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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آبان  3 :تاریخ      موضوع کلی: قاعده جب     

 1442ربیع االول  7مصادف با:  دلیل سوم تا هفتم و بررسی آن            _: ادله قاعده موضوع جزئی      

 9 جلسه:

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

اره دو دلیل سخن گفتیم؛ یکی برخی از آیات بود و دیگری ببحث در مدارک و مستندات قاعده جب بود. تا اینجا ما در

. نسبت به این حدیث تقریبا پنج اشکال مطرح شده که این پنج اشکال االسالم یجبّ ما قَبلَهت اییات به ویژه روابرخی رو

 ان مشروعیت قاعده جبّ را ثابت کرد.تومیرا ما بررسی کردیم و پاسخ دادیم و نتیجه این شد که فی الجمله با این روایت 

 دلیل سوم

گی پیامبر اسالم و سیره نبی مکرم دلیل سوم سیره نبوی است به این بیان که ما وقتی به تاریخ اسالم و به خصوص زند

اسالم آوردند، به همین نحو عمل کرده که هیچ یامبر با کسانی که کافر بودند و نیم که خود پبیمییم، کنمیمراجعه  اسالم

 دادند ولیبایست انجام میرا مکلف به قضای کارهایی که در زمان کفر انجام ندادند نکرده، یا کارهایی که می هاآنیک از 

ملکف به قضای این  هااین. اگر اینچنین بود که و.. ملکف به نماز کرده، نه مکلف به اداء زکات کرده هاآنترک کردند. نه 

نیم بلکه از آن بیمین رفتاری از پیامبرشد در حالی که ما چنین اعمال و عبادات بودند، هر آینه باید در تاریخ نقل می

قضای عبادات و اعمال از دست رفته نکرده؛ در مورد زکات، روزه، نماز و ... لذا به  را مکلف به هاآنکه  شدهطرف نقل 

 استناد این سیره که تقریبا محرز است، شاید بتوان گفت قاعده جب مشروعیت دارد. 

روایت و گفته به عنوان  ما قَبلَه باالسالم یجّایاتی است که در دلیل دوم گفته شد. نبوی ورمسئله سیره غیر از  با این بیان

پیامبر مورد استناد قرار گرفت، اما سیره در واقع همان روش و بناء عملی پیامبر در طول این مدت است و سیره ای است 

اند تومیاین قاعده بواسطه سیره اشکال کند، حداقلش این است که این که قابل احراز هم هست. اگر کسی هم در دلیلیت 

 بنده معتقدم که باالتر از مؤید است و دلیلیت هم دارد.به عنوان مؤید تلقی شود گرچه 

 دلیل چهارم

یند لعلّ شارع هم آن را امضا کرده گومیدلیل چهارم که برخی از بزرگان آن را ذکر کردند، بنای عقال است. سیره عقال که 

د و ثابت شود، و ثانیا امضاء صغری باید احراز شودر است. اگر بخواهیم دلیلیت سیره عقال را بپذیریم، اوال اصل سیره 

 شارع یا حداقل عدم ردع شارع نسبت به این سیره اثبات شود.

عقال در مورد قوانین عادی  ند.کنمییند بنای عقال این است که قانون را عطف بما سبق نگومیاما اصل سیره این است که 

د. منظورشان هم از اینکه قانون شومیسبق ن یند قانون عطف بماگومیند، کنمیکه در مواضع مختلف تدوین و تصویب 
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د، شومییکی از حیث زمانی است؛ این طبیعی است که وقتی قانونی تصویب  د ابعاد مختلف دارد:شومیعطف بما سبق ن

یکی دیگر از ابعاد این سیره، این است که آن مصادیقی  گردد.از آن به بعد است و دیگر به زمان گذشته بر نمی زمان اجرا

مشمول  (ند از حیث افراد، مکلفین و مخاطبین باشداتومیکه این مصادیق )بودند، و تصویب قانون جعل ن ازمه سابق بر ک

 ند مخصوصا اگر بحث مجازات، کیفر و جریمه در میان باشد. مانند جریمه های مالی و یا کیفر های بدنی.شوقانون نمی

کسی که داخل  آنگاههم چنین است.  هاآنرد تسالم است و بنای عملی پس این مسئله در بین عقال معروف و مشهور و مو

شده. پس قانون و د، کأنّ مانند کسی است که قبل از ورود به این دین، قانون شامل حال او نمیشومیدر دین جدیدی 

بزرگان برای این بیانی است که بعضی از د. این نهایت شومیشریعت اسالم از زمانی که این شخص مسلمان شده شاملش 

سیره ذکر کردند و البته برای تثبیت و تکمیلش هم فرمودند لعلّ الشارع أمضاها؛ یعنی چه بسا شارع هم آن را امضا کرده 

 1 است.

 بررسی دیل چهارم

عقال یره ای که بین سمحل اشکال است. شاید ما هم در صغری بتوانیم اشکال کنیم که آیا این دلیل رسد که این به نظر می

 جریان دارد، ارتباطی با موضوع بحث ما دارد یا ندارد؟ بعد مسئله امضاء آن را بررسی کنیم.

اما  د.شومیا سبق نآنچه که در بین عقال رواج دارد و گفته شده و مشهور بین عقال هم هست، این است که قانون عطف بم

سی که مسلمان کن نیست. موضوع بحث ما این است که رسد اینچنیآیا این ارتباطی با موضوع بحث ما دارد؟ به نظر می

یی که اگر مسلمان د به این معنا که آن عقوبات، کیفرها، قضا ها و لزوم تدارک هاشومید، نسبت به گذشته منقطع شومی

 دیگر نه قضا الزم است، نه تدارک. د. یعنیشومیبرداشته  هاآن، شدمینبود  ثابت 

ابت د در حق او ثشومیت یعنی اسالم، از زمانی که این شخص مسلمان است که قانون شریع ور اینظاینکه ما بگوییم من

د، یکون کمَن سبَقَ قانوناً، محل تأمل است. اینکه بگوییم قانون یا شومیاست و ادعا کنیم کسی که داخل در دین جدیدی 

نباید این قانون جریان پیدا کند،  نسبت به گذشته چون مَن سبَقَ قانوناً است و)ند شومیقوانین شریعت شامل این شخص ن

این تنها با این فرض قابل و لزوم تدارک را برایش ثابت کنیم(  قضالذا تکلیفی متوجه او نیست و از این به بعد باید مسئله 

ش این است که فروع ندانیم. ما باالخره معتقدیم که کفار مکلف به فروع اند و معنای فر را مکلف بهاقبول است که ما ک

شده. یعنی به استناد شمول همین خطابات است د. خطابات شرعی شامل کفار هم میشومیهم  هاآنقانون شریعت شامل 

ند. اگر ما بگوییم شومیکه کفار نسبت به ترک اعمال عبادی، کفر و همه این امور مستحق عقاب و عذاب اند و مجازات 

برای این بیان هست؛ اما اگر ما کفار را مکلف به فروع دانستیم و خطابات را شامل که کفار ملکف به فروع نیستند، جایی 

د که کنمید اقتضا شومیتوانیم بگوییم که این روش و سیره عقال که قانون عطف بما سبق نیهم دانستیم، دیگر نم هاآن

                                                            
 .161، ص 2. قواعد فقهیه آیت اهلل مکارم شیرازی، ج  1
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بعد است که قانون شامل  د. از این بهشومیو نسَبَقَ قانونا و قانون شامل حال االداخلُ فی دینٍ جدید، مانند کسی است که 

 ان زد.تومیکه مسلمان نبوده که بخواهد قانون شاملش شود، آن حرف را دیگر در اینجا ن د، قبل از اینشوحالش می

رسد این اشکال متوجه صغری است که اساسا آنچه که از این روش و سیره در بین عقال نقل شده، ارتباطی لذا به نظر می

 موضوع بحث ما در اینجا ندارد. با

محسوب شود و اال به عنوان دلیل و  االسالم یجب ما قَبلَهاند به نوعی مؤید تومیممکن است بگویم این روش و بناء بله 

 پذیرفت. انتومیمستند ن

ع أمضاها؛ یعنی این است که لعلّ الشار هرار دادقهمین خاطر ایشان این را به عنوان مؤید  به مشکل دیگری هم که شاید

 به این سیره هم خیلی معلوم نیست.اینکه امضای شارع نسبت 

 باط ندارد مفید نخواهد بود.امضای شارع هم نسبت به آن چیزی که ارتاین سیره اوال ارتباطی ندارد با این بحث و  پس

 را ، ممکن است به نوعی بشود اینمرا این را امضا بدانی االسالم یجبّ ما قَبلَهالبته اگر ما بخواهیم مفاد همین روایت 

پذیرفت در حالی که واقع این است که در این رابطه سیره و بنای عقالیی وجود ندارد مخصوصا آنچه که این را تقویت 

شریعت اسالم  د این است که اساسا همانطور که گفته شد، این در واقع امتنانی است و منتی است که خداوند متعال وکنمی

قائل شده و غرض هم ایجاد رغبت و تشویق به اسالم آوردن بوده. بله اگر ادعا شود که عقال برای مسلمانان برای تازه 

گیرند، برای سوق دادن به یک قانون و یا یک آیین مشوق ها و یا ترغیب راه هایی را در نظر می مردمتشویق و ترغیب 

م مسلم است و در همه اقوام و ملل این وجود دارد که به گیرند، این درست است و در بین عقال ههایی را در نظر می

ند، اما أینَ هذا بما نحنُ فیه. این سیره ای که ادعا شده غیر از کنمیاستفاده  از ابزار هایی برای تشویق و تحریضنوعی 

د ندارد. لذا شومیناین است. سیره عقال بر تحریک، تشویق و ترغیب است، اما این ارتباطی با اینکه قانون عطف بما سبق 

 نیست. لورسد که دلیل چهارم قابل قبظر میبه ن

 چند دلیل آخر شاید بیشتر جنبه مؤید داشته باشد تا دلیل.

 دلیل پنجم

ه اگر چنین قانونی، چنین ارفاقی نباشد و اسالم موجب جب ما قبل نشود و قضا و لزوم تدارک را دلیل پنجم این است ک

مرج و اختالل نظام است. باالخره اگر قرار باشد کسانی که مسلمان نیستند، کسانی که تازه اسالم بر ندارد، مستلزم هرج و 

د که این آقا باید به طور کلی زندگی اش مختل شود. شومی، نتیجه این موظف شوند به تدارک مافات هااینآورند، می

ند آن اعمال و تکالیف فوت شده را. یا روزه بگیرد باید دائما مشغول به نماز شود مخصوصا در سنین باالتر تا جبران ک

د و هرج و شومید و نه تنها این فرد، بلکه نظام اجتماعی مختل شومیو... لذا اساسا موجب اختالل در زندگی این فرد 

 آید.مرج پیش می
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مسئله البته اختالل نظام و هرج و مرج است. دقت کنید آنچه را که به عنوان تالی فاسد عدم اجرای این قانون ذکر کردند، 

 رض خواهیم کرد.ععسر و حرج یک چیز دیگر است که 

که کافر نباید نسبت به دوران کفر تکلیفی داشته  یندگومیگیری از اختالل نظام و هرج و مرج، شلذا بر این اساس برای پی

 باشد.

 بررسی دلیل پنجم

است که به جمع  در صورتیبرای اینکه مسئله اختالل نظام و هرج و مرج،  رسد ناکافی است.ر میظاین دلیل هم به ن

زندگی خود برسند،  عمل کنند، به اجتماعی خود کثیری از افراد یک جامعه گرفتار مشکل بشوند، یعنی نتوانند به وظایف

بیاورند و بخواهند تکالیفشان  اگر تعدادی کافر اسالم ولییعنی زندگی اجتماعی دچار اختالل شود.  به ارتباطاتشان برسند،

آورد. بله ممکن است در بعضی از د و هرج و مرج به وجود نمیکنمیرا انجام دهند، در نظام اجتماعی اختالل ایجاد ن

موارد و بعضی از مواقع اینچنین بشود، اما اینطور نیست که اگر کفار به لزوم تدارک مکلف بشوند، نظام اجتماعی در جامعه 

هم بریزد. ممکن است یک شهری که همه کافر بودند و همگی بخواهند مسلمان شوند، در آن صورت ممکن  اسالمی به

 رسد.آید و اال نسبت به کل جامعه اسالمی چنین مشکلی به نظر نمیاست بگوییم این مشکل پیش می

 دلیل ششم

تازه مسلمانان را وادار به  و برخود کنددلیل ششم این است که اگر اسالم بخواهد نسبت به گذشته همچنان سخت گیرانه 

قضا و ادای تکالیف از دست رفته کند، موجب عسر و حرج شدید است. یعنی یک قیاس استثنایی مانند دلیل پنجم. لو لم 

 قیاسین جبّ ما قَبلَه، النجَرَّ إلی اختاللِ النظام و الهرج و المرج، و لکن التالی باطلٌ فالمقدم مثله. ایکن االسالم سبباً ل

 استثنایی دلیل پنجم است.

لجبّ ما قَبلَه الستَلزَمَ العسر و الحَرَج  که لو لم یکن االسالم سبباد شومیدر دلیل ششم هم یک چنین قیاسی درست 

. عسر و حرج شدید در شریعت بالضرورۀ نفی شده. ما جَعَلَ علیکم فی الدین من حَرَج الشدیدان و هما منفیان بالضرورۀ

اسالم موجب جبّ اند تومیگیریم که فالمقدّمُ مثله، یعنی ند که عسر و حرج در شریعت نباشد. پس نتیجه میکنمیاقتضا 

 ما قَبل نباشد.

 بررسی دلیل ششم

این دلیل هم کما تری. این قیاس استثنایی هم صحیح نیست و عمده اشکال هم مانند دلیل پنجم در مالزمه بین مقدم و 

د، این شومیزم عسر و حرج شدید لر این قانون نباشد و اگر اسالم موجب جب ما قَبل نباشد مستتالی است. اینکه اگ

 مالزمه، مالزمه دائمی نیست. 

بعضی از تکالیف ممکن است برای برخی از اشخاص اگر بخواهند جبران گذشته را بکنند عسر و حرج شدید بله در مورد 

ینچنین نباشند. مثال اگر یک مسلمانی که تکالیفش را انجام نداد، اگر بخواهد پیش بیاید، اما ممکن است بعضی از افراد ا
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اند بگوید بواسطه عسر و حرج شدید تکالیف تومید؟ آیا کسی شومیآیا قضا و لزوم تدارک از او برداشته  مسلمان بشود،

د، پس در مورد شومیرداشته بگویید تکالیف ب و اگر، اوال این عسر و حرج شدید نیستپس د؟ شومیاز او برداشته 

د و کنمیمسلمانان هم باید چنین چیزی قائل باشید. یک مسلمانی هم که عمری تکالیفش را عمل نکرده، االن توبه 

 آید.ز زاویه دید شما عسر و حرج شدید پیش میاین شخص هم ا هد برگردد و فرائضش را دنبال کند پس برایاخومی

اند در این تومیبلکه ممکن است اتفاقا یک چنین مالزمه ای باشد و مالزمه اتفاقی نعرض کردم مالزمه دائمی نیست 

تقریبا اشکالی که متوجه دلیل ششم است با آنچه که متوجه دلیل پنجم است لذا  استدالل و برهان مورد قبول واقع شود.

 یکسان است.

 سوال:

نسبت به همه تکالیف اینطور نیست، چرا همه برداشته . ثانیا استاد: عرض خواهم کرد. اوال گفتیم عسر و حرج نیست

آید؟ مثال فرض کنید این آقا خمس مالش را نداد، اگر االن یک پنجم مالش را بدهد شود؟ چه عسر و حرجی پیش می

آید؟ یا مثال زکاتش را چند سال است که نداده. اینجور نیست که در همه جا و نسبت به همه چه عسر و حرجی پیش می

اینچنین نیست و ثانیا نسبت به همه تکالیف اینچنین نیست.  اوال نسبت به همه افرادرج پیش بیاید. پس عسر و حلیف تکا

فاسدی پیش بیاید و مستلزم چنین  ی از تکالیف ممکن است چنین تالیاینکه در بعضی از مواقع و زمان ها نسبت به بعض

یی که هاآنچرا کلی باشد؟ همه عمل کنند ولی برای  اثبات کند.اند یک قانون کلی را تومیعسر و حرجی شود، این ن

 ی و کلی را ثابت کند.مقانون عمو اند یکتومیجب عسر و حرج است برداشته شده باشد. پس نمو

 دلیل هفتم

ه ست کد در اینجا ذکر کرد یا یمکن أن یُستَدَلَ برای مشروعیت قاعده جب، این اشومیدلیل هفتم و آخرین دلیلی که 

إلی إنی بُعِثتُ  :ت استوار شده است. این قول پیامبر گرامی اسالم است که میفرمایداساس شریعت بر سهولت و سماح

ه و سهله مبعوث شدم، این تناسب دارد با این قانون. کسی که مسلمان ، یعنی من بر شریعت سمحۀ السهلۀمحسالشریعۀِ ال

کرده، حال داده و یا بعضی از امور را ترک میرا انجام می هاآنبایست و مینبود و کافر بوده،  بر او تکالیفی ثابت بوده 

که این شخص مسلمان شده، اگر بخواهیم او را مکلف کنیم به لزوم تدارک ما فات و قضای آنچه که بر عهده او بوده است، 

ت استوار شده، این است سماح تضای اینکه شریعت بر سهولت وه و سهله بودن شریعت سازگار نیست. لذا مقا سمحاین ب

بوده دیگر برداشته شده و کنار  هاآنکه ما در مورد تازه مسلمانان قائل به تخفیف بشویم و بگوییم اگر تکلیفی به عهده 

 رفته است. 

 بررسی دلیل هفتم

ام و تکالیفی که از استوار شدم، ذات دین و احکه و سهله موده من بر شریعت سمحاین دلیل هم کما تری. اینکه پیامبر فر

ید. یعنی هر آنچه که برای شما گفته شده بر این مبنا است. تارۀً این سخن گومیقِبَل این دین بر عهده مردم ثابت شده را 
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در قیاس با امت های پیشین است چون بعضی از احکام و تکالیف در امت های پیشین سخت گیرانه تر و شدید تر از این 

هله سم با شریعتی که سمحه و پیامبر گرامی اسال هاآنبه ادیان ابراهیمی گذاشته است که نسبت به شریعت است. این ناظر 

پیروان ادیان گذشته سخت تر بوده مبعوث شده است. لذا منافات ندارد این احکامی که در گذشته برای  بوده آمده و بر آن

 تخفیف پیدا کرده، اگر یک کافری مسلمان شد، همین و االن آسان تر شده و بعضی از تکالیف برداشته شده و بعضی هم

 تکالیف که نسبت به شرایع گذشته آسان تر است را انجام دهد. پس اساسا معنای این حدیث چنین است.

، امتنانی است که در بعضی از موارد رخ داده است. مثال در مورد ۀ السهلۀالشریعۀ السمحإنّی بُعِثتُ إلی بله یکی از وجوه 

بحث است که آیا این در مقام امتنان است یا  رُفِعَ عن أمتی تسعۀحدیث رفع گفته شده که این امتناناً جعل شده است. در 

دانند امتنان میآن را  خیامت این نه چیز برداشته شده است. بر خیر؟ یعنی در امت های پیشین اینچنین نبود ولی در این

 هر چند برخی نسبت به این مسئله تشکیک کرده اند. اما به هر حال چنین چیزی را گفته اند.

ه عنوان است، اینکه من به شریعت سمحاگر نفس امتنان نسبت به این امت از مصادیق و یا از اموری است که محقق این 

 پیامبر مواردی را به عنوان امتنان برداشته مانند جبّ ما قبل.سهله مبعوث شدم، یک نمونه اش همین است که 

سهولت شریعت  ت واست که چنین روایاتی که مبین سماحرسد که اگر به این بیان قائل شویم، نهایتش این به نظر می

ه را برداشتند، از چیزی که گفته شده قرار بگیرد. یعنی به عنوان اینکه در مقام امتنان تکالیف گذشتاند مؤید تومیاست، 

 .اند باشدتومیاند باشد برای این مورد به خصوص. اما مؤید تومیباب تشویق برای اسالم است ولی دلیل ن

انند به عنوان مستند قاعده جب واقع شوند. البته تأیید تومیرسد دلیل چهارم، پنجم، ششم و هفتم، هیچ یک نلذا به نظر می

 اشکالی ندارد.اسطه این چهار امر قاعده جب بو

 آیه مشروعیت را بررسی کرد یا خیر. دلیلد با آن شومیاز میان مجموع ادله، دلیل اول آیه است که بررسی کردیم که آیا 

 فتیم با توجه به آن توضیحات دلیل سوم هم سیره پیامبر است.ما پذیرکه آن را هم دوم هم روایات است 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


