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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آذر  15 :تاریخ      موضوع کلی: قاعده جب     

 1442ربیع الثانی  19مصادف با:       _ج( بخش سوم: حقوق و تکالیف مشترک  _موضوع جزئی: قلمرو قاعده       

 20جلسه:                   مقتضای تحقیق در مسئله  _قسم سوم: حقوق با سابقه در کفر       

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

 ، حقوقیگیرد، عرض کردیم یک قسم از حقوقدر بخش سوم از حقوقی که در قلمرو قاعده جب مورد بررسی قرار می

 هستند که مشترک بین خداوند و مردم اند و سابقه ای در کفر و بنابر اعقاد کافر ندارند.

حقوقی است که سابقه ای در کفر و بنابر اعتقاد شخص کافر دارد. سخن در قسم دوم بود. در قسم  یک قسم از حقوق هم

به  و دیگر د،کنمیاد دش الزامی را ایجیا اساسا خوشود اجب میودوم عرض کردیم گاهی کفاره ای به سبب نذر یا قسم 

 عنوان کفاره حنث قسم یا نذر نیست. 

و این را هم ملحق کرد به حقوق اختصاصی  نظرش چیست. ایشان دو وجه ذکر کرد گفتیم صاحب عناوین هاایندر مورد 

باره قائل به سقوط شدند. ما گفتیم ان یافت. نتیجه این شد که در این تومیسابقه ای در دوران کفر  هاآنخداوند که برای 

که مقتضای تحقیق در مسئله این است که ابتدائا بررسی کنیم که آیا قسم و نذر اگر از سوی کافر واقع شد صحیح است یا 

خیر. یعنی به نوعی این مسئله مبتنی است بر صحت یا عدم صحت نذر یا قسم از سوی کافر. بر همین اساس گفتیم در 

به صحت قسم اند، برخی قائل به عدم صحت قسم  م صحت قسم کافر سه نظر وجود دارد. بعضی قائلباب صحت یا عد

 اند و برخی هم تفصیل داده اند.

 . نذر2

در مورد نذر هم همینطور است؛ یعنی اختالف نظر وجود دارد که اگر کافر نذر کند، نذرش صحیح است یا خیر. منتهی در 

دو قول وجود دارد، یک قول این است که نذر از سوی کافر هم صحیح  ر نیست بلکهنذر کافر دیگر تفصیل در کاباب 

 ند و چه بسا مشهور قول دوم باشد.برخی هم قائل به عدم صحت نذر کافر هست 1.نقل شده در ریاضقول این است. 

م ببینیم آیا این حقوق و به هر حال هم در مورد یمین و قسم و هم در مورد نذر، این اختالف وجود دارد. ما اگر بخواهی

ند یا نه، عرض کردیم این به نوعی مبتنی است بر اینکه ما در این دو مسئله قائل به صحت شومیساقط با اسالم کفارات 

د که ناشی شومیباعث قطع و هدم آن چیز هایی اسالم به این معنا است که ، االسالم یجبّ ما قَبلَهیا عدم صحت بشویم. 

و او به  داشتهو سابقه  ا ولو اینکه در مذهب او ریشهباشد. اگر نذر یا قسم کافر را ما صحیح ندانیم، اینجاز حیثیت اسالم 
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خود  را از کافر صحیح بدانیم نتیجه دیگری دارد. اگر کفاره و قسم و نذرما اما اگر  یک نتیجه داردآن معتقد بوده است، 

حقی است مشترک بین خدا و مردم  عقود و ایقاعات است کهاین مانند  و اسالم هم آن را تأیید کرده، او هم اعتقاد داشته،

 ده، ولی ناشی از اسالم نیست.و امضا کردرست است که اسالم آن را تأیید و به نوعی ناشی از اسالم نیست. 

 حق در مسئله

و سایر ادله موجب سقوط این دسته از حقوق هست یا خیر. باالخره  االسالم یجبّ ما قَبلَهاهیم ببینیم که خومیما  اکنون

باب اینکه قسم خورده و یا نذر کرده است. یک بخشی از آن هم مربوط به دیگران  د ازشومیبه خدا مربوط بخشی از این 

نذر که در حال کفر  بپردازد. این قسم و یکه مالی را به دیگر را به دیگری بدهد و قسم خوردهاست چون نذر کرده مالی 

 نشود.ساقط  دکنمیاقتضا  االسالم یجبّ ما قَبلَهحال که مسلمان شده،  ،اداء نکرده آن را و او اگر صحیح باشد صادر شده

د سقوط آن دسته از حقوق کنمیاقتضا  االسالم یجبّ ما قَبلَهچون از حیثیت اسالم ناشی نشده، دلیلی ندارد که ساقط شود. 

د. چون خود او به این معتقد بوده و شومیساقط ن هااینرسد که و تکالیفی که ناشی از حیثیت اسالم است. لذا به نظر می

ی از اسالم نیست. لذا اگر ما نذر و این اشتغال ذمه هم ناش ل شده ودانیم، یعنی ذمه او مشغوما هم نذر او را صحیح می

را صحیح ندانستیم،  هاایند. بله اگر شومیساقط ن سالم یجبّ ما قَبلَهالا بارسد که به نظر میصحیح دانستیم، قسم کافر را 

پرداخته. حال که را می هااینبودند به واسطه اسالم باید که خودشان معتقد نبودند، اگر مسلمان می هااینانیم بگوییم تومی

این حقوق ساقط  هاآنانیم بگوییم در صورت عدم اعتقاد تومیالزم نیست بپردازند. مسلمان شدند، آن الزام وجود ندارد و 

 د.شومی

 بررسی کالم صاحب عناوین

د. عرض کردیم که صاحب عناوین در مورد شومیگفتیم، اشکال سخن صاحب عناوین معلوم  با توجه به این مطلبی که

قوط این دو وجه است. همان دو وجهی که در قسم دوم حقوق ؛ در سففی سقوطه الوجهاناین دسته از حقوق گفته اند 

ر من الخبر أن االسالمَ الظاهمن اطالق الخبر و من جهۀ أن جاری است. ایشان درباره قسم دوم از حقوق اینطور فرمود: 

 د و فرقیشومید ساقط کنمیاقتضا  . از یک طرف اطالق خبر را داریم کهبلَه مما لو کانَ مسلماً الشتغَلَ ذمتهیجب ما قَ

د که از کنمید و منهدم کنمیید اسالم آن چیزی را پاک گومینیم، بیمیبین حقوق نیست. از طرفی هم ظاهر خبر را  هم

مشغول بدان حیثیت اسالم بر انسان الزام شده است. لذا اگر کافری مسلمان شد، آن چیز هایی که به واسطه اسالم ذمه او 

د. به عبارت شومیساقط ن هااینخارج از حیثیت اسالم و ناشی از اسالم نیست، ما آن چیز هایی که د. اشومیساقط  شده

د و به قوت خودش شومیساقط ن هاآند در غیر طریق و مسیر اسالم، شومیدیگر آن چیز هایی که باعث اشتغال ذمه 

د و یندفعُ بما قرّرناه هناک. شومیاینجا هم جاری باقی است. ایشان در ادامه فرمود که همان اشکالی که ما آنجا گفتیم، 

به همان ترتیبی که ما آن اشکال را مندفع کردیم، اینجا مندفع است. اشکال هم همین مطلبی بود که عرض کردم که چطور 

شود؟ برای اینکه کسی که کافر است درست است که بر طبق مذهب و بگوییم این دسته از حقوق ساقط نمید ما شومی
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، ولی چون اساس اعتقاد او (ل ذمه پیدا کرده استااو به خاطر نذر و قسمش اشتغ)مسلک خودش ذمه اش مشغول است؛ 

از ناحیه اسالم نیامده است. این صرفا اعقاد داشته به اینکه باید این را  این کأنّ پس در واقعباطل بود و منسوخ بود، 

ضمان و کالعدم است و تنها  ت و اساسا ضمانش از جهت غیر اسالم کالی موجب ضمان نیسیبپردازد و چون اعتقاد به تنها

اساسا ضمانی ندارد. چون آنچه که او به آن  لذا گویاد، شومیآن ضمان هایی که از ناحیه اسالم ثابت شود با اسالم ساقط 

 و هم ساقط هاآنبگوییم  ل و منسوخ است. لذا به این اعتباراعتقاد و دینش بود که از اساس باطمعتقد بود، به خاطر 

د. این شومی. پس این هم منهدم باشدناشی از اسالم  تواندمیاشتغال ذمه او در این فرض هم به نوعی  لذا .دشومیمنهدم 

 1بیان کرد.بود که ایشان در آنجا  اشکال و جوابی

ولی اینجا به نظر  م.فتند، بپذیریاشکال گن آنچه را که ایشان در اندفاع از آما به نوعی بتوانیم آن فرض ممکن بود  در

توسط قسم او  ونذر نیست. به دلیل اینکه فرض ما اینجا این است که قابل قبول این توجیه و پاسخ و اندفاع  رسدمی

ر و یمین او اسالم هم به رسمیت شناخته شده. یعنی نذر و یمین او صحیح است. ما اصال گفتیم که در فرض صحت نذ

نذر و قسم قائل  و غیر مجعول باشد، اما در خصوص و عقیده او منسوخ و باطلزنیم. پس ولو دین رف را میداریم این ح

این اشتغال  ر شدیم،صحت نذر و قسم کافانیم بگوییم باطلٌ من اساسه. لذا اگر قائل به تومیدیگر نلذا به صحت هستم و 

ل ذمه او را پذیرفته د اسالم آن را به رسمیت شناخته و اشتغادر زمانی است که خو دیگر به صرف اعتقاد نیست، بلکه ذمه

انیم بگوییم اگر اسالم تومیمکلف به اداء بوده و چون به نوعی در واقع پای حقوق دیگران هم در میان است، اینجا ناو و 

 رود.د و از بین میشومیورد این بخشیده آ

از حقوق و د، چون ولشومیگفتیم خمس و زکات بخشیده  خمس و زکات هم فرق است. در آنجامسئله بین اینجا و 

 ن خمس و زکات باشد، اما به دلیلخالف امتنان نسبت به صاحبان و مستحقی است ممکنمشترکه است و بخشیدنش 

د بر آن امتنان. یعنی اگر خالف شومیمقدم به سوی اسالم و مسلمان شدن است(  که آن هم مسئله ترغیب)امتنان اقوی 

او هم معتقد نکه ید. اما آنجا این دیگر جاری نیست، برای اکنمیبر یک عده ای بود، این مانع و مشکلی ایجاد نامتنان 

چیزی را به فقیر دهد ادائش واجب است. و فرض این است که ما هم این را صحیح یا قسم بخورد بوده اگر نذر کند 

د با آن مورد حق اهلل اختصاصی. کنمیغال ذمه هم کالعدم نیست و فرق تحاصل شده و این اشاشتغال ذمه  لذادانیم، می

اینجا اینچنین  ولی انستیم بگوییم بخشیدنش منافاتی با آن امتنان ندارد و آن امتنان اقوی است.تومیآنجا به هر حال چون 

مالی، ممکن  ن حق صاحبان این مال یا حقبا آ لی است که اگر ببخشد،نیست؛ یعنی در واقع درست است که این حق ما

ن است. چون این مانعیتی برای اسالم آوردن او تلقی انیم بگوییم این اقوی از آتومیاینجا دیگر ن است تعارض پیدا کند.

هم اعقتاد داشته و بنابر مذهب خودش هم باید اداء میکرده و این غیر از مسئله خمس و زکات شود. اینجا خودش نمی
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رسد این قسم از حقوق ط را تقویت کردند، به نظر میوقخالف نظر صاحب عناوین که اینجا سلذا به گمان ما بر است. 

د، بنابراین اداء نذر و اداء آن حق مالی کنمیچنین حقوق مشترکی را ساقط ن االسالم یجبّ ما قَبلَه د.شومیط نقمالی سا

 اداء کنند.  باید عد از اسالم هم این راب که تاس هاآنناشی از قسم الزم است و بر عهده 

 . جزیه3

 .دشومیعده تمام تقریبا بحث های مربوط به قلمرو این قا با بحث درباره آنیک مسئله دیگر هم اینجا وجود دارد که 

 جزیه است.  مالی، بین خدا و مردمیک حق مشترک از حقوق 

ت اسالمی بپردازند. ذمی هر ساله بر اساسا معاهده ای که با دولت اسالمی دارند، باید به دولکفار مالی است که  جزیه

ال یک چیزی را به د و در عین حشومیدر نظر گرفته  هاآنند، یک امتیازاتی برای کنمیدر کشور اسالمی اقامت کافرانی 

 جای خودش مطرح است. در ادله و جزئیات آنعنوان جزیه باید به حکومت اسالمی بپردازند. 

برد یا خیر؟ د و از بین میکنمیحتی این جزیه را هم ساقط  االسالم یجبّ ما قَبلَهاسالم آورد؛ آیا  کافر ذمی ایناگر حال 

ن که مسلمان شده اال داد و نداد،باید مییعنی دیگر بر او پرداختن جزیه الزم نیست؟ )یعنی آن جزیه ای که در گذشته 

 یا نه؟باید بپردازد 

 . اسالم قبل از زمان جزیه1

ی جزیه اآوردن او قبل از زمان ادای جزیه است و أخری پس از آن. اگر قبل از زمان اد اینجا دو فرض دارد، گاهی اسالم

و گفتند در اینجا دیگر بر او واجب نیست که بپردازد و حتی مرحوم عالمه در  سقوط شدهاسالم بیاورد، مشهور قائل به 

 اگر اجماعی هم نباشد، قدر مسلم این است که این شهرت دارد. 1تذکرۀ ادعای اجماع کرده است.

 اسالم پس از زمان ادای جزیه. 2

شته است، االن بعد از یک سال گذ کفار ذمی بود،بفرمایید که او جزء اما اگر بعد از زمان ادای جزیه اسالم بیاورد، فرض 

د این کنمیاقتضا  هبلَاالسالم یجبّ ما قَد. آیا شومییک سال باید جزیه را بپردازد، حال او بعد از این یک سال مسلمان 

 ر؟جزیه و لزوم ادائش ساقط شود یا خی

عده ای قائل به سقوط شدند و البته مشهور  جزیه. زمان پرداختبنا بر فرض اسالم آوردن بعد از  اینجا دو قول وجود دارد

ید گومیقائل به عدم سقوط اند. به تعبیر شیخ مفید اشهر قول به سقوط است. مشهور قول به عدم سقوط است، شیخ مفید 

، باید دزد، اما اگر بعد از این زمان اسالم بیاوراگر کسی قبل از رسیدن زمان جزیه اسالم بیارود، الزم نیست جزیه بپردا

 2بپردازد.
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  1الک هم همین را نقل کرده است.شهید ثانی در مس

خ طوسی، ابن عدم سقوط را اختیار کرده اند از جمله شیخ مفید، شی عرض کردیم جمع قابل توجهی هم قول در مقابل

 قاضی ابن برّاج.ادریس، 

د مطلقا، چه قبل از فرا رسیدن زمان جزیه مسلمان شود، چه شومیشیخ مفید میفرماید اگر ذمی مسلمان شد، جزیه ساقط 

 2د.شومیید ساقط گومیپس از آن. به نحو مطلق 

 5،ابن ادریس در سرائر 4،قاضی ابن براج در مهذّب 3ین فرمودند از جمله شیخ طوسی، از متقدم ینظیر همین را جمع دیگر

 هم همین را فرموده است. 6و البته عالمه در مختلف

تقریبا یک شهرت شد باجزیه قبل از فرا رسیدن زمان  د یا خیر اگر اسالمکنمیجزیه را هم ساقط اسالم اینکه آیا در پس 

ر آن اختالف دبعد از فرا رسیدن این زمان، مالحظه فرمودید که  اسالم د. اماشومیرد که موجب سقوط قوی وجود دا

ز فرا رسیدن در فرض اسالم پس ا مسئله چیست؟ باالخره این است اگر چه مشهور قائل به عدم سقوط شدند. دلیل بر

 زمان جزیه ادله چه اقتضایی دارد؟

قرار دهیم، این روایت  اگر ما به روایت معروف االسالم یجب ما قَبلَه نگاه کنیم و مفاد این روایت را مورد دقت و تأمل

از حقوقی است  جزیه از آن دسته د.شومید برداشته شومی الزمید آن حقوقی را که بر این شخص از ناحیه اسالم گومی

چون )شترکه است درست است که از حقوق ماین ضمانی است که ناشی از اسالم است. شده است.  ثابتکه از ناحیه اسالم 

ولی فرض  د(شومیمسلمین صرف که بیت المال مسلمین است و در راه  طرف دیگر هم دولت است یک طرفش خداوند

یب به اسالم. جزیه این است که باالخره این امتنانا وضع و جعل شده است. این روایت هم چنین اقتضایی دارد برای ترغ

م این را پذیرفته بود. هپرداخت و او را می آنافر قرار داده شده و این باید ولو برای کهم چیزی است که از ناحیه اسالم 

 قا جزء معتقدات یا توافقات کافر بوده که این را باید بپردازد و ضامن بوده است. یعنی دقی

توافق کرده است که بپردازد، اما اگر ما این  هر چنددلیل اینکه این ضمان ناشی از اسالم است و او هم  ولی در مجموع به

د کنمیدر مقام امتنان ببینیم، دیگر این فرقی ن ن یک قانون و قاعده برای ترغیب به سوی اسالم تلقی کنیم، یعنیاعنو را به

ترغیب شود به سوی اسالم و فرض هم این  برای آن است کهکه پیش از زمان فرا رسیدن جزیه باشد یا بعدش باشد. این 
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بر این شخص تکلیف و حقی را بر علیه این شخص ایجاد کرده، لذا مقتضی برای شمول است که این قاعده از ناحیه اسالم 

 مانعی هم در برابرش نیست. این روایت نسبت به این مورد وجود دارد،

است و  رسد و ادله مساعد آنبه نظر نمی رسد اگر ما قائل به سقوط جزیه مطلقا بشویم، حرف بعیدیبنابراین به نظر می

وید این اسالم کسی بگآن وجود ندارد. چون ممکن است زمان جزیه فرا رسیده باشد یا غیر واقعا فرقی هم بین اینکه 

ه جزیه نپردازد، مبتال کاشد آورده صرفا برای اینکه جزیه نپردازد. این اسالم آوردنش مانعی ندارد و اگر در همین حد هم ب

 د با مسئله قصاص که آنجا دلیل خاص داشتیم.کنمیکل و مانع نیست. این فرق به مش

 انیم قائل به سقوط جزیه شویم.تومیرسد حق ان است که به نحو مطلق مجموعا به نظر می

تقریبا مباحثی که در مورد قلمرو قاعده الزم بود متعرض شویم را بیان کردیم و البته یک خاتمه و تنبیهی وجود دارد و 

 یم انشاءاهلل به مرور مطرح کنیم.کنمیرا هم سعی  هاآنچند امر را در خاتمه متعرض شدند که مطالب مفیدی دارد و 

 «العالمین ه ربّللّوالحمد »


