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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آبان  11: تاریخ      موضوع کلی: قاعده جب     

 1442ربیع االول  15مصادف با:      _الف( حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند  _موضوع جزئی: قلمرو قاعده       

 11جلسه:                                        مورد چهارم و بررسی آن                           

 

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

بود. عرض کردیم زاویه ای که ما از آن زاویه به دنبال تعیین قلمرو این قاعده هستیم، چارچوبش  بحث در قلمرو قاعده جبّ

همان چارچوب مطرح شده توسط صاحب عناوین است اجماال. لکن تغییراتی هم ما در آن چارچوب دادیم، لذا آن زاویه 

است که صاحب عناوین مطرح کرده است. بر ای که ما واردش شدیم و ادامه خواهیم داد، در واقع نزدیک به آن چیزی 

لیت آفرین واین اساس ما یک تقسیم کلی ذکر کردیم مبنی بر اینکه حقوق و تکالیف انسان که در دوران کفر برای او مسئ

مختص  ،شده، بر سه قسم است. گاهی این تکالیف و حقوقن مترتب میعذاب، مجازات، کیفر و کفاره بر آ بوده، عقاب،

تبارک و تعالی است؛ یعنی تکلیف و حق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی است. دوم تکلیف و حق اختصاصی  خداوندبه 

 مردم. و سوم، تکالیف و حقوق مشترک بین خداوند و مردم است.

مان کفر و هد که شومیمربوط در جلسه گذشته تقریبا سه تکلیف و حق را متعرض شدیم. یکی مسئله ای که به اعتقاد 

که هیچ جنبه مالی در آن مطرح نیست و کافر  د. دوم عباداتی استشومیاست و گفتیم که قاعده شامل این مورد شرک 

ست که جنبه مالی دارد و جزء معتقداتش نبوده مانند نماز، روزه. مورد سوم آن تکالیف و حقوقی ا بدان معتقد هم در گذشته

 نبوده.  هم

حقوق اختصاصی خداوند است و تکالیف و ند و این جزء شومیرعی اسباب و شرایط موجب یک حکم شبعضی از 

ممکن است سبقی در کفر داشته باشد، یعنی جزء معتقدات این شخص در دوران  البتهارتباطی با دیگران و مردم ندارد، 

دوران کفر تصویر  در انیمتومیعلی الظاهر هیچ سابقه ای ن هااینکفر باشد و هم ممکن است نباشد. هر چند برای بعضی از 

 است.  هااینرا به دالیلی از هم تفکیک کردیم و باید بررسی کنیم،  هااینم. این چند امری که در ادامه ما و ترسیم بکنی

 اسباب غسل و وضو

اسباب غسل مانند جنابت و حیض و یا اسباب وضو که عبارت اند از حدث و خبث و انسان مسلمان اگر با این حاالت 

این است  ید که مسلمان شده است. قدر مسلماجب است. شما االن کافر را در نظر بگیرشود، بر او وضو یا غسل واجه مو

و محقق است. آنوقت بحث در این است که دیگر، اسباب وضو و یا غسل در ا که او هم حدث و هم خبث و یا به تعبیر

الخره اگر مرد باشد غسل جنابت بر گردن او است و د بر او غسل واجب است یا خیر؟ باشومیآیا کافری که مسلمان 
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اگر هم بخواهد نماز بخواند باید وضو داشته  برای اینکه بتواند نماز بخواند. اگر زن باشد، غسل حیض بر گردن اوست

باشد. آیا آن حدث ها و خبث ها و آن اسبابی که در گذشته با او بوده، آن اسباب سببیتشان برای غسل و وضو به واسطه 

ا و برد و لزوم قضرود یا خیر؟ االسالم یجب ما قَبلَه آیا همانطوری که قضای عبادات را از بین میقاعده جب از بین می

 رود یا اینچنین نیست؟رود، آیا در اینجا هم این سببیت برای این امور با اسالم از بین میتدارک کنار می

د یا خیر؟ مثال کسی که قبال در شومیباالخره سوال و پرسش اصلی این است که آیا این حدث و خبث با اسالم مرتفع 

ه معتقد به غسل چون یک فرض هم این است ک)ل نبوده ه غسدوران کفر جنب بوده و فرض هم این است که او معتقد ب

، آیا با اسالم آن حالت (است مفروض کالم اینگذاریم چون بوده و غسل هم کرده ولی ما فرض را بر عدم غسل می

 رود یا باید غسل کند؟جنابت او از بین می

سببیت این امور برای غسل و وضو با اسالم  در اینجا دو دیدگاه کلی وجود دارد. یک دیدگاه این است که به طور کلی

د. باالخره سببیت حدث برای غسل و یا برای شومید. به عبارت دیگر قاعده شامل این نحوه از سببیت نشومیمرتفع ن

 شخص باید غسل کند و یا وضو بگیرد.  رود و اینبین نمی ضو، با اسالم ازو

خانه و بدن الزم نیست به دلیل اینکه قبال کافر  تطهیر لباس، اثاثو وضو الزم نیست.  دیدگاه دیگر این است که غسل

قائل دارد. بعضی  الزم نیست تطهیر کند. البته این مورد در بین فقهای شیعه کمتر و نجس بوده، االن که مسلمان شده بوده

 تا اهل سنت بر این عقیده هستند.این عقیده را دارند. عمد داز آقایان شای

ل که قائل به لزوم غسل و عدم ارتفاع حدث به واسطه اسالم اند خودشان دو دسته اند: یک دسته قائل به لکن در گروه او

ونه اش را جلسه گذشته عرض کردم. مثال مشود. یک بیانی هم دارند که بنده نیمهستند که قاعده شامل این امور ن این

د. اصال به طور شومیلیفی است و شامل خطاب وضعی نید: االسالم یجبّ ما قَبلَه مختص احکام تکگومیصاحب جواهر 

دانند. یک عده معتقدند این قاعده شامل اسباب وضو و غسل هست، کلی این قاعده را شامل اسباب غسل و وضو نمی

لکن استثنا شده و تخصیص خورده این قاعده در مورد اسباب غسل و وضو. پس اختالف عمدتا در این است که آیا این 

د ین قاعده از اول شامل این مواریا نه ا این قاعدهستثنا شدند از قاعده االسالم یجبّ ما قَبلَه و تخصیص خورده اسباب ا

د بر کنمیشده. این اختالف وجود دارد. صرف نظر از این اختالف، عمده این است که االسالم یجبّ ما قَبلَه داللت ننمی

آن سببیت به قوت خودش باقی است یعنی  بلکه اثر شود. بی این سبباینکه سببی که در دوران کفر موجب غسل بود، 

 آن سبب هنوز باقی است. 

 لزوم غسل و وضو ادله 

کرد و البته  ذکر توانمیاگر بخواهیم فهرستی از ادله ای که در این رابطه اقامه شده ذکر کنیم، شش دلیل دلیل چیست؟ 

 و قابل خدشه باشند. نبودهبعضی از این ادله شاید چندان محکم و متقن 
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 دلیل اول

و إن کنتم جُنُباً »فرماید: ومیت آیه است. ایشان میمند، عه ااولین دلیل که برخی مانند مرحوم عالمه به آن استناد کرد

عمومیت دارد. یعنی اگر شما جنب باشید، باید تطهیر بکنید. باالخره درست است که این شخص مسلمان شده،  «هرواطّافَ

د. آیه شومید که او جنب است و امر به تطهیر و غسل، شامل این شخص هم کنمییَصدُقُ علیه أنّه جُنُبٌ. بر او صدق ولی 

سالمه أو بعدَ واءٌ کانَ حصولُ الجنابۀ قبلَ اس گیرد. جنابت محقق شده، حاالعمومیت دارد و هر دو فرض را در بر می

 1ی به آن اشاره کرده است.اسالمه. این دلیل اول است که عالمه در منته

 بررسی دلیل اول

اینکه کلّ د بر کنمیت . اگر فرض کنیم که آیه داللتا جایی است که ادله قاعده نباشدسد عمومیت این آیه رلکن به نظر می

ه، ممکن است به ، این عمومیت نسبت به کسی که در دوران کفر جنب شده و االن هم مسلمان شدجُنُبٍ یجب أن یَغسُلَ

ذشته بوده، همه را گحسب ظاهر استفاده شود، اما باالخره اگر کسی گفت االسالم یجب ما قَبلَه، هر آن چیزی را که در 

ن قاعده طبق نظر مخصص این عموم و چه بسا ای دشومیبرد و قطع میکد. آنوقت کأن االسالم یجبّ ما قَبلَه از بین می

ن است که هنوز ید آن چیزهایی را که در محیط اسالم پدید بیاید. فرض هم ایگومیشامل این اسباب نشود. چون  برخی

 در محیط اسالم خبثی از او سر نزده، پس چرا باید بگوییم به استناد این آیه حتما باید غسل کند؟

 قابل استفاده نیست. چندانآیه  به هر حال عمومیت این

 دلیل دوم

هم مانند آیه  روایتاد این الختانان وجبَ الغسل. در واقع مفدلیل دوم روایتی است که از قول پیامبر نقل شده که اذا التقی 

دالال و اشکاال مانند است و چیزی غیر از آن نیست منتهی باید دید که عمومیت دارد یا خیر. لذا کالم در این روایت است

 همان آیه است.

 دلیل سوم

ید ما اگر گومید که برخی فقها در این مسئله ادعای اجماع کردند و کنمیدلیل سوم اجماع است. صاحب جواهر نقل 

به عدم وجوب غسل در حال کفر هم باشیم، یعنی معتقد بشویم که کفار مکلف به فروع نیستند، لکن در وجوب غسل  قائل

این مثل وطی با  :یدگومید و کنمیتنظیر بعد از اسالم و اینکه نماز بدون این غسل صحیح نیست، نباید تردید کرد. بعد 

باالخره اگر مکف به فروع در حال کفر  :اخذ کرده که ایشان فرمودهمرحوم عالمه از  این را چه بساصبی و مجنون است 

نباشد، الزمه اش این نیست که غسل نکند، چون نداشتن تکلیف مانند این است که کسی با صبی و مجنون وطی داشته 

                                                            
 .189، ص 2. منتهی، ج  1
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 هاآند. باالخره در هر صورت برای این شخص غسل واجب است ولو اینکه شومیباشد و این مانع از وجوب غسل ن

 تکلیفی هم ندارند.

 1یا متفقٌ علیه است.ند و حداقلش این است که ال خالفَ فیه و ه اید برخی ادعای اجماع کردگومیلذا صاحب جواهر 

 بررسی دلیل سوم

م در این بی مشکل این اجماع هم همانطور که از ظاهرش پیدا است، منقول است و لذا قابل اعتماد نیست. اجماع محصل ه

ل است اما انیم تحصیل اجماع کنیم هرچند شهرت همین است. یعنی مشهور وجوبُ الغستومیچه بسا ما ن است، یعنی

 ادعای اجماع در این مسئله مشکل است.

 دلیل چهارم

ستند و دلیل این قاعده نیم معنا و مفاد این قاعده چیست. حدیث و روایت االسالم یجبّ ما قَبلَه که مهمترین میاساسا بب

بابی که سابق بر م. طبق این روایت اسینبدا شامل همه احکام تکلیفی و وضعیآن را حاال اگر ما ایش چیست؟ است، معن

السالم یا به عبارت اد. اگر یکی اثری مستند باشد به سببی که آن سبب قبلَ شومیاسالم بوده اند، همگی آثارشان مرتفع 

آن موجه هستیم،  ما با دارد. اما آنچه که االنبر میمذکور وایت را حدیث و ر هاایندیگر در دوران کفر تحقق پیدا کرده، 

یا بر نجاست  واین است که آیا وجوب غسل، مستند به سبب سابق است یا نیست؟ االن این شخص بر جنابت باقی مانده 

ثار مستند به بلَه، آقَباقی مانده. بقاء بر نجاست، باقی بودن بر جنابت که مستند به سبب سابق نیست. االسالم یجبّ ما 

دارد. سبب بود را بر می دارد، چون االسالم یجبّ ما قَبلَه. آن آثاری که مستند به آنسبب سابق و قبل از اسالم را بر می

ارد. ولی االن درا بر می هاآن و این در حال کفر واجب بود، هااینبله آنجا وجوب غسل بود. آنجا وجوب وضو بود و 

روایت جب  علی النجاسۀ یا به تعبیر دیگر خود نجاست و جنابت باقی است. دیگر حدیث جب و چطور؟ االن هو باق

ارد. لذا چون این شخص اند این بقاء را بر دارد. بقاء که دیگر مستند به آن سبب سابق نیست تا بخواهد آن را بر دتومین

 یرد.هنوز جنب است، باید غسل کند و یا چون هنوز محدث  است، باید وضو بگ

له ای ولی در واقع شاید یک  بیان و دلیل مستقلی از بعضی از اد 2این دلیل در کلمات مرحوم آقای حکیم ذکر شده است،

 که اینجا اقامه شده نباشد.

 دلیل پنجم

به  این را ند وه اد کرداست و البته بعد از ایشان هم بسیاری به این دلیل استناآمده اصل این دلیل در سخن مرحوم عالمه 

 ند و آن این است که:ه اعنوان دلیل ذکر کرد

                                                            
 .39، ص 3. جواهر، ج  1

 .116ص  ،2. مستمسک، ج  2
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واجب بوده. االن  ما کاری نداریم که این شخص قبل از اسالم محدث بوده به حدث اصغر و یا اکبر و بر او وضو یا غسل

ه دارد که یک مسلمان وظیف کنار برود. االن به عنوان آنچه که قبال بودهد کنمیاالسالم یجبّ ما قَبلَه اقتضا مسلمان شده، 

و. همانطوری که بر او به نام وض بر طبق احکام دین عمل کند. یجبُ علیه الصالۀ و او باید نماز بخواند. نماز شرطی دارد

گر لباسش ایا مثال نماز واجب است، وضو هم بر او واجب است، منتهی وجوب وضو غیری است ولی وجوب نماز نفسی. 

اید شرط نماز که اشد. باالخره یصدقُ علیه أنّه نجس یا أن ثوبَه نجس. او بنجس است، باید موقع نماز لباسش پاک ب

د به اعتبار وجوب شومیاند نماز بخواند و لذا غسل هم بر او واجب تومیطهارت است را محقق کند. یا او تا غسل نکند ن

 نماز، یعنی این شرط برای نماز است و باید تحصیل شرط بکند. 

و چون شرط واجب است،  هاآنپس این امور یعنی غسل و وضو از باب اینکه شرط هایی هستند که تحصیل و طهارت 

اند به عنوان مقدمه برای نماز یا عبادتی مانند طواف، بنابراین تحصیل این شرط یا شرایط برای او الزم است. پس بر او 

 1ت.واجب است غسل کند به عنوان شرطی که تحصیلش واجب اس

طهیر از نجاست ثابت تد، اما در مورد کنمیمورد غسل و وضو ثابت  ادله به نحوی است که مسئله را در البته بعضی از این

 د. کنمین

 دلیل ششم

ید: وقتی این شخص در دوران کفر غسل کند گومیو  از اسالم اینطور استدالل کردهشیخ طوسی برای وجوب غسل پس 

، این تطهیر و غسل برای او فایده ای ندارد و (این شرط که اعتقادی در دین خودش داشته باشد البته به)یا وضو بگیرد، 

کالعدم اند و  هاایناگر این قصد قربت نباشد،  چه غسل، نیازمند قصد قربت اند.د. برای اینکه چه وضو و شومیحساب ن

ده، لذا اگر در دروان کفر غسل هم کرده باشد ششی نمیو در آن دوران قصد قربت از او متم چون این شخص کافر بوده

و وضو هم گرفته باشد، هیچ سودی به حال او ندارد. یعنی این عمل مجزی نیست، چون اصال خدا را قبول ندارد تا قصد 

 2امتثال امر او را بکند. لذا بعد از آنکه اسالم آورد باید غسل کند و وضو بگیرد.

 بررسی دلیل ششم

اند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر کند، عملش تومیعبادت از ناحیه کسی که کافر است و ن این حرف درست است.

است اما در مورد تطهیر از نجاست اینچنین نیست. اگر کسی لباسش  باطل است. این حرف در مورد وضو و غسل صحیح

اند پاک تومید از آن نجاست عرضی، او نجس باشد و یا بدنش نجس باشد و قبل از اسالم بدنش را پاک کند و تطهیر کن

مگر اینکه بگوییم در آن فرض تطهیر از نجاست هم فایده ای ندارد چون خود کافر نجسٌ و لذا اگر تطهیر از نجاست  شود.

                                                            
 .189، ص 2. منتهی، ج  1

 .127، ص 1. خالف، ج  2
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اهد، ولی بی فایده است چون خودش نجاست ذاتی دارد و به همین خومیبکند قبل از اسالم، درست است که قصد قربت ن

 ر از نجاست عرضی سودی برای او ندارد.خاطر تطهی

بله اگر کسی بگوید کافر نجاست ذاتی ندارد مانند اهل کتاب. اگر چنین گفتیم، تطهیر او از نجاست عرضی صحیح است 

خواهد و از توصلیاتی است که بدون قصد قربت ره ندارد و دیگر قصد قربت هم نمیو بعد از اسالم نیازی به انجام دوبا

استدالل حداقل نسبت به  ، این(اگر کافر از اهل کتاب باشد)د. لذا بنا بر قول به طهارت کتابی، شومیهم مقصود حاصل 

 این سبب درست نیست.

د و از بین شومیده پوشیده اعتقاد کفر و شرک آمیز که گفتیم این با قاع ا االن چهار مورد را گفتیم. یکیعلی أیحالٍ، ما ت

تیم گفو سوم در مورد برخی از عباداتی که جنبه مالی دارند. و  د. دوم در مورد عباداتشومیرود و گناهانش بخشیده می

 د.شومیمرتفع  «االسالم یجب ما قَبلَه»این سه قسم با 

 هاایننیست و االسالم یجب ما قَبلَه  به دالیلی که گفتیم مشمول قاعدهاست که  قسم چهارم اسباب وضو و غُسل و غَسل

د. سوال این بود که آیا این به دلیل عدم شمول قاعده است یا ناشی از تخصیص و استثناء است؟ با این ادله کنمیرا پاک ن

 د نه اینکه تخصیص بخورد وشومیرسد االن که مسلمان شد، اساسا قاعده شاملش نر اینجا ذکر شد، به نظر میای که د

 رساند.قل بعضی از این ادله ای که گفتیم به وضوح این مطلب را میحدا

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


