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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آبان  18: تاریخ       موضوع کلی: قاعده جبّ     

 1442ربیع االول  22مصادف با:                   _الف( حقوق اختصاصی خداوند  _موضوع جزئی: قلمرو قاعده       

  13جلسه:              هااقوال و ادله آن _نکاح مورد ششم: اسباب تحریم                            

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

بحث در حقوق اختصاصی خداوند بود که اگر کافری اسالم آورد، این حقوق و تکالیف پس از اسالم آوردن این شخص 

 د؟شومید و نادیده گرفته شومیکافر آیا کما کان باقی است یا قطع 

باالخره قاعده جب یا  دادیم و ادله آنها را ذکر کردیم که آیامورد از این حقوق و تکالیف را مورد بررسی قرار  5تا اینجا 

 حدیث یا ادله دیگر، شامل این موارد خواهد شد یا خیر.

 مورد ششم: اسباب تحریم نکاح

د به برخی از اسباب تحریم نکاح. ما در مورد اسباب گاهی بحث از خود عقود و شومیربوط ششم در واقع ممورد 

نوقت ند، آشومیگاهی در زمان کفر واقع  هااینیم مانند عقد نکاح یا عقد طالق و سایر معامالت. کنمیایقاعات را مطرح 

 دارند، این است که اگر مسلمان شدند بعد از اسالم، آیا این عقود و ایقاعات و سببیتی که نسبت به بعضی از آثار بحث در

عی مربوط به حقوق مردم و یا حقوق اختصاصی مردم است د. این هم چون به نونشومیهم محو  هاد یا آننمانباقی می

 در آن بخش بررسی خواهیم کرد. عمدتا، این مطلب را

صاهره، در محیط اسالمی سببیت برای تحریم نکاح دارد؛ از جمله رضاع، م هااین، اموری هستند که به غیر از این مسئله

ار، ایالء، تطلیقات ثالثۀ و... ئه و دخترش و خواهش، ظهوطول، لواط نسبت به مادر موطی در عده، وطی به ذات البع

ده را به دنبال دارد و تحریمات مؤب هاایناز ند. بعضی شومیکه به نوعی موجب تحریم نکاح  همگی اموری هستند هااین

کند و بعد  بعضی هم موقت است. مثال کسی سه طالق بدهد زنش را، نکاح با او حرام است اال اینکه محللی با او ازدواج

 او بتواند با همسر سابقش ازدواج کند. 

اند مادر آن پسر را بعد از اسالم به نکاح تومیآیا این شخص  رده بود،اگر کافری با یک پسری در دوران کفر لواط ک مثال

دخترش د با خواهر آن پسر و کنمیخودش در بیاورد؟ چون اگر این عمل در دوران اسالم واقع شود، حرمت نکاح پیدا 

 د یا خیر؟شومیو مادرش. حال باید دید که آیا االسالم یجب ما قَبلَه این موارد را شامل 

برای تحریم نکاح باشد یعنی سببیت این امور بعضی از اسباب تحریم نکاح از حتی ممکن است خود کافر هم به آن معتقد 

در محیط اسالمی این سببیت  ایعنی صرف اینچنین نبوده باشد؛هم ممکن است  هااینبعضی از  در دین او هم پذیرفته شده، 

 د.نبه رسمیت شناخته شده و قرار داده شده اما کفار به آن اعتقادی ندار
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ان جزء حقوق تومید را ننسببیت برای حرمت نکاح دار هااین موارد از حقوق اختصاصی خداوند است. اینکه این باالخره

هذا لحرمۀ النکاح امری است که اختصاصا به خداوند مربوط  ۀیم قرار داد. پس سببق اختصاصی مردمشترک و یا حقو

رود در بخش دوم. بحث ما فعال در بخش اول اگر این سببیت در دایره اعتقادات کافر هم باشد، این می حال د.شومی

ی نداشت. به عبارت دیگر در دین خودش اعتقاد هااست، یعنی آن دسته از حقوق اختصاصی خداوند که کافر هم به آن

نین نیست. آن دسته از چاال در عقاید آن شخص و طبق  اعتقادات آن شخص این این فقط در محیط اسالمی وجود دارد و

 دهیم.یره معتقدات خود کافر هم باشد را در بخش و دسته دوم مورد بررسی قرار میاسبابی که در دا

د شومیء معتقدات آن کافر هم محسوب نند و جزشومیتحریم نکاح پس االن موضوع بحث آن اسبابی است که موجب 

 د؟نچه حکمی دار هااین خواهیم ببینیممیسببیت قائل نیست.  هااینو آن کافر در دین خودش برای 

 آن و ادلهاقوال 

اینجا از مجموع مطالبی که در این رابطه ذکر شده و کلمات اصحاب، چه بسا بتوان چهار قول و نظریه را ذکر کرد. اینکه 

 یم.کنمیبیان  شان چیست و حق در مسئله کدام است راچیست و دلیلاین چهار قول 

 قول اول

د از جمله شومیییم االسالم یجب ما قَبلَه، همه امور را شامل گومیقول اول، قول به جبّ است مطلقا. یعنی اینکه وقتی 

اند ازدواج کند. تومی ه با مادر اود، االن که مسلمان شدمثال اگر در زمان کفر با پسری وطی کرده بواسباب تحریم نکاح 

د همه آنچه کنمیا ضاقت  االسالم بجب ما قَبلَهحال که مسلمان شده،  ت برای قبل از مسلمان شدن او بود،این سببییعنی 

 توان تمسک کرد.برای این قول به چند دلیل می که در گذشته بوده محو شود.

 اول دلیل

د که همه امور اعم از کنمیاقتضا ند( کنمیو سیره ای که قاعدتا در مورد آن هم این ادعا را ) االسالم یجب ما قَبلَهحدیث 

ند. اگر اصل حدیث را پذیرفتیم، اطالقش شومیاسباب و شرایط، اعم از تکالیف و وضعیات، با این قانون و قاعده محو 

 . هم جزئی از محدوده و دامنه آن حدیث باشدمورد د که این کنمیاقتضا 

 دوم دلیل

است.  در مقام امتنان وارد شده است و یا به تعبیر دقیق تر برای ترغیب کفار به اسالم آوردناینکه این حدیث  دلیل دوم

به زمانی است  مربوطد هر آنچه که در دوران کفر بوده محو شود. یعنی این احکام، تکالیف و حقوق کنمیاین مقام اقتضا 

 ترغیب این شخص را به سوی اسالم بیشتراز زمان اسالم معیار قرار بگیرد. ما اگر بخواهیم  مان شود وکه این شخص مسل

 د که در مثل این امور هم ما جب را بپذیریم.کنمیاقتضا  این قائل شویم، م و اگر بخواهیم امتنانی برای اوکنی
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 دلیل سوم

نیم که این بیمیانیم در اینجا هم قائل به جب شویم. مثال تومیقطعیه سقوط برخی از حقوق و تکالیف اولویت ما از راه 

حدیث، بعضی از حقوق مشترک بین خدا و مردم را، مانند خمس و زکات که هم مربوط به خداوند تبارک و تعالی است 

او بوده، حال  ات بر گردنم آوردن این خمس و زکد، چون قبل از اسالکنمیرا ساقط  و هم مربوط به فقرا و سادات است

نیم در حقوقی بیمیدارد. وقتی ما وجوب زکات، خمس و... را بر میاالسالم یجب ما قَبلَه یند گومیاگر مسلمان شد، اینجا 

د، شومیاین قاعده باعث محو آن حقوق و تکالیف  حق برخی از مخلوقین در میان است،که پای منافع سادات و فقرا و 

االسالم انیم قائل به سقوط شویم و بگوییم تومیبرای تحریم، به طریق اولی  هااینو... و سببیت  در مثل رضاع، مصاهره

 دارد.ها را بر میآن یجب ما قَبلَه

 ن سه دلیل ذکر شد.پس برای جبّ تا اال

 دلیل چهارم

م شده بود و باقی مربوط به طالق زنی بود که در دوران کفر انجا و ما قبال خواندیم که در بحار االنوار وارد شده روایتی

به حسب ظاهر شود. میو موجب تحریم نکاح  شده سه طالق شودبا هم محاسبه  هااینیه که اگر مجموع مانده بود آن بق

در  ع شده. پسه در حال اسالم واقاست ک شده کالعدم است و مدار و مالک آنروایت بحار، آنچه که در حال کفر واقع 

سببیت تطلیقات در حرمت نکاح در فرض وقوع بعضی در حال کفر و بعضی در حال اسالم، حکم به این شد که  مورد

 د.کنمیاسالم جبّ ما قَبل 

ید که اگر این مسئله در مورد طالق ثابت شد، از راه عدمُ القول بالفرق بینَ الطالق و غیره منَ الشرایط گومیآنوقت مستدل 

د و همه را از کنمیگیریم که پس در همه امور، اسباب و شرایط اینچنین است که اسالم هدم ما قَبل سباب، نتیجه میو اال

انیم شامل تومید خاصی را گفته، اما با توجه به عدمُ القول بالفصل برد. بنابراین درست است که این روایت موربین می

 همه موارد بکنیم.

ل دیگر هم در این رابطه قابل ذکر باشد که آنها خیلی اهمیتی ندارند. عمده همین چند دلیلی البته ممکن است چند دلی

 است که در این رابطه با این قول گفته شد.

 م و سپس مقتضای تحقیق را خواهیم گفت.کنمیبنده فعال اقوال و ادله را ذکر 

 قول دوم

 هاایندر همه  ند،شومیقول دوم، قول به عدم جبّ است مطلقا. یعنی در همه اسباب و اموری که موجب تحریم نکاح 

د. یعنی هر یک از این اسباب کنمیل نیست. به عبارت دیگر اساسا قاعده در اینجا جریان پیدا نباسالم موجب هدم ما قَ

شته محقق شده باشد و چه بعضی، یعنی هم سببیت تامه و هم سببیت در گذها همه آنکه در گذشته محقق شده باشد، چه 

در دوران کفر را د. یعنی اگر مثال یک طالق شومیگیرد که به طور کلی اسالم موجب هدم این اسباب نناقصه را در بر می
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گر به آن تعداد و آن د. یا مثال رضاع که اشومیبعد از دوران اسالم باشد، این موجب حرمت ابدی  دیگر طالق داد و دو

ات مسلمان شد، فرقی عد. یک رضاع ناقص هم داریم که اگر در بین این دفشومیشرایط باشد، موجب حرمت نکاح 

 ند.کنمیسببیت خودشان را برای تحریم نکاح حفظ  هاایند چه قبلش و چه بعدش، کنمین

 دلیل

اطالق وعموم ندارد که همه این موارد را در بر  ا قَبلَهاالسالم یجب محدیث و روایت  عمده دلیل این قول این است که

د. شومیانیم به اطالق و یا عموم این روایت عمل کنیم و بگوییم همه آنچه که در قبل بوده هدم تومییند ما نگومیبگیرد. 

ن این روایت آمتیقن از این مجمل است. در چنین مواردی فوقش این است که باید به قدر متیقن اخذ شود. قدر چون 

را هدم  مانند نماز و روزه، االسالم یجبّ ما قَبلَهد. کنمیمواردی است که یقین داریم که در آن موارد اسالم هدم ما قَبل 

اسباب تحریم نکاح، ما یقین نداریم که در این موارد مانند حقوق الناس،  برد. اما در غیر از این مواردد و از بین میکنمی

هم اطالق یا عمومی  االسالم یجبّ ما قَبلَهشده و از طرفی هم عمل می هااینتا زمانی که یقین نکنیم به شده و عمل می

شامل االسالم یجبّ ما قَبلَه د. شومینیست و هدم ن یرد، پس ناچاریم بگوییم این سببیتندارد که همه موارد را در بر بگ

 د.شومیاین امور ن

شود. یان گفت که به مقتضای آن روایت این سببیت هدم و محو متومیبه واسطه روایت بحار بله نهایتا در مورد طالق آنهم 

البته به شرط اینکه آن روایت را از نظر سندی بپذیریم. در حالی که خود این روایت ضعیف است و چندان اصحاب هم 

 د.شومید تا ما به واسطه فتوای اصحاب بگوییم این ضعف جبران نبر اساس آن فتوا نداد

بگذریم و سند آن را بپذیریم، از آن جایی که این بر خالف آن قدر متیقن و بر خالف هم بر فرض که از ضعف این روایت 

انیم تومیجب ما قبل کنیم، لذا فقط در خصوص طالق  انیمتومیم نتا احراز نکنیآن اصلی است که در اینجا وجود دارد و 

اال در د آنهم به خاطر روایت بحار. و شومیر، به واسطه اسالم برداشته سببیت طالق در زمان کف مثال این را بپذیریم. یعنی

 حکم را تعدی دهیم به سایر موارد.انیم این تومیغیر این مورد اینچنین نیست و ما ن

کفار مکلف یقین داریم ما  ت که در دوران کفر ثابت شده است.د، استصحاب احکامی اسکنمیآنچه که این را تایید و تاکید 

یم به واسطه کنمیبه فروع هستند. معنای این سخن این است که در زمان کفر این تکالیف بر عهده آنها بوده. االن شک 

د؟ شومیبود، االن این سببیت برداشته شد و موجب حد و تعزیر میاسالم، آیا اگر قبال اسباب حد و تعزیر برایش ایجاد می

د حکمی که در حال کفر ثابت بود، کنمیین اسبابی که االن محل گفتگوی ما است. استصحاب اقتضا و هکذا در مورد ا

 االن هم ثابت باشد. 

 ند.شومیکه به نوعی آنها تفصیل در مسئله محسوب  دو قول دیگر هم در اینجا وجود دارد
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 قول سوم

است که اگر  ن اسباب تحریم نکاح فقط طالقیند در بیوگمیره است. یقول سوم تفصیل بینَ ما وَرَدَ فی خبر البحار و غ

 .است روایت دلیل آن هم ،دکنمیشده بود، اسالم آن را هدم سببش در دوران کفر واقع 

 دلیل

باعث هدم  االسالم یجب ما قَبلَهیند در این مورد به خصوص گومیو  ،یعنی هم داللت روایت را پذیرفتند و هم سندش را

ار، و االیالء و نَ الرضاع و مصاهرۀ و الظهگیرد مِاما در غیر مورد خبر بحار که همه آن موارد را در بر می د.شومیآن 

 ند.شومیموجب حرمت هستند و با اسالم هدم ن هااین، میفرماید که هااینامثال 

 قول چهارم

ید اگر رضاع کامل در دوران گومی. گذاردیک تفصیل دیگری هم وجود دارد که در واقع بین سبب تام و ناقص فرق می

د. کنمیجریان پیدا ن االسالم یجبّ ما قَبلَهکفر محقق شود یا مثال تطلیقات ثالثۀ به نحو کامل در دوران کفر محقق شود، 

یا بعضی د. ولی اگر سبب ناقص باشد به این معنا که بعضی از رضعات و کنمیگیرد و هدم نیعنی قاعده آنجا را در بر نمی

د. یعنی آن کنمیجریان پیدا  االسالم یجب ما قَبل حالت اسالم واقع شده باشد،از تطلیقات در حالت کفر، و برخی در 

و زمان  د تا مجموع سبب به نحو کامل و تام در دوران اسالمیکنمیبخشی از سبب را که در حالت کفر واقع شده را هدم 

 مسلمان شدن او واقع شود.

 دلیل

این است که در فرضی که این اسباب ناقصا محقق شده باشند، روایت بحار خیلی واضح و روشن تکلیف ما را روشن دلیل 

 د.شومیو قبلش کالعدم محسوب  االسالم یجب ما قَبلَهکرده است که 

د و این کنمیجریان پیدا ناما در جایی که سبب تام محقق شده باشد، آن خبر اجمال دارد و این روایت بحار در آنجا 

 د. کنمیروایت فقط در مورد سبب ناقص است. لذا در مورد آنها مسئله فرق 

اقوال و انظاری هستند که در این مسئله بیان شده اند و باید دید  هااینبه دو قول اخیر کمتر توجه شده است. اما مجموعا 

 هیم کرد.که مقتضای تحقیق در مسئله چیست که انشاءاهلل در جلسه بعد بررسی خوا

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


