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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آذر  22: تاریخ      موضوع کلی: قاعده جبّ     

 1442ربیع الثانی  26مصادف با:     دو فرع و بررسی آنها _موضوع جزئی: خاتمه       

  22جلسه: 

 {  اللعن علی اعدائهم اجمعینارهین و الطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خاتمه

شویم، دیگر بحثی باقی  از بحث های مربوط به قاعده جب تنها دو فرع باقی مانده که این دو فرع را هم انشاءاهلل متعرض

 ماند.نمی

 فرع اول

لش در مورد مثا رد یا نه؟گیمیناء عبادت مسلمان شود، آیا این مشمول قاعده قرار ع اول این است که اگر کافری در اثفر

کسی کافر است اما از مفطرات چیزی برای او پیش نیامده. وسط روزه ماه مبارک رمضان مسلمان  ماه رمضان است که

 د یا نه؟شومید. در اینجا بحث است که آیا قاعده جبّ شامل این مورد و این مجموع شومی

 اقوال

د، لذا به طور کلی شومید و جب محقق شومیت جاری بادیک قول این است که قاعده جب نسبت به مجموع این ع .1

 .بر او واجب است و نه قضاء آن روزه بگیرد نه روزه مقدار باقی مانده از روز بر او واجب است

د و اگر به نحوی است که امکان اداء آن وجود دارد، شومیقول دوم این است که جب نسبت به این عبادت محقق ن .2

ن اکشد، دیگر امامکان اداء نیست، قضائا آن را به جا بیاورد. مثال وقتی اواخر یا اواسط روز مسلمان  باید اداء کند. و اگر

 یست و لذا قضائش بر او واجب است.رد نبه جا بیاورد و دوباره روزه بگی را ادائا هاینکه این روز

د. لذا باید از این شومیمحقق ن جبّ د اما نسبت به ما بقیشومیمحقق  جبّ وم این است که نسبت به ما مضیقول س .3

به بعد به عنوان یک مؤمن مسلمان اتیان کند به این عبادت و عبادت را انجام دهد. فرض یا تصویرش در این مثال طبق 

ال )درست است که مسلمان نبوده( اما فجر تا به ح از مفطرات انجام نداده و از این قول این است که تا حاال که چیزی

د. بنابراین اگر شومیاز این به بعد چون مسلمان شده باید امساک کند به نیت روزه و این مورد قبول واقع  ده وامساک کر

. این سه قول و سه نظر در اینجا ذکر شده دشومینسبت به باقی مانده اتیان و امساک نکند، قهرا این روزه بر او واجب 

 است.

 ادله سازگار تر و هماهنگ تر است.با  هاآندر بین این اقوال باید دید کدام یک از 
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 نظر صاحب عناوین

عبارت ایشان  سوم است.است و اوفق است، قول  در این فرض آنکه با دلیل سازگارتر صاحب عناوین معتقد است که

أو یجبّ  فهل یجبّ هنا أیضااست.  با دلیل سازگار تر است، قول وسط ، آنچه کهو االوفق بالدلیل هو االوسطاین است: 

 ن ما بقی. آن مقداری که گذشته،. اوسط عبارت است از قول به جب ما مضی دوما مضی دون ما بقی أو ال یجبّ مطلقا

 ناء عبادت است ولی باید این را اتیان کند.لذا اگر چه که در اث د.شومید و نسبت به ما بقی ساقط نشومیجب 

 بررسی نظر صاحب عناوین

، باید دید که دلیل چه اقتضایی دارد. واقعا آیا این حرف درست است یا خیر؟ عمده دلیل ما بالدلیلاوفق  :اینکه میفرماید

د بر اینکه آن چیزهایی که به واسطه کنمیدر واقع داللت  االسالم یجبّ ما قَبلَهاست.  االسالم یجبّ ما قَبلَهاینجا روایت  در

ناء عبادت در اث د و دیگر بر او قضائش واجب نیست.شومیمنهدم اسالم واجب شده و ناشی از اسالم است، این قطع و 

فرض این است که این فرد مسلمان شده است؛ خطاب در مورد این عبادات در زمان کفر هم شامل او بوده. یعنی بنابر 

وزه بگیرد ولی از صبح بر او واجب بوده که ر ،پس .اینکه کفار مکلف به فروع اند، از صبح بر او روزه گرفتن واجب بوده

اهیم ببینیم خومیید آن خطاب و آن تکلیفی که بر عهده او بوده برداشته شده است. گومینگرفته، االن که مسلمان شده، 

واجب بوده روزه بگیرد و واقعا کسی که نیت روزه نداشته، فرض هم این است که عدم امساکش هم به نیت صوم نبوده. بر ا

م بگوییم از حین اسالم بر او واجب است روزه گرفتن؟ به عنوان عبادت بر او واجب است که انیتومی، آیا و نگرفته است

 روزه بگیرد؟

، این شخص در یک عبادتی که به هر حال و االوفق بالدلیل هو االوسط :مقداری مشکل است. اینکه ایشان فرموده این

ز عمل او صرفا امساک بوده و قابلیت این را د، و قابل انفکاک از هم نیست، جزئی اشومیمجموعش یک عمل حساب 

عنوان صوم بر او واجب شود که بخش دیگری از عمل به  ممکن استداشته که به عنوان عبادت محسوب شود، چگونه 

بعد از ظهر  شخص نای تش را داشته و نه اعتقادی داشته،که انجام دهد. اصال این امکان برای او فراهم نیست چون نه نی

تیان به این واجب رمضان اسالم آورده است، دو ساعت به غروب اسالم آورده، حال اصال امکان اینکه ما او را وادار به ا

 کنیم وجود دارد؟

 حق در مسئله

لذا ناء عبادت مسلمان شده و وط است مطلقا. او به هر حال در اثرسد آنچه که با ادله اوفق است، قول به سقبه نظر می

د و رگیمیجب صورت چه بسا این قابلیت وجود ندارد ما عبادت او را به دو بخش تقسیم کنیم و نسبت به بعض بگوییم 

بگوییم  اگر چون دشومیط شویم مطلقا و بگوییم آن عبادت از او ساقط وقس قائل به جب وباید  لذانسبت به بعض نه، 

پذیرشش مشکل است. اگر هم بگوییم نسبت به  بر او واجب است،مابقی  و گیرد،ینسبت به ما مضی فقط جب صورت م
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مشکل است و مخالف با اطالق دلیل است. لذا به نظر ما و آنچه که در این فرض  گیرد، این همنمیجب صورت  قبل اصال

 انیم بگوییم و اوفق با دلیل است، قول به جب است مطلقا. تومی

 فرع دوم 

 فرع دوم در رابطه با واجبات موسعه است است. 

 .ۀ یومیه یا نذوراواجبات موسع بر دو قسم اند. بعضی از این واجبات ما دام العمر موسع اند مانند نماز زلزله یا قضاء صلو

 ما دام العمر توسعه دارند. هر حال این واجبات به

د و کننماز ظهر که وقتی وجوب پیدا می مر نیستند. مانندم العایک سری از واجبات در وقت خودشان سعه دارند و ماد

 سعه است.دارای د، تا نزدیک مغرب وجوبش باقی است و شومیوقت داخل 

که مقداری  زمانی بود و اسالم او درشده که اگر کافری مسلمان شد این بحث مطرح در مورد واجبات موسعه به طور کلی 

و  عت از ظهر گذشته مسلمان شدهمثال یک سا ای ادای واجب باقی است؛ان برشته لکن هنوز زمذاز وقت واجب گ

اجب بوده ورا تحصیل کند و نماز را اتیان کند. یا مثال نمازی از گذشته به عنوان زلزله بر او  بگیرد و شرایط اند وضوتومی

هیچکدام  هااینین است که ا هم االن که مسلمان شده، فرصت اتیان آن نماز در وقت خودش هست. فرض و انجام نداده،

د و قضا بر او واجب شومیمطلقا برداشته  قضای نماز های کافر به واسطه قاعده جبّ)قضا نیستند چون ما قبال گفتیم 

وقت باقی مانده انجام دهد؟ این آن عبادت را به همراه شروط الزمه اش در  بایداین است که ادائا  حال سوال (نیست

 غیر آن، جاری است. ام العمریه و چه درچه در موسعات ماد پرسش

 اقوال

 ان برای این ذکر کرد.تومیوجه  اینجا سه

االسالم یجب ما  اورد مخاطب به این خطاب بوده است و بر طبقیکی اینکه باالخره این شخص قبل از اینکه اسالم بی .1

و فرض هم این  م آوردهاسالد. حال شومید و پاک شومید و بخشیده شومی. کافر اگر اسالم بیاورد ما قبلش منهدم قَبلَه

است که این وجوب قبل از زمان اسالم دامن و گریبان او را گرفته است. نماز مربوط به زلزله یا نماز مربوط به ظهر قبل 

شده  از اینکه مسلمان شود بر او واجب بوده است. پس این در واقع تکلیف و وجوبی است که قبل از اسالم به او متعلق

د. این وجوب ها شومیبرداشته د، شومیید هر چیزی که به واسطه اسالم بر تو واجب گومی االسالم یجبّ ما قَبلَهاست. 

اند بخاطر زلزله. پس به این خومیاند و یا باید نماز آیات خومیبود باید نماز هم ناشی از اسالم است؛ اگر مسلمان می

آن واجب با شرایط خودش اتیان به واجب موسعی که هنوز وقت برای اداء  د وشومیو اعتبار باید بگوییم قاعده شامل ا

 .است قول به سقوطدلیل این  م نیست.زموجود است، ال

ک والصالۀ لدول أقم»مثال  قول دوم، قول به عدم سقوط است. به این معنا که قبل از اسالم تکلیف به عهده او بوده است.. 2

گریبان او را گرفته یا دستور به اقامه نماز زلزله گریبان او را گرفته. االن بعد از اسالم شک  «الشمس إلی غسق اللیل
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خیر؟ است یا آیا بر عهده این شخص ثابت بوده و هنوز وقتش باقی است،  یم که آیا آن تکلیفی که به عهده اوکنمی

ف به عهده او باقی است. پس باید اتیان به واجبات ان تکلیییم بله، در این فرض همگومیو یم کنمیاستصحاب اشتغال ذمه 

 کند.

ن تفصیل بین آتفصیل است و به نوعی در مقابل اطالق آن دو قول یا دو احتمالی است که ذکر کردیم و  سومقول . 3

. بلکه او واجب نیست در مثل نماز ظهر دلیل ندارد بگوییم بر غیر آن است. طبق این قولواجبات موسعه مادام العمریه و 

 بر او واجب است و باید بخواند و ال مجالَ برای حکم به سقوط.

 مسئله وجود دارد. این سه قول در .واجب است ، دلیلی ندارد که بگوییم بر اوهااینه و امثال لاما در مورد نماز زلز

 نظر صاحب عناوین

االسالم  ند وشومیید به طور کلی واجبات موسعه به واسطه اسالم ساقط گومیصاحب عناوین قائل به سقوط است مطلقا. 

د هر آنچه که قبل از اسالم بوده، منهدم کنمیاقتضا  االسالم یجبّ ما قَبلَه به نظر ایشاند. شومی هااینشامل  یجبّ ما قَبلَه

ید گومیزند و آنوقت مثال میقی مانده، شود و قطع شود و پاک شود ولو اینکه مقداری از وقت برای اداء این تکالیف با

 انیم بگوییم چون این آقا ازتومیفرض کنید که کافری در ماه شوال مسلمان شود، اینجا قطعا قضا بر او واجب نیست و ن

واجب است قضای آن را  این ماه رمضان تا ماه رمضان آینده وقت دارد، حال که ماه رمضان را روزه نگرفته، پس بر او

این تکلیفی بوده که از ناحیه اسالم بر  گرفته ولی نگرفته،رمضان روزه میبگوییم. او باید ماه  انیمتومین آورد. اینجا به جا

اگر در واجبات موسعه مادامَ العمریه اینچنین بود، در غیرش هم  آنگاهاالن باید قضا کند  لذا او الزام شده و او انجام نداده.

قاعده  و باید به طور کلی قائل به سقوط شد به نظر ایشان پس ن این دو قسم واجب؟چه فرقی است بیهمین است و 

و با شرایط خاص کافری که مسلمان شده، بر او اتیان به این واجب در وقت باقی مانده به صورت اداء  دکنمیاقتضا 

 1بیانی است که صاحب عناوین دارد. خودش واجب نباشد.

 حق در مسئله

قضای نماز های  ثلمته واجب. باالخره در واجبات موسعه مادامَ العمریه باید تفصیل داد بین این دو دسکه حق آن است 

ب است که این ا بر کسی واجیعنی باید بگوییم قض یومیه واجب وجوب قضا متفرع بر این است که عنوان فوت صدق کند.

یند گومید. آنجا نشومیدید روایت کالعدم محسوب  را انجام نداده و ترک کرده، از ود. کسی که عملعمل از او فوت ش

ص وجوب قضا یند نماز را ترک کرد ولی این ترک کالعدم است. پس دیگر نسبت به این شخگومیفوت شد از او، آنجا 

زلزله،  ومیه یا قضای نمازۀ یاصلو یواجبات موسعه ای مانند قضا دکنمیاقتضا  االسالم یجبّ ما قَبلَهبنابراین  معنا ندارد.

 کنار برود.

                                                            
 .503، ص 2. عناوین، ج  1
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بحث این ن شخص هم بعد از اذان مسلمان شده، اما در مورد مثل نماز ظهر که نماز واجب شده و وقتش داخل شده، آ

 .که این تکلیف االن یقه او را گرفته رد مثل این است. وقتی امکان اداء دااست که او از االن فرصت ادای تکلیف را دارد

ه او را گرفت اما به خاطر کفرش و اینکه االن مسلمان شده، خودش در زمانی که کافر بود یق قتیعنی اگر این تکلیف از و

رفته است. این مثل آن نادیده گرفته شده. اما االن که مسلمان شده، باالخره فرصت اداء دارد و خطاب االن گریبان او را گ

ن او را بگیرد. وجوب صلوۀ از االن گریبان او را است و مانند این است که مغرب بشود و تکلیف گریبا یک تکلیف جدید

اند از این به بعد آن تکلیف تومین االسالم یجبّ ما قَبلَهلذا رد یا به تعبیر دیگر آن مانعی که داشت بر طرف شده و گیمی

 را از عهده او بر دارد.

 رسد که نسبت به این قسم از واجبات موسعه باید قائل به عدم سقوط بشویم.به نظر می پس

 هذا تمامُ الکالم فی الفرع الثانی.

 سوال:

 یکوقتت. اگر استطاعت زائل شود واجب نیس. اما ه اند اگر استطاعت باقی باشد، واجب استاستاد: همان جا هم گفت

اند نخواند، پس باید تومیکه  وجوبش فوری است و اگر در همان آند، شومی ییم نمازی که در اثر زلزله واجبگومی

انیم بگوییم که نسبت به او وجوب قضا معنا ندارد. اما اگر گفتیم وجوبش فوری نسیت، این تومی. آنجا دبعدش قضا کن

 ادائا نه قضائا.  اگر آنِ اول نخواند، درست است که معصیت کرده نخوانده، اما آنِ بعد هم بر او واجب است

 سوال:

نماز های واجب قضای  اهد بگوید کهخومی الیومیۀ، قضا واجب موسع است.قضاءُ الصلوۀ صاحب عناوین گفته:  استاد:

یومیه یک واجب موسع است. این مثالی است که ایشان ذکر کرده و ما هم در تفصیلی که اختیار کردیم، کاری به قضای 

و االقوی است:  ح نکرده است. عبارت ایشان ایندر مورد نماز زلزله هم ایشان بحث قضا را مطرنماز های یومیه نداریم. 

صالۀ الزلزلۀ و قضاء الصلوۀ یومیۀ و نظائر ذلک من العبادات السقوط سیّما بعدَ مالحظۀ أن واجباتَ الموسعۀ مادامَ العمر ک

 زلزله، قضای نماز های یومیه را هم گفته و گفته این هم از در کنار نماز و النذور فإنّه ال رَیبَ فی سقوطها باالسالم.

های یومیه اصال ذکرش در  قضای نماز لذاما در خود واجبات موسعه عرض کردیم دو قسم داریم.  .است واجبات موسعه

 اینچنین هستند.  هاآنانیم بگوییم که یک بخشی از تومید خیلی مناسب نباشد، ولی باالخره در واجبات موسعه یااینجا ش

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


