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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آبان  17: تاریخ       موضوع کلی: قاعده جبّ     

 1442ربیع االول  21مصادف با:                   _الف( حقوق اختصاصی خداوند  _موضوع جزئی: قلمرو قاعده       

 12جلسه:                                       مورد پنجم: حدود و تعزیرات                           

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

ان به سه قسم تومیبحث در قلمرو قاعده جّب بود. عرض کردیم در یک تقسیم بندی کلی، حقوق و تکالیف انسان را 

تقسیم کرد. حق و تکلیف اختصاصی خداوند. حق و تکلیف اختصاصی مردم. حق و به یک معنا تکلیف مشترک بین خدا 

 و مردم.

تا اینجا به چهار مورد  در دسته اول خود بر دو دسته است( )که در قسم اول یعنی حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند

چون برخی از کفارات در حیطه ). سوم عتق و کفاره روزه و مانند آن؛ ضحعبادات میکی شرک و کفر. دوم پرداختیم. 

به نوعی وارد در محدوده حقوق  هاآنرند. یا مثال نذر و قسم اگر جنبه مالی داشته باشند، گیمیحقوق مشترک قرار 

آخرین موردی هم که به آن پرداختیم، در مورد اسباب وضو و غسل بود ( خواهیم پرداختها که به آنند شومیمشترک 

د شومیبا اسالم پوشیده  هاایند که آیا شومی، سبب طهارت و غسل سل. یعنی آن چیزهایی که سبب وضوو همچنین غَ

 این هم بحثش گذشت.د یا خیر. شومیو محو 

 مورد پنجم: حدود و تعزیرات

ند تبارک و تعالی د و اختصاصا مربوط به خداوشومیمورد دیگر که باز به نوعی از قسم اول حقوق و تکالیف محسوب 

عین و تعداد مشخصی از یرات است. باالخره در اینکه بعضی از کارها در اسالم سبب شرعی مجازات ماست، حدود و تعز

د که اندازه خاصی شومییر شرعی زی نیست. یا بعضی از کارها سبب تعتردید ه است مانند زنا، لواط، شرب خمر و...تازیان

یر را در ب این امور و این کارها شده باشد و اسباب حد و تعزبرای آن بیان نشده است. کافری که در دوران کفر مرتک

یعنی آیا به خاطر زنا در دوران کفر، شرب  یا نه؟ ماندسببیت باقی می دوران کفر ایجاد کرده باشد، آیا بعد از اسالم این

 شودمجازات می پس از مسلمان شدنیر است، زو یا بعضی از کارهایی که موجب تعخمر در دوران کفر، یا لواط و یا قذف 

 یا خیر؟ ندثابت هست مربوط به این آیا احکام و تکالیف و یا برخی از حقوقو 

ممکن  عدمُ الخالف وجود داشته باشد هرچندشاید یرات مشمول این قاعده است، شهرت قویه و یا و تعزاینکه حدود در 

رد. بعضی از گیمیبتوانیم استفاده کنیم که قاعده جب اینجا را در بر ن بارات و کلمات و استدالل ها،از بعضی از ع است

همه ادعا  یا در مقابل بسیاری ود. ناشعار خیلی قوی نباشعبارات و کلمات مشعر به این معنا است در حالی که شاید این 

د. چون صاحب عناوین بعد از ذکر اسباب مختلف موجب کنمییرات هم این قاعده جریان پیدا کرده اند که در حدود و تعز
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عنوان  د تحتکنمییک قولی را نقل  و، بردنام میاز یک سری اسباب ثبوت یک حق و یا تکلیف شرعی غیر از ضمانات، 

ن باشد که برخی حتی در حدود و ای ممکن است آن عبارت مشعر به د.کنمیعدمُ الجب مطلقا و دلیل آن قول را هم ذکر 

د برایش ذکر کرد که بعدا اشاره شومید. ولی محملی هم کنمیاهند بگویند قاعده جب جریان پیدا نخومییرات هم تعز

 خواهیم کرد.

حداقل این است که د، شومی هااینیرات و اینکه قاعده جب شامل ه اسباب حدود و تعزمورد جب نسبت ببه هر حال در 

 شهرت قویه و یا چیزی نزدیک به اتفاق وجود دارد.

 ادله شمول قاعده

 اما دلیل بر این مسئله چیست؟

 دلیل اول

سیره پیامبر اسالم است. غیر از آن ادله ای که به طور کلی ما در بحث مستندات قاعده گفتیم، اینجا به خصوص  اولدلیل 

کسانی که  تواند مورد استناد قرار گیرد.می یر نسبت به کسانی که اسالم آوردندیامبر مبنی بر عدم اجرای حد و تعزسیره پ

پیامبر دند، اما در عین حال در دوران پس از اسالم، کرمیشرب خمر  مسلما مرتکب این امور شده بودند، زنا، لواط و

 جاری نکردند. هاآنیر بر اعمالی مجازات نکردند و حد و تعز به واسطه چنین کافران راهیچ یک از آن 

ردند افرادی وکانی که بعدا اسالم آد به آن استناد کرد از این باب که حتما در بین کافران و مشرشومیاین دلیلی است که 

در ارتکاب این محرمات شهرت داشتند. یعنی شهرت به شرب خمر، شهرت به زنا و... ولی با اینکه جزئیات که بودند 

 ه نسبت به این افراد معلوم الحالد، جایی گزارش نشده کندکرمیبط ضرفتار های پیامبر و سخنان پیامبر را معموال ثبت و 

 د.یر جاری کرده باشپیامبر حد و تعز

 دلیل دوم

عن محمد دلیل دوم که چه بسا به عنوان تایید بشود به آن اتکا کرد، روایتی است از جعفر بن رزق اهلل. روایت این است: 

بن احمد بن یحیی عن جعفر بن رزق اهلل قال: قُدِّمَ الی المتوکل رجلٌ نصرانیٌ فجرَ بإمرأۀٍ مسلمۀ و أراد أن یقیمَ علیه الحد 

مه حد بر آن مسیحی که با یک زن مسلمان زنا کرده بود، نزد متوکل آوردند و او قصد جاری کردن و اقا یک مرد فأسلَمَ.

ایمانُه شرکه  هدمفقالَ یحیی بن اکثم: قد ند مسلمان شد. کنمیاین مرد تا دید دارند بر او حد جاری  مرد مسیحی را داشت.

ه اسالم آورد، شرک و فعل او را از بین برد و نابود کرد. یعنی گناه شرکش ک یحیی بن اکثم گفت: این مرد همین و فعلَه.

 شد. هدمبخشیده شد، آن زنایی هم که مرتکب شده بود، به واسطه ایمان 

 قالَ بَعضُهُم: یُفعَلُ به کذا و کذا.و بعضی گفتند که باید سه تا حد بر او جاری شود. حدود.  و قال بعضُهُم: یُضرَب ثالثۀ 

متوکل  و سواله عن ذلک. (علیه السالم)فأمَرَ المتوکل بالکتاب الی أبی الحسن الثالث د فالن کار و فالن کار باید شود. گفتن
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فلما قدمَ الکتاب، کَتَبَ ابوالحسن )علیه السالم( یک نامه ای نوشت به امام هادی )علیه السالم( و از این مسئله سوال کرد. 

 دست امام رسید، امام در پاسخ نوشتند به این شخص باید آنقدر زده شود تا بمیرد.نامه که به  یُضرَب حتی یموت.

قالوا یا  ون را قبول نکردند. یحیی بن اکثم این را نپذیرفت و فقهای آنجا هم ای ذلک. عسکرفأنکَرَ یحیی بنُ أکثَم و فقهاء ال

گفتند از ابوالحسن ثالث  فقهایی که آنجا بوند به سنۀ.کتاب و لم تجئ عن هذا فإنّه شیئٌ لم ینطق به  أمیرَ المؤمنین سله

، إنّ فقهاء المسلمین فکتَبَیعنی امام هادی سوال کنید که چنین چیزی نه در کتاب قرآن آمده و نه در سنت وارد شده است. 

نامه نوشت به امام  .موتیقد أنکروا هذا و قالو لم تجئ به سنۀ و لم ینطق به کتاب فبین لنا بما أوجَبتَ علیه الضرب حتی 

سنت وارد نشده است.  یند آنچه که شما فرمودید نه در کتاب و نه درگومیند و کنمیهادی که فقهای مسلمین این را انکار 

 پس برای ما بیان کن که به چه دلیل الزم دانستی که این مرد کتک زده شود تا بمیرد؟

لم یک ینفعهم قالو آمنا باهلل وحدۀ و کفَرنا بما کنا به مشرکین فنا سبأرأو ما فکَتَبَ علیه السالم: بسم اهلل الرحمن الرحیم، فل

قال: فأمَرَ به المتوکل فضرب حتی مات.  1نا سنۀ اهلل التی قد خَلَت فی عباده و خَسِرَ هنالک الکافرون.سایمانهم لما رأو بأ

 2کل دستور داد همین کار را بکنند و آنقدر کتکش زدند تا مرد.متو

 3یت را طبرسی در احتجاج هم آورده است از جعفر بن رزق اهلل.واهمین را و مضمون این روایت را مالحظه فرمودید معن

فقط مرحوم کلینی به این ترتیب نقل  4و مرحوم کلینی هم این روایت را با واسطه از جعفر بن رزق اهلل ذکر کرده است.

 عن جعفر بن رزق اهلل. یعنی یا احمد عن جعفر بن رزق اهلل أو رجلٍید: عن محمد بن یحیی عن محمد بن گومیکرده و 

 که از این جهت محمد بن احمد از جعفر بن رزق اهلل بی واسطه نقل کرده و یا گفته أو عن رجلٍ عن جعفر بن رزق اهلل

 د.شومیمقداری اشکال در سندش پیدا 

یند همینکه امام دستور گومییر؟ د بر اجرای حد و تعزکنمی مهم این است که این روایتی که اینجا ذکر شده، چطور داللت

لم یک ینفعهم ایمانهم ف که ستداللی که به این آیه کردندادادند به اینکه یُضرَب حتی یموت یعنی آنقدر زده شود تا بمیرد و 

ندارد. یعنی  هاآنبه حال  و نفعیدهد که ایمان بعد از این فایده ای ندارد ، خود استدالل به این آیه نشان میناسلما رأو بأ

که وقتی دید  یدمودآورند. در داستان هم مالحظه فرنند در مقابلشان هیچ راهی وجود ندارد، آنوقت ایمان میبیمیوقتی 

گوییم این روایت باهد جاری شود اسالم آورد. با این بیان به نوعی شاید بتوان استدالل را پذیرفت و خومیحد بر او 

 د.کنمیاین  داللت بر

 

                                                            
 .85و  84. سوره غافر، آیه  1

إن أسلَمَ عندَ إقامۀ  ، حدیث دوم، تحت عنوان باب قتل یهودی و النصرانی إذا زنا بمسلمۀ و 36، باب 41، ص 28. وسائل، ج 135، حدیث 38، ص 10. تهذیب، ج  2

 الحد.

 .454. احتجاج، ص  3

 .2، حدیث 238، ص 7. کافی، ج  4



77 

 

 کالم شیخ انصاری

یدشان همین ها هم عقاسالم مانع اجرای حد بر او نیست. بسیاری از فقمعتقد است البته در اینجا مرحوم شیخ انصاری هم 

 است مانند صاحب جواهر.

د، این کنمیه این آیه د استدالل بنظری داده ای نینید وقتی امام )علیه السالم( در پاسخ از اینکه چرا چگومیمرحوم شیخ 

 کاری است که گفته اند انجام دهید. استدالل در واقع تایید آن 

د شومین شخص برداشته انیم استفاده کنیم که حد از ایتومیاینکه آیا از این روایت ما  یکی ؛اینجا دو مسئله وجود دارد

اهد بگوید که امام وقتی خومیشیخ انصاری در واقع د یا خیر؟ کندیگر اینکه آیا بر اعتبار قاعده جب داللت مییا خیر. 

 همانطوررا قبول دارد  بلَهقَاالسالم یجبّ ما د و امام کنمیبه این آیه استدالل کرده، یعنی قبول دارد که اسالم جبّ ما قبل 

د شومیعنی اسالم باعث قَبلَه، ی ما هدماین بود که اسالم ی هاآنکه در ذهن یحیی بن اکثم و سایر فقها بود. چون در ذهن 

 ه شرکه وایمان مهدقَد  . و گفتدشومیگفت حد بر او جاری ن وده است نادیده گرفته شود. لذا ویآنچه را که در قبل ب

بفهماند که بله ما  هاآناست به خومیفعله. این مضمون یجب ما قَبلَه است. منتهی امام وقتی به این آیه استدالل کرد، کأنّ 

هدم گناهان و  د، اسالم و ایمان باعثشومیم قبول داریم مفاد قاعده و مضمون را که ایمان باعث هدم شرک و کفر ه

اهد بفرماید خومیهی را امام تقریر کرده و پذیرفته، منت دشومیاستفاده  د، یعنی آن عمومی که از حدیث جبّشومیمعاصی 

بل از آنکه یکوقت ق د چونشومیاسالم مانع اجرای حد ن رد نصرانیدر مورد این م که در خصوص حد اینچنین است که

ه هم نکشیده و آورد که اصال بحث حد نیست و اصال بحث به محکماو را در شرایطی قراردهند که مأیوس شود ایمان می

در مرحله ای است  رشد. اما وقتی کابود، این کار موجب ثبوت حد بر او میقبال یک کاری کرده و طبیعتا اگر مسلمان می

مسلماً آن  ترس از اجرای حد مسلمان شود، رخاطبه حد نرسیده است تا بخواهد از روی ترس مسلمان شود و به که 

 دارد.اسالم همین حد را هم بر می

د شومییند مانع اجرای حد نگومیشود تا جلوی حد گرفته شود، در اینجا میاما اگر اسالمش از روی ترس باشد مسلمان 

 1دارد.یند همین اسالم هم حد را از او بر میگومیعضی در اینجا هرچند این مورد هم شاید محل اختالف باشد. چون ب

 2نظیر این مطلب را هم صاحب جواهر دارد.

یر در این گرفته برای اثبات اینکه حد و تعز باالخره این روایت از ناحیه بزرگان از جمله شیخ انصاری مورد استناد قرار

یر، این عمومیت به قوت خودش یل و عوامل حد و تعزدالد و اال نسبت به سایر اسباب و شومیمورد به خصوص ساقط ن

در صورتی  برد. تنهاد و از بین میکنمییر را پاک تعز و دکنمیآن حدود را بر طرف  م  یجبّ ما قَبلهالساالباقی است و 

اهد جاری شود شهادتین را خومینند حد بیمیی و... باشد و وقتی که د که ایمان از روی ترس، ناچارشومیاینچنین ن

                                                            
 .508، ص 2. کتابُ الطهارۀ، ج  1

 .313، ص 1ج جواهر الکالم، .  2
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در این د. کأن کنمییرات جب ما قَبل نم مطلقا اسالم نسبت به حدود و تعزاین غیر از این است که بگویی ند.کنمیجاری 

 رد به خصوص حضرت این را فرمودند.مو

جواب دارد، در واقع ضمن  فرمودند نفس اینکه امام با این آیهمالحظه فرمودید که مرحوم شیخ خیلی واضح و روشن 

سبت یید کردند، اما کأنّ فرمودند ناعموم حدیث را تقریر کردند، و آنچه که یحیی بن اکثم فهمیده بود را اصلش را ت اینکه

یمانه شرکه و فعله، د. چون همه هم تعجب کردند، یحیی بن اکثم گفت یهدم اشومیاری نجبه خصوص این کافر، آن قاعده 

بیان کردند که بله امام در جواب این آیه را  بنابراینلذا منشأ سوال شده بود برایش.  همان مضمون قاعده جب است واین 

 ر چه موقعیتی حاصل شده باشد.د، ولی مهم این است که این ایمان چگونه و دکنمیهدم ایمان شرک کافر را در گذشته 

ا نپذیرفت و اال اهد جاری شود یا قبل از آن؟ کأن این یک مورد خاص است که امام آن روخمیآن وقتی است که حد 

د. بله اسالم مانع اجرای حد شومییعنی گمان نکنید که در هر شرایطی اسالم مانع اجرای حد  دارد. اصلش را امام قبول

 د اما به این شرط که اسالم از روی ترس از اجرای حد نباشد.شومی

 حقق خوییاشکال م

پذیرد. مرحوم آقای خویی هم قبول دارند که حد این روایت را نمیبه در اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی کرده و استناد 

د حد بر او جاری شود. ولی اینکه از این روایت بشود ید و باشومینسبت به کافری که به زن مسلمان تعدی کرده ساقط ن

 اشکال کرده است.را استفاده کرد  این

که امام استدالل به این آیه کرد در مقابل برداشتی که یحیی بن اکثم داشت و سوالی که متوکل کرده  ید همینمیفرماایشان 

دانستند. چون اگر این روایت از پیامبر صادر شده خودش حاکی از این است که کأن امام آن حدیث را صحیح نمی ،بود

 انست این را تایید کند.تومیبود، این جریان خودش قرینه بود بر اینکه این حرف درست است و این روایت 

ت که این روایت چنین معنایی ندارد. اساس اشکال پس دقیقا در نقطه مقابل مرحوم شیخ و جمعی دیگر، ایشان معتقد اس

االسالم استدالل به آیه کرد و آیه را ذکر کرد، معنایش چیزی جز این است که  مرحوم آقای خویی این است که وقتی امام

گفت که حد  د، لذا آنطور فتوا داد.کنمیدر ذهن یحیی بن اکثم این بود که اسالم جب ما قبل  را قبول ندارد؟ یجب ما قَبلَه

درست نقطه مقابل او، امام استدالل کرد به آیه ای که معنا و مضمون مانه شرکه و فعله. یبرایش جاری نکنید چون یهدم ا

 حد جاری شود. د و باید برای اوشومیآن آیه این است که اسالم موجب هدم ما قبل ن

 ایشان. د که امام به حدیث توجهی نداشتند. این بود اشکالشومیپس معلوم 

 بررسی اشکال محقق خویی

د شومیبا توجه به توضیحاتی که ما دادیم در تقریب استدالل به این روایت و آنچه که از شیخ انصاری نقل کردیم، معلوم 

 که این اشکال وارد نیست.
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باشد از پیامبر. د که حدیث جب اساسا صادر نشده شومیاستناد به آیه و عدم استدالل به حدیث جب، دلیل بر این نچون: 

استند بگویند خومی کردند و آیه ای که فرمودند، در اصل صدور آن اشکال کردند. آنچه که امام در اینجا ذکرایشان چون 

که این مورد از مواردی است که از آن عموم استثنا شده است. یعنی همان استفاده ای که مرحوم شیخ از این روایت دارند. 

ید بله درست گومیاند تقریر همان چیزی باشد که یحی بن اکثم فرموده بود. تومیروایت در واقع شیخ انصاری فرمود این 

باشد و این منافاتی با آن ندارد. ، ولی اسالمی که از روی ترس باشد، مانع اجرای حد نمیاالسالم یجب ما قَبلَهاست که 

امام معتقد بودند نیاورده و اشاره ای به مضمون و مفاد حدیث نکردند، دلیل بر این نیست که به میان از حدیث  ذکریاینکه 

 که این حدیث صادر نشده از پیامبر.

 نتیجه

 اینکه این را ما مؤید قرار دهیم ان به آن استناد کرد.تومیرسد که این دلیل، دلیل خوبی است و لذا مجموعا به نظر می

 این را به عنوان مؤید گفتند. لذا که در سند روایت از دید برخی وجود دارد، باشد ی مشکل رشاید به خاط

آن  یرات یعنیزه تعبیر دقیق تر اسباب حدود و تعیرات و یا بزتعحدود  بحث در این بود کهلّه، فتحصل مما ذکرنا ک

رود؟ سببیت زنا برای از بین میبا اسالم  هاآن تیسبب ،ندشومییر چیزهایی که اگر مسلمان باشد سبب ثبوت حد و تعز

و فی  سالم یجب ما قَبلَهاال نتیجه این شد که ،حد، سببیت قذف برای حد، سببیت شرب خمر، لواط و سایر محرمات

 ند. این هم مورد پنجم بود که ذکر شد.شومیبا اسالم پوشیده و محو  هاایند که کنمیعضی از ادله دیگر اقتضا الجمله ب

 اند در قسم اول یا دوم قرار بگیرد که انشاء اهلل در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد.تومیمورد ششمی هم وجود دارد که 

 سوال:

بحث نید که مرتکب حرام هایی شده بودند. بیمیاستاد: خیر، آن را در سیره پیامبر هم نسبت به بزرگان کفر و قریش 

شرتشان یا ایی که مبهاآنیی که عنود بودند مانند ابوسفیان و هند و هانآقصاص را در قسم سوم حقوق خواهیم گفت. 

مجازات پیامبر هیچکدام را  هااینوردن به هر حال با اسالم آ ر محرز بود،عموی پیامب در قتل کسانی مثل حمزهآمریتشان 

 جاری نکردند. هاآنیرات را بر نکردند و حدود و تعز

 سوال:

است. احتمالی که ایشان گفتند  تنا است، و گاهی هم احتمالی مرجوحاهی قابل توجه و قابل اعاستاد: خیر این احتمال گ

 رسد در این جهت حق با مرحوم شیخ است.باالخره به نظر می با توجه به مطلب شیخ، واقعا کدامشان ظاهر روایت است؟

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


