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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 3111مهر  31: تاریخ        : قاعده جبّموضوع کلی     

 3441صفر  31مصادف با:             اشکال سوم     _بررسی اشکاالت حدیث  _ه قاعده موضوع جزئی: ادل      

 8جلسه:                            ها                  چهارم و پنجم و بررسی آن                          

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

به این  پنج اشکال نسبتحدودا وارد شده بود. گفتیم  بلَهما قَ االسالم یجب حدیثبحث در اشکاالتی بود که نسبت به 

کردیم و ذیل اشکال  اشکال سندی بود که پاسخ دادیم. دو اشکال دیگر را هم مطرح هاآنحدیث ذکرشده که یکی از 

رض اءاهلل متعانشلت و قُلتی قابل طرح است که برای تکمیل بحث درباره اشکال سوم، این را هم باید سوم، یک إن قُ

بشویم. اشکال سوم این بود که اگر ما ملتزم به اطالق و عموم االسالم یجبّ ما قَبلَه بشویم و بخواهیم این جبّ و قطع و 

آید که مستهجن است. چون قطعا اسباب و شرایط از می خروج اکثر و تخصیص اکثر الزم کنیم،همه چیز محو را شامل 

باید به تخصیص اکثر ملتزم شد و آنهم مستهجن است. ما پاسخ این اشکال را کأن دایره این حدیث خارج اند. بنابراین 

ر أو ریم و عرض کردیم که مفاد این حدیث، این است که آنچه به سبب اسالم و از ناحیه اسالم بر این شخص مِنَ الضداد

ج د و گفتیم خروشومید. لذا شامل اسباب و شرایط نشومیالعقوبۀ ممکن است مترتب شود، با اسالم آوردن بر طرف 

 اسباب و شرایط، خروج تخصصی است.

 إن قُلت

با  یناإن قلتی که در اینجا مطرح است، این است که اگر اسباب و شرایط بالتخصص از این حدیث و روایت خارج اند، 

درباره طالقی که در دوران جاهلیت و قبل از و یاتی که هم در کتب اهل سنت و هم در کتب شیعه ذکر شده اروبرخی 

؟ یک روایتی است که ابی عثمان نهدی نقل کرده و ما این روایت را قبال خواندیم و قابل جمع نیستاسالم اتفاق افتاده 

مجلسی هم آن را در بحار نقل کرده اند که شخصی به نزد عمر  جزء روایاتی بود که در دلیل دوم ذکر شد و مرحوم عالمه

خلیفه دوم آمد و گفت من همسرم را در زمان کفر و شرک طالق داده ام به یک طالق، در اسالم به دو طالق دادم، حال 

صه برای د سه طالقه؟ چون سه طالق موجب حرمت ابدی است. تا اینکه امیرالمؤمنین آمدند و بعد از نقل قشومیاین 

اسالم ما قبل خودش را از بین برده،  هَدَمَ االسالم ما کانَ قَبلَه، هی عندکَ علی واحدۀ.ایشان، حضرت اینطور فرمودند: 

نَ الطالق واقع شده ساقط است. یعنی آن یک هیَ عندکَ علی واحدۀ. الزمه این بیان این است که آنچه که در حال کفر مِ

کفر کالعدم است و فقط آن دو طالقی که در حال اسالم واقع شده معتبر است و اگر طالق واقع شده در حال شرک و 

 :اسالم صورت بگیرد و اینکه حضرت فرمود محیطبخواهد حرمت عارض شود و ثابت شود، باید یک طالق دیگر هم در 
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د یک طالق دیگر بایاین حرمت متوقف بر یک طالق دیگر است. یعنی  أنمعنایش این است که ک هیَ عندکَ علی واحدۀ

 ت بگیرد تا حرمت محقق شود.صور

اینطور نیست که اسباب و شرایط به قوت خود باقی  آنچه شما گفتید سازگار نیست. کأنظاهر این روایت با  بنابراین

نید بییمبمانند. شما گفتید که همه اسباب و شرایط بالتخصص از دایره این قاعده خارج اند، اما اینجا بر طبق این روایت 

 که اسالم حتی سببیت یک طالق را به ضمیمه دو طالق دیگر برای حرمت نفی کرده است.

 قلتُ 

د، این است که تمامُ السبب باید در حال اسالم محقق شود. االن سه طالق سبب برای شومیآنچه از این روایت فهمیده 

د این شومیحرمت است؛ یک طالق در حال کفر واقع شده و دو طالق در حال اسالم. کأن آنچه که از این روایت فهمیده 

د. اما اگر جزئی از سبب در حال وشمیحکم حرمت بر آن بار  در محیط اسالم محقق شود، تمامهاست که اگر این سبب ب

در حال اسالم محقق شود، این موجب حرمت نیست. باید تمام این سه طالق در محیط اسالم واقع  آنبرخی از کفر و 

 شده باشد تا موجب حرمت شود. 

ر ا در واقع اگان این مسئله را حل کرد؟ اینجتومیان داد. حال با این جواب چطور تومیاین یک جوابی است که در اینجا 

الق سببیت منافات داشته باشد. طگفته شد اینطور پاسخ دهیم، اینجا نفی سبیت نشده تا با آنچه در پاسخ به اشکال سوم 

ت بینونۀ یک امری اسالالطالق لإلنقطاع و  در دوره کفر همسرش را طالق داده، این طالق واقع شده، سببیۀ دارد؛ اگر مثال

یعنی به عبارتی دیگر در روایت سوال نشده از اینکه این زنش را در دوران شرک طالق داده و که بحثی هم در آن نبود. 

د یا خیر. این از احکام شومی حرمتحاال آیا این طالق قبول است یا خیر. بلکه بحث در همان سه طالق است که موجب 

 آید.پدید میو آثار اسالم است که اگر کسی همسرش را سه طالق بدهد، حرمت نکاح با او 

برد هر آنچه را که در گذشته بود، منافاتی ندارد با اینکه اسباب د و از بین میکنمیهدم  ما قَبلَه االسالم یجباینکه پس 

ثالثۀُ تطلیقات للحُرمَۀ حکمی اسالمی است و در واقع  التطلیقات این عموم خارج باشند. چون سببیۀ و شرایط از دایره

یعنی  د.شومیاین سه طالق در محیط اسالمی واقع شد، حرمت مترتب  بتمامه یعنیاهد بگوید اگر این سبب خومیاین 

همین که بعضی از اعالم هم فرمودند، باالخره درست است که یک طالق در گذشته واقع شده اما چون سببیت سه طالق 

د و اگر مسلمان بود، این سه طالق شومیرمت برای حرمت یک حکم اسالمی است، از دید اسالم این سه طالق موجب ح

انست وتمیاهد بگوید آنچه که قبال واقع شده که در واقع خومیشد، االن که مسلمان شده موجب بینونۀ و حرمت دائمی می

با ضمیمه دو جزء دیگر و دو طالق دیگر موجب بینونۀ شود، آن کالعدم است. پس بین آنچه که این روایت بر آن داللت 

 ل جمع است.رسد که ناسازگاری وجود ندارد و قاببه نظر می مفاد این حدیث گفته شد،د و آنچه که درباره کنیم
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 پاسخ بعضی از بزرگان

در ان ایش ید علمش را به اهلش واگذار کنیم.در اینجا فرموده اند که این روایت را ما اساسا با البته بعضی از بزرگان هم

اوال سند این روایت ضعیف است و ثانیا اگر ما بخواهیم به مضمون این روایت، یعنی همین روایتی  :یندگومیپاسخ إن قُلت 

که داستان تطلیق در زمان شرک و دو تطلیق در زمان اسالم را ذکر کرده، ملتزم شویم، تالی فاسدی دارد. تالی فاسدش 

م. یعنی بگوییم سایر اسباب و شرایط شرعی اگر هم این است که در مورد سایر اسباب و شرایط شرعی هم این را بگویی

در زمان اسالم واقع شد سببیت دارند و اال ندارد و این چیزی نیست که بتوان به آن ملتزم شد و کسی به آن ملتزم شود. 

امرش را به یند گومیلذا این حدیث هم سندا محل اشکال است و جابری برای او نیست و هم داللتا مخدوش است و لذا 

 گویند این مؤیدی هم دارد و آنمیالبته  .شانه خالی کرده اند شیم و کأن از حل این مسئله و پاسخکنمیاهلش واگذار 

لی إ سألتُه عن نصرانیۀٍ :دکنمیزرارۀ از امام باقر )علیه اسالم( نقل  هحی ذکر شده کیه زن مسکه در مورد عدروایتی است 

ماید اگر نصرانیه و زن مسیحی بعد از آنکه طالق داده فرمی 3إنّ عدتها، عدۀُ المُسلِمَۀ.اذا أسلمت بعدَ ما طلّقَها ف :أن قال

به صراحت بر لذا شد اسالم آورد، عده اش همان عده مسلمان است. پس معنایش این است که این طالقش صحیح است، 

همان عده زن مسلمان عده نگه  د و فقط چون عده اش باقی مانده، باید بهکنمیصحت طالق او در حال شرک داللت 

 د. حاال این روایت با روایتی که از امیرالمؤمنینکنمیدارد. این حاکی از بقاء این سبب است، این داللت بر صحت این طالق 

درباره آن دو طالق نقل شد سازگار نیست. سپس گفته اند که این روایت سندش در مقابل آن روایت که ضعیف بود 

داللتش هم کامال واضح و روشن است. چون به صراحت بر صحت این طالق در حال شرک داللت دارد. صحیحه است و 

ترتب اثر بر اسباب و شرایط در زمان شرک یک امری است که کامال مسلم است و خارج  لذا وقوع این اسباب و شرایط و

 د.شوست و موجب اشکال به این روایت نمیا ما قَبلَه االسالم یجباز دایره 

 بررسی

هَدَمَ االسالم ما کانَ قَبلَه هی عندکَ همانطور که عرض کردیم، نیازی به این پاسخ و جواب نیست. اگر ما گفتیم منظور از 

 پذیرد که تمامُ السبب در این دورانرا برای تحریم نکاح میسه طالق این است که اسالم در صورتی سببیت  علی واحدۀ

رسد حکام اختصاصی اسالم است. لذا بین روایت زرارۀ و روایت ابی عثمان النهدی به نظر میواقع شده باشد. چون این از ا

تنافی وجود ندارد. چون این باالخره از مختصات اسالمی و مربوط محیط اسالمی نیست که اگر زنی طالق داده شود در 

نیست،  مطرح مسئله طالق و جدایی د. در این روایت در واقعشومیدوران شرک، آن طالق مؤثر است و جدایی حاصل 

ت ولی سبلکه تأثیر سه طالق در حرمت است. منظور این است که اگر این تمامُ السبب در دوران اسالم واقع شود مؤثر ا

 شود و بعضی االن، قابل قبول نیست.اگر بعضی از آن در گذشته محقق 

                                                           
 .1، حدیث 80، کتابُ الطالق، ابوابُ العدد، باب 10. وسائل، ج  1



01 

 

ق داده، آن طالق بما أنّه طالقٌ موجب جدایی شده و سببیت ، یک طالآن زمانی که طالق داده باالخره أن یُقال إال اللهم

دهد، این هم یک جدایی است. فرض کنید که ازدواج کرده اند، االن دارد داشته برای طالق. االن هم که دارد طالق می

ید یگویمفته و ن قبلی را نادیده گرچرا آدهد، بگوییم آن یک طالق و این هم یک طالق. پس دوباره بعد از اسالم طالق می

د از یگومیواقع شده، دوباره به زوجیت در آمدند. زمان مؤثر نیست؟ این منافات ندارد با آنچه ما گفتیم. بله طالق آن 

د. این چه منافاتی دارد با آن؟ بین این دو روایت )روایت ابی شومیزمانی که مسلمان شدید سه طالق باعث حرمت 

نافاتی نیست که بخواهیم به نوعی بین این دو جمع کنیم و یا روایت زرارۀ را مقدم کنیم عثمان النهدی و صحیحه زرارۀ( م

رسد د بر آن دیگری. پس به نظر میشومیبه اعتبار سند و داللتش و بگوییم چون این صریح و صحیحه است، لذا مقدم 

 مشکلی از این جهت وجود ندارد. هااینکه بین 

 سوال:

 طالق دارد.استاد: خیر از آن جهت ا

 سوال:

مایید این طالق صحیح نباشد، این با آنچه که درباره اسباب و شروط اجماال گفتیم و به تفصیل در بحث فرمیاستاد: اینکه 

از قلمرو خواهیم گفت، مسلما این سخن صحیحی نیست. یعنی همه اسباب و همه شروط به نوعی اگر در قبل از اسالم 

هم برایش تاثیر و سببیت را  هاآنر باشد، یعنی هم معتب هاآندر حال شرک واقع شده باشد، مخصوصا از اموری که نزد 

امل این ش االسالم یجب ما قَبلَهند تردیدی نیست. در اینکه روایت شومیواقع  هااینقائل باشند. مثل نذر و... در اینکه 

طالق را  نمایید که چرا نیاییم ایفرمید هم تردیدی نیست. لذا این فرض را بگذارید کنار. شما شومیاسباب و شرایط ن

. اینجا دشومیاهد بگوید که این دو طالق بعدش واقع خومیالمؤمنین و بگوییم آن یک طالق است و امیر صحیح بدانیم

ی چه؟ یعن هَدَمَ االسالم ما کانَ قَبلَهپذیرفت. اینکه فرموده بود، امیرالمؤمنین باید در واقع سه طالق را میاگر چنین می

ع شد همگی از بین رفت. اینکه اگر معنایی غیر از این داشت، آن طالق صحیح بوده، االن هم دو آنچه که قبل از اسالم واق

اسباب و  ییمگومید. ما وقتی کنمیجدایی حاصل بشود در حالی که این روایت بر این داللت ن هااینطالق پس باید بین 

با ادله دیگر قبول کردیم و بعدا هم تاکیدا خواهیم  ند و این راکنمیشرایط به قوت خود باقی هستند و با اسالم تغییر ن

گفت، اینجا آنوقت چطور بگوییم که این اطالق دارد و به طور کلی همه مواردی را که مربوط به قبل از اسالم است را 

ز یک ا که این سه طالق مثال بعد از اسالم باشد. ما در مورد هیچ قید ندارد؟ لذا درست است که آن روایت شودشامل می

به  بلَهما ق االسالم یجباحکام و اسباب شرعی این را نداریم و اصال قید این را که باید بعد از اسالم باشد را نداریم. ولی 

 د.کنمینوعی این قید را و تضییق را ایجاد 
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 سوال:

اهد خومیداللت دارد و در این مورد هم عرض کردیم که این در واقع  )هَدَمَ االسالم ما کانَ قَبلَه(استاد: خیر، این روایت 

بگوید که سببیت سه طالق به عبارتی دیگر باید تمامُ السبب در دوره اسالم واقع شود. بنده هم اتفاقا این را پذیرفتم و 

 فرمایید.میشما هم دارید همین را 

 سوال:

ن بوده باشد. ما در بحث قلمرو یک بحثی که داریم همین است که آنچه که استاد: بله، به شرطی که در آن دوره هم اینچنی

لفت مخا هاایننَ القول، أو الفعل، أو الترک در دوران شرک داشته اند، یا بر اساس اعتقاد و ایین خودشان هم بوده و مِ هااین

دین بوده است. این بحثی است که بعدا  در واقع خارج از چارچوب تکلیف اسالم و هااینکرده اند، یا قول و فعل و ترک 

یان کنیم بییم که در این دو صورت آیا تفاوتی دارد یا خیر. عرض کردم که فعال مفاد اجمالی این حدیث را گومیانشاءاهلل 

 و اشکاالتی که در این مقام متوجه این روایت است را گفتیم.

 سوال:

در مقام بیان نیست. یعنی نوع ادله ای که بیان کننده تکالیف و  ن جهتاز ایاوال از آن جهت که اطالق دارد، ولی استاد: 

د نیست. ثانیا اینکه اگر ما گفتیم که کفار مکلف به فروع انبیان احکام شرعی و اسباب شرعی هستند از این حیث در مقام 

 که کافر بودند زنایزمانی هم د، قهرا کأن این تکالیف از قبل هم بوده است. یعنی از آن شومیو خطابات شامل کفار هم 

اهد وخمی االسالم یجب ما قَبلَه. و اساسا بودسرقت موجب قطع ید  بودند. آن زمانی هم که کافر محصنه موجب رجم بود

بگوید که گذشته ها گذشته و از این به بعد اگر معصیت، قول، ترک و فعل کردید باید عقوبت شوید و باید بخاطر کارهای 

ید وگمی ما قَبله االسالم یجبهم عقوبت دنیوی و هم عقوبت اخروی شامل حال شما بشود اما در عین حال کرده و نکرده 

 این جهت مشکلی وجود ندارد. را بگذاریم کنار. لذا از هااین

 خالصه اشکال سوم و بررسی آن

اطالق  برد، اینهمه چیز را از بین می ما قَبلَه االسالم یجباین بود که اگر  االسالم یجب ما قَبلَهگفتیم اشکال سوم به 

الم االساساسا از دایره این روایت یعنی  هاایندانیم در مورد اسباب و شریط اهد بگوید همه چیز. در حالی که ما میخومی

. آیدمشکل استهجان دارد چون تخصیص اکثر در آن الزم می ما قَبلَه االسالم یجب کأنخارج اند. پس  یجب ما قَبلَه

خ دادیم خروج اسباب و اسمطرح شود اما در عین حال اکثر افراد آن تخصیص بخورند؟ ما پ د یک قانونیشومیطور چ

اب و د به این بیان که اگر خروج اسبکنمیشرایط بالتخصص است ال بالتخصیص. مستشکل دوباره یک إن قُلت مطرح 

قوت خودشان باقی اند. اگر چنین است و شما  قطعا به هاآنشرایط بالتخصص است و خروج تخصصی دارند، یعنی 

ل ی اشکا؟ کأن کسییدگومییید که خروج اسباب و شرایط بالتخصص است، پس درباره روایت ابی عثمان نهدی چه گومی

د که طالق قبلَ االسالم کالعدم است. عرض کردیم که به این إن کنمید که این روایت در واقع دارد به وضوح اعالم کنمی
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د؛ یک جوابی که عرض کردیم بعضُ االعالم هم گفتند این بود که این منافات ندارد. در واقع د داشومیت دو جواب قُل

محیط ات باید در تطلیق است و منظور این است که تمام این نکاحالالتطلیقات لتحریم  ید سببیۀ ثالثۀگومیآنچه که روایت 

یک طالق در دوره قبل از اسالم باشد، آن دیگر سببیت تحریم ندارد. و این واقع شود تا مؤثر در تحریم باشد. اگر  اسالم

به شرط آن منافاتی هم ندارد که آن یک طالق در دوره شرک مؤثر هم باشد در جدایی اما تأثیر گذاری اش در تحریم، 

واسته خهم بزرگان بعضی از  ت. عرض کردیمهر سه در زمان اسالم باشد. این جوابی است که گفتیم درست اس است که

اند هم از نظر داللی بر روایت ابی عثمان نهدی خدشه وارد کنند و هم از نظر سندی و بگویند که این یک تالی فاسدی 

یم به اهلش و مؤید را هم روایت زرارۀ از امام باقر )علیه کنمیانیم به آن ملتزم بشویم و لذا این را واگذار تومیدارد و ما ن

عن زوجها در زمان شرک. ما عرض  نیداده اند که آن صراحت دارد در سببیت طالق و صحت طالق نصراالسالم( قرار 

کردیم که این جواب به نظر ما خالی از اشکال نیست و حق در جواب آن است که ما عرض کردیم. لذا مسئله روشن است 

 ارد.ییم، هیچ منافاتی ندگومیاعده قره قلمرو این و این حرف نه با آنچه که قبال گفته شد و نه با آنچه که در آینده دربا

 پس اشکال سوم هم به این روایت وارد نیست.

 اشکال چهارم

اشکال چهارمی هم در اینجا مطرح شده است که در واقع یک اشکال عقلی است به این بیان که اگر ما اسالم را باعث 

نیم و بخواهیم به معنای این روایت ملتزم شویم، این یک سقوط تکالیف و هدم ما قبل و محو گذشته در دوران کفر بدا

آید از این روایت و این حدیث علیتُ الشیئ لعدمِ تالی فاسد بزرگ دارد و اساسا مستلزم محال است. برای اینکه الزم می

 ؟آیدچنین چیزی الزم میچطور  نفسه. شیئ علت عدم خودش شود. محال است یک چیزی علت عدم خودش شود!

 هانآییم کفار مکلف به فروع و اعمال و تکالیف هستند. خطابات متوجه به کفار شده و گومیید از یک طرف ما گومی

منوط به اسالم است. این اعمال بدون اسالم هیچ اثری ندارند.  هاآنپذیرش اعمال  وامر و نواهی الهی را اتیان کنند وباید ا

. یید اسالم مسقط تکلیف استگومیاین اعمال. آنوقت از این طرف شما  د علت و سبب پذیرششومیپس اسالم در واقع 

 د علت برای ثبوتشومیاگر اسالم مسقط تکلیف باشد، معنایش این است که علت برای عدم خودش است. اسالم هم 

 د علت برای سقوط تکلیف.شومیتکلیف و هم 

آید یک چیزی علت برای عدم خودش باشد. آید. الزم میی، از این محال الزم مما قَبلَه سالم یجباالاگر بگوییم پس 

 این اشکالی است که در کلمات بزرگان مانند صاحب مدارک و بعضی دیگر ذکر شده و جواب هایی هم به این داده شده.

 بررسی اشکال چهارم

 پاسخ اول

علت اثبات تکلیف بر این شخص در آینده است. علیت اسالم یک جوابی که برخی گفته اند، این است که اسالم در واقع 

برای اثبات تکلیف فقط نسبت به آینده است ال بالنسبۀ إلی الماضی. یعنی تفکیک کرده اند در علیت بینَ المستقبل و 
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ین ببرند. ز بالماضی و خواسته اند به این ترتیب این تالی فاسد و استحاله ای که اینجا ممکن است وجود داشته باشد را ا

 سالم یجباالرا در نظر بگیریم، مقتضای حدیث این است،  ما قبله سالم یجباالاگر  این یک جوابی است که گفته شده،

ت نسبت . مسقط تکلیف است نسبت به ماضی، اما مثبت تکلیف اسإلی المستقبل و موجبٌ لثبوت التکلیف بالنسبۀ ما قَبلَه

 علیۀ الشیئ لعدمِ نفسه.به مستقبل. پس ال یَلزَم من ذلک 

 بررسی پاسخ اول

اند اشکال چهارم را بر طرف کند؛ چون اگر مثبت تکلیف نسبت تومیاست. این پاسخ ن ناتمامرسد که این پاسخ به نظر می

یید کفار در حال کفر مکلف به فروع اند، مکلف به نماز، روزه و حج اند؟ منتهی گومیبه آینده است، پس چرا شما 

مکلف اند و اگر هم اتیان کنند فایده ای ندارد چون صحت  هاایند اسالم که بیاورند قضا و تدارک ندارد و اال ییگومی

 منوط به اسالم است، این خودش دلیل بر ناصحیح بودن این پاسخ و این جواب است. هااین

 پاسخ دوم

آید اما بر مبنای خطابات قانونیه هیچ زم میاین اشکال تنها بر مبنای انحالل خطابات و توجه خطاب به خصوص کفار ال

و ما هم آن را در بحث های اصول  را ابداع نمودند آنکه امام )ره( )نظریه خطابات قانونیه بر اساس آید. مشکلی پیش نمی

 ریوذمح هااینخطاب متوجه به عموم است لذا شمولش نسبت به عاجز و کافر و امثال  دیم(ذیرفتیم و از آن دفاع کرپ

ندارد. خطاب اگر عام باشد، اعم از مسلمان و کافر، عاجز و غیر عاجز، غافل و غیر غافل، ساهی و غیر ساهی، اگر این 

 هااینخطاب متوجه همه باشد، همینکه غالب یا نوع مردم از این خطاب منبعث شوند ولو اینکه ما بدانیم یک عده ای از 

قدرت بر انجام این کار ندارند. همین قدر که اکثر و نوع قادر اند به این خطاب عمل کنند، کافی است برای عمل به خطاب 

د، وشمی همگانمانعیت ندارد. وقتی پای انحالل خطاب در کار نیست و خطاب به نحو عام متوجه  هااینو عجز بعضی از 

را بر  هانآنسبت به گذشته  االسالم یجب ما قَبلَهثابت کند و  هاآنرا برای بنابراین هیچ مشکلی ندارد که این تکالیف 

 تکالیف به همین نحو ثابت شود. طرف بکند و نسبت به آینده این

 رسد که اشکال چهارم هم  نسبت به این روایت وارد نیست.لذا به نظر می

 اشکال پنجم

عام نیست بلکه بیشتر مربوط به این روایت و استدالل به این  دیگر به نحوولی  مطرح شدهاشکال پنجمی هم در اینجا 

 روایت در خصوص بعضی از موارد است مانند زکات.

اید با شده بنابراین نب دارددر مقام امتنان  هااینج و امثال الحرقَبلَه مانند حدیث رفع، گفته اند که روایت االسالم یجب ما 

معارض باشد. اگر امتنان بر یک گروهی باشد، این امتنان نسبت به کافر نباید معارض با امتنان نسبت به یک  دیگرامتنان 

عد ول در دوران بالزم نیست بدهد مگر اینکه حلول حجماعت و حق یک گروهی باشد. اگر شما بگویید کافر زکاتش را 

 جعل شده و یک حقی برای هاآنت چون آنهم امتنانا بر از اسالم اتفاق بیافتند، این معارض با حق مستحقین زکات اس
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در اموال اغنیا قرار داده شده. اگر شما بخواهید از کافر این را اسقاط کنید، این معارض با حق دیگران است و با آن  هاآن

 د.کنمیامتنان تعارض پیدا 

این معارض است و با امتنانی که در حق دیگران  به مبتال السالم یجبّ ما قَبلَهفته اند ااین هم یک اشکال است که گپس 

 است، حداقل در بعضی موارد تعارض دارد.

 بررسی اشکال پنجم

ت متنانی که درباره دیگران صوراین امتنان است، این با ااین اشکال هم پاسخش روشن است برای اینکه اگر گفته شده 

د مسلمان برای اینکه رغبت به اسالم پیدا کنند. برای اینکه بیاینبشود. این امتنان نسبت به کفار است مقایسه  گرفته نباید

 شوند و از ترس آن مجازات ها و عقوبت ها برای اسالم آوردن توقف و اجتناب نکنند.

ود قرار داده بش یاما مسئله امتنانی که نسبت به دیگران مطرح است و آن امتنانی که باعث شده زکات برای گروه های

مطرح  هانآن اصناف مسئله امتنان مطرح نیست. در بعضی مصارف زکات اصال مسئله امتنان نسبت به نسبت به همه ای

ر اند به عنوان یک مانع و مشکل در برابتومیرند. لذا این نگیمینیست مانند عاملین زکات که کسانی هستند که اجرت هم 

 این روایت تلقی شود.

دو  ور کلی. پس به طبود را پاسخ دادیم ما قَبلَه االسالم یجبه دلیل دوم یعنی تا اینجا تقریبا این پنج اشکالی که متوج

آیه بود و دیگری این روایت. دو دلیل دیگر بر مشروعیت و اعتبار قاعده جبّ باقی مانده که یکی دلیل را بیان کردیم که 

 بحث از قلمرو. باید بیان شود و سپس انشاءاهلل برویم سراغ

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


