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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آذر  8: تاریخ      موضوع کلی: قاعده جبّ     

 1442ربیع الثانی  12مصادف با:                         _ج( حقوق و تکالیف مشترک  _موضوع جزئی:قلمرو قاعده       

 18جلسه: خمس و زکات                                            _حقوق بی سابقه  _قسم اول       

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 ج( حقوق و تکالیف مشترک

اول درباره تکالیف و حقوق اختصاصی خداوند بود. بخش دوم بحث ما به بخش سوم از تکالیف و حقوق رسید. بخش 

 تکالیف و حقوق اختصاصی مردم. و بخش سوم درباره تکالیف و حقوق مشترک بین خدا و مردم است.

ما در مورد قلمرو قاعده نسبت به آن دو دسته از آن تکالیف و حقوق در جلسات گذشته بحث کردیم، اما بخش سوم، 

خدا و مردم مشترک است، این هم مثل آن دو بخش گذشته، تارۀً بدون هیچ سابقه ای در عقیده و  یعنی حقوقی که بین

معتقدات شخص کافر است و أخری در دین و مذهب او سابقه داشته و او هم به این امور معتقد بوده است. پس خود این 

 د؛شومیبخش بر دو قسم 

 خمس و زکات _قسم اول: حقوق بی سابقه 

ند، خمس و زکات است. کنمیتکالیف و حقوق مشترک است بدون هیچ سابقه ای و مثالی هم که برایش ذکر قسم اول

خمس و زکات از حقوقی است که هم خداوند نسبت به آن حقی دارد و هم مردم. چون سهمی که برای خمس در نظر 

ی هم به مساکین، ابن السبیل و فقرا یک بخشی از آن متعلق به خدا و رسول و ذوی القربی است و یک بخشگرفته شده، 

متعلق است. لذا از جهت تکلیفی یک حکمی دارد، از جهت صاحب حق بودن هم یک بخشی از آن مربوط به مردم است 

 و بخشی هم مربوط به خداوند تبارک و تعالی است.

د یا خیر؟ گیرقاعده قرار میوق هم مشمول این بحث این است که اگر کسی کافر بود و مسلمان شد، آیا این دسته از حق

 یا باید قائل به عدم سقوط شویم؟ د یا خیرشومیانیم به استناد این قاعده بگوییم خمس و زکات ساقط تومییعنی ما 

 اقوال

 عمدتا دو قول در مسئله وجود دارد یا سه قول. اقوال را در این رابطه ذکر کنیم، اگر بخواهیم

اصحاب هم همین است، قول به سقوط است مطلقا. یعنی با یر برخی از بزرگان ظاهر که مشهور است و به تعب :قول اول

 1د.شومیساقط  ولواینکه از حقوق مشترکه است،اسالم خمس و زکات 

 2که تنها صاحب مدارک و صاحب ذخیرۀ به آن ملتزم شده اند، قول به توقف است. :قول دوم
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 .426، ص 2. ذخیرۀ محقق سبزواری، ج 42، ص 5مدارک، ج .  2



112 

 

د، اما جانب وضعی ساقط شومیآید که جانب تکلیفی در مورد این حقوق ساقط از بعضی از عبارات هم بر می قول سوم:

ر چه هست هد. یعنی به خاطر عدم پرداخت خمس و زکات در دوران کفر مؤاخذه و عقابی در کار نیست، گناه شومین

 نشده است. البته برای این قول قائل روشنی ذکرد. شومیاداء ساقط ن لزوم د، اما جانب وضعی یعنیشومیبخشیده 

 ادله سقوط 

ز حقوق ساقط اد که این دسته شومیاصحاب چیست و به چه دلیلی گفته عمده این است که ببینیم ادله مشهور و ظاهر 

 ند؟شومی

 رابطه قابل ذکر است. اجماال سه دلیل در این

 دلیل اول

ایت ذکر شد، این شامل اطالق دارد و طبق تفسیر و معنایی که برای این رو بلَهاالسالم یجبّ ما قَیکی اینکه خود روایت 

حقوقی که به  ود. چون قبال گفته شد که معنا و مدلول این حدیث این است که آن دسته از تکالیف شومیخمس و زکات 

و زکات از  . طبیعتا خمسدشومید و ثابت شده، آن دسته از حقوق برداشته شومیسبب اسالم بر عهده این شخص ثابت 

اسالم است.  تکالیف و حقوقی است که بر عهده این شخص الزم شده به اعتبار اسالم. یعنی حقوقی است که ناشی از

ق و تکالیفی هستند که دارد. طبیعتا زکات و خمس چون از حقوطبیعتا این دسته از حقوق را بر می االسالم یجبّ ما قَبلَه

 دارد.را بر می هاآند و شومیرا شامل  هاآناند، این حدیث  به سبب اسالم ثابت شده

 دلیل دوم

انیم یقین پیدا کنیم به سقوط، این است که تومیبا این  ، یعنییمکنُ القطع به هر:دلیل دوم که به بیان مرحوم صاحب جوا

از آنجا  نگذاشت. یعنی هاآنعهده  بهنکرد و ء خمس و زکات را مکلف به ادا ر )ص( جدیدُ االسالم هاما یقین داریم پیامب

. اگر و شاع لو کانَ شیئٌ منه، لضاعَچه اینکه . انیم قطع پیدا کنیم به سقوطتومیکه یقین داریم پیامبر چنین امری نکرده، 

 1کرد.حتما شیوع پیدا می چنین چیزی بود،

، بوده و این انانت و أخماس از تازه مسلمبه طور کلی سیره قطعیه پیامبر بر عدم أخذ زکواپس دلیل دوم این است که 

 د به آن استناد کرد.شومیمطلبی است که واقعا جدا از آن روایت 

 دلیل سوم

ین است که اشخاص ادر مقام امتنان است و جهتش هم  این در روایت و قاعده همانطور که گفته شد دلیل سوم این است که

نی صورت گرفته است ارفاق و امتنااین فضا و رغبت ایجاد شود، قهرا یک را ترغیب کند به اسالم آوردن و برای این که 

 بوده برداشته شود. هاآنتا آنچه در گذشته به عهده 
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ست و اگر زکات پس سقوط زکات و خمس از اموری است که با مقام امتنان و ترغیب کفار برای مسلمان شدن سازگار ا

از اسالم شود. چون به هر حال تعلق  هاآنو فراری شدن  هاآنساقط نشود، چه بسا این خودش موجب تنفیر  و خمس

اورده را به جا یحاضر باشند قضای عبادت به جا ن ها به امور مالی بیشتر است، یعنی چه بسا بسیاری از افراد انسان

هم سابقه نداشته، شاید بیشتر باعث تنفر  هاآنامور که در دوران این  منفّر بودن ، اما از مالشان چیزی ندهند. لذابیاورند

 از اسالم باشد.

 سوال:

د، جوابش خیر است. ما در مقام استدالل برای قاعده کنمیدلیل سوم بازگشت به دلیل اول  یداستاد: اینکه سوال فرمود

دلیل دیگری  ظوری گفته شده است. ولی اینکه به چه منهم گفتیم که روایت خودش دلیل مستقلی است با قطع نظر از این

 فاده شده و آن اینکه در مقام امتنان وارد شده است.است که از مجموع امور است

اینکه خمس و زکات دیگر بر عده  ات در این مقام ذکر شده است. یعنیاین ادله ای است که برای سقوط خمس و زک

 ازد.شخص تازه مسلمان نیست و بر او واجب نیست که بپرد

 الت ادله سقوطاشکا

 که در این رابطه ذکر شده قابل طرحقول شده است. سه اشکال از مجموع مطالبی  این اشکاالتی متوجه این ادله و اینجا

 رسد این اشکاالت قابل پاسخ است.است که به نظر می

 اشکال اول

. و االسالم یجبّ ما قَبلَه :یدگومیچون  عطف شده، اسالمتوبه بر اشکال اول این است که به طور کلی در این روایت 

از گذشته و قبل از  م، دلیل بر این است که آنچهعطف توبه بر اسال .التوبۀُ تجبّ ما قَبلَها منَ الکفر والمعاصی و الذنوب

 د.وشمید، گناه، معصیت و ذنب است. اما غیر گناه و معصیت با اسالم پوشیده و قطع نشومید و قطع شومیاسالم هدم 

دادیم و االن هم پاسخ این  پاسخبه مناسبتی مطرح کرده بودیم  و در بحث از خود روایت البته این اشکال را ما در گذشته

معاصی و اگر کفر را در عداد هم بحث این است که سیاق این دو واحد است.  ن مورداشکال را عرض خواهیم کرد. در ای

د شومید در رابطه با کفر هم مسئله، مسئله عقوبت است چون تنها اثری که با توبه بخشیده شومیذکر کردند، معلوم  بوذن

د همان اثری که در بعضی نقل ها کنمیهمین گناه است. پس در مورد اسالم هم همینطور است. اتحاد سیاق این دو اقتضا 

 ینطور باشد.د، در اسالم هم همشومیذکر شده و به واسطه توبه آن اثر برداشته 

 د.شومیاین اشکال اولی است که در این مقام ذکر 

 اشکال دوم

در مقام امتنان ( دکنمیمخصوصا بر اساس آنچه که روایت بر آن داللت )اشکال دوم این است که جبّ االسالم بما قَبلَه 

اشد، به خصوص در مقام امتنان بآورند. اگر بخواهد این مقام حفظ شود یا این روایت نسبت به کسانی است که اسالم می
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این  سقاط شود،نسبت به دیگری نباشد و واضح است که اگر خمس و زکات ا ندر صورتی است که معارض با امتنا این

یک حقی در این اموال دارند و هم  هاآن همعارض است با امتنان نسبت به دیگران و مستحقین خمس و زکات. باالخر

متنانی که نسبت به مستحقین خمس و زکات وجود دارد معارض است و ناسازگار است. لذا اگر نادیده گرفته شود، با ا

 انیم قائل به اسقاط شویم.تومین

 اشکال سوم

ب مدارک است صاح ر نشده و در واقع جزء دالیلچه بسا در خصوص این مورد به عنوان اشکال ذکاشکال سومی که 

نیم خمس و بیمیعنوان یک اشکال در اینجا مطرح شود و آن اینکه ما وقتی اند به تومیاما  که قائل به توقف شده است.

د. یعنی از مقایسه شومیانیم نتیجه بگیریم که پس در مورد کافر هم ساقط نتومید، شومیزکات از مخالف مستبصر ساقط ن

د، پس در مورد کافری هم که وشمیمورد مستبصر روایت داریم که این امور ساقط ن ین دو استفاده کنیم همانطور که درا

 د.شومیانیم بگوییم این امور ساقط نتومید شومیمسلمان 

 اند به ادله قول اول یعنی قول به سقوط و مشهور وارد شود.تومیتقریبا اشکاالتی است که در این مقام  هااین

 بررسی اشکاالت

 انیم جواب دهیم.تومی؛ به هر سه اشکال ولکن فی الکل نظر

 اشکال اولپاسخ 

د که باید به اسالم و به نوعی ممکن است این توهم پیش بیای توبه عطف شده اشکال اول این است که درست استپاسخ 

االسالم یجبّ  و حکم مستقل اند و موضوعشان هم متفاوت است. هدو قضی هااینولی در واقع  هم یکی باشد، هااینحکم 

اما مسئله  د.شومیکه اسالم موجب هدم، قطع و جبّ ما قَبل از اسالم  ن وارد شدهسبت به کفر و کافرادر واقع ن ما قَبلَه

. نسبت به معصیت و ذنب که کامال روشن است. و التوبۀ تجبّ ما قَبلَها منَ الکفر و المعاصی و الذنوب که میفرماید:توبه، 

د، معنایش این است که آنچه که به واسطه کفر برای این شخص موجب کنمیفر هم که بحث توبه را مطرح کولی نسبت به 

دو حکم مستقل اند، دو موضوع مستقل دارند و تنهای  هاایند. اما شومیبخشیده  هاآناستحقاق عقوبت و عذاب بود، 

صی افر( که این هم از معاست )تجبّ ما قَبلَها منَ الک «منَ الکفر»اند مقداری مشکل ایجاد کند، کلمه تومیزی که اینجا یچ

از کفار هم  د،شومید که همانطور که معاصی و ذنوب از مسلمان بخشیده شومیبعدش ذکر شده است، معلوم  و ذنوب که

 برد.د و از بین میکنمید و توبه آن را قطع شومینادیده گرفته 

 رسد اشکال اول وارد نیست.بنابراین به نظر می

 پاسخ اشکال دوم
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معارض با امتنان دیگری نباشد و اینجا اسقاط خمس و زکات  امتنان در صورتی قابل قبول است که دوم، اینکه اما اشکال

برای د. اینکه شومیامتنان نسبت به دیگران با  مستلزم خالف امتنان و معارضاند امتناناً صورت بگیرد چون اینجا تومین

 سلب شود. یک حقی از دیگرانشود نمیعده ای قرار است منتی گذاشته شود، این باعث 

ید به گونه ای باشد که نسبت که درست است که هر دو امتنان است و درست است که امتنان نبا تاین اس پاسخ این اشکال

خالف امتنان باشد، اما باید مالحظه کرد که کدام یک از این دو امتنان اقوی است. قطعا در بین دو امتنان  دیگر یبه شخص

انیم موقعیت کافری که مسلمان شده و تومیاست. ما ن از دیگری باشد، آن مقدم است و اینجا هم اینچنیناگر یکی اقوی 

 رد یکسان ببینیم. درست است که فقراستحقاق نسبت به خمس و زکات داکسی که تازه وارد به اسالم است را با موقعیت 

ت و باید مالی به او ی که فقیر اسزیبنده مسلمان نیست، ولی در دوران امر بین رعایت کافری که مسلمان شده و مسلمان

مان شده اهمیت بیشتری دارد نسبت به کسی که مسلمان لمسکه کافری  کدام یک مهم تر است؟ معلوم استداده شود، 

 اده شود.ه است و باید این مال به او دفقر در مضیقهست و از 

 رسد که وارد نیست.به نظر می اشکال دوم همبنابراین 

 پاسخ اشکال سوم

د، از کافر هم نباید ساقط شود. سوال این شومیخمس و زکات از مستبصر ساقط ناشکال سوم این بود که همانطور که 

 دارد؟دهید؟ مسئله مستبصر چه ربطی به مسئله کافر است به چه دلیل این مقایسه را انجام می

د. شومید که اسالم برای کسی که تازه مسلمان شده، موجب قطع و هدم ما قبل اسالم کنمیاالسالم یجبّ ما قَبلَه معلوم 

اما اگر کسی مسلمان بود و به تکالیف خودش عمل نکرد، این چه ربطی دارد به کافر؟ عمل نکردن یک مسلمان به تکالیفی 

اس اسالم را قبول ندارد و نداشته، نباید با هم مقایسه شود. این یک قیاس معَ الفارق عهده او بوده با کافری که اس که به

؛ این شخص که مسلمان بوده و اسالمش که جدید نیست که بگوییم کندمی جبّ ما قبلید اسالم گومیاست. ظاهر روایت 

ارق است و روایت هم به خصوص در د. پس اساسا قیاس این دو، قیاس معَ الفشومیبه واسطه اسالم ما قبلش بخشیده 

 مورد مستبصر است.

از این اشکاالت هم  بر اعتبار و حجیت این قول داریم، دلیل ، قول به سقوط مطلقا ضمن اینکها ذکر نا کلّهممفتحصّل 

 انیم به این قول ملتزم شویم.تومیرسد که مصون و عاری است و مشهور هم همین است و لذا به نظر می

 تفصیلقول به 

و وجه بطالنش مشخص  استبا توجه به آنچه که گفتیم، قول به تفصیل بین جانب تکلیفی و جانب وضعی هم مردود 

تکلیفی برداشته یند با اسالم جانب گومید. گفتیم عده ای بین جانب تکلیفی و جانب وضعی فرق گذاشته اند. شومی

 د.شومید اما جانب وضعی برداشته نشومی
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لبی که در مقام اشکال گفته شد، ناظر به همین ادله است. اینکه توبه عطف شده بر اسالم و همانطوری که بخشی از مطا

توبه فقط نسبت به عقوبات أخروی مؤثر است پس اسالم هم چنین است، این در واقع ناظر به جهت تکلیفی است. 

 رند.نسبت به جهات وضعی، هیچ داللتی ندا هاایناهد بگوید که اساسا خومی

 بررسی دلیل

د و دیگر تکرار این مطالب الزم شومیاطالق دارد و همه را شامل  که پاسخ دادیم، اصال چنین نیست. روایت همانطور

 نیست.

جانب تکلیفی و جانب وضعی قائل  یلی بر اینکه بتوانیم تفصیلی بینکه این بر خالف امتنان است، مجموعا ما دلمثال اینیا 

ورد وضعیات یا حقوق مردم این داللت ندارد و موجب سقوط نیست، این قابل پذیرش نیست و لذا شویم و بگوییم در م

 رود کنار.این دلیل هم می

 ادله قول به توقف

. گفتیم توانیم حکم به عدم سقوط کنیمکنیم و نه میط وقحکم به ستوانیم نه میاینکه ما  ول به توقف است وق ل سومقو

صاحب مدارک و صاحب ذخیره به این قول ملتزم شده اند. عمده دلیل این قول هم دو دلیل است. صاحب مدارک کأن به 

 استناد کرده است.دلیل این دو 

 دلیل اول

ی وشننه داللت ر االسالم یجبّ ما قَبلَهید چون گومیسنداً و متناً ضعیف است و  االسالم یجبّ ما قَبلَهیکی اینکه خبر 

 .رودمی کنار دارد و نه سند روشنی دارد، پس

 دلیل دوم

حکم به عدم سقوط این حقوق  در مورد مخالفی که مستبصر شده و یند ما روایات صحیحه ای داریمگومیاز طرفی هم 

ف د. عمده ادله ای که صاحب مدارک برای توقشومیساقط ن زکات، از اوپس مخالف مستبصر هم خمس و هم . کرده اند

 اختیار کرده است، این دو دلیل است.

 بررسی ادله توقف

 پاسخ دلیل اول

ما پاسخش را مفصال در گذشته بیان کردیم و گفتیم داللتش روشن است و از نظر  لضعفِ الخبر سنداً و متناً :اینکه گفتند

 نیست.قابل قبول  عمل مشهور و نکاتی که گفته شد، این دلیل و این بیان با توجه بهسندی هم 

 پاسخ دلیل دوم

د. این شومیبرداشته ن هاایناز مخالف مستبصر  هاآندلیل دوم صاحب مدارک که روایات صحیحه ای هستند که بر اساسا 

به نظر  ناستبصرَ و وجهی برای آهم همانطور که گفتیم، قیاس معَ الفارق است. فرق است بین کافر إذا أسلَمَ و المخالِف إذا 
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رسد و لذا همانطور که بسیاری گفتند قول به توقف، قولی است که شاید غیر از این دو کسی به آن ملتزم نشده باشد نمی

 و قابل قبول نیست.

صورتی که سابقه ای در عقیده و مذهب کافر ق مشترک کالزکوات و األخماس، در حقودر مورد  ،فتحصّلَ مما ذکرنا کلّه

 د.شومیساقط  هااینانیم قائل به سقوط شویم و بگوییم با اسالم تویمنداشته باشد، ما 

 سوال:

د. شومیاستاد: آن توبه، توبه از کفر است نه توبه در دوران کفر. توبه در کفر یعنی کسی که از کفرش توبه کند، بخشیده 

عقوبات أخروی و استحقاق عقوبت این توبه از کفر معلوم است که نسبت به استحقاق عقوبت است چون توبه فقط در مورد 

 رود.بکار نمی ورد حقوق مالی و دیون و ضماناترود و در مبه کار می

 سوال:

ندارد. معاقب بر کفر هست،  ه از یک منکری روی گردان شده، حداقل به خاطر این جهت عقابیکاستاد: ببینید نفس این

د. باالخره شومیبر آن اصول معاقب است و آن بجای خود. اما این هم حداقلش این است که عقابی از عقاب های او کم 

غیر از عبادت این یم و رچون در تروک ما دیگر جنبه تعبد و قصد قربت ندا ،مهم است یک حرامی را ترک کندنفس اینکه 

صحت و فساد نیست که ترک زنا صحیح است یا فساد، بلکه مهم ترک زنا است که او هم ترک ه است. آنجا دیگر مسئل

 کرده است.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


