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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
و مع تركه اإلسالم فـي الوقـت فـوت    ). 2(على نحو الوجوب المعّلق •

على نفسه األداء و القضاء، فيستحقّ العقاب عليه، و بعبارة اخرى كان 
...يمكنه اإلتيان بالقضاء باإلسالم في الوقت إذا ترك األداء 

بناء على حكم العقل بحرمة تفويت المقدمات الوجودية المفوتة و ) 2(•
لو قبل شرط الوجوب ال يحتـاج إلـى إرجـاع التكـاليف المشـروطة      
بظاهر دليلها إلى المعلّقة و إن قلنا بمالزمتهما في عالم من العوالم نعم 
. على أي حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتّب كمـا هـو ظـاهر   

).آقا ضياء(

447: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
•.......
ال يخفى أّن ما تخيله صاحب الفصول و من وافقه من فعلية الوجـوب  •

المعلّق قبل حصول ما علّق عليه أوضح امتناعاً من تكليف الكافر بما 
).النائيني. (آخر. يسقط بإسالمه و لحسم مادة هذا اإلشكال مقام

الوجوب المعلّق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل •
و ال دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإنّ األمر بالقضاء إنّما 
هو بعد الفوت، و الصحيح فـي الجـواب بنـاء علـى تكليـف الكّفـار       

أنّ الكافر و إن كان ال يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنّـه يعاقـب   : بالفروع
).الخوئي. (بتفويته المالك الملزم

447: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
و مات كافراً يعاقـب علـى مخالفـة األمـر     ) 1(و حينئذ فإذا ترك اإلسالم •

.أيضاً و استحقّ العقاب) 2(بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له و إن خالف 
إن ترك اإلسالم في الوقت ففي خارج الوقت هل هو مأمور بالقضـاء  ) 1(•

أم ال فإن قلت باألول يعود اإلشكال و إن قلت بالثاني فهو خالف الفرض 
من أنّ الكافر مكلّف بالقضاء و هو المشهور و القول بسقوط األمر بالقضـاء  
عند خروج الوقت سخيف جداً حيث إنّ األمر بالقضاء يتوجه عند خـروج  
الوقت و ال يندفع اإلشكال إلّا بدعوى أّن المولى أمر بالقضاء لمصلحة فيـه  
مع كونه محبوباً و باإلسالم يجوز عن مطلوبـه إظهـاراً لشـرف اإلسـالم و     
مزيد االعتناء به و هذا تفضّل منه و ال يستلزم قبحـاً و ال جهلًـا فـافهم و    

).الفيروزآبادي. (اغتنم
).آقا ضياء. (ال يفهم له معنى محصلًا فتدبر فيه) 2(•

448: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
و إن زالـت  . فإن أسلم و كان واجدا لشروط الحج وجب عليه كغيـره •

و . »6«استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه؛ ألنّ اإلسالم يجب ما قبلـه  
.»7«إن مضت عليه مع االستطاعة أعوام عندنا، كما في كشف اللثام 

بناء على ما تقـدم منـه   » 8«و استظهر في المدارك عدم سقوطه منه •
و ال وجـه لـه بعـد    . »9«في باب الزكاة من عدم العمل بهذه الروايـة  

و بعـد  » 10«إِنْ ينْتَهوا يغْفَرْ لَهم مـا قَـد سـلَف    : موافقتها لقوله تعالى
.تلقّيها بالقبول و إن  كانت مخالفة لألصول

) 8. (130: 5كشف اللثـام  ) 7. (38/ 224و  145/ 54: 2عوالي اللئالي ) 6(•
.38: األنفال) 10. (42: 5المدارك ) 9. (69: 7المدارك 

82: ؛ ص)للشيخ األنصاري(كتاب الحج 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
).و الكافر يجب عليه الحج و ال يصح منه: (قوله•
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، و خالف في األول أبـو حنيفـة،   ) 1( •

و ال ريـب فـي   . »1«فزعم أن الكافر غير مخاطب بشي ء من الفروع 
. بطالنه

و يترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم باإلخالل بالحج، لكـن  •
ال يجب قضاؤه عنه، و لو أسلم وجب عليه اإلتيان بـالحج مـع بقـاء    

و اعتبـر العالمـة فـي    . ، و بدونها في أظهر الـوجهين االستطاعة قطعا
، »2«التذكرة في وجوب الحج استمرار االستطاعة إلى زمان اإلسـالم  

. و هو غير واضح

69: ، ص7 مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
» 2«، و العلّامة في جملة من كتبه »1«و قد نص المصنف في المعتبر •

على أن الزكاة تسقط عن الكافر باإلسالم و إن كان النصاب موجـودا،  
و يجب التوقف فـي  . »3» «اإلسالم يجب ما قبله«: لقوله عليه السالم

هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا و متنا، و لمـا روي  
في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف إذا استبصـر ال يجـب عليـه    
إعادة شي ء من العبادات التي أوقعها في حال ضاللته سوى الزكاة فإنه 

، و مع ثبوت هذا الفـرق فـي المخـالف فـيمكن     »4«ال بد أن يؤديها 
. إجراؤه في الكافر

 42: ، ص5 مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقـاؤه تحـت العهـدة    : و بالجملة•

إلى أن يحصل االمتثال أو يقوم على السقوط باإلسالم دليل يعتد بـه،  
على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كمـا  
في قضاء العبادة، المتناع أدائها في حال الكفر و سقوطها باإلسالم، إلّا 

إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي و ما في معنـاه فـي   : أن يقال
.حال الكفر، و ينبغي تأمل ذلك

 42: ، ص5 مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج
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 مدرك قاعدة الجب
 مدرك قاعدة الجب -1•
يمكن االستدالل عليها ببعض آيـات الكتـاب العزيـز و مـا ورد فـي      •

السنة، و ما علم من سيرة النبي صلّى اللّه عليـه و آلـه و األئمـة مـن     
.بعده

171: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
:من الكتاب العزيز: األول•
قوله تعالى قُلْ للَّذينَ كَفَرُوا إِنْ ينْتَهوا يغْفَـرْ لَهـم مـا قَـد سـلَف و إِنْ      •

)38االية : سورة األنفال(يعودوا فَقَد مضَت سنَّت الْأَولينَ 
فإنها ظاهرة في ان االنتهاء مـن الكفـر يوجـب غفـران مـا سـلف، و       •

 الموصولة دليل على غفران جميع مـا سـلف فـي حـال      »ما«عمومية 
.الكفر

171: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
في كتـاب الصـالة عنـد البحـث عـن      » كنز العرفان«و استدل به في •

وجوب القضاء على المرتد، انها تنتفـي وجـوب القضـاء عـن الكـافر      
و لكن استشكل في » ما قَد سلَف«األصلي، للعموم المستفاد من قوله 

الظـاهر فـي   » للَّذينَ كَفَرُوا«شمولها للمرتد، لعدم دخوله تحت عنوان 
» اإلسالم يجب ما قبله«الكافر األصلي، ثم نقل استدالل بعض بعموم 

.»1«و أورد عليه ما أورد بما هو خارج عن مهمتنا 

.166ص  1كنز العرفان ج ) 1(•

172: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
و ان وجـب  (األصلي ) و الكافر(« : في كتاب الصوم» الجواهر«و قال في •

إجماعـا  ) القضـاء (عليـه  ) لكن ال يجب(الصوم ألنه مكلف بالفروع ) عليه
ألن اإلسالم يجب ما قبله، بنـاء علـى   ) اال ما أدرك فجره مسلما(بقسميه 

منافاة القضاء و ان كان بفرض جديد لجب السابق باعتبار كون المراد منـه  
قُلْ للَّـذينَ  (قطع ما تقدم، و تنزيله منزلة ما لم يقع، كالمراد من قوله تعالى 

لَفس ما قَد مغْفَرْ لَهوا ينْتَه2» «)كَفَرُوا إِنْ ي«.
و استدل أيضا في كتاب الزكاة في باب سقوط الزكاة باإلسـالم و ان كـان   •

النصاب موجودا، ان اإلسالم يجب ما قبله، ثم قال المنجبر سـندا و داللـة   
قُلْ للَّذينَ كَفَرُوا إِنْ ينْتَهوا يغْفَرْ لَهـم  «بعمل األصحاب، الموافق لقوله تعالى 

.»3» «ا قَد سلَفٰ◌ م
.62ص  15الجواهر ج ) 3.(210ص  17الجواهر ج ) 2(•

172: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
و بالجملة داللة اآلية ظاهرة على المقصود، انمـا الكـالم فـي مقـدار     •

عمومها و ظاهرها شمولها جميع حقوق اللّه الذي تحتاج الى غفرانـه،  
.أعم من المعاصي و الواجبات التي تحتاج الى القضاء أو شبه ذلك

االية نـاظرة إلـى المعاصـي، و المخالفـة العمليـة و      : اللهم اال ان يقال•
االعتقادية للفروع و األصول، و اما ما يتعلـق بالقضـاء و التـدارك و    

لذلك لم يستدل كثيـر مـنهم بااليـة     غيرها فهي منصرفة عنها، و لعله 
لقاعدة الجب، و لكن ال ينبغي الشـك فـي شـمولها للحـدود اإللهيـة      
الجارية على من ارتكب الزنا و شرب الخمر و غيرهما من أشباههما، 

.فإنها مشمولة للغفران

173-172: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
و ممن استدل باالية من المفسـرين، لقاعـدة الجـب، بعـض مفسـري      •

مـن  » مسـلم «المتأخرين من العامة حيث ذكر في تفسير اآلية رواية 
فلما جعل اللّه اإلسالم في قلبي أتيت : قال» عمرو بن العاص«حديث 

النبي صلّى اللّه عليه و آله فقلت ابسط يدك أبايعـك، فبسـط يمينـه    
فقبضت يدي، قال مالك؟ قلت أردت ان اشترط، قال تشترط بمـا ذا؟  
قلت ان يغفر لي، قال اما علمت يا عمرو ان اإلسالم يهدم ما قبلـه، و  

» 1«! ان الهجرة تهدم ما قبلها، و ان الحج يهدم ما قبله؟
).من األنفال 38ذيل آية ( 664ص  9المنار ج ) 1(•

173: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
و في تفسير العياشي عن أبي جعفر الباقر عليه السالم انه استدل بهـذه  •

انـي كنـت عـامال    : اآلية في جواب علي بن دراج األسدي حيث قال
لبني أمية فأصبت ماال كثيرا فظننت ان ذلك ال يحل لـي، قـال عليـه    

فسألت عن ذلك غيري؟ قال قلت قـد سـألت، فقيـل لـي ان     : السالم
: ليس كمـا قـالوا لـك، قلـت    : أهلك و مالك و كل شي ء حرام، قال

قُـلْ للَّـذينَ   «جعلت فداك فلي توبة قال نعم، توبتك في كتـاب اللّـه   
لَفس ما قَد مغْفَرْ لَهوا ينْتَهو لكـن فيهـا كـالم لعلـه     » 2» «كَفَرُوا إِنْ ي

.سيمر عليك
.154ص  2نور الثقلين ج ) 2(•

173: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
:السنة: الثاني•
منها الرواية المعروفة التي نقلها العامة و الخاصة بعبارات مختلفـة   -1•

.في كتب الحديث و الفقه و التفسير و اللغة

173: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
و قالُوا لَنْ نُـؤْمنَ لَـك حتّـى    «فممن نقله القمي في تفسير قوله تعالى •

االية، ان أم سلمة شفع ألخيها عند النبـي   »تَفْجرَ لَنا منَ الْأَرضِ ينْبوعاً
الم تقل ان اإلسـالم  : صلّى اللّه عليه و آله في قبول إسالمه و قالت له

و » 1«يجب عما قبله؟ قال صلّى اللّه عليه و آله نعم، ثم قبل إسالمه 
اإلسالم يجب مـا قبلـه، و   «: رواها الطريحي في مجمع البحرين هكذا

.»2» «التوبة تجب ما قبلها، من الكفر و المعاصي و الذنوب
.من سورة بني إسرائيل 90تفسير القمي ذيل اآلية ) 1(•
.»جب«مجمع البحرين مادة ) 2(•

174: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب

و استدالل فقهائنا في كتب الفقه من كتاب الزكاة، و الصالة، و الحج، و •
غيرها، معروف بينهم، و قد استدلوا بالرواية، و ادعـوا انجبـار ضـعف    

.سندها من جهة اإلرسال بالشهرة

174: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
و ممن نقله من العامة المحدث المعروف مسلم ابن الحجاج في بـاب  •

كون اإلسالم يهدم ما قبله، و كذا الهجـرة، و الحـج، عـن عمـرو بـن      
لما جعل اللّه اإلسالم في قلبي أتيـت  : العاص انه قال بعد كالم طويل

النبي صلّى اللّه عليه و آله و قلت ابسط يمينك ألبايعك فبسط يمينه، 
أردت ان اشـترط،  : قال فقبضت يدي، قال مالك يا عمرو؟ قال قلـت 

ان يغفر لي، قال اما علمت ان اإلسالم يهدم : قال تشترط بما ذا؟ قلت
.»3«ما قبله و ان الهجرة تهدم ما قبلها، و ان الحج يهدم ما كان قبله 

).طبعة دار احياء التراث العربي( 192ص  1صحيح المسلم ج ) 3(•

174: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
قال » ابن أبي سرح«شفع في أخيه » عثمان«ان : و في السيرة الحلبية•

صلّى اللّه عليه و آله اما بايعته و آمنته، قال بلـى، و لكـن يـذكر مـا     
: جرى منه معك من القبيح، و يستحيي قال صـلّى اللّـه عليـه و آلـه    

.»4» «اإلسالم يجب ما قبله«
البن حجـر  » اإلصابة«و » السيرة الحلبية«و » الخميس«و في تاريخ •

اإلسالم يجب ما كان قبله، و نحـوه  ! يا هبار: قال» هبار«في اإلسالم 
. في حرف االلف في الجامع الصغير للسيوطي

.و قد رواه جمع آخرون في كتبهم مما يطول البحث بذكرها اجمع•
.105ص  3السيرة الحلبية ج ) 4(•

174: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
عنـد ذكـر   » بحار األنـوار «في ) قدس سره(و روى العالمة المجلسي •

قضايا أمير المؤمنين عليه السالم عن ابي عثمان النهدي جاء رجل الى 
عمر فقال اني طلقـت امرأتـي فـي الشـرك تطليقـة، و فـي اإلسـالم        
تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل ما تقول؟ قـال كمـا   
أنت حتى يجي ء علي بن ابي طالب فجاء علي عليه السالم فقال قص 

هدم اإلسالم ما : عليه قصتك فقص عليه القصة فقال علي عليه السالم
.»1«كان قبله، هي عندك على واحدة 

).نقال من مناقب آل أبى طالب( 230ص  40بحار األنوار ج ) 1( •

175: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
أنـه  » مغيرة بن شعبة«و روي من طرق العامة أيضا في حكاية إسالم •

ملـك مصـر فلمـا    » مقوقيس«على » بني مالك«وفد مع جماعة من 
رجعوا قتلهما المغيرة في الطريق وفر إلى المدينـة مسـلما، و عـرض    
خمس أموالهم على النبي صلّى اللّه عليه و آله فلـم يقبلـه، و قـال ال    
خير في غدر، فخاف المغيرة على نفسه، و صار يحتمل ما قرب و مـا  

.اإلسالم يجب ما قبله: بعد، فقال صلّى اللّه عليه و آله
.و نقله ابن سعد أيضا في طبقاته•

175: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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 مدرك قاعدة الجب
و العمدة أنها حديث مشهور في كتب الفريقين و اعتمد عليها فقهـائهم  •

في المباحث المختلفة، و كفى بذلك في جبر ضعف سندها، و لذا قال 
في مصباح الفقيه في كتاب الزكاة ) رضوان اللّه عليه(المحقق الهمداني 

: بعد ذكر الحديث و نقـل تضـعيفه مـن صـاحب المـدارك، مـا نصـه       
المناقشة في سند هذه الرواية المتسالم على العمل بها بين األصـحاب  

 .»2«فمما ال ينبغي االلتفات إليها و كذا في داللتها 

.17المصباح الفقيه كتاب الزكاة ص ) 2(•

175: ، ص2 ؛ ج)لمكارم(القواعد الفقهية 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
).1(وجب عليه الحج و اما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه •
إذا أسلم الكافر مع بقـاء اسـتطاعته وجـب عليـه الحـج لفعليـة       ) 1(•

موضوعه كما لو استطاع بعد إسالمه، و اما لو زالت استطاعته ثم أسلم 
.فهل يجب عليه الحج متسكعا باعتبار استطاعته السابقة أم ال يجب

فإنه ضعيف سـندا  .» 1«المشهور هو الثاني ال لحديث الجب المعروف •
و ) صلى اللّه عليه و آله و سلم(بل لقيام السيرة القطعية من زمن النبي 

على ان من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاتـه  ) عليهم السالم(زمن األئمة 
.من العبادات

199ص  4ج : مسند احمد» 1« •
114: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
: و ربما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء في خصوص الحج و يقـال •

بان الحج من الواجبات غير الموقتة فال يتصور فيه قضاء و ال تخلـف  
عن وقته فمتى أسلم يجب عليه الحـج لبقـاء وقتـه فـال يجـري فيـه       
حديث الجب عما قبله و ال السيرة، نظير ما لـو أسـلم الكـافر أثنـاء     

.الوقت فإنه تجب عليه الصالة

114: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
ان الحج و ان لم يكن من الواجبات الموقتـة و ال يتصـور فيـه    : و فيه•

القضاء عما فات على نحو الواجبات الموقتة و لكـن ال ريـب فـي ان    
موضوعه االستطاعة و يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه كمـا ان فعليتـه   
بفعلية موضوعه، فمقتضى القاعدة ارتفاع الحكم بوجوب الحج بـزوال  
االستطاعة الرتفاعه بارتفاع موضوعه حتى في مـورد المسـلم الـذي    
أهمل حتى زالت استطاعته  و انما التزمنـا بوجـوب الحـج بعـد زوال     
االستطاعة الخبار خاصة و هذه االخبار ال تشمل المقام لعدم شـمول  

فحال الحج حال بقية العبادات مـن الصـالة و   . التسويف و اإلهمال له
. الصوم

114: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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