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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 

 خالصه جلسه گذشته

ای که در مقدمه چهارم که بحث از متعلق استحباب در باب نکاح بود، عبارت و کالم مرحوم سید را توضیح دادیم و مالحظه

نسبت به آن وجود داشت را ذکر کردیم. محصّل این مقدمه تا اینجا این شد که آنچه در باب نکاح مستتح  استت، یبیعت     

نکاح ولو به غیر قصد قربت انجام شود، به استحباب عمتل شتدا استت.     کهالنکاح است و منظور از یبیع  النکاح آن است 

شود. چون چیزی که مستح  معنای تضاعف ثواب است؛ یعنی ثواب بیشتر می گاا اگر قصد قربت در نکاح باشد، این بهآن

و ثواب بر آن مترت  است. منتهی بتا   شداشود؛ این ایاعت یک امر استحبابی محسوب باشد، قطعاً بر آن ثواب مترت  می

شود ثواب بته عمتل   ه میرود و گفتکار میشود. لذا گمان نشود که اگر عنوان مستح  بهقصد قربت، این ثواب مضاعف می

 شود، این مالزم با عبادیت است. ترت  ثواب مالزم با عبادیت نیست. به این مستح  اعطا می

 کالم صاحب جواهر

 فرماید: در نکاح، شتوب اما صاح  جواهر در باب نکاح یک تعبیری به کار بردا که این هم نیاز به توضیح دارد. ایشان می

چه؟ اینکه نکاح،  ت است که عبادت نیست اما شائبه عبادیت در نکاح وجود دارد. این یعنیعبادیت وجود دارد؛ یعنی درس

بته صتراحت در عتروا    گوییم عبادت نیست؛ مثل آنچه که مرحوم ستید  شائبه عبادیت دارد، به چه معناست؟ یک وقت می

ه این ملتزم نشدا است؛ معنتای ایتن   گوییم عبادت است، که کسی بفرمودند و ما کالم ایشان را توضیح دادیم. یک وقت می

 هم معلوم است. اما اینکه شائبه عبادیت در نکاح هست، این به چه معناست؟ 

ال ريب في أن االحتياط ال ينبغي تركه خصوصاا فاي اكنحاال اكايه فياه ناو   ا         »عبارت صاح  جواهر چنین است: 

فرماید: تردیدی نیست که احتیاط می 1.«ناراا  يثبت سبب اكحلّاكعبادات اكمتلقاة    اكشارع، و األصل تحريم اكفرج إكى أن 

مقتضی این است که ترک نشود و سزاوار نیست که ترک شود؛ مخصوصاً در نکاح که در آن شائبه عباداتی است که از شارع 

و ثغتور، اجتزا ،   بفهمیم ماهیتت، حتدود    د؛ یعنی شارع باید بیان کند تاشواست. عبادات نوعاً از شارع تلقی می اشدتلقی 

 فرج است تا زمانی که سب  حلیت، شرعاً ثابت شود.  حرمتاصل، اند. بعد در ادامه فرمود: شرایط و موانع آن کدام
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أخری اصال  الفساد در شک در نکاح است. یعنی اگر ما شک کنیم که سب  حلیت فرج فراهم شدا یا نته، اصتل    این عبارة

است و فراهم شتدا استت. ایتن     این است که حرام است؛ تا زمانی که یقین کنیم و برای ما ثابت شود که سب  حلیت، ثابت

 یا تحقق موانع است. و اجزا  یکی از شرایط نکاح به سب  شک در  حصولأخری اصال  الفساد در شک در  عبارة
 کالم بعضی بزرگان در توضیح عبارت صاحب جواهر

دربارا منظور صاح  جواهر، بعضی از بزرگان کالمی دارند که کالم ایشان را باید نقل کنیم و ببینیم آیا ایتن کتالم درستت    

، این استت  استاز ناحیه شارع  عبادیتِ عباداتِ مُتَلَقّاةشائبه نکاح در اند منظور صاح  جواهر از اینکه است یا خیر. گفته

نکاح یک عقد امضائی است؛ نکاح و ازدواج امتری  که یل شدا به یک امر توقیفی؛ درست است تبد جهتکه نکاح به یک 

امضا کردا است.  را که در بین عرف و عقال رایج بودا بیعیشارع همان یعنی است که بین عرف و عقال رایج است، مثل بیع. 

با أحل اهلل البیع، شارع همان بیع عرفی و عقالئی را امضا کردا است. منتهی دربارا بعضی از شروط و اجزا  و اقستام بیتع،   

 فه کردا است. مالحظاتی داشته؛ برخی از اقسام را منع کردا، مثل بیع ربوی، و برخی شرایط و قیود به این عقد عرفی اضا

اضافه کردن یا کم کردن برخی از امور به این عقدی که بین عرف رایج است، منافاتی با امضائی بودن عقد بیع ندارد. معنای 

امضائی بودن یک عقد، این نیست که شارع صد در صد بعینه همان چیزی که بین عرف متداول است را امضا کند. اصل این 

مور را وجوداً کند. به اصطالح، یک سری اگوشه و کنار یک سری قیود و شرایط را کم یا زیاد میپذیرد اما در ماهیت را می

رایج است عند العرف و العقال  کند آنچهمینوعاً در معامالت بنای شارع بر تأسیس نیست، بلکه امضا  کند. و عدماً معتبر می

 کنند بعضی از قیود و شرایط را.زیاد می و کم و

شارع همان چیزی که نزد عترف و عقتال بته عنتوان نکتاح      یعنی مین یور است. نکاح یک عقد امضائی است؛ نکاح هم ه

بیع این است که قیود و شترویی   با امضا و تأیید کردا است؛ یالق نیز همین یور است. منتهی فرق آنرا شود، شناخته می

ماهیت نکاح تغییر کردا و به یک چیز جدید متبدل شدا  نّکه شارع دربارا نکاح اضافه یا کم کردا، اینقدر زیاد است که کأ

است. شارع اینقدر آن را دستکاری کردا که مثل امور توقیفی شدا است، مثل عباداتی شتدا کته متلقتات از ناحیته شتارع      

، مثل یک عبادتی شدا که خودش تأسیس کتردا استت. نمتاز    کاری کردا که کأنّهستند. یعنی اینقدر نکاح عرفی را چکش

عبادت متلقات از ناحیه شارع است و ما این را از شارع گرفتیم؛ این یک امر توقیفی است و متوقف بتر بیتان شتارع     یک

نکاح نیز در واقع مثل این است کته در نتزد عترف یتک     توانیم خودمان بفهمیم که چیست. است. اگر شارع نگوید، ما نمی

یک ماهیت جدید شدا است. مثل یک  و او آنقدر در نکاح تغییر دادا که کأنّاند ای داشته و این را به دست شارع داداپیکرا

 . استامر توقیفی شدا که متوقف بر بیان شارع 

شود در نکاح شائبه عبادات متلقات مِن الشارع هست، معنایش این است که با اینکه نکاح یتک عقتد   بنابراین اگر گفته می

فرق دارد که قیود و شرویی که شارع به نکاح اضافه یا کم کردا آنقدر زیاد  جهتامضائی است ]مثل بیع[ ولی با بیع از این 

 ردا است؛ مثل عبادات.دش اختراع کاست که گویا تبدیل شدا به یک ماهیت جدیدی که خو

، چترا  «و األصل تحريم اكفرج إكى أن يثبات سابب اكحال ناراا    »گوید: شاهد آن این است که صاح  جواهر در ادامه می

اصل در نکاح، حرمت است؟ اگر ما شک کردیم که این زن حالل است یا نه، ویی با این زن حالل استت یتا نته،     گویدمی
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از این زن جائز است یا نه، اصل حرمت است. اگر با زنی عقد خواند و شک کرد که عقد صحیح است یا نه، اصتل   اعاستمت

م شدا است. این خودش دلیل که از نظر شرعی، اسباب حلیت فراهاین است که این عقد فاسد است. تا زمانی که ثابت شود 

 رع است. مثل عبادات متلقات از ناحیه شا بر این است که این کأنّ

بگوییم یک  ن مالزم با عبادیت نیست. اینکهخواهد بگوید که این از امور توقیفی است و توقیفی بودمی کأنّبه عبارت دیگر 

است، متوقف بر بیان شارع است. عبادات نوعاً اینطور هستند؛ بعضتاً   شارعچیزی توقیفی است، یعنی محتاج بیان از ناحیه 

تبدل  تصرف کردا، گویا کأنّنکاح اینقدر شارع در پس د و این فقط مختص به عبادات نیست. غیر عبادات نیز اینطور هستن

ماهیت پیدا کردا و یک امر توقیفی شدا است. پس معنای شائبه عبادت، این است که این یک امر توقیفی شتدا، نته اینکته    

  1عبادت به معنای مصطلح مقصود باشد.

اما به نظر ما ایتن   فرمودا؛اند؛ آقای مکارم  در توضیح عبارت صاح  جواهر رمودااین مطلبی است که بعضی از بزرگان ف

 حرف تمام نیست. 

  سؤال:

گویتد مستتح ، یبیعت     چطور متی ای هست. اگر این باشد، خواهد بگوید که بین ثواب و عبادیت مالزمهاستاد: ایشان نمی

برد؟ من برای شتما تحلیتل   خواهد بگوید کسی قصد قربت نکند، به مستح  عمل کردا و ثواب نمیالنکاح است؟ یعنی می

ندارد؟ آنکه به دلیتل ثتانوی    خواهد بگوید مستح  هست ولی ثوابیعنی میشود؟ دادا می چیزیکردم. اصالً ثواب به چه 

گتوییم  ی دیگر از مقدمات خواهیم گفت. انقسام نکاح به احکام خمسته؛ متا اینجتا متی    شود، بحثی است که در یک مرجوح

 یم. نکاح مستح  و مباح هم داریم.مستح  است اما در عین حال نکاح حرام هم دار

 سؤال:

گوییم نکاح فی نفسته مستتح  استت، چیستت؟     شود، جمع آن با اینکه میگوییم به احکام خمسه منقسم میاگر میاستاد: 

دیگتری   مستلله گوییم این به عنوان اولی و آن به عنوان ثانوی است. اینکه به عنوان ثانوی یک حکم دیگری پیدا کند، می

لی عمتل کنتد و   ثواب ندارد؟ اگر کسی به واجت  توصت   است کهگویید که این مستحبی است. اما االن شما به چه دلیل می

لی عمل کند و دیگتری عمتل   ین این دو نیست؟ یکی به مستح  توصشخص دیگر عمل نکند، آیا واقعاً از دید خدا فرقی ب

د؟ کند و او را دفن کند، باید قصد قربتت کنت   میتخواهد تجهیز ها چیست؟ شما فرض کنید کسی که مینکند، فرق بین این

آید، بین اینها هیچ فرقی نیست؟ ریا در عبادت مفسد و د و یکی نمیآیقطعاً قصد قربت معتبر نیست. دو نفر هستند، یکی می

نهایت این است که سو  سریرا دارد اما خواهید در ختم یک نفر شرکت کنید؛ اتفاقاً آنجا باید ریا کنید. مخل است. شما می

اید؛ تجری حاکی از سو  سریرا است. کسی که بنا بر مخالفت حث تجری و عصیان خوانداکار او حسن فعلی دارد؛ شما در ب

شود؛ کند و مصداق ایاعت میخواهد مخالفت کند اما دست بر قضا مخالفت واقعی تحقق پیدا نمیبا موال دارد، در دلش می

ایاعت یعنی امتثال االمر؛ امر یتک وقتت امتر    دارد اما حسن فعلی دارد یا نه؟ باالخرا سریرا گوییم سو  از نظر فاعلی می

متا از زاویته استتحقاق     اگتر کند، استحقاق مثوبت دارد. مستحبی است و یک وقت امر واج  است. کسی که امتثال امر می
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خواهتد  گوید این مستح  است، این معنایش آن است که تفضتالً هتم کته شتدا متی     مثوبت هم نگاا نکنیم، وقتی شارع می

گوییم ترت  ثواب مالزم با استحباب است ولی عکس آن هست؛ هر کجا استحباب یرف نمی اینو بدهد. ما از پاداشی به ا

در بحث از قاعدا تسامح در ادله تواند ثواب به خایر ایاعت هم نباشد بلکه تفضلی باشد. ما شود. میباشد، ثواب ثابت می

کردیم؛ یک قولی کته متا اختیتار کتردیم و برختی از بزرگتان        سنن چند قول بیان کردیم، آنجا پنج یا شش قول را بررسی

یک روایت ضعیفی قائم شد که فالن عمل اینقتدر   شود که اگرفرمودند، این است که از ادله تسامح در ادله سنن استفادا می

گفته شدا، به عامتل   ر واقع روایتی نباشد و پیامبر آن را نگفته باشد، اما آن ثوابی که در آن روایت ضعیفثواب دارد ولو د

کند. ولی این ثواب مالزم با استتحباب نیستت.   شود؛ خودِ روایات تسامح این را ثابت میاینجا ثواب دادا میشود. دادا می

شود؛ ولو پیغمبر نگفته و امر ندارد و فی الواقع مستح  نیست، با معنایش این نیست که این عمل تبدیل به عمل مستح  می

کند که بر یبق کند؛ ولی اثبات میف به مستح  تبدیل شود. ادله تسامح در ادله سنن این را اثبات نمیگفتن یک راوی ضعی

نجام دهد، این ثتواب  آن ثواب ا وصول بهآن روایت ضعیف و ثوابی که در روایت ضعیف بیان شدا، کسی عملی را به قصد 

گتردد؛ در حتالی کته    ثواب به نیت برمیگویید مسأله شود ولو اینکه پیامبر چنین حرفی را نزدا باشد. شما میبه او دادا می

گوید یبیع  النکاح شود که وقتی میفرمایید، درست نیست؛ از کالم سید استفادا نمی. اینکه شما میاصالً کاری به نیت ندارد

ب دارد؛ پس چطور مردم ترغی  شوند و این کار را انجام دهند؟ شتارع  نه عبادت است و نه ثوامعنایش...  مستح  است،

دهتم؛ ایتن باعتث رغبتت     خواهد به نکاح ترغی  کند. آن وقت شارع بگوید مستح  هست ولی من چیزی به شما نمیمی

 شود؟می

 سؤال:

میریتد؛ ایتن امتر    نید چتون متی  گفت از سموم اجتناب کگر امر ارشادی بود، مثالً میاینجا یک امر ارشادی نیست؛ ااستاد: 

 دهم.میرد. نگفته اگر سم نخورید من به شما ثواب میمیرد و کسی هم بخورد، میارشادی است. کسی نخورد نمی

 سؤال:
 بررسی کالم بعضی بزرگان

 چون: ا به نظر ما این مطل  تمام نیستاین مطلبی است که از انوار الفقاهه نقل کردیم؛ ام

درست نیست. اند نکاح مثل عقد بیع، هر دو امضائی هستند؛ لکن بین نکاح و بیع، این فرق را گذاشته فرمایداینکه می اوالً:

ماهیت نکاح، تبدیل شدا بته یتک امتر     کردن قیود و شرایط به حدّی زیاد است که کأنّ زیاددر نکاح کم و  گوید:اینکه می

توقیفی و اختراعی. اما در نکاح این  ؛ هم امضائی است و هم کأنّتوقیفی. یعنی کأن شارع یک عقد جدید اختراع کردا است

اند، ماهیتت آن را تغییتر   چنین نیست. عرض شد که این ناتمام است و به اعتبار اینکه این شروط و اجزا  خیلی تغییر کردا

بین عقد بیع و عقد نکتاح.  در باب بیع هم کم نداریم قیود و شرویی که شارع اضافه و کم کردا؛ یک مقایسه کنیم دهد. نمی

اگر شروط و قیود مربوط به بیع با قیود و شروط مربوط به نکاح که توسط شارع بیان شدا، مقایسه شوند، یا تقریباً به یک 

بگوییم شارع اینقدر در  یسیر است. این چه حرفی است که ها قلیل واندازا هستند یا اگر هم تفاوتی داشته باشند، تفاوت آن
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رسد این حرف قابل قبولی نیست و ادعتای  ماهیت آن تغییر کردا است. به نظر می باب نکاح قیود و شروط گذاشته که کأنّ

 لیل است.بدون دلیل است و بلکه برخالف د

توانند بگویند فیه یگر نمینهایت این است که اینجا بخواهد اینکه از شارع این قیود و شروط تلقی شدا، تصحیح کند. اینجا د

فی ؛ یک شائبه امر توقیفی در آن است و نه عبادیت. یمِن التوق وبشگفتند فیه العبادیه؛ اگر هم منظور این بود، باید می وبش

از ناحیه شارع است، کتاری بته مستأله تتوقیفی      ای نیست. عباداتی که متلقاةدن و عبادی بودن، مالزمهچون بین توقیفی بو

کنتد  دارد. نهایتاً ما بتوانیم با این بیان همراهی کنیم، بیان بعضی از بزرگان در شرح عبارت صاح  جواهر، اثبات میبودن ن

توقیفی تبدیل شدا است. اما توقیفی بودن کجا و عبادی بودن کجتا.  ها، کأن به یک امر که نکاح در اثر این کم و زیاد کردن

 . «اكمتلقات    اكشارع نوبا    اكعباداةألنّ فيه »عبارت صاح  جواهر این است: 

 شود. پس تعبیر به شوب عبادیت و شائبه اینکه نکاح از قبیل عبادات شود، با این استدالل ثابت نمی

 سؤال: 

   و کونه من العبادات. اما هر امر توقیفی لزوماً عبادی نیست. یاستاد: ألنه ال مالزم  بین کون االمر مِن االمور التوقیف

کنیم که ال فرق بین النکاح و البیع مِتن حیتث   در پاسخ به این بیان و در اشکال به صاح  انوار الفقاهه، اوالً عرض میپس 

ناحی  الشارع. اوالً فرقی بین بیع و نکاح از ایتن جهتت   ا من ، مِن حیث زیادة الشروط أو نقصانهتنقیصهااضاف  الشروط أو 

شرویی که در این دو عقد معتبرند، خیلی تفاوتی بین اینها نیستت کته بخواهتد     نیست؛ از حیث اضافه و کم کردن اجزا  و

 ای را در پی داشته باشد.چنین نتیجه

شود، این است کته  تفاوت را بپذیریم و از حرف اول تنزل کنیم ، نهایت چیزی که با این بیان ثابت میبر فرض ما این  :ثانياً

«. فیه شوب من العبادة»ا این بیان با ظاهر کالم صاح  جواهر سازگار نیست که نکاح یک امر توقیفی است و نه عبادی. لذ

شد با ایشان همراهی کرد؛ آن هم بر فرض پذیرش فترق  کند، میاگر صاح  جواهر فرمودا بود شائبه توقیفی بودن پیدا می

ت؛ و توقیفی بودن مالزم با عبادی بتودن  شود، توقیفی بودن اسبین نکاح و بیع. اما نهایت مطلبی که از این بیان استفادا می

گفت: فیته شتوب مِتن تتوقیفی     ؟ باید می«المتلقات من الشارع شوب من العباداة»گوید پس چرا صاح  جواهر مینیست. 

 کند. بله، هر امر عبادی توقیفی هست ولی هر امر توقیفی، عبادی نیست. شائبه توقیفی بودن پیدا می بودن؛

قرینه گرفت بر این بیتان خودشتان،    را به نوعی کأنّ آن و ایشان «و االصل تحريم اكفرج»اما اینکه صاح  جواهر فرمود: 

این به خایر یک امر دیگر است. اگر ما در نکاح اصال  الفساد داریم و در بیع اصال  الصح ، این به خایر امر به احتیتایی  

ای در مسأله فروج و دما  دارد که این احتیاط را دارد. شارع یک احتیاط ویژا است که خود شارع در مسأله فروج و دما 

 در بقیه موارد ندارد. 

کالم ایشان را هتم   کردیم؛ توضیح بعضی از بزرگان را دربارا کالم صاح  جواهر گفتیم. اشکال نقلکالم صاح  جواهر را 

 عرض کردیم.
 مقصود صاحب جواهر
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تعبیر درستی نیست. اگتر هتم ایتن    « شوب من العبادة»ما این است که یا باید بگوییم که اما حق در مطل  چیست؟ عرض 

درست باشد، منظور شدت اهتمامی است که در روایات نسبت به نکاح وارد شدا است. یعنی در روایات بته عنتوان ستنت    

بتر عزوبتت گفتته شتدا،      بته بقتا   هایی که نسبت پیامبر و ایجاد رغبت برای نکاح و تحذیر نسبت به ترک آن و آن وعیدا

گو است. این یکی از فوائد مهتم بترای   «ال اله اال اهلل»مخصوصاً با مالحظه اینکه از فوائد نکاح، کثرت امت پیامبر و کثرت 

نکاح است که امت پیامبر زیاد شوند. این ممکن است بالجمله درست نباشد اما فی الجمله این واقعیتی استت و اینهتا همته    

 شود. این است که کأن خودش یک عبادت تلقی می حاکی از

ما هیچ مستحبی مثل نکاح نداریم که اینقدر روی آن تأکید شدا باشد. یا نداریم یا اگر داریم خیلتی کتم استت و بته عتدد      

 این است. « فیه شوب من العبادة»رسد. پس وجه تعبیر به نمیهم انگشتان دست 

 بحث جلسه آینده:

 مقدمه پنجم
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