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 از قواعد معروف بین فقها و اصحاب ، قاعده ی جب است و موضع آن این است که :

شخصهی ملهانان شهود، دا یاهیاهه از ه شهپه ی زهیس از اسهنش آواداهس ، هناههاای و هنگامی کهه 

یهها یقههوقی خاز نداواههد یهها مههردشو برهههرداس وجههود داادف ایندااههب کههه ه پههه شههده اسههت اسههنش 

آوادن او ، ایههن هناهههان و یقههوی اا مههی زوشههااد و بههه نهها ر آاههها عقههاب و موانهه ه انههی شههواد 

 1االسنش یحب عنّا قباه خاجناالًو ف»هویند : بر رف می کند که اصطنیاً می 

یه  ده از  ربعد از توضیح مخپصهری زیرامهون قاعهده ، دا ایهن مقاههه قصهد دااد زیرامهون اعبها  قاعه

 اصوص که هنان آیا  و اوایا  هلپند مطاهبی اا ااائه دهم ان شاهللفف

 اسپدالل از آیا  قرآن کریم :

تل عهههولدلوانپهههوا یلر ههره هههلههم مهها قهههده مهاههه ه و ا ن یقوهههه تعههاهی : قلههن هاهه ین ک ههروا ا ن ی نهتل  فهقهههد مهتههه سههل

 و38االهوّهین به خاا ال/

ن وجهب ف هرااین آیه شهری ه هههوا دا ایهن مطاهب دااد کهه اسهنش آوادن و زایهان دادن بهه کل هر ، م

اه هو دهیاهی اسهت بهر بخ ه ه ودکااهای ه شهپه اسهتف ضهنناً عامهن بهودن ساموصهول خدایها قهد سهه

 شدن هنه ی هناهان فرد دا یاهت ک ر خزیس از اسنش آوادنو ف

دا موقهع بحها از وجهوب قتهاا انهاز بهرای مرقهد بهه  –دا کپهاب صهن   7دا کپاب کنزاهعرفهان  -

اه  فففف و اسهپدالل شهده اسهت بهه ایهن کهه ایهن آیهه  این عباا  از آیه شهری ه خیر هر هههلهم مها قههده سهه
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شههری ه بهها وجههوب قتههاا انههاز بههرای کههافر اصههای خدا مقابههن مرقههدو منافهها  دااد ، بههدهین عنههوش 

 "مرتهد"عباا  ما قد سهاه ه خ با توجهه بهه مهای موصهوههو ف وههی دا مهواد شهنول آیهه ی شهری ه بهر 

کهه هههوا دا  –تخهت عنهوان اهه ین ک هروا خدا آیههو  "مرتهد"اشاال شهده اسهتچ اهرا کهه عنهوان 

دانههن انههی شههودف سههل  اسههپدالل برنههی از عانهها اا بههه عنههوش عبههاا   –دااد  "کههافر اصههای"

 اقن کرده است ف« یحبّ ما قباههه –االسنش 

آمههده اسههت : خکههافر اصههای اهراههه اوزه هههرفپن بههر او  –دا کپههاب صههوش  -« جههواهر»دا کپههاب  -

تهاا اوزه ق –واجب است، ارا که او ماا  بهه فهروا ایاهاش اهههی اسهتچ وههی بنهابر اجنهاا فقهها 

بر او خزه  از اسهنش آوادن دا مهواد اوزه ههای فهو  شهده دا زمهان ک هرنو واجهب انهی باشهدچ 

مگههر ایناههه فدههر صههادی خاول شههروا اوزه ی هههر اوزو اا دا یاهههت اسههنش آوادن دا  کنههد کههه 

اهههر آن اوز خاوز اول ملههانان شههدنو اا اوزه اگیههرد و قتهها شههود، بایههد آن اا بدهها آوادف زیههرا 

ا قباس اا می زوشااد خاالسهنش یحّهب مها قباههو چ بنهابر ایناهه ایهن مطاهب بها وجهوب قتهایا اسنش م

دا بههاب سههقو   -دا کپههاب زکهها  –و ایههز دا هنههان کپههاب شههری   –تههازه ملههانان منافهها  داادف 

زکهها  بوسههیاه ی اسههنش آوادن خاهراههه اصههاب زکهها  اا دااا باشههدو ف ایههن اسههپدالل اا بههه عبههاا  

آواده اسههتف سههل  بیههان کههرده اسههت   هتههع  سههند و دالهههت آن بهها « ا قباههه االسههنش یحّههب مهه

ان ینپههوا یر هر هههم مها قهد » عنن اصهحاب جبهران شهده اسهت و ایهن عبهاا  بها ایهن آیهه شهری ه 

 مواف  است ف« سهاه ه
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دالهت آیه ی شری ه با هحده هههوا دا مقصهود مها دااد وههی بحها اصهای مها دا ایهن اسهت کهه بهه 

میت و شهنول دا مهواد هنهه ی یقهوی اهههی داادق یقهوی اهههی یهی کهه ایپیها  بهه اه میزان عنو

ف ران دا مواد آاها وجود داادف اعم از معاصهی و واجبهاتی کهه ایهاز بهه قتهاا داااهد یها مهوااد شهبیه 

 آاها ففففف

اه بلها دا ایندها بگهوییم کهه : آیهه ی شهری ه اهاهر بهه معاصهی اسهت چ هن نهین مخهاه  عناهی و 

ا فروا و اصهول دیهن امها آن دسهپه از واجبها  کهه ایپیها  بهه قتهاا و تهداا  و مهوااد از اعپقادی ب

این دست داااد، آیه ی شهری ه دالهپهی دا مهواد آاهها اهداادف و شهاید بهرای هنهین مطاهب اسهت کهه 

بهه ایهن آیهه اسهپدالل ااهرده ااهد ف برنهی ایهز خم هن آیهت  "بلیاای از عانا برای اعبا  قاعهده جهب

کههردچ زیههرا کانههه ی یلررهههرل دا ایههن بههه  لقداههد کههه بههه ایههن آیههه انههی شههود اسههپدالو معپاهلل جزایههری

معنای افع عقاب انهروی اسهتف دا یاهیاهه مها دابهااه ی آعهاا و ایاهاش دایهوی اسهت م هن قتهای 

انههاز و قصههاص و ام ههال آن ففففف ف اهبپههه شههای ایلههت دا ایناههه آیههه شههری ه شههامن یههدود اههیههه ای 

دا مواد مرتاهب زاها و شهرب ننهر و ا هایر آن هها فف اهرا کهه اینهها خیپنهاًو  است که جاای هلپند

 م نول ف ران اههی می باشند ف

از جناههه کلههاای کههه از میههان من ههرین قههرآن بههه آیههه ی شههری ه اسههپدالل کههرده ااههد بههرای اعبهها  و 

قاعههده ی جههب ، بعتههی از مپههشنرین من ههرین اهههن عامههه هلههپند کههه دا ت لههیر آیههه ی شههری ه ، 

کهه دا بخهس اسهپدالل  –اوایت ملهام بهن یدها  ، از یهدیا اسهنش آوادن عنهر و بهن عهاص اا 

 اا الو 38/ ذین آیه  664، ص  9بیان کرده ااد ف خاهناا،    –م داد به اوایت ت صین نواهی
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عاههی "و ایهز دا ت لهیر عیاشهی از امهاش محنهد بهاقر خاو اقههن شهده اسهت کهه ای هان خاو دا جهواب 

هنگهامی کهه او ه هت : مهن عامهن بنهی امیهه خاههحو بهودش و مهال زیهادی بدسهت  – "بن داا  اسهدی

بههه ایههن آیههدی شههری ه اسههپدالل  –آوادش و هنههان کههردش کههه ایههن امههوال بههر مههن یههنل انههی باشههند 

کرداد بهه ایهن صهوا  کهه از او زرسهیداد : ایهن ملهشهه اا از فیهر مهن ههم زرسهیده ای ق او جهواب 

 پهه شهد کهه نهااواده و مهال و هنهه ایهز  یهراش اسهت   یتهر  داد : خباهو زرسهیدش و بهه مهن ه

خاو فرموداد : اینگواهه کهه آاهها بهه تهو ه پهه ااهد خصهحیحو ایلهت ففففففف توبهه ی تهو دا کپهاب نهدا 

موجههود اسههت / و بههدین صههوا  « قههن هاهه ین ک ههروا ففففف اهههی آنههر ا یههه» خدا آیههه ی شههری ه یو 

 ل انوده ااد فای ان از آیه شری ه بر سااحن فیه اسپدال
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 اسپدالل از اوایا  :

دا موااد مپعدد از ااییه ی عائهه و ناصهه ، از زیرنبهر اکهرش خصو اقهن شهده اسهت کهه فرمهوده ااهد 

اقهن  و االسنش یحهب عنها قباهه ، ایهن بیهان دا جریهان اسهنش آوادن مریهره تهرین شهعبه از ای هان و

 2شده است بدین شرح که :

بنهی ماههب بعهد از دیهداد بها مقهوق  زادشهاه مصهر دا ااه بازه هت بهه  مریره بن شعبه با هروههی از

ماه فافاگیرااه یااان نود اا می ک هد و بها تصهرف امهوال آاهها ، بهه مدینهه مهی آاهد و اهههاا اسهنش 

می کند چ زیرنبر اکهرش خصو اسهنش وی اا مهی زه یرد ف امها امهوال اا قبهول انهی فرماینهد و مریهره اا 

ی فرماینهد کهه : النیهر فهی فهنً خنیهری دا فریباهاای ایلهتو ف افپهاا زیهامبر با این بیان سرزاس مه

اکههرش خصو مریههره اا از جهههت قصههاص بههه وی ههت مههی ااههدازد و سههعی دا زنهههان شههدن نههود مههی 

 3«االسنش یحب ما قباه» فرمایند :  کند که زیامبر اکرش خصو می

 ااپه :

بهنهراه یهب اضهافه ای آمهده اسهت بهه ایناهه   ضنناً دا مدنع اهدرینی ایهن فرمهایس ای هان خصو 

و اهپوبهههل تهدلههب  مهها قهباهههها مههن اها ههر و هانعاصههی و اههه اوب و ففففف و ایههز ابههن سههعد دا کپههاب » 

 سنش آوادن مریره اا آواده استفنود ، داسپان ا« اهطبقا  اهابیر 

                                                           
 47، ص 1.القواعد الفقهیه سید بجنوردی ج  2

/  وووام   205و  204و  199، ص  4مسوووند ا بووود بوووج  ن ووو  ، ج /  38، ح  2  24و ص  145، ج  54، ص  3عووووالل اللیوووالل ، ج  . 3

 . 123، ص  1الصغیر للسیوطل ج 
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ا اسهت و عنده بحا دا این یهدیا ایهن اسهت کهه ایهن یهدیا میهان کپهب عامهه و ناصهه م ههو

فقهای هر دو فرقهه دا مبایها مخپاه  بهر آن اعپنهاد کهرده ااهد و هنهین مطاهب دا جیهران ضهع  

دا کپههاب زکهها  بعههد از بیههان  "مصههباح اه قیههه"سههند آن کههافی اسههتف ههه ا محقهه  هنههداای خاهو دا 

مناق هه دا سههند "یهدیا و اقهن تتهعی  آن ههها از سهوی صهایب مهداا  ، اینگواههه مهی فرمایهد : 

از مهواادی اسهت کهه  -کهه عنهن بهه آن دا میهان اصهحاب و عانها ز یرفپهه شهده اسهتاین اوایهت 

 4په ی اهپ ا  و توجه انی باشد فففشایل

اوایت دیگری است کهه مهردی اهزد عنهر آمهد و ه هت : هنلهرش اا دا دواان جاهایهت یهب  هنی 

اال امیهر و دا اسنش زیهر دو  هنی دادش چ یاهم آن ایلهتق عنهر سهاو  کهرد و زاسه  اا بهر  دادش

دا هههرهش االسهنشل مها کهان قهباهههل : ه هیه عپهد  اهنؤمنین خاو واهه اا مهی کنهد و ای هان مهی فرماینهد : 

ه ، خیعنههی اسههنش ملههائن ه شههپه از جناههه  ههنی اا منهههدش مههی کنههد و هنلههت دا تههرد عاههی وایههد

 5ست مگر ایناه یب  نی دیگرن بدهیتو

ههنها   ته دلهرهو قهاهو ههن مهومنه ههبه یپهیَّ» آیهه ی شهری ه ی  لیر عای بن ابهراهیم قهنهی اه ذیهندا ت 

انه خصو سهادا الش م نه االاض  ایبوعاً فففف آمده اسهت کهه ایهن آیهه دا مهواد عبهداهلل بهن ابهی هلهیه بهر

 و اسنش آوادن او می باشد بدین شرح که :

                                                           
 17لبص اح الفقه ، کتاب زکات ، ص ا . 4
 9، باب قضایاه صلوات ا.... علیه .... ، فی  ح  230، ص  40بهار االنوار ، ج  . 5
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ز اکههرد و  بههرادا الش سههام خاهو از کلههاای بههود کههه زیرنبههر اکههرش خصو اا بههه شههد  تاهه یب مههی

یتههر  مههی نواسههت کههه دا صههوا  صههحت ادعههای نههود ، از زمههین برای ههان ا ههنه ی آب 

رش یههامبر اکههزایدههاد کنههد فففف او بعههد از فههپح ماههه دا یتههوا زیههامبر اکههرش خصو اضهههاا اسههنش کههرد ف 

  خصوف

وی ش سههانه ااز او اوی هرداایههد و اسههنش او اا ایههز الهه یرفتف ایههن بههود کههه عبههداهلل بههه نههواهرن ا

و  بههر منههزل آواد کهه زیههامبر خاهو اسههنش هنههه اا زهه یرفت، جههز مههن  بعههد از واود زیههامبر اکههرش خصو

 زرسههس اش سههانه خاهو از عاههت عههدش زهه یرن اسههنش بههرادان ، ای ههان تاهه یب هههای اوی اا دا

 اه یب کهردتجاهایت ذکر و یادآوای مهی فرماینهد کهه اش سهانه خاهو ، هنااها بهرادا  هواهه ای مهرا 

ش سههانه ااز زبههان او اقههن شههده اسههت و « ههههن تههومن هههبفففف»یههن کههاا اا ااههرد و آیههه ی کههه ایههدی ا

سهنش ان ، ایهن خاهو نطاب به زیامبر اکرش خصو می هویهد : بهابی ااهت و امهی یها اسهول اهلل ، اههم اقه

 رفپند ف اا ز یف ایندا بود که ای ان اسنش عبداهلل "باه"یحب ما کان قباه ق که ای ان فرموداد : 

ا مواد اوایت باال می هوییم کهه اسهپدالل فقههای امامیهه دا بعتهی کپهب فقههی م هن کپهاب زکها  د

، انههاز ، یهه. وففف بههه ایههن اوایههت موجههود اسههت و معههروف بههین آاهاسههت و وقپههی بههه ایههن اوایههت 

اسپدالل کهرده ااهد ، بهه وسهیاه ی شههر  دعهای اادبهاا ضهع  سهند  آن بهه جههت مرسهاه بهوداس 

 6کرده ااد ف
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دا بهاب ایناههه  –از عنهر و بهن عهاص  خاز محهدعین عامههو اهه اوایهاتی کهه ملهام بهن یدها از جن

اقهن کهرده اسهت ف ایناهه عنهر و بهن  –اسنش خو ایز هدهر  و یه.و مها قهباس اا منههدش مهی کنهد 

عاص می هویهد : هنگهامی کهه نداواهد اسهنش اا دا قاهبم قهراا داد، اهزد زیهامبر خصو افهپم و ه هپم 

: دست ااسپت اا باز کهن خجاهو بیهاواو تها بها تهو بیعهت کهنمچ زه  او دسهت ااسهپس اا جاهو آوادف 

خصو فرمهود: تهو اا اهه  خعنرو بن عاصو ه ت : زه  مهن دسهپم اا عقهب ک هیدش خبلهپموچ زیهامبر

شههده اسههت ای عنههرف ه ههپم : مههی نههواهم شههر ی بگهه ااش چ زیههامبر خصو فرمههود: اههه شههر ی مههی 

ه اایق ه پم: که نداواد مهرا ببخ هدف زیهامبر خصو فرمهود : آیها انهی دااهی کهه اسهنش مها قهباس اا 

ان شههده، از بههین مههی بههرد خو ایههز یدههم و هدههر  اینگواههه ااههدو : یعنههی هناههها  قباههی افههراد ملههان

 وف192، ص 1هحاظ انی شواد ف خصحیح اهنلام،   

اههزد زیههامبر اکههرش  "ابههن ابههی سههرح"و دا سههیره ی یابههی آمههده اسههت : ع نههان دا مههواد بههرادان 

خصو شه اعت کهرد خاهرا کهه او تهازه ملههانان بهود و زهیس از آن مهواد آن اا زیهامبر اکههرش خصو آن 

ا او بیعهت ااهرده اش و بهه او امهان اهداده اشق ع نهان اا زیادی داشت وچ زیهامبر خصو فرموداهد : آیها به

ه ههت : باههه ، وهههی آن کااهههای قبیحههی اا کههه دا مههواد شههنا اادههاش داده اسههت اا بههه یههاد مههی آواد 

خقبههن از اسههنش آواداههسو و ییهها مههی کنههد خکههه اههزد شههنا بیایههدوف زیههامبر خصو فرموداههد: واالسههنش 

 یحب ما قباه ف

دا اوایا  دیگر ایز بهه ایهن بیهان آمهده اسهتف دا مدنهوا اشهپهاا یهدیا شهری  دا بهین ملهانان 

به یدی است که دا صهحت اقهن یهدیا از زیرنبهر اکهرش خصو ههید تردیهدی بهاقی انهی هه ااد و 
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یاصهن  –روای یهد اسهت اهزد عقهن کهه موضهوا یدیهت دا ضه –وعوی و ا نینان بهه صهدوا آن 

 می شود ف

 و تعههادل کههه دالهههت بههر ایههن قاعههده دااد ، سههیره ی زیههامبر اکههرش خصو و افپههاا و ایههز از مههواادی

دن ای ههان خصو بهها ک ههاا تههازه ملههانان مههی باشههد بههه ایناههه ای ههان خصو هههی ا  اا بههه قتهها کههر

اا  عبههاااتی کههه دا زمههان ک ههرن از او فههو  شههده بوداههد ، مااهه  انههی کرداههد ف هن نههین آن ههها

 های ک رشان به اصاب می اسید ، انی کرداد فماموا به دادن زکاتی که دا سال 

 7ایز دهین بر قاعده است ف –با قطع ا ر از اوایت  -« سیره»بنابراین 
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