 ‐ 320957آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺑدﯾﻦ ﺣﻖ دارد در ازدواج وﻟ ﯾ زن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﺮدی ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﯾ دﺧﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻧ) ﻣﺴﯿﺤ (ازدواج ﮐﻨﺪ و ﭘﺪر اﯾﻦ زن ﻣﻠﺤﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎور ﻧﺪارد .آﯾﺎ ﭘﺪر
ﻣﻠﺤﺪ او ﺣﻖ دارد در ﻋﻘﺪ ازدواج ،وﻟ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ازدواج ﺑﺎ زن ﻣﺴﯿﺤ اﮔﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻟْﻴﻮم اﺣﻞ ﻟَﻢ اﻟﻄﱠﻴِﺒﺎت وﻃَﻌﺎم اﻟﱠﺬِﻳﻦ اوﺗُﻮاْ اﻟْﺘَﺎب ﺣﻞ ﻟﱠﻢ وﻃَﻌﺎﻣﻢ ﺣﻞ ﻟﱠﻬﻢ واﻟْﻤﺤﺼﻨَﺎت ﻣﻦ اﻟْﻤﻮﻣﻨَﺎتِ واﻟْﻤﺤﺼﻨَﺎت ﻣﻦ
اﻟﱠﺬِﻳﻦ اوﺗُﻮاْ اﻟْﺘَﺎب ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻢ اذَا آﺗَﻴﺘُﻤﻮﻫﻦ اﺟﻮرﻫﻦ ﻣﺤﺼﻨﻴﻦ ﻏَﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺤﻴﻦ وﻻ ﻣﺘﱠﺨﺬِي اﺧْﺪَانٍ وﻣﻦ ﻳﻔُﺮ ﺑِﺎﻻﻳﻤﺎنِ ﻓَﻘَﺪْ ﺣﺒِﻂَ
ﻋﻤﻠُﻪ وﻫﻮ ﻓ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﺮِﻳﻦ] ﻣﺎﺋﺪه[۵ :
)اﻣﺮوز ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﺷﺪه و ﻏﺬای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺘﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل و ﻏﺬای ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﻼل
اﺳﺖ و ]ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ازدواج ﺑﺎ[ زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ از ﻣﺆﻣﻨﺎت و زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب ]آﺳﻤﺎﻧ[
ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ زﻧﺎﮐﺎر و ﻧﻪ آنﮐﻪ زﻧﺎن را در
ﭘﻨﻬﺎﻧ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺷ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه و در آﺧﺮت از زﯾﺎﻧﺎران اﺳﺖ(.
اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺘﺎﺑ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از او وﻻﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻦ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻪ ﻟﻠْﺎﻓﺮِﻳﻦ ﻋﻠَ اﻟْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺳﺒِﻴ] ًﻧﺴﺎء[۱۴۱ :
)و اﻟﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ]زﯾﺎن[ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان راه ]ﺗﺴﻠﻄ [ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ(.
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اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻬﻤ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺎﻫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮد از اﯾﻦ ﺗﺮﺳ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد« )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی.(۵۸۹ /۹ :
اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺮس اﯾﻦ را داﺷﺖ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ او ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﻖ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﯿﺤاش ﺣﻖ اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد ،اﮔﺮ اﻣﺎن
اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺷﺮط ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﻧﺴﻠﺶ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ور در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﻨﺪ زﯾﺮا زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪن و اﻧﻔﺎق ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ازدواج ﺑﺎ زن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﺮس اﯾﻦ ﻣرود ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان او را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از دﯾﻦ ﺧﻮدش
ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ.
در »ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع« ) (۸۴ /۵آﻣﺪه اﺳﺖ» :اوﻟﻮﯾﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن آﻧﺎن ازدواج ﻧﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮوه اﺳﺖ«.
ﯾﻌﻨ در ﺻﻮرت وﺟﻮد زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آزاده .در اﺧﺘﯿﺎرات آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻗﺎﺿ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ]و آن را ﻣﺮوه
ﻣداﻧﻨﺪ[ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ«.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
وﻟ زن ﻧﺼﺮاﻧ ،ﮐﺴ از ﺧﺎﻧﻮادۀ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻠﺤﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻟ او ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا دﯾﻨﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
در »ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع« ) (۵۳ /۵در ﺑﯿﺎن ﺷﺮط وﻟ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺳﻮم» :اﺗﻔﺎق دﯾﻦ« وﻟ و ﻣﻮﻟ ﻋﻠﯿﻬﺎ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴ در آورد و ﻧﻪ ﺑﺮﻋﺲ .در اﺧﺘﯿﺎرات آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ زن ﯾﻬﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و وﻟ او ﻧﺼﺮاﻧ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﺲ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو رواﯾﺖ درﺑﺎرۀ ارث ﺑﺮدن آﻧﺎن از ﯾﺪﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد .در ﺷﺮح اﻟﻤﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺰم ﺷﺪه و
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺼﺮاﻧ ﺑﺮ زن ﻣﺠﻮﺳ وﻻﯾﺖ ﻧﺪارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن؛ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺐ از ﯾﺪﯾﺮ ارث ﻧﻤﺑﺮﻧﺪ… و ﺳﻠﻄﺎن ،زنِ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ را ﮐﻪ وﻟ ﻧﺪارد ﺑﻪ ازدواج در ﻣآورد ]ﯾﻌﻨ وﻟ او در ازدواج ﻣﺷﻮد[«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺧﺎﻧﻮادۀ او ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺼﺮاﻧ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺿ ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ـ او را ﺑﻪ ازدواج درﻣآورد
و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣ در ﻣﻨﻄﻘﮥ او.
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در »ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ« ) (۳۲۲ /۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻧﺼﺮاﻧ ازدواج ﮐﻨﺪ ﻣﺮ آنﮐﻪ آن
زن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ از زﻧﺎ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﺎح او را وﻟ او ﯾﻌﻨ ﭘﺪرش ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ :ﻧﺎح ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﺎ ]وﺟﻮد و اﺟﺎزۀ[ وﻟ.«
و اﮔﺮ ﮐﺴ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻔﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻤﺎ ازدواج او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﮔﯿﺮد و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎدرش او را ﺑﻪ ازدواج درآورد زﯾﺮا ﻣﺎدر در ﻋﻘﺪ ﻧﺎح وﻻﯾﺖ ﻧﺪارد«.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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