
 



 بسم هللا الرحمن الرحیم

 »:اديب « یادداشت غالم رباني 

بنام خداوند دادگر و توانا كه بشريت را از آغاز خلقت آدم تا قیامت توسط مجموع 

انبیاء و كتاب ھاي ھدايت اش در راه مستقیم سوق داده بر منزل مقصود خلقت 

زماني در مسايل رسانده است و تمام مكلفیت ھاي ديني بني آدم در ھر مقطع 

اصول بدون تفاوت و زيادت نقصان به طور توحید بیان داشته اما تفاوت احكام در 

فروعات حسب مقتضاي حال بنده ھاي هللا (ج) توسط رسوالن اش ابالغ گرديده 

 است.

درود بر سرور كاينات محمد صلي هللا علیه و سلم و اھل بیت و اصحابش، بشريت 

و خرافات با قرآن و سنت در روشنايي ھدايت هللا رب را از گمراھي شرك و بدعت 

 العزت نجات داده است.

، »سعید افغاني -سعیدي « سپاس و قدر داني از محترم الحاج امین الدين 

ايشان روي درك حقايق جامعه افغاني توانسته عظیم ترين خدمت را كه در افكار 

اند، بدون خوف با اراده  ديگران خطور نكرده، اگر كرده باشد ھم بي تفاوت مانده

قوي و حوصله مندي تام و بخاطر دفاع از دين مبین اسالم و رفع مسولیت ايماني 

و وجداني راحت و آسايش را از خود دور كرده با تحمل زحمات كتابي را بنام ( 

از حیله دور اسقاط در قبرستان افغانستان ) در رشته تحرير در آورده است،

مولف چنین برداشت مي گردد بلكه واقعیت ھم ھمین محتواي تحقیقات علمي 

است شرك و بدعت بر دين اسالم تضاد دارد، فرق شرك با بدعت اين است، 

شرك خالف فطرت، دروغ آشكار بوده با دين اعالن دشمني دارد، اصآل سازش 

ندارد يعني نسبت بین ھردو تقابل تضاد وجود دارد و ضدان اليجتمان اند به عبارت 

دين صف جدا و سنگر جدا دارد و كفر نیز چنین است به تجارب ثابت شده، ديگر، 

وقايه و دفاع از دشمن علني آسان تر است ازدشمن كه به لباس دوست در پیكر 

دين ضربه مي زند، بدعت ھمیشه به لباس دين عرض اندام مي كند، يعني واضع 

ين دانسته آنچه بدعت عده افراد نا آگاھي است كه خود را صاحب صالحیت در د

از جمله حیله دور اسقاط را بر شمرد، امروز از دين نیست در دين نسبت مینمايند،



در افغانستان بخاطر دريافت ثواب و پاك شدن وفات يافته گان از گناه اين عمل را 

انجام میدھند. گناه اين بدعت بر ذمه كساني است كه مرتكب مي شوند و به 

د كردند، دلیل نقلي ناروا بودن بدعت احاديث رسول كساني كه نخستین بار ايجا

ص است كه مولف نیز استدالل كرده است و داليل عقلي اين است صاحب دين 

كه قانون وضع مي كند هللا (ج) و رسول هللا (ص) است باكس اجازه نیست چیز را 

در دين بیافزايد و يا كم كند زيرا اين عمل تصرفات در دين محسوب مي شود، 

یكه علماء يھود نخستین تحريفات دين را از تصرفات در دين شروع كردند قسم

عمل كرده اي خودشان را به جامعه بحیث دين تقديم نمودند، مردم نیز از آن 

پیروي كردند از ھمین جھت هللا(ج) عمل ايشان را بر اين عبادت سخت رد نموده 

 است.

ده زيرا اين از جمله تصرفات در يعني پیروي و تقلید كنندگان را بحیث مشرك ياد كر

دين است، بر اين معني وضع قانون مربوطه هللا ج است ، بدعت وضع كنندگان به 

خود حق داده تا در میان بنده ھاي خداوند (ج) قانون وضع نمايند و ديگران از 

 ايشان پیروي كنند.

ت ثواب حیله و دور اسقاط از ھمین قبیل بدعت است، بخاطر كه عاملین اين به نی

انجام میدھند بدعت را بحیث دين دانستن ھمانند كسي است كه منافق و 

دشمن اسالم را مسلمان بداند، ضرر منافق از ضرر كافر بیشتر است، بر اينكه 

منافق اسالم را از نیروي خودش ضربه مي زند كه كافر از عمل كفري ضربه مي 

 زند . 

ه تا به حال در مستواي اين كسي از مولف : به موضوع زياد مھم تحقیقات كرده ك 

 نويسنده ھاي افغانستان تماس نگرفته اند. مھم بودن موضوع از اين قرار است.

رد كردن نیت و عمل كسانیكه اين بدعت را بحیث دين پذيرفته اند، اين خدمت  -1

 بزرگ و نھايت شھامت بزرگ است.

عجز و قدرت قبول نمي نماز عبادت بدني است در ھیچ وقت نیابت را در حال  -2

 كند حیله دور اسقاط عكس اين را افاده مي كند.

آگاھي دادن بر آن افراد تنبل كه در حیات خود عبادت نمي كنند به امید اينكه  -3



 باز ماندگان شان كفارت او را خواھند پرداخت .

 سلب كردن جرات بدعت كاران، تا با ديگران عبرت باشد. -4

يسندگان تا در مورد چنین موضوعات بدعت و خرافات بدون جرات بخشیدن به نو -5

 خوف مبارزه نمايند.

 منفور نشان دادن بدعت كاران در افكار جامعه تا از ايشان پیروي صورت نگیرد. -6

 نجات جامعه از گمراھي. -7

 دفاع از دين مقدس اسالم . -8

يسته از طريق امید وارم دانشمندان و نويسندگان اين كتاب را به چشم قدر نگر

منبر مساجد، محافل ھاي علمي، مدارس ديني ، پوھنتون ھا و رسانه ھا در 

گوش ھمه ملت افغانستان بايد برسانند، من امیدوارم ھر فرد اين كتاب را  بخاطر 

تربیه خانواده، اھل و اوالد شان بخوانند تحوالت نیك را بچشم مشاھده خواھند 

 كرد. 

» سعید افغاني  -یامین الدين سعید«قاي استاد هللا ج به مولف اين كتاب آ

سعادت دارين با اھل و اوالد شان نصیب كند كه ما را از گوھر گھر بار شان 

  مستفید ساختند.

 و من هللا توفیق

» اديب« غالم رباني   

، كابل 1394حمل، سال  25  
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

  حیله دور اسقاط

 در قبر ستان  افغانستان
 

 مقدمه :

دور ۀ عنوان بحث (دوراسقاط ویا ھم حیلــ تتحتوسط علمای کرام ، بحث اسقاط در کتب فقه 
اسقاط  واعطای آن برسرقبرستان ھا، حین  تقریبآ به تفصیل ذکر گردیده است .اسقاط ) 

عوام الناس اشتباھاً  جـزء حتمی از مراسم از  دفـن متوفی در افغانستان  از نظر بعضی 



 متاسفانه برخی و برآن تواتر دارند و وامور تعزیت ومرده داری  مبدل گشته ، ـن میت دینی دفـ

 میپندارند.، ضروری  واز امور شرعی  آنرا حتمی 
را که با تقسیم مقداری از پول در قبرستان  درین مبحث میخواھم حکم  مسألــه اسقاط 

 صورت میگیرد در روشنی نصوص شرعی مورد برسی قرار دھم .

ل از پرداختن به اصل موضوع ضرورت است تا به بخش از مفردات این مبحث ومسایلیکه به قب

تقدیم را این موضوع  ارتباط دارند و مطرح شده میتواند، خدمت شما معلومات مقدماتی ذیالً 

 بدارم: 

 له:ـیـح

طرق  )  دستیابی به2نظر،()  به معنای تیزھوشی، مھارت، دقت 1حیله در لغت از ماده حول (

نیز به   شود و در نصوص  روایی)  استعمال می4جویی() و چاره 3( پنھان برای تحصیل غرض
 ) 5ھمین معانی بکار رفته است.(

، صفحه 1؛ مصباح المنیر، فیومی، جلد  771، صفحه  1)  لسان العرب، ابن منظور، جلد  1( 

-.759لسان العرب ، ھمان صفحه   ) 2(  --.292، صفجه 1پور جلد  ؛ منتھی االرب، صفی 215
) در 4(  --).599، صفحه  1جلد  ؛ در مجمع البحرین، 267) المفردات فی غریت القرآن، 3( -

واژة حیله و حیل در احادیث به  .)5( -»ال یستطیعون حیلة و ال یھتدون: «98سوره نساء آیه 
 .ت، وسیله و خدعه و فریب به کار رفته استمعنای چاره، راه حل شرعی برای برخی مشکال

(. 

 اما حیله  در اصطالح فقھا :

 :ترین آنھا عبارتند ازرود که مھمحیله در اصطالح فقھا در معانی مختلفی بکار می
حیله، توصل به راھھای مباح برای انجام فعل حرام یا اسقاط واجب یا ابطال حق یا اثبات  -1

؛ الشرح الکبیر، عبدالرحمن 179، صفحه 4قدامه، جلد   بنباطل است. ( المغنی، عبدهللا
 .)  316صفحه   3؛ کشاف القناع ـ البھوتی جلد  179، صفحه  4قدامه، جلد بن 

حیله، تالش برای قلب برخی احکام ثابت شرعی به احکام دیگر به واسطه فعلی که در  -2

تکلیفی یا وضعی باشد.( الموافقات، ظاھر صحیح؛ ولی در باطن لغو است؛ اعم از اینکه حکم 
  .) .306ـ  307، صفحه  2الشاطبی،جلد 

ای که در اصل مشروع است، یک حکم به حکم دیگر حیله، عبارت است از اینکه به واسطه -3

 .)  23تبدیل شود،( نشوة العلوانی، الحیل الشرعیة بین الحظر و اإلباحة، صفحه  
ه احکام شرعیه بر آنھا مترتب است، و این اسباب حیله، دستیابی به اسبابی است ک -4

 )  .203، صفحه  9گاھی حالل وگاھی حرام ھستند.( مسالک األفھام، الشھید الثانی، جلد  



ند ا ھا  که در فوق تذکر یافت در یک نکته با ھم مشترکشود ھمه تعریفچنانچه مالحظه می

 شود.ییر حکم شرعی، انجام میو آن اینکه حیله عبارت است از عملی که به منظور تغ

تواند حکم شرعی را تغییر دھد؟ اکنون این پرسش مطرح می گردد که انسان چگونه می 

جواب  این است که حیله شرعی برای تغییر موضوعات احکام به کار می رود نه خود احکام، 
 نیستند. یابد، و قابل تغییر از ناحیه انسانزیرا خود احکام به حسب حکم شارع تحقق می

  اسقاط : ۀــحیل

است که در بدل نماز ھای قضای وروزه ھای قضای میت ، که  ۀــحیله اسقاط ، عبارت از فدی

بدان وصیت  نموده باشد از ثلث مال میت پرداخته میشود، طبق نظر برخی ازفقھا   در بدل 
گرام گندم ویا قیمت آن باید تادیه شود.  این در صورت است که   1.7ھر نماز وھر روز روزه 

  ،بدان در حیات خویش وصیت  نیز نموده باشد و  ، چنین مالی را در اختیار داشته باشد  میت
 آن واجب ودر غیرآن عمل مستحب میباشد. ۀ ــتادی

  اسقاط : دورۀ دایرۀ حلیه
دیه نماز ھا ـعبارت از دوره است  که برای  تادیه فاسقاط ،طوریکه گفتیم  دورۀ دایرۀ حلیه

ایره اسقاطی در قبرستان واحیانآ وروزه فوت شده میت تدویر میابد (درافغانستان معموال این د
بعد از نماز جنازه  در مسجد ) تدویر می یابد .  ومطابق اجتھاد  برخی از فقھا آنرا  حیله دور 

 اسقاط  نه به روش امروزی که معمول شده ، جایز شمرده اند . 

چون یک انسان در زندگی   که: فقھا برای جواز نظریه خویش استدالل  میاورنداین عده 

امکانات ادای قضای نماز وروزه را بدست نمی اورد ، لذا در وقت مرگ بدان وصیت  مینماید که 

ورثه از ثلثی مالش فدیه نماز ھای فوت شده وروزه ھای قضایی اش را تادیه نمایند ، ولی در 
دیه  نماز وروزه قضایی صورتیکه سوم حصه مالی  متروکه میت  به اندازه  ومقدار نباشد که: ف

رۀ حلیه اسقاط  را برایش ترتیب میدھند، تا میت را از قرض ـوفوتی اش  تادیه نمایند ، بناء دای
وقرضداری نماز ھای فوت شده وروزه ھای قضای معاف سازند . وآنر بری ذمه دفن نمایند  . ( 

) .  ٧٢ / ٢المختار رد  ١٧٢صفحه  ۴(کفایت المفتی جلد  تفصیل بیشتر موضوع را میتوان  

 مورد مطالعه قرار داد.
 خواننده محترم !

زمانیکه کسی میمیرد در جنب سایر مراسم  عنعنوی   ،استچنین در افغانستان عادت  

افغانی یک تعداد مراسم را بعد از وفات میت انجام  میدھند که زیاتر از این مراسم  اصل 
 واساسی در شرع اسالمی ندارد .

سقاط ، خیرات ذی مصرف الی  روز سوم ، خیرات شام  ( نان شامی الی از جمله رسم ا



چھل روز ) تدویر محافل  شب جمعه  ، تدویر محفل بمناست روز چلھم  ،تدویر محفل 

بمناسبت یک سالکی ، ختم قرآن توسط قاری ھای حرفوی در ظرف یک الی دو ساعت  
 وغیره .... 

مال در دین مقدس اسالم اساس وپایه نداشته ،این متاسفانه باید گفت که برپا کردن این اع
ونه از اعمال صحابه  صلی هللا علیه وسلم نبوی عظیم الشان  ونه از سنت  اعمال نه از قرآن

اکثر این اعمال ، بدعت محض . وتابعین وائمه مسلمین وسلف الصالحین ثبوت گردیده است

 د .بوده وقابل ذکر است که فرو گذاشتن آن واجب ھم میباش

 وحتی برخی از این اعمال که معموال غیر قصدی صورت میگیرد ناروا ھم میباشد .

اسقاط یعنی دادن  یکی از اعمال که محور بحث نوشته ھذا را  تشکیل میدھد ، حیله  دور

، مسایل مربوط به فدیه از جانب میت بخاطر بدله نماز وروزه که از متوفی قضا ء گردیده است 
یل میراث وموضوع رسیدن ثواب ختم قرآن عظیم الشان  به میت ، امید وار وصیت  نامه ، مسا

 ھستم که مطالعه آن برای خوانندگان محترم مفید  ودلچسب  باشد .

  ترتیب  ادای اسقاط :
اقارب  ،میردوبه زندگی ابدی می پیوندد  میی از دنیا فانی رحلت میکند و اینكه شخصبعد از

نشینند  وورثه میت با یک تعداد ریش سفیدان نزدیک واحیانآ مال امام مسجد ، دور ھم می
وموضوع تدفین ، غسل ، جنازه ،کفن ، قبر ، خیر وخیرات ، موضوع اعالن  وچگونگی فاتحه ، 

 زانتقال  جنازه وبخصوص در مورد : ( نماز ھا وروز ھای قضای ) واینکه این فرایض  راچطور ا

ساقط  سازند ، وبه اصطالح موضوع اسقاط  بر میت را روی بحث  جدی قرار میت وذمت  ردنگ
 میدھند.

اگر متوافی مال داشته باشد ، بدون اذن ورثه در حل موضوع  اسقا بوده و ھست مواردی که 

ط می پردازند ، واگر  نه اوالد ھای شان را وادر  با تادیه اسقاط  نموده، اگر ھمچو مالی در 
ختیار داشته باشند  ، کار بدون مشکل  پیش میرود در صورت عدم موجودیت  سرمایه ،  ا

ت واز جمله  یروی ویا فروش ملک¹اوالد بیجاره به رسم زمانه وادار  به گرفتن قرض ویا ھم 
زمین ، خانه ، باغ متوفی میگردند ، وموضوع خیر وخیرات ویا به اصطالح موضوع اسقاط  میت  

 نمایند.را یکطرف می 

 ور شدیم :آطوریکه در فوق یاد

بعد از اینکه میت به قبر ستان برده شد  تعدادی از به اصطالح مال وچری وریش سفید در یک 

حلقه در قبرستان نزدیک قبر متوفی  دور ھم  جمع میشوند  وبترتیب ونظم در جنب یک دیگر 
ی در حالیکه اسقاط معینه را جا ءمیشوند ، یکی از اقارب ویا نزدیکان متوفببا نظم خاص جا

بدست داشته به قطار گیرندگان حرفوی اسقاط  تشریف میاورد که در دستش ویا ھم احیانآ 



در پاکت ھا پول میگذارند بایک جلد قرآن ، جای نماز ، احیانآ چپن ، لباس وغیره دسته بندی 

 نموده وآنرا  در حلقه میگردانند.

)  قبول کردم  - ا تسلیم میگردند ، میگویند ( قبلتاسقاط چیان حروفوی ھمینکه اسقاط ر 

قبول کردی؟ که در   – وبدون وقفه آنرا به نفر پھلوی خویش تسلیم وبرایش میگوید (  تقبلت
) وغیره الفاظ  را بزبان جاری می سازند  وبدین تر تیب قرآن ، پول  قبول کردم –جواب: قبلت 

به این ترتیب به وسایر اشیاء دست به دست شده وبه اصطالح  در ادای دین الھی پرداخته و

میت را  به اصطالح به مال اندک وقلیل از گناه صغیره وکبیره پاک نموده وبه اصطالح  زعم شان 
 سازند.خودشان متوفی را جنتی می 

 فقھا  استدالل  میاورند که : برخی از 

در حیله اسقاط ذمه میت به مال قلیل به تفریغ ذمه میت اقدام میگردد، در حالیکه اگر این مال 
بنآ ترتیب براه ،برای فرایض فوت شده میت در یک سال مقایسه شود کفایت ھم نمی کند 

 .بھترین راه شرعی میباشد آن انداختن این حیله بنفع میت بوده ودربری ذمه شدن

 خواننده محترم !

سی قرار گیرد میخواھم وظیفه رمورد بر قبل از اینکه حکم شرع در مورد حلیه اسقاط  

 جز ومختصر ؤم ) (رسیدن موقع فوت ووفاتشرعی ورثه را بعد ازحاالت  احتضار ومسؤولیت 
 بیان بدارم .

وامادگی بخاطر جنازه وامور تدفین با در  زمانیکه انسان میمیرد ھمانطوریکه در مسایل تکفین

رد ، در عرصه ینظرداشت وصیت میت ( در صورتیکه وجود داشته باشد )  امادگی صورت میگ
 باید اجراات بعمل ارند .شرع  در روشنی و وصیت  مالی باید مطابق شرع 

و بر بر اموال و ما ترک  متوفی ، چھار حق  اساسی تعلق پیدا کرده عت ، یطبق حکم شر

ورثه متوفی الزم وواجب است تا آن چھار حق را  مطابق حکم شرع به ترتیب ،  یکی بعد از 
 دیگر به مرحله اجرا قرار  دھند .  آن حقوق چھارگانه عبارتند از:

 اول: 
بدون  زیاده روی و یا سخت گیری در ، ـ  تکفین و تجھیز میت بدون ھیچگونه افراط وتفریط  

یعنی حد وسط در تجھیز وتکفین میت را باید در نظر  اقدام صورت گیرد ،باید  ،تدفین میت

 بگیرند . 

 دوم :

 ادای دیون وقرض ھای او ،اگر چه کلیه ی اموال و دارائی آن مرحوم را در بر گیرد. ـ پرداخت  و

ھای  میت بدین معنی است بعد از اینکه مبلغی برای مصرف تکفین ادای دیون و قرض 



شد ماباقی مال که ازمیت باقی می ماند در قدم اول اقدام به ادای قرض ھای  وتدفین گرفته

وی به نسبت دیگر بندگان خداوند متعال باقی مانده است اقدام  متوفی یعنی که برعھده
 نماید .

 سوم :

ـ اجرای وصیت میت (در صورت وصیت کردن) از یک سوم از باقیمانده کل دارایی اعم از منقول 
 منقول .و غیر 

وصیت میت  از یک سوم مال میت در ادای  روزه  قضایی ، قربانی، حج و غیره که  اجرای
را آن  ھا از او فوت شده، الزم است كه وصیت بكند تا فدیهبرعھده  او باقی مانده و ادای آن

متوفی (چون  روزه قضایی  ) ادا بكنند یا نیابتاً (چون حج، قربانی، زكات و صدقه فطر) از طرف 

 جای بیاورند.به 

 چھارم :

  و علم میراث.ـ تقسیم باقیمانده دارایی بین ورثه طبق اصول و قواعد شرعی  

ر ذمه ـاجرای این حقوق وظیفه ورثه بوده و در صورت عدم اجرای آن، ھیچگونه گناه و وبالی ب 
یشگاه پروردگار میت نخواھد بود فقط ورثه و کسانیکه از اجرای این حقوق سر باز میزنند در پ

 با عظمت  گناھکار بوده و در روز قیامت در برابر عدل الھی جواب  ومواخذه میشوند .

(تـثـبـیـت ورثه به ونه تقسیم و حصر وراثت ـاگر صدقه و خیراتی از اموال میت قبل از ھر گ 
صورت گیرد، در صورت عاقل و بالغ بودن ھمه وراث و رضایت ایشان نسبت به صورت شرعی )

این امر، ھیچگونه مشکل شرعی نداشته و میتوان بدنبال تدفین میت، برای شادی روح 
 ایشان، صدقه و یا خیرات نمود.  

اما در صورت عدم رضایت ورثه و لو یک نفر از آنھا، و یا در صورت صغیره بودن ورثه و لو یک نفر 

 ه و حرام میباشد.از آنھا، ھر گونه صدقه و خیرات از اموال متوفی مطلقاً جائز نبود

ھا را آوری شده را به ترتیبی كه ذكر شد رعایت كنند و آنبر علماء الزم است كه حقوق یاد

پشت سر نیندازند، و گرنه در روز  قیامت ھمانطوریکه گفتیم  ورثه میت مورد مواخذه قرار 

خواست و مورد  میگیرند ، علماء ودانشمندان دینی که در جریان این امور میباشند نیز مورد باز
 گیرند.مؤاخذه قرار می

او مقداری از فرائض و واجبات مانده باشد كه به دالیلی  حال اگر شخصی فوت كرده و بر ذمه
ھا را ادا كند، در این صورت برای آن شخص جایز است كه قبل از با وجود قدرت نتوانسته آن

كه بر گردن او مانده است، فدیه و وفات وصیت كند تا از یك سوم مال او فرایض و واجباتی را 

را به نیابت از طرف او ادا كنند. (به شرطی كه مال داشته باشد)، پس در  قضایی آن
 باشد.تر، بر ذمه ورثه واجب میصورت جاری ساختن وصیت میت از یك سوم مال نه بیشاین



 یادداشت فقھی :

ی او ھای فرایض بر ورثهكه مالی نداشت، دادن فدیهدر صورتیکه  میت وصیت نكرده بود یا این
ھای میت خود را ادا كنند، بنا به اما اگر ورثه، بدون وصیت خواستند كه فدیه باشد،الزم نمی

 قول امام صاحب محمد  امید است كه خداوند متعال به فضل و كرم خودآنرا قبول كند. 

 ه محترم !خوانند

توجه شما را به چند  نقطه اساسی در مورد حیله اسقاط  که یک  امر بدعتی و امروز بحیث 
   یک ننک در قبر ستان افغانھا جریان دارد ، جلب نمایم .

ھر مسلمان بالغ و مکلف موظف است ، در حیات خویش  تکالیفی که شرع بر عھده اش 
 که شرع آنرا  تعیین کرده است انجام دھد. گذاشته  بوجه احسن و بنا به روشی  وشیوه

نباید فراموش کرد که ترک برخی از واجبات نزد برخی از علما ء حتی کفر محسوب میشود  

،ازجمله ترک نماز بطور عمد و البته برخی از علماء گفته اند که اگر از روی تنبلی ترک نماز 
شخص  کافر نخواھد بود ولی به صورت گیرد واز حکم فرض بودن آن کسی منکر نباشد ، این 

 ترک آن گناه کبیره را مرتکب  شده است وگناه ان نسبت به  زنا بزرگتر است.

اما اگر شخص که مورد لطف هللا تعالی قرار بگیرد او از گناھان که در زندگی خویش مرتکب 
شده است ، توبه  کند طوریکه  توبه نوعی رحمت هللا تعالی است که نصیب شخص عاصی 

 ی گردد، توبه او مورد استجابت  قرار خواھد گرفت .م
بنآ شخصی که تابحال واجبات خود را انجام نداده باید قلبآاز گناھانی که به سبب ترک آن 

واجبات مرتکب شده پشیمان شود و نزد هللا تعالی خالصانه توبه کند و از سویی از رحمت هللا 

اورا مورد مرحمت وبخشش خویش قرار مید ھد ،  تعالی نا امید نشود، خداوند تبارک و تعالی 
 طوریکه به پیامبر خود محمد صلی هللا علیه وسلم میفرماید که  به مومنان بگوید:

ُنوبَ  « َ یْغِفُر الذُّ َّÅإِنَّ ا ِ َّÅَجِمیًعا  ُقْل یا ِعبَاِدی الَِّذیَن أَْسَرُفوا َعلَى أَنُفِسِھْم َال تَْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة ا
 )  53(سوره زمر آیه :   »نَُّه ُھَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم إِ 

اید! از رحمت پروردگار نومید یعنی: بگو:  ( اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده

 آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مھربان است. )نشوید که خدا ھمه گناھان را مى

سعی کنید محکم بر توبه خود باقی بماند و از این به پس ھمین توبه را نیز نعمت هللا بدانید و 

 بعد زندگی خود را بیھوده در راه ھوی و ھوس نگذرانید و به فکر توشه برای آخرت خود باشید.

 خواننده عزیز ! 

ایا تادیه پول بجای نماز ھای فوت شده میت ویا ھم قضا یی روزه میت توسط شخصی دیگری 

یا خیر ؟ ایا در این مورد نص شرعی وجود دارد ویا خیر ؟ در شرع اسالمی مسموح میباشد 



 که جواب آن منفی میباشد . 

در برخی از مناطق افغانستان عادت طوری است زمانیکه  ولی با تآ سف باید گفت که :
در حال نابالغ بودن میت حساب کرده ؛ و باقیمانده   دوازده سال او را  میردشخص می 

و یک مقدار پول (سوم)؛ حساب کرده ھرساله نمازھایی که قضا  با یک طبق گندم  عمرش را
و طوریکه  یاد اور شدیم  ، بعد برای اش دور دارد میبخشند؛ بعد از آن  او را غسل می دھند؛

حیله اسقاط  ( بخصوص در مورد نماز ھای فوت شده  ، وروزه ھای  قضایی  ) تنظیم می 

 ط ذکر خواھد گردید .) نمایند . ( تفصیل آن ذیآل در شرایط اسقا

 طوریکه در فوق یاد اور شدیم :

این کار ھیچ اصل و اساسی در شریعت اسالم ندارد، و پیامبر صلی هللا علیه وسلم چنین 

کاری را اصآل انجام نداده و به آن توصیه ھم  نفرموده است، و ھیچیک از صحابه و ائمه اربعه 
کاری صحیح و جایز می بود، پیامبر صلی هللا علیه وسلم نیز بر آن نبوده اند، و قطعا اگر چنین 

آنرا برای امتش بیان می نمود و در ابالغ آن ھیچ تردید نمی کرد، اما در زندگی خویش 
ھیچگاه به انجام آن ارشاد ننمودند، وحتی صحابه کرام  وتابعین عظم به چنین عمل دست 

اسالم است و پیامبر صلی هللا علیه وسلم  نزده اند ،  از این رو این کار بدعتی در دین مقدس

ھرکس کاری کند که « متفق علیه ».من عمَل عمالً لیس علیه أمرنا فھو ردّ « می فرمایند:
 ».مطابق دین و سنت ما نباشد ، مردود است

عنھما شاگرد رسول خدا صلی هللا علیه وسلم چه چیزی می هللا بن عمر رضی هللا و عبدا

 فرماید: 

ھر بدعتی گمراھی است اگر چه مردم آنرا خوب » «إن رآھا الناس حسنةکل بدعة ضاللة و «

 ( دارمی آن را با سند صحیح روایت کرده است) ».ببینند

 :نماز ھای فوت شده میت در دور اسقاط دادن فدیه برای
مه یک فرد  قبل از ھمه باید گفت که : عبادت نماز در دین مقدس اسالم در ھیچ وقت از ذ

نمیگردد . وبه ھر اندازیکه که توان داشته باشد مکلف به اجرای این عبادت مسلمان  ساقط 

 است :

بر ھیچ شخصی بیشتر از توانش بار » ( ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا  « طوریکه میفرماید : 

 نخواھد مان  ).

بنآ  در تعریف وتکلیف  عبادات اسالمی از آنجمله نماز ھمین قاعده کلی است  که شخص  

 ھر اندازه که توان داشته باشد مکلف به اجرای  ھمان بخشی از عبادت است .به 

حضرت عمران بن حصین مریضی سخت بواسیر  محدثین مینویسند در یکی از روز ھا که :
 داشت  ، 



در مورد  اینکه چگونه عبادت نماز خویش را انجام دھد ؟ نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم رفت 

 ای نماز از آنحضرت جویایی  جواب شد :ودر مورد چگونگی اد

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم « پیامبر صلی هللا علیه وسلم در جوابش فرمود : 

بحالت ایستاده نماز بخوان ،اگر توان ایستادن نداشتی بحالت » (    تستطع فعلى جنب
ده ونماز بخوان  ) نشسته نماز بخوان ، واگر توان نشستن راھم  نداشتی به پھلو  خوابی

 )  246(نسایی دار قطنی 

ال یكلف هللا نفسا  فإن لم یستطع فمستلقیا« :این حکم در نسایی  به الفاظ ذیل آمده است 
 » إال وسعھا

)( ونماز بخوان ،خداوند متعال بر ھیچ شخصی بیشتر از توانش   150(بخاری جلد اول صفحه 

 بار نخواھد ماند )
عبد هللا بن عمر  رض می فرماید  که پیامبر صلی هللا علیه وسلم در حدیثی دیگری حضرت 

اگر شخص  توان سجده را نداشت با اشاره نماز بخواند ، البته ھنگام سجده « فرموده است 
مراد ار  اشاره  ، اشاره نمودن با سر است  نه با چشم » (  چیزی به پیشانی خود بلند نکند.

 وابرو. )

واجب است که تا حد توانایی اش بصورت   نی واحادیت نبوی برشخص با درنظرداشت آیات قرآ
 ایستاده نماز بخواند.

در صورتیکه شخص  توانایی ایستادن  را نداشته باشد ،  نماز خویش را نشسته  بخواند، و 
 (در این حالت) افضل آنست که در قیام بصورت چھار زانو بنشیند.

بخواند، بر پھلو نماز بخواند طوریکه  رویش بطرف   و اگر شخص نتواند بصورت  نشسته   نماز

 قبله باشد، و مستحب آنست که بر پھلوی راست دراز بکشد.
 اگرباز ھم  نتوانست بر پھلویش نماز بخواند، پس بر پشت خوابیده نماز بخواند.

به اگر کسی قادر باشد که به ایستادن نماز بخواند اما نتواند به رکوع و سجده برود، باید  و

حال ایستادن نماز بخواند البته  ایستادن از او ساقط نمی شود ، باید ایستاده نماز بخواند و 
برای رکوع ( با سر وسینه ، یا اگر با ھردو نتوانست فقط بوسیله یکی از اندو )اشاره کند، 

 سپس بنشیند برای سجده نیز اشاره کند.  ( سر وسینه اش ) را  به پایین متمایل کند .

نِتِینَ «  فرماید:  وند میخدا ِ َقٰ َّÅِ و از روى خضوع و 238(سور ه  البقرة: آیه  »   َوُقوُموْا) .(

 اطاعت، براى خدا بپاخیزید!).

و ». به حالت ایستادن نماز بخوان». « صّلِ قائماً «فرماید: هللا صلی هللا علیه وسلم  میو رسول 
َ َما ٱۡسَتطَۡعُتمۡ «  فرماید:  نیز بخاطر عام بودن فرموده حق تعالی که می َّÅسوره  » َفٱتَُّقوْا ٱ)

 ھر آن اندازه که در توان دارید از خدا بھراسید و پرھیزگاری کنید).).(16التغابن: آیه  



باشد، و یک داکتر معتمد برایش توصیه نماید  اگر شخصی  مبتال به به مریضی درد  چشم  و

که: تو میتوانی تنھا  بر پشت خوابیده نماز بخوانی امکان مداوای تو ھست وگرنه نمی توان 
 مداوا نمود، پس او می تواند بر پشت دراز کشیده و نماز بخواند.

و سینه یا و ھرکسی توانایی رکوع و سجده را نداشت، برای ھر دو می تواند با اشاره (سر 
یکی از آندو) آنرا انجام دھد، البته برای سجده اندکی بیشتر خود را کج (یا رو به پایین 

 متمایل) کند.

کسی که (تنھا) برای سجده بردن ناتوان بود، باید رکوع (را طبق معمول) انجام دھد و برای  -
 سجده (با سر و سینه یا فقط یکی از آندو) رو به پایین اشاره کند.

ر کسی که نتواند پشتش را با گردنش در یک انحنا قرار دھد، و اگر پشتش انحنا و خم واگ

دارد گویا که در رکوع است؛ در اینحالت ھرگاه قصد رکوع کرد کافیست اندکی بر انحنایش 
بیافزاید (کمی خود را خم کند)، و در سجده ھم تا جائیکه برایش ممکن است پیشانی  را 

 داند.بیشتر نزدیک زمین بگر
واگر شخص نتواند  با سرش ھم اشاره کند (سرش را خم کند)، پس تکبیرة االحرام کند و 

شروع به قرائت نماید و قیام و رکوع و برخواستن از رکوع و سجده و برخواستن از سجده و 

نشستن بین دو سجده و نشستن برای تشھد را در قلبش نیت کند (یعنی در قلبش نیت و 
االن در رکوع یا سجده است و دارد رکوع و سجده می برد) و اذکار ھر کدام  تصور کند که مثال

 را بخواند، اما آنچه بعضی از مریضان  که با اشاره انگشت انجام می دھند، اصلی ندارد.

 خواننده محترم !

در دساتیر وھدایات فوق اسالمی با وضاحت  تام در یافتیم که به ھیچ صورت وھیچ شرایطی 

 که کسی  نماز فرضی خویش را  حتی در جبھه داغ جنگ  ھم ترک کند .جائز نیست 

بلکه بر ھر مکلفی واجب است که در روزھای که صحت داشته باشد ویا مریضی باشد بر  
 تر باشد .انجام نمازھا حریص

جائز نیست که ھیچ کس فرضی را ترک نماید تا اینکه وقت آن فوت شود، ھرچند که مریض 
ه عقلش را از دست نداده باشد. بلکه بر او واجب است ھر اندازه که باشد، مادامی ک

 تواند آن را انجام دھد.می

تواند آن را انجام دھد اگر عمداً آن را ترک نمود در حالیکه ھنوز عاقل و سرحال است و می
ھرچند که به اشاره باشد، گناھکار است ، وطوریکه در فوق یاد اور شدیم ، برخی از اھل 

فرماید: هللا صلی هللا علیه وسلم میشود، زیرا رسول معتقد ھستند به این کار کافر میعلم 
عھد و پیمانی که در میان ما و کافران «». اْلَعْھُد الَِّذى بَیَنَنا َوبَیَنُھْم الصَّالَُة َفَمْن تََرَكَھا َفَقْد َكَفرَ «

 ».شودمیگذارد، نماز است. ھر کسی آن را ترک کند کافر فرق می



َرْأُس األَْمِر اِإلْسالَُم َوَعُموُدُه الصَّالَُة َوِذْرَوُة « فرماید: هللا صلی هللا علیه وسلم میو نیز رسول 

سر کارھا اسالم است، و ستون آن نماز است، و بلندترین قلة آن جھاد در ». « َسَناِمِه اْلجَِھادُ 
 ».راه خدا است

ْرِك أَِو اْلُكْفِر تََرُك الصَّالَةِ « فرماید: یهللا صلی هللا علیه وسلم مرسول  ». بَیَن الرَُّجِل َوبَیَن الّشِ
 صحیح امام مسلم).». ( باشدفرق میان شخص مسلمان و شرک و کفر ترک نماز می«

باتوجه به دالیل قرآنی و احادیثی که در مورد شأن و منزلت نماز بیان یافت ، این قول (یعنی 

 باشد.تر میتر و قویشود) اصحتارک نماز کافر می

و اما اینکه برخی از مریضان به فھم خود   نماز خود را تا زمان بھبودی به تاخیر می اندازند 

جایز نیست، و طوریکه در فوق مالحظه فرمودید در شرع پاک و مطھر ھیچگونه اصل واساس  

 ندارد.
که ھر نماز را در وقت  حتی شرع اسالمی ھدایت فرموده است ، اگر بر مریض سخت آمد

خود بخواند، می تواند نماز ظھر را با عصر، و مغرب را با عشاء بصورت جمع تقدیم یا تاخیر 
بخواند، آنگونه که برایش آسانتر بود، اگر خواست عصر را جلو بیاندازد و با ظھر بخواند، و اگر 

خواست عشاء را در وقت  خواست ظھر را در وقت نماز عصر بصورت جمع تاخیر بخواند، و یا اگر

 نماز مغرب بصورت جمع تقدیم بخواند و یا مغرب را ھمراه عشاء با جمع تاخیر بخواند.

 مسؤلیت مسلمان در مورد نماز ھای قضایی :

در مورد اینکه که شخص مسلمانان چه باید کرد که نماز ھای قضایی را جبران کند ، آیا آنرا 

 برایش کفایت میکند.قضایی بیاورد ویا استغفار وتوبه 

یک تعداد از علما ء میگویند که ضرورت است که نماز ھای گذشته را قضایی بیاورد  . ولی 

تعداد کثیر از علما ء اسالمی بدین باور اند : که قضا ء نماز برای شان  اساسآ الزم نیست 

نمازھای  ولی بھتر است برای جبران آنھا سعی نماید نمازھای نوافل و رواتب را ھمراه با
 فرض بخواند.

إن أول ما « زیرا در حدیثی  از ابوھریره روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود : 
یحاسب به العبد یوم القیامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح و أنجح، و إن فسدت فقد 

ھل لعبدی من خاب و خسر، فإن انتقص من فریضة شیئا قال الرب تبارک و تعالی : أنظروا 

 ).نسایی» (  تطوع، فیکمل بھا ما انتقص من الفریضة ثم یکون سائر عمله علی ذلک
شود، نماز است، اگر نمازش صحیح اولین چیزی که در روز قیامت انسان از آن محاسبه می«

شود، یابد و اگر خراب و ناقص باشد، زیانکار و خسارتمند میباشد، رستگار شده و نجات می
ام نماز سنت فرماید : ببینید آیا بندهدر فرائض نقصی باشد خداوند تبارک و تعالی میو اگر 



ھای نمازھای فرضش کامل شود؛ سپس سایر اعمالش نیز به ھمین دارد تا با آن کاستی

 ».گیردترتیب مورد محاسبه قرار می
نار نمازھای فرض بنابراین اگر کسی تا زمان توبه نمازھایش را نخوانده است، بھتر است در ک

پنجگانه، تا جایی که برایش مقدور است از نمازھای سنت و نافله مانند وتر و تحیت المسجد 
و نماز ضحی غافل نماند تا ان شاءهللا خداوند در قیامت نمازھایی که قبال نخوانده را با آن 

 نمازھای سنت جبران کند.

 دادن اسقاط بجای نماز قضایی:
مسلمان مکلف  است که نماز خویش در زندگی خویش  دد که یک فردر فوق مالحظه فرمودی

به ھیچ صورت  رھا نکند ، ولی زمانیکه انسان فوت کند  شخصی دیگری ویا ھم پولی صدقه 

 نمیتواند جای ومقام نماز را پر کند .

نباید فراموش کرد که  نماز مانند حج نیست و کسی نمی تواند بجای او بعد از مرگش 

 قضایش را بجا آورد، و یا بخواھد با پول نمازش را جبران کند!!نمازھای 

با تمام صراحت وحکم اسالمی  گفته میتوانتم که نماز با پول جبران نمی شود و ھر 
مسلمانی موظف است  طوریکه در فوق  اشاره نمودیم ،در زمان حیاتش نمازھای خود را 

و فایده ای ندارد و شریعت نیز چنین شخصا بخواند، و بعد از مرگش دیگر قضای نمازھای ا
چیزی را مشروع نکرده که کسی بخواھد نمازھایش را بعد از مرگ با پول یا چیز دیگری جبران 

کند، برای ھمین است که شریعت اسالم بسیار تاکید بر ادای نمازھا در سر وقت خود دارد، 

بدلیل مشغله فکری  زیرا نماز قضا شدنی نیست مگر برای کسی که در خواب مانده و یا
یادش نبوده که وقت نماز شده است. در غیر این دو حالت قضای نماز مشروع نیست، زیرا 

من نسی صالة أو نام عنھا فکفارتھا أن : «پیامبر صلی هللا علیه وسلم با صراحت  تام فرمودند

 ).684مسلم (». یصلیھا إذا ذکرھا

برود و نمازش را نخواند، کفاره آن این است  ھر کس نمازی را فراموش کند یا به خواب«یعنی: 

 ». که ھرگاه به یادش آمد آن را بخواند

بعضى از عبادات مانند نماز منحصر به اوقات معینى ھمچنان قابل یاد اوری است که :

، و ھمانگونه كه نماز خواندن قبل از وقت قابل قبول نیست بعد از وقت نیز اگر عمدا و ھستند

ترك شود قابل قبول نیست ، ولی در صورتیکه  فراموش كرده باشد و یا یا از روى كسالت 
 خوابش برده باشد  که حکم آن در فوق گذشت .

بنابراین اگر این شخص فوت کرده است، تنھا  میتوان حج او را بجا آورید، اما نمازھایش قضا 

سایر شدنی نیست چه با پول باشد یا قضا کردن توسط شخصی دیگر، بلکه بر ورثه و



 مسلمانان است تا برایش دعای خیر کنید تا شاید هللا متعال گناھانش را ببخشاید.

ْنَساُن اْنَقطََع َعْنُه َعَمُلُه إِالَّ ِمْن ثََالثٍَة: إِالَّ ِمْن « پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند:  إَِذا َماَت اْإلِ
 ) 1631مسلم » ( لٍَد َصالِحٍ یْدُعو لَهُ َصَدَقٍة َجاِریٍة، أَْو ِعْلٍم یْنَتَفُع بِِه، أَْو وَ 

ھرگاه انسان بمیرد عملش قطع می شود، مگر از سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که «یعنی: 
پس برایش دعا کنید تا ». از آن استفاده می شود یا فرزند صالحی که برایش دعا می کند

 خدای متعال گناھانش را بیامرزد.

 توفی:خواندن نماز قضای از جانب م

برخی از مسلمانان  وبخصوص فرزندان  میت  نماز نوافل میخوانند وبه اصطالح میخواھند آنرا 
 در قضا نماز ھای  پدر ، مادر وسایر اقارب  خویش ادا نمایند .

بر طبق نصوص شرعی، ثواب نمازھای قضا به این  تعداد از خواھران وبردران باید گفت که : 
شده برای مردگان نمی رسد ،بنآ کسی نمیتواند نماز قضای مادر ویا پدر ویا سایر 

بجاء ارند .وبه اصطالح ثواب  آنان را  خویشاوندان  را که قبال وفات نموده اند ، نماز قضای 

بدعتی در دین می باشد و شانرا  را به آنان  درنظر بگیرد،  این امر در شرع صحیح نیست و 
 تااالن چنین امری در دین وسنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم وجود نداشته است!

إذا « طوریکه در فوق اشاره کردیم حدیث صریح ،پیامبر صلی هللا علیه وسلم که می فرماید:  
صالح یدعو مات االنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشیاء: صدقة جاریة أو علم ینتفع به أو ولد 

 » له

پذیرد مگر سه عمل گردد و اعمال او پایان میکسی مرد رابطه او با عملش قطع می(ھرگاه
 رسد:که پس از مرگ نیز ھمچنان ادامه دارد و ثوابش به وی می وی

که ھمواره سود و خیرآن جاری است ،مانند  اعمار مسجد و راه و چاه  صدقه جاریه عملی 

 شود .که وقف میخیریه و اعمالی از این قبیل آب و مدرسه و موسسه 

 برندکه ثواب آن ھمیشه ادامه دارد. یکه مردم ازآن سودمو علم و دانشی 

 کند).که ھمواره او را بیاد دارد و با دعای خیر و اعمال خیر از او یاد میواوالد  صالحی
، آن محفوظ استگردد که ھمواره چون اصل که وقف میھدف از صدقه جاری مالی است

 رسد. ثواب و پاداش آن ادامه دارد، و بصاحبش می

گردد و دیگر پس از مرگ وی تجدید که ثواب اعمال میت قطع میمراد از این حدیث اینست 
شود، مگراین سه چیز که از عمل و کسب وی است و بعد ازاو نیز ادامه دارد و پاداش نمی

 رسد.می یآنھا به و



إن مما یلحق المؤمن من عمله :  « گفت پیامبر صلی هللا علیه و سلم بروایت ابن ماجه 

وحسناته بعد موته: علما نشره أو ولدا صالحا ترکه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بیتا البن 
 »السبیل بناه أو نھرا أجراه أو صدقة أخرجھا من ماله فی صحته وحیاته تلحقه من بعد موته

رسد که پس ازمرگ انسان ھمچنان ادامه دارد و ثوابش بوی می خیریازجمله اعمال   یعنی:
، با فرزند که او سبب انتشارش شده است: دانشیشود اعمال زیر استو قطع نمی

که نھد یا مسجدیکه ازخود بارث میگذارد یا قرآنی که از خود بجای میشایسته و صالحی 

برای راھگذران ساخته است یا جوی آبی یا چاه که ای و کاروانسرائی ساخته است یا خانه
که در حال صحت و حیات خود که اجراکرده و احداث نموده است یا صدقه جاریه و وقفیآبی 

 .رسدوقف کرده و بعد از مرگش نیز ثوابش ھمچنان بوی می

نَساِن إِالَّ َما َسَعی «و نیز هللا تعالی می فرماید: و اینکه  )یعنی:39نجم سوره »( َوأَن لَّْیَس لِْإلِ
 ای جز سعی و کوشش او نیست،برای انسان بھره

دعای خیر برای آنھا و بنابراین تنھا امکانی که برای اھدای ثواب به مردگان از طرف ما است، 
،مثال ثواب نماز به مرده نمی رسد ولی  صدقه دادن به فقراء و اھدای ثواب آنھا به مردگان

و موحد سودمند خواھد بود ان شاءهللا در ضمن کسی نباید  دعای شما برای اموات مومن

 خود را از اجر کارھای نیکش محروم سازد و بلکه باید توشه ای برای روز واپسین داشته اشد.
( یا قضای روزه   اھدای ثواب روزه ی نفلیھمچنین بنا بر نظریه ی صحیح از اقوال علما 

 ب آن به مردگان موحد جایز می باشد.رمضان ) برای مرده جایز است، و اھدای ثوا
 39و دلیل خود را آیه  .ثواب قرائت قرآن به اموات نمی رسند علما و بر اساس ارجحترین رای

نَساِن إِالَّ َما َسَعیسوره نجم آورده ند : ( ) یعنی: برای انسان جزحاصل تالش او  َوأَن لَّْیَس لِْإلِ

ا َکَسْبُتمْ لََھا َما َکَسبَْت وَ نیست. و نیز آیه: ( . یعنی: دستاورد آنان برای آنان و 134) بقره لَُکم مَّ
 دستاورد شما برای شماست.

 به طور خالصه:
اوالً: فتوای صحیح علماء این است که انجام عمل نیک از طرف زنده برای مرده جز در مواردی 

حج، عمره، آن را بیان نموده جایز نیست: مانند دعا و طلب آمرزش،   که شریعت محدوده

 ی واجب از طرف میت.صدقه، قربانی و قضای روزه

رسول هللا َصلَّی اÅَّ َعلَْیِه   ثانیاً: خواندن قرآن به نیت ایصال ثواب به مرده جایز نیست، چون از
در این زمینه حدیثی وارد نشده است. سابقاً گفتم که انجام ھیچ عمل نیکی از طرف  َوَسلَّمَ 

ر مواردی که شریعت آن را استثنا نموده جایز نیست و خواندن قرآن برای زنده برای مرده جز د
 ).49-9/47فتاوای انجمن دایمی بحوث علمی و افتا (باشد.  ( میت از آن موراد نمی



پس آنعده از اشخاصیکه  برای مردگان نماز قضا شده شان را بخوانند، جایز نیست و این امر 

 ر شریعت اسالم ندارد.عملی باطل و مردود است که اصلی د
شده داشته باشد، دیگر نباید  نماز فوتزیرا حتی اگر شخصی در حال حیات باشد نیز اگر  

قضای آنرا بجای آورد زیرا نماز واجبی مقید به زمان خاص است یعنی ھر نماز را باید در وقت 
دی نخواھد مشخص شده خود خواند و اگر از وقت خود خارج گردید، دیگر خواندن آن نماز سو

 داشت. 

ْوُقوتًا«چنانکه هللا تعالی می فرمایند: سوره نسا »(إِنَّ الصَّالََة َکانَْت َعلَی اْلُمْؤِمنِیَن کَِتابًا مَّ
 )یعنی: به حقیقت نماز بر مومنین در زمان مشخص خود بر آنھا واجب شده است.103

 قرطبی در تفسیرش فرمود:و در اصل، خواندن نماز برای مرده و یا زنده مشروع نیست، امام 

و علماء اجماع کردند که ھیچ کس برای « ، یعنی: » وأجمعوا أنه ال یصلی أحد عن أحد«
، زیرا نماز یک عبادت بدنی است که ھر شخصی مکلف است خودش » دیگری نماز نمیخواند 

  آنرا بجای بیاورد.
نمایند و آنگاه بر وی نماز ھرگاه مسلمانی فوت کرد باید بدون تاخیر وی را غسل داده و کفن 

جنازه بخوانند و سپس وی را بدون تاخیر دفن نمایند، اما پول جمع کردن برای جبران نمازھای 

فوت شده وی نه فایده   دارد و نه اصلی در شریعت دارد، و نمازھای فوت شده با پول جبران 
فرضش را در نمی شود، بلکه ھر مسلمانی موظف است در زمان حیاتش تمامی نمازھای 

 سر وقت خود بخواند.
اما کسی که نماز فوت شده دارد باید توبه کند و دیگر ھیچگاه زمینه آنرا مساعد نسازد که 

نمازش فوت شود، وگرنه گناھکار می شود و گناه فوت نماز از گناه شراب خواری نیز بیشتر 

 است، و نمی توان با پول آنرا جبران نمود.
بران آن نمازھا باید کسی که نماز قضاء دارد، نمازھای سنت بخواند وطوریکه گفتیم : برای ج

از ابوھریره رضی  مانند نمازھای راتبه و ضحی و وتر و تحیة المسجد و .. زیرا در حدیث صحیح

إن أول ما « فرمود : هللا عنه روایت است : از پیامبر خدا صلی هللا علیه وسلم شنیدم که می
وم القیامة الصالة المکتوبة، فإن أتمھا و إال قیل النظروا ھل له من یحاسب به العبد المسلم ی

تطوع، فأن کان له تطوع أملت الفریضة من تطوعه، ثم یفعل بسائر األعمال المفروضة مثل 
 ).1425ابن ماجه (».(ذلک

شود، نماز فرض ی مسلمان در روز قیامت از آن محاسبه میاولین چیزی که بنده«یعنی: 

شود : نگاه کنید مین را به طور کامل انجام داده که خوب، در غیر این صورت گفته است؛ اگر آ
آیا نماز مستحبی دارد؛ اگر نماز مستحبی (نماز سنت) داشته باشد نماز فرضش از آن کامل 

 ».شودگردد. سپس با سایر اعمال واجب او نیز چنین عمل میمی



فوت شده اش دیگر با پول ، واسقاط ویا اینکه اما کسی که فوت کند، امکان جبران نماز ھای 

 کسی دیگری ، بجای آن نماز بخواند ، وجود ندارد .

ھمچنان بر شخص زنده از لحاظ شرعی  جایز نیست که  بعنوان جبران  نمازی ھای فوت  

شده  شخصی متوفی  نماز خواند ویا ھم اسقاط  بجای نماز  تادیه نماید. بلکه در مقابل 
از ھای نفلی  برای خود بجاء ارد  وبرای  شخصی متوفی  دعای نماید ، این دعا به میتواند  نم

 حق میت انشا هللا استجاب مینماید . 

 حکم کلی در مورد دادن صدقه بجای نماز قضای متوفی :
 خواننده محترم !

 طوریکه در فوق گفتیم  : علمای اسالم در مورد حکم تارک نماز اختالف نظر دارند:
بعضی از علما فرموده اند که تارک نماز ، به ھر دلیلی که باشد ، کافر است، و اگر توبه اول: 

 نکند و به نماز خواندن ادامه ندھد سپس بمیرد، او بر کفر از دنیا رفته است.
دوم: بعضی از علما فرموده اند که اگر به دلیل تنبلی و سھل انگاری نماز نخواند، او کافر 

 اھکار است و گناه او از گناه شرابخوار و زناکار بیشتر و بزرگتر است.نیست ولی به شدت گن
نکته: تمامی علمای اسالم متفق ھستند بر اینکه اگر کسی نماز نخواند و منکر واجب بودن 

 آن باشد، او کافر است.
با این توضیحات؛ اگر رأی اول را بپذیریم که تارک نماز کافر است، در اینصورت صدقه دادن 

او پس از مرگش و یا روزه گرفتن برای او و یا حج کردن بجای وی و نیز دعا و استغفار  بجای

برایش جایز نیست، و اگر انجام شود ارزشی ندارد، زیرا جایز نیست که برای کسی که با کفر 

 از دنیا رفته دعا و استغفار کرد.
کسی که تارک نماز  از علمای ھیئت دائمی افتاء پرسیده شد: آیا استغفار و صدقات برای

بوده و فوت نموده صحیح است؟ و یا برای کسی که بعضی اوقات نماز می خوانده و گاھی 
ھم ترک کرده باشد؟ و آیا جایز است که در تشییع جنازه او حضور داشت و او را در قبرستان 

 مسلمانان دفن نمود؟
شد؛ در اینصورت به کسی که نماز را ترک کند و منکر واجب بودنش ھم با«پاسخ دادند: 

اجماع مسلمانان او کافر شده، ولی کسی که به دلیل تنبلی و کسالت نمازش را ترک کند؛ 

 بر طبق رای صحیح علما او نیز کافر شده است.
بنابراین؛ کسی که عمدا نمازش را ترک کند و سپس بمیرد جایز نیست که برایش استغفار 

ه در تشییع جنازه اش حضور داشت و یا در کرد، و یا بجایش صدقه داد، و جایز نیست ک

العھد الذی بیننا «قبرستان مسلمانان دفن کرد، به دلیل فرموده پیامبر صلی هللا علیه وسلم : 



ی بین ما و آنھا (کفار و مشرکین) نماز مشخصه«یعنی: ». و بینھم الصالة فمن ترکھا فقد کفر

مد وأھل السنن بإسناد صحیح، و نیز روایت أح». شوداست، ھر کس آنرا ترک کند کافر می
حد فاصل میان انسان و «یعنی: ». إن بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصالة«فرمود: 

(اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة ». روایت مسلم در صحیحش». شرک و کفر ترک نماز است
 ).9/69واإلفتاء؛ (

الرزاق عفیفی .. شیخ عبد هللا بن غدیان .. شیخ عبد العزیز بن عبد هللا بن باز .. شیخ عبد 

 .هللا بن قعود شیخ عبد

 برای روزه قضایی میت: سقا طا دادن
دومین موضوع که دردور اسقاط میت مطرح میگردد  دادن به اصطالح فدیه بخاطر  روزه ھای 

 فوتی میت است :
مسلمانان بلکه بر امت قبل از ھمه باید که گرفتن روزه که جمله فرایض است که نه تنھا بر 

یا ایھا الذین  آمنوا  «ھای قبل  نیز فرض گریده بود ، طوریکه پروردگار با عظمت ما میفرماید : 

اى كسانیكه ایمان اورده اید  روزه   »«كتب علیكم  الصیام  كما كتب  على الذین  مـن  قبلكم  
سوره ( »برشما  فرض گـردانیده شده ، چنانكه فرض كرده شده بركسانیكه پیش شما بودند.

 ).183 -بقره: آیه متبركه 
ماه رمضان  بر ھر شخص مسلمان ، که  عاقل ، بالغ ، سالم  ومقیم  در روزه به اجماع علما ء

 . فرض است

 بودن وی ازین حالت تفاصیل خویش را دارند. پاك  زن و  درحالتحیض  ونفاس مسأله 
شر ط  قـادر  بودن  به این معنى  است  كه یك  نفر  مسلمان توان  گرفتن  روزه  را مفھوم 	

داشته  باشد باالى  آنان   گرفتن  روزه فرض میگردد ،  ولـى  مریضان  كه توان  گرفتن  روزه  
وضعیت  صحی  آنان  برھم   میخورد ودوكتوران  براى  آنان گفته را ندارد  وبا گرفتن  روزه  

باشند در صورتیكه روزه  بكیرند به وضعیت جسمانى شان  ضرر  میرسد  در این صورت  

گرفتن  روزه  بر آنان  فرض نبوده . ھر زمانیكه  از مریضى  بھبود  یابند وعذر  موجود مرفوع 
  	گردد به قضا ء  آن مبادرت  ورزند.

 مبحث شیخوخت وکبر سن :	

كبر سن  ھم شیخوخت ویا 	 قابل بحث است مبحثروزه  که مساله موضوع دیگری در 

میباشد ،  بدین معنى است ، آنعده  از مسلمانانیكه  توانمندى   گرفتن  روزه  را از دست  

پیران  » وعلى  الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین«داده  باشند . به اساس این حكم الھى   

توانند روزه بگیرند فدیه ای كه طعام یك مسكین باشد  كه به زحمت می كھن سال



 واجب است).

(اطاقه) به معنی خیلی به زحمت و با صرف تمام قدرت كاری را انجام دادن است)، و عرب  
وقتی كلمه (اطاقه) را به كار می برد، كه قدرت انسان در انجام كاری به آخرین درجه ضعف 

 خود رسیده باشد ومتحمل ناراحتی و مشقت فراوان گردد.

ھستند كه با مشقت فراوان می توانند روزه در این آیه شریفه منظور از ( یطیقونه) كسانی  
بگیرند، مانند اشخاص پیرو از كار افتاده و انسانھای بسیار ضعیف و الغر ، و زنان شیرده به 

 اطفال ، وزنان حامله، و مریضھایی ھستند كه امید به بھبودی آنھا نیست. 

د روزه نگیرند بر این گونه اشخاص ، روزه گرفتن برایشان بسیار مشكل است. می توانن

، طعامی شخص  به جای روزه ھر روز یك انسان فقیر را طعام دھندوطوریکه قبآل گفتیم این 

كه باید به اندازه باشد كه یك انسان معتدل را سیر كند، و وقتی این فدیه را دادند دیگر قضای 
 .  روزه بر آنان واجب نیست

شخاصی  میگردد كه به امراض مزمن  كه شامل  حال  انعده ازا پرورد¹ار  ھمچنان این  حكم 
  .شامل میÕردد  نیزعالج  دوباره  آن  غیر ممكن  باشد 

 که ھمان دھند   کفاره  برآنان  گرفتن  روزه  فرض  نیست بلکه در بدل  آن میتوانند  یعنی 

 یک  روزه فرد مسکین  بر او واجب میÕردد .   سیر  كردن
به شمار می آید؛  پرورد¹ار  این عمل نوعی رخصت و آسانگیری از جانب  در شرعیت اسالم 

خداوند آسایش شما را  ) .( یِریُد اÅُّ بُِكُم اْلیْسَر َوالَ یِریُد بُِكُم اْلُعْسرَ  (چنانگه می فرماید: 

 ) 185بقره/ ) (خواھد و خواھان زحمت شما نیستمی
یِن ِمْن َحَرجٍ َوَما َجَعَل َعلَیُكْم  (  و می فرماید:  و در دین كارھای دشوار و سنگین را  ) (  فِی الّدِ

 ).78سوره  حج/)  (  بر دوش شما نگذاشته است
 ابن عبّاس(رض) می گوید:

در ماه رمضان روزه نگیرد، ولی به خاطر  که  ( به انسان پیر و کھنسال اجازه داده شده است

 روزه بر او واجب نیست.)ھر روز خوراک یک نفر فقیر را بپردازد، و قضای 

و بخاری با عبارتی نزدیک به این حدیث از ابن عباس روایت نموده است که این آیه درباره  

َوَعلَى الَِّذیَن یِطیُقونَُه فِْدیٌة طََعاُم ِمْسكِیٍن َفَمن سالخوردگان و امثال انھا نازل شده است:( 
كه توانائی انجام آن را ندارند ( ھمچون پیران ضعیف و  ) (و بر كسانیتَطَوََّع َخیراً َفُھَو َخیٌر لَُّه 

بیماران ھمیشگی و كارگرانی كه سالیانه پیوسته به كارھای سختی ، مانند استخراج 

ای كه پیوسته به كار سنگین سنگ اشتغال دارند ، و زندانیان محكوم به اعمال شاقهزغال
راك مسكینی است ( از خوراك متوّسطی گردند ) الزم است كّفاره بدھند ، و آن خووادار می

خورانید و باید در برابر ھر روزی یك خوراك متوّسط كه بتواند به طور كه به خانواده خود می



معتدل مسكینی را سیر كند بپردازید ) و ھر كه كار خیر را پذیرا شود ( و بر مقدار فدیه بیفزاید 

( سوره بقره/  ایه   ) برای او بھتر است.}  ، و یا عالوه از روزه فرض ، روزه سنّت نیز بگیرد
:184   ( 

میفرماید  ما ار با عظمت گپرورد ھمچنان در مساله ماه مبارک  رمضان  موضوع مسافرت است 
.  

ٌة ِمْن أَیاٍم ُأَخرَ  « كسانیكه  از شما مریض ویا در سفر » َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریًضا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ

شمار روز ھاى  دیگر  آنرا بگیرد. (  یعنی برای روزه دار  جواز دارد كه روزه ماه مبارک را باشد ، 
 افطار نماید. )

به مجرد كه مسافر  به حالت  مقیم آید به گرفتن  روزه  آغاز وایام قضا ء شده را  قضائى  

  	بیاورند.

احکام مسافرت تطبیق علما ء میگویند   بر آنعده اشخاصی  در ماه مبارک رمضان ھمچنان 

 میگردد که مصروف مسافرت مباح باشد .

 میت : قضایی روزه ھایدر بدل اسقاط تادیه 

که بنابر عواملی ( مریضی ، پیری وکھنسالی ،مسافرت ) وسایر عواملی دیگری  یمسلمان

که توان گرفتن روزه مبارک رمضان نداشته باشد ، میتواند در حیات خویش فدیه ویا قضای آنرا 
 بجاء ارد. 

در صورتیکه شخص مریض باشد باالی او  اساسا روزه فرض نمی باشد ، واگر مسافر باشد 

میتواند در حیات مقیم بودن قضای آنرا بجا ارد واگر شیخ فانی باشد  میتواند در بدل ھر روز 
 صدقه دھد .

 حکم کسیکه  مرده است و روزه قضا دارد:
کسیکه  نتوانسته روزه ماه رمضان را بگیرد و پیش از قضای آن در ھمین سال به اثری مریضی 
که عاید حالش بود ، که نتوانست به اثر آن روزه بگیرد وبمیرد ،این بدین معنی است  که ھنوز 

عذرش از بین نرفته و مرگش فرا نرسد نه بر وی قضای روزه است نه فدیه آن و نه گناھکار 

د و اگر بعد از آن که امکان قضای آن را داشت  وفات  یافت ، بر وی واجب است که می گرد
گرم ) طعام و  ٧٠٠در حدود  گذشته را جبران کند یعنی باید از میراث او برای ھر روز یک مد (

 خوراکی برای مساکین  داده شود . 

این مساله  فتوا داده  بن عباس  در مورد هللاطوریکه ام المومنین حضرت بی بی عایشه و عبد

 فلیطعم عنه ولیه مکان یوم مسکینا من مات و علیه صیام شھر«  اند و در حدیث آمده است :

( ھر کس بمیرد و بر وی روزه واجب بود باید ولی و وارث او برای او و به جای ھر روزه یک  »



 نفر مسکین را اطعام کند ) .

و ولی میت حتما به جای روزه فوت شده وی  و در قول دیگر آمده است الزم نیست که وارث
طعام و خوراکی بدھد بلکه می تواند به جای وی روزه ھم قضا کند و مستحب است که 

 من مات و علیه صیام صام عنه ولیه«  چنین کند چون پیامبرصلی هللا علیه وسلم  فرموده :
قضا کند ) رواه الشیخان و  ( ھرکس مرد و بر وی روزه قضا بود ولی او به جای او روزه اش را »

 غیرھما . 

 و در روایت دیگر آمده است :

اگر خواست روزه اش را قضا کند . ودر بین دو روایت : ھرکس مرد و بر وی روزه قضا بود ولی  

او روزه اش را قضا کند و روایت : او به جای ھر روز قضای وی یک نفر مسکین را اطعام کند . 

 که ھر یک از این دو امر کفایت کند . مخالفتی نیست چون می شود

 قضا آوردن روزه ھای نذری توسط ولی ّ میت:

ھیچ جای شک نیست در صورتیکه میت وصیت کرده باشد ولی میت میتواند روزه البته در این 

توجه خوانندگان را به حدیث از طرف میت  بجا ء ارد ازجمله   ھای نذری را مطابق حکم 
 :احادیثی ذیل جلب مینمایم 

 آول :

اولین حدیث در این بابت حدیثی است که از حضرت بی بی عایشه (رض ) روایت گردیده  

ِ صلی هللا علیه وسلم َقاَل َمْن :  «است که میفرماید  َّÅَعْن َعائَِشَة رضی هللا عنھا أَنَّ َرُسوَل ا

یعنی: ھر كس در حالی بمیرد )  ، مسلم. 4/156بخاری (» م َ َعنه َولیهَماَت َوَعلَیِه ِصیاٌم َصا
 كه روزه ھایی بر ذمه اش باشد، ولی ّ او بجایش روزه بگیرد.

 دوم :

دومین حدیث در این بابت حدیثی است که از حضرت  سعد بن عبادة (رض ) روایت گردیده  
ِ صلی هللا علیه  أَنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدَة رضی:  «است که میفرماید  َّÅهللا عنه اْسَتْفَتى َرُسوَل ا

(سعد بن عباده از رسول هللا صلی ». وسلم َفَقاَل إِنَّ ُأِمّی َماتَْت َوَعلَیَھا نَْذٌر َفَقاَل اْقِضِه َعْنَھا
اش بود؟ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پرسید: مادرم در حالی فوت كرد كه نذری بر ذمه

 فرمود: تو نذر او را بجای آور). هللا علیه وسلم 

 ابن قیم در اعالم الموقعین بعد از بیان حدیث فوق و تصحیح آن می گوید:

برخی محتوای این حدیث را كلی دانسته و روزه فرضی و نذری را شامل قرار داده اند. اما  

تواند  گروھی ھیچكدام را قبول ندارند. و برخی قائل به تفصیل ھستند . می گویند: ولی می
قضای روزه ھای نذز را بجا آورد ، نه روزه ھای فرض را، و این سخن ابن عباس و پیروان او 

است. و ھمین رای، صائب به نظر می رسد. زیرا ھمانگونه كه كسی نمی تواند بجای كسی 



دیگر نماز بخواند و مسلمان شود، نمی تواند كه بجای او روزه بگیرد. البته روزه نذری مانند 

ی وقرضی  است كه كسی دیگر می تواند آنرا بجا آورد. ھمانطور كه می تواند وام وقرض وام
 او را پرداخت نماید.

بر این اساس است كه توبه كسی دیگر بجای دیگری و اسالم و نماز خواندن دیگری بجای 
 كسی دیگر پذیرفته نیست.

داش  را  آن  قضای  امكان  گشازمر  وازپیش  باشد  قضا  روزه  بروی  و  بمیرد  اگركسی  اما

  دارند.  اختالف  او  حكم  درباره  فقیھان  ،است  نكرده  قضا  و  ته
ا  ولی  ھستندكه  برآن  شافعی  مشھورمذھب  و  ومالك  ابوحنیفه  جمله  از  علما  جمھور

(یك چھارم   » مد«   یك  را  روزه  ھر  بایدكفاره  لیكن  بگیرد،  روزه  او  بجای  جایزنیست  و

   .)از غیر آن  صاع  یك  یا  و  گندمصاع  نیم  حنفیه  برای(  بپردازد  طعام  )كیلوگرم٢١٧٦  از
 ولی پیروان مذھب شافعی میگویند :

بگیرد وبدین ترتیب میت برئه ذمه میگردد   روزه  او  جای  به  او  ولی  باشدكهمی  مستحب 
   .نیست  الزم  ای، وكفاره

عصبه »    یا  وارث   خواه  است  او  خویشاوند  میت » ولی « از  ھدف

  .است  آنان  غیر  یا  » كنند می  دفاع  ازانسان  كهنزدیك  خویشاوندان  =
   ولی«    اجازه  با  چنانچه  ،گرفتروزه  «   میت«    بجای  ایبیگانه  اگر شخص 

   .نیست  صحیح  نباشد  «  ولی«   اجازه  با  اگر  و  است  ھم صحیح  باشد  « 
ك  اندكردهاستدالل  )رض(عایشه  از  شیخین  و  احمد  روایت  به  خویش  رای  این  بر  آنان

   :است  گفته  ه

»  من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه«  فرمود:    مپیامبر صلی هللا علیه و سل
 .باشد)  روزه  او  بجای  خواست   اواگر   ولی  بود  قضا  روزه  وبروی  مرد  (اگركسی

 « . شاء  ان«   :است  افزوده  بدان« حسن«   سند  با  بزار

پیامبر   پیش  ردیم:  «   اندكهكرده  روایت  عباس  ابن  از  سنن  صاحبان  و  احمد  امام
صلی هللا علیه و 

آی  ،است  شده  قضا  او  ماه  یك  روزه  و  مرده  مادرم  خدا،  رسول  ای  :وگفت  آمد   سلم
 :گفت   پیامبر صلی هللا علیه و سلم  ؟قضاكنم  را  ماه  این  او  بجای  توانممی  من  ا

 »  فدین هللا أحق أن یقضى«  قال:   قال   : نعم .»  لو كان على أمك دین أكنت قاضیه؟« 

قرضدار میبود  بكسی  مادرت  ( اگر 
پیامبر صلی هللا علیه و   .بلی   اوگفت  ؟كنیپرداخت  را  وی  قرض   كهبودی  حاضر  ،

 گردد ) .  باید پرداخت كه  تر استشایسته  خداوند  قرضداری بنابراین  :گفت سلم



امام  

م  یاران  و  داریم  عقیده  بدان  ما  كهایبرگزیده  صحیح  سخن نست ای  :است  گفته  نووی
 اند.دانسته  صحیح  را  آن  صریح و  صحیح  احادیث  بدین  توجه  با  ما محدث و فقیه  حقق

  یادداشت:
در برخی از مسلمان طوری معمول است که در اخیر ماه مبارک رمضان در جنب اینکه صدقه 

ود را تادیه میکند ، به تادیه صدقه فطر مادر ویا پدر وسایر اقارب خویش نیز روزه خود وفامیل خ

 اقدام مینمایند .

  در مورد باید گفت:
زکات فطر و یا ھر زکات دیگری برای میت داده نمیشود، زیرا میت دیگر مکلف نیست، مگر 

اینکه زکات فطر و یا زکاتھای دیگرش را در حال حیات نداده باشد که در اینصورت باید مقدار آن 
از مرگش توسط میراثبرانش پرداخت شود زیرا این زکات حق خداوند است که مانند زکات پس 

 قرض 

 مانده و تا آن زکات داده نشود از گردنش نمیافتد.  ردنش بر گ

(متفق علیه)، یعنی: ( » فدین هللا أحق أن یقضی« پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

 قرض خداوند اولی تر است که پرداخت شود).

 قربانی برای پدر ومادر متوفی :

قربانی ھم مادر متوفی خویش  درکشور ما معمول طوری است که فرزندان برای پدر ویا ھم

 وبشرح ان پرداخته محمد بن صالح العثیمین چنین فورمولبندی مینمایند . این موضوع را شیخ 

 است :
اصل آنست که قربانی در حق زندگان مشروع است، ھمانطور که رسول خدا صلی هللا علیه «

آنچه بعضی از عوام وسلم و اصحابش برای خود و خانواده خویش قربانی می کردند، و اما 
گمان می کنند و قربانی را به اموات اختصاص می دھند (بصورت مجزا برای اموات قربانی می 

 کنند)، اصلی ندارد.
 (بطور کلی) قربانی کردن بجای اموات سه قسم است :

 اول :

به تبع زندگان از طرف اموات نیز قربانی شود، مثال شخصی برای خود و خانواده اش قربانی  
ی کند، و در این قربانی ھمزمان برای زندگان و اموات (خانواده اش) نیت می کند، (این کار م

جایز است) چنانکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم بجای خود و خانواده اش قربانی می کردند، 

 (و برای) افرادی از خانواده نیز که قبال فوت کرده بودند (نیت می کردند).



 دوم : 

قربانی می کند چونکه بدان وصیت کردند و وصیت آنھا تنفیذ می شود، (این از طرف اموات 
واجب است مگر کسی که از تنفیذ آن عاجز باشد)، دلیل آن این فرموده هللا متعال است : 

َ َسِمیعٌ « َّÅُلونَُه إِنَّ ا لَُه بَْعَد َما َسِمَعُه َفإِنََّمآ إِْثُمُه َعلَی الَِّذیَن ُیبَِدّ ). 181(بقره » َعلِیمٌ  َفَمن بَدَّ

پس کسانی که وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دھند، گناه آن، تنھا بر کسانی  «یعنی : 

 ».دھند؛ خداوند، شنوا و داناستاست که آن (وصیّت) را تغییر می
 سوم : 

مستقال بجای اموات (یعنی بطور مجزا از طرف آنھا) و به جھت تبرع (در حق آنان) قربانی کند، 

ال برای پدر یا مادر متوفای خود گوسفندی را ذبح کند و ثواب آنرا به او اھداء کند) این جایز (مث

است، و فقھای حنابله با قیاس بر صدقه گفتند : ثواب آن به میت می رسد و از آن منتفع می 
 گردد.

ی اما فکر نمی کنم قربانی کردن اگر مجزا برای میت باشد جزو سنت باشد؛ زیرا پیامبر صل
هللا علیه وسلم برای ھیچیک از اموات خویش بصورت مجرا قربانی نکردند، مثال برای عمویش 

حمزه که جزو عزیزترین نزدیکانش بود قربانی نکرد، و یا (بصورت مجزا) برای فرزندانش که فوت 

کرده بودند قربانی نکردند، درحالیکه سه دختر ایشان که ازدواج ھم کرده بودند و سه پسر 
شان در زمان حیات مبارکشان فوت کردند، و یا (بصورت مجزا) برای ھمسرش خدیجه کوچک

قربانی نکرد درحالیکه خدیجه از محبوبترین زنانش بود، و از صحابه ھم وارد نشده که یکی از 

(تفصیل موضوع را میتواند در رسالة أحکام ». آنھا برای اموات خود قربانی کرده باشد..
    العه فرماید .األضحیة والذکاة  مط
  حج از طرف میت:  اسقاط فریضه

بی  سعی  و  کعبهخانه  طواف  عبادت  اداء  بمنظور  مکه  قصد  از  است  عبارت  شرعاً   حج
بخاطر   تنھا  حج  دیگر مناسک  و  درعرفه  ووقوف  ومروه  صفا  ن

 او.  رضای  طلب  و  پروردگار  امر  اجابت

 دین  ضروریات  از  کهاست  فرایضی  از  یکی  و  است  اسالم  پنجگانه  ارکان  از  یکی  حج
بدون شک انکارکند،  را  آن  وجوب  ھرکس  بنابراین  .است  شده  مقدس اسالم  شناخته

  باشد.می  اسالم  از  مرتد  و  کافر
حج   علما  جمھور  برگزیده  بقول  بنا 

»(    وأتموا الحج والعمرة Û«  آیه  زبرا  .است  شده  واجب  ھجری  ششم  سال  در

اس  شده  نازل  سال  درآن  .دھید)  انجام  وکمال  بتمام  هللا  رضای  برای  را  عمره  و  حج
  حج  اتمام  =  اتّموا«    از  مراد  کهاست  درست  وقتی  این  و  ت



  باشد.   آن  وفرضیت  وجوب  آغاز  « 

«   نخعی  ابراھیم»    و«    مسروق«     و  «  علقمه«     درقرائت  نظریه  این  درتایید
  بجای

  .است  کردهروایت  صحیح  سند  با  آنرا  طبرانی  که است  آمده» اقیموا«   «  اتّموا«  
 باشد. به ھمه  شده  واجب  دھم  یا  نھم  سال  در  حج  کهاست  داده  ترجیح  القیم  ابن 

 حج از پنج بنای  اسالم بوده وکسانیکه استطاعت آنرا داشته باشد باید آنرا انجام دھد .

 ؟استطاعت حج چیست
 ، فھم استطاعت در حج عبارت است از:است  حج وجوب  یکی از شرطوتوانائی  استطاعت

 ،کھنسالی پیری  بعلت  اگركسی  باشد،  داشته  سالم  تندر قدم نخست   باید  مكلف -1

فرضیت  گردید،ناتوان  و  عاجز  حج انجام  از  ،نیست  آن  بھبودی  به  ویا مریضی که  امیدی
را  شخصی دیگری باید  باشد،  داشته  ثروتی  حج از ذمه اش ساقط میگردد و اگر

 خود به ادای مراسم حج اعزام نماید . جای  به

 باشد .  امان  و  امن  باید  راه -2 

 است . ذھاب  و  ایاب  و  سواری  وسیله  و  وشهت  داشتن - 3-4

علماء   آذوقه  و  توشه  در باره 
تحت  افراد  و  خانواده  نفقه  و  خود  تندرستی  برای  باشدكه  آنقدرداشته  باید  میفرمایند:

ل  و  مسكن  ازقبیل  باشد  او  ضروری  و  اصلی  حوائج  بر  مازاد  و  باشد  كافیوی  تكلف  

دمی  انجام  را  فریضه  این  اینكه  تا  وكار،  كسبوسیله  و  ذھاب  و  ایاب  وسیله  و  اسب
 گردد.برمی  و  ھد

سفر علما ء میفرما یند   وسیله  درباره

  كند.تامین  را  ھوا  یا  بحر یا  زمین  طریق  از  ذھاب  و  ایاب  وسیله  باشد  قادر  باید  : 
 طالب میفرماید :ابی  بن  در حدیثی حضرت  علی

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بیت هللا ولم یحج، فال :«  گفت  پیامبر صلی هللا علیه و سلم   
»  علیه أن یموت إن شاء یھودیا، وإن شاء نصرانیا

را   ذھاب  و  ایاب  وسیله  و  توشه  و  مصرف   (ھركس

نص  چون  یا  بمیرد  یھودی  چون  خواھدمی  كند،نمی  فرق  نرود،  حج  به  و  باشد  داشته
وÛ على الناس حج البیت من استطاع إلیه «  خداوند متعالی میفرماید :   زیرا  رانی ) . 

 ) ترمذی  بروایت   (»   سبیال
پنجمین شرط که در برابروجوب حج وجود دارد  امن  وامنیت راه است که  -5

 خوف  و  ترس  یا  كردنزندانی  مانند  باشد،  داشته  وجود  سفرحج  به  رفتن  موانع  نباید:



 .است  كاراین  از  مانع  كهحاكمی  از 

بنا زمانیکه انسان زنده  و فوت نکرده و توانایی رفتن به ادای  حج را داشته باشد ، باید 
گر توانایی خودش به حج واجب برود و نمی تواند آنرا به زمان بعد از مرگش موکول کند، و اما ا

اما اگر  بجاء ارد .حج فریضه را رفتن ندارد می تواند مسلمانی را نایب خود کرده تا بجای وی 
 در زمان حیاتش توانایی مالی را نداشته است ، شرعا حج بر وی واجب نبوده.

 حج بعد از مرگ:

 طوریکه مالحظه فرمودید  در شرایط وجوب حج آمده است :

ه : مسلمان ، بالغ ،عاقل و آزاد باشد ( برده نباشد ) و حج باالی کسی فرض است ک 
 استطاعت مالى و بدنى و امنیتی راه رسیدن به مشاعر مقدسه را داشته باشد .

و برای زنان در جنب پنچ شرط متذکره ، شرط ششم نیز اضافه گردیده که آن عبارت از 
 موجودیت محرم شرعی است .

مریض ، پیری  ستطاعت مالی درد ولی به علت در جنب اینکه ا حاال اگر یک مسلمان

وکھنسالی ، نمیتواند  ، عازم مراسم حج گردد ،  در این صورت بر وی الزمست شخصی 
 . دیگری را به نیابت  خویش  به حج روان کند

ولی اگر وضع طوری پیش اید که  او شخصی را به نیابت خویش به حج اعزام نداشت ، ودر 
ھمین  مدت وفات کند وبه حق برسد ، پس بر ورثه متوافی است که  از مال ماترکه ، متوفی  

به توافق سایر ورثه ، جدا نموده ،  مقدار مالی را که برای ادای مراسم حج کافی باشد  

 انجام مراسم حج برای شخص متوفی   ، به حج اعزام نماید . ووکیلی  را برای
زیرا حج بمانند یک َدین و قرض بر دوش او باقی مانده، و ادای َدین الھی برحق تر است از  

َقاَل َرُجٌل: یَا «سایر دیون است، چنانکه نسایی از ابن عباس رضی هللا عنه روایت می کند : 

، إِنَّ أَبِی مَ  ِ َّÅأََفأَُحجُّ َعْنُه؟ َقاَل: أََرأَْیَت لَْو َکاَن َعلَی أَبِیَک َدْیٌن أَُکْنَت َقاِضیَُه؟ َرُسوَل ا ، اَت َولَْم یَُحجَّ
ِ أََحقُّ  َّÅ٢۶٣٩نسائی (» َقاَل: نََعْم. َقاَل: َفَدْیُن ا.( 

مردی گفت : ای رسول خدا! پدرم فوت کرده و به حج نرفت، آیا بجای او حج کنم؟ «یعنی : 
بود، آیا قرض اش را پرداخت نمی کردی؟ آن مرد گفت: بلی، می ود : اگر پدرت قرضدار فرم

 ».پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود : پس ادای َدین خداوند برحق تر است (تا اداء شود)

  امام ابن قدامه گفته:
ھرگاه کسی که بر وی حج واجب شده فوت کند ولی به حج نرفته باشد، واجب است «

مقدار مالی را که برای حج کافی باشد از مالش جدا نمود، چه از روی عذر آن حج را ترک 

 کرده باشد یا بدون عذر، و این رأی حسن بصری و طاوس و شافعی نیز ھست.



 رای امام ابوحنیفه وامام مالک:
ت فوت کند ، فرضی مسلمان مالک میفرمایند: زمانیکه یک صاحب ابوحنیفه وامام  صاحب  ماما

ساقط میگردد ، ولی اگر متوافی وصیت به حج کرده باشد ، ورثه   حج ھم از دوش اش
 را بجاء اورند . بجای او مراسم (مال متروکه اش) میتوانند ، از یک سوم ماترکش 

قرار  نخعی نیز صاحبشعبی و امام  یه وامام مالک مورد تائید امام فامام ابوحن  این نظریه 
ـه ، و گفتند : چونکه حج عبادتی بدنی است و لذا با مرگ ساقط خواھد شد، ب گرفته است 

 مانند نماز .

زنی از :« در این مورد حدیثی که از ابن عباس روایت گردیده است دلیل میاورند : میگویند 
پیامبر صلی هللا علیه وسلم درباره پدرش سوال کرد که مرده ولی حج نرفته؟ پیامبر صلی هللا 

 وسلم فرمود : بجای پدرت حج کن)علیه 

ودر حدیثی دیگری از ابن عباس روایت است : ( زنی نذر کرده بود حج رود، ولی فوت می 
کند، برادرش نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمد و درباره آن سوال کرد؟ پیامبرصلی هللا علیه 

کردی؟ گفت : چرا نه ،  رت قرضدار می بود قرضش را قضاء نمیـفرمود : آیا اگر خواھ وسلم 
ین خدا را نیز قضاء کن چرا که او برحق تر است نسبت به قضای َدین) ( راوی دفرمود : پس 

است ) ، و چونکه این حقی است که بر دوش وی مانده و نیابت پذیر  نسایی  ھردو حدیث 

نیابت است، و با مرگ ساقط نمی شود مانند قرض، و قابل قیاس با نماز نیست چونکه نماز 
 ) مختصرا.٣/١٠١» (المغنی   ». «نمی پذیرد

 ت:ــادداشـی

وخانواده اش نبوده که   اگر مسلمانی در زمان حیاتش مالک مقدار پولی مازاد بر نفقه خود
کفایت حج اش را کند، در اینحالت حج اسآ سا بر او واجب نیست، و واجب ھم نیست حتما 

 آنکه کسی از باب احسان بجای وی حج کند.کسی بجای او (بعد از مرگش) حج کند، مگر 

 از جناب عالمه ابن عثیمین سوال شد :
ی دارم که به سرطان مبتال شد، و امسال فوت نمود و سن وی نوزده سال بود و رمن براد 

فریضه حج را اداء نکرد، ضمن اینکه ایشان بمدت پنج سال به این مرض گرفتار بود، آیا بجای او 
 یا کفاره ای ھست؟حج بجا آوریم؟ و آ

الزمست بپرسیم : آیا این جوان مالی داشته که بتواند با آن حج کند؟ اگر «جواب دادند : 

پاسخ مثبت است، پس الزمست بجای او حج انجام شود، و اگر مالی نداشته (که کفاف حج 
گر رفتن کند) بر او واجب نیست، و در حالی فوت کرده که فریضه حج بر دوش او نبوده، اما ا

» اللقاء الشھری ». « احسان کنید و بجای او حج کنید، اشکالی بر آن نیست ، خواستید 



)۶٢/۵. ( 

بر این اساس؛ چنانچه آن مردی که فوت کرده در زمان حیاتش مال کافی برای ادای حج 
یعنی  داشته، پس حج بر وی واجب بوده، و آنچه سوال کننده انجام داده (یعنی از ماترکش 

بجای او حج کرده) کاری درست و صحیح بوده است، چرا که انجام حج ثی اش مال مورو
بوسیله ماترکش مقدم بر ورثه است، اما الزمست  سایر ورثه را از انجام فیصله  مطلع  

 .وهللا اعلم بالصواب  ساخت . 

  :به میت یرسیدن ثواب مالی وبدن
 ود دارد :جاساسی ودر مورد رسیدن ثواب مالی وبدنی برای میت سه نظریه 

 معتزله :

میگویند که ثواب اعمال  خواه بدنی باشد یا مالی بشمول دعا برای میت نمی رسد . که از  
 نظر ما این نظریه مردود میباشد .

مذھب امام ابو حنیفه ، امام  احمد وجمھور علماء  ھمین است که که ثواب اعمال بدنی  

 ومالی  ھر دو به میت میرسد .

 م :نظریه سو

اینست که ثواب اعمال وصدقات مالی به میت میرسد ولی اعمال بدنی  چون ثواب  نماز ،  
روزه وتالوت قرآن عظیم الشان به اموت نمی رسد . این قول  اما  شافعی  امام مالک  

 میباشد وبرخی از پیروان مذھب امام ابو حنیفه  نیز بر ھمین رای میباشند.

 ه ھا:فواید میت از اعمال نیک زند

 متوفی  در چند صورت از اعمال نیك  زند ھا فایده وبھره می برند :
 مند می شود عبارت از دعا ء است :اولین چیزیکه میت  از زنده ھا  بھره -1

دعای مسلمان در حق میت بشرط اینكه، شرایط قبولیت دعا فراھم شود. خداوند می  -
 فرماید:

یُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذیَن َسبَُقونَا بِاِإلیَماِن َوالَ تَْجَعْل فِی  َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِھمْ «

 )  10سوره الحشر: آیه  » ( ُقُلوبَِنا ِغالً لِلَِّذیَن آَمُنوا َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحیمٌ 

برادران دینی ما را كه پیش از ما با  ترجمه: آنان كه بعداً می آیند و می گویند: پروردگارا ما را و

ایمان رفته اند، مورد مغفرت قرار بده و در دلھای ما ھیچ نوع كدورتی نسبت به مومنین راه 

 نده، پروردگارا تو رؤف و مھربانی.

 ھمچنان پیامیر صلی هللا علیه وسلم فرموده است :

ُمْسَتَجابٌَة ِعْنَد َرْأِسِه َملٌَك ُمَوكٌَّل ُكلََّما َدَعا ألَِ◌ِخیِه بَِخیٍر  َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسلِِم ألَِخیِه بِظَْھِر اْلَغیبِ «



 ).87-8/82مسلم (». َقاَل اْلَملَُك اْلُمَوكَُّل بِِه آِمیَن َولََك بِِمْثلٍ 

یعنی: دعای مسلمان در حق برادر مسلمان خویش و در غیاب او، یقیناً قبول می شود. 
رد، ھرگاه در حق برادر مسلمانش دعای خیر می كند، آن فرشته فرشته ای نزد او حضور دا

 می گوید: آمین(خداوندا استجابت كن) و در حق خودت نیز این دعا قبول شود. 

دومین چیزیکه میت از زنده ھا  فا یده وبھره می برد : اشتراک دوستان اقارابا وکافه  -2

مفھوم کلی وحقیقی  نماز جنازه را    مسلمانان  است در تشیع مراسم جنازه میت است ، زیرا

دعاء و استغفار برای میت تشکیل مید ھد واین بھترین ھدیه است که برادر مسلمان در حق 
 میت بعمل می اورد .

 سومین  چیزیکه میت از زنده بھره مند میشوند :طوریکه در فوق یاد اور شدیم : -3

ر این  مورد توجه خوانندگان را با چند قضا آوردن روزه ھای نذری توسط ولی ّ میت است : د 
 حدیث ذیل جلب می نمیام :

 الف:

ِ صلی هللا علیه وسلم َقاَل َمْن َماَت َوَعلَیِه ِصیاٌم « َّÅَعْن َعائَِشَة رضی هللا عنھا أَنَّ َرُسوَل ا

)، مسلم. (ھر كس در حالی بمیرد كه روزه ھایی بر ذمه اش 4/156بخاری (» َصام َ َعنه َولیه

 اشد، ولی ّ او بجایش روزه بگیرد. )ب

 ب:

ِ صلی هللا علیه وسلم َفَقاَل إِنَّ ُأِمّی «  َّÅأَنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدَة رضی هللا عنه اْسَتْفَتى َرُسوَل ا
سعد بن عباده از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ».((َماتَْت َوَعلَیَھا نَْذٌر َفَقاَل اْقِضِه َعْنَھا

اش بود؟ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  م در حالی فوت كرد كه نذری بر ذمهپرسید: مادر

  فرمود: تو نذر او را بجای آور).
 ابن قیم در اعالم الموقعین بعد از بیان حدیث فوق و تصحیح آن می گوید: 

برخی محتوای این حدیث را كلی دانسته و روزه فرضی و نذری را شامل قرار داده اند. اما 

ی ھیچكدام را قبول ندارند. و برخی قائل به تفصیل ھستند . می گویند: ولی می تواند گروھ
قضای روزه ھای نذز را بجا آورد ، نه روزه ھای فرض را، و این سخن ابن عباس و پیروان او 

است. و ھمین رای، صائب به نظر می رسد. زیرا ھمانگونه كه كسی نمی تواند بجای كسی 
مسلمان شود، نمی تواند كه بجای او روزه بگیرد. البته روزه نذری مانند  دیگر نماز بخواند و

وامی است كه كسی دیگر می تواند آنرا بجا آورد. ھمانطور كه می تواند وام او را پرداخت 

 نماید.

بر این اساس است كه توبه كسی دیگر بجای دیگری و اسالم و نماز خواندن دیگری بجای 

پس آنچه که در سوال سوال کننده مطرح شده است مبنی بر كسی دیگر پذیرفته نیست.



  اھدای ثواب نماز،صحیح نیست.و نماز را نمی توان ھمانند صدقه در نظر گرفت.

چھارمین  چیزیکه میت از زند ھا فایده وبھرمند میگردد : تادیه قرض ھای میت  توسط ولی  -4
 یا غیر ولی است . 

م صراحت تذکر رفته است که : بازماندگان شخص فوت در تعلیمات دین مقدس اسالم با تما
شده، برای پرداخت قرض ھایش باید از مال میت  مبادرت ورزند. حتی اگر تمام ثروتش در این 

راه صرف شود. و اگر ثروتی از خود باقی نگذاشته بود ولی در زمان حیات برای پرداخت قرض 

ض ھایش را بپردازد. و اگر دولت، چنین ھایش  خود تالش نموده بود، دولت مکلف است که قر
 نکرد و افراد خیری قرض ھایش  را پرداخت نمودند اشکالی ندارد.

 گوید: در حدیثی  سعد بن اطول می -1

برادرم فوت کرد و سیصد درھم از او بجا ماند. زن و فرزندانی نیز داشت. من تصمیم گرفتم  
 ھا  توزیع نمایم . اش را برای آنترکه

برادرت بخاطر قرض ھایش  در قبر زندانی است.  هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود : رسول 
 قرض ھایش  را بپرداز. رفتم و قرض ھایش را  پرداخت نمودم. 

ای پیامبر خدا! تمام قرض  سپس نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  برگشتم و گفتم: 

 ھا زنی بود که شاھد  نداشت.دعی آنھای برادرم را پرداخت نمودم، جز دو دینار. زیرا م

ٌة أو َصاِدقة« رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود:  (یعنی طلب آن زن  ».أَْعِطَھا َفإِنََّھا ُمِحقَّ

 گوید).را نیز بده، چرا که او راست می

 گوید:سمره بن جندب می -2

در روایتی دیگر، بعد از برگزاری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بعد از برگزاری نماز جنازه ، و  

 آیا از فالن طایفه، کسی اینجا حضور دارد؟  نماز صبح، فرمود : 

ھمه سکوت اختیار نمودند. و شیوه معمول صحابه به این صورت بود که ھرگاه رسول هللا 

کردند. رسول نمود، ھمه سکوت میصلی هللا علیه وسلم  ابتدا به ساکن، سوالی مطرح می

 هللا علیه وسلم  این سوال را سه بار تکرار کرد ولی کسی جواب نداد. هللا صلی

آنگاه مردی که  گوید: آن شخص، از فالن طایفه است. روای می سرانجام مردی گفت:  

 شد، از انتھای مجلس برخواست.ازارش بر زمین کشیده می

جواب ندادی؟ سپس  چرا بار اول و دوم به سوالم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: 

فرمود: فالن شخص ـ که از طایفه آنان بود ـ بخاطر قرض ھایش  از رفتن به بھشت منع شده 

است. اگر مایلید، قرض ھایش  را بپردازید تا راه او بسوی بھشت باز شود. و گرنه، او را به 
قات نمودی عذاب الھی بسپارید. پس اگر خانواده او و یا کسانی را که به فکر او ھستند، مال

 ھا بگو که قرض ھایش  را بپردازند تا  طلبکاری نداشته باشد. به آن



  گوید: جابر بن عبدهللا می -3

شخصی فوت کرد او را غسل دادیم، کفن کردیم، عطر زدیم و درمحل مخصوص جنایز در 
 نزدیکی مقام جبرئیل گذاشتیم . 

د، سپس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر او نماز بگزار
 را مطلع ساختیم که جنازه آماده است.

ممکن است  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  چند قدم ھمراه ما آمد، و سپس فرمود:  

 بلی، دو دینار قرضدار  است.  (میت) مدیون باشد. عرض کردیم:  او 

ا بر او نماز بخوانید. یکی از میان ما شم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برگشت و فرمود: 

 کنم.ای پیامبر خدا من آن دو دینار را پرداخت می بنام ابو قتاده گفت: 

باشد و از مال تو پس آن دو دینار به عھده تو می رسول هللا صلی هللا  عیله وسلم  فرمود:  
از خواند. روز بعد که باید پرداخت شود و از ذمه میت ساقط گردید؟ آنگاه رسول هللا بر وی نم

پرداخت کردم،  در مورد آن دو دینار چه کردی؟ ابوقتاده گفت:  چشمش به قتاده افتاد، فرمود: 
 برد.                                      اکنون عذاب از او دور گشته و در آرامش بسر می رسول هللا فرمود: 

ند میگردد عبارت انجام دادن  اعمال نیك و پنچمین  چیزیکه میت از زنده ھا فایده وبھرم -5

شایسته اوالد  صالح میت،در مستقبل  انجام می دھد ، به اندازه انجام دادند اعمال نیک 
اوالد : پدر و مادر او نیز، به ھمان اندازه اجر می برد . بدون اینكه از اجر فرزندان شان  چیزی  

 کم وكاسته شود.
 مال والدین است.زیرا فرزند از جمله كسب و اع 

َوأَْن لَیَس لِِإلنَساِن إِالَّ َما « طوریکه پروردگار با عظمت ما در مورد این اصل اسالمی میفر ید :  

 )  . (برای انسان نیست، جز آنچه خود تالش نموده باشد).32سوره نجم : آیه : » ( َسَعى

إِنَّ أَْطیَب َما أََكَل الرَُّجُل « وھمچنان  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  در این باب می فرماید:

ابوداود، نسائی. (بھترین و پاك ترین روزی، آن است كه ». ِمْن َكْسبِِه َوإِنَّ َولََدُه ِمْن َكْسبِهِ 

 انسان از دسترنج خود بخورد و فرزند انسان از جمله كسب و عمل او بحساب می آید). 

از اعمال نیك فرزند از قبیل صدقه، روزه ،  احادیث  متعددی در خصوصی  ودر مورد انتفاع پدر

آزاد نمودن برده و غیره وارد شده است كه مفھوم آیه و احادیث فوق را تایید می نمایند. از 
 جمله:

 الف: 

عایشه رضی هللا عنھا روایت می كند كه مردی نزد رسول هللا صلی هللا علیه حضرت بی بی 
وت كرد و فرصت وصیت را نیافت، گمان می كنم وسلم  آمد و گفت: مادرم بصورت ناگھانی ف

اگر فرصت می داشت، وصیت به صدقه می كرد. اكنون اگر من از جانب او صدقه كنم، به او و 



ھمچنین به من اجر می رسد؟ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: آری، برو و از جانب 

 ).5/73-3/81) مسلم(400-5/399-3/198مادرت صدقه كن. بخاری (

 ب:

عبدهللا بن عباس رضی هللا عنھما روایت می كند كه مادر سعد بن عباده فوت كرد در حالی  

كه سعد در مسافرت بود.(وقتی آمد) گفت: ای پیامبر خدا صلی هللا علیه وسلم  ! مادرم فوت 
كرده و من حضور نداشته ام . اگر از جانب او صدقه كنم به او نفعی خواھد رسید؟ رسول هللا 

لی هللا علیه وسلم  فرمود: بلی. سعد گفت: ای پیامبر خدا صلی هللا علیه وسلم  تو گواه ص
 باش كه من باغ پر میوه ام را برای مادرم صدقه كردم. بخاری.

 ج :

عبدهللا بن عمرو روایت می كند كه : عاص بن وائل سھمی ، وصیت كرد كه یكصد برده از  

برده آزاد كرد، پسر دیگرش، عمرو، می خواست طرف او آزاد شود. پسرش، ھشام پنجاه 
پنجاه برده دیگر را آزاد كند اما گفت: باید در این باره از رسول هللا هللا صلی هللا علیه وسلم  

سوال كنم. نزد رسول هللا هللا صلی هللا علیه وسلم    آمد و گفت: پدرم وصیت كرده كه یكصد 
پنجاه برده آزاد كرده و پنجاه برده دیگر مانده است. برده از طرف او آزاد شود. برادرم، ھشام 

می توانم پنجاه برده باقیمانده را از طرف او آزاد كنم؟ رسول هللا هللا صلی هللا علیه وسلم  

 فرمود: اگر پدرت مسلمان بوده است ثواب آزادی برده یا حج یا صدقه شما به او خواھد رسید. 

به یگانگی خدا ایمان داشته، روزه و صدقه ی تو برای او در روایتی دیگر آمده است : اگر او 

 سودمند خواھد بود. ابوداود كتاب وصایا، بیھقی و احمد با سند حسن.

 شوكانی در نیل اوطار می گوید:

این احادیث بیانگر آن است كه ثواب صدقه دادن فرزند برای پدر و مادر خود، به آنھا می رسد.  

زیرا فرزند انسان جزو كسب و حاصل تالش او است. بنابراین، اگر چه وصیت نكرده باشند. 
نیست. و اما ثواب صدقه غیر فرزند، » و ان لیس لالنسان اال ما سعی«نیازی به تخصیص آیه: 

 آنطور كه از لحن آیات قرآن فھمیده می شود به كسی نمی رسد.

 شیخ البانی می گوید:

از آیات قرآن فھمیده می شود، فقط  این سخن شوكانی، حق و حقیقت است و آنطور كه 

ثواب صدقه فرزند، به پدر و مادرش می رسد. چون او حاصل تالش آنھا است نه ثواب صدقه 

دیگران.(کتاب الجنایز) (با توجه به این رای شوکانی و شیخ البانی، برداشت می شود که 
 صدقه برای صحابه و سایر مومنین بھره ای ندارد.وهللا اعلم)

 نووی می گوید: اما امام



اجماع بر این است كه صدقه دادن به جای میت، مورد قبول واقع شده و پاداش آن به او « 

 ».می رسد

عده ای ھم دیگران را بر پدر و مادر قیاس نموده و گفته اند: می توان از جانب آنان عباداتی 

  انجام داد.
عبارت از آثار نیك و صدقه ششمین   چیزیکه میت از زنده ھا فایده وبھرمند میگردد  -6

ای كه انسان از خود بر جای گذاشته باشد بعد از مرگ به او می رسد. چنانكه خداوند جاریه

ُموا َوآثَاَرُھمْ « می فرماید:  . ) 12(سوره  یس: ایه »   َونَْكُتُب َما َقدَّ

ر که : در این مورد تعدادی از حدیثی  پیامبر صلی هللا علیه وسلم است که مبین این ام

زمانیکه انسان میمیرد  رابطه اش با این جھان  الی در سه مورد قطع میگردد ، این سه مورد 

 در احادیث بشرح ذیل معرفی گردیده است .

إَِذا َماَت اِإلْنَساُن اْنَقطََع َعْنُه َعَمُلُه إِالَّ ِمْن «اول: در حدیثی ابوھریره رضی هللا عنه آمده است : 

مسلم، بخاری. یعنی: ھرگاه ». ِمْن َصَدَقٍة َجاِریٍة أَْو ِعْلٍم یْنَتَفُع بِِه أَْو َولٍَد َصالِحٍ یْدُعو لَهُ ثَالَثٍَة إِالَّ 
 انسان بمیرد پرونده عمل اش بسته می شود، بجر از سه جھت:

 :الف

صدقه جاریه: (صدقه ای كه نفع آن مداوم و طوالنی باشد و مردم بعد از مردن صاحب صدقه ،  
 بھره مند شوند. از آن

مانند: ساختن  مکتب ، کودکستان ، شفاخانه ، پل  وراه  پارک ویاھم حفر چاه ونھر وسایر  
مراکز عام المنفعه از جمله بخاطر آرامی مسافران وسکونت شان ایشان مسافر خانه بناء 

 کرده باشد ،  وغیره  ...)

 ب : 
علم ازخود بر جای گذاشته باشد (كه برای مردم نفع داشته باشد، ازجمله  : ( تالیف ، تر 

 جمه ، طبع 

وتکثیر ، کتب علمی ودینی ، مقاالت ، ترجمه ھا  ، تعلیم قرآن واحادیث نبوی ، بیانات مفید 
 وعلمی  وتعلیم قرآن عظیم الشان وغیره ...  ) 

 : ج
 ین خود دعای خیر كند.فرزند نیك و صالح كه برای والد 

َخیُر َما یَخلُِّف الرَُّجُل ِمْن بَْعِدِه ثَالٌَث َولٌَد َصالٌِح « ھمچنان در حدیثی  قتاده رضی هللا آمده است 

معجم «ابن ماجه، طبرانی در ». یْدُعو لَُه َوَصَدَقٌة تَْجِری یْبُلُغُه أَْجُرَھا َوِعْلٌم یْعَمُل بِِه ِمْن بَْعِدهِ 
 ».الصغیر

 نی: بھترین چیزی كه پس از مرگ برای انسان مفید و كارآمد خواھد بود، عبارت است از :یع



 فرزند صالحی كه برای پدر و مادر دعاء كند. -1 

 صدقه ای كه نفعش مستدام باشد. -2 

 علمی كه بعد از مردن صاحب علم، دیگران از آن بھره مند شوند. -3 

یابیم که  روزه نذری ( یا قضا) صدقه ، اعمال صالحه بنابراین با توجه به مطالب فوق در می 
فرزندان و صدقه جاریه ، حج ، کسیکه بر وی حج فرض بوده ولی نتوانسته بعد فوت کرده، 

 مواردی ھستند که می توان به اموات خود از جمله پدر و مادر خود اھدا نمود.

ه برای اموات مسلمان قربانی ھم چون جزو صدقه محسوب می شود لذا آن نیز جایز است ک
سپس ثواب قربانى را  طوریکه متذکر شدیم خود اھدا نمود، ولى باید قربانى Û باشد و

میتواند به میت اھدا نمود، ولى اگر قربانى براى خود میت و به نام او انجام گیرد شرك و از 

 گناھان كبیره است و ھیچ ثوابى به میت نمیرسد.

 شرعی در این مورد میفرمایند :ھیئت علمای سعودی  طی فتوای 

 اوالً: 

ی آن را بیان نموده انجام عمل نیك از طرف زنده برای مرده جز در مواردی كه شریعت محدوده

ی واجب از جایز نیست: مانند دعا و طلب آمرزش، حج، عمره، صدقه، قربانی و قضای روزه

 طرف میت.

 ثانیاً :

  جایز نیست، چون از  رسول هللا َصلَّى اÅَّ َعلَیِه  خواندن قرآن به نیت ایصال ثواب به مرده 
َوَسلََّم در این زمینه حدیثی وارد نشده است. سابقاً گفتم كه انجام ھیچ عمل نیكی از طرف 

زنده برای مرده جز در مواردی كه شریعت آن را استثنا نموده جایز نیست و خواندن قرآن برای 

 باشد.میت از آن موراد نمی
مطالعه  )49-9/47ل موضوع را میتوان درفتاوای انجمن دایمی بحوث علمی و افتا (( تفصی

 ) .فرماید

 اط :ـقــط اســـرایــش

برای اسقاط ودور حیله  اسقاط  شرایط را تالیف در متون اسالمی فقھا  بعد از تحقیقات  

فی اجرا االدعیه  نموده که ما در اینجا ء برخی از این  تحقیقات را از کتاب  ( جرات االئمه 

واالقضیة   تآلیف االفقر والملوم الحاج عبد القیوم  ) بطور تخلیص وفشرده خدت شما 
 خوانندگان  تقدیم میداریم  :

  اول:
عمر میت را معلوم کرد ، ولی اگر بوجه معرفت عمر میت  معلوم نبود پس بحیث تخمین وظن 



عمر میت معلوم شد ، دوران صبوت ( دوران  غالب عمر میت را  تخمین  باید کرد ، بعد از اینکه

 ) را باید از مجموع عمر باید کم نمود .  قبل از بلوغ

اگر بلوغ او وقت معین با لیقین داشت از ان وقت باقی از عمر او حساب  گردد ، واگر نه از  

عمر میت  دوازده سال بطور احتیاط کم شود  والبته از عمر زن  نه سال  عمر صغر منحیث 
حتیاط کم شود .  واز باقی عمر او برای نماز ھا فقط بحسب ظن غالب قدر ی جھت حیض ا

ونفاس ھا کم کنند وباقی از عمر جمله کنند در ھر دو صورت وحساب نماز ھای آن که در 

شبانه روز شش نماز شمرده میشو بر مذھب ابی حنیفه بضم وتر که واجب میداند وصیام 
 ه را جمع کند .سال سی باید  شمرده شود وھم

 دوم:

فدیه ھر نماز مثل  فدیه یک روزه است بر قول مختار وراجح ومفتی به یعنی مقدر نصف صاع 
از گندم وجز آن ویا یک صاع از جو ومانند او وقیمت آن معلوم کند که مبلغ موجود در دور مقدار 

چند فدیه می شود پس بر سر ھر مسکین در ھر قبض آن قدر از آن مجموعه طرح نماید تا با 

سد وباید دانست که مقدار صاع شرعی آنست که وزن یکھزار وچھل دراھم از موزون ختتام ر
در آن می گنجاید ویک قران  سابقه که ده شاھی بود تا الحال ھم تقدیر  بر اوزان مایان از آن 

 مقرر است . 

مقدار مثقال شرعی است در اوطان مایان وھر درھم شرعی برابر وزن ھفت مثقال شرعی 

چنانچه در کتب فقه ثبت است پس بنابر آن صاع شرعی بوزن مایان مقدار موزون  می باشد ، 

بوزن ھفت صدو بیست وھشت قران می گنجاید که ھفت ونیم پاو وسوم خورد می شود 
ونصف صاع پانزده خورد وسدس خورد می شود چنانچه تفصیل  آن در منت الجلیل در صفحه 

عدس ویابه گندم  اختالف است  در منت الجلیل تر وچند کتب دیگر  نموده در تقدیر ان  210
ونیز گفته که گندم پاک از ھر » حیث قال واعتبار البر ھو االصل «جیح با عتبار گندم نموده ، 

چیز ویا قیمت او معتبر است وازآ ن وجه باید مقدار مذکور احتیاطآ قدری زیادت مینماید  تا که  

 تادیه با لیقین حاصل گردد.

 وم:ـس
د که چند مسکینان صالحین جمع کند ونزد او عرض نماید که تر حمآ وشفقتآ برآن برادر  بای

اسالمی  مایان که فعآل عاجز است از تفریغ  ذمه خود ازآن حقوق از نزد شمایان معاونت 
میخواھم که این مال غیروافی ھر گاه به شما یان بخشش شود ودر قبض شمایان داخل 

 یان گردد معاونتآ ھمرا این میت واپس بخشش کنید .گردد ملک خاص ھر یک شما 

  چھارم:



توجه باید کرد که ازادخال غنی وکافر وآن شخصیکه اعطاء زکوة میت برای آنان  ممنوع  است 

، باید  در مجلس دور حیله اسقاط  جای داده نشود ، واگر با آنھم  ایشان داخل دور شدند 
یز از ادخال غیر بالغ ومعتود ودیوانه اگر چه مساکین باید که در حساب طرح حقوق نگیرند ، ون

باشند اجتناب صورت گیرد ، چراکه پس از قبض ایشان ملک شان میگردد  وھبه وتبرع ایشان 
صحت ندارد ، پس ادخال این طائفه بسیار مخل بمقصد است وطائف اولی وحکم رقیق ومدبر  

 گذارند .ومانند آن ھمچنان است اگر موجود بودند داخل دور ن

 م:ـپنج
مال دور باید که یا مبلغ موصی به باشد ویا ملک وارث باشد اگر بقرض گرفته باشد ومال 

مستعار نبود چنانچه در بسیار مواضع دیده میشو که امام یا دیگر نفر اجنبی بطور عاریت  

شما از آن  اموال جمع کند ودر دور اسقاط می گردانند واین اعتبار ندارد بر اکثر روایات چنانچه
 ذکر خواھد شد .

 م:ـشـش

باید آنکه از تعجیل در قبول پیش از اتمام ایجاب احتراز نمایند ، یعنی فقیر قبلت نمی گوید مگر 
پس از اتمام سخن معطی ونه ولی که دور کننده ست قبلت گوید مگر پس از تمام سخن 

 فقیر وسیر آن در علم اصول مذکور است .

 م:ـتـفـھ

باقی داشتن ھمیانی یا مانند آن در دست فقیر وقت قبض ولی ویا در  دست ولی باید آنکه از 

وقت قبض فقیر اجتناب کنند بلکه ھر دفعه ولی بفقیر وفقیر به ولی تسلیم تام نمایند که ھیچ 

 تعلق مال مذکور بدیگر باقی نشود تا که دفع وھبه بطور حقیقت واقع شود .

 م:ــتـھش

وفقیر قاصد حقیقت آن با لجد والجھد باشند نه بطور ھزل  وقت دفع واخذ ھریک از ولی

 وصورت نمایی واالمورث فائده وثمره نخواھد برد.

 م:ـــنھ
 باید آنکه متصرف امور واموال میت بو در نفس خود دور آن فدیه میکند چراکه در منت الجلیل

لعال ء الدین ودر شفا العلیل البن عابدین گفته که در کتب مذھب ھرجای تبرع ولی میت  
قابل اعتبار شمرده شد واین قید ولی ووارث تقاضای تخصیص او در ین امر میکند مگر امام شر 

نباللی در مراقی وعالمه شیخ اسمعیل فی جنایز شرح علی الدرر تبرع اجنبی جایز شمرده ، 
ه ھیج کس نکرده ومخالف نص  سایر کتب از متون وشروحوحواشی است که ولکن نسبت ب

 تخصیص ولی کرده اند وامام محمد (رح ) در زیادات نیز تخصیص تبرع ولی کرده.



پس آن دو مؤ لفین ( شامی وپسر او ) دور دادن ولی بنفس خود احوط واخر می شمرده تا  

دور  ودفع ندانست  ویا مشغول ویا که بظواھر کتب مذھب موافق شود واگر ولی طریقه 
 مریض بود پس باید وکیل از طرف خود نصب کند ، در ایھاب فدیه  به وکالت دوری .

با ین عبارت که تو وکیل من می باشی با یھاب  این فدیه بمساکین از طرف من بطوری که 
ایھاب در ھر دفعه معزول شوی با ز وکیل من ھستی در آن ،چراکه بر تقدیر وکالت مطلق  ب

دفع اول وکالت با ختنام می رسد که عمل تمام میشود، ودر استیھاب باید که رسول خود 

میگرداند باین الفاط ورسول من ھستی در قبض ھبه از مساکین برای من چراکه در استیھاب 
تو وکیل نمی شود  چنانچه در استقراض نمی شود کما ھو مقرر فی موضعه ولکن رسالت 

او صحت دارد لھذا باید در ایھاب  تو کیل دور ی ودر استیھاب رسالت در  بقبض  ھبه برای

 قبض از فقیر می دھد .

 م:ـــدھ

اگر بر ذمه میت حج فرض باقی بود برای تفریغ ذمه میت ازآن نیابتآ حج کردن یک شخص از 

 جانب او متعین است وفدیه دادن ازآن مشروع نیست .

 م:ــیازدھ

ه ضروری است که تصریح بعدد عشره مساکین در قرآن واقع است برای کفارت یمین  ده قبض

وبرای کفارت صوم وظھار شصت قبض ضروری است  از آن جھت که عدد ستین مسکینآ 
مذکور است واگر عداد مساکین دور  شصت  نبود چون که بتکرار براینان شصت قبض تکمیل 

عطی من کفاره ظھار مسکینآ واحدآ لو ا« میگوید   538نماید ودر فتاوی ھندیه جلد اول صفحه 
کله فی یوم واحد الیخرج االعن یومه ذالک ھذا فی االعطا ء بدفعه واحده او ابا حه واحده من 

غیر خالف اما اذا ملکه بدفعات فقد قیل یجزیه وقیل ال یجزیه اال عن یو مه ذالک وھو الصحیح 

 .»  کذا فی التبین

«  462صفحه  1مذکور است ودر در المنتقی جلد  599صفحه  2وھمچنان در رد مختار جلد 

وان اعطاه طعام الشھرین بدفعه الیجزیه االعن یوم  واحد ولو بتملیکات قیل یجزیه واالصح ال  

 » اال عن یوم فقط کذا فی النمر کما فی  التنویر

واما التملیک من مسکین واحد « ودر ھدایه در بحث کفارت ظھار در ین صورت می نویسد : 

یوم واحد بدفعات فقد قیل الیجزیه وقد قیل یجزیه الن الحاجه الی التملیک تتجدد فی یوم  فی
 »واحد بخالف ماذا ادفع بدفعه واحده الن التفریق واجب با لنص

 نیز بھمین عبارت مذکور  است  462ودر مجمع االنھر جلد اول صفحه  

وربما یشعر  اقتصار :« ر نموده در ذیل این قول ھدیه ذک  244صفحه  3ودر فتح القدیر جلد 
المصنف بعد حکایه القولین علی توجیه ھذا القول با ختیار ه اال  ان االول احویط ونکته جوابه 



منع کون  التملیک لما اقیم مقام االطعام  اعتبر ذاته من حیث ھو تملیک بل یجب اعتباره من 

 کام ذلک الشی .حیث ھو اطعام النه لما  اقیم مقام الشی  اعتبرت  فیه اح

قیل الیجوز ایضآ اال عن یومه ذالک وصحه فی المحیط  ثم : «   در ابتد این قول ذکر نموده 

پس باید که عدد مجلس دور به »  مفصآل فلیرجع الیه وھذا یقضی ترجیحه  لعدم الجواز
ایام  شصت بر سانند واگر موجود نشود باید که در ھر روز یک بار فدیه کفارت دھد  تا آنکه در

  مختلفه عدد شصت تکمیل شود وار موضع خالف بلکه از عمل بالمرجوح خارج شود .

قال فی الشر بنال لیة  اقول الیصح تبرع الوارث  « وفدیه دادن در کفارت قتل مختلف فیه ست 
فی کفاره  القتل بشی الن الواجب فیھا  ابتدآ عتق رقبه مومنه والیصح  اعتاق الوارث عنه کما 

 )  یعنی الن االعتاق بال ایصاء الزام الوال ء علی المیت» (  ذکره 

( والصوم فیھا بدل عن االعتاق ال تصح فیه الفدیه کما سیاتی ( ای لکون البدل  البدل له )  
 ) ولیس فی کفاره القتل اطعام وکسوة فجعلھا  مشارکة  للکفارة  الیمین فیھما سھوا

نقآل  216ود  نیز قرار داده ، لکن در منت الجلیل  صفحه مثل آنست در عزیمت  وآن  را ابوا الس
عن الکافی  النسفی  فرق میان حی ومیت نموده که در حیات صوم حی در کفارت قتل بدل 

، پس »  لماسبق من الزام  الو ال  علی المیت« عتق میداند ، ودر میت عتق ازو ممنوع است 

میشود واین حاصل بیان شیخ اسمعیل در صیام در حق اواصل می شود ، واطعام از و جایز 
 شرح دررست ،وبقرار قواعد اصول واقوال فقھا قول اول را جح  مینماید .

 زدھم:ادو
چونکه در دور اسقاط فدیه امور مختلف االجناس موجود است باید معطی عالم باشد که فدیه 

وعلم فقیر  قابض  بر چه چیز میدھم  نماز است  یا روزه  یا مانند آن  تا تمیز  حاصل  شود 

 ارجح ومختار ضروری نیست .

چراکه او محض واھب ملک خود به ولی دوار می باشد نه بطریقه اسقاط از میت پس آنچه  

بعض ائیمه علم قابض ھم ضروری میدانند بر روایت مرجوح ومضعف است که ازشر بناللی 

ه عال الدین ذکر نمودم واز وشیخ اسمعیل نقل نمودم وتضعیف آن نیز از رساله  شامی  ورسال
ین جمله است آنکه رواج است که فقیر در وقت دفع بدوار عبارت لفظ مذکوره ھمراه ھبه خود 

مضموم میگرداند وھمچنین اکثر ائیمه دوار را بمقدار عدد جالسین در دور محسوب میگرداند 

نمودم که دوار باید این جمله بنابر  روایت مرجوح وغیر احوط می باشند وتحقیق در سابق ذکر 
خود ولی ویا وکیل او می باشند واگر نه اعتبار ندارد برظاھر روایات وچون این امور در ذھن 

 شما قراریافت بمطلب می رویم ومیگویم : 

 اوآل فدیه نماز میگرداند اگر مبلغ دور فدیه صد نماز بود این الفاط دائر گوید :

مسکین » ی دی رنو په اسقاط کی ما وتاته درکوäدامبلغ ده دی حاضرمرده ده قضایی لمون«



 بگوید : 

 » / من قبول دارم ومن واپس برایت میبخشملی دیåدر بخبـیـرته زما قبول دی ما برءته «  
وذکر تعداد نماز ھا وقت دفع ضرورت ندارد بلکه در ذھن  باید که برای طرح معلوم دارند ، ودر  

متعارف است ضرورت ندارد منشاء تعارف آن وعلت جانب مسکین لفظ په لفظ مذکوره چنانچه 
عدم اعتبار آن از بیان  سابق معلوم می شود وچون دور بتمام رسید پس ھر چند نفر که 

داخل دور باشد بر ھر یک از آن صد صد نماز از مجموع عدد نماز ھا طرح کند ، ومرد دوار در 

ز دور کند تا وقتیکه نماز ھا با ختتام حساب طرح دخل ندارد .  چنانچه در سابق ذکر نمودم  وبا
 رساند .

دامبلغ ددی حاضر مرده ده قضائی روژو په اسقاط «  وپس از ان فدیه صیام گرداند ومیگوید  

 ، وھمان طور طرح نماید تا که روزه ھا با تمام رسیده شود .» کی ما وتاته در کری دی 

د کفارات روزه ھا که بر ذمه  او می باشد وپس از ان فدیه کفارت  روزه ھا می گرداند  وھر چن 

یک بار دادن فدیه یک کفارت برای اسقاط  جمیع کافی است . چراکه بنای کفارت بر تداخل 
ثم یخرج کفاره « میگوید  224است واین حکم است در کفاره ایمان در منت الجلیل صفحه 

نقله سیدی الوالد عن  واحدة  عما بقی عن االیمان العمر  علی قول محمد  بتداخلھا کما

المقدسی عن البغیه عن  شھاب االئمه وقال صاحب  االصل ھو المختار عندی ومثله فی 
 القھستانی عن المنیت وھو المذھب  االمام  احمد بن حنبل .

 واین چنین  الفاظ گوید :

 وپس از»  دا مبلغ ددی حاضر مرده ده کفارت ده روژه په اسقا ط کی ماوتاته در کری دی« 

دامبلغ «  تمام شصت قبض کفاریت صوم ، فدیه کفاریت ایمان ده قبض میگرداند باین عبارت 

، وایمان بر نفی وبر » دی حاضر مرده ده کفارت دایمانو په اسقاط که ماوتاته در کری دی 
اثبات فرق ندارند جمله در حکم کفارت تداخل میکنند به یک کفارت جمله ادا می شوند چرا 

حکم است  نه در سبب وحکم اینان مختلف نیست ، واگر میت مرد متاھل بود  که تداخل در

برای کفارت ظھار ازاو بطرز کفارت صوم بگرداند بر سر  ھرنکاح زن علیحده جدا جدا  کفارت  
ظھار می خواھد بسبب اختالف محل ، ظھار یک دردیگر تداخل نمی کند وھر چه ظھارات یک 

فی ست لکن اگر زنھای متعدد ه داشت باید که در دور زن است  از ھمه یک  کفارت کا
کفارات او امتیاز بمثل ظھار  زوجه اولی  وظھار  زوجه ثانیه  وثالثه می کند احتیاطآ برای خروج 

 از خالف زفر  (رح ) پس احتیاط اولی است واین طور الفاظ گوید:

اط کی ماوتاته در کری دی دا مبلغ ددی حاضر مرده ده کفارت ظھار ده زوجه  اولی  په اسق« 
 ، وباز درد فعه  ثانیه لفظ کفارت ظھار ( ده زوجه  ثانیه ) می گوید وھکذا تا اخیر .» 

فدیه سجده  تالوت مثل فدیه یک نماز فرض است علی االحوط ونماز وروزه نفل که پس از  



عتکاف منذور که شروع درآن فاسد کرده اند ویا چیزی از آن نذر نموده ووفا بآن نشده، وصیام ا

 وفاشده  نباشد .

واما لبث عتکاف را در مسجد فدیه نیست  این جمله را حکم نماز فرض وروزه فرض در حق 

فدیه است وزکوه واضحیه وصدقه فطر وعشر ومانند  اینان را باید که مقدار باقی ازیشان بر 
مقدار ازیشان که می ذمه مرده بگرداند پس اگر وصیت نموده بود ، این اشیا از جانب او ھر 

باشد  اگر مال وفا کند پس ازان مال بدھند واگر مال وفا نداشت بتادیه آن بقرار ماتقدم دور  

دھند واگر وصیت بآن نکرده لکن با قرار مرده وقت حیات خود بفوت ایشان  معلوم شده بود وبا 
ور بمقدار باقی مانده  اولیا را بقای بعض ایشان بر ذمه میت معلوم بود ھم باید که برایشان د

در ذمه  او برای تالفی اینان نماید ، وعبارات تادیه ھر واحد ازینھا بر قیاس عبادات اسبق باید 

« خواند وپس از ان فدیه  جمیع حقوق شرعیه حسب تخمین می گرداند باین عبارت  ، 
واگر »   دامبلغ ددی حاضر مرده وجمله حقوقو شرعیه ووپه اسقاط کی ماوتاته در کری دی

مرده نزد مجلس  دور حاضر نبود بلکه غائب  بود پس باید که نام او ونام پدر  وجدو اگر خود 
مرده ویا پدرش معروف ومشھور نباشد  بر جای لفظ حاضر بگوید  ، اگر شھرت داشت اکتفا 

بذکر آن معروف می شود  چنانچه در کتب فقه ثابت است ، بدانکه اگر میت صالح وعابد 

برا ادای نماز وروزه باشد ھم باید فدیه جمیع نماز ھا وروز ھای او بگرداند احتیاطآ  ومداوم
چراکه احتمال وقوع خلل فوات شروط درو باقی ست  ، ھمچنین در شفاء العلیل ومنت الجلیل  

 مذکور است.

 دعای دوره حیلة اسقاط :

بک بال وبری ذمه گردید ، بعد از اینکه دوره حلیة  اسقاط  به بیان رسید  ومرده از قروض س

 و حمد وصلوات تاکید نموده اند :  بسم هللا الرحمن الرحیمفقھا  بر خواندن این دعا بعد از ذکر 

اللھم تقبل ھذه الحیله  الشرعیه بحرمت نبیک المصطفی صلی هللا علیه وسلم واجعلھا  «
مته عن الحقوق ومخلصآ من لھذا  المیت نجاتآ وامانآ عن التقصیرات  والنقائض وفال حآوفراغآلذ

العتاب  وعذاب السعیر ، اللھم اجعل ھا له من الحقوق جبیرة  ومن المعاصی فدیة والی 
رضاک وسیلة  والی الجنه قائدة ومن النار سترآ او حجابآ ، اللھم ثبته با لقول الثابت  اللھم 

ة والمغفره  والرضوان  ، ثبت قدمیه علی الصراط  یوم تزل االقدام ، اللھم حصه با لروح  والراح

اللھم  ان کان محسنآ فزد فی احسانه وان کان مسیئآفتجاوز عنه  ولقه االمن والبشری  
والکرامة والز لفی ،واغفر لنا ولجمیع المو منین  ، وصلی هللا تعالی علی خیر خلقه محمد و 

 .»اله وصحبه وسلم بر حمتک  یا ارحم  الرحمین 

 دادن صدق از مال میت:



در مورد صدقه دادن به نیت ثواب براى میت، اگر از مال میت باشد كسى حق آن كار را  اما

ندارد زیرا آن مال دیگر متعلق به میت نیست بلكه متعلق به ورثه است پس بدون اجازه آنھا 
كسى حق استفاده از آن مال را ندارد، مگر اینكه شخص میت در وصیتنامه خود ذكرى از 

دیگر مسائل خیر آورده باشد كه در آنصورت اگر مقدار مبلغ وصیت شده  صدقه به فقراء و یا
 باشد بایست آن وصیت توسط ورثه عملى شود. 1/3 كمتر از

و ھمچنین جائز است كه كسان دیگر نیز از مال خودشان و به نیت رسیدن ثواب آن صدقه به  

 شخص متوفى صدقه بدھد و اجر و ثوابش براى میت میرسد.
شخصى از « از ابو ھریرة رضى هللا عنه در صحیح مسلم نقل شده است كه  ھمانطور كه

پیامبر صلى هللا علیه و سلم پرسید كه: پدر من فوت كرده و وصیتى نكرده است، و مالى را 

بجاى گذاشته است، پس اگر بجاى او صدقه بدھم كفاره گناھانش میشود؟ پیامبر صلى هللا 
 ).1630 -مسلم  علیه و سلم فرمودند: بلى. (صحیح

امام نووى رحمه هللا در این مورد میگوید: این حدیث دلیل بر جائز و مستحب بودن صدقه براى  
میت است و ثواب آن صدقه به میت خواھد رسید و شخص صدقه دھنده نیز استفاده خواھد 

 برد و این مسئله اجماع ھمه مسلمانھا است.

 محترم ! خواننده 

اسقاط  رابا شرایط رعایت  شرع  وفقھا تعداد از علما ء  ه ھستند قابل تذکر باید دانست ک

اسالمی وبا نیت خیر را مورد تائید قرار داده اند . ولی ھمه علماء اسالمی در این مورد متفق 

 القول اند که طریقه  ادای اسقاط امروزی امر بدعت میباشد .

تن رسم شرعی ، و بدون تملیك متاسفانه دیده شده که مال بنام اسقاط  بدون در نظر گرف

مال به مستمندان واقعی با گردانیدن مقداری  از پول وھدیا بین ُمالی محله و اشخاص 

حرفوی  بنام اسقاط توزیع میگردد که : شرایط اخذ واجبات را عموماً ندارد ، وورثه  میت طوری 
 اند . نجات دادهفکر میکند که با این عمل خویش ه شخص میت را از تمام فرایض فوت شده 

در حالیکه  در توزیع مبلغی بنام اسقاط نکاتی وجود دارد که  نکات شرعی آن رعایت نگردیده 
 است  واین نکات  عبارتند از :

شود از كل مال میت بوده و مستحقان تركه اكثراً مالی كه برای دور و اسقاط استفاده می -1

ھا صغیر (اطفال  نابالغ) د گاھی در میان آنكه حاضر ھم باشنھمه حاضر نیستند و اگر چنان
 ھا در شرع اعتباری ندارد.نآ وجود دارد كه اجازه

ی تملیك (دادن مال) به فقیر حالت حقیقی ندارد؛ زیرا اگر فقیری كه برای تملیك نحوه -2 
باعث انكار اھل میت  %99آورده شده است، اگر مقداری از تركه میت را برای خود بردارد 



داند شود و او نمیكه این مورد، عموماً به فقیر بیچاره اصالً تفھیم نمیاھد شد؛ سوای اینخو

 دھد.گیرد و چه پس میكه چه می
شود، عموماً فقیر حقیقی نبوده، بلكه مابین مالی مسجد و شخصی كه به او تملیك می -3 

 دھند.خادم مسجد، واشخاص حرفیوی كار دور اسقاط را انجام می

دیده شده است که در حیله دایره اسقاط  امام مسجد محله سھم فعال میگیرد ودر  حتی

اول دایره بخاطریکه امام محله است  جای میگیرد ، زمانیکه مال ومتاع وھدایای  اسقاط 

بدسترس اش قرار داده میشود ، کلمات عربی با خود زمزمه کرده ، اسقاط  را تسلیم شده 
ل خویش تسلیم   مید ھد وبدین ترتیب معموال بعد از سه دور ودست بدست به نفر پھلو پی

ویاھم طوریکه در فوق گفتیم ،مال اسقاط دوباره بدست مال محل میرسد ، مال پول را  احیانآ  

نصف کرده در جیب  خویش می گزارد ومتابقی  نصف اسقاط را به مشترکین  دایره اسقاط ویا 
مال میگوید که حاال  کردن میت  از فرائیض  نماز ، روزه ، ھم به اصطالح غربا توزیع مینماید . و

زکات وحج وسایر فرایض قضا ی عمری خالص شد وکفاره ھمه فرایض اش ادا شود. ومیت 
بری ذمه اعالن شد.  اینان به این فتوای ھای خویش ھیج فایده را برای میت نرساندند ، بلکه 

وبه حق ورثه وسایر مدعوین  جفاء ھم  ورثه میت را ومدعیون را شامل گناه ھم ساختند

 کردند.
 فتوای برخی از علماء در باره جوازاسقاط:

که موافق به تادیه اسقاط برای میت اند ، در فتوای  دینی خود حکم میکنند که فھم یفقھا 

اسقاط  وتادیه اسقاط  بر میت از: نص صریح  قران عظیم الشان  به اثبات رسیده است ، 
َوَعلَی الَِّذیَن ُیِطیُقونَه «  میگویند مسئله  اسقا ط  را میتوان از این آیه مبارک بدست اورد : 

) ترجمه: ( کسی که توانایی روزه گرفتن نداشته 184(سوره بقره آیه» طََعاُم ِمسکِین فِدیَةٌ 

 باشد فدیه اش به یک مسکین طعام بدھد.)

بنابرین علماء  میگویند وقتیکه  فدیه  روزه در قرآن  آمده  است  از آن میتوان فدیه نماز را نیز  

 بدست اورد وبر واجب بودن  آن نیز حکم مینمایند .
ھمچنان برخی از علما ء وفقھای  اسالمی   حیله دور اسقاط  را در برخی موارد جایز  

ُخذ « دانسته ومیگویند ، فھم حیله در قرآن عظیم الشان  وجود داشته  ، طوریکه  می فرماید

) ( شاخه سبزه ھا را  به دستت گرفته بزن 44(سوره ص آیه» بِیَِدَک َضعثاً َفاضِرب بِه َوالَتَحنِث
 سوگندت را مشکن. ) 

علما میفرمایند  زمانیکه : حضرت ایوب سوگند یاد کرده بود که ھمسرم  خویش می زند ، بنآ 
 پروردگار با عظمت برای او حیله بیرون رفتنی از سوگند  متذکره را وحی فرمود. 

 ھمچنان پروردگار با عظمت  برای یوسف  در قرآن عظیم الشان فرمود :



ما بدینسان یوسف را  …»:دیِن اْلَملِک ا لُِیوُسَف ما کاَن لِیَْأُخَذ أَخاُه فیَکذلَِک کِْدن«…  

راھنمایى کردیم تا با این حیله بتواند برادرش را بر اساس قوانین و مقررات سلطان مصر در نزد 
بنآ حکم حیله در قرآن عظیم الشان وجود که میتوان از حکم حلیه اسقا ط  .خود نگاه  دارد

 نیز آن استباط نمود . میت را 

تعدادی کثیری از فقھا در مورد حیله اسقاط بحث ھای مفصلی  را بعمل اورده اند که تفصیل 

وفتح القدیر وطحطاوی ودرمختار باب قضاء فوائت  63آنرا میتوان در کتب :( نوراالیضاح صفه  

 وغیره.کتب مطالعه فرمایند .) 375ومراقی الفالح صفحه  73صفحه 

در صورتی که میت بدان وصیت کرده باشد حتی » اسقاط « ین عقیده اند  فدیهعلمآء بد

 واجب است که  پرداخته شود.

 فتوای مفتی امام ابن ابزاز کردی در مورد اسقاط:

شیخ ابن ابزاز کردی یکی از علمای جلیل  القدر ومشھورمذھب امام ابوحنیفه در ساحه 

مساله اسقاط را مورد  تا ئید قرارداده  ومی کردستان میباشد ، موصوف طی فتوای خویش ، 

 فرماید :

اگر کسی وفات کرد و نمازھای اداء نشده  ( قضای )  داشت حتی اگر نماز وتر ھم باشد 

نصف صاع گندم را صدقه بدھید و اگر مالی نداشت نصف صاع گندم را قرض بگیرید و به 
ین میّت بدھد و وارثین دوباره آنرا به مسکینی بدھید و مسکین آنرا قبول کند و دوباره به وارث

مسکین بدھند و این کار را تکرار کنند تا تمام نمازھای گذشته میّت تمام شود. (الفتاوی 

 .) 4جلد  69البزّازیّه صفحه 

 فتوای مفتی محّمد الحصکفی  در مورداسقاط:

کنند امام شیخ مفتی محمد الحصکفی از جمله علمای است که :عمل اسقاط  را تأیید می 

محّمد الحصکفی  طی فتوای شرعی میفرمایند :  پس از مرگ میّت با تمام ملک او کل 
عمرش را در یک بار اسقاط کنید و اگر کل ملک او کفاف تمام عمرش را نکرد با قرض گرفتن 

این کار را بکنید، به این صورت که به مسکینی صدقه بدھید و مسکین دوباره آنرا برگرداند و 

ار را تکرار کنید تا فدیه ی تمام عمرش به پایان برسد. (درّ المنتقی فی شرح المنتقی این ک
 ) 1جلد  250صفحه 

 فتوای مفتی ابن عابدین  در مورداسقاط:
شیخ مفتی ابن عابدین یکی دیگر از علمائی است  که به جواز اسقاط رای داده است فقیه 

 ابن عابدین، طی فتوای  مینویسد :

اسقاط را انجام می دھد فرقی نمی کند که وارث میّت باشد یا غیر وارث و یا  کسی که عمل 



وکیل اسقاط کننده، به یکی از فقراء فدیه یکسال نماز میّت را بدھد و بگوید که این فدیه ی 

یکسال نماز فالنی پسر یا دختر فالن است با ذکر نام و نام پدر میّت و این مال به او تعلّق 
ا به فقیر بدھد و به او بگوید این مال حال مال تو است و فقیر بگوید: من داشت و سپس آنر

این مال را قبول کردم و مالک آن شدم و حاال آنرا به تو می دھم اینگونه فدیه نماز یکسال 
فقیر دیگر این کار را بکند پس از این کار در یک دور فدیه نماز  9میت اداء میگردد و سپس به 

می شود این کار را باید چندین بار انجام دھد تا تمام نمازھای فوت شده  سال میّت اداء 10

 ی میّت باتمام برسد.

فقیر مالی به اندازه ی یکسال  10وقتی تمام نمازھا به پایان رسیدند دوباره به یکی از آن  

 فدیه نماز میّت بدھد و مثل قبل بگوید که این از مال فالنی ابن یا بنت فالنی است و فدیه

سائر اعمالی است که برگردن میت واجب شده بود و این کار را با تمام فقراء دیگر انجام دھد 
و فقراء نیز تمام آن اموال را قبول کنند و دوباره به وارث و یا به وکیل او بدھند و الزم نیست که 

تر آن اموال بین فقراء تقسیم شود. این یک حیله ی شرعی است و خداوند بر ھمه چیز دانا
 .)2جلد  98است (منحة الخالق علی البحر الرائق صفحه 

 فتوای مفتی طاھر ابن عبد الرشید البخاری :

یکی دیگراز علماء، که در تائید اسقاط فتوای داده است شیخ  طاھر ابن عبدالرشید مشھور 
ه به  البخاری،  میباشد ، موصوف طی فتوای فرموده است :  اگر میت مالی را به ارث نگذاشت

بود، وارث آن، مالی به ارزش نصف صاع گندم قرض بگیرد و به مسکینی بدھد سپس مسکین 

آن مال را به وارث بدھد و این کار را تکرار کند تا تمام نمازھای اداء نشده میت تمام شود. 
 .)1جلد  192(خالصة الفتاوی صفحه 

 ھمچنان شیخ زین العابدین بن ابراھیم طی فتوای میفرماید :

زمانی که کسی خواست فدیه نماز و روزه ی پدرش را بدھد در حالی که خودش فقیر است 
دو َمن گندم بگیرد و به فقیری بدھد و سپس آن فقیر دو من گندم را به او برگرداند و این کار را 

 192ادامه دھند تا وقتی که تمام نمازھا و روزه ھا به پایان برسند. (خالصة الفتاوی صفحه 
 )1جلد

 فتوای شیخ اسماعیل حقیدر مورد اسقاط :

بھتر است میّت وصیت کند، تا تمام نمازھای عمرش «وی  در کتاب فوائد الفتاوی میفرماید : 

یعنی (بعد از بلوغ) را اسقاط کنند حتّی اگر آنھا را به طور کامل اداء کرده باشد. (بخاطر 
 500ھا) (تفسیر روح البیان صفحه  احتمال فاسد شدن آنھا به دلیل وجود نقصان در ارکان آن

 )3جلد 



ھمچنان علمای بزرگ دیگری نیز ھمچون عالّمه محّمد ابوالسعود و عالّمه حسن الشرنباللی 

و عالّمه الحلبی و امام ابن نعیم و عالمه عبدالواحد السیوستانی نیز عمل دور و اسقاط برای 
 .میت را جائز دانسته و بر صحت آن تأکید کرده اند

 :در مورد اسقاط  ای مفتی محمدشفیع عثمانیفتو
در  1/387الفقههللا در جواھرمفتی محمدشفیع عثمانی پدر مفتی محمدتقی عثمانی حفظه

 جواب استفتاء از اسقاط مینویسد :

المختار، شامی و...تصریح شده است كه از شرایط صحت چون الدرھای فقه، ھمدر كتاب«

شود، او را به درستی مالك و مختار آن ه پول داده میاسقاط یكی این است: به شخصی ك
قرار دھند كه ھر نوع تصرفی در ھر جایی كه بخواھد آن را مصرف كند، این طور نباشد كه با 

كه ای است؛ چنانگرداند؛ زیرا این یك عمل بیھودهیك دست گرفته و با دست دیگر بر می
ننده، طرف گیرنده را مالك و صاحب اختیار گیرد، نه اعطاء كای كه انجام میامروزه حیله

داند و نه گیرنده چنین تصوری دارد كه پول رسیده به دست او در ملك و اختیار او قرار می

گردانند و حیله یاد شده را گرفته است. بلكه دو سه نفر جمع شده مال مذكور را با ھم می
ھای خود ودیم و از تمام مسئولیتكنند كه ما حق میت را اداء نمدھند و گمان میانجام می

رسد و نه كفاره و ایم. در صورتی كه از این عمل بیھوده نه ثوابی به میت میفراغت یافته
 كار است.ی این كار گناهشود و انجام دھندهفدیه او اداء می

منحة الجلیل فی اسقاط ما فی «ای به نام در این مورد رساله عالمه ابن عابدین شامی 

و یجب االحتراز من ان یدیرھا «فرمایند: تحریر نموده و در آن چنین می» من كثیر و قلیل الذمة
اجنبی االّ بوكالة كما ذكرنا او ان یكون الوصی او الوارث كما علمت. و یجب االحتراز من ان 

یالحظ الوصی عند دفع الصرة للفقیر الھزل او الحیلة بل یجب ان یدفعھا عازماً علی تملیكھا 

ه حقیقة ال تحیال مالحظا ان الفقیر اذا ابی عن ھبتھا الی الوصی كان له ذلك ال یجبر علی من
 )1/225جلد     (رساله منحةالجلیل، مجموعه رسائل ابن عابدین». الھبة الخ

مذكور مطابق با قواعد شرعی باشد، اما آن  كه، امكان دارد بنیاد و اساس حیلهخالصه این
گیرد بالشبھه (یقیناً) ناجایز ( است) و طور رسم و رواجی انجام میگونه كه امروزه به 

 ای در بر دارد و باید ترك داده شود.مفاسد كثیره

 خواننده محترم!
در اخیر این نوشته نظر مفتی محمود الفتاوی حنفی یکی از علمای مشھور دارالعلوم زاھدان  

 میدارم .   را غرض مزید معلومات در بحث تقدیم خوانندگان محترم

خالصه اینکه امکان دارد بنیاد و اساس حیله مذکور  مفتی محمود الفتاوی مینویسد :



گیرد، که امروزه بطور رسم و رواجی انجام می ، اما آنگونهمطابق با قواعد شرعی بوده است

 ای در بر دارد و باید ترک داده شود.بال شبھه ناجایز و مفاسد کثیره

 مال ذکر می شود:مفاسدی چند بطور اج
، از مـال متروکه میت است که ھمراه آن بسـته است : در اکثر اوقات قرآن شریف و پولیالف

انـد درآنـجا حاضر نمی باشند، لذا استعمال سرمایه که ھمانا ورثه میت و تمام مستحقان آن
اال بطیب  الیحل مال امرء: «. و در حدیث آمده استمشترک آنان بدون اجازه حرام است

اند که اگر اجازه ھم بـدھند شـرعاً و یا ھمه حضور دارند مگر بعضی از آنھا نابالغ» نفسه

کاری اش اعـتباری نـدارد، و ولی و سرپرست او اختیار ندارد که مال نابالغ را در چنیناجازه
 . خرج نماید، بلکه خرج کردن مال در چنین جایی حرام است

ان الذین یاکلون اموال الیتمی ظلماً انما یأکلون فی «  خداوند متعال در قرآن می فـرماید: 
کنند، آنان شکم خود را از افردی که اموال یتیمھا را به ناحق خرج می: «یعنی»  بطونھم نارا

 »کنندآتش جھنم پرمی

 .رام استـلذا دادن وگرفتن چنین مالی ح 
گرفته نباشد، یا تمام ورثه بالغ و حضور داشته باشند و از ھمه اجازه: باز اگر مال مشترک ب 

که در چنین حالتی تشخیص دادنش بسیار دشوار و كار نا  به ثابت شدهشود، باز به تجر
اند یا به خاطر طعن و که آیا ھمه ورثه با طیب خاطر و رضای خویش اجازه دادهممكـنی است 

که به خاطر طعن و سرزنش مردم باشد، طبق ای نیز اجازهاند و سرزنش مردم اجازه داده

 ، و اعتباری ندارد.حدیث مذکور نفی شده
اند، یا ج : و اگرھمه این موانع نباشد، یعنی ھمه ورثه بالغ باشند و با رضای خویش مال داده 

اصلی . مثال: روش ازمفاسد خالی نیستوارثی از ملک شخصی خود آنرا تدارک ببیند، باز ھم 

شود و او را با که به ھرشخص اول قرآن شریف و پول نقد داده می حیله این است
که می خواھید درآن کنندکه شما االن مالک و مختار ھستید ھرطوریکامل تفھیموضاحت 

کردن رسم و رواج از طرف میت به تصرف كنید اجازه دارید و او بـه رضـای خویش بدون رعایت 
 دومی به شخص سومی بدھد. شخص دیگری بدھد و

کنند. دراول ھرشخصی راکه پول مذکور لیکن درحیله مروج این ّمسائل را رعایت نمی

رسد، نه دھنده می داندکه پول در ملک فقیر داخل شده و او اختیار تام داردکه درآن می
 .ده استگیرنده این تصور و خیال را داردکه مال مذکور در ملک من داخل ش تصرف نماید، و نه

که اگرآن شخص پولھا را بردارد و بـه کسی دیگر ندھد، عالمت صریح و ظاھرش این است
که در چنین صورتی تملیک صورت کنند و ظاھراستصاحبان مال این را تحمل نمی



کار شود. پس اینای اداء نمیوکفاره و نـذر و فدیه ، و بدون تملیک ھیچ قضاءاستنگرفته 

 .یده استبیھوده و بی فا
دھند، او صاحب نصاب نباشد تاکه د : درصورت مذکور الزم است شخصی را که مالک قرار می

کنند و توسط ائمه مساجدکه مصرف صدقه قرارگیرد، مگـر عموماً ایـن چیزھا را رعـایت نمی
فایده بوده به میت سود و بیکارھا بیگیرد، لذا ھمه ایناکثر صاحب نصاب ھستند انجام می

 رسد.ھیچ نفعی نمی

ھـ : و اگربالفرض مصـرف صحیح برای صدقه انتخاب شود و برای او مساله کامال معلوم 
گیرد و درتصرف آنھا اختیار تام دارد، و به خاطر گرفتن پولھا، مالک قرار میباشدکه بعد ازتحویل

به دھـد و دومی به سومی و درآخر با میت به فرد دومی پولھا را می خیر خواھی 

گرفتن و دادن نصف گیرد، بنابر این از او پسکه می رسد او مالک و مختار آنھا قرارمیھرکسی
؛ تصرفی است در ملک غیر و باء و فقراءآن به امام جماعت و تقسیم نمودن نصف دیگر برغر

 ، و از نظر شرع مقدس حرام می باشد.کما مر فی الـحدیث المذکورظلم بوده
ی برتقسیم نمودن آن مال راضی باشد و تحت فشار قرار نگیرد، باز ھم و: اگراین شخص آخر

ای برای ھر میتی و آنرا جزء واجبات تجھیـز و تکفین قرار دادن و الزم دانستن التزام چنین حیله

نامند و اضافه کردن به دین و می» بدعت«باشد که در شریعت آنرا ، احداث فی الدین میآن
  / ) . محمود الفتاوی دارالعلوم زاھدان     .1جواھر الفقه:.(نقل از حرام است

 یادداشت : 
 خوانندگان محترم  ! تفاصیل بیشتر در موضوع حیلة اسقاط  را میتوان درکتب :

، ودر نور االیضاح والمراقی  123صفحه  2ودر رد مختار جلد   161(جامع الرموزجلد اول صفحه 

ودرمنت  220صفحه  1وھندیه جلد  284صفحه  2وبحر الق جلد  101والطحطاوی صفحه 

از تالیفات عال الدین ابن ابن العابدین وسایر فتوای علمای اسالمی که  220الجلیل صفحه 
   بعمل آمد   ) مطالعه فرماید .   درفوق ذکری از آن 

 فصل دوم
  وصیت 
 وصیت :

 آمده است . در لغت به معنای اندرز کردن و سفارش نمودنعربی است که ۀ کلمــ وصیت 
 آمده است.… اندرز دھنده، وصیت کننده، سفارش کننده و   : ھمچنین وصی به معنای

موافق سفارش و وصیت  پس از مرگ  اطالق میشود که ؛ به کسی  در اصطالح فقه یتوص 



 .در امور و اموال وی دخالت و تصرف کند مطابق به محتوی وصیت یوصیت کننده، و

را تقریبا به » وصی« اصطالح   .ش  ١٣٨١فرھنگ معین، چاپ چھارم، تھران، نشر سرایش، 
 ھمین مفھوم آورده است.

وصی به کسی می گویند که بعد از مرگ وصیت کننده، طبق وصیتنامه، حق   به عباره دیگر :
 دخل و تصرف در امور و اموال میّت را دارد. 

 :تعريف وصیت
وصیت از (وصیت الشي أوصیه) گرفته شده است، وقتي که آن چیز را وصل کرده 

 باشي:

 کند.ميلذا وصیت کننده آنچه را در زمان حیاتش دارد به بعد از مرگش وصل 

عبارت است از سفارش شخص مبني بر اينکه پس :  در اصطالح شرع وصیت اما 

از مرگ او (وصیت کننده) جنس، قرض و يا منفعتي را به کسي ديگر (موصي له) 

 واگذار کرده و ببخشند.

  : حکم وصیت
 وصیت بر ھر کس که مالي (قابل وصیت) داشته باشد واجب است : 

ُکتَِب َعلَیُّکْم إَِذا َحَضَر :« در این با بت میفرماید ما طوریکه پروردگار با عظمت 

أََحَدُکْم اْلَمْوُت إِْن تََرَک َخْیراً اْلَوِصیَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواالَْقَربِیَن بِاْلَمْعُروِف َحقêا َعلَي 

فرا رسد اگر دارايي ھنگامي که يکي از شما را مرگ «)180(بقره :   .)اْلُمتَِّقینَ 

فراواني از خود به جاي گذاشت، وصیت بر شما واجب شده است (و بايد) براي 

پدر و مادر و نزديکان بطور شايسته وصیت کند، اين حق واجبي است بر 

 ».پرھیزکاران

صلی هللا علیه وسلم عبدهللا بن عمر(رض) روايت است که پیامبردر حدیثی از 

مسلم له شي يوصي فیه، يبیت لیلتین إال و وصیته ما حق امري :«فرموده است 

ھر مسلماني که مالي قابل وصیت داشته باشد، حق ندارد دو «مکتوبة عنده) 

صحیح متفق علیه :  (».اش را کنار خود قرار دھدنامهشب بخوابد مگر اينکه وصیت

ن ابوداود سن)، 1627/1249/3( صحیح امام مسلم)، 2738/355/5( امام بخاری (فتح الباری)
)، 2699/901/2( سنن ابن ماجه)، 981/224/2( سنن الترمذی)، 2845/63/8( (عون المعبود)

 238/6( سنن نسائی



 : کریموصیت در قرآن 
  فرموده است : ( 180پروردگار با عظمت ما  در سورۀ بقره  آیه طوریکه در فوق متذکر شدیم  

بر شما مقرر گردیده  شده، ھنگامی كه یكی از شما را مرگ فرا رسد؛ اگر چیز خوبی از خود 

این حقی است برای  .به جای گذارده، وصیت برای پدر و مادر و نزدیكان به طور شایسته بكند

  .پرھیزكاران)
وصیت كردن در قوانین اسالمی، ھر چند عمل مستحبی است ، اّما مستحب بسیار مؤكّد 

 كند.ر شده و ذیل آیه آن را تفسیر میـتعبی» كتب علیكم « است از آن با جمله 

حقاً علی  اگر این یك حكم وجوبی بود؛ باید بگوید:» حقاً علی المتقین«فرماید: زیرامی 
 ». المؤمنین

دھد ثروت استفاده شده كه نشان می» خیر « از كلمه » مال « ه جای كلمه فوق ب ۀــدر آی
انسان از طریق مشروع به دست آید و اموال نا مشروعی كه انسان از خود به یادگار 

 گذارد؛ خیر نیست بلكه شر است. می

در روایات اسالمی تأكیدھای فراوانی در زمینه وصیت شده، ازجمله در حدیثی از پیامبر 
ما ینبغی المرء مسلم ان یبیت لیلة اال و وصیته :« الم صلّی هللا علیه وسلم آمده است اس

اش زیر سر او سزاوار نیست مسلمان شب بخوابد مگر این كه وصیت نامه »  تحت رأسه
؛ كسی كه من مات بغیر وصیة مات میتة جاھلیة« باشد ( منظور آماده بودن وصیت است). 

 .، مرگ او مرگ جاھلیت است بدون وصیت از دنیا برود

پیامبر اسالم و  سفارش اكید به وصیت دارند، پیامبر اسالم صلی هللا علیه وسلم  مى 
فرماید: شایسته است مسلمان وصیت كند و وصیت نامة او ھر شب زیر سرش باشد و 

إّال ینبغى للمؤمن أن یوصى. ما ینبغى المرء مسلم آن یبیت لیلة  «شبى را بدون آن نگذراند: 

 » وصیّته تحت رأسه
آنحضرت بر این معنا پاى فشرده و چنین مى فرمود: كسى كه بدون وصیّت بمیرد به نوع مرگ 

 .»  من مات بغیٍر وصیٍّة مات میتًة جاھلیةً «جاھلیت مرده است: 

 شرعی مؤمن درحال احتضار: ۀـوظیف

د زمانیکه به عیادت قبل از ھمه باید گفت که :سنت آنحضرت  صلی هللا علیه وسلم این بو

شخصی مریض میرفت ، در جنب اینکه وصایا گرانبھای جھت آماده ساختن  شخص مریض به 

وآنان را به نوشتن  وصیت نامه   و ھمچنین توبه امر  ھمرای مریض بعمل میاورد .سفر آخرت 
 نمود .می

 مکلفیت ھای شرعی مریض :



اصطالح در احتضار قرار داشته به در پیشرو دارد ویا اخرت شخص مریض ویا شخصیکه سفر  -1

باشد ، باید به قضا و قدر الھی خشنود باشد و در برابر تقدیر الھی، صبر را پیشه  خود 
ساخته ، و گمانش خویش را نسبت به پروردگارش نیکو گرداند، که چنین وضعیتی به نفع او 

 خواھد بود. 

 :رمایدفرسول هللا صلی هللا علیه وسلم  می

ُء َشَکَر َفَکاَن َعَجبًا ِألْمِر اْلُمْؤِمِن إِنَّ أَْمَرُه ُکلَُّه َخْیٌر َولَْیَس َذاَک ألَ َحٍد إِالَّ لِْلُمْؤِمِن إِْن أََصابَْتُه َسرَّا«

 (  مسلم، بیھقی و احمد. ) ».َخْیًرا لَُه َوإِْن أََصابَْتُه َضرَّاُء َصبََر َفَکاَن َخْیًرا لَهُ 
شود و این وضعیت را من شگفت انگیز است، زیرا تمام امورش به خیر او تمام میشأن مو ( 

گوید، و این به نفع بجز مومن، کسی دیگر ندارد. مومن ھنگام شادی، خدا را سپاس می

 به خیر اوست.این صبر کند باز ھم اوست. و ھنگام مصیبت، صبر را پیشه می
 فرماید:در حدیثی دیگر می

ِ َعزَّ َوَجلَّ «   َّÅ(ھیچ   مسلم، بیھقی و احمد.)» ( الَ یَُموتَنَّ أََحُدُکْم إِالَّ َوُھَو ُیْحِسُن الظَّنَّ بِا
 کس از شما نمیرد، مگر اینکه گمانش نسبت به پروردگارش نیکو باشد.)

نجام انسان مومن در ھنگام مرض موت، باید میان بیم و امید باشد، در برابر گناھانی که ا -2

 داده از هللا  بترسد و در عین حال، به رحمت پروردگار، امیدوار باشد.
أَنَّ النَّبِیَّ   َدَخَل َعلَى َشاّبٍ َوُھَو فِی اْلَمْوتِ َفَقاَل « در حدیثی از حضرت انس روایت است: 

َ َوإِنِّی َّÅأَنِّی أَْرُجو ا ِ َّÅیَا َرُسوَل ا ِ َّÅالَ یَْجَتِمَعاِن  َکْیَف تَجُِدَک َقاَل َوا ِ َّÅأََخاُف ُذُنوبِی َفَقاَل َرُسوُل ا
ا یََخافُ  ُ َما یَْرُجو َوآَمَنُه ِممَّ َّÅفِی َقْلِب َعْبٍد فِی ِمْثِل َھَذا اْلَمْوِطِن إِالَّ أَْعطَاُه ا « 

برد، رفت و رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم  نزد جوانی که در بستر مرگ بسر می ( 

ای پیامبر خدا  ،به هللا  سوگند، من به  بینی؟ گفت: ود را در چه حالتی میخ پرسید: 
ھای پروردگار  امیدوارم و در عین حال، از گناھانم بیمناک ھستم. رسول اکرم صلی هللا رحمت

شوند، مگر بیم و امید در چنین حالتی در دل ھیچ مسلمانی جمع نمی علیه وسلم  فرمود: 

اش دھد و از آنچه که بیم دارد، نجاتکه او امیدوار است به وی می اینکه خداوند آنچه را
 دھد. )می

با وجود مریضی سخت، برای مریض ، جایز نیست که آرزوی مرگ نماید. چنانکه ام الفضل  -3
 کند:روایت می

ِ الَ أَنَّ النَّبِیَّ َدَخَل َعلَى اْلَعبَّاسِ َوُھَو یَْشَتکِی َفَتَمنَّى اْلَمْوَت َفَقاَل « َّÅیَا َعبَّاُس یَا َعمَّ َرُسوِل ا

ْر تََتَمنَّ اْلَمْوَت إِْن ُکْنَت ُمْحِسًنا تَْزَداُد إِْحَسانًا إِلَى إِْحَسانَِک َخْیٌر لََک َوإِْن ُکْنَت ُمِسیًئا َفإِْن تُ  َؤخَّ
 »تَْسَتْعتِْب َخْیٌر لََک َفالَ تََتَمنَّ اْلَمْوتَ 



سلم  وارد خانه شد. عباس؛ کا کای  پیامبر اکرم صلی هللا رسول اکرم صلی هللا علیه و ( 

کاکا  جان! آرزوی مرگ نکن.  علیه وسلم ؛ که مریض  بود، آروزی مرگ کرد. رسول هللا فرمود: 
یابی و اگر بدکار باشی، با زیرا، اگر نیکوکار باشی، با زنده ماندن، فرصت نیکی بیشتر می

رسد و این برایت بھتر است. پس آرزوی مرگ ه تو میزنده ماندن، فرصت توبه از گناھان ب
 مکن .

 و در حدیث انس آمده است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود:

ْیًرا اْلَوَفاُة خَ  َفإِْن َکاَن الَ ُبدَّ َفاِعالً َفْلیَُقْل اللَُّھمَّ أَْحیِنِی َما َکانَْت اْلَحیَاُة َخْیًرا لِی َوتََوفَّنِی إَِذا َکانَتْ «
 (بخاری، مسلم، بیھقی و دیگران) » لِی

پروردگارا! تا زمانی که زنده بودن برایم بھتر است،  اگر کسی ناچار بود. چنین بگوید:  ترجمه: 

 مرا زنده نگه دار، و ھر وقت، مردن به نفع (دین ودنیای) من است، مرا بمیران .
گر برایش ممکن نبود، وصیت اگر حق کسی به عھده مریض  است، آن را برگرداند و ا -4

قبل از مرگ و فرارسیدن روزی که در  نماید. چنانکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: 
شود، حق مردم را بپردازید. در غیر اینصورت، اعمال نیک انسان آن، پول و ثروت پذیرفته نمی

 شود. ر دوش او نھاده میشود. اگر کفایت نکند، اعمال بد طلبکاران، ببه طلبکاران داده می

 ھمچنین رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم  از صحابه پرسید:
مَّتِی أَتَْدُروَن َما اْلُمْفلُِس َقاُلوا اْلُمْفلُِس فِیَنا َمْن الَ ِدْرَھَم لَُه َوالَ َمَتاَع َفَقاَل إِنَّ اْلُمْفلَِس ِمْن أُ «

َوَزَکاٍة َویَْأتِی َقْد َشَتَم َھَذا َوَقَذَف َھَذا َوأََکَل َماَل َھَذا َوَسَفَک َدَم  یَْأتِی یَْوَم اْلِقیَاَمِة بَِصالٍَة َوِصیَامٍ 
ى َھَذا َوَضَرَب َھَذا َفُیْعطَى َھَذا ِمْن َحَسَناتِِه َوَھَذا ِمْن َحَسَناتِِه َفإِْن َفنِیَْت َحَسَناُتُه َقْبَل أَْن ُیْقضَ 

دانید مفلس کیست؟ آیا می » ( ُطِرَحْت َعلَْیِه ُثمَّ ُطِرَح فِی النَّارِ َما َعلَْیِه ُأِخَذ ِمْن َخطَایَاُھْم فَ 

 نزد ما مفلس کسی است که پول و ثروتی نداشته باشد.  عرض کردند: 

ھمانا مفلس امت من کسی است که روز قیامت،  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: 

مراه دارد ولی به یکی ناسزا گفته، دیگری را آید که نماز، روزه، حج و زکات به ھدر حالی می

تھمت زده، مال کسی را خورده و خون کسی را ریخته و دیگری را شالق  زده است. 
ھا به پایان رسد، ھایش قبل از بدھکاریشود. اگر نیکیھایش به این و آن، داده مینیکی

 زند.اندادھند و وی را به دوزخ میگناھان افراد طلبکار را به او می
 ھمچنین فرموده است:

یَِّئاتُ  « ْرَھِم َولَکِنََّھا اْلَحَسَناُت َوالسَّ یَناِر َوالَ بِالّدِ (ھرکس در   » َوَمْن َماَت َوَعلَْیِه َدْیٌن َفلَْیَس بِالّدِ

نمی شود، بلکه آنجا  حالی بمیرد که مدیون است، باید بداند که آنجا، درھم و دینار پذیرفته 
 ھا است.)بدی ھا ومعامله نیکی



ھر کس در حالی بمیرد که قصد ادای دین را  دو نوع قرض  وجود دارد:  فرماید: و ھمچنین می

(پیامبر) ولی او ھستم و دینش را از بیت المال  ھنگام قرض گرفتن داشته است، من 
پردازم ولی ھر کس بمیرد در حالی که ھنگام قرض گرفتن، قصد پرداخت آن را نکرده می

(پول) به کار  شود. چون در آن روز، دینار و درھم لبکاران داده میاست، اعمال نیکش به ط
 آید. نمی

 گوید: جابر بن عبدهللا می

بینم من خودم را اولین کسی می شب قبل از غزوه احد، پدرم مرا نزد خود خواست و گفت:  
 شود و عزیزترین کسی کهکه از میان اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  کشته می

گذارم، تو ھستی. من مدیون ھستم. قرض ھای  مرا ادا کن. و با بعد از خود، باقی می

صبح روز بعد، مبارزه آغاز شد و پدرم نخستین  گوید: خواھرانت به خوبی رفتار کن. جابر می
 کسی بود که به قتل رسید. 

 مریض  در وصیت خود نسبت به پرداخت حقوق دیگران تاخیر ننماید. -5
َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم یَبِیُت لَْیلََتْیِن َولَُه َشْیٌء  «فرماید:    صلی هللا علیه وسلم  میرسول هللا

ھر کس که چیزی قابل وصیت دارد، باید وصیتش را  » (  ُیوِصی فِیِه إِالَّ َوَوِصیَُّتُه َمْکُتوبٌَة ِعْنَدهُ 

ب پیاپی، سپری کند در حالی بنویسد و ھمواره ھمراه خود داشته باشد و حق ندارد دو ش
 که وصتیش آماده نباشد.

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم «گوید: عبدهللا ابن عمر می َّÅَصلَّى ا ِ َّÅَما َمرَّْت َعلَیَّ لَْیلٌَة ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل ا
 »َقاَل َذلَِک إِالَّ َوِعْنِدی َوِصیَّتِی

ام ھیچ شبی را بدون  علیه وسلم  شنیده(از روزی که این حدیث را از رسول هللا صلی هللا 

 ام.) وصیت، به صبح نرسانیده
برند وصیت کند. چنانکه خداوند مریض  باید در حق خویشاوندانی که از او ارث نمی -6

 فرماید:می

لَِدۡیِن َوٱۡألَۡقَربِیَن بِ ﴿ ﴾    ٱۡلَمۡعُروِفۖ َحقêا َعلَى ٱۡلُمتَِّقینَ إَِذا َحَضَر أََحَدُکُم ٱۡلَمۡوُت إِن تََرَک َخۡیًرا ٱۡلَوِصیَُّة لِۡلَوٰ
 ).180 البقرة: سوره (

رسد، در حق والدین و سایر خویشاوندان وصیت بکند، (وقتی زمان موت یکی از شما فرا می
 اگر چیزی باقی گذاشته است این حقی است بر گردن پرھیزگاران.

 ، بلکه کمتر از یک سوم باشد. کند بیش از یک سوم ترکه را وصیت  انسان مریض نباید  -7

مریض در وقت وصیت، دو نفر مرد عادل و مسلمان را  بر وصیت تحریر شده خویش شاھد  -8
قرار بدھد، اگر دو مسلمان پیدا نشد، دو نفر غیر مسلمان را  ھم میتواند بحیث شاھد انتخاب 

 ادت توصیه کرده است.سوره مائده در مورد شھ 108الی  106نماید ، ھمانطور که قرآن در آیه 



برند، بوسیله آیه میراث، وصیت برای والدین و سایر خویشاوندانی که از میت ارث می -9

منسوخ شده است و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  در خطبه حجة الوداع بطور روشن و 
 شفاف آن را توضیح داده و فرموده است:

َ َقْد أَْعطَى ُکلَّ ِذی َحّقٍ «  َّÅُه َفالَ َوِصیََّة لَِواِرثٍ  إِنَّ ا (خداوند حق ھر صاحب حق را داده  ».َحقَّ
 برد، جایز نیست).است. اکنون وصیت برای کسی که از وصیت کننده، ارث می

 توضیح : 

باید دانست که ناسخ در واقع، قرآن است و حدیث، مبین این مطلب است. ھمانطور که از  
پندارندکه ناسخ این حکم، حدیث ف آنچه که بسیاری میآید. بر خالخطبه حجه الوداع بر می

حدیث، خبر واحد  اند: است. از اینرو برخی از معاصرین روی آن خرده گیری نموده و گفته

تواند ناسخ قرآن باشد. ھر چند که این تصور، باطل است. زیرا صحیح این است است و نمی
ا ناسخ در واقع، آیه میراث است. فرضاً اگر تواند ناسخ قرآن باشد. ولی اینجکه خبر واحد می

بپذیریم که ناسخ، حدیث است. حدیث واحد باتفاق علما صالحیت ناسخ بودن را دارد. عالوه 
بر آن، حدیث متواتر است و متواتر بودن آن بر کسی که از اسناد و طرق حدیث آگاھی دارد، 

 پنھان نیست. 

فراموش نباید کرد که : ضرر رساندیدن به دیگران، در وصیت نامه  حرام است. مانند اینکه  -10
شخصی درباره محروم شدن بعضی از وارثان از ارث، وصیت کند. یا بعضی را نسبت به بعضی 

َدۡیٍن َغۡیَر ُمَضآرّٖۚ ِمۢن بَۡعِد َوِصیَّٖة ُیوَصٰى بَِھآ أَۡو « دیگر ترجیح دھد. پروردگار با عظمت ما میفرماید : 
ُ َعلِیٌم َحلِیمٞ  َّÅَوٱ ِۗ َّÅَن ٱ  »  َوِصیَّٗة ّمِ

در وصیت، به کسی ضرر نرسانید، این توصیه خداوند است و خدا  ) ( 12 ( سوره النساء: آیه 

 دانا و شکیبا است.)
هللا و من  ال ضرر و ال ضرار، من ضار ضاره«فرماید:  علیه وسلم  می صلی هللا  و رسول هللا

ضرر رسانیدن به خود و دیگران درست نیست، ھر کس در صدد ضرر  ».(  شاق، شاقه هللا

رساندو ھر کس در صدد مشقت (دیگران) باشد، خداوند او رساندن باشد، خداوند باو ضرر می
 ) اندازد.را در مشقت می

 شرع اسالمی وصیت ظالمانه، نمی پذیرد وآنرا باطل و مردود می شمارد . -11

َمْن أَْحَدَث فِی أَْمِرنَا َھَذا َما لَْیَس فِیِه َفُھَو «  فرماید: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می 

 ای بوجود آورد، مردود است).(ھر کس در دین ما بدعت و پدیده  ».َردٌّ 

شخصی ھنگام  مریضی  مرگ، شش غالم را که  و در حدیث عمران بن حصین آمده است: 
تمام ثروت او بودند آزاد کرد. وارثانش نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آمدند و شکایت 

 وسلم  فرمود: کردند. رسول هللا صلی هللا علیه



 خواندم).نماز جنازه نمی دانستم که چنین ستمی را مرتکب شده است، بر او(اگر می 

 گوید: راوی می

آنگاه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  میان آن شش غالم، قرعه انداخت و دو نفر از آنان را  

  ت اول برگردانید.که معادل یک سوم مال میت بود، آزاد کرد و چھار نفر دیگر را به حال
ھای متعدد در امور دین و با توجه به اینکه اغلب مردم در این زمان مبتال به بدعت  -12

بخصوص  در مسائل مربوط به جنازه و میت ھستند. بر انسان مسلمان واجب است وصیت 

 مطابق سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تکفین و تجھیز شود. کند تا
ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ُقٓوْا أَنُفَسُکۡم َوأَۡھلِیُکۡم نَاٗرا َوُقوُدَھا ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرُة  «فرماید:خداوند می »  االخیَٰ

تشی که مواد سوختی آن، ). ( ای مومنان! خود و فرزندان تان را از آ 6(سوره التحریم: آیه 

 ھا ھستند، برھانید. )ھا و سنگانسان
ھا را کردند که آنبه موجب آیه مذکور، اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم توصیه می

مطابق سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  تدفین کنند، در اینجا چند مورد از اینگونه 
 شوم.ھا را یادآور میتوصیه

پدرم ھنگام مریضی مرگ، چنین وصیت کرد:  گوید: بن سعد بن ابی وقاص می عامر -الف

» ِ َّÅارید و با (مرا در لحد بگذ    ». اْلَحُدوا لِی لَْحًدا َواْنِصُبوا َعلَیَّ اللَّبَِن نَْصبًا َکَما ُصنَِع بَِرُسوِل ا
خشت خام، دھانه لحد را ببندید، ھمانطور که با جسد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم رفتار 

 شد).
إَِذا اْنطَلَْقُتْم « ابوموسی اشعری در مریضی  وفات چنین وصیت کرد:  گوید: ابو برده می -ب

ٌر َوالَ  تَْجَعُلوا فِی لَْحِدی َشْیًئا یَُحوُل بَْینِی َوبَْیَن  بِجَِناَزتِی َفأَْسِرُعوا اْلَمْشَی َوالَ یَتَّبُِعنِی ُمَجمَّ

اِرَقٍة َقاُلوا التَُّرابِ َوالَ تَْجَعُلوا َعلَى َقْبِری بَِناًء َوُأْشِھُدُکْم أَنَّنِی بَِریٌء ِمْن ُکّلِ َحالَِقٍة أَْو َسالَِقٍة أَْو خَ 
 ِ َّÅأََوَسِمْعَت فِیِه َشْیًئا َقاَل نََعْم ِمْن َرُسوِل ا .«  

ھرگاه جنازه ام را حمل کردید، به سرعت مرا به قبرستان ببرید. با جنازه من، بخور و آتش  ( 

(مانند سنگ، آجر، شیشه) نگذارید که میان من و خاک مانع  ھمراه نکنید. بر لحد من چیزی 
گیرم که من از ھر نوحه خوان و کسیکه به سر و من در حضور شما خدا را گواه می باشد.

صورت بزند و موھای خود را بکند، بیزارم. یعنی بعد از مردن من ھیچ کس از افراد فامیلم حق 
ای؟ در این مورد از پیامبر، چیزی شنیده ندارد دست به چنین اعمالی بزند. گفتند: 

 بلی. گفت: 

ھرگاه مرگ من فرا رسید، کسی را از مردن من با خبر نسازید. زیرا  گوید: میحذیفه  -ج
شود که  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آن را منع   ترسم خبر مرگ من باعث نعی می

  کرده است.



مستحب است که شخص،  فرماید: با توجه به آنچه بیان گردید. امام نووی در باب اذکار می

ھای رایج در تدفین و تکفین توصیه کند و پرھیز از بدعات وارثان خود را درباره اجتناب از بدعت
 را مورد تاکید قرار دھد.

 نوشتن وصیت نامه :چگونگی 

ده محتر م بعنوان یک شخص مسلمان نوشتن وصیت نامه ومعطلی آن  را بفردا  بسیار نخوان
تمامی  »کّل نفس ذائقة الموت  « دیر وناوقت میدانم  ، قرآن عظیم الشان میفرماید : 

ابدی و بقای ابدی  به ذات اقدس باریتعالی می باشد. موجودات چشینده مرگ اند ،  حیات 

پس بر ھر شخص عاقل با ایمان که این جھان را گذرگاھی به سوی جھان جاویدان می داند 
 الزم است که پیوسته به فکر عالم پس از مرگ بوده و

خود را برای سفر آخرت آماده سازد وبا نوشتن وصیت نامه از وجایب ومکلفیت ھای که تا  
 ھنوز

 بر گردنش باقی مانده  رفع مسولیت نماید .

 وبرادر مسلمان ! خواھر

حضرت از  برویم که :حدیثی بھتر در این بابت سراغ  شودآنچه که در ابتداي وصیت نوشته مي
 شده است :روايت  (رض )  انس

بسم هللا «نوشتند : ھايشان ميدر ابتداي وصیت صلی هللا علیه وسلم رسول هللا اصحاب 
دھم که الرحمن الرحیم، اين وصیتي است که فالني پسر فالني کرده است، شھادت مي

ھیچ معبود بر حقي که سزاوار عبادت باشد جز هللا نیست، يکتا است و ھیچ شريکي ندارد، و 

اھد شد، ھیچ شکي در آن اينکه محمد بنده و فرستاده او است، و اينکه قیامت برپا خو
ام که بعد از من به جاي کند، و به کساني از خانوادهنیست، و خداوند مردگان را زنده مي

کنم که اگر ايمان دارند تقواي خدا را پیشه کنند و رابطه بین خود را مانند وصیت ميمي
چه ابراھیم و يعقوب کنم به آنو رسول او اطاعت نمايند، و آنھا را وصیت مي هللا اصالح، و از 

يَن َفالَ تَُموُتنَّ إالَّ َوأُنتم « فرزندان خود را وصیت کردند :  يَا بَنِيَّ إنَّ َهللا اصطََفي لَُکُم الّدِ

اي پسرانم خداوند دين (اسالم) را براي شما برگزيده، پس نمیريد مگر اينکه «) ُمسلُِمونَ 
 بیھقی)، 16/154/4( دارقطنی]، 1647 جإرواء الغلیل فی تخری(صحیح : (    »مسلمان باشید

)287/6.( 

 اما روش نوشتن وصیت نامه :
 خواھر وبرادر محترم  !

ساده  بی نھایت پیچیده  نیست بلکه نوشتن وصیت نامه سخت وموضوع نوشتن وصیت نامه 



و آسانست حتی نیاز به جمالت واصطالحاتی  نامانوس و یا سنگین حقوقی و عربی ندارد، 

 اما تنھا الزمست چند نکته  الزم در وصیت نامه مراعت شود .

  اول :

آسانترین روش تنظیم وصیت نامه، اینست که وصیت نامه ، باید توسط دست نوشته شود ، 
اگر وصیت نامه توسط خط وکتابت شما باشد ، امضا و تاریخ (روز و ماه وسال ) را بصورت 

اعتبار حقوقی آن زیر سوال قرار میگیرد . ولی نزد محاکم حتمی در آن در ج نماید ، در غیر آن 

کرد که وصیت نامه را میتوان در دوایر حقوقی ومحاکم ھم میتوانیم  نوشت  نباید فراموش
 وثبت کرد  .

  ضرور  است که خود را معرفی نماید :نامه در وصیت 

 اسم ولد ، اسم پدر کالن ، تاریخ تولد در صورت ممکن محل  تولد .

که شھادت مطابق  شرعی اسالم برای یک نفر وصیت گر الزم است که در بدو وصیت خویش 

 اش خاص برای پروردگار  باشد . 

در این وصیت نامه وصی میتواند ھر نوع خواست ھای مشرع خویش  برای کسانیکه ھدف 

 وخواست متوفی است تحریر دارد .

در وصیت میتواند درمورد  تقسیم اموال ، صدقه ، قرض  از اینکه خواستار  کفن و دفن و انجام 
نماز باشید. درج وصیت نامه خویش سازد . ( توجه باید کرد :  واجبات قضا شده مانند روزه و

کسیکه وصیت نامه مینویسد، بازماندگان خویش را به کار ھای شاق ودشوار، غیر ممکن 
 وغیر شرعی  مکلف نسازد ).

نباید فراموش کرد که متوفی صرف میتواند ،بر حصه سوم مال خویش بعد از مرک در کار 

ماید ومتوفی  نمیتواند کسی را از مال میراث از مرگ خویش محروم خیرات وصداقات  وصیت ن
 سازد.

اگر خواسته باشد ، یک نفر وصی را برای اجرای وصیت شخص  میتواند در وصیت نامه خویش 

 نامه خویش معرفی بدارد .

این وصیت نامه میتواند  ھم بطور علنی به سایرین قرائت گردد ویا ھم  بعد از مرگ خوانده 

. ولی فراموش نباید کرد ، دوباره تکرار میکنم که فردا برای نوشتن  وصیت نامه دیر شود 
 است .

حکم شرعی در مورد وصیت  نامه شرعی ھمین است طوریکه قبآل  یاد اور شدیم ، که اگر 

مواردی، از جمله امور مالی وصیت کند باید قبل از فرا رسیدن مرگ میخواھد در  کسی 
  د، بر وصیت نامه شاھد بگیرد و آن را قانونی کند.خویش بر آن وصیت کن

 نمونه وصیت نامه تحریری شده :



 بسم هللا الرحمن الرحیم :

  /پاسپورت/اینجانب  (                 ) ابن  یا بنت (               ) ابن (              )  دارای تذکره
درحالیکه عاقل بالغ صدور  آن (                   ) وتاریخ شماره (                ) یکجا با محل 

ودارای حواس کامل بوده و حقوق شرعی خود و اقارب خویش کامالً ا¹اھی دارم به رضا و 

 وصیت می کنم و شھادت می دھم :رغبت خویش بدون جبر واکراه 

و رسوله و  ال اله اال هللا وحده ال شریک له و أن محمداً عبده و رسوله، عیسی عبد هللا« 

کلمته ألقاھا إلی مریم و روٌح منه، و إن الجنۀ حق، و النار حق، و إن الساعۀ آتیة الریب فیھا و 
أن هللا یبعث من فی القبور، تمام بستگانم را وصیت می کنم به تقوای الھی و داشتن روابط 

 تعالی و حسنه و صلح و صفا و اصالح اخالق و تزکیه نفس و اطاعت و فرمان برداری از هللا

 » پیامبر بزرگوارش

به ھمه خویشاوندان و فرزندان و بستگان وصیت می کنم که بر مسیر حق حرکت کنند و در 

ویعقوب علیھما السالم که  اشند، به آنان ھمان وصیت ابراھیمپیمودن راه حق صبور و بردبار ب
 بر فرزندانشان نمودند، توصیه می کنم: 

َ اْصطََفی لَ «  َّÅهللا تعالی 132سوره بقره :آیه » ( ُکُم الِدّیَن َفال تَُموُتنَّ إِال َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن إِنَّ ا) (

 این آیین پاک را برای شما برگزیده است، زنھار که بمیرید و مسلمان نباشید.)
 پس از متن فوق، شخص وصیت کننده آنچه را که دوست دارد بنویسد. 

آن را در مصارف شرعی وصیت کند و می تواند مال معینی  می تواند یک سوم مال یا کمتر از

را نیز وصیت کند؛ البته باید نوع مصرف شرعی را معین کند (که مثالً این مبلغ را به مسجد و 
یا فالن خانواده یتیم و یا به ... اختصاص می دھم)، و شخصی را به عنوان وکیل برای اجرای 

، واجب نیست؛ بلکه نوشتن وصیت عمل مستحب وصیت معین نماید، باید دانست که وصیت
 میباشد  و چون خواست می تواند وصیت کند.

ُ َعلَْیِه   َّÅَعْنُه روایت است، که رسول هللا َصلَّی ا ُ َّÅدر بخاری و مسلم از ابن عمرَرِضَی ا  

َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَُه َشْیٌء ُیوِصی فِیِه، یَبِیُت لَْیلََتْیِن إِالَّ َوَوِصیَُّتُه َمْکُتوبٌَة «َوَسلََّم فرمودند : 
(برای مسلمانی که مالی دارد و باید درباره ی آن وصیت کند، جایز نیست که دو شب » ِعْنَدهُ 

 )1627) مسلم (2738بخاری (شد.) ( بر او بگذرد بدون این که وصیتش را ننوشته با
در صورتی وصیت واجب است که شخصی قرضدار ر است و طلبکاران مدرک و یا سندی در 

دست ندارند که حق خود را ثابت کنند، برای چنین شخصی واجب است که وصیت نامه خود 

اینھا  را بنویسد و حقوقی را که دیگران طلبکار ھستند بنویسد تا بر اثر مرگ ایشان حقوق
ضایع نشود. بھتر آن است که دو شاھد ھنگام تحریر وصیت نامه حاضر باشند، با این که 

وصیت نامه توسط شخصی از اھل علم و معتمد نوشته شود تا متولیان امر دچار سرگردانی 



نشوند؛ وصیت کننده تنھا با نوشتن کتبی با دست خط خودش اکتفا نکند. ( شیخ ابن باز 

جھان اسالم در بخش وصیت  تحقیقات بی نھایت مفید دینی بعمل اورده که  عالم جلیل القدر
 ) مطالعه فرماید .)20/76،77مزید معلومات را میتوان درمجموع فتاوی و مقاالت متنوعة (

 یادداشت :

چون اکثر مردم نسبت عدم دستیابی از قوانین  شرعی  بخصوص عدم اگاھی از  مسايل 
تا در شوند، لذا بر مسلمان واجب است ميمختلفه ب بدعت ھای مربوط به احکام جنائز مرتک

محل دفن ،  : امر وصیت نامه اھتمام بخرچ دھند وبا تحریر وصیت نامه شرعی که در آن 

حج  مقدار صدقه ، زکوه مھریه زوجه  وحتی قیمومیت اطفال صغیره   نیبات  مساله، تجھیز 
وبدین ترتیب  وصیت نامه خویش را بنویسند .باشد ، وسایر مطالبات ضروری خویش  را در ج 

مطابق حکم پروردگار وسنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عمل  نموده باشد  طوریکه 
يَا أيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أنُفَسُکم َو أھلِیُکم نَاراً َو ُقوُدَھا النَّاُس « پروردگار با عظمت ما میفرماید : 

َ َما أََمَرُھْم َو يَْفَعُلوَن َماُيْؤَمُرونَ َو الِحَجاَرُة َعلَیْ  َّÅ(سوره تحريم    )َھا َمالَئَِکٌة ِغالَظٌ ِشَداٌد الَيَْعُصوَن ا

اي مؤمنان،خود و اھل و خانواده خويش را از آتش دوزخي برکنار داريد که افزوزينه آن )«6: 
و سختگیر و زورمند و  اند که خشنھا است، فرشتگاني بر آن گمارده شدهانسان ھا و سنگ

کنند و ھمان چیزي را توانا ھستند، از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي
 ».انددھند که بدان مأمور شدهانجام مي

کردند، و آثار زيادي از آنھا در اين به اين امر وصیت مي صلی هللا علیه وسلم لذا اصحاب پیامبر

 ه : باره نقل شده است، از جمل

از عامر بن سعد بن ابي وقاص روايت است : پدرم ھنگام مریضی  که بر اثر آن فوت کرد گفت 

لحدي برايم بسازيد و «  ) : (ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، کما صنع برسول هللا

اين کار شده  صلی هللا علیه وسلم ھمچنانکه براي پیامبرخشتي را بر رويم نصب کنید 
 ).8 فحهاحکام الجنائز شیخ  ألباني (ص». ( است

 خواننده محترم !

کر تاریخ در اخیر باالی آن تاکید میدارم ،ذنقطه مھمی که در تحریر وصیت نامه 
 وونشان شصت  انگشت واسما ء شھود بر وصیت نامه   میباشد  ، ذکر تاریخ وصیت نامه 

واز اعتبار قوی قضای برده اعتبار وصیت نامه را باال ،شھود حاضر درصورت وصیت عرفی

 انواع وصیت :.  داند برخوردار میگر

  تقسیم نموده اند :بر دو نوع را علماء وصیت 
 وصیت واجب  -1



  وصیت مستحب -2

 اوّل: وصیت واجب:
عبارت از وصیت  به آنچه که قرضدار  است و آنچه که طلبکار است و وصیت به   وصیت واجب

 امانات که نزد او گذاشته شده اند.

وصیت به معامالتی که نیمه کاره مانده اند و تعیین مبالغ و قیمت ھا؛ وصیت به این امور 
از مرگ او واجب است تا حقی از فردی ضایع نشود و ذمه ی خودش فارغ شود و وارثانش بعد 

ُ َعلَْیِه ِ َوَسلََّم  می فرماید :  مواجه نشوند . با ھم در مشکالت وپرابلم  َّÅرسول هللا َصلَّی ا »

بخاری  »َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَُه َشْیٌء ُیوِصی فِیِه، یَبِیُت لَْیلََتْیِن إِالَّ َوَوِصیَُّتُه َمْکُتوبٌَة ِعْنَدُه 
 )1627) مسلم (2738(

برای مسلمانی که ما لی دارد و باید درباره آن وصیت کند، جایز نیست که دوشب بر او (
 بگذرد بدون اینکه وصیتش را نوشته باشد.)

 دوّم: وصیت مستحب :

وصیت مستحب  مربوط به اموری است که شخص می خواھد خیرات و صدقات نفلی انجام 

از خویشاوندان و یا دیگران و یا وصیت  دھد مانند وصیت به ثلث مال یا کمتر از آن برای یکی
می کند که مقداری از مال و ثروت او را به فقرا و مساکین بدھند و یا در کارھای خیر و عام 

، شفاخانه ، راه ھا ، سرک ھا مکاتب وکودکستان المنفعه خرج کنند. مانند: بنای مساجد 
  وغیره ....

ُ َعلَْیِه وسلم  می َّÅَعزَّ َوَجلَّ أَْعطَاُکْم ِعْنَد َوَفاتُِکْم ُثُلَث :« فرماید  رسول هللا َصلَّی ا َ َّÅإِنَّ ا

(پروردگار، ھنگام وفات شما در مورد یک  )4/212مجمع الزوائد ( .»أَْمَوالُِکْم ِزیَاَدًة فِی أَْعَمالُِکْم 
 سوم اموالتان به شما اختیار داده است تا از این طریق اعمال خیر شما بیشتر شود.)

 ) 4129(4/198» المعجم الکبیر« در رواه الطبرانی («گوید:  )4/212( ھیثمی در مجمع الزوائد
 نحوه عن ابی الدرداء .  ) 44-6و أخرج امام احمد فی مسنده ( آحمد » اسناد حسن و

 برخی از وصایا خلفای راشیدن ھنگام مرگ:

 :حضرت ابوبكر صديق رضي هللا عنه

عائشه رضي هللا عنھا روايت مي كنند كه وقتي لحظه وفات  حضرت بی بی ام المؤمنین 
قسم به عمرت! «اولین خلیفه مسلمانان ابوبكر صديق رضي هللا عنه فرا رسید عرض كردم: 

 »تواند مانع گردد.نمي  ھنگامي كه مرگ فرا رسد و نفس تنگ گردد مال و ثروت

 :رضي هللا عنه فرمودصدیقی ابوبكر  



كالم را بر زبان مران؛ بلكه بگو: و سـرانجام سكرات مرگ به حق فرا مى اي دختركم! اين « 

آنگاه به » اين ھمان چیزى است كه از آن مى گريختى!» رسد (و به انسان گفته مى شود
ھايم را بنگريد آنھا را شسته و من را در آنھا كفن اين لباس« عائشه رضي هللا عنھا فرمود:

»( حق تر است به پوشیدن لباس نو از شخص مردهنمايید چرا كه انسان زنده مست
 .)35718حديث  12/240كنزالعمال

 سیرت نویسان مینویسند :

حضرت عمر رضي هللا  طی وصیتی به زمانیکه لحظات وفات حضرت ابوبکر صدیق فرا رسید ،  
من تو را چند وصیت مي كنم امیدوارم كه از من بپذيري؛ خداوند بر انسان حقي «گفت: عنه 

شب دارد كه روز آن را نمي پذيرد و نیز خداوند بر انسان حقي در روز دارد كه شب آن را  در

 پذيرد. و ھمانا او عبادت نافله را تا مادامیكه فرض ادا نشود نمي پذيرد.نمي

براستي كه ترازوي اعمال افراي كه در قیامت ترازوي(اعمال نیك)شان سنگین است بدين  

حق پیروي نمودند در حالي كه اين پیروي نمودن از حق در دنیا خاطر است كه در دنیا از 
شد و شايسته ترازويي كه در آن حق نھاده مي شود اين است شان سخت تمام ميبراي

 .كه سنگین باشد

و براستي كه ترازوي اعمال افراي كه در قیامت ترازوي(اعمال نیك)شان سبك است بدين 
نمودند در حالي كه اين پیروي نمودن از باطل در دنیا  خاطر است كه در دنیا از باطل پیروي

براي شان راحت بود. و سزاوار ترازويي كه در آن باطل نھاده مي شود اين است كه سبك 
 )1/33باشد.( وصاياالعلماء

 :امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضي هللا عنه

به   ي هللا عنھماھنگامي كه حضرت عمر رضي هللا عنه زخمي شد عبدهللا ابن عباس رض

اي امیرالمؤمنین! اسالم آوردي زماني كه مردمان كفر كردند و «خدمتش رسیده عرض كرد: 
وقتي مردم دست از ياريش كشیدند و   جھاد كردي در ركاب رسول هللا صلي هللا علیه و سلم

و تنھايش گذاشتند و به شھادت رسیدي درحالي كه دو نفر در مورد تو تفاوت رأي نداشتند. 
 ».رسول خدا در حالي وفات نمود كه از تو راضي بود

حضرت عمر رضي هللا عنه فرمود: سخنت را دوباره تكرار كن! ابن عباس سخنانش را تكرار  

 فرمود:  نمود. آنگاه سیدنا عمر رضي هللا عنه

براستي كه فريب خورده كسي است كه فريب سخنان شما را بخورد؛ به خدا قسم اگر ھر « 

آن آفتاب  مي تابد و غروب مي كند در اختیار و ملكیت من بود (حاضر بودم) براي  آنچه بر
 ) 1/38وصايا العلماء ».(  خالصي از ترس مرگ فديه دھم

ھمچنان حضرت عمر (رض ) به عنوان وصیت به پسرش عبدهللا گفت: بررسي كن كه چه قدر 



ش ھزار درھم است يا مانند قرض  بر گردن من آمده، حسابش كردند و ديدند كه ھشتاد و ش

ھا را ھا بربیايد، پس آني اين وامي عمر توانست از عھدهاگر تركه  آن، پس به او توصیه كرد:
اند، پس در ھا باقي ماندهپرداخت كن و اگر تو ديدي كه مال ما فروخته شد و ھنوز وام

ھا ھم نتوانست از ھاي اينھا كمك بگیر. اگر مالي من كه قوم عدي باشد، بگرد و از آنطايفه
ي ي طوايف قريش را سؤال كن. از قريش متجاوز نباش و از بقیهھا بر بیايند، بقیهي وامعھده

 عربھا سؤال نكن.

وصیت دوم اين است كه پیش أم المؤمنین حضرت عايشه برو و به او بگو: عمر بر تو سالم 
ن بودن من تمام شد و بگو: عمر بن خطاب فرستاده و نگو امیر المؤمنین؛ زيرا كه امیر المؤمنی

خواھد كه با دو رفیقش دفن بشود. حضرت عبدهللا بن عمر ھم رفت و سالم داد و اجازه مي

كند. گفت: عمر بن خطاب بر اجازه گرفت؛ سپس بر او داخل شد، ديد كه نشسته و گريه مي
ايشه فرمودند: اين جا تو سالم فرستاد و اجازه خواست كه ھمراه با دو رفیقش دفن شود. ع

را من براي خودم در نظر گرفته بودم كه من بمیرم و اينجا دفن شوم؛ چون كه پیامبر صلى هللا 
ھا قرار بگیرم. اما امروز عمر را بر علیه وسلم شوھر من است و ابوبكر پدر من، و من كنار آن

 دھم.خودم ترجیح مي

ق اعظم گفته شد كه عبدهللا بن عمر آمد، وقتي كه عبدهللا بن عمر برگشت و آمد، به فارو
فرمود: مرا كمي بلند كنید. مردي او را به طرف خود تكیه داد. گفت: از طرف عايشه چه 

چه دوست داشتي يا أمیر المؤمنین! گفت: الحمد Û، ھیچ گفت: آن پاسخي پیش توست؟ 
وه فرو برده بود، اين بود كه چه مرا در غم و اندتر از اين امر نبود؛ يعني آنچیزي پیش من مھم

گذشت، ولي اآلن كمي شايد حضرت عايشه اجازه نفرمايند و اين بر سر من سخت مي

راحت شدم. باز ھم وقتي كه من فوت كردم و جنازه را آماده كرديد، مرا برداريد، اي عبدهللا! 
واھد، پس آن خروي دم در عايشه، باز سالم بگو و بگو: عمر بن خطاب اجازه ميوقتي كه مي

وقت اگر اجازه داد، مرا به اتاق داخل كنید و اگر مرا رد كرد، مرا به قبرستان مسلمانان ببريد؛ 

اي كه به تو داده به خاطر تعارف باشد، اما زيرا كه اآلن ھنوز زنده ھستم، امكان دارد اين اجازه
 وقتي كه كسي بمیرد، بعد از مردن كسي با او رودربايستي ندارد.

ين ھنگام أم المؤمنین حفصه و زناني كه به ھمراه او بودند، آمدند. ما وقتي ديديم كه او در ا
آمد، اتاق را خالي كرديم، آن بي بي آمد و لحظاتي نزد او گريست. باز وقتي كه مردان ديگر 

 شنیديم.اش را از داخل اتاق ميآمدند و اجازه خواستند، او پشت پرده رفت و ما صداي گريه

 گفتند: يا امیر المؤمنین! شما وصیت بفرمايید و جانشیني براي خودت انتخاب بفرمايید.مردم 
يابم كه پیامبر گفت: من جز اين چند نفر يا اين گروه ھیچ كسي را سزاوارتر به اين كار نمي

خدا صلى هللا علیه وسلم در حالي از دنیا رفت كه از اين افراد راضي بود؛ پس نام علي، 



ر، طلحه، سعد و عبدالرحمن را گرفت و گفت: شما به ھنگام مشوره شش نفرايد، عثمان، زبی

ي خودتان داخل بكنید، ھفتمین شما عبدهللا بن عمر است؛ عبدهللا بن عمر را ھم در مشوره
اما او حق انتخاب ندارد، او را انتخاب نكنید. منتخب يكي از شما شش نفر باشد. پس چرا 

لتَّْعِزيَِة لَُه؛ گويا كه حضرت عمر او را تسلى داد كه چون پدرش فوت كرده شركت بكند؟ َكَھْیَئِة ا
ھاي مشورتش داخل و مدت ده سال خلیفه بوده، اگر او را ناديده بگیرند و اصالً در جلسه

 شود.شكسته مينكنند، دل

 اگر انتخاب به سعد رسید و او امیر مقرر شد، فھو ذاك؛ پس سعد بن أبي وقاص اھلیتش را
ھا از سعد دارد، و اگر او منتخب نشد و كسي ديگر منتخب شد، پس آن منتخب در مشورت

استفاده كند؛ زيرا كه من او را به اين خاطر از استانداري عراق معزول نكردم كه نتوانسته از 

 كه ـ نعوذ باÛ ـ خیانتي كرده باشد.ي آن بربیايد، يا اينعھده
ھا كنم به مھاجرين اوّلین كه حق آنشود او را وصیت ميپس كسي كه بعد از من خلیفه مي

كنم؛ ھا را نگه دارد و او را نسبت به انصار به نكويي توصیه ميرا بشناسد و حرمت آن
اند، اگر احسان كنندگان از انصار احساني كساني كه در مدينه جاي گرفته و ايمان آورده

اي از آنان پیش آمد، آن را خواسته كوتاھيكردند، احسان ايشان قدرداني شود و اگر خداي ن

 ناديده انگاشته شود.
اند، اما جزو رعیت اسالمي قرار او را به نیكويي نسبت به شھرنشیناني كه گبر و مجوس

ھا پیش ھا را بكند؛ به خوبي با آنكنم كه خلیفه بايد مراعات آناند، وصیت ميگرفته
ھا ي آنكساني ھستند كه بیت المال مسلمین به وسیله اند وھا مددگار اسالمزيرا آن بیايد؛ 

ھا با آورند و زيستن آنكشند و مياند كه ميھا جابي اموال مسلمینشود. گويا آنپر مي

 اندازد.دشمنان دور و بر را در ھراس مي… اطمینان در مملك اسالمي و عدم برپايي شورش و
اند كه ي اسالمخوانم؛ چرا كه آنان اصل عرب و ريشهو او را به نكويي با بیابان نشینان فرا مي

 از اموال اضافیشان گرفته و به فقرايشان داده شود.

اند، ھايي كه در پناه خدا و رسولش صلى هللا علیه وسلم قرار گرفتهو او را به نیكويي با ذّمي
ھا جنگیده آنھا وفادار باشد و به خاطر حمايت از كنم كه نسبت به پیمان با آنتوصیه مي

 شود و بیش از توانشان مكلف نگردند.
پس وقتي كه حضرت عمر فاروق وفات نمود؛ او را برديم، عبدهللا بن عمر سالم داد و گفت: 

خواھد. حضرت عايشه اجازه داد كه بیاوريد؛ پس در كنار دو رفیقش عمر بن خطاب اجازه مي

 آرام گرفت.

 النورين رضي هللا عنهحضرت  عثمان ذي

ھنگامیكه متجاوزان حضرت عثمان را  زخمي نمودند ، در حالیکه  خون بر رخسارش جاري بود 



ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمین . اللھم إني «در حال خواندن این دعا بود : 

شھادت مي دھم كه ». أستعذيك و أستعینك على جمیع أموري و أسألك الصبر على بلیتي
يت غیر از تو نیست بار الھاھا! تو پاك و منزھي و من از زمزه معبودي مستحق عبود

بارالھا من به تو پناه مي برم و از تو مدد مي جويم در تمام امورم و بر اين آزمايش از   ظالمانم
 )   1/58، المحتضرين  39/401تاريخ مدينة دمشق » ( طلبم.تو صبر مي

درجه رفیع شھادت نايل گشت خزائن او را  مورخین مینویسند بعد از اینکه حضرت عثمان  به

اي را يافتند ، سر صندوق را باز کردند ، در آن شدهباز نمودند ، در این خزاین آن صندوقي قفل
 رساله را یافتند که در آن متن ذیل  نوشته شده بود :

 : اين وصیت نامه عثمان است« 

دھد كه معبود برحقي به جز ي ميبه نام خداوند بخشنده مھربان، عثمان فرزند عفان گواھ 
دھد كه محمد صلي هللا هللا نیست كه ذاتش واحد است و ھیچ شريكي ندارد و گواھي مي

علیه و سلم بنده و برگزيده اش است و نیز گواھي مي دھد كه بھشت حق است و خداوند 
وعده مردگان را در روزي كه ھیچ شكي در آن نیست بر مي انگیزد و ھمانا خداوند خالف 

میرد و بر ھمین اعتقاد ـ اگر خدا بخواھد ـ زيد و بر آن مينمي كند. بر ھمین اعتقاد مي

، البداية والنھاية  39/401، تاريخ مدينة دمشق  13/45كنز العمال » (  مبعوث مي شود.
7/183- 184 ( 

  حضرت علي کرم هللا وجھه :

توسط ضارب زخمی شدید برداشت  بعد از اینکه امیر المومنین حضرت علی کرم هللا وجھه
؟ حضور شان جواب فرمودند  دستگیر شده است. حضرت »با ضارب من چه كرديد«فرمود : 

اي كه من از غذايي كه من مي خورم به او بخورانید و نیز از نوشیدني«علی فرمود: 

م (از نوشم به او بنوشانید. اگر زنده ماندم در موردش تصمیم خواھم گرفت و اگر من مردمي
 .»آنجا كه يك ضربه بر من وارد كرده است) تنھا يك ضربه او را بزنید و بر آن نیفزايید

را پیش ببر د ودر  فرمود که امور غسل ھمچنان طی وصیتی به حضرت  حسن رضي هللا عنه 
در كفن من زياده روي نكن! چرا كه من از رسول هللا صلي هللا علیه و «ضمن برایش گفت :  

پوسد كه مي فرمود: شما در كفن زياده روي نكنید چرا كه(كفن) خیلي زود (مي سلم شنیدم

 » و)از بین مي رود.
 ) 15/245، كنز العمال  3/403( سنن البیھقي الكبرى 

در بردن «ھمچنان حضرت علی در وصیت خویش به حضرت حسن  اضافه نمود ه گفت  : 
، جنازه مرا  نه زياد به عجله  و نه خیلي جنازه من به قبرستان حد اعتدال را در پیش گیرید 



رسانید و اگر شر و بدي باشد من را زود به آن مي آرام حركت  دھید چرا اگر خیر و خوبي

 . ) 1/41ھاي خود مي اندازيد. ( وصايا العلماء باشد من را از شانه

 فرق بین وصیت و وقف کردن مال چیست؟

 مینویسد :فرق بین وصیت و وقف مورد شیخ ابن عثیمین در 
 اوال :

وقف یک عقد تمام یافته و کامل شده است، ھرگاه شخص بگوید : خانه ام را قف کردم، یا  

موترم را وقف نمودم، یا کتابھایم را وقف کردم، در ھمان حال وقف انجام و کامل شده است (و 

 دیگر از ملکیت او خارج می شود).
(انسان  نافذ) است، مثال می گوید : خانه ام را برای فقراء وصیت  درحالیکه وصیت بعد از مرگ

 می کنم.
 دوما :

وقف در تمام اموال (و دارائی شخص) قابل تنفیذ است، یعنی اگر کل اموالش را وقف کند  

 تنفیذ می شود مگر آنکه در مریضی  مرگ (در سر مرگ) باشد.
آن قابل تنفیذ نیست، و تازه وصیت باید برای درحالیکه وصیت جز در یک سوم اموال یا کمتر از 

غیر ورثه صورت پذیرد، و اگر بیشتر از یک سوم مال وصیت کند و یا آنرا به یکی از ورثه وصیت 
نماید، در آنصورت الزمست تا تمام ورثه بر این صیت ابراز رضایت و موافقت کنند (تا تنفیذ 

 شود)...
وصیت می کنم، سپس (وصیت کننده) فوت کند، و  پس اگر بگوید : خانه ام را برای فالنی

ماترک او را حساب کردیم و دیدیم که ارزش آن خانه بیشتر از یک سوم کل اموالش است، در 

آنصورت فقط به اندازه یک سوم تنفیذ می شود، یعنی مثال اگر ارزش خانه نصف (ماترک 

از نصف معادل یک سوم از متوفی) باشد فقط دو سوم آن خانه تنفیذ می شود، زیرا دوسوم 
 کل (اموال) است.

اما اگر (مابقی) ورثه اجازه دھند و بگویند : از نظر ما ایرادی ندارد، در آنصورت مانعی بر تنفیذ 
 ) .25/ 11( » الشرح الممتع« ». وصیت نیست

 ثلث مال در وصیت نامه شرعی مفھوم 
 ثلث مال در وصیت نامه شرعی  را درمورد  مفھوماگر نظریات مذاھب اربعه اھل سنت فقھی 

. بچشم نمی خورد در وصیت نامه شرعی  » ثلث میت « بنام  را  چیزی نماید ،مطالعه 
بنابراین  گفته میتوانیم : چیزی که در شریعت وارد نشده باشد آن حکم را نه واجب می دانیم 

 و نه مستحب، بلکه جایز نمی دانیم.



که ھر  قبآل بدان اشاره نمودیم اینست  طوریکه اما آنچه که در شرع وارد شده است ، 

مسلمانی قبل از وفات  می تواند وصیت کند که قسمتی از مالش را در جایی مصرف کند و 
این خود اوست که در وصیتش تعیین می کند مالش را در کجا مصرف کنند، طویکه یاد اور 

شخصی دارد که قبل از نیست و بستگی به اراده و میل ھر ھم شدیم  این وصیت الزامی 
قسمتی از مالش را برای صرف در  -باز تاکید می شود باید قبل از مرگش وصیت کند –مرگش 

 جایی یا ھدیه به کسی صرف کند.

حال آنچه که شریعت در وصیت کردن مال به ھر انسانی جواز داده اینست که وصیت کننده 
اگر احیانآ بیشتر از آن را وصیت کرد نمی توانید بیش از یک سوم اموالش را وصیت نماید، و 

وصیت او تنفیذ نمی شود و به یک سوم تقلیل می دھند مگر با اجازه ی ورثه اش، ولی می 

 تواند کمتر از یک سوم نیز وصیت کند.

به ھر حال حداکثر آن یک سوم است، و دلیل این محدودیت اینست چون شریعت قصد دارد تا 

 شوند و حقوق آنھا رعایت شود.وارثین آن شخص از ارث محروم ن

یک نفر نمی تواند تا کل امولش را وصیت کند، بلکه او فقط می تواند تا یک سوم  خالصه اینکه

یا کمتر از آنرا به ھرکس که خواست وصیت نماید،در حدیثی که از  امام بخاری وامام مسلم 

 حکم فرموده است :وصاحبان سنن ازسعد بن ابی وقاص روایت گردیده است  در وضاحت این 

کرده که از آن ھجرتمن در مکه مریض  شده بودم و دوست نداشتم در سرزمینی بمیرم  

 ، پیامبر صلی هللا علیه و سلم به عیادت من آمد و فرمود: بودم

توانم ھمه مال گفتم یا رسول هللا آیا میخداوند ابن عفراء را مورد رحمت خود قرار دھد. من

 : نخیر گفتم یک سوم چطور؟فرمود : نصف چطور؟فرمود: نخیر گفتم؟ خود را وصیت کنم

إنک إن تدع ورثتک أغنیاء خیر من أن تدعھم «فرمود: بلی یک سوم ویک سوم ھم بسیاراست
عالة ر یتکففون رالناس فی ایدیھم، وانک مھما أنفقت من نفقة فإنھا صدقة حتی اللقمة 

 أن یرفعک فینتفع بک أناس ویضر بک آخرون، ولم ترفعھا إلی فی ر فی امرتک، وعسی هللا

که ، بھتر از آن است نیاز بجای بگذاریتو اگر ورثه خود را ثروتمند و بی»(یکن له یومئذ إال ابنة
ای بکنی گدائی درازکنند، تو ھرنفقهکه بسوی مردم دستدست رھاکنیآنھا را فقیر و تنگ

که بدھان زنت بگذاری و امید است خداوند عمر ترا ای، حتی لقمهبرایت صدقه واحسان است
مند شوند و مردمان دیگری از تو زیان ببینند. آن روز سعد باال ببردکه مردمان زیادی از تو بھره

 ).تنھا یک دختر داشت

 ثلث مال میت  در مذاھب فقھی اھل سنت وجود ندارد .» ثلث میت « بنابراین چیزی با نام 

 خواننده محترم ! 

بنابراین برای شخص که در حاال  مرض موت باشد برایش مجاز است در  یک سوم اموالش 



وصیت اش در بیشتر از باید تاکید کردی که خود وصیت کند . ویا ھم مال خود  را ببخشد ولی 

 تنفیذ نمی شود مگر با اجازه ی ورثه اش وآنھم بدو شر ط  ذیل :از مال یک سوم 

از مرگ موصی باشد، چون پیش از مرگ موصی حقی برای ورثه او باید اجازه ورثه بعد  -1

اش معتبر نیست و ھرگاه وارث در اثناء زندگی و ثابت نشده است تا اجازه بدھد، پس اجازه
گردد و اگر بعد از موت اجازه پشیمان   تواند ھر وقت بخواھد،حیات موصی اجازه دھد، می

اند ھر وقت ورثه اجازه داد مطلقا حق رجوع و ه گفتهگردد و زھری و ربیعوصیت داد، تنفیذ می

 پشیمان شدن را ندارد.

اجازه دھنده در حین اجازه دادن باید دارای اھلیت کامل باشد و بعلت سفاھت و غفلت  -2

 رعلیه نباشد.محجو

کند، و و اگرموصی وارث نداشته باشد بازھم حق ندارد به بیش از یک سوم مال خود وصیت
 .ر علما اینستمذھب جمھو

از طرفی یکی از شرایط تنفیذ وصیت اینست که: کسی که وصیت شده است نباید جزو 
 ارثبران متوفی باشد.

اندکه پیامبر کتب مغازی روایت کرده یعنی موصی له نباید وارث موصی باشد، چون صاحبان

برای وارث صحیح وصیت «  ال وصیة لوارث: «  گفتدر سال فتح مکه صلی هللا علیه و سلم 
که آن را .( بروایت احمد و ابوداود و ترمذی» کرده استنیست چون خداوند سھم او را معین

 .)حسن دانسته است

اند و توده مردم و عامه نیز بدان این حدیث اگر چه خبر آحاد است ولی علما آن را پذیرفته

 اند. راضی شده

براستی خداوند » ( ی حق حقه، أال ال وصیة لوارثإن هللا أعطی کل ذ:« در روایتی آمده است 
کرده و حقش را بوی بخشیده است ھان وارث نیازی بوصیت ندارد چون حق ھرکس را معین

 )کرده استخداوند سھمش را معین

کتب علیکم إذا حضر أحدکم الموت إن ترک خیرا الوصیة للوالدین واالقربین « و اما آیه  
 . جمھور علما برآنندکه این آیه نسخ شده است   »ینبالمعروف حقا علی المتق

، کرده است و آیه میراث را نیز نازل کرده است: خداوند آیه وصیت را نازلگفتامام شافعی
احتمال داردکه آیه وصیت با آیه میراث باقی باشد و بھر دو عمل شود و احتمال داردکه آیه 

گشتندکه چیزی پیداکنندکه یکی از دنبال این میکرده باشد و علما میراث آیه وصیت را نسخ

یافتند که  این دو احتمال را ترجیح دھد وآن را در سنت رسول هللا صلی هللا علیه و سلم 
اند، که در سال فتح مکه پیامبر روایت کرده صاحبان مغازی از پیامبر صلی هللا علیه و سلم 

 »  ال وصیة لوارث: « گفت صلی هللا علیه و سلم 



علما اتفاق دارند بر اینکه موصی له نباید در روز مرگ موصی وارث او باشد، حتی اگرکسی  

برد، بعلت اینکه موصی فرزندی ندارد، سپس بعد از که ازاو ارث میکرد، برای برادرشوصیت
، پسری برایش بدنیا آید، این وصیت صحیح است و نسبت به برادرش وصیت و پیش از مرگش

و چون دراین حال برادر و ارث نیست واگر موصی فرزندی داشت و برای برادرش  گردداجرا می
کرده بود وقبل از مرگ موصی فرزندش مرد، این وصیت برای وارث است و صحیح وصیت

 شود.. چون در ھنگام مرگ پسرش وارث مینیست

 یادداشت :

اھد می تواند مال خود نباید فراموش کرد که : پدر مالک اموال خود است و به ھرکس که بخو
را ببخشد و طوریکه گفتیم کسی حق اعتراض ھم بالیش ندارد، ولی تقسیم ناعادالنه ی 

اموال بین اوالدش فقط بارگناھش به دوش او یعنی پدر خواھد بود، مگر آنکه دلیلی شرعی 
 برای آن تقسیم بندی داشته باشد، مثال یکی از فرزندانش استحقاق بیشتری داشته باشد و

 لذا پدر بخشش بیشتری برایش در نظر بگیرد و یا دالیل شرعی دیگر..

از نعمان بن بشیر روایت است که پدرم قسمتی از مالش را بعنوان صدقه به من بخشید. 
را گواه نگیری، راضی  صلی هللا علیه وسلم مادرم عمره بنت رواحه گفت : تا پیامبر

رفت تا اورا بر بخششی که به من کرده بود،  سلمصلی هللا علیه و شوم، پدرم نزد پیامبرنمی
آیا این کار «به او فرمود : (أفعلت ھذا بولدک کلھم؟)  صلی هللا علیه وسلم گواه بگیرد، پیامبر

تقوای «گفت : نه، پیامبر فرمود : (اتقوا هللا واعدلوا فی أوالدکم) » ای؟را با تمام فرزندانت کرده

زندانتان عدالت را رعایت کنید، پدرم برگشت و آن ھبه را پس خدا را پیشه کنید و در میان فر
 متفق علیه».گرفت

که در عطا و بخشش و نیکی بعضی ازفرزندانش را بربعضی برای ھیچکس حالل نیست

کارد و دیگرتفضیل و ترجیح دھد، چون این عمل نھال عداوت ودشمنی را در بین آنان می
. و اینست رای امام احمد ه وصل آن امرکرده استگرددکه خداوند بموجب قطع صله رحم می

کند اند: اگر بعلت نیاز چنین کاریگفتهو اسحاق و ثوری و طاووس و بعضی از مالکیه که
 مکروه می دانیم .اشکال ندارد در غیر آن صورت آن را 

ُ َعْنُه گوید: َّÅسعد بن ابی وقاص َرِضَی ا 

  ُ َّÅَعلَْیِه َوآلِِه َوَسلََّم به دیدنم آمد و در حالی که او دوست  من در مکه بودم، پیامبرَصلَّی ا
ُ َعلَْیِه َوآلِِه َوَسلََّم  َّÅنداشت در سرزمینی بمیرد که از آن ھجرت نموده است، پیامبرَصلَّی ا

ُ اْبَن َعْفَراَء «  فرمود:  َّÅفتم: (هللا تعالی ابن عفراء را مورد رحمت خویش قرار دھد،) گ» یَْرَحُم ا

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم فرمود:  خیر،  َّÅیا رسول هللا! آیا می توانم تمام مالم را وصیت کنم؟ پیامبرَصلَّی ا
ُ َعلَْیِه َوآلِِه َوَسلََّم   َّÅگفتم: نصف چطور؟ گفت: خیر، گفتم: یک سوم چطور؟ رسول هللا َصلَّی ا



 فرمود:

ُفوَن النَّاَس فِی الثُُّلُث، َوالثُُّلُث َکثِیٌر، إِنََّک «  أَْن تََدَع َوَرثََتَک أَْغنِیَاَء، َخْیٌر ِمْن أَْن تََدَعُھْم َعالًَة، یََتَکفَّ
بله می توانید به یک سوم مالتان وصیت کنید در حالی که یک سوم بسیار است، » «أَْیِدیِھمْ 

آنھا را در حالی اگر تو ورثه خود را در حالی وداع نمایی که اغنیا باشند بھتر از آن است که 
وداع کنی که فقیر و بینوا باشند و بر اثر فقر و بینوایی به سوی مردم دست دراز کنند و سوال 

 ، لفظ این حدیث در بخاری است.» کنند

ُ َعْنُه  َّÅدر بخاری در جایی دیگر با این الفاظ روایت شده است، سعد ابن ابی وقاص َرِضَی ا
 ُ َّÅَعلَْیِه َوآلِِه َوَسلََّم  عرض نمودم، یا رسول هللا می خواھم وصیت گوید: به رسول هللا َصلَّی ا 

 کنم؛ در حالی که دختری دارم، گفتم:

ُ َعلَْیِه َوآلِِه َوَسلََّم فرمودند:  َّÅیا رسول هللا! آیا به نصف مالم وصیت کنم؟ رسول هللا َصلَّی ا »
 م مالم را وصیت کنم؟ ، گفتم: آیا یک سو»نصف زیاد است» «النِّْصف َکثِیر

ُ َعلَْیِه َوآلِِه َوَسلََّم فرمود: َّÅبله به یک سوم » «الثُُّلُث، َوالثُُّلُث َکثِیٌر، أَْو َکبِیرٌ « پیامبرَصلَّی ا
 »وصیت کن در حالی که یک سوم بسیار است؛ یا فرمود : یک سوم زیاد است

ُ َعْنُه می فرماید: مرد  َّÅم به یک سوم مال خود وصیت می نمودند سعد بن ابی وقاص َرِضَی ا

ُ َعلَْیِه َوآلِِه َوَسلََّم  به آنھا اجازه می داد. َّÅو رسول هللا َصلَّی ا 

 وصیت براي وارث جايز نیست

حق ورثه در شرع ( کتاب هللا وسنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم ) تعین گردیده 

اگانه در وصیت نامه تحریر است، ضرورت نیست که مقدار آن برای وارثین بطور جد

استنباط از ابوامامه باھلي روايت است ودرج گردد . دراین به حکم حدیثی که  

 : مینمایم 

شنیدم که در  صلی هللا علیه وسلم از پیامبرمه باھلی میفرماید که من ابواما

فرمود: (إن هللا قد أعطي کل ذي حق حقه، فالوصیة لوارث) خطبه حجه الوداع مي

 .( »حق ھر صاحب حقي را داده است، لذا وصیتي براي وارث نیستبه راستي خداوند «

سنن ابوداود (عون )، 3/27/905/2( سنن ابن ماجه]، 2194 صحیح سنن ابن ماجهصحیح : 

 ).2203/293/3( سنن الترمذی )،2853/72/8( المعبود)



 تنفیذ وصیت نامه  :زماني 

، به موصي وصی  ھايقرضمورد وصیت بعد از وفات وصیت کننده و پس از پرداخت 

اش تمام قرضگیرد، و در صورتي که له (فردي که براي او وصیت شده) تعلق مي

 رسد :ترکه و مالش را در برگیرد، چیزي به (موصي له) نمي

روايت است : (قضي رسول هللا بالدين  در حدیثی از حضرت علی کرم هللا وجھه 

صلی هللا علیه  پیامبر  (قبل الوصیه، و أنتم تقرؤنھا من بعد وصیة يوصي بھا أو دين

خوانید قبل از اجراي وصیت حکم کرد، در حالي که شما مي قرضپرداخت  وسلم 

حق (موصي له)، پس از وصیتي که بدان « )ِمن بَعِد َوِصیٍَّة ُيوِصي بَِھا أو َديٍن  (

( حسن :  (».شودھايي که بر عھده میت است، داده ميقرضپرداخت وصیت شده و 

 سنن ابن ماجه، ) 1667 إرواء الغلیل فی تخریج( ]، 2195  صحیح سنن ابن ماجه
 ).2205/294/3( سنن الترمذی)، 2715/906/2(

 :چیست در سھم میراث  فرائض
:تعريف فرائض

 

فرائض جمع فريضه است و فريضه از فرض گرفته شده و بمعني تقدير (اندازه 

 تعیین) 

يعني «)237بقره : سوره (  )َفنِصُف َما َفَرضُتم  (فرمايد : است : خداوند متعال مي

 ».د)قرضايد (به آنھا نصف آنچه را که تعیین کرده

 ). 424/3(فقه السنة ( فرض در شرع عبارت است از سھم تعیین شده براي وارث.

 :تحذير از ارتکاب ظلم در میراث
مردان و بزرگساالن را از عادت داشتند که : عربھا در زمان جاھلیت قبل از اسالم 

کردند، وقتي اسالم آمد، خداوند مند و زنان و کودکان را از آن محروم ميارث بھره

َوِصیًَّة ِمَن ِهللا  (مند کرد، و اين حقوق را ھر صاحب حقي را از حقش بھره

نساء : سوره ( )َفِريَضًة ِمَن ِهللا  (».وصیتي از طرف خدا«)12نساء : سوره (     )

نامید، سپس مسلمانان را از مخالفت با شرع خدا در ».اي از طرف خدافريضه«)11

 فرائض برحذر داشته و آنھا را مورد تھديد قرار داد:

َ َو َرُسولَُه ُيْدِخْلُه َجنَّاتٍ تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا (فرمايد :مي َّÅَو َمْن ُيِطْع ا ِ َّÅتِْلَک ُحُدوُد ا



ِ َو َرُسولَُه َو يََتَعدَّ ُحُدوَدُه األْنَھاُر َخالِديَن فِی َّÅَھا َو َذلَِک اْلَفْوُز اْلَعِظیُم. َو َمْن يَْعصِ ا

اين حدود خدا «)14-13نساء : سوره (  )ُيْدِخْلُه نَاًرا َخالِداٌ فِیَھا َولَُه َعَذاٌب َمِھینٌ 

د است و ھر کسي از خدا و پیامبرش اطاعت کند، خدا او را به باغھاي بھشت وار

ماند و اين پیروزي بزرگي کند که در آن رودبارھا روان است و جاودانه در آن ميمي

است، و آن کسي که از خدا و پیامبرش نافرماني و از مرزھاي خدا تجاوز کند 

ماند و براي او عذاب گرداند، و جاودانه در آن ميخداوند او را به آتش وارد مي

 ».اي ھستخوارکننده

 :شودت به ارث برده ميآنچه از مال می
تجھیز و  ومصارف فوت کرد ابتدا بايد از ترکه   یکه انسانزمانطوریکه قبآل یاد اور شدیم 

پرداخت شود، آنگاه وصیتش اجرا گردد و بعد از آن قرض ھایش تدفین، سپس 

ِمن (شود به دلیل فرموده خداوند متعال: اش تقسیم ميمالي باقي ماند بر ورثه

سھم شما) پس از انجام وصیت مرده و پرداخت «( )َوِصیٍَّة ُيوِصي بَِھا أو َدينٍ بَعِد 

 »باشدھايش ميقرض

بالدين قبل   (قضي رسول هللا حضرت علی کرم هللا وجھه :و به دلیل گفتة 

: حسن (  ».قبل از وصیت حکم کرد قرض به پرداخت  صلی هللا علیه وسلم پیامبر« الوصیة)

 سنن ابن ماجه]، 1667 إرواء الغلیل فی تخریج (  ]، 2195 نسائی صحیح سنن(
 ).2205/294/3( سنن الترمذی )، 2715/906/2(

 :سباب ارث گرفتنا
 گردد، سه چیز است : مستحق ارث مي شخص اسبابي که به موجب آن، 

 نسب : اول :

 )6احزاب : سوره (  )َوُأوُلوااألرَحاِم بَعُضُھم أولَي بِبَعضٍ  «به دلیل فرموده خداوند متعال
 ».و خويشاوندان نسبت به ھمديگر از اولويت بیشتري برخوردارند«

  والء :  دوم :

الوالء لحمة « که فرمود :  صلی هللا علیه وسلم به دلیل حديث ابن عمر از پیامبر

 ».والء ارتباطي مانند ارتباط نسبي است« » کلحمة النسب



 والء چیست :

به آن والي عتاق (آزاد شود و اي است که به واسطه آزاد کردن برده حاصل ميوالء رابطه
شود که به واسطه مواالة (دوستي) حاصل اي گفته ميکردن) نیز گويند. و يا به رابطه

گردد و به آن والي مواالة (دوستي) گويند. والي مواالة (دوستي)، توافق و عقدي است مي

گويد : تو شود که چون يکي از آنھا وراث نسبي ندارد، به ديگري ميکه بین دو نفر منعقد مي
بري، و اگر موالي من ھستي يا تو ولي من ھستي، و ھرگاه فوت کردم از من ارث مي

 ام را بايد پرداخت کني.مرتکب جنايتي غیرعمد شدم ديه شرعي

والي مواالة (دوستي) نزد امام صاحب ابوحنیفه سبب گرفتن ارث است اما نزد جمھور علماء 
 بیھقی)، 341/4( مستدرک حاکم)، 7157 جامع الصغیرصحیح صحیح : ( ( فاقد اعتبار است. 

)292/1.( 

 نکاح :   سوم:

نساء : سوره (    )َولَُکم نِصُف َما تََرَک أزَواُجُکم  «به دلیل فرموده خداوند متعال :

12( 

 ».و براي شما نصف دارايي ھمسرانتان است«

 : موانع ارث
 جمعبندی گردیده است :در سه عامل بصورت کل موانع ارث در شرع اسالمی 

  اول : قتل :

(  ابوھريره حدیثی داریم از :در این بابت قتل است عامل اول که مانع  ارث در اسالم میگردد ، 
صحیح جامع ( صحیح : (  ».بردقاتل (از مقتول) ارث نمي« »القاتل اليرث«  رض ) که میفرماید :

 سنن ابن ماجه)، 2192/288/3( سنن الترمذی، )  1672إرواء الغلیل فی تخریج  ) (، )4436 الصغیر

)3645/883/2.( 

 اختالف دين : دوم :

از اسامه بن رع اسالمی میگردد ، اختالف در دین است شعامل دیگری که مانع ارث در 

اليرث المسلم الکافر، :« است  فرمود صلی هللا علیه وسلم زيد(رض) روايت است که پیامبر
صحیح (متفق علیه :  ».بردمسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمي«»  وال الکافر المسلم

 سنن الترمذی)، 1614/1233/3( صحیح امام مسلم)، 6764/50/12( امام بخاری (فتح الباری)

 )  2729/911/2( سنن ابن ماجه)، 2189/286/3(



 بردگي :  سوم :

به  چون برده و آنچه متعلقسومین عامل که مانع ارث در شرع میگردد عامل بردگی است . 
  او است،

گیرد، نه ملک سیدش است، لذا اگر از خويشاوندانش ارثي به او رسید، به سیدش تعلق مي

  به او.

 :برند مرداني که ارث مي

 :  میگردند  ده گروهشامل برند مرداني که ارث مي

 (به دلیل فرموده خداوند متعال : پسر و پسر پسر، و ھر چه به پايین :  -2و  1

َکِر ِمثُل َحظِّ األنَثیَیِن  خداوند «)11نساء : سوره (    )ُيوِصیُکُم ُهللا فِي أوالَِدُکم لِلذَّ

گرداند که دھد و بر شما واجب ميدرباره (ارث بردن) فرزندانتان به شما فرمان مي

 ».سھم يک مرد به اندازه سھم دو زن است

 رش و ھر چه به باال :پدر و پد -4و  3

ُدُس  (به دلیل فرموده خداوند متعال :   )11(نساء :    )َوِألبَويِه لُِکّلِ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

 ».رسدو به ھر يک از پدر و مادر يک ششم ترکه مي«

(أنا ابن عبد المطلب)  صلی هللا علیه وسلم جد به منزله پدراست به دلیل فرموده پیامبر

 صحیح امام بخاری (فتح الباری)». (من پسر عبدالمطلب ھستم« متفق علیه :

)، و بنحوه 2179/283/3( سنن الترمذی)، 1615/1233/3( صحیح امام مسلم)، 6732/11/12(

 ).2740/915/2( سنن ابن ماجه)، 2881/104/8( سنن ابوداود (عون المعبود)رواه : 

  برادر و پسر برادر و به پايین : -6و  5
نساء : سوره (  »َو ُھَو يَِرُثَھا إن لَم يَُکن لََھا َولٌَد  «به دلیل فرموده خداوند متعال : 

76(  

واگر خواھري بمیرد و) فرزندي نداشته باشد برادر (پدري و مادري يا پدري) ھمه  (

 ».بردترکه را به ارث مي

 عمو و پسرعمو اگرچه دور ھم باشند :  -8و  7

ألحقوا الفرائض بأھلھا، فما بقي فھو ألولي « :  صلی هللا علیه وسلمپیامبربه دلیل فرموده 
 سنن الترمذی)، 1776/1400/3( صحیح امام مسلم)، 4315/27/8( متفق علیه  » رجل ذکر

آن برسانید. آنچه باقي ماند، مال نزديکترين  سھمھا را به صاحبان().1738/117/3(



 .)خويشاوندان مردبه میت، است

 شوھر : -9

َولَُکم نِصُف َما تََرَک  «شوھر به اساس حکم قرآنی نصف دارایی ھمسر را به ارث می برد 

 )12نساء : سوره ( ( و براي شما نصف دارايي ھمسرانتان است). »أزَواُجُکم 

 : سیدآزاد کننده برده -10
والء براي کسي است که «  : (الوالء لمن أعتق) صلی هللا علیه وسلم به دلیل فرموده پیامبر
صحیح )، 456/550/1( صحیح امام بخاری (فتح الباری)متفق علیه : ».برده را آزاد کرده باشد

 سنن ابن ماجه)، 3910/438/10( سنن ابوداود (عون المعبود)، 1504/1141/2( امام مسلم
)2521/842/2.( 

 : برندزناني که ارث مي
  تقسیم گردیده اند : ھفت گروه میشوند به ارث صاحب زناني که 

 دختر و دختر پسر و ھر چند پدرش پايین باشد : -2و  1

 )11نساء : سوره ( )ُيوِصیُکُم ُهللا فِي أوالَِدُکم  (به دلیل فرموده خداوند متعال : 

 ».دھدخداوند درباره (ارث بردن) فرزندانتان به شما فرمان مي«

  مادر وجده : -4و  3
ُدُس  « به دلیل فرموده خداوند متعال : سوره ( » َوِألبَويِه لُِکّلِ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

 ».رسديک ششم ترکه ميو به ھر يک از پدر و مادر «)11نساء : 

 خواھر : -5

ُدُس  (بدلیل فرموده خداوند متعال :  و «)11(نساء :  )َوِألبَويِه لُِکّلِ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

إِن امُرٌؤ َھلََک لَیَس لَُه َولٌَد َولَُه  (».رسدبه ھر يک از پدر و مادر يک ششم ترکه مي

اگرمردي فوت کرد و فرزندي «)176نساء : سوره (  )ُأخٌت َفلََھا نِصُف َما تََرَک 

 ».نداشت و داراي خواھري بود (پدر ومادري يا پدري) نصف ترکه از آن اوست

 ھمسر :  -6

ا تََرکُتم « به دلیل فرموده خداوند متعال :  و براي «)12(نساء :  »َولَُھنَّ الرُُّبُع ِممَّ

 ».رسدزنانتان يک چھارم از ترکه شما به آنان مي



 :  )سیده (زن آزاد کننده برده -7

والء براي « » الوالء لمن أعتق«  :  صلی هللا علیه وسلم به دلیل فرموده پیامبر

 ».کسي است که برده را آزاد کرده باشد

 :برند کساني که از ترکه (مال به جا مانده از میت) ارث مي
 مستحقان ترکه سه گروھند: 

 اصحاب فروض،

 عصبه و 

 رحم.

 تعیین شده در قرآنفرضھاي 

نصف، يک چھارم، يک ھشتم، دو  :فرضھاي تعیین شده در قرآن شش نوع ھستند

  سوم، يک سوم و يک ششم.

 :نصف (يک دوم) سھم پنج دسته است
شوھر، در صورتیکه ھمسرش فرزند نداشته باشد :به دلیل فرموده خداوند  -1

 متعال :

و براي شما )«12النساء: ( )َولَُکم نِصُف َماتََرَک أزَواُجُکم إن لَم يَُکن لَُھنَّ َولٌَد  ( 

 ».نصف دارايي بجاي مانده ھمسرانتان است اگر فرزندي نداشته باشند

 دختر :  -2

واگر ورثه تنھا يک « )َوإن َکانَت َواِحَدًة َفلََھا النِّصفُ (به دلیل فرموده خداوند متعال : 

 ».دختر باشد، نصف ترکه از آن اوست

 دختر پسر : -3

 چون به اجماع امت دختر پسر به منزله دختر است.

 اجماع امت بر اين است که اگر میت فرزند صلبي (که از پشت« : ابن منذر گويد

خود او است) نداشته باشد، پسران پسر او بمنزله پسران او و دختران پسر او 

 ). 79االجماع (( ».ھستندبمنزله دختران او 

 خواھر پدري و مادري و خواھر پدري : -5و  4



إِن امُرٌؤ َھلََک لَیَس لَُه َولٌَد َولَُه ُأخٌت َفلََھا نِصُف َما  (به دلیل فرموده خداوند متعال: 

 )تََرَک 

اگر مردي فوت کرد و فرزندي نداشت و داراي خواھري بود، نصف ترکه از آن « 

 ».اوست

 :چھارم) سھم دو دسته استربع (يک 
 شوھر در صورتیکه ھمسرش فرزند داشته باشد :  -1

ا تََرکُتم إن لَم يَُکن لَُّکم َولٌَد  «به دلیل فرموده خداوند متعال :  و « »َولَُھنَّ الرُُّبُع ِممَّ

 ».براي زنانتان يک چھارم ترکه شما است، اگر فرزندي نداشته باشید

 است ثمن (يک ھشتم) سھم يک گروه

  زني که شوھرش فرزند داشته باشد :

ا تََرکُتم  (به دلیل فرموده خداوند متعال :  و اگر « )َفإِن َکاَن لَُکم َولٌَد َفلَُھنَّ الثُُّمُن ِممَّ

 ».شما فرزندي داشتید، سھم ھمسرانتان يک ھشتم ترکه است

 ثلثان (دو سوم) سھم چھار گروه است

 دو دختر (و يا بیش از آن) و دو دختر پسر : -2و  1

 »َفإن ُکنَّ نَِساًء َفوَق اثَنَتیِن َفلَُھنَّ ُثُلَثا َما تََرَک  «به دلیل فرموده خداوند متعال : 

پس اگر فرزندانتان ھمه دختر بودند و تعدادشان (دو يا) از دو بیشتر بود دو سوم «

 ».ترکه سھم ايشان است

 خواھر شقیقه (پدري و مادري) و دو خواھر پدري :دو  -4و  3

ا تََرَک  (به دلیل فرموده خداوند متعال :  و اگر « )َفإن َکانََتا اثَنَتیِن َفلَُھَما الثُُّلَثاِن ِممَّ

  ».برنددو خواھر باقي بمانند دو سوم ترکه را به ارث مي

 ثلث (يک سوم) سھم دو گروه است 

 نشده باشد :مادر، اگر حجب (منع)  -1

ِه الثُُّلُث  ( به دلیل فرموده خداوند متعال : و « )َفإن لَم يَُکن لَُه َولٌَد َو َوِرثَُه أبََواُه َفِألّمِ

اگر مرده داراي فرزند نباشد و تنھا پدر و مادر از او ارث ببرند، يک سوم ترکه به 

 ».رسدمادر مي

 دو برادر يا بیش از آن و دو خواھر مادري، يا بیشتر :  -2



َوإن َکاَن َرُجٌل ُيوَرُث َکالَلًَة أِو امَرأٌَة َولَُه أٌخ أو ُأخٌت  (به دلیل فرموده خداوند متعال : 

ُدُس، َفإن َکانُوا أکَثَر ِمن َذلَِک َفُھم ُشَرَکاُء فِي الثُُّلُث  و « )َفلُِکّلِ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

اگرمردي يا زني به گونه کالله از آنھا ارث برده شد و فرزندي و پدري نداشتند) و 

برادر (مادري) يا خواھر (مادري) داشتند، سھم ھر يک از آن دو يک ششم ترکه 

است و اگر بیش از آن (تعداد، يعني يک برادرمادري و يک خواھر مادري) بودند، آنھا 

  ».انددر يک سوم با ھم شريک

 س (يک ششم) سھم ھفت گروه است سد

 مادر زماني که میت فرزند يا برادراني داشته باشد :  -1

ا تََرَک إِن َکاَن  « :ده خداوند متعالوبه دلیل فرم ُدُس ِممَّ َوِألبََويِه لُِکّلِ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

ِه  ِه الثُُّلُث، َفإن َکاَن لَُه إخَوٌة َفِألّمِ لَُه َولٌَد َفإن لَم يَُکن لَُه َولٌَد َو َوِرثَُه أبََواُه َفألُّمِ

ُدُس  ه ھر يک از اي داراي فرزند و پدرو مادر باشد باگر مرده«»12النساء: ( )السُّ

رسد و اگر مرده داراي فرزند (يا نوه) نباشد و تنھا پدر و مادر يک ششم ترکه مي

رسد و اگر مرده (عالوه بر پدر و پدر ومادر ازاو ارث ببرند، يک سوم ترکه به مادر مي

مادر) برادراني (يا خواھراني از پدر و مادر يا از يکي از آندو) داشته باشد، به 

 ».رسدرکه ميمادرش يک ششم ت

 جده در صورت نبودن مادر : -2

اند بر اينکه اگر میت مادر نداشته باشد، جده يک اجماع کرده«ابن منذر گويد: 

 ).84االجماع ( (  ».بردششم ترکه را به ارث مي

 يک برادر يا خواھر مادري : -3

َکالَلًَة أِو امَرأٌَة َولَُه أٌخ أو َو إن َکاَن َرُجٌل ُيوَرُث «  به دلیل فرموده خداوند متعال : 

ُدسُ  و اگر مردي يا زني به «)12النساء: سوره (   »ُأخٌت َفلُِکّلِ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

گونه کالله از آنھا ارث برده شد (و فرزندي و پدري نداشتند) و برادر(مادري) يا 

 ».خواھر(مادري) داشتند سھم ھر يک از آندو يک ششم ترکه است

 دختر پسر با دختر صلبي :  -4



از ھزيل بن شرحبیل شنیدم که گفت : از «به دلیل حديث ابوقیس که گفت : 

ابوموسي درباره دختر و دختر پسر و خواھر سؤال شد، گفت : دختر نصف ترکه و 

برد، نزد ابن مسعود ھم برو او ھم مانند من خواھر نصف ديگر آن را به ارث مي

مسعود سؤال شد و سخن ابوموسي را برايش بازگو کردند. دھد، از ابن فتوي مي

 گان نیستم.گفت : پس من (دراين موضوع) حق را گم کرده و از ھدايت يافته

کند، و در اين باره حکم کرده است، حکم مي صلی هللا علیه وسلم به آنچه پیامبر

د، که گیربر اين اساس نصف ترکه به دختر و يک ششم آن به دختر پسر تعلق مي

ماند به خواھر تعلق اين يک ششم مکمل دو سوم است، و آنچه باقي مي

گیرد.نزد ابوموسي رفتیم و آنچه را که ابن مسعود گفته بود برايش بازگو مي

کرديم، گفت : تا زماني که اين عالم شايسته در میان شما است، از من سؤال 

 ».نکنید
)، 6736/17/12( امام بخاری (فتح الباری) صحیح)، 1683إرواء الغلیل فی تخریج : (صحیح 

 سنن

) در روايت ابوداود و ترمذي 2173/285/3( سنن الترمذی)، 2873/97/8( ابوداود (عون المعبود)
 وجود ندارد....» نزد ابوموسي «جمله آخر 

خواھر پدري، با خواھر شقیقه (پدري و مادري) به قیاس بر دختر پسر  -5
 م ھستند.با دختر صلبي، مکمل دو سو

 پدر زماني که میت فرزند داشته باشد : -6

ا تََرَک إِن  (به دلیل فرموده خداوند متعال :  ُدُس ِممَّ َوِألبََويِه لُِکّلِ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

اي داراي فرزند و پدر و مادر باشد به ھر يک اگر مرده«)11النساء: (   )َکاَن لَُه َولٌَد 

 ».رسدترکه مياز پدر و مادر يک ششم 

براينکه حکم جد (پدر بزرگ) در صورت نبودن پدر مانند پدر است «ابن منذر گويد : 

 ).84االجماع ((  ».انداجماع کرده

 عصبه



 عصبه :تعريف 

عصبه جمع عاصب است مانند طالب و طلبه، عصبه، پسران مرد و نزديکان پدري 

پس از پرداخت سھم اصحاب اند که او ھستند و مقصود از آنھا در اينجا کساني

گیرد، واگر از ترکه برايشان باقي نماند، چیزي به فروض بقیه ترکه به آنھا تعلق مي

رسد، مگر اينکه عاصب پسر باشد؛ چون پسر در ھیچ حالتي، از ارث آنان نمي

کسي يافت نشد، عصبه تمام  ضشود. ھمچنین اگر از اصحاب فرومحروم نمي

 ).437/3فقه السنه (: برند ترکه را به ارث مي

ألحقوا الفرائض «فرمود :صلی هللا علیه وسلم ازابن عباس روايت است که پیامبر

سھمھا را به صاحبان آن برسانید، آنچه « » بأھلھا، فما بقي فھو ألولي رجل ذکر

متفق علیه :  ».مال نزديکترين خويشاوند مرد به میت استماند باقي مي

 ).1738/117/3( سنن الترمذی)، 1776/1400/3( مسلمصحیح امام )، 4315/27/8(

واگر خواھري «( »َو ُھَو يَِرُثَھا إن لَم يَُکن لََھا َولٌَد  «فرمايد : و خداوند متعال مي

بمیرد و) فرزندي نداشته باشد برادر (پدري و مادري يا پدري) ھمه ترکه را به ارث 

 ».بردمي

تنھا است نسبت داده شده و بقیه عصبه ھم در اين آيه تمام ترکه به برادري که 

 بر او قیاس شده است.

  اقسام عصبه :

 ).437/3فقه السنة ( (اند : عصبه نسبي و عصبه سببي :عصبه دو نوع

 :عصبه سببي -1
:  صلى هللا علیه وسلم پیامبراي است که سبب آن آزادي برده باشد، به دلیل فرموده عصبه

صحیح متفق علیه : ( ».والء براي کسي است که برده را آزاد کرده باشد«  (الوالء لمن أعتق)

سنن ابوداود )، 1504/1141/2( صحیح امام مسلم)، 456/550/1( امام بخاری (فتح الباری)
 ).2521/842/2( سنن ابن ماجه)، 3910/438/10( )(عون المعبود

والء ارتباطي مانند ارتباط نسب «  »الوالء لحمة کلحمة النسب«فرمايد : و مي

 ).292/1( بیھقی)، 341/4( مستدرک حاکم]، 7157( صحیح جامع الصغیر صحیح :  ».است

معتق (آزاد کننده برده) مرد باشد يا زن تنھا در صورتي از معتوق (برده آزاد شده) 

 برد که عصبه نسبي نداشته باشد : ارث مي



ازعبدهللا بن شداد از دختر حمزه روايت است : (مات موالي وترک ابنة، فقسم 

مواليم (برده «  ماله بیني و بین ابنته، فجعل لي النصف و لھا النصف)  رسول هللا

مالش را بین من و دخترش  rکرد و دختري از خود به جاي گذاشت، پیامبرام) فوت آزاد شده

( صحیح سنن ابن ماجه حسن :  ».تقسیم کرد، نصف مال را به من و نصف ديگر را به او داد

 ).66/4( درک حاکممست)، 2734/913/2( سنن ابن ماجه، )2210

 :عصبه نسبي -2
 شوند :عصبه نسبي به سه دسته تقسیم مي

 که عبارتند از مردان وارث، بجز شوھر و فرزند مادر. عصبه بالذات :    -1

دختران و دختران پسر و خواھران شقیقه (پدر ومادري) و  عصبه بالغیر :    -2

 خواھران پدري.

شوند، و به اندازة نصف پس ھرکدام از اينھا با برادرش، و بوسیله او عصبه مي

َو إن َکاُنوا إخَوًة ِرَجاالً َو  (برند :به دلیل فرموده خداوند متعال : سھم او ارث مي

َکِر ِمثُل َحظِّ األُنَثیَیِن  واگر برادران وخواھران با ھم باشند ھر مردي به « )نِساًء َفلِلذَّ

 ».برده سھم دو زن ارث ميانداز

که عبارتند از خواھران با دختران :به دلیل حديث ابن مسعود : عصبه مع الغیر :  -3

 ».ماند براي خواھر استو آنچه باقي مي«(و ما بقي فلألخت) 

  حجب و حرمان
 :تعريف حجب و حرمان

حجب در لغت به معني منع، و منظور از آن منع شخص معیني از تمام يا بخشي 

 از میراث به علت وجود شخصي ديگر است.

حرمان : منع شخص معیني از میراث به سبب وجود يکي از موانع ارث از قبیل قتل 

 ).440/3، 441فقه السنه ( و امثال آن است.

 :انواع حجب
 حجب حرمان.حجب دو نوع است : حجب نقصان و 

عبارت است از : کم شدن میراث يکي از ورثه به علت وجود  حجب نقصان

 گیرد : شخصي ديگر و به پنج نفر تعلق مي



شوھر، در صورتیکه ھمسرش فرزند داشته باشد، از نصف به يک چھارم حجب  -1

 شود.مي

ھمسر در صورتیکه شوھرش فرزند داشته باشد، از يک چھارم به يک ھشتم  -2

 شود.مي حجب

 شود.مادر ھنگام وجود فرع وارثي از يک سوم به يک ششم حجب مي -3

 دختر پسر. -4

 خواھر پدري. -5

عبارت است از محروم شدن شخصي از تمام میراث به علت وجود شخصي  حجب حرمان

ديگر مانند محروم شدن برادر از میراث ھنگام وجود پسر، حجب حرمان به شش نفر زير تعلق 
 گیرد : گیرد، ھرچند حجب نقصان به آنھا تعلق مينمي

 پدر و مادر. -2و  1
 پسر و دختر. -4و  3

 زن و شوھر. -6و  5

 گیرد.غیر از اين شش نفر، ديگر ورثه را در برمي حجب حرمان

 حجب حرمان بر دو اساس استوار است : 
شوند، در صورت وجود آناني که به واسطه شخصي ديگر به میت منتسب مي -1

 برند.آن شخص ارث نمي

برد، بجز فرزندان مادر چون آنان علي مانند پسِر پسر که با وجود پسر ارث نمي

شوند، باز ھم با وجود او از میت واسطة مادر به میت منتسب ميرغم اينکه به 

 برند.ارث مي

کند و گردد، بنابراين پسر، پسر برادرش را حجب مينزديکتر بر دورتر مقدم مي -2

شود، اگر در يک درجه باشند ھر کدام از آنھا داراي قرابت قويتري باشد، مقدم مي

  کند.رادر پدري را حجب ميمانند برادر شقیق (پدر و مادري) که ب

 تقسیم  اموال  قبل از وفات :
در این ھیچ جای شک نیست که : انسان می تواند اموالش را درزندگی خویش بین ورثه 

 بشرطیکه   ھدف وی از اینکار ضرر وارد کردن به بعضی از ورثه اش نباشد .  تقسیم نماید ،

برای انسان زنده مکروه نیست که اموالش را «) گفته : 7/142» (اإلنصاف «  مرداوی در کتاب 



بین فرزندانش تقسیم کند، ولی نباید فراموش کرد که : امام احمد در یکی از روایات خویش 

الرعایة « تقسیم اموال را در وقت حیات در بین فرزندان وسایر ورثه خویش ،مکروه دانسته، در 
ر زمان زندگی اش بین ورثه اش آمده است  : مکروه است اگر کسی مالش را د»الکبری 

 ».تقسیم کند، چرا که ممکن است صاحب فرزند دیگری بشود (و او محروم بماند)

و لی اگر شخصی خواست  با آنھم  اموال خویش را در زمان حیاتش در بین ورثه  تقسیم 

 نماید ، باید بر طبق احکام ارث شرعی اجراات نماید ، یعنی به ھر پسر به اندازه سھم دو

 دختر برسد.

کسی که در زمان حیاتش چیزی به فرزندانش « علماء ھیئت دائمی افتاء در این باره گفتند : 

ھدیه می کند، باید عدالت را بینشان رعایت کند، به ھر پسر به اندازه سھم دو دختر بدھد، 

 ) .213 / 16(  فتاوی اللجنة الدائمة(..» ھمانگونه که هللا متعال در میراث قسمت کرده است 
اگر وارث قبل از موروث بمیرد، دیگر سھمی برای وارث نیست، زیرا ارث برای زندگان است نه 

 .اموات
ُ َعْنُه ُتُوفِّیَْت ُأمُُّه «از ابن عباس رضی هللا عنه روایت است که :  َّÅأَنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدَة َرِضَی ا

ِ ، إِنَّ ُأّمِی ُتُوفِّیَْت َوأَنَا َغائٌِب َعْنَھا ، أَیَْنَفُعَھا َشْیٌء إِْن َوُھَو َغائٌِب َعْنَھا ، َفَقاَل: یَا َرُسوَل ا َّÅ

ْقُت بِِه َعْنَھا؟ َقاَل : نََعْم . َقاَل : َفإِنِّی ُأْشِھُدَک أَنَّ َحائِِطَی اْلِمْخَراَف َصَدَقٌة َعلَْیَھا بخاری » تََصدَّ
 ).1004) ، ومسلم (2756(

باده رضی هللا عنه فوت کرد و سعد در آنوقت غائب بود، سعد نزد مادر سعد بن ع«یعنی : 
رسول خدا صلی هللا علیه وسلم رفت و به وی گفت : مادرم فوت کرد و من حاضر نبودم، اگر 

از جانب او صدقه دھم به او نفعی خواھد رسید؟ فرمود : آری، سعد گفت : پس من شما را 

 ».ه دادمگواه می گیرم که بستانم را برای او صدق
این حدیث بیانگر آنست که صدقه دادن «) گفته : 7/90امام نووی در شرح صحیح مسلم (

بجای میت به او نفع می رساند و ثوابش به او می رسد، و به اجماع علماء ھمینطور ھم 

 ».ھست

 توجه خوانندگان رابه یک مثال ذیل جلب می نمایم :

پرسیده  کشور عربستان سعودی علماء ھیئت دائمی افتاء نامه ای از سوال کننده ای طی

ھستم، و چند برادر ھم دارم، آیا  منزله اند : من تنھا یک دختر دارم، و صاحب یک خانه دو 
می توانم قسمتی از خانه خود را به دخترم ببخشم، یا اینکه این بخشش به دلیل تاثیر 

 گذاشتن بر حق دیگر ورثه حرام است؟

 د :جواب فرمودن

اگر بخشیدن آن قسمت از خانه به دخترتان برای برآورده کردن نیاز وی باشد، و قصد محروم « 



ساختن بقیه ورثه را نداشته باشید، و (دخترتان) آنرا ھمانحال تحویل بگیرد و به ملکیت او 

 درآید، در اینحالت ایرادی بر آن نیست، زیرا این از باب ھبه و عطاء کردن است.

ن عطای شما (به دخترتان) بوسیله وصیت باشد، این جایز نیست، زیرا وصیت برای ولی اگر ای

ال وصیَّة «ورثه روا نیست، چونکه ثابت شده که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند : 
 یعنی : ». لِوارثٍ 

 ) .16/213» (فتاوی اللجنة الدائمة ». « وصیتی برای وارث نیست« 

 ثبت اموال به نام یک ورثه 
در بسیاری از مواردی در کشور ما  دیده شده است که یک شخص در حالیکه  سایر ورثه  

 موافق می  باشند برای احتیاط  مال وداریی خویش به نام یک ورثه  ثبت می نمایند . 

 دید شرعت اسالمی در این مورد اینست که :

ثبت نشود ، بلکه  بھترین کار مطابق شرع ھمین است که در حیات  مال و ثروت بنام کسی

تصرف مال در اختیار خود گذاشته شود ، زیرانسان  از  آینده ی خود خبر ندارد، که چه چیزی 

بر سراش  می آید. هللا تعالی ھر وقت موت را برای انسان ا مقدر کند، وارثان ھرکدام سھم 
زیرا اینده شرعی خویش را مالک می شوند. بنآ تقسیم میراث در حیات ، باید احتیاط  کرد ، 

 نامعلوم است ، ممکن است وارثان شما قبل از شما فوت کنند و شما از آنان ارث ببرید؟ 

بنآ انسان در حیات خویش از مال خود استفاده کند ونباید آنرا  بنام ورثه ثبت کند وتا اخر 

 صالحیت  استفاده آنرا خودش داشته باشد  .( تفصیل موضوع را میتوان در فتاوی  نور علی

 شیخ ابن عثیمین  مطالعه فرماید .)  ) 2/559،560الدرب (

 ھدیه دادن به فرزندان  در زمان حیات 

را برقرار کنند، جایز  واقعی  بر والدین واجب است در ھدیه دادن مابین فرزندان خود عدالت

ویا ھم نیست تنھا به یکی از فرزندان ھدیه داده شود اما به بقیه داده نشود، چه دختر باشند 
 پسر، و یا به یکی از آنان چیزی بھتر داده شود مگر آنکه استحقاق آنرا داشته باشد.

در حدیثی از نعمان بن بشیر رضی هللا عنه روایت است که : پدرش (یعنی پدر نعمان) نزد 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم رفت و گفت : من چیزی که از آن خودم بود را به این پسرم 
 صلی هللا علیه وسلم فرمود : هللا سول بخشیدم، ر

پدر نعمان  ای؟؟ آیا سایر فرزندانت را ھم، چنین ھدیه ای داده»أَْعطَْیَت َسائَِر َولَِدَک ِمْثَل َھَذا« 

َ َواْعِدُلوا بَْیَن أَْوالِدُکمْ « گفت : خیر؛ پیامبر صلی هللا علیه وسلم به وی فرمود : َّÅاز  .»َفاتَُّقوا ا
گوید: آنگاه، پدرم برگشت و بترسید و میان فرزندانتان، با عدالت رفتار کنید.نعمان می هللا 

 متفق علیه . بخشش خود را پس گرفت.



یعنی بین فرزندان در جنس و مقدار ھدیه تساوی «می گوید : » شرح مسلم« امام نووی در 

 ».را رعایت کند

ز نیست که در ھدیه دادن مابین برای والدین جای«علماء ھیئت دائمی افتاء گفتند : 

َ َواْعِدُلوا  «فرزندانشان تبعیض قائل شوند، زیرا پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند :  َّÅاتَُّقوا ا
از خدا بترسید و میان فرزندانتان، با عدالت رفتار کنید. و چونکه بی عدالتی  ».بَْیَن أَْوالِدُکمْ 

و تمام  منی و قطع ارتباط بین فرزندان می شود،موجب بروز حسادت و کینه و بغض و دش

اینھا منافی با مقاصد شریعت مطھر است که دعوت به الفت و ارتباط و دوست داشتن و صله 
 ).225/  16( )فتاوی اللجنة الدائمة(» رحم و عاطفه بین نزدیکان می کند

ایت عدالت می حال اگر پدری فرزند دختر و پسر داشته باشد، بر طبق رای راجح برای رع

تواند ھمچون احکام ارث بین آنھا ببخشد، یعنی به ھر پسرش به اندازه دو برابر دخترش 
 ببخشد، زیرا ھیچ عدالتی فراتر از تقسیم الھی نیست.

کسی که در زمان حیاتش چیزی به فرزندانش « علماء ھیئت دائمی افتاء در این باره گفتند : 
ن رعایت کند، به ھر پسر به اندازه سھم دو دختر بدھد، ھدیه می کند، باید عدالت را بینشا

) 213/  16( )فتاوی اللجنة الدائمة( ..» ھمانگونه که هللا متعال در میراث قسمت کرده است 

. 
 ابن باز می گوید : شیخ و 

برای پدر جایز نیست که یکی از فرزندان را برتری دھد به خاطر آنکه از دیگری بھتر و خوش «  
رفتار است، باید بین آنھا عدالت رعایت کند.. نباید در بخشیدن و عطاء کردن، بعضی از آنان را 

ھمه  بر بقیه برتری دھد، و یا در مورد بعضی از آنھا وصیت کند ولی برای بقیه خیر، بلکه باید

.( تفصیل موضوع آنھا در میراث و بخشیدن مساوی باشند البته آنگونه که شریعت تعیین کرده
 .234/  فحهص 9م/  مجموع فتاوی ومقاالت متنوعة:

 چیست ؟مرض الموت 
مریضی مرض الموت عبارت از مریضی است که انسان بر اثر این مرض فوت کند ویا ھم از این 

(اگر خواستار معلومات بیشتر در این بابت باشید  به  حلت نماید .دنیا موقت به زندگی ابدی  ر

  مراجعه فرماید ) مفیده الوارثین شتی زیوررساله 

مریض الموت به کسی اطالق میگردد که اثر مریضی  یک مرض وفات نماید . یعنی از زمانیکه 
مریضی اش اغاز یافته است یعنی از اغاز مریضی  که به اثر ان بمیرد ولی اگر از یک سال زیاد 

نمی اورند  وزمانی حساب میشود میشود که مرض اش زیاد رباشد  آنرا مرض الموت  بشما 
 .قت مرض الموت شمار میشود شود وازآن و



 فصل سوم
 ثواب خواندن قرآن به اموات ؟

چھارده قرن قبل پیامبر صلی هللا علیه وسلم در یک جمله بر مفھوم علمی ورھنمودیک 

ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: کتاب هللا و «فرموده است : خطاب به مسلمانان 
در میان شما دو چیز گذاشتم تا زمانی که به آن چنگ زنید گمراه نمی شوید، و (  » سنة نبّیه

این حدیث را حاکم با سند   رسول هللا صلی هللا علیه وسلم است ) (و سنت  هللاآن کتاب 

 ).حسن روایت کرده است
واقعیت امر ھمین است که علت تمام بربختی ھای که جھان اسالم بدان مواجه است ، ترک 

هللا وسنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میباشد . ملت که بر دساتیر کتاب هللا عمل  کتاب 

 نماید واعمال خویش را بر سنت  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم استوار  سازد بدون شک 
الھی به ما توفیق نصیب نماید  تا قرآن وسنت می اورند . وسروری ورھبری جھان را بدست 

 .سرمشق زندگی خویش قرار دھیم  پیامبر اسالم را 

 ثواب خواندن قرآن به اموات ؟
 در این مورد که :آیا ثواب تالوت قرآن به مردگان می رسد یا خیر ؟

ویا اینکه تالوت در  قبرستان ھا برای مردگان تأثیری دارد؟  آیا این عمل در دین اسالم از جمله 

 است یا خیر ؟در قرآن عظیم الشان  و سنّت صحیح ثبوت گردیده 

 آیا اساسآ گرفتن پول برای قرآن خواندن جایز است ویا خیر ؟  

و آیا ختم  قرآن  عظیم الشان که برای اموات می گیرند، درست است؟ و آیا در تعزیه باید 
 سوره فاتحه و اخالص و یا سوره ای از قرآن خوانده شود ویاخیر ؟

شھیر دانشمند مفیده است به رساله  برای دریافت درست جواب  به این سوال ھا بھتر 

تحت عنوان : (حکم القراءة لالموات ھل یصل که مصری به نام محمد احمد عبدالسالم  کشور 
 مراجعه ، وجواب  سوالت  خویش را دریابیم . نموده ثوابھا إلیھم؟) تحریر 

ندی گردیده در این رساله دالیل  قانع کننده مستند به ایات قرآنی واحادیث صحیح نبوی جمعب
بیان گردیده جمعبندی وونظریات  مفّسرین، محّدثین، علمای اصول و فقھاء با دقت  تام است 

 است .

احادیث آن را تخریج کرده و در پاورقی  محمود مھدی اسالمبولی جلیل القدر دانشمند   ھکذا 
عظیم را  تحریر داشته است ، که برایشان اجر ھا ی این رساله توضیحات بسیار مفیدی 

 میخواھم .



 

 در مورد  زیارت قبور اسالم روش پیامبر
روش پیامبر صلی هللا علیه وسلم در مورد زیارت قبور وبخصوص بعد از دفنمیت  ،مطابق 

استغفروا الخیکم «اش ھمین بود که میگفت :  ابوداود در سننحدیثی روایت شده از حضرت 

برادرتان طلب مغفرت کنید و از خداوند بخواھید که برای (» و سلوا له التثبیت فإنه االن یسأل
 ).ین حدیث حسن استا  (او را ثابت قدم بدارد؛ زیرا ھم اکنون از او سؤال می شود).

پیامبر صلی هللا علیه وسلم  پس از آن که میّت ھمچنان در حدیثی ابو داود آمده است که : 

 را در لحد می گذاشت، می فرمود:
  )(هللا ، برای خدا و برملت رسول هللا(به نام »: بسم هللا و باÛ و علی ملة رسول هللا« 

 )دانسته اند .ابوداود و دیگران اسناد این حدیث را حسن 
بر سر قبری  در روایات متذکره وسایر روایات دیده میشودکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

و حتی ھیچ یک از اصحاب ھم ـ مانند قاریان امروزی ـ بر سر  تالوت نموده باشد ،سوره ای را 

 نمی خواندند .قبر و یا در تعزیه ھا قرآن 

پیامبرصلی هللا علیه وسلم نموده آمده  است که مسلم از ابوھریره روایت در حدیثی که 

اصحاب که با گریست و روزی به قبر مادرش تشریف برد ، به مجرد رسیدن به زیارت قبر 
 پیامبر اسالم فرمود : به گریه افتادند پیامبر صلی هللا علیه وسلم بودند نیز ھی ھمرا

استاذنت ربی فی أن استغفر لھا فلم یاذن لی، و استاذنته فی ان ازور قبرھا فاذن لی، «

فزوروا القبور.فانھا تذکر الموت ـ وفی روایه ـ فان فیھا عبره،فانھا تزھد فی الدنیا و تذکر 
پروردگارم خواستم که برایم اجازه دھد برای مادرم طلب استغفار کنم به من  (از»: االخرة

اجازه نداد و از او خواستم که به من اجازه دھد قبرش را زیارت کنم، به من اجازه داد، لذا 

قبرھا را زیارت کنید، چون شما را به یاد مرگ می اندازد.  و در روایتی دیگر آمده ـ به زیارت 
چون زیارت قبور موجب پند، عبرت وزھد در دنیا می شود و انسان را به یاد آخرت قبرھا برویدـ 

 .می اندازد)
ھنگام زیارت قبور فقط براھل قبرستان  صلی هللا علیه وسلم بنابراین واضح است که پیامبر 

سالم، دعای خیر وطلب استغفار می کرده و درس عبرت می گرفته وآنچه معقول است و 

آن را تایید می کند، ھمین است و بس. نه تالوت قرآن! در قرآن وسنت صحیح    روایات صحیح 
 .ھیچ دلیلی بر این که برای میت قرآن خوانده شود، وجود ندارد

 پس از مرگ چه چیزھایی به انسان فایده می رساند؟
که مقرر کرده   صلی هللا علیه وسلم آن چه شریعت اسالم درقرآن وسنّت صحیح رسول هللا



گردیده چنین فورمولبندی  که در حدیثی صحیحی است مفید ونفع میرساند ، مواردی یّت به م

اذا مات االنسان انقطع عمله إال بثالث: صدقة جاریة، او علم ینتفع به، أو ولد صالح « :است 
وقتی انسان می میرد، عملش قطع می شود. به جز سه چیز: (صدقه جاری،  » (  یدعو له

بخاری، (علمی که دیگران از آن استفاده ببرند و یا فرزند نیکوکاری که برایش دعای خیر کند). 
 )مسلم، نسایی، بیھقی، طحاوی، ابوداود و احمد. صالة الجنائز آلبانی

اسالم آنرا چنین بیان نموده است  اند، پیامبرپس از مرگ به انسان فایده می رس که و آن چه 

إن مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: علماً علمه و نشره و ولداً صالحاً ترکه «: 
و مصحفاً ورثه، او مسجداً بناه، او بیتاً البن السبیل بناه او نھراً اجراه، او صدقه اخرجھا من 

از آن چه از نیکی ھا و عمل مؤمن پس از مرگش (» ماله فی صحته و حیاته تلحقه بعد موته

به او می رسد، این است: علمی که آن را آموزش و نشر داده است و فرزند صالحی که از 
خود به جای گذاشته و قرآنی که از او به ارث مانده یا مسجدی که بنا کرده یا منزلی که برای 

که برای استفاده ی عموم راه اندازی  مجاھدان در راه خدا یا مسافران ساخته، یا جوی آبی
کرده و یا صدقه ای که در زندگی در حال صحتش در راه خدا داده، ھمه ی این ھا پس از مرگ 

 ) ابن ماجه و ابن خزیمه، سند آن حسن است، مشکاة مصابیح  (.ھم به مؤمن می رسد)

عمل کنند، نیز زنده کردن سنت حسنه ای که مردم پس از مرگ انسان ھم به آن ھمچنان 
من سّن «می فرماید:   صلی هللا علیه وسلم برای انسان مفید و سودمند است، رسول هللا

فی االسالم سنة حسنة فله اجرھا و أجرمن عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من اجورھم 
حسنه ای زنده کند، پاداش آن و پاداش ھرکس به آن عمل ھرکس در اسالم سنت (  »شیء

 .این که چیزی از پاداششان کم شود، به او داده می شود) کند، بدون

 به میت :ثوابِ صدقه رسیدن 
رسیدن ثواب صدقه  به میت یکی از موضعات است که توضیح وتشریح این حکم برای 

 مسلمانان  بی نھایت مھم وذی ثمر میباشد .

 صلی هللا علیه امام بخاری در حدیثی میفرماید : در یکی از روز ھا  شخصی نزد رسول هللا
مادرم وفات کرده اگر از طرف او صدقه بدھم ثوابش به او  وسلم آمد وحضور آنحضرت گفت : 

 می رسد؟

 بلی !فرمود: آنحضرت در جواب 

 هللا کتاب ھای سنن از سعدبن عباده روایت است که گفت: ای رسول  در مسند وھمچنان 

ت؟ فرمود: آب. لذا سعد چاه آب مادر سعد وفات کرده، چه صدقه ای برایش افضلتر اس
آشامیدنی حفر کرد و گفت: این چاه مال مادر سعد است؛ بنابراین دادن آب از صدقاتی است 

که فرزند می تواند با وقف کردن آن ثوابش را به رفتگانش ببخشد و به دلیل این حدیث ثواب 



 .آن به میّت می رسد

آمد  صلی هللا علیه وسلم پیامبر نزد مردی به  ھمچنان در روایت دیگری امده است که روزی 
گفت: پدرم وفات کرده و از او اموالی به جای مانده، وصیت ھم نکرده، آیا کفایت می کند که  و

 بلی ! ( مسلم )من از طرف او صدقه بدھم؟ فرمودند: 

وند دعا و استغفار مؤمنان برای مردگان مفید و سودمند است؛ زیرا خدادر این شک نیست که 

والذین جاووا من بعدھم یقولون ربنا اغفر لنا و الخواننا الذین سبقونا « متعال می فرماید:

(کسانی که پس از آنان می آیند، می گویند: پروردگارا! ما و برادران ما که پیش از »: باالیمان
 )١٠حشر/( سوره ما ایمان آورده اند، را بیامرز!). 

اذا صلیتم علی «فرمود:   صلی هللا علیه وسلم مبردر سنن روایت است که، پیاھمچنان 

سند این   (وقتی بر میّت نماز خواندید، خالصانه برایش دعا کنید). ( »المیت فأخلصوا له الدعاء
 ).روایت جیّد است. ر.ک به صحیح الجامع الصغیر و زیاداته

 خواننده محترم !
، زندگان می توانند به مردھا سود برسانند، ھمان طور در فوق بدان اشاره شد  در مواردی که

خواندن که مشاھده می کنید در این ھا حتّی یک دلیل ھم وجود ندارد که از آن بوی جواز 

قرآن و یا سوره ای مخصوص مانند: (یس و غیره)، به مشام برسد، خواندن ھزاربار سوره ی 
این باور که مردگان از عذاب آزاد می شوند، ھیچ گفتن به  »ال اله اال هللا«اخالص و یا ھزار بار 

 .اصلی در شریعت ندارد

 اقوال مفّسران قرآن دررسیدن ثوابِ صدقه به میت :

 : امام ابن کثیر
أم لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراھیم الذی وفی. اال تزر وازرة «ابن کثیر در تفسیر آیات: 

»: أن سعیه سوف یری. ثم یجزاه الجزاء االوفیوزر أخری. و أن لیس لإلنسان إال ما سعی و 

 (یا بدانچه در تورات موسی بوده است، مطّلع و با خبرش نکرده اند؟ 
یا از آن چه در صحف ابراھیم بوده است، مطّلع و با خبرش نکرده اند؟ ابراھیمی که به بھترین 

این که برای وجه ادا کرده است که ھیچ کس بار گناھان دیگری را بر دوش نمی کشد. و 
انسان پاداش و بھره ای نیست جز آن چه خود کرده و برای آن تالش نموده است. و این که 

قطعاً نتیجه سعی و کوشش او دیده خواھد شد. سپس سزا و جزای کافی داده می شود). 

 »۴١ ٣۶نجم/سوره «
را کسی جز  می نویسد: ھرکس با کفر ورزیدن یا ارتکاب گناه به خودش ستم کند، بار گناه آن

وأن تدع مثقله «خود آن فرد به دوش نمی کشد، ھمان طور که در جایی دیگر می فرماید: 



(و اگر انسان سنگین باری(گنه کاری) »: الی حملھا ال یحمل منه شیء و لو کان ذا القربی

کسی را برای حمل گناھانش بفریاد خواند، چیزی از بار گناھانش برداشته نمی شود، ھر 
 زدیکان و بستگان باشد) چند از ن

 »١٨اطر /(سوره 
(ھمان طور که کسی بارگناه دیگری را به دوش نمی »: وان لیس لالنسان اال ما سعی«

 .کشد، به ھمین صورت به کسی پاداشی جزآن چه خود انجام داد، داده نخواھد شد

امام شافعی و کسانی که از او پیروی کرده اند، با استنباط از «ابن کثیر در ادامه می گوید: 
ھمین آیات می گویند: ثواب تالوت قرآن به مردگان نمی رسد؛ زیرا تالوت قرآن توسط دیگران از 

عمل و کسب خود فرد نیست، به ھمین دلیل رسول هللا(ص) این کار را نکرده و انجام آن را 

ی اّمتش به عنوان مستحب یا سنّت قرار نداده وآنان را برخواندن قرآن برای مردگان چه به برا
صورت صریح یا به صورت اشاره، تشویق و یا راھنمایی نکرده است و حتی یک روایت صحیح 

ھم نیست که کسی از اصحاب پیامبر(ص) بر مردگان قرآن خوانده باشد، اگر در خواندن قرآن 
یده ای می رسید قطعاً آنان از ما سبقت و پیشی می گرفتند. و باید توجه برای مردگان فا

داشته باشیم که ذکر و بیان ثواب و پاداش معین فقط با نصوص قرآن وسنّت ثابت می شود، و 

نمی توان در آن با قیاس و آراء شخصی دخل و تصرف نمود. در اینکه ثواب دعا و صدقه به 
به شرط    در این باره ثابت است، علما اتفاق نظر دارند.( میت می رسد به دلیل نصوصی که

 )این که توسط یکی از خویشاوندان میّت باشد
در توضیح حدیثی که مسلم روایت کرده که پیامبر فرموده: (ھرگاه انسان بمیرد، عملش پایان 

پس  می یابد، به جز در سه مورد: فرزند صالحی که برایش دعا کند یا صدقه ی جاریه ای که

این حدیث را مسلم در    ( از او بماند، یا علمی که بعد از او دیگران از آن استفاده کنند)
  سند این حدیث صحیح است.   .صحیحش روایت کرده است

صلی هللا ابن کثیر می گوید: در حقیقت این موارد از تالش و زحمت خود فرد است؛ پیامبر 

قطعاً (  الرجل من کسبه و ان ولده من کسبهان اطیب ما اکل «فرماید:  علیه وسلم می
پاکیزه ترین چیزی که انسان می خورد ھمان است که از دست رنج خودش باشد و ھمانا 

  .فرزند او از دست رنج خودش است)
  )سند این حدیث صحیح است.   ( 

خداوند و نیزصدقه ی جاری مانند وقف و امثال آن از نشانه ھا و آثار عمل خود فرد است. 

(ما مردگان را زنده می »: إنا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قّدموا و آثارھم«متعال می فرماید: 
 کنیم و آن چه پیش فرستاده اند و اثر عمل نیکشان را می نویسیم)



و علمی که آن را در میان مردم پخش کرده و نشر داده و مردم به او اقتدا کرده اند، نیز از 

من دعا الی ھدی «رد است، پیامبر(صلی هللا علیه وسلم) می فرماید: عمل و تالش خود ف
–ھرکس به ھدایت  »(کان له من االجر مثل اجور من تبعه من غیر أن ینقض من اجورھم شیئاً 

قرآن و سنّت صحیح دعوت دھد، برایش ھمانند پاداش آنانی است که از او پیروی کرده اند 
 .)پاداششان کاسته شودداده می شود، بدون این که چیزی از 

 این حدیث را مسلم روایت کرده وادامه اش چنین است : (

( ھرکس به گمراھی دعوت دھد، گناه آن عمل وھمانند گناه تمام کسانی که از او پیروی  
 .)   کنند، بدون این که از گناھانشان کم به دوش وی خواھد بود

 تفسیرامام شوکانی
می نویسد: معنای آیه این » وأن لیس لالنسان اال ماسعی:«شوکانی درتفسیرآیه ی امام 

است که: بجز پاداش تالش وعمل خودش میت به او داده نخواھد شد وعمل کسی برای 

»: ( الحقنا بھم ذریتھم«کس دیگر فایده ای نمی رساند. این آیه عام است وبا آیه ی: 

 )٢١طور/سوره دربھشت فرزندانشان را به ایشان ملحق می گردانیم) (
و نیز با شفاعت پیامبران، مالئکه برای بندگان و دعای زندگان برای اموات و امثال اینھا که 

برای انسان پس از مرگ مؤثر است، خاص می شود. واینکه برخی گفته اند: آیه ی مذکور با 
موارد فوق منسوخ شده، صحیح نیست؛ زیرا خاص عام را منسوخ نمی کند بلکه آنرا تخصیص 

ھد و ھرچه طبق ادله ی قرآن و سنت صحیح به ثبوت رسیده که برای انسان پس از می د

 .مرگش سودمند است، عام این آیه را خاص می کند
 

 تفسیر المنار
(ھیچ »: والتکسب کل نفس اال علیھا و ال تزر وازرة وزرأخری«مؤلف المنار درتفسیر آیه : 

سوره دیگری را بردوش نمی کشد). (کسی جز برای خود کار نمی کند، وھیچ کسی گناه 

پس از بحثی طوالنی می نویسد: تمام قرآن خواندنھا، اذکاری که ثواب آن را به ) ١۶۴انعام/

مردگان می بخشند، اجاره کردن قاریان و وقف کردنھا برایشان، ھمه بدعت و ناجایز اند و نیز 
اگر در دین اصلی می  آنچه به نام ساقط کردن نمازھای میت می دھند، نیز بدعت است و

 .داشت قطعا سلف صالح از آن بی خبر نمی بودند و یقینا در عمل به آن کوتاھی نمی کردند

برمردگان صحیح نیست، ھر چند منظور » یس«در ادامه می نویسد: حدیث خواندن سوره ی 
از آن حدیث کسانی است که در احتضار مرگ ھستند. و ھمانطور که دارقطنی گفته در این 

 .اره ھرگز حدیثی صحیح وجود نداشته و نداردب



باید دانست در مورد آنچه از خواندن سوره ی فاتحه برای مردگان عام و رسم شده، حدیثی 

صحیح ویا ضعیف ھم وجود ندارد و این از بدعتھایی است که با نصوص قطعی ای که ذکر 
نی که لباس علما را به تن کردیم مخالف است. اما با کمال تاسف! به دلیل سکوت و تأیید آنا

کرده وھمگام با عموم مردم به آن عمل می کنند امروزه از سنت ھای مؤکده یا حتی فرایض 
 .قطعی به حساب می آید

در ادامه می گوید: خالصه سخن اینکه: این مسئله قرآن خواندن برمردگان از امور تعبدی 

بسنده –خیر القرون –است که واجب است درآن به نصوص قرآن و سنت و عمل سلف صالح 
کنیم و از نصوص صریح قرآن و احادیث صحیح دانستیم که در قیامت به انسان ھیچ پاداشی 

، و یا اعمالی که ازنصوص شرعی ثابت است، نمی دھند؛ زیرا هللا جز آنچه خودش انجام داده

(روزی است که ھیچ کس برای دیگری »: یوم التملک نفس لنفس شیئا« تعالی می فرماید:
 )١٩انفطار/سوره نمی تواند کاری کند). (

وزی (واز ر» واخشوا یوما ال یجزی والد عن ولده وال مولود ھوجاز عن والده شیئا«و می فرماید:
بترسیدکه نه پدری مسئولیت اعمال فرزندش را قبول می کند وکاری برای او برآورده می کند، 

 )٣٣لقمان/سوره  ونه فرزندی مسئولیت اعمال پدرش را می پذیرد). (

به دستور پروردگار به خانواده و خویشاوندانش اعالن نمود که:   صلی هللا علیه وسلم پیامبر
 صلی هللا علیه وسلم  به دستورات هللا و رسول»: ( من هللا شیئاأن اعملوا ال أغنی لکم «

 .عمل کنید که من نمی توانم برای شما در برابر هللا کاری بکنم)
مدار و محور نجات در قیامت این است که انسان نفسش را با ایمان و عمل صالح تزکیه کند. 

ی خواند و می گوید: رشید رضا می گوید از حافظ ابن حجر در مورد کسی که قرآن م

قرار بده،  صلی هللا علیه وسلم پروردگارا، ثواب این تالوت را جھت افزون شدن شرف محمد
سوال کردند: در پاسخ گفت: این بدعتی است که قاریان متاخر ازخودشان ساخته اند و من از 

 .سلف کسی را سراغ ندارم چنین کاری کرده باشد

معنای آیه  بخصوصمعنای یک آیه از قرآن را ھم نمی فھمند وبسیاری از عالم نمایان که حتی 
(ھر چه پیامبر برای شما آورد بپذیرید و »: و ما آتاکم الرسول فخذوه ومانھاکم عنه فانتھوا«ی: 

» من عمل عمال لیس علیه أمرنا فھو رد«از ھر چه شما را نھی کرد باز آیید) و حدیث صحیح : 
» مسلم«دین اسالم نباشد، مرود است). –ق دستور ما (ھرکسی عملی انجام دھد که مطاب

وشر االمور محدثاتھا وکل محدثة بدعة و کل «می فرماید:  صلی هللا علیه وسلم واینکه پیامبر

(بدترین امور، امور نو پیدا درعبادت ھستند و ھرنو پیدایی بدعت است و تمام » بدعة ضاللة
نھا کسانی ھستند که قرآنی خوانی را وسیله بدعتھا گمراھی اند) (مسلم) را نفھمیده و ای

 . ) ی ارتزاق وامرار معاش قرار داده اند وحسابشان با خدا است



پس از ذکر روایتی که از قول ابن عباس » و أن لیس لالنسان...: « امام قرطبی در تفسیر آیه  

این آیه محکم مبنی بر نسخ این آیه نقل می کنند، می نویسد: اکثر مفسران قرآن گفته اند: 
است (منسوخ نشده) و عمل ھیچ کس نمی تواند برای کسی دیگر فایده ای داشته باشد و 

اجماع کرده اند که ھیچ کس نمی تواند برای کسی دیگر نماز بخواند. و امام مالک روزه 
گرفتن، حج رفتن و صدقه دادن از طرف میت را جایز نمی داند اما می گوید: اگر میتی 

 ) ١٧/١١۴احکام القرآن  (کرد و ٌمرد، جایز است از طرف او به حج بروند... سفارش به حج

 پیشوایان حدیث نظریات 
امام نووی در شرح صحیح مسلم، باب: (وصول ثواب الصدقه عن المیت الیه) در شرح حدیث 

آمد وگفت:  صلی هللا علیه وسلم عائشه(رضی هللا عنھا) که روایت کرده: مردی نزد پیامبر 

رسول خدا مادرم ناگھان وفات کرد ووصیتی نکرده فکر می کنم اگر می توانست وصیت ای 
کند، به صدقه دادن سفارش می کرد، آیا اگر از طرف او صدقه بدھم، ثوابش به او می رسد؟ 

فرمود: آری! می گوید: از این حدیث چنین بر می آید که صدقه  صلی هللا علیه وسلم پیامبر 

رایش مفید است وعلما بر این امر اجماع کرده اند، و بر این که ثواب دعا دادن از طرف میت، ب
و دادن قرض میت به دلیل نصوص شرعی به میت می رسد، نیز اتفاق نظر دارند. و به دلیل 

احادیث صحیح حج کردن از طرف میت وروزه گرفتن از طرف او، جایز است، اما قول مشھور در 
قرآن خواندن برای میت این است که ثواب آن به میت نمی مذھب ما ـ شافعیھا ـ در مورد 

 .رسد

 ابن عباس حضرت  در شرح حدیث» سبل السالم«امام امیراسماعیل صنعانی در کتاب 
ازکنار قبور مدینه می گذشت که گفت: (سالم بر  صلی هللا علیه وسلم پیامبر میفرماید :

شما گذشتگان ما ھستید وما ھم در شما ای اھل قبور، خداوند ما و شما را مغفرت کند ، 

 پی شما می آییم).
وقتی انسان برای کسی ترمذی با سند صحیح می نویسد این حدیث دلیلی است بر اینکه  

، دعاھای قرآنی دعا و استغفار می کند برای خودش دعا و برای آن شخص استغفار می کند
 نیز به ھمین صورت است. 

(پروردگارا از ما »: ربنا اغفرلنا والخواننا الذین سبقونا باالیمان«خداوند می فرماید: طور مثال :ب

 )١٠حشر/سوره واز برادرانمان که در دینداری از ما سبقت گرفته اند درگذر). (
(برای گناھانت وگناه مؤمنان طلب استغفارکن). »: فاستغفر لذنبک وللمؤمنین«و می فرماید: 

 »١٩محمد/سوره «



باط می شود که دعا کردن برای میت مفید است و در این اختال فی از این حدیث وآیات استن

نیست ولی در مواردی غیر از این، مانند تالوت قرآن، امام شافعی می گوید: (ثواب آن به میت 
 .نمی رسد)

امام شوکانی در شرح منتقی می گوید: (قول مشھور در مذھب شافعی وگروھی از یارانش 
 .قرآن به میت نمی رسد)این است که ثواب خواندن 

یکی دیگر از ادله ای که بر عدم وصول ثواب قرآن خوانی بر میت و عدم جواز قرآن خواندن بر 

اقرءوا سورة البقرة «می فرماید:  صلی هللا علیه وسلم قبرھا داللت دارد این است که پیامبر
کنید وخانه ھایتان را  (سوره ی بقره را درخانه ھایتان تالوت»: فی بیوتکم و التجعلوھا قبورا

 .قبرستان نکنید)

(درخانه ھایتان نماز ـ سنت راـ بخوانید »: صلوا فی بیوتکم و التتخذوھا قبورا«و می فرماید: 
 .وآنھا قبرستان قرار ندھید)

پیامبرصلی  اگر قرآن خواندن برای میت نفعی می داشت خواندن آن برقبرھا جایز بود وپیامبر
بت به مؤمنان رئوف و مھربان است نمی گفت خانه ھایتان را به که نسهللا علیه وسلم  

این پیامبرصلی هللا علیه وسلم   قبرھا تبدیل نکنید بلکه در آنھا قرآن ونماز بخوانید، پیامبر

سخن را به این دلیل فرموده که قبرستان محل تالوت قرآن وخواندن نماز نیست. به ھمین 
روایت پیامبرصلی هللا علیه وسلم   قبول ھم از پیامبردلیل یک حدیث با سند صحیح، حسن وم

نشده که در تمام عمر مبارکش یک بار بر قبری قرآن خوانده باشد، این در حالی است که 
به کثرت به زیارت قبور می رفت ونحوه ی صحیح زیارت قبور را  یامبرصلی هللا علیه وسلم   پ

به اصحابش(رض) می آموخت اما در عمل وگفتار وآموزشش ھیچ سخنی یا بحثی از تالوت 

 . قرآن برقبرستان نداشته است

 دیدگاه بعضی از مذاھب فقھی اھل سنت
 :مذ ھب امام ابوحنیفه -1

(تالوت قرآن بر سر قبرھا در نزد  ) مینویسد :١١٠مال علی قاری حنفی در شرح (فقه االکبر/

امام ابوحنیفه، امام مالک وامام احمد مکرو ه است)، و در جای دیگر نقل می کند که خواندن 
قرآن بر سر قبرھا مکروه است چون از امور نو پیدا و بدعت است و از سنت ثبوتی ندارد، واین 

 .سخن (شارح االحیاء) نیز می باشد

 :امام شافعیمذھب  -2
وحدیث : (إذا مات ابن » وأن لیس لالنسان اال ما سعی«امام شافعی با استدالل به آیه ی 

 .می گوید: (ثواب تالوت قرآن به میت نمی رسد) …)آدم انقطع عمله اال من ثالث 



امام نووی در شرح حدیث فوق می نویسد: (این که انسان قرآن تالوت کند، نماز بخواند و... و 

آن را به میت ھدیه کند، امام شافعی و جمھور علما می گویند: ثواب آن به میت نمی ثواب 
 .رسد)

شایان ذکر است که نووی این قول را در چند جای شرح مسلم تکرارکرده است، و این داللت 
 .بر تأکید نظریه اش دارد

ثواب  ابن نحوی شافعی در شرح منھاج می نویسد: (قول مشھور در مذھب ما این است که

 .تالوت قرآن به میت نمی رسد)
پرسیدند: آیا قرآنی که می خوانند و ثوابش را به میت ھدیه می کنند به   از ِعزبن عبدالسالم

او می رسد؟ در جواب گفت: ثواب تالوت قرآن مخصوص تالوت کننده است و به کسی دیگر 

را به میت به دلیل نمی رسد و گفت: شگفتا! که برخی از مردم رسیدن ثواب تالوت قرآن 
خواب ھایی که دیده اند ثابت می دانند باید توجه داشته باشیم که خواب ھا از ادله ی 

 ) .٧التذکیرة للقرطبی:    (. شرعی نیست

 :مذھب امام مالک -3
: قطعا خواندن قرآن بر سر قبرھا بدعت است و به نویسدمی» المدخل«شیخ ابوجسره درکتاب 

 ھیچ 
 .وجه سنت نیست

می گوید: تالوت قرآن در ھنگام مرگ و پس از آن بر » ١/١٨٠الشرح الصغیر«دردیر در شیخ

دعا، طلب قبرھا به دلیل عدم ثبوت آن از سلف مکروه است، فقط شایسته است بر ایشان 
. و عالمه عدوی نیز درحاشیه اش بر مغفرت و رحمت کنیم و از مرگ آنھا پند و عبرت بگیریم

 .نوشته است شرح ابو الحسن ھمین را

 :مذھب امام حنبل -4
امام احمد به کسی که بر سر قبری قرآن می خواند گفت : بدان که خواندن قرآن بر قبر 

 .بدعت است

این نظریه ی جمھور سلف است و متقدمین حنبلی بر ھمین عقیده بوده اند و نیز امام احمد 
است سلف (صحابه ،  گفته است خواندن قرآن برای میت پس از مرگش بدعت است و گفته

تابعین وتابع تابعین) چنین عادتی نداشتند که ھرگاه نماز، روزه و یا حج مستحبی انجام دھند 
و یا قرآن بخوانند، ثوابش را به مردگان تقدیم کنند؛ لذا نباید از راه و روش سلف منحرف 

 .شویم

سناد است و در سند ناگفته نماندکه حدیث، بر مردگانتان(یس) بخوانید معلول و مضطرب اال
آن جھالت وجود دارد و بر فرض صحت آن، قطعا بر جواز خواندن قرآن برای مردگان داللت ندارد؛ 



این است که آن را برای کسانی که در احتضار مرگ اند، بخوانید. و » موتاکم«زیرا منظور از 

 .ردبرای توضیح بیشتر در این باره می توان به شروح کتب معتبرحدیثی مراجعه ک

 دیدگاه علمای اصول
  پس از ذکر قاعده » طریق الوصول الی ابطال البدع بعلم االصول«مولف کتاب: 

 االصل فی «اصولِی:
ارزشمند می گوید از این قاعده می فھمیم » المنع إال أن یستدل بدلیل فی تحلیلھا العباده

به عنوان نمونه که آنچه بیشتر مردم انجام می دھند از بدعتھای ناشایست است و ما 

 .مثالھایی ذکر می کنیم
 :  مثال اول -1

پیامبرصلی هللا علیه تالوت قرآن بر سر قبرھا به قصد جلب رحمت برای میت و یا غیر آن، که 
و اصحا بش(رض) آن را انجام نداده اند، بر اساس قاعد ه ی مذکور حرام است و ترک وسلم  

 .آن بدعتی ناشایست استتالوت قرآن برای میت، سنت بوده و انجام 

چیز سودمندی را که موجب  صلی هللا علیه وسلم  چگونه عقل می پذیرد که رسول هللا
رحمت برای امت است ترک کرده و در طول زندگی اش حتی یک مرتبه برای یک میت ھم 

 ...!؟قرآن نخوانده است
 مثال دوم:  -2

عینی، در اصل خواندن قرآن و شنیدن خواندن سوره ی اخالص یا اسم جالله( هللا) به تعداد م

آن برای خواننده و شنونده ثواب دارد و موجب نزدیکی او به خدا می شود. در این موضوع ھیچ 
کس بحث و نزاعی ندارد فقط در اینکه قرآن خواندن موجب نجات میت از آتش می گردد و 

قرآن برای مرده اختالف است این در حالی است که ھمه می دانند برایش سودمند است، 

  و خداوند متعال در سوره  ھا نازل نشده بلکه فقط برای زنده ھا نازل شده تا به آن عمل کنند
»: إن ھو إال ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین«یس می فرماید: 

که افراد  است(این کتاب یادآوری و قرآن واضح وحجت است و ھدف از فرو فرستادن قرآن این 
 ) ٧٠ ٧١یس/سوره زنده با آن بیم داده شوند و برکافران فرمان عذاب مسلم گردد).(

قرآن نازل شده تا برای اطاعت کنندگان مژده و بشارت و برای سرکشان و نافرمانان بیم و 

ھشداری باشد و نازل شده تا با آن قلبھایمان را پاک کنیم و امور زندگی مان را سروسامان 
م خداوند قرآن را نازل کرده تا ھمچون دیگرکتابھای آسمانی عالقه مندان به آن عمل بخشی

 .کنند، و به پیروی از قوانین و ھشدارھایش زندگی کنند
إن ھذا القرآن یھدی للتی ھی أقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون «خداوند می فرماید: 

(این قرآن به »: باالخرة أعتدنا لھم عذابا ألیماالصالحات أن لھم أجرا کبیرا و أن الذین ال یؤمنون 



راھی رھنمود می کندکه مستقیم ترین راھھاست و به مؤمنانی که کارھای شایسته و 

پسندیده می کنند مژده می دھد که برای آنان پاداش بزرگی است و برای کسانی که به 
 )١٠ـ٩ء/ اسراسوره قیامت ایمان نمی آورند عذاب دردناکی آماده کرده ایم) (

آیا تا بحال که یکی از کتابھای آسمانی بر مردگان خوانده شود؟ و یا در برابر خواندن آنھا 
 پاداش و صدقات دریافت کنند؟

قل ما أسئلکم علیه من أجر وما أنا من «  خداوند متعال خطاب به پیامبرش می فرماید: 

: (بگو من از شما در مقابل تبلیغ »المتکلفین، إن ھو إال ذکر للعالمین و لتعلمن نبأه بعد حین
قرآن و رساندن دین خدا ھیچ پاداشی نمی طلبم و از زمره ی مدعیان نیستم، این قرآن 

چیزی جز پند و اندرز برای جھانیان نمی باشد و خبرآن را بعد از مدت زمانی خواھید دانست). 

 )٨۶٨٨/صفحه(
بر اصحابش که وفات می کردند عدد معینی از سوره ی  صلی هللا علیه وسلم  آیا پیامبر

اخالص و یا اسم جالله را می خوانده؟! تا آنان از عذاب آتش نجات یابند!! این در حالی است 
که می دانیم تمام کسانی که معصوم نیستند به بخشیده شدن گناھان و باالرفتن 

این بوده که ھر یک از اصحابش را  صلی هللا علیه وسلم درجاتشان نیازمندند. یا سنت پیامبر

دفن می کرد و ھرکس با عمل خودش به پیشگاه هللا می رفت و چیزی جز آنچه پیش می 
سپاری میت می فرمود:  بعد از خاک صلی هللا علیه وسلم  فرستادند نداشتند؟ و پیامبر

خداوند  بوده است و صلی هللا علیه وسلم برایش دعا کنید. این سنت و راه و روش پیامبر
»: لقدکان لکم فی رسول هللا اسوة حسنة لمن کان یرجو هللا والیوم االخر: «متعال می فرماید

سرمشق و الگوی زیبایی در پیامبر خدا برای شما است، برای کسانی که امید به خدا «

 )٢١احزاب/سوره ». (داشته و جویای قیامت باشند
اقتدا  صلی هللا علیه وسلم  ال به رسول هللالذا بر ما الزم است، ھمانطور که در انجام اعم

اقتدا کنیم و او را  صلی هللا علیه وسلم  می کنیم در ترک افعال نادرست نیز به رسول هللا

 .).بخاری، مسلم، نسائی، بیھقی و طحاوی  الگو بگیریم (
بقره و آنچه از عبدهللا بن عمرروایت شده که وصیت کرده سوره ی فاتحه و آیات آخر سوره ی 

را بر قبرش تالوت کنند، اثر شاذی است، و سند آن صحیح نیست، و کسی از صحابه موافق 
چنین عملی نبوده است و نیز تالوت سوره ھای فاتحه، اخالص و معوذتین، تکاثر و بخشیدن 

ثواب آنھا به اھل قبرستان بدلیل مخالفت با اقوال و عمل پیامبر(صلی هللا علیه وسلم) و 

 .و باطل است صحابه، حرام
در مباحث گذشته با ادله از قرآن، سنت صحیح، اقوال مفسران قرآن، محدثان و علمای اصول 

توضیح دادیم که: خواندن قرآن برای مردگان ھیچ ثبوتی ندارد. از آنجایی که خواندن قرآن برای 



 در بسیاری از مناطق رسم است، این امر موجب شده که…اموات در جلسه ھای عزاداری و

برخی به فتوای مذکور اعتراض کنند، لذا ما فتوای این قسمت را به پاسخ شبھات اختصاص 
 .دادیم

 :شبھات عبارتند از
إذا مات االنسان إنقطع عنه عمله إال من ثالثة اشیاء إال من صدقة جاریة او علم «حدیث:  -1

شود ـ پرونده ی  آن گاه که انسان بمیرد، عملش تمام می»:(ینتفع به او ولد صالح یدعو له

اعمالش بسته می شود ـ بجز سه چیز: صدقه ی جاری، علمی که پس از او برای مردم نفع 
اسناد این حدیث صحیح است، ابن  داشته باشد و یا فرزند صالحی که برایش دعا کند)(

 )وصحیح ابن حبّان ۶۶٧٨، أحمد/ ٢٢٩٢ماجه/ 

 »بخاری ومسلم«است).(ھرکار نیکی صدقه »  کل معروٍف صدقة «حدیث:  (-2
 .(اصل در اشیاء مباح بودن است)»: االصل فی االشیاء االباحة«قاعده:  (-3

صدقه «در مورد حدیث اول: باید بگوییم آنچه در این حدیث آمده سه چیز است که عبارتند از : 
واضح ». ی جاریه میت، علمی که از آن، پس از او به دیگران نفع برسد و دعای فرزند صالح

ت که: صدقه ی جاری و علم میت از سعی تالش خود اوست، اما دعای فرزند صالح، از اس

» إن اطیب ما أکل الرجل کسبه و إن ولده من کسبه«عائشه روایت است، پیامبر(ص) فرمود:
(قطعاً پاکترین و حاللترین چیزی که انسان می خورد حاصل تالش خود اوست و فرزند او از 

خطاب به فردی که از  صلی هللا علیه وسلم اوست). وپیامبرکسب ـ حاصل تالش ـ خود 
(تو »: أنت مالک البیک«پدرش در خصوص استفاده نمودن از مالش شکایت می کرد، فرمود: 

بنابراین دعای فرزند صالح از تالش و سعی » ٢٢٩١ابن ماجه/«بامالت از آن پدرت ھستی).

 .خود فرد است
ور ازآن کارھای نیکی است که خود افراد برای و حدیث دوم کامالً واضح است که منظ

خودشان انجام می دھند، و عموم شارحان حدیث گفته اند: منظور از معروفی که در این 

حدیث آمده کارھایی است که: ھر فرد در طول زندگی اش انجام می دھد، بطور مثال می 
وی و دیگر شروح توان به شرح السنه ی بغوی، اکمال المعلم قاضی عیاض، شرح مسلم نو

معتبر رجوع نمود؛ بنابراین ھر کارنیکی که انسان انجام می دھد برای خودش صدقه است، 
نه برای دیگران، اما قیاس رسیدن ثواب تالوت قرآن به دعا قیاس باطلی است که بدلیل 

 .عبادت بودنش قطعاً نیاز به دلیل شرعی دارد؛ چون اصل در عبادات حرام بودن است

باید بگوییم که این قاعده ھمه چیز جز » االصل فی االشیاء االباحة«اعده ی:در خصوص ق
عبادات را در بر می گیرد، چون در عبادات اصل حرام بودن است، دکتر محمد سلیمان االشقر 

 :می نویسد» الواضح فی اصول الفقه«در 



عبادتھا حرام بودن (اصل در »: االصل فی العبادات التحریم واالصل فی غیرھا االباحة«قاعده:

 :است و اصل در غیر عبادات مباح بودن است). در ادامه توضیح می دھد که
از آنجایی که عبادت هللا باید به روش و کیفیت خاصی باشد که از جانب خداوند تعیین می 

شود، لذا برای ھیچ کس جایز نیست، عملی به قصد عبادت هللا، بدون دلیل شرعی انجام 
هللا جایز نیست مگر به ھمان صورتی که خودش در شریعت قرار داده  دھد؛ چون عبادت

است. و ھر کس ادعا می کند که مثالً فالن عمل مانند عبادتی دیگر مشروع است، به او 

گفته می شود: دلیلی بیاور که ثابت شود این عملی که می گویی، عبادت است. در چنین 
ل ناجایز است دلیل عدم جواز آن را بیاور، یعنی: حالتی آن فرد نمی تواند بگوید: اگر این عم

ھر کس عبادتی را ثابت می داند باید دلیل بیاورد، چون اصل در عبادات منع وعدم جواز است 

ونفی کننده ی عبادت نیازی به دلیل ندارد، چون اصل با اوست و ادعای ھر کس با اصل 
ذا ھرکس هللا را با دلیل و روشی که موافق باشد، بر اوالزم نیست که دلیل دیگری بیاورد، ل

هللا در شریعت قرار نداده عبادت کند، بیقین که در دین بدعتی آورده که از دین نیست. وتمام 
 .بدعتھای در دین گمراھی اند

البته در غیر عبادات، اصل بر مباح بودن است،نه تحریم چون خداوند متعال زمین و آنچه در آن 

دم آفریده و ھمه را در اختیار و تسخیر آنان قرار داده و می است را برای مصلحت بنی آ
وآنچه () ١٣الجاثیه/( سوره » وسخرلکم ما فی السموات و ما فی االرض جمیعاً منه«فرماید:

 .در آسمانھا و آنچه در زمین است، ھمه را مسخر شما کرده)
روی زمین خلیفه قرار داده و ما را خداوند متعال اینھا را آفریده تا از آنھا استفاده کنیم وما را در 

بر آنچه در زمین است مسلط کرده، لذا شایسته است، استفاده ی از آنھا برای ما مباح 

باشد، با توجه به این اصل عمومی، اگر ماده ی جدیدی که قابل خوردن باشد بیابیم، 
ظر بمانیم، ونیز خوردنش برای ما مباح است والزم نیست، تا زمان اطمینان از مباح بودنش منت

 .مباح است…طبق این اصل استفاده از وسایل سواری، آسایش، ابزار و

و در معامالت نیز اصل بر مباح بودن است، لذا ھرکس معامله ای که از طرف شریعت تحریم 
نشد را مباح بداند، نیازی به دلیل ندارد، اما ھر کس معامله ای را تحریم کند که خداوند حرام 

کسی است که حرام خدا را حالل کرده است، دلیل این قاعده فرموده ی خداوند  نکرده مانند
»: کم الذین یشھدون أن هللا حرم ھذا فإن شھدوا فال تشھد معھم قل ھلم شھداء« است:

(بگو گواھان خود را بیاورید که گواھی می دھند بر این که خداوند این چیزھا را حرام کرده 

 )١۵٠االنعام/( سوره است، در صورتی که گواھی دادند با آنان گواھی مده). 
ثواب خواندن «در پایان الزم به یاد آوری است که برخی می گویند در فالن کتاب نوشته اند: 

باید بگوییم که: نوشتن در یک، دو و حتی دھھا کتاب جواب در ». دقرآن به اموات می رس



نمی تواند دلیل شرعی باشد مگر زمانی که براساس دلیلی معتبر از قرآن، سنت، و... 

نوشته شده باشد و ھمانطور که در مباحث گذشته گفتیم ھیچ دلیل صحیح و صریح در منابع 
برای مردگان سنت، مستحب، ویا حتی جایز معتبر وجود ندارد که ثابت شود قرآن خواندن 

 ختم  .باشد
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