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تاریخ

1400/06 /25

مرور؟درس؟گذشت ؟ه ؟
فهرستی از مباحث فقه نظام خانواده بیان کنیم تا ذهن دوستان در نظم بحث قرار بگیرد:
ما در فقه نظام خانواده ابتدا از تعاریف بحث کردیم :خانواده ،نظام خانواده ،فقه نظام خانواده ،بیت ،اهلالبیت.
فصل اول :کلیات احکام ازدواج:
مطلب اول :استحباب ذاتی نکاح به طور مطلق اعم از اینکه این نکاح موقت باشد یا دائم.
مطلب دوم :وجوب بالعرض نکاح.
مطلب سوم :وجوب کفایی نکاح.
مطلب چهارم :وجوب انکاح و تزویج دیگران؛ یعنی بر ولی _عام و خاص _ واجب است که مقدمات ازدواج
مولیعلیه خود را فراهم کند.
مطلب پنجم :شروط وجوب نکاح یا انکاح :در این بخش به چند شرط اشاره کردیم _ اسلم و ایمان و قدرت
جنسی _ و به بحث شرط کفویت رسیدیدم.
یکی از شرایط وجوب این است که کفوی برای شخص باشد؛ اما اگر کفوی نباشد[ ،وجوب انکاج نمیآید] مانند
حضرت مریم که برای او کفوی وجود نداشت؛ لذا ازدواج نکرد .و همچنین در روایات آمده که اگر حضرت امیر ؟ع؟ نبود،
برای حضرت فاطمه؟اهع؟ کفوی پیدا نمیشد.
عناصری که کفویت از آنها تشکیل میشود ،برخی عناصر ایجابیاند ،و برخی از عناصر سلبیاند؛ یعنی بعضی
چیز ها موجب وجود کفویت میشوند و برخی چیز ها مانع کفویت میشود .بحث ما در اموری است که موجب سلب
کفویت میشود.
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یشو ؟د ؟
اموری؟که؟موجب؟سلب؟کفویت؟م ؟

امر؟اول:؟کفر؟ ؟

یکی از اموری که سلب کفویت میکند ،کفر است بنابراین مسلمان حق ندارد با کافر ازدواج کند .این اجمال مطلب
است که بنیاز به تفصیل دارد.
ما در مباحث گذشته ،به این نتیجه رسیدیم که تزویج با کتابیه جایز است؛ یعنی مسلمان میتواند با زن نصرانی،
یهودی و یا مجوسی ازدواج کند؛ البته با شروطی که دارد .البته این جواز ازدواج با زن کتابی ،به معنای کفویت با کتابی
نیست؛ بلکه تخصیصی است در اصل کفویت؛ یعنی علیرغم اینکه زن کتابی برای مرد مسلمان کفو نیست ،اما شارع
چنین ازدواجی را جایز دانسته است.
تلزمی بین کفویت و جواز ازدواج وجود ندارد با توجه به اینکه ادله قبلیای که خواندیم اثبات کرد که مؤمن ،کفو
مؤمن است ؛ لذا طبق آن قاعدۀ کلی ،کافر نمیتواند کفو مؤمن باشد؛ لذا همان قاعدۀ کلی برای اینکه کافره را کفو مؤمن
ندانیم کفایت می کند و قرینه دیگری نیز در روایات وجود دارد که ثابت میکند علیرغم اینکه جواز ازدواج با کافره وجود
دارد ،اما او کفو مؤمن نمیباشد؛ در صحیحۀ عبدالرحمنبنابیعبداهلل چنین آمده:

َْ ُ َ
َ
َْ َ َ ْ
َ َ ْ
َ
َ
ََ َ َ َ
ً
َ َ
« َسألت أ َبا َع ْب ِد الل ِهع؟ َه ْل ِل َلر ُج ِل أ ْن َيت َز َو َج الن ْصَر ِان َية َعلى ال ُم ْس ِل َم ِة َو الأ َمة َعلى ال ُح َرةِ ؟ فقال لا ت َز َو ْج َو ِاح َدة ِم ْن ُه َما َعلى
َْ
َ
ُ ُ ُ 1
َ َ َ ُْ َ َُُ
ُْ َ ََ َ ُْ َ َ ََ ْ ََ
ان َو ِللأ َم ِة َو الن ْصَر ِان َي ِة الثلث» ؛
الم ْس ِلم ِةَ ،و تز و ِج الم ْس ِلمة على الأم ِة َو الن ْصر ِاني ِة َو ِللم ْس ِلم ِة الثلث ِ

از امام صادق؟ع؟پرسیدم :آیاا انساان میتواناد زن نصارانی را روز زن مسالمان و همچناین زن کنیاز را روز زن
آزاد بگیرد؟ فرمود :جایز نیست که هیچ کدام از آنها را بر روز زن مسلمان بگیرد؛ بلکاه میتواناد زن مسالمان را
بار روز آنهاا بگیارد کاه در اینصااورت باراز زن مسالمان دو ساوم ودو روز ر و بااراز کنیاز و زن نصارانی یاک سااوم
ویك روز ر ّ
مقرر میشود.

َ َ َْ
َ َ ْ
این بیان ،روشن میکند که کفویت به آن معنا وجود ندارد .هم از این بیان که میفرماید« :ت َز ّو ِج ال ُم ْس ِل َمة َعلی اْل َم ِة َو
َّ
الن ْص َرا ِن َّی ِة» و هم از اینکه میفرماید دو روز را کنار زن مسلمان بگذران و یک روز را کنار نصرانیه این مطلب روشن

میشود.

بنابراین الزمۀ جواز تزویج ،کفویت نیست.
نکته دیگر اینکه تزویج با کتابیه ،مشروط بر این است که تزویج بر مسلمه نباشد؛ یعنی کسی که زن مسلمان دارد،
نمیتوانند با زن کتابیه ازدواج کند که او هووی زن مسلمه بشود؛ اما عکسش جایز است؛ یعنی جواز ابتدایی وجود دارد
که کسی با زن نصرانی ازدواج کرد و میتواند بعد از آن با زن مسلمان نیز ازدواج کند.
در روایت دیگری نیز چنین آمده:
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َ
َ َ ُْ ُ َ ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُم َح َم ُد ْب ُن ال َح َس ِن ِب ِإ ْس َن ِادهِ َع ْن أ ْح َم َد ْب ِن ُم َح َم ٍد َع ِن ال َب ْرق ِي َع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ال َح َس ِن ا ِلد َين َو ِر ِي قال« :قلت ِلأبِي ال َح َس ِنع؟
َ
َُ ُ
َ َ َ ً ُ
َ
َ
ُ ْ ُ َ َْ
ََ َ ْ َ
ََْ
َ َ َ
ْ ُ
ُج ِعلت ِف َد َاك َما تقول فِي الن ْصَر ِان َي ِة أشت ِر َيها َو أ ِب ُيع َها ِم َن الن ْصَرانِي؟ فقال اشت ِر َو ِب ْع قلت فأن ِك ُح ف َسكت َع ْن ذ ِلك ق ِليلا ث َم
ََ َ َ َ
ْ َْ
َ 1
ََ
نظ َر ِإل َي َو قال ِش ْب َه ال ِإخف ِاءِ :ه َي لك َحلال» ؛

ْ ْ َ
نکتۀ اینکه حضرت به آرامی_ ِش ْب َه ِاْلخف ِاء_ به او گفت برای تو حلل است ،این است که مشهور اهل سنت ،مطلقا

تزویج با کتابیه را جایز نمیدانند.
ُ
امر؟دوم:؟خلق؟ب ؟د ؟

ُ
از جمله مورادی که موجب سلب کفویت میشود ،خلق بد است.

َ
ُ
از روایات متعددی این مطلب استفاده میشود؛ از جمله روایاتی که در گذشته خواندیم که میفرمایدِ « :إذا َج َاءک ْم َم ْن
َ
ُ َُ
َ َ
2
ت ْرض ْو َن خلق ُه َو ِد َین ُه ف َز ّ ِو ُج ُوه»  ،این شرط ،بدان معناست که اگر از اخلقش راضی نیستید ،پس به ازدواج او در نیاورید؛
پس معلوم است که اخلق بد ،سلب کفویت میکند؛ و اال اطلقات «المسلم کفو المسلم» و «المؤمن کفو المؤمن» ،جواز
تزویج چنین کسی را شامل میشود.
امر؟سوم:؟عدم؟تدی ؟ن ؟
؟
ُ
َ
َ َ
َ َ
ُ
از عبارت « َم ْن ت ْرض ْو َن خلق ُه َو ِد َین ُه» ،صرف مسلم و مؤمن بودن فهمیده نمیشود؛ بلکه « َم ْن ت ْرض ْو َن ِد َین ُه» ،یعنی

کسی که ملتزم و پایبند احکام دین است؛ نه صرف اینکه مسلمان باشد و احکام اسلم بر او بار شود.
در روایات ،نسبت به دو مصداق از مصادیق عدم ّ
تدین خیلی اصرار و تأ کید شده است؛ یکی شرابخواری و

دیگری ترک نماز؛ روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد که در جلسه بعد خواهیم خواند؛ و ظاهرا این دو مورد ،ملزمت
دارد با سایر بیت ّ
دینیها؛ یعنی اگر شرابخوار نباشد و نماز خوانی که ملتزم نماز باشد هم باشد ،معموال پایندی به سایر
احکام اسلمی در او ایجاد میشود.
ً
نکتهای که باید توجه شود این است که این مباحث قبل از ازدواج است ،یعنی شخص ابتدائا میخواهد ازدواج
کند ،کسی که ّ
تدین ندارد ،کفو او نیست؛ لذا در جایی که ازدواج واجب باشد ،اگر کفو پیدا نشود ،ازدواج با غیر کفو
واجب نیست؛ اما اینکه اگر کسی بعد از ازدواج از کفویت خارج شد ،به معنای این نیست که وجوب انفصال و طلق
ثابت شود .اینجا ما در بحث شرایط وجوب هستیم؛ اما بحث شرایط صحت و لزوم را در آینده بیان خواهیم کرد؛ شرط
لزوم یعنی همین که آیا اگر بعد از ازدواج ،مرد فاقد شرایط کفویت شد ،زن میتواند درخواست طلق کند و بدون اذن او
طلقش را نزد حاکم انجام دهد؟ و یا اینکه بدون رجوع به حاکم ،حق فسخ دارد؟ این به معنای از بین رفتن لزوم است که
ً
بعدا بیان خواهیم کرد ان شاء اهلل.
ن؟ ؟
ی؟اهلل؟علی؟محمد؟و؟آله؟الطاهری ؟
؟
و؟صل

 .1همان؛ ابواب ما یکتسب به ،باب  ،16ح .1
 .2کافی؛ ج  ،5ص .347

