
118 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آذر  9: تاریخ                         موضوع کلی: قاعده جبّ      

 1442ربیع الثانی  13مصادف با:        قسم دوم:  _حقوق و تکالیف مشترک ج(  _موضوع جزئی: قلمرو قاعده       

 19جلسه:    مقتضای تحقیق در مسئله _کالم صاحب عناوین  _حقوق با سابقه در کفر       

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

دیم این بخش از حقوق رو مردم. عرض کدر قلمرو قاعده، بحث به آن بخش از حقوقی رسید که مشترک است بین خدا 

ده و مذهب کافر نداشته که مثالش یهم خودش بر دو قسم است. یک قسم از حقوق، به نحوی است که سابقه ای در عق

 رفت.به شمار می له خمس و زکات از این قسمرا ذکر کردیم و درباره اش بحث کردیم؛ مسئ

 قسم دوم: حقوق با سابقه در کفر

سته از حقوق و تکالیفی است که در اعتقاد کافر و بنابر مذهب کافر، سابقه ای در زمان کفر او دارد. مثالی قسم دوم آن د

است. اینکه کسی مثال در دوران کفر نذر  هاایند، نوع کفارات اعم از نذور، أیمان و امثال شومیکه برای این مورد ذکر 

 ه دفع آن واجب است و باید بدهد. یعنی در مذهب و دین او هم اداء نذرکند چیزی را به فقیر دهد و اعتقاد او این بوده ک

ن دینی که به گردن او بوده و باید ببینیم آ اهیمخومیبوده است. لکن این را اداء نکرده، حاال که مسلمان شده  واجب

وجود دارد؛ کفاره حنث د؟ چنین چیزی در مورد قسم هم شومید یا ساقط نشومیپرداخته لکن نپرداخته، آیا ساقط می

 و... قسم. کفاره شکستن نذر

پس موضوع سخن این قسم از حقوق است، یعنی حقوق مشترک بین خدا و مردم که در مذهب کافر سابقه دارد و بر 

 اساس اعتقادات کافر، باید این حقوق اداء شود.

 کالم صاحب عناوین

یم کنمی ند که ما این سخن را نقله اند و بیانی را مطرح کرده ادر مورد این قسم از حقوق، یک نظری صاحب عناوین داد

 و بعد مقتضای تحقیق در مسئله را ذکر خواهیم کرد.

 :دارد، میفرمایدایشان در این قسم هم مانند آن دسته از حقوقی که اختصاصی خداوند است و البته در مذهب کافر سابقه 

د، یک وجه هم این است که بگوییم شومیاین است که بگوییم ساقط . اینجا دو وجه است؛ یک وجه ففی سقوطه الوجهان

د و به همان بیان مندفع کنمییند در اینجا هم جریان پیدا گومی اشکالی هم در آنجا مطرح شده بود کهد. شومیساقط ن

 د.شومی
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مثل قتل خطأیی که  شده اند و قائل به اشتغال ذمه به آن عقیده داشته هاآنایشان در مورد حقوق اختصاصی خداوند که 

د و یک وجه هم این است که جبّ ما کنمیفرمودند وجهان، یک وجه این است که جبّ ما قَبل مستلزم عتق رقبه باشد، 

 د.کنمید. این دو جه در اینجا هم جریان پیدا کنمیقَبل ن

، اطالق دارد هم آن االسالم یجبّ ما قَبلَه یند روایتگومیاطالق خبر است.  ل شمول و به تعبیر دیگر دلیل سقوط،دلی

مواردی را که کافر به آن اعتقاد داشته باشد و هم مواردی را که کافر به آن معتقد نباشد، در بر میگیرد. بنابراین فرقی 

د در حقوق مشترک بین آنچه که در مذهب کفر سابقه دارد و آنچه که ندارد. مخصوصا در مورد زکات و خمس هم کنمین

 د.شومیمشترکه بود عرض کردیم که آنجا هم ساقط  با اینکه از حقوق

معنایش این است که اسالم قطع  االسالم یجبّ ما قَبلَهوجه عدم سقوط این است که اساسا این خبر اطالق ندارد چون 

ناحیه اسالم موجب اشتغال شود از ناحیه اسالم. اما اگر چیزی از ین چیزی را که بر انسان الزم مد آکنمید و منهدم کنمی

االسالم یجبّ ما د. شومیذمه نشده باشد بلکه در دین و طریقه و عقیده خودش ذمه اش مشغول بوده، این دیگر ساقط ن

این اشتغال ذمه که ولی ند. شومید، ساقط شومیمعنایش این است که آن چیزی هایی که از حیثیت دین اسالم ایجاد  قَبلَه

و به خاطر عقیده خودش  شی نشدهاز حیثیت اسالم نا هاایناست، کفاراتی از این قبیل،  هااینو امثال  نذر و قسمناشی از 

 د.شومیشامل آن ن االسالم یجبّ ما قَبلَهبوده است. لذا 

ید اهد بگوخومیدهد به این وجه عدم سقوط و به این بیان د وجه اول را و اطالق را و پاسخ میکنمیآنگاه ایشان تقویت 

که این اشکالی که اینجا ممکن است نسبت به اطالق خبر شود و سقوط را متزلزل کند، این قابل دفع است به این بیان که 

این اشتغال که ود. باید دید منهدم شود و قطع ش که از حیثیت دین اسالم ناشی شده د آنچهکنمیاقتضا  االسالم یجبّ ما قَبلَه

در واقع باید این را هم ناشی از حیثیت اسالم بدانیم چون عقیده او و مذهب او به نظر ید گومیناشی از چیست؟ ایشان 

ما و به حسب واقع باطل است. دینی که منسوخ است و باطل است و از اساس توسط شارع جعل نشده موجب اشتغال 

اقع د. پس در وشومیو اشتغال ذمه نمنشاء ضمان  ته، اما اعتقاد او باطل بوده و لذا. درست است که او اعتقاد داشدشومین

مه مشغول نیست و ضمانی وجود ندارد. پس اگر ذمه او همان زمان هم من جهۀِ االسالم من جهۀِ غیرِ االسالم اساسا ذ

ید گومیدهد در مطلب و د. پس در واقع یک توسعه ای میشومیانیم بگوییم االن با اسالم ساقط تومیمشغول بوده، لذا 

ید که این ناشی از حیثیت اسالم نیست، به کنمیکه در مذهب او وجود داشته و شما به ظاهر گمان  ل ذمههمین اشتغا

حسب واقع ناشی از حیثیت اسالم است. به این دلیل که عقیده او منسوخ و باطل بوده است و کأنّ به حسب دین کفر 

فروع اند، پس همان  افر بوده و کفار هم که مکلف بهماند که او کپس فقط این میاقتضا برای اشتغال ذمه وجود نداشت. 

هد بگوید از بین این دو وجه ما در خومیاست. به این ترتیب ایشان  ذمه اش ناشی از حیثیت اسالم بوده اشتغال موقع هم

مانطور که رود هد و کنار میشومیانیم وجه اول را تقویت کنیم.یعنی بگوییم این دسته از حقوق هم ساقط تومیاین قسم 
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این محصّل  د مانند قسم دوم از دسته اول.شومیاین در حقیقت  خداوند گفته شد. یعنی در قسم دوم از حقوق اختصاصی

 1فرمایش صاحب عناوین است.

 حق در مسئله

این ثل قسم اول از حال باید دید آیا این مطلب درست است یا خیر و آیا باالخره اینجا هم باید قائل شویم به سقوط م

 دسته یا اینجا قائل به عدم سقوط شویم؟ باالخره کدام یک از این دو باید پذیرفته شود؟

د که شومییم و به دنبال آن معلوم کنمییم و سپس انشاءاهلل مقتضای تحقیق در مسئله را بیان کنمیما ابتدائا مطلبی را ذکر 

 ت یا خیر.آیا سخن صاحب عناوین و کسانی که این نظر را دارند صحیح اس

 مقدمه

قبل از اسالم معتقد  هاآننکته مهم این است که ما این دسته از حقوق، یعنی حقوق مشترک بین خدا و مردم که کافر هم به 

 انیم صحیح بدانیم یا خیر؟تومی بوده را

، قسم و موارد  ( ار)یعنی کفاره حنث نذر و یا وجوب اداء نذر نسبت به کفنذر مثال هایی که عرض کردیم عبارت بود از 

 دیگری که ممکن است ذکر شود.

را به  ه فالن مبلغکفرض کافری نذر کرد  دید نذر کافر و قسم کافر صحیح است یا خیر. یعنی بر در درجه اول اصال باید

 ،«وفوا بالنذورا»مثال ب وفاء دارد؟ وفقیری دهد، آیا این نذر صحیح است؟ منظور از صحیح هم یعنی وجوب اداء و وج

 ت و وجوب وفاء دارد؟و نذری کرد، آیا این نذر صحیح اس د وفاء به نذر را. حال اگر کافری معتقد به نذر بودکنمیواجب 

د واو ملزم شومیدر مورد قسم هم اینچنین است؛ آیا اگر کافری قسم خورد، این قسم صحیح است؟ یعنی قسم منعقد  

یی است و اقوال در آن بحث های زیربنا هاایناند ملزم نباشد و قسم را بشکند؟ تومیاست که به این قسم پایبند باشد؟ یا 

ئل به صحت نذر، قسم، مختلف است. حال باید دید آیا این مسئله تأثیر دارد در ما نحنُ فیه یا خیر؟ باالخره اگر ما قا

حث وجود دارد که آیا آنوقت جای این ب شدیم، این بر او واجب است اداء کند این کفاره را یا خیر؟ هااینیمین و امثال 

 د یاخیر.شومیبا اسالم این ساقط 

ن اساسا به بطال د و صحیح نیست. اگر قائل شدیمشومیاز او منعقد ن هااینییم اساسا نذر و قسم و امثال گومی یکوقت

د یا خیر. چون معنای شومیپاک  د وشومیشاید نوبت به این نرسد که ما بحث کنیم با اسالم آیا این منهدم نذر و یمین، 

مش را شکست کفاره صحت این امور، این است که باید به آثارش هم پایبند باشد. یعنی باید نذر را اداء کند و اگر قس

 دهد. 

د. اگر شومیدیگر وجوب اداء ندارد و دیگر ذمه مشغول ناست که  عنایش ایند، مشومیصحیحا واقع ن هاایناما اگر گفتیم 

باطل باشد، دیگر حنثش مستلزم کفاره نیست. پس معنایش این است که ذمه اشتغال ندارد. لذا اساس بحث از شمول  یمین

                                                            
 .497و  496، ص 2. عناوین، ج  1
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این قسم از حقوق، مبتنی بر این است که ما اساسا ذمه کافر را مشغول بدانیم و اشتغال ذمه کافر به واسطه  قاعده نسبت به

نذر و قسم صحیح نباشد، دیگر اشتغال  این نذر و قسم صحیح باشد. اگر این ، تابع این است کههاایننذر و قسم و امثال 

د یا خیر؟ شومیرسد که ببینیم آیا قاعده شامل این مورد دیگر نوبت به این نمی ندارد و اشتغال ذمه هم اگر نبود، ذمه معنا

نده است در اینجا که باید به آن توجه مستلزم سقوط هست یا خیر؟ این یک مسئله تعیین کن االسالم یجبّ ما قَبلَهیعنی 

 را مورد بررسی قرار دهیم.  تکرد و بر این اساس ما روای

 . قسم1

 کنیم.بحث می چون انظار مختلف است و سپس در باب نذر مکنمیدر باب قسم اشاره ای اجمالی به اقوال  ابتدا بنده

 صحت قسم کافر

تا متأخرین مانند  1کافر صحیح است. بسیاری از فقیهان از شیخ طوسیمشهور معتقدند قسم از در باب قسم  قول اول:

 د. شومیرد صحیحا واقع خومیکه کافر  معتقدند قسمی، و... که 4، شهید ثانی3، شهید اول2عالمه حلی

کنیم.  اهیم ابتناء مسئله خودمان را بر مورد صحت بیانخومیو  ستیمالبته ما در مقام بررسی صحت و بطالن قسم کافر نی

اطالقات ادله است که بر  هاآند کرده است. یکی از ااما اجماال صاحب جواهر به چند دلیل برای صحت قسم کافر استن

ید فرقی گومید اگر کافر قسمی بخورد صحیح است و باید پایبند باشد. کنمیاقتضا  هاآناساس آن اطالق ادله یا عمومیت 

ش مسو قاند قسم بخورد تومیکسی منکر خداوند تبارک و تعالی باشد،  هولو اینکاین جهت بین اقسام کافر نیست  هم در

 5.هم صحیح است. حتی اگر کفرش ناشی از انکار خالق باشد

)علیه  روایات است که شاید داللت بر صحت قسم نداشته باشند. مثال به یک روایتی از امام صادقاز  دلیل هم برخییک 

کسانی که از ملت های از د گاهی اوقات شومیاز امام سوال  استدالل شده و صحیحه هم هست )صحیحه حلبی( السالم(

را قسم ندهید اال به خداوند عزّ و  هاآن ال تحلّفواهم اال باهلل عزّ و جلّ؛ :د، امام فرمودشومیدیگر هستند درخواست قسم 

 6جلّ.

و ادیان دیگر را هم به گر دیملت های اهد این را بیان کند که افراد خومی، عزّ و جلّال تحلّفوهم اال باهلل  :یدگومیاینکه 

ال م بفرماید( به خدا صحیح است و اال معنا نداشت که امام )علیه السال هاآند قسم شومیخدا قسم دهید، پس معلوم 

 تحلّفواهم عزّ و جلّ.

                                                            
 .194، ص 6. مبسوط، ج  1

 .84، ص 2تذکرۀ، ج .  2

 .166، ص 2. دروس، ج  3

 .203، ص 11. مسالک، ج  4

 .259 _ 256، ص 35. جواهر، ج  5
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گر باشند که به خداوند اینکه ممکن است سوال از کافرانی از ملت های دیاند اثبات کند مطلب را برای تومیاما این دلیل ن

ت های دیگر به خدا و این اعم از این است که مل آمده افراد ملت های دیگر د. درست است که در سوال مطلقاعتقاد دارن

یی که به خدا هاآنچه یعنی  ،لّعزّ و ج ال تحلّفواهم اال باهلل :رمایدمیف اماماعتقاد داشت باشند یا نداشته باشند، لذا اینکه 

لّ قسم دهید. پس معلوم جیی که منکر خالق اند، هر دو را به خداوند و اهلل عزّ و هاآنمعتقدند و منکر خالق نیستند و چه 

ن زمان، شاید ملت های دیگر آنهم در آ اطالق افراد رسد، ولی به نظر میقسم منکرین به اهلل هم صحیح استد شومی

وییم قرینه وجود یشتر منصرف به ملت های دیگر از جمله یهود و نصاری که منکر خالق نبودند. لذا بعید نیست که بگب

 که منکر خالق نیستند. است ملت های دیگر  افراددارد که مقصود از افراد ملت های دیگر، 

 به هر حال در مجموع یک نظر و قول این است که قسم کافر صحیح است.

مات بعضی از بزرگان از جمله شیخ طوسی در ین را از کلا این است که قسم کافر صحیح نیست. یک نظر هم قول دوم:

د و اگر هم شومید که قسم کافر به خدا منعقد نکنمیریح صت 1م استفاده کنیم. شیخ طوسی در کتاب خالفانیتومیخالف 

د این است که قسم به خدا زمانی کنمیایشان ذکر  قسمش را حنث کند کفاره بر او واجب نخواهد شد. سپس دلیلی که

اند صحیح باشد که قسم خورنده به خدای تبارک و تعالی عارف باشد. اما کافر که اساسا هیچ شناختی و معرفتی تومی

  نسبت به خداوند ندارد، قسمش صحیح نیست.

قسمی که خورده بری  دلیل دوم ایشان اصل است که منظور اصل برائت ذمه است به این معنا که کافر را از اشتغال ذمه به

له صحت رتباطی به مسئااین هیچ  معلوم است که د ولیکنمیروایت )االسالم یجبّ ما قَبلَه( هم استناد  د. و البته بهکنمی

ارد. اینکه خدا این روایت صحت قسم را استفاده کرد که جای بحث و اشکال د قسم ندارد. ممکن است با تکلف بشود از

ه جای بحث دارد و ما را نشناسد و یا اینکه االسالم یجبّ ما قَبلَه بخواهد داللت بر عدم صحت قسم کند، مطالبی است ک

 اهیم وارد این بخش بشویم.خومین

ه نسبت به ککافری  و تعالی عارف استخداوند تبارک و ه به یک قول هم هم تفصیل است بین قسم کافری ک قول سوم:

رد صحیح خومیید اگر کسی به خداوند تبارک و تعالی جاهل بود، قسمی که گومیخداوند تبارک و تعالی جاهل است. 

ق نیست ه انکار خالشناسد اما کفرش از ناحینیست. اما اگر عارف بود، قسمش صحیح است به این معنا که مثال خدا را می

ه خداوند تبارک بیند اگر کسی گومی. ندشومیبلکه از ناحیه انکار نبوت یا یکی از اموری است که از ضروریات محسوب 

ه باشد، قسمش و تعالی جاهل بود و قسم خورد، قسمش صحیح نیست. اما اگر عارف بود و به واسطه این امور کافر شد

 .ز جمله عالمه حلیصحیح است. به این قول هم عده ای معتقدند ا
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را نقل کردیم. آنجا فرمود أشهر این است که  قول اول هم از ایشان مطلبیبیان در و صاحب مسالک، البته 1صاحب ریاض

 این تفصیل، تفصیلی است که خود ایشان اختیار کرده است.  لکن قسم کافر صحیح است.

ل قاعده نسبت به گر ما قائل به قول دوم شدیم، دیگر بحث از شمواقوال پیرامون صحت قسم متفاوت است. ا علی أیحال،

مه او مشغول شده رسد. اما اگر قسم کافر را صحیح دانستیم و قائل شدیم که ذقسم مطرح نیست و دیگر نوبت به آن نمی

ودش باقی است؟ خد یا به قوت شومیرود و پاک بعد از اسالم از بین می ،این ذمه ای که مشغول شده آنگاه بایداست، 

فعال  لکن عناوین را. در این مقام باید بررسی کنیم سخن صاحب اهلل در ادامه دنبال خواهیم کرد.این بحثی است که انشاء

یریم و بعد برسیم به ما ابتدا صحت این کفارات، قسم، نذر و ... را از سوی کافر بپذدر این مرحله سخن در این بود که 

 د یا خیر.شومیتیم و ذمه مشغول شد، آیا اسالم باعث هدم و قطع آن اینجا که اگر صحیح دانس

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

                                                            
 .183، ص 13. ریاض، ج  1


