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جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین
1
اسالم و آثار آن در فقه
سیدمحمدجوادسیادتی
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چکیده

تحقیق پیشرو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اســام و آثار آن در فقه است.
برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت کردهاند .برخی از معاصران نیز منکر
آثار فقهی آناند و آنرا جزء زواید علم اصول میشمارند ،لکن مشهور فقها به اصل مسئله
و آثار فقهی آن معتقدند .بر مکلف بودن کفار به فروع ،دالیل متعددی اقامه شده که بیشتر
نقلی اســت ،ولی به نظر میرســد دلیل عقلی و بنای عقال در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم
با دو بیان :توجه به شــرط علم و قدرت در تکلیف ،و اقتضای محیط قانونگذاری عقال.
نتیجه این تحقیق آن اســت که همۀ اقســام کفار همانند مســلمانان ،شرایط تکلیف را دارا
هســتند؛ بنابراین ،موضوع جعل تکالیف الهی قرار میگیرند و کفر و جهل آنها مانع این
جعل نیســت؛ زیرا موانع مذکور ،مربوط به مقام امتثال اســت که با کسب معرفت و ایمان
آوردن ،قابل برطرف شدن است .بنابراین تکلیف آنها «تکلیف ما الیطاق» و «لغو» نیست
 .1تاریخ دریافت1397/1/27 :؛ تاریخ پذیرش.1398/02/12 :
 .2دانشآموخته ســـطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و محقق و پژوهشـــگر مؤسســـه رواق حکمت قم ،رایانامه:
yamahdi0@gmail.com
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و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی در کفار مقصر ،به دلیل سوء اختیار آنان است .این مسئله
آثار متعددی در فقه دارد از جمله صحت معامله با کفار و جواز صادرات کاالهایی به آنان
است که در شریعت اسالم باطل و حرام است.
کلیدواژهها:تکلیفکفاربهفروع،اصولدین،فروعدین،تکلیفماالیطاق،کفارمقصر.
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ّ
از مسائل مهم در شریعت اسالم ،مسائل مربوط به کفار است .یکی از فروعات
ّ
این بحث آن است که آیا کفار ،مکلف به تکالیف دین اسالم هستند یا خیر؟ دربارۀ
تکلیف آنها نسبت به اصول دین اسالم ،شک و تردیدی وجود ندارد ،ولی بحث در
خصوص فروع دین اسالم مانند :نماز ،روزه ،حج و  ...است .آیا کافران (همۀ اقسام
کفار ّ
اعم از کتابی و غیر کتابی ،ذمی و حربی) همانند مسلمانان ،مخاطب احکام و
تکالیف موجود در دین اسالم هستند؟
ّ
عــدهای از بزرگان ماننــد صاحب حدائــق (بحرانــی ،)39/3 ،1405 ،محدث امین
اســترآبادی (اســترآبادی و عاملى ،)226 ،1426 ،فیضکاشانی ( )82 /2 ،1406و محقق خویی
(بیتا )54 ،تصریح کردهاند به اینکه کافران مکلف به فروع دین اســام نیســتند و تا
مؤمن و مسلمان نشدهاند ،تکلیفی از فروعات متوجه آنها نیست .بعضی از معاصران
نیز با آثار فقهی مســئله مخالفت نموده و آنرا جزء زواید علم اصول دانســت ه اســت
(اکبرنژاد 260 ،1396 ،و  ،)261لکن مشــهور فقها ،به اصل مســئله و آثار آن در فقه قائل و
معتقدند.
ّ
ّ
موضوع مورد بحث یکی از قواعد فقهی را تحت عنوان «الکفار مکلفون بالفروع»
به خود اختصاص داده است؛ به همین جهت ،برخی از فقها در کتابهای مربوط به
قواعد فقهی به این قاعده پرداختهاند (ر.ک :شهیدثانی76 ،1416 ،؛ نراقی279 ،1416 ،؛ مراغی،
 .)714/2 ،1417برخی دیگر از این قاعده در ضمن مباحث فقهی بحث کردهاند (شــیخ
ّ
طوسی245 /2 ،1407 ،؛ عالمه حلی188 /2 ،1412 ،؛ خواجویی100- 92 ،1418 ،؛ شیخ انصاری،1415 ،

 .)567/2عدهای دیگر نیز در خالل مباحث اصولی ،این قاعده را مورد بررســی قرار
دادهاند (شیخ طوسی190 /1 ،1417 ،؛ سید مرتضی.)75/1 ،1376 ،

صاحب ریاض (ر.ک :حائریمازندرانی )39/3 ،1416 ،و صاحب مقباس (ر.ک :انصاری،

 )383 ،1414رساله مستقلی پیرامون این موضوع دارند .نمونههایی نیز در فقه اهل سنت
وجــود دارد که بــه جهت پرهیز از تطویل از ذکر تفصیلی آنها خودداری میشــود
(ر.ک :الزرکشــی124 /2 ،1414 ،؛ العالئیالشــافعی364-358 ،1425 ،؛ البورنو ابوحارث الغزی،1424 ،
 268/7و .)269

در بین پژوهشهای معاصران نیز میتوان به این موارد اشاره نمود:
بعضــی در کتابهای قواعد فقهی خود به آن پرداختهاند (فاضل لنکرانی ،بیتا-311 ،
329؛ فرحی .)77 ،1430 ،ایشان قاعدۀ تکلیف کفار به فروع را در ضمن قاعدۀ اشتراک
بحث کردهاند ،برخالف صاحب العناوین که این دو قاعده را جداگانه مورد بررسی
قرار داده است (مراغی 20/1 ،1417 ،و .)714 /2
برخــی دیگر در ضمن مباحث فقهی به این بحث اشــاره نمودهاند؛ مانند محقق
خویی در کتاب زکات (بیتا )54 ،و صوم (بیتا ،)423 ،محقق سبزواری در مسئله غسل
جنابت ( ،)130-128 /3 ،1413امام خمینی در بیان حکم مشتبه به مذکی (،)86 /1 ،1415
مکارم شــیرازی در بررسی حکم مهریه غیر مسلمانان نسبت به خمر و خنزیر (،1424
 ،)26-24 /6سبحانی در بیان زکات کافر ( )119-105 /1 ،1424و در بیع میته ضمن مذکی
( ،)129-115 ،1424نــوری همدانی در حکم قضای روزه بر کافر مسلمانشــده (،1390
ِ
 ،)219شــبیری زنجانی در کتاب نکاح ( ،)5577 /17 ،1419روحانی در بررســی اسالم
کافر بعد از ازدواج با زن و دختر کتابی (بیتا )465/21 ،و ســیفی مازندرانی در کتاب
خمس (.)99-96 ،1417
عدهای نیز در ضمن مباحث اصولی متعرض این موضوع شدهاند ،مانند شعرانى
( ،)206-205 ،1373سید مصطفی خمینی در بررسی شبهات پیرامون اختصاص خطابات
الهی ( )337-318/5 ،1418و علیدوست در بحث ترتب ( ،1379خارج اصول.)788-779 ،
گروهی هم در ضمن مباحث تفسیری به این موضوع اشاره کردهاند (ملكىميانجى،
8-6 ،1400؛ بروجردى386-379/4 ،1416 ،؛ جوادی آملی 76/4 ،1382 ،و110و116و.)117

مقاالتی دربارۀ موضوع مورد بحث نگاشــته شده اســت؛ مانند مقالۀ «واکاوی
ادلۀ تکلیف کفار به فروعات در احکام شــرعیه» (شعیب)89 ،1395 ،؛ «واکاوی موانع
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ترانزیت کاالهای حرام به کفار در فقه امامیه» (فخلعی ،علیاکبری ،شعیب 79 ،1395 ،و.)80

پژوهشهایی همچون «مکلف بودن کفار به فروع» (ر.ک :ســیادتی)1390 ،؛ «تکلیف
کفــار به فــروع» (ر.ک :موســوی )1395 ،و «تکلیف کفار به فروعــات فقهی» (ر.ک:
خورشــیدی )1397 ،پایاننامههایی اســت که دربارۀ موضوع نوشتار حاضر نگاشته شده
است.
در این پژوهشها بیشــتر به دالیل نقلی پرداخته شــده ،ولی وجــه امتیاز تحقیق
حاضــر ،تثبیت و تأیید مکلف بــودن کفار به فروع از منظر دلیل عقلی و بنای عقال،
و ترجیح آن بر ادلۀ نقلی است .همچنین بر آثار فقهی مسئله از جمله صحت معامله
با کفار و جواز معاملۀ کاالهای ممنوع در شــریعت اسالم با آنها از راه قاعده الزام،
تأکید شــده تا ثابت شود که مطلب مورد تحقیق ،نه تنها از زوائد علم اصول نیست،
بلکه آثار فراوانی در فقه دارد.
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طرحمسئله

در نگاه ابتدایی ،بهنظر میرســد کافران به علت مسلمان نبودن ،مکلف به فروع
دین اسالم نیستند؛ چون وقتی کسی هنوز مسلمان نشده ،چطور میتوان احکام دین
اسالم را بر او عرضه کرد؟ کافری که به سبب کفرش ،به خدا و رسول معتقد نیست،
نوبت به عرضۀ فروع دین بر او که در مرحلۀ بعد از اصول دین است ،نمیرسد .کافر
در حال کفر ،نه عالم به احکام اســامی اســت و نه قدرت بر انجــام آنها را دارد.
اگــر در این حال مورد تکلیف قــرار گیرد ،به امر الهی منبعث و از زجر الهی منزجر
نمیگردد؛ در نتیجه ،تکلیف او ،ما الیطاق ،لغو و از سوی موالی حکیم ،قبیح است.
ّ
ّ
اهمیت مســئله ،آنگاه بیشتر میشود که کفار در صورت مکلف بودن به فروع،
همانند مســلمانان باید تکالیف الهی را امتثال نمایند ،در حالیکه از یکسو ،انجام
تکالیف از آنان در حال کفر صحیح نیســت و از ســوی دیگر ،بعد از اسالم آوردن،
َ َ
قاعد ه ّ
جب؛ «اإلســام َی ُج ُّب ما قبله» (قمی27 /2 ،1367 ،؛ طریحی ،)21/2 ،1416 ،آنها را
در بر میگیرد که طبق آن ،تکالیف الهی که در حال کفر ،از ایشان فوت شده ،نیاز
به اعاده ندارد .حال چگونه میتوان بین این احکام به ظاهر متناقض ،جمع نمود؟

ّ
ل با کفار چه در داخل و چه در خارج ،نیاز مبرم به روشــن شــدن
در نحوۀ تعام 
این مســئله هست .در بسیاری از موارد ،با اهل کتاب بهگونهای برخورد میکنیم که
ّ
مکلف نیستند؛ برای مثال ،اکنون در کشور خودمان ،اهل ّ
ذمه را امر بهمعروف و نهی
ً
از منکر نمیکنیم که مثال شراب نخورند ،یا از گوشت خوک و  ...استفاده نکنند،
فقط میگوییم تظاهر نکنند .عالوه بر این ،آنها مراکزی برای ّ
تهیۀ شراب و پرورش
خوک و عبادات خود دارند و ما آنها را آزاد گذاشتهایم .این نشان میدهد که آنان
ً ّ
ّ
مکلف به فروع دین نیستند .آیا واقعا مکلف نیستند یا ما تسامح میکنیم؟
در مســئلۀ صادرات ،بعضی از ماهیهای حرام (غیر فلسدار) را به خارج صادر
ّ
ً
ّ
میکنیم .اگر آنها مکلف به فروع باشند آیا واقعا این کار جایز است؟ و بهطور کلی
حکم معامالت بین حکومت اسالمی و دولتهای کافر در اشیایی که معاملۀ آنها
در شریعت اسالم باطل است ،چیست؟
این ابهامات ،شبهات و نظایر آن باعث شده که مسئله ،مورد بحث و چالش قرار
گرفته ،مخالفان و موافقانی پیدا کند .در ادامه به برخی از ادلۀ دو طرف ،نظر برگزیده
و آثار مسئله در فقه اشاره میشود.
ّ
ادلۀ مخالفان و پاسخ موافقان

ّ
مخالفان تکلیف کفار به فروع ،بر مخالفت خود دالیلی را اقامه کردهاند .بعضی
از آنها قرآنی ،بعضی روایی و بعضی عقلی اســت .در مقابل ،موافقان ،پاســخهایی
دادهاند که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
 .1دلیل قرآنی

اختصاص خطابات قرآنی به مؤمنان

یکی از دالیل قرآنی قائالن به عدم تکلیف کفار به فروع ،خطابات قرآنی اســت
که اختصاص به مؤمنان دارد .آنان میگویند :نوع آیاتی که بیانگر تکالیف اســت،
مخاطب آنها اهل ایمان است؛ مانندَ :يا َأ ُّي َها َّالذ َين َآم ُن ْوا ُكت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الص َي ُام ( بقره.)183/
ِ
ِ
ّ
محقق بحرانی بعد از اســتدالل به این دلیل میگویــد« :ورود یا ایها الناس در
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بعضی خطابات قرآنی که کم هم هست ،از باب حمل مطلق بر ّ
مقید و عام بر خاص،
بر مؤمنان حمل میشود» (بحرانی.)43 -42/3 ،1405 ،
پاسخموافقان
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ّ
موافقــان قاعدۀ تکلیف کفار به فــروع ،معتقدند بســیاری از خطابات تکلیفی
عمومیت دارد و هر بالغ عاقلی را شامل میشود و بین کافر و مسلمان ،تفصیلی قائل
َ
ّ َ
ْ ُ َّ َ َ َ ُ
نشده است؛ مانندَ  :يا أ ُّي َها َّالن ُ
اس ْاع ُب ُدوا َر َّبك ُم الذي خلقك ْم( بقرهَ  ،)21 /و ِلل ِه َعلى َّالن ِاس
ُّ ْ
ِحج ال َب ْي ِت( آلعمران.)97 /
شیخ طوسی در الخالف میفرماید« :از شروط وجوب حج ،اسالم نیست؛ زیرا
نزد ما (امامیه) ،بر کافر جمیع عبادات واجب اســت .دلیل ما این آیه شــریفه است:
ْ
ّ َ
َ و ِلل ِه َعلــى َّالن ِاس ِح ُّج ال َب ْي ِت( آلعمران ،)97/که بین کافر و مســلمان تفصیلی نداده
َ ْ ْ
ْ َ ّ
اســت .دلیل دیگر این آیه شریفه استَ  :و أ ِت ُّموا ال َح َّج َو ال ُع ْم َرة ِلل ِه( بقره ،)196/که بین
مسلمان و کافر تفصیلی نداده و همچنین همۀ اخبار وارد شده پیرامون وجوب حج،
همه را (اعم از مسلمان و کافر) در بر میگیرد» (طوسى.)245/2 ،1407 ،
اشکاالت و پاسخها:

الف) ممکن است این ایراد وارد شود که مهمترین مانع در باب شمول خطابات
ّ
صالحیت توجه خطــاب و تکلیف را زائل
الهــی به کفار« ،کفر» آنهاســت کــه
ّ
ّ
مینماید (علمه حلی.)188 /2 ،1412 ،
صالحیت ّ
ّ
مانعیت را ندارد؛ زیرا کافر از آنجا که تمکن از اتیان به
پاســخ :کفر،
ایمــان (اصول) را دارد ،زمینۀ تمکن اتیان به فروع را نیز میتواند فراهم آورد؛ همانند
شخص محدث که با رفع حدث ،صالحیت خطاب به صالة را مانند شخص طاهر
ّ
ّ
پیدا میکند (علمه حلی.)188 /2 ،1412 ،
ب) درست است که بعضی خطابات عام یا مطلق است ،ولی اختصاص بعضی
دیگر از خطابات قرآن به اهل ایمان با اطالق یا عموم آیات ،منافات دارد (نراقی،1416 ،
 287و 291؛ فاضل لنکرانی ،بیتا324 ،؛ سبزواری.)129/3 ،1413 ،

پاسخهایی به این اشکال داده شده که یکی از آنها این است:
تخصیص خطاب به مؤمنان به جهت اختصاص حکم به آنها نیســت ،بلکه به

جهت شــرافت اهل ایمان است (نراقی291 ،1416 ،؛ آشــتیانی130/1 ،1426 ،؛ سبزواری،1413 ،

 )129/3و اینکــه آنانند که از اوامر و نواهی الهی فحص نموده و آماده امتثالاند و از
اتیان و ترک آنها بهره میبرند؛ نظیر آیات هدایت که در یکجا قرآن کریم به عنوان
ُ ه ًدى ِّل َّلناس( بقره )185/و در جای دیگر بهعنوان ُ ه ًدى ِّل ْل ُم َّتق َ
ين( بقره )2/معرفی شده
ِ
ِ
است ،ولی روشن است که اختصاص هدایت به اهل تقوا به معنای نفی هدایت برای
عموم مردم نیســت ،بلکه به این معناســت که اهل تقوا از هدایت قرآن بهرۀ خاص
میبرند (خمینی.)337 -336 /5 ،1418 ،
حاصل آنکه نوع خطابات قرآنی عام است و همه اعم از کافر و مسلمان را شامل
میشــود و تخصیص بعضی از خطابات به مؤمنان از باب اختصاص حکم به آنها
ّ
ّ
ّ
عمومیت ،بر مکلف بودن کفار به فروع داللت دارد.
نیست؛ در نتیجه ،این
ّ
همچنین موافقان ،عالوه بر آیات عام که اشاره شد ،به آیات خاصی که بر مکلف
ّ
ّ
بودن کفار به فروع داللت مینماید ،اســتدالل کردهاند .آیات سورههای مدثر (-40
ّ
ّ ،)46
فصلت ( 6و  )7و آیات ّ
مذمت کفار (نساء161 ،؛ مرسالت 48 ،و  )49از آن جمله است
(ر.ک :طوسی ،بیتا186/10 ،؛ ّ
جصاص281/3 ،1405 ،؛ فخر رازى.)781/30 ،1420 ،

 .2دلیل روایی

مخالفــان بر مدعای خــود به روایات متعددی تمســک جســتهاند که یکی از
معروفترین آنها روایت ابان است (ر.ک :فیض کاشانی .)353 /4 ،1415 ،علی بن ابراهیم
در تفســیر خود از امام صادق ،روایتی را در تفسیر آیۀ شریفۀ سورۀ ّ
فصلت از ابان
بنتغلــب نقل میکند« :حضرت صادق به من فرمود :ای ابان! تو خيال مىكنى
خداوند از مشــركان زكات بخواهد با اينكه آنها مشــرک به خدا هستند و خداوند
ٌ
ون َّ َ َ ُ
ُ َ َ
ويل للمشــرکين َّالذ َين َل ُي ْؤ ُت َ
مىفرمايد :و
الزكاة َوهم ِبال ِْخ َر ِة ه ْم ك ِاف ُرون( فصلت 6/و
ِ
 .)7عرض كردم :چگونه اســت؟ فدايت شوم ،برايم تفسير بفرمایید ،فرمود :واى بر
مشــركان ،كسانىكه به امام اول مشرک شــدند و به ائمه ديگر كافرند .ای ابان،
خداونــد مردم را دعوت به ايمان خود مىكنــد ،وقتى به خدا و پيامبر ايمان آوردند،
احكام و فرایض را بر آنها واجب مىنمايد» (قمی262/2 ،1367 ،؛ مجلسی-233/9 ،1403 ،
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.)234

شــرک مشــرکان از آنها زکات
براســاس این روایت ،خداوند ســبحان در حال
ِ
اموالشــان را طلب نمینماید و منظور از شــرک در آیه نیز ،شرک نسبت به امام اول
و مراد از کفر ،کفر نســبت به سایر ائمه میباشــد .توضیح آخر روایت نیز برای
ّ
ّ
این اســت که شــاید ابتدا گمان شــود که کفار مکلف به فروعاند؛ به این دلیل که
خداوند سبحان در حال شرک ،از مشرکان زکات اموالشان را طلب نموده و به جهت
عــدم پرداخت ،آنها را مورد مذمت قرار داده اســت .برای رفع این ّتوهم ،حضرت
بهصورت یک قاعدۀ کلی میفرماید :وجوب فرائض و فروعات دینی ،فرع بر عقاید
و اصول میباشــد .خداوند متعال بندگان خود را ابتدا به ایمان به خود فرا میخواند،
پس هرگاه به خدا و رسول مؤمن شدند ،آنگاه واجبات را بر آنها فرض مینماید.
پاسخموافقان
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موافقان از این دلیل روایی چنین پاسخ دادهاند:
ً
اوال :روایــت از لحاظ ســندی مشــکل دارد؛ زیرا ابیجمیله کــه همان مفضل
بنصالح اسدي اســت ،هر چند در طریق علی بنابراهیم و در سند کامل الزیارات
قرار دارد و دارای کثرت روایت است ،ولی به شهادت نجاشی ،ابنالغضائری ،عالمه
حلی ،و محقق خویی ،ضعیف شــمرده شده و توثیق نشده است (نجاشى128 ،1407 ،؛
ابنغضائــرى88/1 ،1364 ،؛ عالمه حلــى258 ،1411 ،؛ خويى287/18 ،1410،؛ مدنىكاشــانى،1411 ،
214/1؛ طباطبايى ّقمى.)229/1،1415 ،

ً

ثانیا :روایت از لحاظ داللی در مقام بیان تأویل آیه است؛ زیرا حمل شرک و کفر
بر شــرک به امام اول و کفر به ســایر ائمه ،خارج از تأویل نیست و منافاتی با معنای
ظاهری آیه ندارد که شــرک و کفر مصطلح منظور باشــد .عالوه بر این ،شرکی که
مالزم با عدم اتیان زکات اســت ،شرک اصطالحی است نه آن شرکی که در روایت
ذکر شده است (فاضل لنکرانی ،بیتا.)322 ،
دیگــر اینکه مراد از ترتیــب مذکور در روایت ،ترتیب در اتیان مطلوب اســت
نه ترتیب در طلب؛ یعنی خداوند ســبحان از کافر و مشــرک میخواهد که در مقام
«امتثــال» ،ابتــدا ایمان بیاورند و ســپس زکات دهند نه اینکــه در مقام «طلب»،

مطلوب فقط ایمان باشــد و بعد از ایمانش طلب زکات بیاید! به همین دلیل حدیث
به «و هم یشرکون» مقید شده که صریح در «حال» است؛ یعنی از کفار ،زکات در
حال شرک طلب نشــده ،همانطور که از شخص محدث ،نماز در حالت حدث،
طلب نشــده است ،در صورتی که خداوند ســبحان نماز را از مؤمنان بهطور مطلق
(چه در حال حدث و چه در حال غیر حدث) طلب نموده است؛ لذا صحیح است
گفته شود :بندگان را بعد از دخول وقت ،ابتدا به طهارت ،سپس به صالة امر نموده،
آنگاه آنان را به تعقیبات نماز تشویق کرده است؛ و صحیح است گفته شود :کسی
که از حدث پاک نشــود ،چگونه صالة بر او واجب میشود در حالی که محدث
است؟ اینجا نیز امام فرموده است :کسی که مشرک است چگونه زکات اموال از
زکات مسبوق به ایمان ،مورد تکلیف است
او طلب شود؟ بهعبارت دیگر در هر آنیِ ،
و تکلیف به چیزی ،عبارت است از طلب آن با شرایط مقدورهاش (اگر مشروط به
ّ
چیزی باشــد) نه طلب به تنهایی .نتیجه آنکه مشرکان در حال شرک خود ،مکلف
بــه اتیان مطلوبند ،به این ترتیب که ابتدا ایمــان آورند ،آنگاه زکات بپردازند (نراقی،
.)290 ،282، 281 ،1416

 .3دلیل عقلی

دلیــل عقلی کــه در مخالفت با قاعدۀ مورد بحث ذکر شــده ،لزوم «تکلیف ما
ّ
الیطاق» اســت .صاحب حدائق و همفکران او ،تکلیف کفار به فروع را از مصادیق
ّ
«تکلیف ما الیطاق» میدانند؛ زیرا کفار ،به اوامر و نواهی اسالم جاهلاند و تکلیف
جاهل ،قبیح و از طاقت وی به دور اســت .وی دراینباره میگوید «تکلیف جاهل
بماهو جاهل ،از لحاظ تصور و تصدیق ،عین تکلیف ما الیطاق اســت و این چیزی
است که ادلۀ عقلیه و نقلیه از آن منع نمود ه است (بحرانی.)42 -41/3 ،1405 ،
تقریر دیگر از این دلیل آن اســت که بنا بر اشــتراط صحت اعمال به اســام و
همچنیــن بنا بر قاعــدۀ ّ
جب ،صدور عمل از کافر در حال کفــر ،موافق با امر الهی
نیست و تکلیف به او ،تکلیف به ما الیطاق و عملی لغو و خالی از فایده است (فاضل
لنکرانی ،بیتا.)323-322 ،
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ً
اشــکال «تکلیف ماالیطاق» دربارۀ کافری که اصال از آمدن پیامبر اســام 9و
شریعت و احکام اسالم خبر ندارد وارد است ،ولی کالم و محل نزاع دربارۀ کافری
ً
است که دعوت پیامبر اکرم 9به آیین اسالم را شنیده و اجماال میداند که آن حضرت
ً
احکام و تکالیفی آورده است ،هر چند تفصیال نداند .تکلیف چنین کافری تکلیف
به ماالیطاق نیســت و اال الزم میآید تکلیف شــخص عوامی که دعوت مجتهد را
ً
شــنیده و اجماال میداند که وی احکامی را برای مکلفان تبیین کرده نیز تکلیف به
ماالیطاق باشد ،در حالیکه اینگونه نیست (نراقی291 ،1416 ،؛ مراغی.)719/2 ،1417 ،
دیدگاهبرگزیده
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تحقیق و دیدگاه برگزیده آن اســت که مسئلۀ مکلف بودن یا نبودن کفار به فروع
دین اســام ،قبل ازآنکه بــا مراجعه به ادلۀ لفظی قابل حل باشــد ،با مراجعه به ادلۀ
ً
عقلی و بنای عقال حل میشود؛ زیرا اوال مشکل اصلی در تکلیف این طائفه ،مشکل
لغویت خطاب و تکلیف ماالیطاق اســت که مشــکالتی عقلی است و با مراجعه به
ً
عقل و بنای عقال باید حل شود .ثانیا در استفاده از ادلۀ لفظی ،هر یک از مخالفان و
ً
موافقان اســتفاده خود را کردهاند؛ مثال از روایت «ابان» ،مخالفان برای اختصاص و
موافقان برای تعمیم بهره بردهاند و این بررسی مسئله از راه طبیعی خود نیست ،بلکه
تطویل مسافتی است که به مقصد هم نمیرساند .در مسئله مورد بحث باید بین مقام
«جعل» و «امتثال» تفاوت قائل شــد .تفاوت بین ایندو مقام را با دو بیان عقلی پی
میگیریم:
بیان اول :توجه به شرط قدرت و علم در تکلیف

بعضی معتقدند که شــرایط عام تکلیف عبارت اســت از عقل ،بلوغ ،قدرت و
علم (حائرى اصفهانى79 ،1404 ،؛ صدر ،)100/6 ،1425 ،عدهای نیز به ســه شرط عقل ،بلوغ،
و قدرت قائلاند (آخوند خراســانى 95 ،1409 ،و 103؛ مظفر88 /1 ،1375 ،؛ جمعى از پژوهشــگران
زیر نظر هاشــمى شــاهرودى .)153/19 ،1423 ،شــرایط عام؛ یعنی شــرایطی که وجود آنها

ّ
سبب توجه تکلیف به مکلف میشود؛ بهعبارت دیگر ،اگر این شرایط موجود باشد
تکلیف ،ثابت اســت و اگر موجود نباشد ،تکلیف ثابت نیست .البته در مورد شرط
قدرت و علم ،اختالف نظر وجود دارد:
ّ
محقق طوسی معتقد اســت :مکلف یعنی انسان ،باید دارای سه شرط باشد تا با
وجود آنها تکلیف به او صحیح باشد -1 :قدرت بر انجام فعل؛  -2علم به تکلیف
یــا امــکان آ گاهی از تکلیف؛  -3اگر عمل به ابــزار و آالت نیاز دارد این امکانات
ّ
ّ
ّ
در اختیار مکلف باشــد یا تحصیل آنها برایش ممکن باشد» (علمه حلی.)322 ،1413 ،
بعضی می گویند« :قدرت ،شرط حسن الخطاب است؛ به این معنا که جعل تکلیف
برای عاجز و غیر قادر در مقام انشاء مانعی ندارد ،ولی ّ
فعلیتش منوط به قدرت است
و تا قدرت پیدا نکند ،خطاب متوجه به او نیست و «علم» شرط ّ
تنجز تکلیف است؛
به این معنا که تکلیف برای جاهل نیز وضع شــده و خطاب متوجه به او هم هست،
لکن تا مادامیکه استعالم و آ گاه شدن از آن غیر ممکن باشد ،معذور است و عقاب
که به علت مخالفت تکلیف میباشــد ،بر وی مترتب نمیشــود» (طیب.)128 ،1362 ،
براساس سخن ایشان ،جعل تکلیف برای عاجز و جاهل ،منعی ندارد ،لکن ّ
فعلیت و
تنجز آن منوط به قدرت و علم است.
عالمه مظفر اجماع طائفۀ امامیه را بر اشــتراک احــکام الهی بین عالم و جاهل
میدانــد ،به ایــن معنا که حکم الهی در واقع برای موضوع خود ثابت اســت ،خواه
ً
مکلف به آن علم داشــته باشــد یا نه؛ زیرا او در هر حالی مکلف اســت؛ مثال نماز
بر همۀ مکلفان واجب اســت ،خواه به وجوب آن علم داشــته باشــند و خواه به آن
جاهل باشند .پس علم به هیچوجه در ثبوت حکم دخالت ندارد و نهایت دخالت آن
ّ
ّ
در تکلیف ،دخالت در تنجز حکم تکلیفی اســت ،نه در اصل تکلیف (مظفر،1375 ،
ً
ً
عقال ّ
مقید به قدرت
 .)32/2امام خمینی نیز در آثار خود ،احکام شرعی را نه شرعا و نه
نمیداند (خمینی28/2 ،1415 ،؛ سبحانی244 /1 ،1382 ،؛ بروجردی .)178 ،1421 ،آقای فاضل نیز
علم و قدرت را از شرایط عام تکالیف محسوب ندانسته ،جهل و عجز را عذر و مانع
از مؤاخذه معرفی میکند (فاضل لنكرانى.)215-212 ،1430 ،
نتیجه تحقیق پیرامون شرط قدرت و علم آن است که:
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از آنجاکه این شروط مربوط به مقام جعل تکلیف نیست و مربوط به مقام امتثال
ّ
اســت ،پس تکلیف متوجه کفار هست؛ زیرا مقام جعل ،مقام انشای قانون بر اساس
مصلحت و مفسده و مربوط به موالی حقیقی و حکیم است و حکمت و عدل الهی
اقتضا میکند که همه حتی كفار نيز در این مصلحت و مفسده شریک باشند و آنان
نیز در معرض ثوابهای الهی قرار گیرند تا حجت بر آنها نیز تمام باشد.
محقق طوسی در تجرید اإلعتقاد ،ابتدا از ُحسن تکلیف و اشتمال آن بر مصلحت
ّ
عل ُة ُحسنه ّ
عامة»
سخن میگوید و سپس از عمومیت آن اینگونه یاد مینماید« :و
ّ
ّ
حلی .)443 ،1413 ،عالمه حلی در شرح مینگارد :علت حسن تکلیف که همان
(علمه
ّ
ّ
عمومیت دارد و
در معرض قرار دادن مکلف به ثواب اســت ،در حق مؤمن و کافر
ّ
ّ
حلی .)443 ،1413 ،آنگاه هم ماتن و هم شارح
منحصر به طائفۀ خاصی نیســت (علمه
بر این مطلب پافشاری مینمایند که اگر ضرری در این بین ّ
متوجه کافر میشود ،به
ّ
ّ
سوء اختیار اوست نه آنکه تکلیف فی نفسه ،ضرر داشته باشد (علمه حلی 443 ،1413 ،و
ّ
 .)444همچنین عالمه حلی در جای دیگر ،دلیل این مطلب را تمکن کافر از استیفای
منهیعنه و اقدام به ٌ
مصلحتی میداند که به سبب احتراز از ٌ
مأمور به ،برایش حاصل
ّ
ّ
میشود (علمه حلی.)189/2 ،1412 ،
پس کافر ،انســان قابل تکلیف است؛ یعنی شرایط تکلیف را داراست و جهل و
عجز او نســبت به شریعت اســام ،مانع از جعل تکلیف نسبت به او نمیشود؛ زیرا
جهل و عجز او مربوط به مقام امتثال است و این دو مقام (جعل و امتثال) از یکدیگر
جداست.
در مقام امتثال نیز عذر جهل و عجز از کفار پذیرفته نیست؛ زیرا عجز آنان با ایمان
آوردن قابل بر طرف شدن است و از قبیل امر «پرواز به آسمان نسبت به انسان عادی»
نیست که تکلیف به ماالیطاق باشد .جهل آنان نسبت به تکالیف دین اسالم نیز عذر
ً
نیســت؛ زیرا نوع کافران از دین اســام و لو اجماال با خبرند و میدانند که این دین،
همانند ســایر ادیان احکامی دارد .حداقل آن است که در صورت عدم علم ،تمکن
از علم و آ گاهی دارند .پس اگر در یادگیری و فحص از شــریعت اســام کوتاهی
نمایند ،مقصر و مســتحق عقاب هستند؛ زیرا «االمتناع باالختیار ال ینافی االختیار»؛

یعنی کافر هر چند به حسب ظاهر ،علم و قدرت شرعی بر انجام عبادات و فروعات
نــدارد ،ولی چون با اختیار خود کفر را انتخاب کرده اســت ،معاقب میباشــد؛ به
ایــن معنا که با اختیار ،قدرت را از خود ســلب کرده اســت و ایــن در حکم انجام
ندادن اختیاری است؛ لذا معذور نمیباشد .بله کفار اگر جاهل قاصر یا جاهل مرکب
باشــند ،عذر آنها پذیرفته اســت .البته جاهل مرکب در صورتی معذور است که در
فراگیری مقدمات و یادگیری احکام کوتاهی نکرده باشد.
همچنین از این مطلب فهمیده میشــود که اسالم و ایمان از شرایط عام تکلیف
نیســت تا کفار به جهت کفر از توجه تکلیف خارج باشــند ،بلکه طبق سخن فقها،
اســام و ایمان از شــرایط صحت تکلیف اســت (یزدی)272 /2 ،1409 ،؛ یعنی کافر تا
مسلمان و مؤمن نشود ،انجام فروعات از او صحیح نیست ،نه آنکه مخاطب تکالیف
الهی نباشد.
بیان دوم :اقتضای عقل و محیط قانونگذاری عقال

ّ
ّ
در موضــوع مکلف بودن کفار به فروع« ،عقل» با دو کاربرد اســتقاللی و غیر
اســتقاللیاش1حضور دارد .در کاربرد استقاللی ،دربارۀ احکامی که عقل ،حسن و
قبح آنها را درک میکند؛ مانند وجوب ّرد ودیعه ،احســان به والدین ،حرمت اکل
ّ
عمومیت این موارد بر همۀ انسانها حکم میکند
مال غیر و ظلم به دیگران ،عقل ،به
و فرقی بین مؤمن و کافر نمیگذارد .آنگاه بر اساس قانون مالزمه ،میتوان به وجوب
ّ
 .1در فقه شیعه ،یکی از منابع معتبر در استخراج و استنباط احکام شرعی« ،عقل» است .در یک تقسیم کلی ،کاربرد عقل
در استنباط احکام به دو قسم تقسیم میشود :استقاللی و غیر استقاللی .در کاربرد ّاول ،عقل منبعی مستقل از قرآن و حدیث
شمرده میشود .هرگاه عقل در انجام دادن کاری مصلحت قطعی حتمی دید ،میتوان با استناد به این دید عقلی ،آن کار را
واجب شرعی خواند .همچنین اگر عقل ،انجام دادن عملی را دارای مفسده دید و در این درک قاطع بود ،میتوان با استناد به
این درک ،حرمت شرعی آن عمل را اعالم کرد .این ،همان است که از آن به «قانون مالزمه» یاد میشود .بیتردید فقیهان
در این کاربرد عقل به همان گوهر قدسی و نیروی نفس انسانی که میتواند ُحسن و قبح افعال و لزوم انجام یا ترک آنها را
درک نماید ،نظر دارند.
در کاربرد ّدوم ،عقل ،ابزاری در خدمت سایر منابع است ،ابزاری که میتوان به کمک آن حکم شرعی را از منابعی؛ چون
ّ
قرآن و حدیث استنتاج کرد .در این کاربرد عقل میتواند به تثبیتّ ،رد ،تفسیر ،تخصیص ،تقیید و یا تعمیم سایر منابع و ادله
ّ
بپردازد ،در تعارض احتمالی آنها به سود یک طرف حکم دهد ،سند را تصحیح یا ّرد کند ،از ادله مفهوم گیرد و  ...بنابراین
در این کاربرد ،عقل ،منبع مستقلی شمرده نمیشود ،بلکه چون ابزاری در خدمت سایر منابع است (علیدوست34 ،1381 ،
و .)161
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یا حرمت شــرعی این نوع احکام حکــم کرد (ر.ک :حائری یــزدی .)317 ،1418 ،از این
ّ
مطلب فهمیده میشود که محل نزاع در این قاعده ،احکام شرعی و دینی است و ال
دربارۀ احکامی که خرد بشری (مستقل از دین) آنرا درک میکند ،نظیر قبح ظلم یا
ّ
1
حسن عدل و احسان و ّرد امانت ،شکی نیست که کفار مکلفاند.
در کاربرد غیر اســتقاللی عقل ،ابتدا اثبات پروردگار و اوامر و نواهی او بهوسیله
عقل صــورت میپذیرد .امام صادق در اینباره میفرماید :عاقل به رهبری همان
عقلی که خداوند آنرا نگهدار ،زینت و سبب هدایتش قرار داده است ،میداند که
خدا حق و پروردگار اوســت و خالقش را پسند (اراده) و ناپسند (کراهت) و اطاعت
ّ
معصیتی است (کلینی.)29 /1 ،1407 ،
و
سپس عقل به لزوم اطاعت و وجوب یادگیری احکام ،حکم میکند؛ یعنی حال
که خالق و ّربی هســت و اراده و کراهتــی دارد و طاعت و معصیتی دارد ،پس الزم
االطاعة است و فراگیری اوامر و نواهی او واجب است .تشکیل قیاس و طرح قضایای
کلی در این موارد ،از سوی عقل صورت میگیرد.
در مرحلـۀ بعـد ،عقـل مییابد که اگر بـر این اوامر و نواهی مـوالی الزم االطاعة،
ً
قرینـهای بـر اختصـاص بـه طایفـه خاصی نباشـد ،حتما بـرای عموم مخاطبان اسـت
ّ
و همـه مکلـف و موظـف بـه یادگیـری و انجـام هسـتند ،هماننـد روال معمولـی
قانونگـذاری در محیـط عقلا .در بین عقلا و محیط حکومت حکمت ،کسـانی
ّ
کـه متصـدی عملیـات قانونگـذاری هسـتند ،ابتـدا مفسـده یـا مصلحتـی را مترتب
بـر کاری یـا جعـل قانونـی میبیننـد .سـپس آنرا در شـکل مـاده قانـون تصویـب
میکننـد .بعـد از تصویـب ،قانـون موضوعه را به دسـتگاههای مربوط ابلاغ نموده،
از ایـن طریـق مـردم را با خبر میکنند .اینجاسـت کـه برخی از مـردم مطلع و برخی
هـم مطلـع نمیگردنـد .بنابرایـن ،چهـار مرحلـه اقتضـا ،انشـا ،فعلیت و تنجـز وجود
دارد؛ هـر چنـد مرحلـۀ نخسـت و چهـارم را نبایـد از مراحل تکلیف مـوالی حقیقی
دانسـت (علیدوسـت ،1379 ،خـارج اصـول .)786 ،آنچـه در تمـام ایـن مراحـل محسـوس
ّ
ّ
کفار ّ
ذمی باید به آن
 .1همچنین دربارۀ تکالیفی که کفار در دین و آیین خود باید ملتزم و پایبند به آن باشند و یا مواردی که
متعهد باشند ،در همۀ این موارد ،کفار مکلفند.

اسـت ،ایـن اسـت کـه در مسـیر قانونگـذاری ،سـخن از اطاعت یا عصیان نیسـت،
بلکه سـخن از تصویب قانون در محدودۀ اقتضا و مالک و در حیطۀ غرض اسـت؛
غرضـی کـه از ملاک تبعیـت میکنـد .لـذا اگر ملاک ،مقتضـی تصویـب قانون
بـرای گروهـی خـاص باشـد (نظیر بانوان یا مشـاغل سـخت) قانون را بـرای آن گروه
خـاص تصویـب میکننـد و اگر چنین نباشـد ،قانـون را به طور عـام میگذارند .در
ً
محیـط قانونگـذاری ،طـرح بحـث امتثال و عـدم امتثال غلط اسـت و اصلا بر این
اسـاس کـه همـه بایـد مطیع باشـند قانـون را میگذارنـد و حتی لحاظ تعبیـر «عموم
مـردم» نیـز در تصویـب قانون ضرورتـی ندارد.
قانونگذاری در محیط شرعی نیز برخالف سبک معمول عقال نیست .همانطور
که در محیط عقال ،قانون برای همه حتی عاصیان و خاطیان وضع میشود و احساس
ّ
لغویتی هم نمیشــود ،در محیط شــرع نیز تکالیف برای همه حتی عاصیان و کفار
جعل میشــود و احساس لغویت نمیشــود .پس لغویت فقط ّ
متوجه عقال نیست،
کار شــارع هم نباید لغو باشد .در مقام جعل و تشریع تکالیف الهی ،سخن از امتثال
و یا عدم امتثال مکلفان نیست ،سخن از وضع قانون و حکم شرعی برای همه است.
مگر آنکه قرینهای بر اختصاص باشــد؛ مانند اختصاصــات نبی مکرم و لحاظ
ّ
«عمومیت» نیز در احکام جعلشده ضرورتی ندارد.
گذاری عقال که برگرفته
نتیجه آنکه با استناد به دلیل عقل و اقتضای محیط قانون
ِ
ّ
از عقل آنهاست ،میتوان مکلف بودن این طائفه را اثبات کرد و محذور لغویت نیز
پیش نمیآید .حتی بهوسیله آن ،میتوان نصوصی که در ظاهر ،داللت بر تخصیص
دارد؛ نظیر روایت ابان از امام صادق( قمی )262/2 ،1367 ،را اینگونه توجیه کرد که
خداوند سبحان در مرحلۀ نخست از کفار ،ایمان را طلب میکند و پیش از این نوبت
ً
به هیچ چیز نمیرســد .اگر فروع را مســتقیما طلب نمیکند بهخاطر قصور در مقام
جعل و مالک یا خواســت واقعی و تکلیفی موال نیست ،بلکه به جهت عدم ّ
قابلیت
و عــدم زمینــه و وجود مانع در این عده از مخاطبان اســت و گرنه ،اینان نیز همانند
ّ
ّ
دیگران در تقنین عام الهی و توجه به تکالیف داخلاند (علیدوســت ،1379 ،خارج اصول،
.)788 - 779
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اعتقاد به مکلف بودن کفار به فروع ،آثار مهمی در فقه و سایر علوم دارد .برخی
از معاصران ادعا کردهاند ،این بحث از ارمغانهای اصول اهلســنت اســت و هیچ
ثمــرۀ فقهی ندارد؛ زیرا دانســتن این مطلب که کفار مکلف به فروع هســتند یا نه،
هیچ تأثیری در استنباط احکام شرعی ندارد .تنها ثمرۀ بحث این است که اگر کفار
عالوه بر اصول ،به فروع نیز مکلف باشند ،دو عقاب در قیامت خواهند داشت یکی
بــه جهت کفر و ایمان نیاوردن و دیگری به جهت عــدم امتثال فروع و اگر به فروع
مکلف نباشند ،فقط یک عذاب به جهت عدم ایمان خواهند داشت که این ثمره نیز
توســط صاحب الذریعة (ســید مرتضی )75/1 ،1376 ،مورد خدشه واقع شده است .پس
ایــن بحث جزء زوائد علم اصول اســت؛ زیرا در اصــول بهدنبال تعداد عذاب کفار
در قیامت نیســتیم ،بلکه بهدنبال دستیابی به قواعد و ضوابط فهم عالمانه دین هستیم
(اکبرنژاد.)261-260 ،1396 ،
جستارهای
فقهی و اصولی

سال پنجم ،شماره پیاپی16
پاییز 1398

78

برای پی بردن به نادرستی این ادعا ،گفتنی است که نگارنده در پژوهشی 1بهطور
مبســوط به این بحث پرداخته و در آنجا تبیین کرده کــه پذیرش یا عدم پذیرش این
قاعــده در فقه -چه در بخش معامــات و چه در بخش غیر معامالت -و همچنین
سایر علوم مانند اصول ،کالم ،تفسیر و حقوق ،آثار فراوانی دارد ،ولی آنچه در بیان
ً
مستشــکل آمده ،اوال اثر کالمی این مســئله است که بحث تفصیلی آن در پژوهش
ً
مذکور آمده اســت و ثانیا در اینجا به بعضی از «آثــار فقهی» موضوع مورد تحقیق
اشاره میشود تا روشن شــود که مسئلۀ مورد گفتگو از ارمغانهای اصول اهلسنت
نیست.
الف)معامالت

فقهای عظام در ابواب مختلف معامالت؛ نظیر مستحبات تجارت (انصاری،1415 ،

ّ
 ،)339-337/4بیع میته مشــتبه بــه مذکی (خمینــی ،)86/1 ،1415 ،بیع عصیر عنبی برای
 .1رساله علمی سطح سه با موضوع «مکلف بودن کفار به فروع» ،مدیریت حوزه علمیه استان قم ،تدوین :سال .1390

تخمیر (انصــاری ،)129/1 ،1415 ،وجوب اعالم نجاســت ُدهن ّ
متنجس فروخته شــده
ّ
(مامقانی ،)35/1 ،1316 ،بیع گندم نجس به صورت آرد ،یا مخلوط یا نان به مســتحلین
آن (آملــی ،)308 – 306/2 ،1380 ،اخــذ جزیه و مطالبــات از ثمن خمر و خنزیر از کفار
(سبزواری ،)129 /3 ،1413 ،معامالت ربوی با کفار (صدر )171/4 ،1420 ،و صادرات
کاالهای حــرام نظیر ماهی غیر فلسدار (مکارم شــیرازی )26-24 /6 ،1424 ،و  ...به این
قاعده اشاره ،استشهاد و استدالل کردهاند.
مناســب است که اثر فقهی این قاعده در معامالت ،تحت این عنوان مطرح شود
ّ
که معاملۀ با کفار در دو فرض تکلیف و یا عدم تکلیف آنها چگونه است؟ بر فرض
ّ
تکلیــف ،آیا میتوان با آنها به عنوان غیر مکلف معاملــه کرد؟ به عبارت دیگر ،بر
فرض تکلیف ،وظیفۀ دیگران چیســت؟ آیا باید به لوازم آن پایبند باشند یا نه؟ مانند
اینکه آیا فروش کاالهای حرام به کفار ،اعانت بر اثم و عدوان است یا نه؟
حکم معامله با کفار

ّ
فرض مکلف نبودن کفار به فروع و بر فرض جواز معامله با آنها بهعنوان غیر
ّ بر ِ
مکلف ،طبق بعضی نصوص معتبره؛ مانند موثقه محمد بن یحیی الخثعمی ّ
(حر عاملی،
ّ
 )233/17 ،1409و احادیثی دال بر بیع میته مشتبه به کفار ّ
(حر عاملی )187/24 ،1409 ،و بیع
عصیر برای تخمیر ّ
(حر عاملی 230/17 ،1409 ،و  ،)231روشــن اســت که فروش کاالهای
حرام به آنها؛ نظیر میته برای اکل مثل ماهیهای غیر فلسدار یا عنب برای تخمیر،
جایز است و اعانت بر اثم و عدوان نیست؛ زیرا آنها تکلیفی دراینباره ندارند و اموال
در نزد آنها یکسان است.
ّ
لکــن بر فــرض مکلف بودن آنها به فــروع و لزوم مواجهۀ ما بــا آنها به عنوان
مکلف ،بعضی قائلاند که بیع کاالهای حرام به آنها ،جایز نیست و اعانت بر اثم و
ّ
عدوان است .یکی از ادله ایشان بر مبنای تکلیف کفار به فروع ،حرمت اعانت بر اثم
میباشد (ر.ک :حائری475/13 ،1418 ،؛ انصاری.)64/1 ،1415 ،
در مقابل ،برخی از راه «قاعدۀ الزام» حکم به جواز معامله با کفار کردهاند .به این
بیان :شارع حکیم به جهت سهولت در امر بندگان (مسلمانان) ،حکم فرموده که کفار
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و غیر آنها را به آنچه که خود به آن ملتزماند ،ملزم نمایند و به مسلمانان رخصت داده
که با آنان به اقتضای مذهبشان ،بهصورت یک معاملۀ واقعی و صحیح ،معامله نمایند
و بــه همین جهت فقها به جواز اخذ جزیه و مطالبات (مانند قیمت کاالهای فروخته
شده) از آنها فتوا دادهاند؛ هر چند بهای اینها را از ناحیه ثمن معامالتی نظیر شراب
و خوک و میته بپردازند (مکارم شــیرازی26/6 ،1424،؛ علیدوست ،بیتا ،خارج فقه 245 ،و .)135
تحقیقمطلب
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ّ
ّ
تحقیق مطلب آن است که مقتضای ادله و نظر مشهور این است که کفار ،مکلف
بــه فروع دین اســاماند و آثار این تکلیف ّ
متوجه آنهاســت؛ هــر چند بدان معتقد
ّ
ادله میتــوان گفت :این تکلیف ّ
متوجه
نباشــند ،ولی به مقتضای برخی نصوص و
خود آنهاست و مسلمانان موظف به مراعات آن نیستند ،بلکه نسبت به امر آنها در
توســعهاند .این وجه را میتوان از گفته برخی فقیهان از جمله صاحب جواهر (نجفی،
بیتا)89- 88/32 ،؛ برخی نصوص (ر.کّ :
حر عاملی 187/24 ،1409 ،و )158-157/26؛ یا مفاد
قاعدۀ الزام (خمینی )245 ،1415 ،استفاده کرد.
البته مفاد قاعدۀ الزام بر اســاس روایت «الزموهم من ذلک ما ألزموه أنفســهم»
ّ
(حر عاملی ،)73/22 ،1409 ،در اصل ،جواز الزام مخالفان مذهب شــیعه به مذهب
و احکام خودشان میباشد ،به این معنا که مخالفان را مطابق معتقدات خودشان ملزم
نمایید و علیه آنها از آن معتقدات بهره ببرید ،هر چند به حسب اعتقاد و احکام دینی
شما باطل باشد.
هرچند ارتکاز معروف از این قاعده و قدر مســلم از آن ،مخالفان مذهب شــیعه
اســت ،ولی از تعبیر بعضی از روایات میتوان آنرا بــه «کفار» نیز تعمیم داد؛ مانند
روایت محمد بن مســلم از امام باقر که میفرمایــد« :بر اهل هر دینی ،آنچه که
آنان ،آن را حالل می شمرند ،جایز است»ّ 1
(حر عاملی )158 /26 ،1409 ،یا روایت عبدالله
بن طاووس از امام رضا« :هر کس به دین گروهی متدین شــود ،احکام آنها بر او
الزم می شود»ّ 2
(حر عاملی .)75 /22 ،1409 ،تعبیر برخی از فقها نیز عام است (ر.ک :نجفی،
َ َ ُ ِّ َ
ُّ َ
«َ .1ت ُج ُوز َعلى أ ْهل كل ذ ِوي ِدين َما َي ْس َت ِحلون».
َِ َ َ َ ٍ
َ َ
«م ْن َدان ِب ِدين ق ْ ٍوم ل ِز َم ْت ُه أ ْحك ُام ُه ْم».
.2
ِ

ّ
بیتا .)89/32 ،برخی از معاصران نیز به تعمیم قاعده نســبت به کفار اشــاره کردهاند
(فاضل لنکرانی ،بیتا173 ،؛ مکارم شیرازی.)165/2 ،1411 ،

ّ
بر این اساس ،آنچه دربارۀ مخالفان گفته شد ،دربارۀ «کفار» نیز جاری میشود؛
ّ
یعنی کفار را میتوان به مقتضای مذهبشــان ملزم کــرد؛ برای مثال ،معامله با کافر و
اخذ ثمن از او صحیح است ،هر چند کاالی مورد معامله ،قابل بیع در اسالم نباشد،
ملکیت و ّ
ولی از آنجاکه آنان ملتزم به ّ
صحت معامله و انتقال ثمن به بایع هســتند،
برای ما صحیح اســت .مفاد قاعدۀ الزام به جهت ســهولت امر مســلمانان و توسعه
ّ
در امور دنیایی آنها نســبت به کفار میباشــد و شارع از باب ضرورت ،جایز دانسته
کــه کاالهایی که نزد ما حرمــت دارد با آنها معامله و صادر کنیــم ،ولی این دلیل
ّ
ّ
نمیشود که آنها مکلف به فروع نباشند؛ چراکه بنابر مشهور آنان مکلف به فروعاند
و آثار تکلیف متوجه آنها میباشــد؛ یعنی آنان موظفاند ابتدا اسالم آورده ،آنگاه
به احکام معامالت در اسالم ،همانند سایر احکام اسالمی ملتزم شوند ،لکن تا زمانی
که در کفر خود باقیاند ،به مقتضای قاعده الزام ،مســلمانان موظف به مراعات آن
نیستند؛ لذا معامله و اخذ ثمن از کافر صحیح است .به همین جهت بعضی معتقدند
این طریقی است برای صحت معامالت واقع شده بین حکومت اسالمی و حکومت
کفر در اشــیایی که راهی برای تعامل آنها در شریعت اسالم نیست و باطل میباشد
(فاضل لنکرانی ،بیتا 173 ،و .)174

با این توضیحات روشــن شــد ،هر چنــد کفار مکلف به فروعانــد ،ولی فروش
کاالهای حرام به آنان ،جایز است و عنوان «اعانت بر اثم» بر آن صادق نیست یا اگر
هم صادق است ،شرع مقدس تحریم آنرا ّ
متوجه مسلمانان نکرده است.
ب) غیر معامالت

در بسیاری از ابواب غیر معامالت نیز آثار این قاعده مشاهده میشود که به برخی
از آنها اشاره میشود:
 .1در باب عبادات ،کفار که بعد از اسالم آوردن ،مشمول قاعدۀ ّ
جب میشوند،
قضای عبادات فوت شــده از آنها در حال کفر بر آنها واجب نیست؛ لذا مخالفان
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قاعدۀ تکلیف کفار به فروع اســتفاده کردهاند که معلوم میشود آنان از ابتدا نسبت
ّ
به فروع دین اســام مکلف نبودهاند (ســیدمرتضی ،)80/1 ،1376 ،لکن موافقان معتقدند
اینکه کفار به محض اسالم آوردن ،مشمول قاعدۀ ّ
جب میشوند ،به دلیل امتنان از
سوی شــارع و تسهیل و ترغیب آنها نسبت به اسالم و احکام آن است ،نه آنکه از
ّ
مکلف نبودهاند ،بلکه بر عکس ،قاعدۀ ّ
جب ،فینفسه این مطلب را میفهماند
قبل،
ّ
کــه تکالیــف و فروعی متوجه کفار اســت که به برکت اســام ،آثــار آن ،از آنها
برداشته میشود چرا که تا تکالیفی متوجه کفار نباشدّ ،
جب و رفع آثار آن معنا ندارد
(حسینیطهرانی597 ،1365 ،؛ فرحی.)81 ،1430 ،
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ّ
کفار به فروع از یکسو و عدم ّ
صحت اعمال
با این بیان ،طریق جمع بین تکلیف
آنها در حال کفر از ســوی دیگر ،و اجرای مفاد قاعدۀ ّ
جب از ســوی ســوم روشن
میشــود؛ بدینگونه که کفار مکلف به فروعاند و شرط صحت اعمال آنها اسالم
اســت؛ یعنی برای آنکه اعمال آنها صحیح باشــد ،موظفاند ابتدا اسالم آورده و
آنگاه فروعات این دین را انجام دهند ،سپس به محض اسالم آوردن ،به دلیل امتنان
شارع مقدس به آنان ،مشمول قاعدۀ ّ
جب میشوند.
ّ
ّ
کفار به فروع ،اهل ّ
ذمه (کفار
 .2با توجه به دالیل ذکر شده دربارۀ مکلف بودن
اهل کتابی که در دولت اسالمی زندگی میکنند) نیز مکلف به فروع دین اسالماند،
لکن آنچه در مورد آنها مطرح اســت؛ از قبیل شرب خمر ،خوردن گوشت خوک
و ایجــاد مراکزی برای تهیۀ اینها در بالد اســام ،همهوهمــه به جهت تعهد دولت
اسالمی در قبال آنان و عمل به قرارداد ّ
ذمه است (هاشمیشاهرودی و دیگران732/1 ،1426 ،
– 734؛ مشکینی ،بیتا 264 ،و  .)265در مقابل ،آنان نیز موظفند به احکام اهل ّ
ذمه؛ از قبیل
عدم تظاهر به محرمات اسالمی ،و پرهیز از آزار و توطئه علیه مسلمانان عمل کنند.
ّ
پس عدم نهی از منکر و عدم امر به فروعات دربارۀ آنها ،دلیل بر مکلف نبودن آنها
نسبت به فروع ،نمیباشد (نجفی ،بیتا.)291 - 265/21 ،
 .3موارد دیگر استفاده از این قاعده در فقه عبارت است از :زکات ّ
(عمانی ،بیتا)62 ،؛
ّ
ّ
ّ
حج (ابوالصالح حلبی)192 ،1403 ،؛ صوم (علمه حلی)459/1 ،1420 ،؛ غســل جنابت (کرکی،
)270/1 ،1414؛ نکاح (نجفــی ،بیتا)67/30 ،؛ خمس (خمینی ،بیتــا)354/1 ،؛ وصیت (یزدی،

)889/2 ،1409؛ ّ
مس قرآن (بحر العلوم) 84- 82/2 ،1427 ،؛ حجاب بانوان (مکارم شیرازی،1428 ،
 185و )186؛ والیت فقیه (مشــکینی)37 ،1418 ،؛ احکام نگاه (فاضل لنکرانی)564 ،1408 ،؛ نذر
(شــهید ثانی)76 ،1416 ،؛ قسم کافر (خوانســاری 55/5 ،1405 ،و )56؛ نماز جمعه (حائری یزدی،
ّ
)314 ،1418؛ قضاوت (مقدساردبیلی ،بیتا684 ،؛ کاظمی238 /4 ،1365 ،؛ مشکینی ،بیتا.)444 ،
نتیجهگیری

ّ
 .1بنــا بر نظر مشــهور فقهای امامیه ،همۀ اقســام کفار همانطــور که مکلف و
ّ
مخاطب به اصول دین مبین اسالماند ،به فروع آن نیز مکلف و مخاطباند.
 .2بر نتیجۀ پیشگفته ،آیات ،روایات و دلیل عقلی داللت دارد ،لکن دلیل عقلی
ً
در این مقام ترجیح دارد؛ زیرا اوال مشکل اصلی در تکلیف این طائفه ،مشکل لغویت
خطاب و تکلیف ما الیطاق اســت که مشــکالتی عقلی است و با مراجعه به عقل و
ً
بنای عقال باید حل شــود؛ ثانیا از تعارضی که بعضی از ادلۀ لفظی با یکدیگر دارند،
مصون است.
 .3دلیل عقلی نیز با دو بیان سامان مییابد:
بیان اول :توجه به شرط قدرت و علم در تکلیف که ناظر به مقام فعلیت و تنجز
تکلیف است نه مقام جعل و انشای آن .در این صورت ،کافر نیز مورد جعل احکام
الهی قرار میگیرد؛ زیرا بر اساس عدل و حکمت الهی و بر اساس اتمام حجت ،کافر
نیز در مناطات احکام و مصالح و مفاســد آن شــریک است و عجز و جهل وی در
مقام فعلیت و تنجز ،با کسب معرفت و ایمان آوردن ،برطرف شدنی است ،مگرآنکه
جاهل قاصر باشد ،یا جاهل مرکبی باشد که در فراگیری احکام کوتاهی نکرده باشد.
بیان دوم :اســتناد به اقتضای محیط قانونگــذاری عقال؛ یعنی همانطور که در
محیط عقال ،قانون برای همه حتی عاصیان و خاطیان وضع میشود و احساس لغویتی
ّ
هم نمیشــود ،در محیط شــرع نیز تکالیف برای همه حتی عاصیــان و کفار جعل
میشود و احساس لغویت نمیشود .در مقام جعل و تشریع تکالیف الهی ،سخن از
امتثال یا عدم امتثال مکلفان نیســت ،بلکه سخن از وضع قانون و حکم شرعی برای
همه است ،مگر آنکه قرینهای بر اختصاص باشد.
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 .4ادعای برخی که قائلاند موضوع مورد بحث از زواید علم اصول است و هیچ
ثمرۀ فقهی ندارد ،نادرســت است و شاهد نادرستی آن ،موارد متعدد تأثیرگذاری این
قاعده در فقه است؛ برای نمونه ،معامالتی که بین مسلمانان باطل است مانند بیع میته
برای اکل ،با کفار صحیح است و این نه به این جهت است که آنان مکلف به فروع
نیســتند ،بلکه به جهت مفاد قاعدۀ الزام و ادلۀ دیگر در تسهیل امر مسلمانان با کفار
ّ
است .بر این اساس ،فروش کاالهای حرام به کفار مصداق اعانت بر اثم نیست و بر
فرض صادق باشد ،شرع مقدس حرمت آنرا متوجه مسلمانان نکرده است.
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.7اکبــر نژاد ،محمد تقی1396( ،ش) ،زوائد اصول (بررســی زوائــد علم اصول فقه) ،قم:
انتشارات دار الفکر.
ّ
.8انصاری ،شــیخ مرتضی1414( ،ق) ،رســائل فقهیه ،محقق :گروه پژوهش در کنگره ،قم:
کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
.9ــــــــ 1415( ،ق) ،کتاب المکاسب (ط الحدیثه) ،محقق :گروه پژوهش در کنگره ،قم:
کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
.10ــــــــ 1415( ،ق) ،كتاب الطهارة ،محقق :گروه پژوهش در كنگره ،قم :كنگره جهانى
بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.
.11بحر العلوم ،ســید مهدی1427( ،ق) ،مصابیح األحکام ،محقق :سید مهدی طباطبایی و

فخرالدین صانعی ،قم :منشورات میثم تمار.
.12بحرانی ،یوســف بن احمد1405( ،ق) ،الحدائــق الناضرة في أحــكام العترة الطاهر ة،
محقق :محمد تقى ايروانى و سيد عبد الرزاق ّ
مقرم ،قم :جامعه مدرسين.
.13بروجردی ،سید حسین1421( ،ق) ،لمحات األصول ،مقرر :روح الله خمینی ،قم :مؤسسة
تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
.14ــــــــ 1416( ،ق) ،تفســير الصراط المســتقيم ،محقق :غالمرضا موالنا بروجردى ،قم:
مؤسسه انصاريان.
.15البورنو ابوحارث الغزی ،محمد صدقی بن احمد1424( ،ق) ،موســوعة القواعد الفقهیة،
بیروت :مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع.
ّ
.16جصاص ،احمــد بن علی1405( ،ق) ،احکام القــرآن ،محقق :محمد صادق قمحاوی،
بیروت :دار احیاء التراث العربی.
.17جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى ،سید محمود1423( ،ق) ،موسوعة الفقه
ً
اإلسالمی طبقا لمذهب أهل البیت  ،محقق :جمعى از پژوهشگران مؤسسه دائرة المعارف
فقه اسالمى ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت .
.18جوادی آملی ،عبدالله1382( ،ش) ،تســنیم ،محقق :احمد قدسی ،چاپ دوم ،قم :مرکز
نشر اسراء.
.19حائری مازندرانی ،محمد بن اســماعیل1416( ،ق) ،منتهی المقال فی احوال الرجال،
گروه پژوهش مؤسسة آل البیت ،قم :مؤسسة آل البیت.
.20حائری یزدی ،مرتضی1418( ،ق) ،صالة الجمعة ،گروه پژوهش دفتر انتشــارات اسالمی،

چاپ سوم ،قم :جامعه مدرسین.
.21حائری ،ســید علــی1418( ،ق) ،ریاض المســائل فی تحقیــق األحــکام بالدالئل (ط
الحدیثه) ،محقق :محمد بهرهمند ،محسن قدیری ،کریم انصاری ،علی مروارید ،قم :مؤسسة
آل البیت.
.22حائرى اصفهانى ،محمدحسين بن عبدالرحيم 1404( ،ق) ،الفصول الغروية في األصول
الفقهية ،قم :دار احياء العلوم االسالميه.
ّ
.23حر عاملی ،محمد بن حســن1409( ،ق) ،تفصیل وسائل الشــیعة الی تحصیل المسائل
الشرعیة ،گروه پژوهش مؤسسة آل البیت ،قم :مؤسسة آل البیت.
.24حســینی طهرانی ،ســید هاشــم1365( ،ش) ،توضیح المراد (تعليقة علی شــرح تجرید
االعتقاد) ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات مفید.
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ّ
المحرمه ،محقق :گروه پژوهش مؤسسه،
.25خمینی ،ســید روح الله1415( ،ق) ،المکاسب
قم :مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
.26ــــــــ 1415( ،ق) ،مناهج الوصول الى علم االصول ،قم :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
خمينی.
.27ــــــــ ( ،بیتا) ،تحریر الوسيلة ،قم :مؤسسة مطبوعات دار العلم.
.28خمینی ،ســید مصطفی1418( ،ق) ،تحریرات فی األصول ،قم :مؤسسة تنظیم و نشر آثار
امام خمینی.
.29خواجوئی ،اسماعیل1418( ،ق) ،جامع الشتات ،محقق :سید مهدی رجایی ،قم :جامعه
مدرسین.
.30خوانساری ،ســید احمد1405( ،ق) ،جامع المدارک فی شــرح مختصر النافع ،محقق:
علی اکبر غفاری ،چاپ دوم .قم :مؤسسه اسماعیلیان.
.31خورشــیدی ،علی1397( ،ش) ،تکلیف کفار به فروعات فقهی ،رســاله علمی سطح ،4
مدیریت حوزه علمیه استان قم.
ث ،قم :مركز نشر آثار شيعه.
.32خويى ،سید ابوالقاسم1369( ،ش) ،معجم رجال الحدي 
.33ــــــــ ( ،بیتا) ،المستند في شرح العروة الوثقى  ،مقرر :مرتضى بروجردى ،بیجا :بینا.
.34ــــــــ ( ،بیتا) ،فقه العترة في زكاة الفطرة،مقرر :شهيد سيد محمد تقى حسينى جالل،
بیجا :بینا.
.35روحانی ،سید صادق( ،بیتا) ،فقه الصادق ، بیجا :بینا.
.36الزرکشی ،بدر الدین1414( ،ق) ،البحر المحیط ،لجنة من علماء األزهر ،بیجا :دارالکتاب.

.37سبحانی ،جعفر1382( ،ق) ،تهذیب األصول ،قم :اسماعیلیان.
.38ــــــــ 1424( ،ق) ،الزكاة في الشريعة اإلسالمية الغرا ء ،قم :مؤسسه امام صادق.
ب ،مقرر :ســيف الله يعقوبى
.39ــــــــ 1424( ،ق) ،المواهب في تحرير أحكام المكاســ 
اصفهانى ،قم :مؤسسه امام صادق .
ّ
.40ســبزواری ،ســید عبداألعلی1413( ،ق) ،مهذب األحکام فی بیان الحــال و الحرام،
محقق :مؤسسة المنار ،چاپ چهارم ،قم :مؤسسة المنار-دفتر حضرت آية الله.
.41ســیادتی ،سید محمد جواد1390( ،ش) ،مکلف بودن کفار به فروع ،رساله علمی سطح
سه در مدیریت حوزه علمیه استان قم.
.42سید مرتضی (علم الهدى) ،على بن حســين1376( ،ش) ،الذريعة إلى أصول الشريعة،
تهران :دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ.

س ،تهران :مؤسسه
.43سيفى مازندرانى ،على اكبر1417( ،ق) ،دليل تحرير الوسيلة -الخم 
تنظيم و نشر آثار امام خمينى.
.44شاهرودی ،سید محمود و جمعی از پژوهشگران1426( ،ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب
اهل بیت  ،قم :مؤسسة دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت.
.45شبیری زنجانی ،سید موسی1419( ،ق) ،كتاب نكاح  ،قم :مؤسسه پژوهشى رأىپرداز.
.46شــعرانى ،ابوالحســن1373( ،ش) ،المدخل إلى عذب المنهل في أصــول الفق ه ،قم:
مؤسسه الهادي.
.47شــعیب ،میثم1395( ،ش)« ،واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شــرعیه»،
دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه فقهی ،پاییز و زمستان  ،95سال پنجم ،شماره اول،
پیاپی  ،9ص .115-89
.48شــهيد ثانى ،زين الدين بن على1416( ،ق) ،تمهيد القواعــد األصولية و العربية لتفريع
قواعد األحكام الشــرعية،محقق :عباس تبريزيان ،ســيد جواد حسينى ،عبدالحكيم ضياء،
محمد رضا ذاكريان ،قم :انتشارات دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه ق م.
.49صدر،سیدمحمدباقر1425(،ق)،دروسفيعلماألصول،بیروت:داراحياءالتراثالعربي.
.50صدر ،ســید محمد1420( ،ق) ،ماوراء الفقه ،محقق :جعفــر هادی دجیلی ،بیروت :دار
األضواء للطباعة و النشر و التوزیع.
.51طباطبايى ّقمى ،سيد حسن1415( ،ق) ،كتاب الحج ،قم :مطبعة باقرى.
.52طریحی ،فخرالدین1416( ،ق) ،مجمع البحرین ،محقق :سيد احمد حسينى ،چاپ سوم،
تهران :کتابفروشی مرتضوی.

.53طوســی ،محمد بن حسن( ،بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،مقدمه :آغا بزرگ تهرانی،
محقق :احمد قیصر عاملی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ف ،محقق :على خراســانى ،سيد جواد شهرستانى ،مهدى طه
.54ــــــــ 1407( ،ق) ،الخال 
نجف ،مجتبى عراقى ،قم :جامعه مدرسين.
ُ
العدة في أصول الفق ه ،قم :محمد تقی عالقبنديان.
.55ــــــــ 1417( ،ق)،
.56طیب ،سید عبدالحسین1362( ،ش) ،کلم الطیب در تقریر عقاید اسالم ،چاپ چهارم،
بیجا :کتابخانه اسالم.
ّ
ّ
.57علمه حلی ،حسن بن یوسف1412( ،ق) ،منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ،محقق:
بخش فقه در جامعه پژوهشهای اسالمی ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمية.
ّ
ّ
.58علمه حلی ،حســن بن یوســف1413( ،ق) ،کشف المراد فی شــرح تجرید اإلعتقاد،
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محقق :حسن حسنزاده آملی ،چاپ چهارم ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
.59ــــــــــ 1420( ،ق) ،تحریر األحکام الشــرعية علــی مذهب اإلماميــة (ط الحدیثه)،
محقق :ابراهیم بهادری ،قم :مؤسسة امام صادق .
ي ،قم :دار الذخائر.
.60ــــــــ 1411( ،ق) ،رجال العالمة الحل 
.61العالئی الشــافعی ،صالح الدیــن خلیــل1425( ،ق) ،المجموع المذهب فــی قواعد
المذهــب ،محقــق :مجید علی العبیــدی و احمد خضیر عباس ،عمان :دار عمار للنشــر و
التوزیع ،مکة المکرمة :المکتبة المکیة.
.62علیدوست ،ابوالقاسم1379( ،ش) ،خارج اصول (مبحث ترتب و مبحث فقه و اجماع)،
قم :بینا.
.63ــــــــ 1381( ،ش) ،فقه و عقل ،تهران :مرکز نشــر آثار پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه
اسالمی.
ّ
.64ــــــــ ( ،بیتا) ،خارج فقه (بررسی ادله عام معامالت و مکاسب محرمه) ،قم :بینا.
ّ
.65عمانی ،حســن بن علــی( ،بیتا) ،مجموعه فتــاوی ابن ابی عقیــل ،محقق :عبدالرحیم
بروجردی و علیپناه اشتهاردی ،قم :بینا.
.66فاضل لنکرانی ،محمد1408( ،ق) ،تفصیل الشــريعة فی شرح تحریر الوسيلة -الصالة،
قم :بینا.
ّ
الفقهية ،بیجا :بینا.
.67ــــــــ  ،محمد( ،بیتا) ،القواعد
ل ،مقرر :صمدعلی موسوى ،قم :مركز
.68ــــــــ  ،محمد1430( ،ق) ،دراســات في األصو 
فقه االئمة االطهار  .
ب (التفســیر الکبیر) ،چاپ ســوم،
.69فخــر رازى ،محمد بن عمر1420( ،ق) ،مفاتیح الغی 
بیروت :دار احیاء التراث العربى.
.70فخلعی ،محمد تقی ،علی اکبری بابوکانی ،احسان ،و شعیب ،میثم1395( ،ش)« ،واکاوی
موانع ترانزیت کاالهای حرام به کفار در فقه امامیه» ،آموزههای فقه مدنی ،دانشــگاه علوم
اسالمی رضوی ،بهار و تابستان  ،95شماره  ،13ص .102-79
ّ
الفقهية ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
.71فرحی ،سید علی 1430( ،ق) ،تحقیق فی القواعد
.72فیضکاشانی،محمدمحسن1406(،ق)،الوافی،اصفهان:کتابخانهامامأمیرالمؤمنینعلی
.73ــــــــ1415(،ق)،تفسیرالصافی،محقق:حسیناعلمی،چاپدوم،تهران:انتشاراتالصدر.
.74قمی ،علی بن ابراهیم1367( ،ش) ،تفســیر قمی ،محقق :ســید ّ
طیب موسوی جزائری،
چاپ چهارم ،قم :دارالکتاب.

.75کاظمی ،جواد بن سعید1365( ،ش) ،مســالک األفهام الی آیات األحکام ،چاپ دوم،
تهران :کتابفروشی مرتضوی.
.76کرکــی (محقق ثانی) ،علی بن حســین1414( ،ق) ،جامع المقاصد فی شــرح القواعد،
محقق :گروه پژوهش مؤسسة آل البیت ،چاپ دوم ،قم :مؤسسة آل البیت.
.77کلینــی ،محمــد بن یعقــوب1407( ،ق) ،الکافــی ،محقق :علىاكبر غفــارى و محمد
آخوندى ،چاپ چهارم ،تهران :دارالكتب اإلسالمية.
.78مامقانی ،محمد حســن1316( ،ق) ،غاية اآلمال فی شرح کتاب المکاسب ،قم :مجمع
الذخائر اإلسالمية.
.79مجلســی ،محمد باقر1403( ،ق) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،
محقق :جمعى از محققان ،چاپ دوم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
.80مدنى كاشــانى ،حاج آقا رضا1411( ،ق) ،براهين الحج للفقهاء و الحجج  ،چاپ سوم،
كاشان :مدرسه علميه آية الله مدنى كاشانى.
ّ
الفقهية ،قم :جامعه مدرسین.
.81مراغی ،سید میر عبدالفتاح1417( ،ق) ،العناوین
.82مشکینی ،میرزا علی1418( ،ق) ،الفقه المأثور ،چاپ دوم ،قم :نشر الهادی.
.83ــــــــ ( ،بی تا) ،مصطلحات الفقه ،بیجا :بینا.
.84مظفر ،محمد رضا1375( ،ش) ،أصول الفقه ،چاپ پنجم ،قم :اسماعيليان.
ّ
.85مقــدس اردبیلــی ،احمد بن محمد( ،بیتــا) ،زبدة البیان فــی احکام القــرآن ،تهران:
کتابفروشی مرتضوی.
.86مکارمشیرازی،ناصر1411(،ق)،القواعدالفقهية،چاپسوم،قم:مدرسهاماماميرالمؤمنين.
.87ــــــــــ 1424( ،ق)،كتــاب النكاح ،محقق :محمد رضا حامدى و مســعود مكارم ،قم:
.
انتشارات مدرسه امام على بن ابىطالب 
.88ــــــــ 1428( ،ق) ،احکام بانوان ،محقق :ابوالقاســم علیاننژادی ،چاپ یازدهم ،قم:
انتشارات مدرسة امام علی بن ابیطالب .
.89ملكى ميانجى ،محمد باقر1400( ،ق) ،بدايع الكالم فى تفســير آيات األحكام ،بیروت:
مؤسسه الوفاء.
.90موسوی ،علی محمد1395( ،ش) ،تکلیف کفار به فروع ،رساله علمی سطح  ،3مدیریت
حوزه علمیه استان قم.
.91نجاشــى ،احمد بن على1407( ،ق) ،رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنفي الشيعة)،
محقق :سید موسی شبيرى زنجانى ،قم :جامعه مدرسين.

جستاری در مکلف بودن
کفار به فروع دین اسالم
و آثار آن در فقه
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.92نجفی ،محمد حســن( ،بی تا) ،جواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالم ،محقق :عباس
قوچانی و علی آخوندی ،چاپ هفتم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ّ
.93نراقی ،مولی احمد1416( ،ق) ،عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام و مهمات مسائل
الحالل و الحرام ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
.94نــوری همدانــی ،حســین1390( ،ش) ،درس خــارج فقه-کتاب صوم-جلســه ،219
http://www.noorihamedani.com
.95یزدی ،ســید محمــد کاظم1409( ،ق) ،العــروة الوثقی فیما ّ
تعم به البلــوی ،چاپ دوم،
بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.

جستارهای
فقهی و اصولی
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