل کتتا  مح تو    

ق، 1414)دیخ طوستی،  « المجوسعلیه و آله قال: سُن وا بهم سن ۀ اهل الکتا  یعنی  اهلل ییل

اهل کتا  کنید. این روایت به طرق مختل  بیتان دتده و    معاملۀ(یعنی با مجوس 890: 1ج

http://vasael.ir/fa/news-details/7417/خارج


  329 بر مصلحت( ید)با تأک یرکتابیحرمت نکاح با زن کافر غ ةادل یبازپژوه 

ولی برخی دیگتر   ،کند یممجوس را اهل کتا  معرفی  )ص(در آن ادعا دده است که پیامبر

عمر بن حنظلۀ » ف یر عیادیروایت تیات حاکی از مشرک بودن مجوس است، مانند از روا

فی قول اهلل: فکلوا مما ذکر اسم اهلل علیه قال: اما المجوس فال فلی وا من اهل عن اباعبداهلل: 

 (.57: 24ق، ج1404)حتر عتاملی،   «  الکتا  و اما الیهتود و النصتاری فتال بتأس اذا ستمّوا     

با در نظر گرفتن برختی  ر یحت روایات مشرک بودن مجوس بادد یا اگر فرض ب رو نیااز

این  دود یمحداکنر چیزی که در مورد مجوسان ( 127: 15ق، ج1404)حر عاملی،  روایات

گنتاه   واسطۀ بهاست که آنها دبهۀ اهل کتا  دارند، به این معنا که کتا  دادتند، ولی بعدها 

حتر  بنابراین برخی مانند ابتن عقیتل )  ، دوند یماز آنها رفع دده و کافر غیرکتابی مح و  

(، قائل به غیر اهل کتا  251: 16ق، ج1419( و زنجانی )زنجانی، 67: 3جق، 1404عاملی، 

 .بودن مجوسین ه تند

 ازدواج با مجوس .1. 2. 2

اگتر   رو نیت ازادر دو طرر یعنی جواز و عدم جواز نکاح مجوس، روایات معتبتر وجتود دارد،   

و م تفاد از جمع عرفی روایات ایتن استت کته     دود یمشکل تعارض حل جمع عرفی دود، م

است، ولی جواز عقد دائم بتا آنهتا وجتود نتدارد )زنجتانی،       بالادکالعقد موقت با مجوسین، 

که ب یاری از فقها، منل محقق حلی و یاحب جواهر )نجفی، طور همان(. 5252: 16ق، ج1419

حکم به جواز متعته  ( 256: 7ق]ال  ، ج1407، دیخ طوسی )دیخ طوسی، (43: 30ق، ج1404

. سبزواری و روحانی فرقتی بتین نکتاح دائتم و موقتت بترای آنهتا قائتل         اند دادهبا مجوس را 

؛ روحتانی،  61: 25ق، ج1413)ستبزواری،   داننتد  یمت و هر دو را جایز، ولی مکتروه   دوند ینم

  ، اعم از دائتم و موقتت  دکن یمسنان داللت بر جواز مطلق  خبر ابن چراکه(، 444: 21ق، ج1412

)دتیخ طوستی،    ولتی یتحیحه محمتد بتن م تلم     (، 256: 7ق]الت  ، ج  1407)دیخ طوسی، 

 مطلقاًتمتع از مجوس را  (144: 3ق، ج1390)دیخ طوسی،  ادعری موثقۀو  (212: 8ق، ج1407

برای جمع بتین دو دستته روایتات     رو نیا، ازدود یمکه دامل ازدواج دائم و موقت  کند یممنع 

( و ستبحانی  444: 21ق، ج1412)روحتانی،    دتود  یمت م به کراهت ازدواج دائم و منقطتع  حک

(. بنتابراین  468: 1، جتتا  یبازدواج دائم با آنها را مکروه ادد و متعه را مکروه می داند )سبحانی،
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، جواز ازدواج موقت را بتا مجوستان   دانند یمفقهایی منل زنجانی با اینکه مجوس را از مشرکان 

رو این امکان وجتود دارد کته مجتوس از     این. از(5252: 16ق، ج1419)زنجانی،  کنند یمیادر 

مشرکان مح و  دود و از طرفی با توجه به احتمال جواز نکاح یا تمتع از زن مجوسی برخی 

 استتتدی بتترای جتتواز تمتتتع بتتا کفتتار غیرکتتتابی )مشتترک(    معتقدنتتد ایتتن مطلتتب مؤیتت 

(.eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910719) 

 . نكاح با زن کفار غیرکتابی از منظر مصلحت در امامیه  3 .2

منبعی برای کش  حکم دترعی مح تو     عنوان بهبا اینکه فقهای امامیه عنصر مصلحت را 

، برخی استفاده از مصلحت را در آثتاری از فقهتای امامیته    (34: 1390نکردند، )علیدوست،

( و قائتل بته وجتود    89-92: 1384)یتابری،   دهنتد  یمدلیل حکم درعی گزارش  عنوان به

: 1384)یتابری،   دتوند  یمت دلیل حکم درعی در استنباط احکتام امامیته    عنوان بهمصلحت 

ت در تشتریع احکتام   (. از جمله موارد مذکور، استدالل محقق خویی به وجتود مصتلح  94

، کته بته اجترای حتدود در عصتر      استحدود و استمرار این مصالم در زمان غیبت کبری 

(. در هر یورت چه بنا بر نظر غیر مشهور 224: 1، ج1975غیبت منجر دده است )خویی، 

( و چته  94: 1384درعی قبول دود  )یتابری،   ادلۀیکی از  عنوان بهوجود عنصر مصلحت 

احکام دترعی وجتود ندادتته بادتد، در نتیجته       ادلۀ عنوان بهچنین دلیلی  بنابر آرای مشهور

(. 34: 1390عنصری آلی پذیرفته دده بادتد نته استتقاللی )علیدوستت،      عنوان بهمصلحت 

یکی از اسناد کش  حکم دترعی و اینکته مبنتای درک عقتل،      عنوان بهپذیرش عقل عملی 

و حمور جدی احکام حکتومتی  ست و همچنین توجه به مقاید دار  ها مصلحتسنجا 

و لتزوم افتتاء براستاس    « ال حرج»و « ال ضرر»و تقدیم اهم بر مهم و حمور قواعدی مانند 

در « مصلحت»عنصر  پررنگدیگر، حکایت از حمور  نمونۀ ها دهدریعت سهله و سمحه و 

ار نامیتده دتود گتز   « فقته المصتالم  »ی که اگر فقه ایتن طایفته   ا گونه بهاجتهاد امامیه دارد، 

(، بنابراین استتفاده از عنصتر مصتلحت در جتواز     36و  35: 1390نخواهد بود )علیدوست، 

، ماننتد دوری از  ها تیمحدودنکاح با زن کافر غیرکتابی، با توجه به وجود برخی درایس و 

ممالک اهل کتا  و لزوم ارضای نیاز جن ی در بعمی ادخاص، با تکیه بتر ایتولی ماننتد    

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/91071).از
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و لتزوم افتتاء براستاس دتریعت ستهله و      « الحرج»و « الضرر»قواعد تقدیم اهم بر مهم یا 

 سمحه، خالی از وجه نخواهد بود. 

 . نكاح با زن کافر غیرکتابی از منظر اهل سنت4 .2

 داننتد  یمت اجماعی ازدواج با مشرکان و کفار غیرکتتابی را ممنتو     یورت بهاهل سنت هم 

، تا یبنجیم،  ؛ ابن270: 2، ج1982اسانی، ؛ ک232: 16، جتا یب؛ نووی، 6: 5، ج1393)دافعی، 

(، حتی برخی بته ائمتۀ   15: 31ق، ج1421؛ سرخ ی، 502: 7ق، ج1405قدامه،  ؛ ابن54: 8ج

نکتاح کترد    توان ینم، با گروهی منل مجوس که دبهۀ کتا  دارند هم دهند یماربعه ن بت 

وَ َ »آیتۀ دتریفۀ   ( و در دلیتل آن بته   108: 4ق، ج1419، جزیری، 234: 16، جتا یب)نووی، 

( و نیعۀ  221)بقعر :  « تَنَکحُوا الَمُشَرِکاتِ حَتَّا یؤَمِنَّ وَألَمَۀٌ مُؤَمِنَۀٌ خَیرٌ مِنَ مُشَرِکۀٍ وَلَوْ  َعْجَبَتَکمْ

؛ کاستانی،  6: 5، ج1393استناد کردنتد )دتافعی،    (10)ممتحنه: « وَ   تُمْسِکوا بَِِصَمِ الَکواِِر»

(، ولی 108: 4ق، ج1419؛ جزیری، 222: 36لفقهیه الکویتیه، ج؛ الموسوعه ا270: 2، ج1982

و ازدواج بتا آنهتا را جتایز     دانتد  یمدر مقابل قولی دیگر نقل دده که مجوس را اهل کتا  

؛ الموستوعه الفقهیته   385: 4؛ ج1421؛ سرخ تی،  234: 16، جتتا  یبت )نتووی،   کند یمتلقی 

عی دان تن ظهور آیات مذکور در حرمتت  (. فقهای عامه، با توجه به قط150: 36الکویتیه، ج

 نکاح با زن کافر غیرکتابی، ادلۀ چندانی در اثبات حرمت چنین نکاحی بیان نکردند.

 تحلیل نظر اهل سنت .1. 4. 2

ند؛ نکاح با زنان اهل کتا  مانعی ندارد و از طرفتی  ا ، اهل سنت قائلبا در نظر گرفتن اینکه

 نتد یگو یمت  رو نیت ا، ازدانند یمبی، دامل کفار کتابی هم بر کفار غیرکتا بقره را عالوه 221آیۀ 

بقتره در   221(. ناستخ آیتۀ   5 ه:المائتد « )وَ الَمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ  ُوتُوا الَکتابَ مِنَ قَعبْلِکمْ » ۀیآ

، بغتوی : 108: 4ق، ج1419مورد ممنوعیت ازدواج بتا زنتان کتافر کتتابی استت )جزیتری،       

بقتره   221مورد جواز نکاح با زنان کافر کتابی و ن خ آیۀ (. همچنین در 284: 1ق، ج1420

: 1ق، ج1420، بغتوی ) کننتد  یمت و اجما  استناد  )ص(در این مورد، به روایاتی از نبی اکرم

 تأملی که در این مجال قابل ا نکته. دانند یم( و در واقع بخشی از مدلول آیه را من وخ 284
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بقتره   221لزومی دارد، ق متی از مدلول آیتۀ   که بیان دد، چهطور هماناست، این است که 

نتد، بهتتر استت گفتته     ا که برخی فقها بیان کترده طور همانمن وخ در نظر گرفته دود، بلکه 

این مطلتب ایتن    دیمؤبقره در اخالقی بودن است و نه حکمی بودن و  221 ۀیآظهور  دود،

حکمی در نظر گرفته دود  دارد و اگر آیه« افعل التفمیل»نیز ظهور در « خیر»است که کلمۀ 

افعتل  « خیتر »ظهتور، کلمتۀ    بترخالر و حرمت نکاح با کفار غیر اهل کتا  یتادر دتود،   

دتود کته    میاین  آیه معنایآیه در نظر گرفته دود،  اگر ظهورالتفمیل نخواهد بود، بنابراین 

از ب پایین بادد، خیلتی بهتتر   ب و ن َهر م لمانی ولو از نظر تو زدت بادد و از نظر ح َ

 حرمتت نکتاح کتافر نتدارد    داللتت بتر    ۀ متذکور، آیت در این یتورت،   بنابراین ،کافر است

.(eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910719.) 

( روایت مرسلی در منابع اهل ستنت  10)ممتحنه: « وَ ال تُمْ ِکوا بِعِصَمِ الْکوافِر»در مورد آیۀ 

این آیه، جنا  عمر دو هم ر کافرش را که در مکه بودنتد،  ، با نزول کند یموجود دارد که بیان 

گرفته دود، با توجه بته   دهیناد این حدیث اگر ارسال سند (.74: 5ق، ج1420طالق داد )بغوی،

مح تو    یکته در مکته بودنتد، حربت     یاست، در واقع زنان مشترک  یسورۀ ممتحنه مدن نکهیا

هجرت کرده بودند  نهین مؤمن آنها به مدحال آنکه دوهرا، (65: 18، ج1364 ،ی)قرطب ددند یم

و چته   ئاًچته ابتتدا    تت، ین زیجتا  یقطعاً نکاح با کفار حرب ی( و از طرف6: 5، ج1393 ،ی)دافع

بادتد نته    یاز حرمت ازدواج با زنان کافر حربت  یحاک تواند یمذکور م تیروا رو نی، ازاماًاستدا

: 10ق، ج1405)نتووی،   فقهای اهل ستنت از آنجا که مشهور  ب ا چه البته .یکتابریمطلق کافر غ

الفقهیته   موستوعه  ؛118: 3ق، ج1402؛ البهوتی، 244: 4، جتا یبالشربینی،  الخطیب ؛305و  304

، حکم به عدم جواز نکاح با دانند یمحربی  مطلقاًکافران غیرکتابی را  (170: 15، جتا یبالکویتیه، 

دفتاعی   )ص(ی پیتامبر اکترم  هتا  جنتگ هیت ، ما، ولی از نظر برخی فقهادهند یمکفار غیرکتابی 

؛ ستید  77: 1988؛ فرجتانی،  106ق: 1419؛ زحیلتی،  126ق: 1403دلتوت، ) قلمداد دده است

، یعنی به یرر مخالفت در عقیده، حکم (51: 4، ج1990ردید رضا، ؛ 16-18: 3، جتا یبسابق، 

 گتر ید ۀنکت. دوند یمنو در واقع کفار غیرکتابی، حربی مح و   دود ینممحاربه با کفار یادر 

ممتحنه، در خصوص منع نکاح کفار کتتابی بنتابر نصتوص     10 ۀیآاز نظر اهل سنت،  اگر کهنیا



  333 بر مصلحت( ید)با تأک یرکتابیحرمت نکاح با زن کافر غ ةادل یبازپژوه 

. (6: 5، ج1393 ،ی)دتافع  دیگر که حاکی از رخصت نکاح اهتل کتتا  استت، من توخ دتود     

اردتادی گرفتته دتود، نته      مطلقتاً که بیان دد، بهتر است که ظهور این آیته در نهتی،   طور همان

کته برختی بتا    طور همان، تا الزم نبادد که قائل به ن خ حکم بعمی از مصادیق آیه دد، حکمی

انتتتتتد  بقتتتتتره را اردتتتتتادی گرفتتتتتته  221 ۀیتتتتتآهمتتتتتین استتتتتتدالل، ظهتتتتتور  

(/.eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/91/910719 در نهایت .)با توجه به گفت  توان یم

گفت که  توان یمممتحنه دادت، حداقل  10بقره و  221از آیۀ  توان یمی مختلفی که ها بردادت

 اهل سنت نباید داللت این نصوص را بر حرمت نکاح با کافر غیرکتابی را کامل بدانند.

 نکاح با زن کفار غیرکتابی از منظر مصلحت در اهل سنت .2. 4. 2

از آنجا که برخی مذاهب اهل سنت یا بهتر است گفته دود برخی فقهای اهل ستنت ماننتد   

مالک قائل به حجیت استصالح )مصالم مرسله( ه تند و استصالح عبارت استت از اینکته   

 یآن اقامه نشده استت، بلکته ایتول و قواعتد کلت      حکم درعی بر اعتبار ینص خای چیه

است کته عقتل آنهتا را براستاس      یمصالح ،مصالم مرسله نیبنابرا ؛داهد بر اعتبار آن است

آن وجتود   اربر اعتب نصیو  ندیب یمقاید در  الزم محفظ  یبرا یدرع یایول و قواعد کل

ی ا مف تده ( و در واقع با اخذ مصلحت منفعتی جلب و یا 174: 1ق، ج1413)غزالی،  ندارد

ی هتا  بردادتت بنتابر   بنتابراین  (،131: 1، جتتا  یبت )الموسوعه الفقهیه الکویتیته،   دود یمدفع 

نت نباید داللت نصتوص را بتر   گفت که اهل س توان یممختلفی که از نصوص وجود دارد، 

بنابراین فقهای اهل سنتی که موافق استصالح  حرمت نکاح با کافر غیرکتابی را کامل بدانند؛

بتا   خصتوص  در نظر گرفتن ارتباطتات روزافتزون جوامتع امتروزی بته     با  توانند یمد، ه تن

جن تی   و لزوم توجه به نیازهای دوند یمغیرکتابی مح و   نوعاًکشورهای درق آسیا که 

چنین مفروض دان تن عدم مف ده یا جلب منفعت، حکتم بته جتواز نکتاح بتا      و هم حالل

مشرکان دهند و حتی اگر هم نصوص حاکی از حرمت چنین نکاحی بادتد، فقهتایی ماننتد    

 داننتد  یمت طوفی که منت ب به مذهب حنبلی است، از آنجا که مصالم را بر نصوص مقتدم  

دروطی مانند جلب منفعت و عدم مف ده و با توجته بته   ( با وجود 85: تا یب)مصطفی زید، 

 جواز نکاح با زنان غیرکتابی را یادر کنند. توانند یمی جن ی در درایطی خاص ازهاین
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 جهینت. 3

حرمت نکاح با زن کافر غیرکتتابی در فقته امامیته انجتام      ادلۀیی که در زمینۀ ها یبررس. با 1

حرمت در این مورد مدرکی است و از طرفی با  دست آمد که اجما  بر گرفت، این نتیجه به

احتمال انصرار ظهور آیات دریفه از حرمت به جواز و بنابر ضع  اسناد برختی روایتات   

که مبتنی بر حرمت نکاح با کافر غیرکتابی ه تتند و انصترار برختی از آنهتا بته متواردی       

جه بته تف تیرهایی   خاص، مانند اسیر بودن مرد م لمان در دستان مشرکان و همچنین با تو

که از برخی روایات دد که ظهور در جواز چنین نکاحی دارند، ماننتد روایتاتی کته جتواز     

و با در نظر گرفتن ایالت حلیت در امر ازدواج و اثبتات   کنند یمنکاح با زنان ابله را یادر 

یکی از مصادیق جواز نکاح با  عنوان بهدرک مجوس و همچنین جواز نکاح با زن مجوسیه 

مکروه وجتود دارد. از   یورت بهن مشرک، امکان جواز ازدواج با زنان غیر اهل کتا  ولو ز

ایولی مانند تقتدیم اهتم بتر     ۀیسادر  توان یمطرفی بنابر وجود مصلحت در برخی موارد، 

و لزوم افتاء براساس دریعت ستهله و ستمحه، جتواز    « الحرج»و « الضرر»مهم و یا قواعد 

 قائل دد. نکاح با زن غیرکتابی را

گفت که اهل سنت نبایتد   توان یمی مختلفی که از نصوص بیان دد، ها بردادت. بنابر 2

داللت نصوص را بر حرمت نکاح با کافر غیرکتابی را کامل بدانند، در نتیجه گروهی از اهل 

سنت که حجیت استصالح را قبول دارند، با توجه به درایس امروزه در ارتباطات گ ترده با 

جلب منفعتت و دفتع    درط بهحالل و  یورت بهرکتابی و لزوم دفع نیازهای جن ی کفار غی

 کنند.  دنظریتجددر حکم عدم جواز ازدواج با زنان کافر غیرکتابی  توانند یممف ده 
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