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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آبان  10: تاریخ      موضوع کلی: قاعده جب     

 1442ربیع االول  14مصادف با:           جهات مختلف در بحث از قلمرو و نظر  _: قلمرو قاعده موضوع جزئی      

  10جلسه:    اول و دوم و سوم _ )الف( حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند _بر گزیده       

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 قلمرو قاعده

است. البته در هنگام بحث  بحث ما درباره مدارک و ادله قاعده قرعه به اتمام رسید. بحث بعدی، بحث از قلمرو این قاعده

ادله را که بررسی کردیم، از  هر یک، یعنی ما را مطرح کنیم مسئله قلمرو ستیمتوانمیبه طور طبیعی  هم قاعدهاز ادله 

چون مسئله قلمرو به موارد مورد بحث ذکر کنیم. اما  انستیم مفاد هر دلیل را از حیث شمول و یا عدم شمول نسبتومی

د، کنمیطبیعتا یک بحث گسترده تر از آنچه که در ذیل ادله بخواهد مطرح شود طلب خودش یک مسئله مستقلی است، 

 ر این مسئله را مطرح خواهیم کرد.لذا ما بحثش را مستقل کردیم و به همین جهت به مرو

 جهات مختلف در بحث از قلمرو

 جهت اول

که آیا اختصاص به کافر دارد یا شامل فرق تارۀ از حیث موارد این قاعده مورد نظر است و أخری از حیث این هم قلمرو

اسالم همه آنچه که در گذشته بوده را آیا  د یا نه؟شومی هاآناسالمی یا مخالفین و اهل سنت و به ویژه نواصب و امثال 

 زند، ما قبل چه کسی منظور است؟ آیا ماقبل کافر و یا هر کسی که مذهبی غیر از مذهب اهل بیتد و کنار میکنمیقطع 

 دارد؟

موارد قاعده است. زاویه ورود  یم،کنمیاخیر را در انتها متعرض خواهیم شد. آنچه در بحث از قلمرو مطرح  بخشاین 

یم زاویه ورود متفاوت است، بعضا در یک مورد خاص از یک زاویه گومیهم متفاوت است. البته اینکه بحث آقایان به 

 نوعی دیگر این را متعرض شده اند.به مسئله نگاه کردند و در موارد دیگر، به 

 جهت دوم

قلمرو این قاعده اینطور بحث کنیم که آیا این انیم درباره تومییک زاویه دید، زاویه حکم تکلیفی و وضعی است، یعنی ما 

د شومیرد یا اختصاص به احکام تکلیفی دارد و شامل احکام وضعی نگیمیقاعده همه احکام تکلیفی و وضعی را در بر 

دیدگاهی که در اینجا وجود  رد. البته بنا بر اختالفگیمیرد و بعضی را در بر گیمیبر ن یا بعضی از احکام وضعی را در و

 دارد.
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ید اگر کافر مسلمان بشود گومیبرای اینکه مسئله روشن شود، مثال صاحب جواهر در بحث از وجوب غسل پس از اسالم 

خطابات تکلیفی صرف مختص  یجبّ ما قَبلَه االسالمد این است که چون کنمیغسل بر او واجب است. دلیلی هم که ذکر 

 1در آن خطاب وضعی است. که هاست نه آنچ

یند، قاعده اختصاص به احکام گومیه فیی که مخالف اند مانند بعضی از عامه و به طور خاص ابوحنیهاآندیگر،  از طرف

ابت یا حیض واجب نیست چون معتقد است که پس از اسالم غسل جند، لذا شومیتکیفی ندارد و شامل احکام وضعی هم 

 2را امر به غسل نکرده است. هاآنپیامبر 

ید گومیحب جواهر که و یا سببیت حیض برای غسل است. صااینجا به خصوص بحث در سببیت جنابت برای غسل 

ند. یا آن اسباب خارج ااین نحوه از  منظورش این است کهد، شومیمختص احکام تکلیفی است و شامل خطاب وضعی ن

ان شد، فرقی اهد بگوید به طور کلی اگر کسی مسلمخومی د،شومیکسی که قائل است به اینکه شامل خطابات وضعی هم 

ابت خود این د. البته مثال در مورد غسل جنشومیچه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی به واسطه اسالم بر طرف  دکنمین

باب اینکه اساسا از  ند، یکبار همکنمیاند مطرح شود، یکبار از باب تخصیص و استثناء آن را خارج تومیهم از دو زاویه 

زاویه  ،مورداین  خواهیم گفت. پس در ل وجود ندارد که این را در ادامهشود و مقتضای شمول در دلیدلیل شامل آن نمی

ارد یا به خطابات وضعی و احکام وضعی شمول د است که آیا قاعده نسبت احب جواهر و بعضی دیگر، همینبحث ص

ید که مثال ال یجبُ گومیصرفا د، شومیندارد؟ اما همین صاحب جواهر مثال وقتی بحث از قضای عبادات مانند روزه 

 د.کنمی قطعپوشاند و القضا. چون اسالم آنچه را که قبل از خودش بوده را می

ودن حکم بررسی برا از حیث تکلیفی بودن حکم و یا وضعی  ما قلمرو قاعدهبود که عرض شد که باالخره  این یک زاویه

کلیفی است و شامل مختص به احکام ت رد. یا قلمرو آنگیمیرا در بر  قلمرو این قاعده همه احکامکنیم و بگوییم مثال 

عده نیستند ولی مشمول قاما موارد را که ذکر کنیم، خواهید دید که بعضی از احکام وضعی هستند که  د؛شومیوضعیات ن

 د دارد.بعضی از وضعیات مشمول قاعده هستند. در مورد تکلیفیات هم خواهید دید که آنجا هم این مسئله وجو

 جهت سوم

به آن اشاره  3م، یعنی از زاویه ای که صاحب عناوینقلمرو را از زاویه دیگری مطرح کنیرسد که اگر ما بحث به نظر می

 که بخواهیم محصور در آن بمانیم بهتر است. کرده و البته بدون این

بر سه  د،شومیحقوقی که به واسطه اسالم بر عهده شخص مسلمان ثابت تکالیف و قبال هم اشاره کردم که به طور کلی 

 ناس است و یا مشترک است بین مردم و خدا. هر یک ازاختصاصی مردم و  اختصاصی خداوند است، یادسته است. یا 

                                                            
 .40، ص 3. جواهر، ج  1

 .206، ص 1. مغنی ابن قدامه، ج  2

 .496، 495، ص 2. عناوین، ج  3
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هم  هاآنن حق معتقد بوده، یعنی در دین مسئله و به آتارۀ به نحوی است که این کافر قبل از اسالم به آن قسم این سه 

دین خودش چنین عقیده ای و او به واسطه  هچنین عقیده ای نبود هاآنچنین بوده و أخری به نحوی است که در دین 

 نداشته است.

اما گاهی بوده. بدان معتقد کافر هم  گاهیبه خداوند دارد،  که اختصاص د شش صورت. حقوقیشومیمجموع این صور  

عتقداتش نیست. نسبت به آن دو قسم دیگر هم همین مدر اعتقاد کافر سابقه ندارد و جزء  یک حقی مختص خدا است و

دم است، اما طور است، یکی حقی مختص مردم است، اما کفار هم به آن اعتقاد دارند. گاهی هم یک حقی مختص به مر

ه یک ضلع آن به خدا چنین در حقوق مشترک، آن حقوقی کو هم د.نفقط در اسالم اینچنین است و کفار به آن عقیده ندار

 ند.شومیکه به عنوان حقوق مشترک معرفی  ممردش لع دیگرمربوط است و ض

 جهت چهارم )مختار(

انیم قلمرو قاعده را تعیین کنیم. تومی ه به مدلول آن تا حدودیچه اینکه با توجم بر مفاد این قاعده با کنمیمروری  مقدمتا

 چند نکته را در مورد قاعده جبّ گفتیم که الزم است یادآوری شود.

که اگر مجازاتی اما مفاد کلی این قاعده این است  است. جبّ ما قَبلَهیاالسالم حدیث  دلیل قاعده درست است که مهمترین

برداشته بشود. یعنی آن آثار، آن با اسالم شود، این در محیط اسالم بر شخصی الزم یا کفاره ای یا تکلیفی و یا عذابی 

داشته بر پس از مسلمان شدناز کفار  هااین د،شومیعوارض، آن الزامات، عقاب ها و... که بر شخص مسلمان الزم 

دارد. ما اصال این را از دل این این قاعده مطلق نیست که اسالم همه چیز را بر میمعنای حدیث و  د. پس اساساشومی

معنایش چیست. این خودش باالخره  ما قَبلَه الم یجبّاالسکه  مراج کردیخروایت در هنگام بررسی معنا و مفاد روایت است

د که ما بگوییم که مثال کنمیخیلی فرق  د. اینکنمیدر همان ابتدای کار یک حد کلی و یک چارچوب کلی برای ما تعیین 

د و کنمیگذشته است را قطع  ظاهر آیه و ظاهر روایت، یک اطالق لفظی و مقامی دارد که اسالم هر چه که مربوط به

معنایش این است که اسالم آن چیزهایی را که  االسالم یجبّ ما قَبلَهیا اینکه بگوییم اساسا  د.کنمیرد و پاک گیمینادیده 

د منَ العقوبات و المجازات و الکفارات و العذابِ األخروی و نحوها، اگر مسلمان شومیبه واسطه اسالم بر شخص تحمیل 

 ،کفردوران  ها دربه خاطر آند، شومیشد یا بخاطر فعل و یا ترک چیزی، االن که مسلمان بود این آثار بر او  مترتب می

 رد.گیمیمورد مؤاخذه قرار ن

بحثمان را پیرامون  ار داریم. بر این اساس عمدتاک هاایناین مفاد کلی را عرض کردم برای اینکه ما در بررسی موارد به 

حقوق اختصاصی خداوند، حقوق مشترک بین خدا و مردم و  دهیم. یعنیار میرقکه صاحب عناوین گفته اقسامی ن ای

 دهیم.یک هم دو قسم دارند و البته با تغییراتی که ما می که هرحقوق مردم 
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 اختصاصی خداوندالف( حقوق و تکالیف 

 . اعتقاد به توحید1

اما در مورد حقوق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی، یکی و یا شاید به یک معنا بزرگترین حق خدا بر بنده که به اعتقاد 

خداوند به عنوان مبدأ این عالم است. مهمترین مشکل کافر این است که از نظر عقیده یا اعتقاد به توحید و  ،گرددمیبر 

اگر کسی کافر و مشرک شود، عالوه بر  کافر است و یا شرک ورزیده است و شرک و کفر در مقابل نقطه توحید است.

ه واسطه این اعتقاد در آخرت معذب اینکه به خودش هم ظلم کرده، بزرگترین ظلم را هم نسبت به خدا کرده است. طبیعتا ب

 د، اما نفس این اعتقاد موجب عذاب أخروی است.شومیاست. البته رفتار هایش جداگانه حساب 

گذرد. یعنی به واسطه اسالم تمام گذشته او که با می این حق اختصاصی خداونداز  )االسالم یجبّ ماقَبلَه(اما این قاعده 

 رود.اعتقاد به کفر و شرک همراه بوده، کنار می

. )البته با تغییراتی( از همان زاویه ای که صاحب عناوین مطرح کرده دنبال خواهیم کرد گفتیم بحثمان را در باب قلمروما 

کر کرده، حقوق خداوند بود. منتهی گفتیم بخشی از این یکی از آن شش قسمی که صاحب عناوین برای این موضوع ذ

گردد و بخشی هم به افعال و رفتار. در بخشی که به اعتقاد مربوط است، دیگر برایش حقوق اختصاصی به اعتقاد بر می

فانه شد که خداوند مبدأ عالم است ولی متأس. باالخره باید معتقد میسابقه ای در دین خود و عقیده خود وجود ندارد

، عذاب أخروی که مترتب االسالم یجبّ ما قَبلَهشرک و کفر بزرگترین ظلم به خداوند تبارک و تعالی است اما به مقتضای 

د. آنچه که در مدت کفر و شرک این آقا منَ االعتقاد داشته ولو در یک مدت طوالنی، به شومیبر این ظلم است برداشته 

د. عذابی که برای مشرکان و کافران شومید و آن ظلم نادید گرفته شومیما قَبل آورد، باعث جبّ محض اینکه اسالم می

زمان کفر پنجاه سال باشد  د کهکنمید. دیگر فرقی هم نشومیدر قرآن ذکر شده و به آن وعید داده شده، همگی برداشته 

اصل شده و آنچه که در گذشته بوده و زمان اسالم یک روز و یا کمتر باشد. عمده این است که باالخره به این حقیقت و

 د.شومیپاک ظر گرفته شده، ب شده و برای این ظلم عذابی در ناز این نظر که ظلمی مرتک

 عبادات محضه. 2

اختصاصی  د، این حقوق، حقوقشومیاما در محدوده افعال عرض کردیم حقوقی که برای خداوند تبارک وتعالی تصویر 

است مانند  نداشته است. تکالیف عبادی عمدتا از این قبیل هاایناست و فرض هم این است که در زمان کفر اعتقادی به 

انسان و این حق اختصاصی خداوند است و معلوم است که این شخص  ج و... وجوب نماز تکلیفی است برنماز، روزه، ح

کاء و تصدیه که برای کفار در قرآن ذکر شده بحثش ین معنا نداشته است. بله مام به ادر زمان کفر اعتقادی به صالۀ و صی

و این امور از او فوت  .دده. طبیعتا اگر این شخص مسلمان بوجداست، اما نماز و روزه به این شکل مورد اعتقاد او نبو

بود اما با اسالم این تکالیف عهده او میبود، بر داد. یا در مورد حج اگر مستطیع میکرد و یا کفاره میشد باید قضا میمی
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این فروع هم بوده است. حتی در مورد حج گفته شده که اگر  به د ولو اینکه در زمان کفر مکلفشومیاز آن کافر برداشته 

اجب نیست از استطاعت خارج شود و آنگاه مسلمان بشود، این حج دیگر بر او ودر زمان کفر مستطیع باشد و حج نرود و 

بر او  هم بعضی نظری دیگر دارند. اماحال استطاعت اسالم آورد، له وجهٌ که گرچه در اینجا  ضا ندارد. بله اگر درو ق

 د و باید حج را بجا بیاورد ولو اینکه بعدا استطاعتش از بین برود.کنمیوجوب حج را ثابت 

 جد که این حانده اند و به همین دلیل گفته عده ای از فقها اتفاقا برای عدم وجوب قضای حج به همین قاعده استناد کر

 قضا ندارد.

در اعتقاد خودشان  هاآنبه هر حال تمام و یا اکثر تکالیف عبادی که صرفا حق خداوند است، اگر از این قسم باشند که 

قضا و یا کفاره اش دارد. یعنی عذاب أخروی که ندارد هیچ، بلکه آن را بر می االسالم یجبّ ما قَبلَهبه آن معتقد نباشند، 

 د.شومیهم برداشته 

 توان استناد کرد:د، به چند دلیل میشومیاستفاده عدم قضا  نیم که چگونهیاگر بخواهیم بب

روایت خیلی روشن بر این مسئله داللت دارد. یعنی به طور واضح مفاد حدیث این است که یک چیزی که به واسطه  .1

در زمان کفر دیگر وجوب قضا و تدارک و یا کفاره ندارد. مخصوصا اینکه  ایشان به آند، عدم شواسالم بر مسلمان ثابت 

رد اولی خبر در این مو به تعبیر دقیق تر، اساسا آن ظهور اعتقاد به این امور در زمان کفر هم نبوده. لذا اطالق این خبر و

 کامال روشن است و مشکلی نیست.

 د.کنمید و اثبات کنمیاز ادله بود به وضوح این را روشن عالوه بر این، سیره پیامبر که یکی . 2

ان استفاده شود. و البته بعضی از ادله را هم ذکر کردیم و مالحظه فرمودید که اساسا این تومیبه یک معنا  هم از آیه .3

 ادله چنین داللتی ندارد.

ز قِبَل اسالم آمده و در گذشته هم این شخص این قسم بود که مشخصا این عبادات تکالیفی است که ا این مطالب درباره

زمینه و اقتضا  اساسا رد.گیمیاعتقاد نداشته که بگوییم بر خالف اعتقاد خودش عمل کرده و االن گریبان او را  هاآنبه 

 االن بر او الزم باشد وجود نداردبرای اینکه قضاء این تکلیف 

. لذا در اینجا چندان آن استبه عالوه اینکه این مطلب اجماعی است. یعنی اجماع امامیه، بلکه اجماع علما اسالم بر  .4

 بحثی وجود ندارد.

 . عتق و کفاره روزه و مانند آن3

این قسم قرار بگیرد، بعضی از تکالیفی است که جنبه  رداند تومییکی از حقوق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی که 

یود، این روزه نگرفتن کفاره داشت. مثال گرفته و روزه نگرفته و اگر مسلمان میمالی دارد. مثال این شخص باید روزه می

ن کفر هم به آن این حق اختصاصی خداوند است و در زما کرد.نی را باید اطعام میکرد و یامساکیباید بنده ای را آزاد می

اعتقاد نداشته و یحث مالی هم هست و فقط بحث قضا نیست. چون باالخره بخاطر روزه نگرفتن باید عتق رقبه میکرد و 
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خداوند مطرح  د. یعنی اگر چیزی به عنوان حق اختصاصیشومیاین است که ادله شاملش  جا هم ظاهرداد. اینیا کفاره می

نبوده، اینجا به طور  ی که این کافر در دین و اعتقاد خودش اینچنین تکلیفی بر او ثابتباشد، آنهم از قبیل حقوق اختصاص

 دارد.این را بر می ه()االسالم یجبّ ما قَبلَقاعده قطع و یقین، 

در قسم دوم یعنی حقوق اختصاصی خداوند با فرض اعتقاد کافر در دین خودش به این معنا که او در دین خودش هم به 

داشته است مانند اینکه یک حقی مربوط به خداوند باشد و در عین حال او هم در دین خودش به آن معتقد این عقیده 

است. مثل اینکه بر فرض اگر کسی خطأً دیگری را بکشد مجازاتش عتق رقبه است، چه اینکه ظاهرا در بین مشرکین هم 

ی در آن حقی ندارد غیر از خدا، گفته اند باید که کساینچنین بود. اینجا یک حق اختصاصی خداوند است، قتل خطایی 

کرد بنده ای را آزاد کند و در بین کفار هم اینچنین بوده است. حال اگر در زمان کفر خطأً کسی را کشته و باید عتق می

زم علیه ولی نکرده چون هم اسالم بر این عقیده بود و هم کفر، حال که مسلمان شده آیا باید عتق انجام بدهد یا خیر؟ یل

 عتقُ الرقبۀ أم ال؟ در اینجا دو نظر وجود دارد.

 سوال:

نید در یک مواردی عتق اینچنین است. بحث این است که این حقی که قرار داده شده، در چنین مواردی، این یبباستاد: 

کرد، برای قتل خطایی. و اال مسکین و رقبه حقی برای او نیست بلکه حق ناشی از چیست؟ مثال باید بنده ای را آزاد می

د. حقی در بدو امر برای فقیر یا مسکین نیست که بگوییم این از حقوق شومیاو از قِبَل حقی که خدا قرار داده شده منتفع 

ت که بدهد، باید به آن به مشترکه است مانند زکات، خمس و... که از حقوق مالی مشترک اند که همان اول وقتی الزم اس

از ناحیه خدا به آن نگاه شود و هم یک حقی که برای آن اصناف چندگانه وجود دارد. اما اینجا عنوان یک تکلیف واجب 

طایی است که یجب عتق رقبه. صیامی خنیست که در آن مال حقی برای دیگران باشد. قتلی اینطور چنین نیست؛ اینجا 

د که بگوییم این یک حق مشترک شومیباید به چه کسی بدهند یک بحث است، ولی این باعث ن است که کفاره. بله اینکه

 است.

قسم دوم که هم حق اهلل است و در عین حال اختصاصی هم هست و هم خود کافر هم در عقیده خودش باید این را انجام 

 د.شومیدر جلسه بعد بیان انشاء اهلل  ،دادهمی

 «مینالعال ه ربّوالحمد للّ»


