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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آذر  16: تاریخ      موضوع کلی: قاعده جبّ      

 1442ربیع الثانی  20مصادف با: بررسی شمول قاعده          _موضوع جزئی: شرط اصلی قاعده: کفر صرف       

 21جلسه:                                                           نسبت به مخالف و منتحل لالسالم       

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 شرط اصلی قاعده

بحثمان درباره مدارک و مستندات قاعده و همچنین قلمرو قاعده تقریبا به پایان رسید. یک بحثی در برخی از کتب قواعد  

مشتمل بر چهار امر است. صاحب عناوین این دو را به عنوان تتمه مسئله ذکر  یا تتمه ذکر شده که فقهیه به عنوان خاتمه

 ند. در بعضی از کتاب های قواعد فقهی به عنوانشومیتتمه مسئله محسوب  هاینا فی امورٍ،بقی الکالم  گوید:و میکرده 

د به دو فرع فقهی که ما شومیاین چهار امر در واقع دو امرش مربوط  خاتمه که مشتمل بر چهار امر است ذکر شده است.

دارد به عنوان قلمرو قاعده از حیث را تحت عنوان فروع یا فرعین ذکر خواهیم کرد. اما دو امر دیگر، هم صالحیت  هااین

آنچه که اشخاص مورد رسیدگی قرار گیرد و هم صالحیت دارد به عنوان شرط جریان قاعده مورد بحث واقع شود. پس 

و قاعده از حیث اشخاص مالحظه شود و اند به عنوان قلمرتومیاالن مد نظر است، این دو مطلب است که از یک جهت 

و  و قطعد و ما قبل منهدم شومیاینکه منظور از کافری که با اسالم آوردنش جبّ ما قبل  .رطاز جهتی هم به عنوان ش

د، آیا کافر صرف است که اساسا به اسالم عقیده ندارد و تدین ندارد؟ یا دامنه اش وسیع تر است و کفر مثل شومیپاک 

رد؟ یعنی کسانی که از نظر فقهی کافر نیستند لکن اعتقادا کافر اند مانند غالت، مجسمۀ، گیمینواصب و خوارج را در بر 

 شود.د به منتحلین باالسالم، را هم شامل میشومیتعبیر  هاآننواصب، خوارج که از 

شده را هم در بر د یا خیر؟ آیا االسالم یجبّ ما قَبلَه مخالفی که مستبصر شومیآیا این قاعده شامل مخالفین هم  همچنین

 رد یا خیر؟گیمی

در واقع از یک زاویه مربوط به قلمرو قاعده است یعنی کأنّ تا به حال ما درباره قلمرو قاعده از حیث افعال بحث این پس 

را دسته بندی کردیم، حقوق  هااینرد؟ مالحظه فرمودید که گیمیکردیم که چه کار هایی مشمول این قاعده قرار می

ا از حیث اینکه اختصاصی خداوند باشد، یا اختصاصی مردم باشد یا مشترک باشد و اینکه سابقه ای در اعتقادات وتکالیف ر

لمرو قاعده بحث از ق کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. ولی این بحث، کافر داشته یا نداشته، صور و شقوق مختلفی تصویر

یم کنمیکه ما از آن تعبیر است ران اصطالحی فکا مختص رد؟ آیایگمیکافرانی را در بر  از حیث اشخاص است، یعنی چه

کفر اعتقادی، کالمی و یا به تعبیر برخی کفر باطنی را هم  دامنه اش أعم است و أوسع از کفر فقهی است؟ یابه کفر فقهی 



131 

 

به اهل سنت که برخی اطشده است. یا ق نرد؟ چون اطالق کافر ولو به غیر معنای فقهی بر بخشی از مسلماناگیمیدر بر 

 به کار بردند یا در خصوص بعضی از فرق اسالمی که به هر حال مشکل جدی داشتند.  هاآناین را در مورد 

بحث خواهیم عده به عنوان شرط اصلی جریان قااز آن ما برای اینکه یک عنوانی هم به طور خاص ذکر کنیم  به هر حال

 قاعده است.  کفر فقهی شرط مهم جریان ایننمود. بنابراین 

 اهیم ببینیم که آیا قاعده جریان دارد یا خیر؟خومیبر این اساس نسبت به دو گروه 

 بررسی شمول قاعده نسبت به مخالف

یکی از مذاهب  بلکه پیرویکی مربوط به مخالفین است. منظور از مخالف یعنی کسی که پیرو مذهب اهل بیت و حق نیست 

ستبصار یجبّ ما اانیم بگوییم تومییا فی مستبصر شد و به مذهب حق گروید، آاگر مخالاهیم ببینیم خومیاهل سنت است، 

 د؟شومیدر مورد مخالف جاری ن االسالم یجبّ ما قَبلَهیا  ؟قَبلَه

مثال مخالف کافر  باید به اعتبار موضوعش باشد که بگوییم مخالف شود، این شمول طبیعتا این قاعده اگر بخواهد شامل

أن نسبت به مخالف اینطور و لذا بگوییم االسالم یجب ما قَبلَه ک م را هم شامل استبصار بدانیمکافر است و اسالاست یا کال

 ت و آن هم فی الواقع کافر است.این اسالم حقیقی اس کهد شومی

. صاحب است دهشمحل اختالف و نزاع واقع  از برخی کلمات استفاده شود ولی هر حال این مطلبی است که ممکن است به

انشاءاهلل مقتضای تحقیق سپس م یکنمیاین اقوال و احتماالت را ذکر ما  .ندکنمی عناوین اینجا چندین قول و احتمال را ذکر

 م کرد.یرا بیان خواه

 اقوال

به تکالیف بر اساس آنچه که در مذهب او وارد شده عمل کند به نحوی که در عمل  یک قول این است که اگر مخالف .1

د و نیازی به اعاده و قضا ندارد اما اگر به تکالیف بر شومیبه اعتقادش تقصیر نداشته باشد، این بعد از استبصار ساقط 

را  هاآنقصیر باشد، این باید دوباره اساس مذهب و اعتقاد خودش عمل نکرده باشد، البته آن هم به نحوی که ناشی از ت

را بعضی از فقها در باب صالت ذکر کردند از جمله شهید  د. اینشومین اعمال و تکالیف ساقط نانجام دهد و با استبصار آ

 3فائدۀ.و محقق اردبیلی در مجمع ال 2، شهید ثانی در روضۀ1در ذکری

 داده اند.این را به مشهور نسبت  هااینالبته 

مذهب  لو اینکه باول دوم این است که اگر به اعمال اتیان بکند به نحوی که در ارکان موافق با مذهب اهل بیت باشد وق. 2

یی که با مذهب ما مخالف است ولو با مذهب خودش موافق است، هاآند. اما شومیاین ساقط  خودش مخالف باشد،

                                                            
 .135. ذکری، ص  1

 .356. روضۀ البهیۀ، ص  2

 211، ص 3. مجمع الفائدۀ، ج  3
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عالمه در 1از جمله محقق در معتبر، از فقها در باب حج گفته اندرابعضی را باید اتیان کند. این  هاآند و شومیساقط ن

 3و شهید در کتاب دروس.2منتهی

هم با  ری که انجام دادهکادر دوران قبل از استبصار ال سوم اینکه ما در اینجا باید دو امر را مالحظه کنیم. اگر ماحت .3

را با شرایط  تسقوط آن تکالیف است. مثل اینکه زکاآنگاه استبصار باعث ، دش موافق استمذهب ما و هم با مذهب خو

ه انجام داده با کآن را به یک مؤمن فقیر اعطا نموده، در این صورت ساقط است. اما اگر کاری  خودش اداء کرده یعنی

 د.شومیط نا و مذهب خودش موافق نیست، این ساقمذهب م

، است  اسالم موجب سقوط ما قبل ،مورد کافر ردانطور که عنی همد. یشومیاحتمال چهارم این است که مطلقا ساقط  .4

از افراد  را هااین. اینجا اختالف است و بعضی شودساقط می ادخاال تحتَ افرادِ الکفر یادر مورد مخالف هم الحاقاً بالکافر 

به کافر است لذا این  یند این ملحقگومید. بعضی هم شومیلذا آن قاعده شاملشان  4.نند صاحب حدائقدانند ماکافر می

 د.شومیقاعده شاملش 

 و مخالف، مورد کفار است لَه به طور کلی دراحتمال پنجم عدمُ السقوط مطلقا است. به این معنا که االسالم یجبّ ما قَب .5

هم ثال بوده و آنچه شرط امتبدون گویا هر چه انجام داده کافر نبوده و مسلمان بوده. درست است که ایمان نداشته، ولی 

و یم کنمیکلیف تیم آن تکالیف باقی است یا نه، استصحاب کنمیشک پس از استبصار االن  انجام نداده بر عهده اوست.

تکلیف کأن امتثال  من شده اما باالخره اینهمان تکلیف به قوت خود باقی است. ولو مؤییم ایمان آورده، گومی االن که

 نشده است.

بصر نشده بود، آیا زمانی که مخالف بود و هنوز ایمان نیاورده بود و مست ینکه در آنتفصیل است بین ااحتمال ششم  .6

نجام نداده، الحاقا بالکافر و ا یند آنچه که اعتقاد نداشتهگومی .عمل او بر اساس آن چیزی بوده که به آن اعتقاد داشته یا نه

ه انجام شود و باید دوبار هاآنودش انجام نداده، که به آن معتقد بوده ولو طبق مذهب خ هایید و آن چیزشومیساقط 

و  رودبا استبصار از بین نمی هاایناز باب الزام به معتَقَد خودش باید بگوییم معنا ندارد. باالخره  هاآنسقوط نسبت به 

 باید انجام دهد.

د. و آن چیز هایی را که شومیساقط  احتمال هفتم این است که آنچه که او به آن اتیان کرده بناءً علی اعتقاده مطلقا .7

 د.شومیساقط ن هاآناتیان نکرده ولو به اعتقاد خودش 

                                                            
 .765، ص 2. معتبر، ج  1

 .860، ص 2. منتهی، ج  2

 .315، ص 1ج دروس، .  3

 .75، ص 5. حدائق، ج  4
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سئله که آنچه که او اساسا به آن اعتقاد نداشته و انجام نداده االن بر او ماحتمال هشتم یک تفصیل دیگری است در . 8

نکرده، آنهم کذلک و البته آنچه که اعتقاد  اتیان به آنبه آن اعتقاد داشته و ثابت است و باید انجام دهد. اما آنچه که او 

 د.شومیساقط ن هااینداشته و علی نحو اعتقاده اتیان به آن کرده، آنهم ساقط مشود. اما غیر 

 ی است که در این مسئله وجود دارد.اقوال احتماالت و تقریبا محصّل هااین

کفر به معنی فقهی اش آیا شرط است کفر برای اجرای قاعده وجود دارد؟  آیا شرطچه باید کرد؟ باالخره  در مورد مخالف

 یا خیر؟

 حق در مورد مخالف

رسد حق آن است که مخالف ملحق به کافر نیست و این قاعده به نظر می لی رغم این اختالفی که وجود دارد،در اینجا ع

اینکه اوال ظاهر ادله این قاعده که مهمترینش  د و به طور کلی از شمول این قاعده خارج است. برایشومیشامل او ن

سخن از اسالم است نه ایمان. و د یعنی شومیروایت االسالم یجبّ ما قَبلَه است، این است که اسالم موجب جبّ ما قبل 

تحریک و ترغیب کافران به مسلمان شدن است. یعنی این روایت مسلما مربوط به این اساسا در مقابل کفر است و برای 

 کسی است که هیچ تدینی به اصل اسالم نداشته و به این وسیله خواسته اند او را تحریک کنند که مسلمان شود. 

جبّ ما قبل  د بابت گذشته و فرمودندأخذ نکردنبوده و اگر پیامبر مکرم اسالم به کفار  نهم به وضوح در مورد کافراسیره 

وجود نسبت به مخالف  قاعده مقتضی برای شمول لذا اساس اسالم بوده، د با اسالم، صرفا در مورد غیر متدینین بهشومی

فر است و بعد این را قرینه بگیریم ااسالم، اسالم در مقابل کفر است و اینکه ما بگوییم مخالف هم ک ندارد چون منظور از

کرد. چون د این را پذیرفت و آن را تأیید شومیکه منظور از این اسالم، اسالم حقیقی است، ال یُمکنُ المساعدۀ علیه. ن

لسان. این معیار اسالم است شده، یعنی اظهار شهادتین بالذکر تعریفی که برایش  بر اساساسالم  حقیقتا مخالف کافر نیست.

ورد همگی گواه بر این است که م هااینو نمونه هایی که در مورد بعضی از افراد ذکر شده چه در روایات و چه در تاریخ، 

اما در عین حال االسالم  مسلمان نشده بودند،هم قلبا  هااینو بعضی از  هکسی بوده که به زبان فقط اسالم آورد هااین

 جاری شده و موجب سقوط آن تکالیف و حقوق شده است. هاآنیجبّ ما قَبلَه در مورد 

اینکه ما بگوییم مخالف داخل در موضوع کفار است، اینهم خالف  .نیست قاعده نسبت به مخالف پس مقتضی برای شمول

 .نخواهد شدظاهر و اصطالح است. بنابراین االسالم یجبّ ما قَبلَه به هیچ وجه شامل مخالف 

نبود  بکنیم؟ اگر کسی پیرو مذهب اهل بیتممکن است سوال شود ما در مورد مخالفی که مستبصر شود، چه باید  إن قلت:

د؟ آیا استبصار باالخره موجب جبّ ما شومیاینجا چه را انجام داد،  اعمال و مناسک عبادی مذهب خودش و بر اساس

 د یا خیر؟شومیقبل 
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ان به برخی از قواعد استناد کرد و حکم به سقوط نمود. مثال در باب صالت به قاعده ال تومیدر بعضی از موارد،  قلت:

ایات خاصه استناد کنیم و بگوییم بعد از استبصار دیگر آنچه که مربوط به گذشته تعاد و یا در باب زکات به برخی از رو

 .ادا کند مکلف به اتیان به آن تکالیف نیست و اگر حقوقی هم هست، الزم نیستلذا د و شومیاو است ساقط 

ه در مورد نماز و داده، اکنون باید خمس بدهد یا خیر؟ عرض کردم کو تا االن خمس نمی یک شخصی مستبصر شدهمثال 

اداء  هاآنت یا ادله استناد کنیم و بگوییم بر اانیم به برخی از روایتومیزکات، روایات خاصه داریم، در مورد خمس هم 

ثابت شود و ما در برخی موارد قائل به عدم سقوط شویم، باالخره مثل یک  هاآنخمس واجب نیست. اگر تکلیفی هم بر 

 را اتیان کند. هااینشیعه ای است که به تکالیف خودش عمل نکرده و به گردن او است و او باید 

 بررسی شمول قاعده نسبت به منتحل لالسالم

هم این ند شومی. که به عنوان مسلمان شناخته سالم مانند خوارج، غالت، مجسمه، نواصب و..مورد کافر منتحل لالدر 

واقع شدید تر  در هااینوضع  دهد و چه بساقرار میرا مثل کفار  هااینعقایدی دارند که  بحث واقع شده است چون آنان

 برگردد.دشمنی و عداوت دست بردارد  فرضا یکی از نواصب از کفار. است از

 اقوال

وثنی هستند. مانند کتابی و  هااین ید ظاهر اطالق اصحاب این است کهگومیصاحب عناوین دو نظر وجود دارد.  اینجا

درست است کفر به معنای اینکه از اساس منکر همه چیز باشند ندارند، اما مانند کفار کتابی و وثنی هستند. یعنی کأن یک 

ولی  د.شومی هااینه االسالم یجبّ ما قَبلَه شامل کست راه دارد. ظاهر اطالق اصحاب این ا هاایننوع شرک در عقاید 

. کسی که یجبّ ما قَبلَه و این افراد کافر نیستند که اسالم مسبوق به کفریعنی ایناالسالم یجبّ ما قَبلَه مشکل این است که 

قَبلَه  االسالم یجبّ ماان گفت او کافر است؟ تومیور د، چطشومیکسی که از نواصب محسوب  د،شومیاز غالت محسوب 

شان مشکل دارد. اسالم دارند ولی اسالم هاایناست.  در واقع مربوط به کسانی است که اسالمشان مسبوق به کفر صرف

 لذا به این واسطه نسبت به الحاق چنین افرادی به کفار کتابی و وثنیین اشکال شده است.

هم در واقع مانند همان  هااین ها شود چونکه قاعده شامل آن دکنمیبنابراین از یک طرف ظاهر اطالق اصحاب اقتضا 

حتی از کفار هم بدتر اند. حال این  هاایند با کفر؟ بلکه کنمیاصبی یا غالی، عقیده اش چه فرقی نها هستند و کفر دارند. 

ردند باید بگوییم االسالم اگر برگهم  هااینییم اسالم یجب ما قَبلَه، گومیشخص برگشته است، ما وقتی در مورد کافر 

ید اسالم کافر، اسالم مسبوق به کفر نه کسی که متدین گومیکه االسالم یجبّ ما قَبلَه  استیجبّ ما قَبلَه. اما اشکال این 

گوید اینکه ما بخواهیم یوین کرده و لذا به طور کلی ماین اشکالی است که صاحب عنابه اسالم است و عقاید باطلی دارد. 

 ه بدانیم، چندان قابل قبول نیست.را مشمول قاعد هااین

 حق در مورد منتحل لالسالم
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ن مورد هم حق رسد که در ایبه نظر می هر کدامشان هم برای خود یک دلیلی ذکر کرده اندپس دو نظر وجود دارد که 

اسالم موجب سقوط ما قبل ید گومیمعنای روایت معلوم است و  د.شومیما قَبلَه شامل اینجا ن السالم یجبّاین است که ا

فی به او شده باشد لط این است کهبرای  هم مسلمان شده، این مان نبوده و کافر بوده وکسی که اساسا مسل است. در مورد

نسبت به  اجازه شمولسبق کفر اصلی یا کفر صرف موضوعیت دارد. روایت  ترغیب شوند به سوی اسالم آوردن. پسو 

 توانیم شمول نسبت به این فرقه ها رانمیاینچنین نبوده و لذا ما از نظر ادله دهد. سیره هم نمیها را این گروه ها و فرقه 

 شمولیگری است اما دور معاف شوند یک بحث از این ام ند با ادله و قواعد دیگریبتوان هاایناینکه البته اثبات کنیم. 

 قابل اثبات نیست.نسبت به این گروه ها  قاعده االسالم یجبّ ما قَبلَه

 پاسخ به اشکال بعضی بزرگان

ید منظور از روایت یا متبادر گومیقام پاسخ به اشکال صاحب عناوین گفته اند که ایشان که اینجا بعضی از بزرگان در م

از خبر اسالم مسبوق به کفر صرف است نه تدین به اسالم یعنی چه؟ اگر منظور از تدین به اسالم، تدین واقعی باشد، که 

قابل اجتماع نیست. اگر هم منظور تدین اعتقادی باشد، اینکه بعد از اسالم کشف خالف شده است.  هاآناین اساسا با کفر 

د که قبال مسلمان نبوده و اعتقاد سابق هم فایده ای ندارد. همانطور شومید، معلوم شومیبعد از اینکه مسلمان چون منتحل 

بعید نیست بگوییم قاعده  گویندلذا میید کافر. گومیدانست و االن که که کافر در زمان کفر خودش، خودش را کافر نمی

 1د.شویماالسالم یجبّ ما قَبلَه شامل این گروه ها هم 

حق همان است  وواقعا در ظاهر سیره و خبر مقتضی شمول وجود ندارد  رسد این اشکال وارد نیست. چونولی به نظر می

و شامل مخالفین و  انیم بگوییم این قاعده اختصاص به کفار دارد، آنهم کافران صرفتومیه صاحب عناوین فرموده، لذا ک

قواعد و ادله دیگر به  بشویم، باید یم قائل به سقوط برخی از این اموربخواه هاآند. اگر درمورد شومیمنتحلین به اسالم ن

 پناه ببریم.

 بعد بیان خواهیم کرد. ماند که انشاءاهلل در جلسهقی میدو فرع فقهی با

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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