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ﯾﺎدداﺷت ﻏﻼم رﺑﺎﻧﻲ » ادﯾب «:
ﺑﻧﺎم ﺧداوﻧد دادﮔر و ﺗواﻧﺎ ﻛﮫ ﺑﺷرﯾت را از آﻏﺎز ﺧﻠﻘت آدم ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺗوﺳط ﻣﺟﻣوع اﻧﺑﯾﺎء
و ﻛﺗﺎب ھﺎي ھداﯾت اش در راه ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳوق داده ﺑر ﻣﻧزل ﻣﻘﺻود ﺧﻠﻘت رﺳﺎﻧده اﺳت و
ﺗﻣﺎم ﻣﻛﻠﻔﯾت ھﺎي دﯾﻧﻲ ﺑﻧﻲ آدم در ھر ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺳﺎﯾل اﺻول ﺑدون ﺗﻔﺎوت و
زﯾﺎدت ﻧﻘﺻﺎن ﺑﮫ طور ﺗوﺣﯾد ﺑﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﺣﻛﺎم در ﻓروﻋﺎت ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﺎي
ﺣﺎل ﺑﻧده ھﺎي ﷲ )ج( ﺗوﺳط رﺳوﻻن اش اﺑﻼغ ﮔردﯾده اﺳت.
درود ﺑر ﺳرور ﻛﺎﯾﻧﺎت ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم و اھل ﺑﯾت و اﺻﺣﺎﺑش ،ﺑﺷرﯾت را از
ﮔﻣراھﻲ ﺷرك و ﺑدﻋت و ﺧراﻓﺎت ﺑﺎ ﻗرآن و ﺳﻧت در روﺷﻧﺎﯾﻲ ھداﯾت ﷲ رب اﻟﻌزت
ﻧﺟﺎت داده اﺳت.
ﺳﭘﺎس و ﻗدر داﻧﻲ از ﻣﺣﺗرم اﻟﺣﺎج اﻣﯾن اﻟدﯾن » ﺳﻌﯾدي -ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﻲ« ،اﯾﺷﺎن روي
درك ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻋظﯾم ﺗرﯾن ﺧدﻣت را ﻛﮫ در اﻓﻛﺎر دﯾﮕران ﺧطور
ﻧﻛرده ،اﮔر ﻛرده ﺑﺎﺷد ھم ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧده اﻧد ،ﺑدون ﺧوف ﺑﺎ اراده ﻗوي و ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﻧدي
ﺗﺎم و ﺑﺧﺎطر دﻓﺎع از دﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم و رﻓﻊ ﻣﺳوﻟﯾت اﯾﻣﺎﻧﻲ و وﺟداﻧﻲ راﺣت و آﺳﺎﯾش
را از ﺧود دور ﻛرده ﺑﺎ ﺗﺣﻣل زﺣﻣﺎت ﻛﺗﺎﺑﻲ را ﺑﻧﺎم ) ﺣﯾﻠﮫ دور اﺳﻘﺎط در ﻗﺑرﺳﺗﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ( در رﺷﺗﮫ ﺗﺣرﯾر در آورده اﺳت،از ﻣﺣﺗواي ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﻲ ﻣوﻟف ﭼﻧﯾن
ﺑرداﺷت ﻣﻲ ﮔردد ﺑﻠﻛﮫ واﻗﻌﯾت ھم ھﻣﯾن اﺳت ﺷرك و ﺑدﻋت ﺑر دﯾن اﺳﻼم ﺗﺿﺎد دارد،
ﻓرق ﺷرك ﺑﺎ ﺑدﻋت اﯾن اﺳت ،ﺷرك ﺧﻼف ﻓطرت ،دروغ آﺷﻛﺎر ﺑوده ﺑﺎ دﯾن اﻋﻼن
دﺷﻣﻧﻲ دارد ،اﺻﻶ ﺳﺎزش ﻧدارد ﯾﻌﻧﻲ ﻧﺳﺑت ﺑﯾن ھردو ﺗﻘﺎﺑل ﺗﺿﺎد وﺟود دارد و ﺿدان
ﻻﯾﺟﺗﻣﺎن اﻧد ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،دﯾن ﺻف ﺟدا و ﺳﻧﮕر ﺟدا دارد و ﻛﻔر ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت ﺑﮫ
ﺗﺟﺎرب ﺛﺎﺑت ﺷده ،وﻗﺎﯾﮫ و دﻓﺎع از دﺷﻣن ﻋﻠﻧﻲ آﺳﺎن ﺗر اﺳت ازدﺷﻣن ﻛﮫ ﺑﮫ ﻟﺑﺎس
دوﺳت در ﭘﯾﻛر دﯾن ﺿرﺑﮫ ﻣﻲ زﻧد ،ﺑدﻋت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻟﺑﺎس دﯾن ﻋرض اﻧدام ﻣﻲ ﻛﻧد،
ﯾﻌﻧﻲ واﺿﻊ ﺑدﻋت ﻋده اﻓراد ﻧﺎ آﮔﺎھﻲ اﺳت ﻛﮫ ﺧود را ﺻﺎﺣب ﺻﻼﺣﯾت در دﯾن داﻧﺳﺗﮫ
آﻧﭼﮫ از دﯾن ﻧﯾﺳت در دﯾن ﻧﺳﺑت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﯾﻠﮫ دور اﺳﻘﺎط را ﺑر ﺷﻣرد ،اﻣروز
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﺛواب و ﭘﺎك ﺷدن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﺎن از ﮔﻧﺎه اﯾن ﻋﻣل را اﻧﺟﺎم
ﻣﯾدھﻧد .ﮔﻧﺎه اﯾن ﺑدﻋت ﺑر ذﻣﮫ ﻛﺳﺎﻧﻲ اﺳت ﻛﮫ ﻣرﺗﻛب ﻣﻲ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻛﺳﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺑﺎر اﯾﺟﺎد ﻛردﻧد ،دﻟﯾل ﻧﻘﻠﻲ ﻧﺎروا ﺑودن ﺑدﻋت اﺣﺎدﯾث رﺳول ص اﺳت ﻛﮫ ﻣوﻟف ﻧﯾز
اﺳﺗدﻻل ﻛرده اﺳت و دﻻﯾل ﻋﻘﻠﻲ اﯾن اﺳت ﺻﺎﺣب دﯾن ﻛﮫ ﻗﺎﻧون وﺿﻊ ﻣﻲ ﻛﻧد ﷲ )ج(
و رﺳول ﷲ )ص( اﺳت ﺑﺎﻛس اﺟﺎزه ﻧﯾﺳت ﭼﯾز را در دﯾن ﺑﯾﺎﻓزاﯾد و ﯾﺎ ﻛم ﻛﻧد زﯾرا اﯾن
ﻋﻣل ﺗﺻرﻓﺎت در دﯾن ﻣﺣﺳوب ﻣﻲ ﺷود ،ﻗﺳﻣﯾﻛﮫ ﻋﻠﻣﺎء ﯾﮭود ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺣرﯾﻔﺎت دﯾن را
از ﺗﺻرﻓﺎت در دﯾن ﺷروع ﻛردﻧد ﻋﻣل ﻛرده اي ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺣﯾث دﯾن ﺗﻘدﯾم
ﻧﻣودﻧد ،ﻣردم ﻧﯾز از آن ﭘﯾروي ﻛردﻧد از ھﻣﯾن ﺟﮭت ﷲ)ج( ﻋﻣل اﯾﺷﺎن را ﺑر اﯾن
ﻋﺑﺎدت ﺳﺧت رد ﻧﻣوده اﺳت.

ﯾﻌﻧﻲ ﭘﯾروي و ﺗﻘﻠﯾد ﻛﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺣﯾث ﻣﺷرك ﯾﺎد ﻛرده زﯾرا اﯾن از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺻرﻓﺎت در دﯾن
اﺳت ،ﺑر اﯾن ﻣﻌﻧﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوطﮫ ﷲ ج اﺳت  ،ﺑدﻋت وﺿﻊ ﻛﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺧود ﺣﻖ
داده ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﻧده ھﺎي ﺧداوﻧد )ج( ﻗﺎﻧون وﺿﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد و دﯾﮕران از اﯾﺷﺎن ﭘﯾروي
ﻛﻧﻧد.
ﺣﯾﻠﮫ و دور اﺳﻘﺎط از ھﻣﯾن ﻗﺑﯾل ﺑدﻋت اﺳت ،ﺑﺧﺎطر ﻛﮫ ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾن ﺑﮫ ﻧﯾت ﺛواب اﻧﺟﺎم
ﻣﯾدھﻧد ﺑدﻋت را ﺑﺣﯾث دﯾن داﻧﺳﺗن ھﻣﺎﻧﻧد ﻛﺳﻲ اﺳت ﻛﮫ ﻣﻧﺎﻓﻖ و دﺷﻣن اﺳﻼم را
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑداﻧد ،ﺿرر ﻣﻧﺎﻓﻖ از ﺿرر ﻛﺎﻓر ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،ﺑر اﯾﻧﻛﮫ ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳﻼم را از ﻧﯾروي
ﺧودش ﺿرﺑﮫ ﻣﻲ زﻧد ﻛﮫ ﻛﺎﻓر از ﻋﻣل ﻛﻔري ﺿرﺑﮫ ﻣﻲ زﻧد .
ﻣوﻟف  :ﺑﮫ ﻣوﺿوع زﯾﺎد ﻣﮭم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻛرده ﻛﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﻣﺳﺗواي اﯾن ﻛﺳﻲ از
ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎي اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣﮭم ﺑودن ﻣوﺿوع از اﯾن ﻗرار اﺳت.
 -1رد ﻛردن ﻧﯾت و ﻋﻣل ﻛﺳﺎﻧﯾﻛﮫ اﯾن ﺑدﻋت را ﺑﺣﯾث دﯾن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد ،اﯾن ﺧدﻣت ﺑزرگ
و ﻧﮭﺎﯾت ﺷﮭﺎﻣت ﺑزرگ اﺳت.
 -2ﻧﻣﺎز ﻋﺑﺎدت ﺑدﻧﻲ اﺳت در ھﯾﭻ وﻗت ﻧﯾﺎﺑت را در ﺣﺎل ﻋﺟز و ﻗدرت ﻗﺑول ﻧﻣﻲ ﻛﻧد
ﺣﯾﻠﮫ دور اﺳﻘﺎط ﻋﻛس اﯾن را اﻓﺎده ﻣﻲ ﻛﻧد.
 -3آﮔﺎھﻲ دادن ﺑر آن اﻓراد ﺗﻧﺑل ﻛﮫ در ﺣﯾﺎت ﺧود ﻋﺑﺎدت ﻧﻣﻲ ﻛﻧﻧد ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺎز
ﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﺎن ﻛﻔﺎرت او را ﺧواھﻧد ﭘرداﺧت .
 -4ﺳﻠب ﻛردن ﺟرات ﺑدﻋت ﻛﺎران ،ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕران ﻋﺑرت ﺑﺎﺷد.
 -5ﺟرات ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗﺎ در ﻣورد ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑدﻋت و ﺧراﻓﺎت ﺑدون
ﺧوف ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -6ﻣﻧﻔور ﻧﺷﺎن دادن ﺑدﻋت ﻛﺎران در اﻓﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ از اﯾﺷﺎن ﭘﯾروي ﺻورت ﻧﮕﯾرد.
 -7ﻧﺟﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﮔﻣراھﻲ.
 -8دﻓﺎع از دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم .
اﻣﯾد وارم داﻧﺷﻣﻧدان و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﻛﺗﺎب را ﺑﮫ ﭼﺷم ﻗدر ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ از طرﯾﻖ ﻣﻧﺑر
ﻣﺳﺎﺟد ،ﻣﺣﺎﻓل ھﺎي ﻋﻠﻣﻲ ،ﻣدارس دﯾﻧﻲ  ،ﭘوھﻧﺗون ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در ﮔوش ھﻣﮫ ﻣﻠت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،ﻣن اﻣﯾدوارم ھر ﻓرد اﯾن ﻛﺗﺎب را ﺑﺧﺎطر ﺗرﺑﯾﮫ ﺧﺎﻧواده ،اھل و
اوﻻد ﺷﺎن ﺑﺧواﻧﻧد ﺗﺣوﻻت ﻧﯾك را ﺑﭼﺷم ﻣﺷﺎھده ﺧواھﻧد ﻛرد.
ﷲ ج ﺑﮫ ﻣوﻟف اﯾن ﻛﺗﺎب آﻗﺎي اﺳﺗﺎد »اﻣﯾن اﻟدﯾن ﺳﻌﯾدی -ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﻲ « ﺳﻌﺎدت دارﯾن
ﺑﺎ اھل و اوﻻد ﺷﺎن ﻧﺻﯾب ﻛﻧد ﻛﮫ ﻣﺎ را از ﮔوھر ﮔﮭر ﺑﺎر ﺷﺎن ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺳﺎﺧﺗﻧد.
و ﻣن ﷲ ﺗوﻓﯾﻖ
ﻏﻼم رﺑﺎﻧﻲ » ادﯾب «
 25ﺣﻣل ،ﺳﺎل  ، 1394ﻛﺎﺑل

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

ﺣﯾﻠﮫ دور اﺳﻘﺎط
در ﻗﺑر ﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻘدﻣﮫ :

ﺑﺣث اﺳﻘﺎط در ﮐﺗب ﻓﻘﮫ ﺗوﺳط ﻋﻠﻣﺎی ﮐرام  ،ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﺣث )دوراﺳﻘﺎط وﯾﺎ ھم ﺣﯾﻠــﮥ دور اﺳﻘﺎط
( ﺗﻘرﯾﺑﺂ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ذﮐر ﮔردﯾده اﺳت  .اﺳﻘﺎط واﻋطﺎی آن ﺑرﺳرﻗﺑرﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺣﯾن دﻓـن ﻣﺗوﻓﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻧظر ﺑﻌﺿﯽ از ﻋوام اﻟﻧﺎس اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً ﺟـزء ﺣﺗﻣﯽ از ﻣراﺳم دﯾﻧﯽ دﻓــن ﻣﯾت واﻣور
ﺗﻌزﯾت وﻣرده داری ﻣﺑدل ﮔﺷﺗﮫ  ،و ﺑرآن ﺗواﺗر دارﻧد وﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑرﺧﯽ آﻧرا ﺣﺗﻣﯽ  ،ﺿروری واز
اﻣور ﺷرﻋﯽ ﻣﯾﭘﻧدارﻧد.
درﯾن ﻣﺑﺣث ﻣﯾﺧواھم ﺣﮑم ﻣﺳﺄﻟــﮫ اﺳﻘﺎط را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻘداری از ﭘول در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺻورت
ﻣﯾﮕﯾرد در روﺷﻧﯽ ﻧﺻوص ﺷرﻋﯽ ﻣورد ﺑرﺳﯽ ﻗرار دھم .
ﻗﺑل از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﺻل ﻣوﺿوع ﺿرورت اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺧش از ﻣﻔردات اﯾن ﻣﺑﺣث وﻣﺳﺎﯾﻠﯾﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ارﺗﺑﺎط دارﻧد و ﻣطرح ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد ،ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ذﯾﻼً را ﺗﻘدﯾم ﺑدارم:

ﺣـﯾـﻠﮫ:

ﺣﯾﻠﮫ در ﻟﻐت از ﻣﺎده ﺣول ) ( 1ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﯾزھوﺷﯽ ،ﻣﮭﺎرت ،دﻗتﻧظر (2)،دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ طرق ﭘﻧﮭﺎن
ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﻏرض)  ( 3و ﭼﺎرهﺟوﯾﯽ) (4اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﯽﺷود و در ﻧﺻوص رواﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت(5).
) (1ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،اﺑن ﻣﻧظور ،ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺣﮫ 771؛ ﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ،ﻓﯾوﻣﯽ ،ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺣﮫ
215؛ ﻣﻧﺗﮭﯽ اﻻرب ،ﺻﻔﯽ ﭘور ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺟﮫ  (2) --.292ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،ھﻣﺎن ﺻﻔﺣﮫ --.759
) (3اﻟﻣﻔردات ﻓﯽ ﻏرﯾت اﻟﻘرآن267 ،؛ در ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن ،ﺟﻠد  ،1ﺻﻔﺣﮫ  (4) --(.599در ﺳوره
ﻧﺳﺎء آﯾﮫ » :98ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺣﯾﻠﺔ و ﻻ ﯾﮭﺗدون«. (5) -واژة ﺣﯾﻠﮫ و ﺣﯾل در اﺣﺎدﯾث ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﭼﺎره ،راه ﺣل ﺷرﻋﯽ ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﮑﻼت ،وﺳﯾﻠﮫ و ﺧدﻋﮫ و ﻓرﯾب ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت.( .

اﻣﺎ ﺣﯾﻠﮫ در اﺻطﻼح ﻓﻘﮭﺎ :

ﺣﯾﻠﮫ در اﺻطﻼح ﻓﻘﮭﺎ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻣﮭمﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 -1ﺣﯾﻠﮫ ،ﺗوﺻل ﺑﮫ راھﮭﺎی ﻣﺑﺎح ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌل ﺣرام ﯾﺎ اﺳﻘﺎط واﺟب ﯾﺎ اﺑطﺎل ﺣﻖ ﯾﺎ اﺛﺑﺎت ﺑﺎطل
اﺳت ) .اﻟﻣﻐﻧﯽ ،ﻋﺑدﷲ ﺑنﻗداﻣﮫ ،ﺟﻠد  ،4ﺻﻔﺣﮫ 179؛ اﻟﺷرح اﻟﮑﺑﯾر ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن ﻗداﻣﮫ ،ﺟﻠد
 ،4ﺻﻔﺣﮫ 179؛ ﮐﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ـ اﻟﺑﮭوﺗﯽ ﺟﻠد  3ﺻﻔﺣﮫ .( 316
 -2ﺣﯾﻠﮫ ،ﺗﻼش ﺑرای ﻗﻠب ﺑرﺧﯽ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑت ﺷرﻋﯽ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم دﯾﮕر ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ در ظﺎھر
ﺻﺣﯾﺢ؛ وﻟﯽ در ﺑﺎطن ﻟﻐو اﺳت؛ اﻋم از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑم ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﯾﺎ وﺿﻌﯽ ﺑﺎﺷد ).اﻟﻣواﻓﻘﺎت ،اﻟﺷﺎطﺑﯽ،ﺟﻠد
 ،2ﺻﻔﺣﮫ  307ـ .( .306
 -3ﺣﯾﻠﮫ ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫای ﮐﮫ در اﺻل ﻣﺷروع اﺳت ،ﯾﮏ ﺣﮑم ﺑﮫ ﺣﮑم دﯾﮕر
ﺗﺑدﯾل ﺷود )،ﻧﺷوة اﻟﻌﻠواﻧﯽ ،اﻟﺣﯾل اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣظر و اﻹﺑﺎﺣﺔ ،ﺻﻔﺣﮫ .( 23
 -4ﺣﯾﻠﮫ ،دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺑﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯾﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ ﻣﺗرﺗب اﺳت ،و اﯾن اﺳﺑﺎب ﮔﺎھﯽ ﺣﻼل
وﮔﺎھﯽ ﺣرام ھﺳﺗﻧد ).ﻣﺳﺎﻟﮏ اﻷﻓﮭﺎم ،اﻟﺷﮭﯾد اﻟﺛﺎﻧﯽ ،ﺟﻠد  ،9ﺻﻔﺣﮫ ( .203
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﺷود ھﻣﮫ ﺗﻌرﯾفھﺎ ﮐﮫ در ﻓوق ﺗذﮐر ﯾﺎﻓت در ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﺷﺗرک اﻧد و آن
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﯾﻠﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻐﯾﯾر ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
اﮐﻧون اﯾن ﭘرﺳش ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ را ﺗﻐﯾﯾر دھد؟ ﺟواب اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﻠﮫ ﺷرﻋﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺿوﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻧﮫ ﺧود اﺣﮑﺎم ،زﯾرا ﺧود اﺣﮑﺎم
ﺑﮫ ﺣﺳب ﺣﮑم ﺷﺎرع ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑد ،و ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر از ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﺣﯾﻠــﮥ اﺳﻘﺎط :

ﺣﯾﻠﮫ اﺳﻘﺎط  ،ﻋﺑﺎرت از ﻓدﯾــﮥ اﺳت ﮐﮫ در ﺑدل ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻗﺿﺎی وروزه ھﺎی ﻗﺿﺎی ﻣﯾت  ،ﮐﮫ ﺑدان
وﺻﯾت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد از ﺛﻠث ﻣﺎل ﻣﯾت ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،طﺑﻖ ﻧظر ﺑرﺧﯽ ازﻓﻘﮭﺎ در ﺑدل ھر ﻧﻣﺎز وھر
روز روزه  1.7ﮔرام ﮔﻧدم وﯾﺎ ﻗﯾﻣت آن ﺑﺎﯾد ﺗﺎدﯾﮫ ﺷود .اﯾن در ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾت ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻟﯽ را
در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،و ﺑدان در ﺣﯾﺎت ﺧوﯾش وﺻﯾت ﻧﯾز ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎدﯾــﮥ آن واﺟب ودر
ﻏﯾرآن ﻋﻣل ﻣﺳﺗﺣب ﻣﯾﺑﺎﺷد.

دورۀ داﯾرۀ ﺣﻠﯾﮫ اﺳﻘﺎط :

دورۀ داﯾرۀ ﺣﻠﯾﮫ اﺳﻘﺎط ،طورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﻋﺑﺎرت از دوره اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎدﯾﮫ ﻓـدﯾﮫ ﻧﻣﺎز ھﺎ وروزه
ﻓوت ﺷده ﻣﯾت ﺗدوﯾر ﻣﯾﺎﺑد )دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن داﯾره اﺳﻘﺎطﯽ در ﻗﺑرﺳﺗﺎن واﺣﯾﺎﻧﺂ ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز
ﺟﻧﺎزه در ﻣﺳﺟد ( ﺗدوﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .وﻣطﺎﺑﻖ اﺟﺗﮭﺎد ﺑرﺧﯽ از ﻓﻘﮭﺎ آﻧرا ﺣﯾﻠﮫ دور اﺳﻘﺎط ﻧﮫ ﺑﮫ
روش اﻣروزی ﮐﮫ ﻣﻌﻣول ﺷده  ،ﺟﺎﯾز ﺷﻣرده اﻧد .
اﯾن ﻋده ﻓﻘﮭﺎ ﺑرای ﺟواز ﻧظرﯾﮫ ﺧوﯾش اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﺎورﻧد ﮐﮫ :ﭼون ﯾﮏ اﻧﺳﺎن در زﻧدﮔﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ادای ﻗﺿﺎی ﻧﻣﺎز وروزه را ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ اورد  ،ﻟذا در وﻗت ﻣرگ ﺑدان وﺻﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ورﺛﮫ از
ﺛﻠﺛﯽ ﻣﺎﻟش ﻓدﯾﮫ ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻓوت ﺷده وروزه ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ اش را ﺗﺎدﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،وﻟﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ
ﺳوم ﺣﺻﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺗروﮐﮫ ﻣﯾت ﺑﮫ اﻧدازه وﻣﻘدار ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ :ﻓدﯾﮫ ﻧﻣﺎز وروزه ﻗﺿﺎﯾﯽ وﻓوﺗﯽ اش
ﺗﺎدﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﺑﻧﺎء داﯾـرۀ ﺣﻠﯾﮫ اﺳﻘﺎط را ﺑراﯾش ﺗرﺗﯾب ﻣﯾدھﻧد ،ﺗﺎ ﻣﯾت را از ﻗرض وﻗرﺿداری ﻧﻣﺎز
ھﺎی ﻓوت ﺷده وروزه ھﺎی ﻗﺿﺎی ﻣﻌﺎف ﺳﺎزﻧد  .وآﻧر ﺑری ذﻣﮫ دﻓن ﻧﻣﺎﯾﻧد  ) .ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺷﺗر
ﻣوﺿوع را ﻣﯾﺗوان )ﮐﻔﺎﯾت اﻟﻣﻔﺗﯽ ﺟﻠد  ۴ﺻﻔﺣﮫ  ١٧٢رداﻟﻣﺧﺗﺎر  . ( ٧٢ / ٢ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار
داد.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺎدت ﭼﻧﯾن اﺳت ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﻣﯾرد در ﺟﻧب ﺳﺎﯾر ﻣراﺳم ﻋﻧﻌﻧوی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﮏ
ﺗﻌداد ﻣراﺳم را ﺑﻌد از وﻓﺎت ﻣﯾت اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ زﯾﺎﺗر از اﯾن ﻣراﺳم اﺻل واﺳﺎﺳﯽ در ﺷرع
اﺳﻼﻣﯽ ﻧدارد .
از ﺟﻣﻠﮫ رﺳم اﺳﻘﺎط  ،ﺧﯾرات ذی ﻣﺻرف اﻟﯽ روز ﺳوم  ،ﺧﯾرات ﺷﺎم ) ﻧﺎن ﺷﺎﻣﯽ اﻟﯽ ﭼﮭل روز (
ﺗدوﯾر ﻣﺣﺎﻓل ﺷب ﺟﻣﻌﮫ  ،ﺗدوﯾر ﻣﺣﻔل ﺑﻣﻧﺎﺳت روز ﭼﻠﮭم ،ﺗدوﯾر ﻣﺣﻔل ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮑﯽ ،
ﺧﺗم ﻗرآن ﺗوﺳط ﻗﺎری ھﺎی ﺣرﻓوی در ظرف ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎﻋت وﻏﯾره ....
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرﭘﺎ ﮐردن اﯾن اﻋﻣﺎل در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم اﺳﺎس وﭘﺎﯾﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ،اﯾن اﻋﻣﺎل ﻧﮫ
از ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن وﻧﮫ از ﺳﻧت ﻧﺑوی ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﻧﮫ از اﻋﻣﺎل ﺻﺣﺎﺑﮫ وﺗﺎﺑﻌﯾن واﺋﻣﮫ
ﻣﺳﻠﻣﯾن وﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﺛﺑوت ﮔردﯾده اﺳت .اﮐﺛر اﯾن اﻋﻣﺎل  ،ﺑدﻋت ﻣﺣض ﺑوده وﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ
ﻓرو ﮔذاﺷﺗن آن واﺟب ھم ﻣﯾﺑﺎﺷد .
وﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از اﯾن اﻋﻣﺎل ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﻏﯾر ﻗﺻدی ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﻧﺎروا ھم ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﯾﮑﯽ از اﻋﻣﺎل ﮐﮫ ﻣﺣور ﺑﺣث ﻧوﺷﺗﮫ ھذا را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد  ،ﺣﯾﻠﮫ دور اﺳﻘﺎط ﯾﻌﻧﯽ دادن ﻓدﯾﮫ از
ﺟﺎﻧب ﻣﯾت ﺑﺧﺎطر ﺑدﻟﮫ ﻧﻣﺎز وروزه ﮐﮫ از ﻣﺗوﻓﯽ ﻗﺿﺎ ء ﮔردﯾده اﺳت  ،ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ
 ،ﻣﺳﺎﯾل ﻣﯾراث وﻣوﺿوع رﺳﯾدن ﺛواب ﺧﺗم ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﯾت  ،اﻣﯾد وار ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ
آن ﺑرای ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﻔﯾد ودﻟﭼﺳب ﺑﺎﺷد .

ﺗرﺗﯾب ادای اﺳﻘﺎط :

ﺑﻌد ازاﯾﻧﻛﮫ ﺷﺧﺻﯽ از دﻧﯾﺎ ﻓﺎﻧﯽ رﺣﻠت ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﯾﻣﯾردوﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اﺑدی ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد  ،اﻗﺎرب وورﺛﮫ
ﻣﯾت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌداد رﯾش ﺳﻔﯾدان ﻧزدﯾﮏ واﺣﯾﺎﻧﺂ ﻣﻼ اﻣﺎم ﻣﺳﺟد  ،دور ھم ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﻧد وﻣوﺿوع ﺗدﻓﯾن
 ،ﻏﺳل  ،ﺟﻧﺎزه ،ﮐﻔن  ،ﻗﺑر  ،ﺧﯾر وﺧﯾرات  ،ﻣوﺿوع اﻋﻼن وﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓﺎﺗﺣﮫ  ،اﻧﺗﻘﺎل ﺟﻧﺎزه
وﺑﺧﺻوص در ﻣورد  ) :ﻧﻣﺎز ھﺎ وروز ھﺎی ﻗﺿﺎی ( واﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻓراﯾض راﭼطور از ﮔردن وذﻣت
ﻣﯾت ﺳﺎﻗط ﺳﺎزﻧد  ،وﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣوﺿوع اﺳﻘﺎط ﺑر ﻣﯾت را روی ﺑﺣث ﺟدی ﻗرار ﻣﯾدھﻧد.
ﺑوده و ھﺳت ﻣواردی ﮐﮫ اﮔر ﻣﺗواﻓﯽ ﻣﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺑدون اذن ورﺛﮫ در ﺣل ﻣوﺿوع اﺳﻘﺎ ط ﻣﯽ

ﭘردازﻧد  ،واﮔر ﻧﮫ اوﻻد ھﺎی ﺷﺎن را وادر ﺑﺎ ﺗﺎدﯾﮫ اﺳﻘﺎط ﻧﻣوده ،اﮔر ھﻣﭼو ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد  ،ﮐﺎر ﺑدون ﻣﺷﮑل ﭘﯾش ﻣﯾرود در ﺻورت ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ  ،اوﻻد ﺑﯾﺟﺎره ﺑﮫ رﺳم
زﻣﺎﻧﮫ وادار ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﻗرض وﯾﺎ ھم gروی وﯾﺎ ﻓروش ﻣﻠﮑﯾت واز ﺟﻣﻠﮫ زﻣﯾن  ،ﺧﺎﻧﮫ  ،ﺑﺎغ ﻣﺗوﻓﯽ
ﻣﯾﮕردﻧد  ،وﻣوﺿوع ﺧﯾر وﺧﯾرات وﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣوﺿوع اﺳﻘﺎط ﻣﯾت را ﯾﮑطرف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﯾﺎدآور ﺷدﯾم :
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾت ﺑﮫ ﻗﺑر ﺳﺗﺎن ﺑرده ﺷد ﺗﻌدادی از ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﻼ وﭼری ورﯾش ﺳﻔﯾد در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ
در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻗﺑر ﻣﺗوﻓﯽ دور ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷوﻧد وﺑﺗرﺗﯾب وﻧظم در ﺟﻧب ﯾﮏ دﯾﮕر ﺑﺎ ﻧظم
ﺧﺎص ﺟﺎﺑﺟﺎ ءﻣﯾﺷوﻧد  ،ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب وﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﺎن ﻣﺗوﻓﯽ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺳﻘﺎط ﻣﻌﯾﻧﮫ را ﺑدﺳت داﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﻗطﺎر ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺣرﻓوی اﺳﻘﺎط ﺗﺷرﯾف ﻣﯾﺎورد ﮐﮫ در دﺳﺗش وﯾﺎ ھم اﺣﯾﺎﻧﺂ در ﭘﺎﮐت ھﺎ ﭘول
ﻣﯾﮕذارﻧد ﺑﺎﯾﮏ ﺟﻠد ﻗرآن  ،ﺟﺎی ﻧﻣﺎز  ،اﺣﯾﺎﻧﺂ ﭼﭘن  ،ﻟﺑﺎس وﻏﯾره دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣوده وآﻧرا در ﺣﻠﻘﮫ
ﻣﯾﮕرداﻧﻧد.
اﺳﻘﺎط ﭼﯾﺎن ﺣروﻓوی ھﻣﯾﻧﮑﮫ اﺳﻘﺎط را ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾﮕردﻧد  ،ﻣﯾﮕوﯾﻧد ) ﻗﺑﻠت  -ﻗﺑول ﮐردم ( وﺑدون
وﻗﻔﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﻧﻔر ﭘﮭﻠوی ﺧوﯾش ﺗﺳﻠﯾم وﺑراﯾش ﻣﯾﮕوﯾد ) ﺗﻘﺑﻠت – ﻗﺑول ﮐردی؟ ﮐﮫ در ﺟواب :ﻗﺑﻠت
– ﻗﺑول ﮐردم ( وﻏﯾره اﻟﻔﺎظ را ﺑزﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد وﺑدﯾن ﺗر ﺗﯾب ﻗرآن  ،ﭘول وﺳﺎﯾر اﺷﯾﺎء
دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﺷده وﺑﮫ اﺻطﻼح در ادای دﯾن اﻟﮭﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ وﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ زﻋم ﺷﺎن ﻣﯾت را ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺑﮫ ﻣﺎل اﻧدک وﻗﻠﯾل از ﮔﻧﺎه ﺻﻐﯾره وﮐﺑﯾره ﭘﺎک ﻧﻣوده وﺑﮫ اﺻطﻼح ﺧودﺷﺎن ﻣﺗوﻓﯽ را
ﺟﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﺑرﺧﯽ از ﻓﻘﮭﺎ اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﺎورﻧد ﮐﮫ :
در ﺣﯾﻠﮫ اﺳﻘﺎط ذﻣﮫ ﻣﯾت ﺑﮫ ﻣﺎل ﻗﻠﯾل ﺑﮫ ﺗﻔرﯾﻎ ذﻣﮫ ﻣﯾت اﻗدام ﻣﯾﮕردد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮔر اﯾن ﻣﺎل ﺑرای
ﻓراﯾض ﻓوت ﺷده ﻣﯾت در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷود ﮐﻔﺎﯾت ھم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻧﺂ ﺗرﺗﯾب ﺑراه اﻧداﺧﺗن اﯾن ﺣﯾﻠﮫ
ﺑﻧﻔﻊ ﻣﯾت ﺑوده ودرﺑری ذﻣﮫ ﺷدن آن ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺷرﻋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑم ﺷرع در ﻣورد ﺣﻠﯾﮫ اﺳﻘﺎط ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﻣﯾﺧواھم وظﯾﻔﮫ وﻣﺳؤوﻟﯾت
ﺷرﻋﯽ ورﺛﮫ را ﺑﻌد ازﺣﺎﻻت اﺣﺗﺿﺎر )رﺳﯾدن ﻣوﻗﻊ ﻓوت ووﻓﺎت ( ﻣؤﺟز وﻣﺧﺗﺻر ﺑﯾﺎن ﺑدارم .
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﻣﯾرد ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در ﻣﺳﺎﯾل ﺗﮑﻔﯾن واﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺧﺎطر ﺟﻧﺎزه واﻣور ﺗدﻓﯾن ﺑﺎ در
ﻧظرداﺷت وﺻﯾت ﻣﯾت ) در ﺻورﺗﯾﮑﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ( اﻣﺎدﮔﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد  ،در ﻋرﺻﮫ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺷرع و وﺻﯾت در روﺷﻧﯽ ﺷرع ﺑﺎﯾد اﺟراات ﺑﻌﻣل ارﻧد .
طﺑﻖ ﺣﮑم ﺷرﯾﻌت  ،ﺑر اﻣوال و ﻣﺎ ﺗرک ﻣﺗوﻓﯽ  ،ﭼﮭﺎر ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯾدا ﮐرده و ﺑر ورﺛﮫ
ﻣﺗوﻓﯽ ﻻزم وواﺟب اﺳت ﺗﺎ آن ﭼﮭﺎر ﺣﻖ را ﻣطﺎﺑﻖ ﺣﮑم ﺷرع ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب  ،ﯾﮑﯽ ﺑﻌد از دﯾﮕر ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﻗرار دھﻧد  .آن ﺣﻘوق ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

اول:

ـ ﺗﮑﻔﯾن و ﺗﺟﮭﯾز ﻣﯾت ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﻓراط وﺗﻔرﯾط  ،ﺑدون زﯾﺎده روی و ﯾﺎ ﺳﺧت ﮔﯾری در ﺗدﻓﯾن
ﻣﯾت ،ﺑﺎﯾد اﻗدام ﺻورت ﮔﯾرد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣد وﺳط در ﺗﺟﮭﯾز وﺗﮑﻔﯾن ﻣﯾت را ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد .

دوم :

ـ ﭘرداﺧت و ادای دﯾون وﻗرض ھﺎی او ،اﮔر ﭼﮫ ﮐﻠﯾﮫ ی اﻣوال و داراﺋﯽ آن ﻣرﺣوم را در ﺑر ﮔﯾرد.
ادای دﯾون و ﻗرضھﺎی ﻣﯾت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑرای ﻣﺻرف ﺗﮑﻔﯾن وﺗدﻓﯾن
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﻣﺎﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎل ﮐﮫ ازﻣﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد در ﻗدم اول اﻗدام ﺑﮫ ادای ﻗرض ھﺎی ﻣﺗوﻓﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑرﻋﮭده وی ﺑﮫ ﻧﺳﺑت دﯾﮕر ﺑﻧدﮔﺎن ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .

ﺳوم :

ـ اﺟرای وﺻﯾت ﻣﯾت )در ﺻورت وﺻﯾت ﮐردن( از ﯾﮏ ﺳوم از ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﮐل داراﯾﯽ اﻋم از ﻣﻧﻘول و
ﻏﯾر ﻣﻧﻘول .
اﺟرای وﺻﯾت ﻣﯾت از ﯾﮏ ﺳوم ﻣﺎل ﻣﯾت در ادای روزه ﻗﺿﺎﯾﯽ  ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،ﺣﺞ و ﻏﯾره ﮐﮫ ﺑرﻋﮭده

او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ادای آنھﺎ از او ﻓوت ﺷده ،ﻻزم اﺳت ﻛﮫ وﺻﯾت ﺑﻛﻧد ﺗﺎ ﻓدﯾﮫ آن را )ﭼون روزه
ﻗﺿﺎﯾﯽ ( ادا ﺑﻛﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﯾﺎﺑﺗﺎ ً )ﭼون ﺣﺞ ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،زﻛﺎت و ﺻدﻗﮫ ﻓطر( از طرف ﻣﺗوﻓﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﯾﺎورﻧد.

ﭼﮭﺎرم :

ـ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده داراﯾﯽ ﺑﯾن ورﺛﮫ طﺑﻖ اﺻول و ﻗواﻋد ﺷرﻋﯽ و ﻋﻠم ﻣﯾراث.
اﺟرای اﯾن ﺣﻘوق وظﯾﻔﮫ ورﺛﮫ ﺑوده و در ﺻورت ﻋدم اﺟرای آن ،ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﮔﻧﺎه و وﺑﺎﻟﯽ ﺑـر ذﻣﮫ
ﻣﯾت ﻧﺧواھد ﺑود ﻓﻘط ورﺛﮫ و ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ از اﺟرای اﯾن ﺣﻘوق ﺳر ﺑﺎز ﻣﯾزﻧﻧد در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ
ﻋظﻣت ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑوده و در روز ﻗﯾﺎﻣت در ﺑراﺑر ﻋدل اﻟﮭﯽ ﺟواب وﻣواﺧذه ﻣﯾﺷوﻧد .
اﮔر ﺻدﻗﮫ و ﺧﯾراﺗﯽ از اﻣوال ﻣﯾت ﻗﺑل از ھر ﮔـوﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم و ﺣﺻر وراﺛت )ﺗـﺛـﺑـﯾـت ورﺛﮫ ﺑﮫ ﺻورت
ﺷرﻋﯽ (ﺻورت ﮔﯾرد ،در ﺻورت ﻋﺎﻗل و ﺑﺎﻟﻎ ﺑودن ھﻣﮫ وراث و رﺿﺎﯾت اﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن اﻣر،
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑل ﺷرﻋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣﯾﺗوان ﺑدﻧﺑﺎل ﺗدﻓﯾن ﻣﯾت ،ﺑرای ﺷﺎدی روح اﯾﺷﺎن ،ﺻدﻗﮫ و ﯾﺎ
ﺧﯾرات ﻧﻣود.
اﻣﺎ در ﺻورت ﻋدم رﺿﺎﯾت ورﺛﮫ و ﻟو ﯾﮏ ﻧﻔر از آﻧﮭﺎ ،و ﯾﺎ در ﺻورت ﺻﻐﯾره ﺑودن ورﺛﮫ و ﻟو ﯾﮏ
ﻧﻔر از آﻧﮭﺎ ،ھر ﮔوﻧﮫ ﺻدﻗﮫ و ﺧﯾرات از اﻣوال ﻣﺗوﻓﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺟﺎﺋز ﻧﺑوده و ﺣرام ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑر ﻋﻠﻣﺎء ﻻزم اﺳت ﻛﮫ ﺣﻘوق ﯾﺎدآوری ﺷده را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﻛﮫ ذﻛر ﺷد رﻋﺎﯾت ﻛﻧﻧد و آنھﺎ را ﭘﺷت ﺳر
ﻧﯾﻧدازﻧد ،و ﮔرﻧﮫ در روز ﻗﯾﺎﻣت ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﯾم ورﺛﮫ ﻣﯾت ﻣورد ﻣواﺧذه ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد  ،ﻋﻠﻣﺎء
وداﻧﺷﻣﻧدان دﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﯾن اﻣور ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز ﻣورد ﺑﺎز ﺧواﺳت و ﻣورد ﻣؤاﺧذه ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﺣﺎل اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﻓوت ﻛرده و ﺑر ذﻣﮫ او ﻣﻘداری از ﻓراﺋض و واﺟﺑﺎت ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎ
وﺟود ﻗدرت ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ آنھﺎ را ادا ﻛﻧد ،در اﯾن ﺻورت ﺑرای آن ﺷﺧص ﺟﺎﯾز اﺳت ﻛﮫ ﻗﺑل از وﻓﺎت
وﺻﯾت ﻛﻧد ﺗﺎ از ﯾك ﺳوم ﻣﺎل او ﻓراﯾض و واﺟﺑﺎﺗﯽ را ﻛﮫ ﺑر ﮔردن او ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﻓدﯾﮫ و ﻗﺿﺎﯾﯽ آن
را ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از طرف او ادا ﻛﻧﻧد) .ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﻛﮫ ﻣﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ،ﭘس در اﯾنﺻورت ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺗن
وﺻﯾت ﻣﯾت از ﯾك ﺳوم ﻣﺎل ﻧﮫ ﺑﯾشﺗر ،ﺑر ذﻣﮫ ورﺛﮫ واﺟب ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﯾﺎدداﺷت ﻓﻘﮭﯽ :

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﯾت وﺻﯾت ﻧﻛرده ﺑود ﯾﺎ اﯾنﻛﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻧداﺷت ،دادن ﻓدﯾﮫھﺎی ﻓراﯾض ﺑر ورﺛﮫی او ﻻزم
ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﮔر ورﺛﮫ ،ﺑدون وﺻﯾت ﺧواﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﻓدﯾﮫھﺎی ﻣﯾت ﺧود را ادا ﻛﻧﻧد ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗول اﻣﺎم
ﺻﺎﺣب ﻣﺣﻣد اﻣﯾد اﺳت ﻛﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ ﻓﺿل و ﻛرم ﺧودآﻧرا ﻗﺑول ﻛﻧد.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﻘطﮫ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣورد ﺣﯾﻠﮫ اﺳﻘﺎط ﮐﮫ 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 ﮐﮫ ﺷرع ﺑر ﻋﮭده اش ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺑوﺟﮫ اﺣﺳن و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ روﺷﯽ وﺷﯾوه ﮐﮫ ﺷرع آﻧرا ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت اﻧﺟﺎم دھد.
ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺗرک ﺑرﺧﯽ از واﺟﺑﺎت ﻧزد ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ء ﺣﺗﯽ ﮐﻔر ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود ،ازﺟﻣﻠﮫ
ﺗرک ﻧﻣﺎز ﺑطور ﻋﻣد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﮔر از روی ﺗﻧﺑﻠﯽ ﺗرک ﻧﻣﺎز ﺻورت ﮔﯾرد
واز ﺣﮑم ﻓرض ﺑودن آن ﮐﺳﯽ ﻣﻧﮑر ﻧﺑﺎﺷد  ،اﯾن ﺷﺧص ﮐﺎﻓر ﻧﺧواھد ﺑود وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗرک آن ﮔﻧﺎه
ﮐﺑﯾره را ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت وﮔﻧﺎه ان ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎ ﺑزرﮔﺗر اﺳت.
اﻣﺎ اﮔر ﺷﺧص ﮐﮫ ﻣورد ﻟطف ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد او از ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﻣرﺗﮑب ﺷده
اﺳت  ،ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد طورﯾﮑﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧوﻋﯽ رﺣﻣت ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺻﯾب ﺷﺧص ﻋﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﮔردد،
ﺗوﺑﮫ او ﻣورد اﺳﺗﺟﺎﺑت ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .
ﺑﻧﺂ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺣﺎل واﺟﺑﺎت ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑﺎﯾد ﻗﻠﺑﺂاز ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﺗرک آن واﺟﺑﺎت
ﻣرﺗﮑب ﺷده ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷود و ﻧزد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و از ﺳوﯾﯽ از رﺣﻣت ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎ اﻣﯾد
ﻧﺷود ،ﺧداوﻧد ﺗﺑﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ اورا ﻣورد ﻣرﺣﻣت وﺑﺧﺷش ﺧوﯾش ﻗرار ﻣﯾد ھد  ،طورﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺧود ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﻣﻧﺎن ﺑﮕوﯾد:
ﱡ
ﺳ ِﮭ ْم َﻻ ﺗ َ ْﻘ َﻧ ُ
وب َﺟ ِﻣﯾﻌًﺎ ِإﻧﱠﮫُ ُھ َو
ﺳ َرﻓُوا َ
طوا ِﻣن ﱠرﺣْ َﻣ ِﺔ ﱠ ِ
ﻋ َﻠﻰ أَﻧﻔُ ِ
» ﻗُ ْل ﯾﺎ ِﻋ َﺑﺎدِی اﻟﱠ ِذﯾنَ أ َ ْ
ا pﯾ ْﻐ ِﻔ ُر اﻟذﻧُ َ
اِ pإنﱠ ﱠ َ

اﻟر ِﺣﯾ ُم « )ﺳوره زﻣر آﯾﮫ ( 53 :
ور ﱠ
ا ْﻟ َﻐﻔُ ُ
ﯾﻌﻧﯽ :ﺑﮕو ) :اى ﺑﻧدﮔﺎن ﻣن ﮐﮫ ﺑر ﺧود اﺳراف و ﺳﺗم ﮐردهاﯾد! از رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎر ﻧوﻣﯾد ﻧﺷوﯾد ﮐﮫ
ﺧدا ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن را ﻣﻰآﻣرزد ،زﯾرا او ﺑﺳﯾﺎر آﻣرزﻧده و ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت( .
ﭘس ھﻣﯾن ﺗوﺑﮫ را ﻧﯾز ﻧﻌﻣت ﷲ ﺑداﻧﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺣﮑم ﺑر ﺗوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد
زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﯾﮭوده در راه ھوی و ھوس ﻧﮕذراﻧﯾد و ﺑﮫ ﻓﮑر ﺗوﺷﮫ ﺑرای آﺧرت ﺧود ﺑﺎﺷﯾد.

ﺧواﻧﻧده ﻋزﯾز !

اﯾﺎ ﺗﺎدﯾﮫ ﭘول ﺑﺟﺎی ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻓوت ﺷده ﻣﯾت وﯾﺎ ھم ﻗﺿﺎ ﯾﯽ روزه ﻣﯾت ﺗوﺳط ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری در
ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﻣوح ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧﯾر ؟ اﯾﺎ در اﯾن ﻣورد ﻧص ﺷرﻋﯽ وﺟود دارد وﯾﺎ ﺧﯾر ؟ ﮐﮫ ﺟواب
آن ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺂ ﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ  :در ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺎطﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺎدت طوری اﺳت زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﺧص ﻣﯽ
ﻣﯾرد دوازده ﺳﺎل او را در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑودن ﻣﯾت ﺣﺳﺎب ﮐرده ؛ و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻋﻣرش را ﺑﺎ ﯾﮏ طﺑﻖ
ﮔﻧدم و ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘول )ﺳوم(؛ ﺣﺳﺎب ﮐرده ھرﺳﺎﻟﮫ ﻧﻣﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺿﺎ دارد ﻣﯾﺑﺧﺷﻧد؛ ﺑﻌد از آن او
را ﻏﺳل ﻣﯽ دھﻧد؛و طورﯾﮑﮫ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  ،ﺑﻌد ﺑرای اش دور ﺣﯾﻠﮫ اﺳﻘﺎط ) ﺑﺧﺻوص در ﻣورد
ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻓوت ﺷده  ،وروزه ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ( ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  ) .ﺗﻔﺻﯾل آن ذﯾﻶ در ﺷراﯾط اﺳﻘﺎط
ذﮐر ﺧواھد ﮔردﯾد (.

طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﯾﺎد اور ﺷدﯾم :

اﯾن ﮐﺎر ھﯾﭻ اﺻل و اﺳﺎﺳﯽ در ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ﻧدارد ،و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را
اﺻﻶ اﻧﺟﺎم ﻧداده و ﺑﮫ آن ﺗوﺻﯾﮫ ھم ﻧﻔرﻣوده اﺳت ،و ھﯾﭼﯾﮏ از ﺻﺣﺎﺑﮫ و اﺋﻣﮫ ارﺑﻌﮫ ﻧﯾز ﺑر آن
ﻧﺑوده اﻧد ،و ﻗطﻌﺎ اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺻﺣﯾﺢ و ﺟﺎﯾز ﻣﯽ ﺑود ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻧرا ﺑرای
اﻣﺗش ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﻣود و در اﺑﻼغ آن ھﯾﭻ ﺗردﯾد ﻧﻣﯽ ﮐرد ،اﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن
ارﺷﺎد ﻧﻧﻣودﻧد ،وﺣﺗﯽ ﺻﺣﺎﺑﮫ ﮐرام وﺗﺎﺑﻌﯾن ﻋظم ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻣل دﺳت ﻧزده اﻧد  ،از اﯾن رو اﯾن ﮐﺎر
ﺑدﻋﺗﯽ در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم اﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد »:ﻣن ﻋﻣ َل ﻋﻣﻼً ﻟﯾس
ﻋﻠﯾﮫ أﻣرﻧﺎ ﻓﮭو ردّ« .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ »ھرﮐس ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ دﯾن و ﺳﻧت ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد  ،ﻣردود اﺳت«.
و ﻋﺑداﷲ ﺑن ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﺷﺎﮔرد رﺳول ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
» ﮐل ﺑدﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ وإن رآھﺎ اﻟﻧﺎس ﺣﺳﻧﺔ« »ھر ﺑدﻋﺗﯽ ﮔﻣراھﯽ اﺳت اﮔر ﭼﮫ ﻣردم آﻧرا ﺧوب
ﺑﺑﯾﻧﻧد«.
) دارﻣﯽ آن را ﺑﺎ ﺳﻧد ﺻﺣﯾﺢ رواﯾت ﮐرده اﺳت(

دادن ﻓدﯾﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻓوت ﺷده ﻣﯾت در دور اﺳﻘﺎط:

ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ  :ﻋﺑﺎدت ﻧﻣﺎز در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم در ھﯾﭻ وﻗت از ذ ﻣﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﺳﺎﻗط ﻧﻣﯾﮕردد  .وﺑﮫ ھر اﻧدازﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﺗوان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﺟرای اﯾن ﻋﺑﺎدت اﺳت :
طورﯾﮑﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  »:ﻻ ﯾﻛﻠف ﷲ ﻧﻔﺳﺎ إﻻ وﺳﻌﮭﺎ « ) ﺑر ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺗواﻧش ﺑﺎر ﻧﺧواھد
ﻣﺎن (.
ﺑﻧﺂ در ﺗﻌرﯾف وﺗﮑﻠﯾف ﻋﺑﺎدات اﺳﻼﻣﯽ از آﻧﺟﻣﻠﮫ ﻧﻣﺎز ھﻣﯾن ﻗﺎﻋده ﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﺑﮫ ھر
اﻧدازه ﮐﮫ ﺗوان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﺟرای ھﻣﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﺑﺎدت اﺳت .
ﻣﺣدﺛﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد در ﯾﮑﯽ از روز ھﺎ ﮐﮫ  :ﺣﺿرت ﻋﻣران ﺑن ﺣﺻﯾن ﻣرﯾﺿﯽ ﺳﺧت ﺑواﺳﯾر داﺷت ،
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﺑﺎدت ﻧﻣﺎز ﺧوﯾش را اﻧﺟﺎم دھد ؟ ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رﻓت ودر
ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ادای ﻧﻣﺎز از آﻧﺣﺿرت ﺟوﯾﺎﯾﯽ ﺟواب ﺷد :
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺟواﺑش ﻓرﻣود  » :ﺻل ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﺈن ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﻓﻘﺎﻋدا ﻓﺈن ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ
ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻧب « ) ﺑﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده ﻧﻣﺎز ﺑﺧوان ،اﮔر ﺗوان اﯾﺳﺗﺎدن ﻧداﺷﺗﯽ ﺑﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻧﻣﺎز ﺑﺧوان ،
واﮔر ﺗوان ﻧﺷﺳﺗن راھم ﻧداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﮭﻠو ﺧواﺑﯾده وﻧﻣﺎز ﺑﺧوان ( )ﻧﺳﺎﯾﯽ دار ﻗطﻧﯽ ( 246
اﯾن ﺣﮑم در ﻧﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻟﻔﺎظ ذﯾل آﻣده اﺳت  » :ﻓﺈن ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻓﻣﺳﺗﻠﻘﯾﺎ ﻻ ﯾﻛﻠف ﷲ ﻧﻔﺳﺎ إﻻ وﺳﻌﮭﺎ
«

)ﺑﺧﺎری ﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ  )( 150وﻧﻣﺎز ﺑﺧوان ،ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑر ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺗواﻧش ﺑﺎر
ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد (
در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕری ﺣﺿرت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣر رض ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده
اﺳت » اﮔر ﺷﺧص ﺗوان ﺳﺟده را ﻧداﺷت ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد  ،اﻟﺑﺗﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳﺟده ﭼﯾزی ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﻠﻧد ﻧﮑﻧد ) «.ﻣراد ار اﺷﺎره  ،اﺷﺎره ﻧﻣودن ﺑﺎ ﺳر اﺳت ﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﺷم واﺑرو( .
ﺑﺎ درﻧظرداﺷت آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ واﺣﺎدﯾت ﻧﺑوی ﺑرﺷﺧص واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد ﺗواﻧﺎﯾﯽ اش ﺑﺻورت
اﯾﺳﺗﺎده ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﺧص ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﯾﺳﺗﺎدن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﻧﻣﺎز ﺧوﯾش را ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺧواﻧد ،و )در اﯾن
ﺣﺎﻟت( اﻓﺿل آﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗﯾﺎم ﺑﺻورت ﭼﮭﺎر زاﻧو ﺑﻧﺷﯾﻧد.
و اﮔر ﺷﺧص ﻧﺗواﻧد ﺑﺻورت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ،ﺑر ﭘﮭﻠو ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد طورﯾﮑﮫ روﯾش ﺑطرف
ﻗﺑﻠﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﻣﺳﺗﺣب آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﮭﻠوی راﺳت دراز ﺑﮑﺷد.
اﮔرﺑﺎز ھم ﻧﺗواﻧﺳت ﺑر ﭘﮭﻠوﯾش ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ،ﭘس ﺑر ﭘﺷت ﺧواﺑﯾده ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد.
و اﮔر ﮐﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺳﺗﺎدن ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد اﻣﺎ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ رﮐوع و ﺳﺟده ﺑرود ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺎل
اﯾﺳﺗﺎدن ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد اﻟﺑﺗﮫ اﯾﺳﺗﺎدن از او ﺳﺎﻗط ﻧﻣﯽ ﺷود  ،ﺑﺎﯾد اﯾﺳﺗﺎده ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و ﺑرای رﮐوع )
ﺑﺎ ﺳر وﺳﯾﻧﮫ  ،ﯾﺎ اﮔر ﺑﺎ ھردو ﻧﺗواﻧﺳت ﻓﻘط ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧدو (اﺷﺎره ﮐﻧد ،ﺳﭘس ﺑﻧﺷﯾﻧد ﺑرای
ﺳﺟده ﻧﯾز اﺷﺎره ﮐﻧد ) .ﺳر وﺳﯾﻧﮫ اش ( را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﺗﻣﺎﯾل ﮐﻧد .
ٰ pﻗَ ِﻧ ِﺗﯾنَ « )ﺳور ه اﻟﺑﻘرة :آﯾﮫ ) .(238و از روى ﺧﺿوع و
ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾدَ » :وﻗُو ُﻣواْ ِ ﱠ ِ
اطﺎﻋت ،ﺑراى ﺧدا ﺑﭘﺎﺧﯾزﯾد!(.
و رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺻ ِ ّل ﻗﺎﺋﻣﺎ ً «» .ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎدن ﻧﻣﺎز ﺑﺧوان« .و ﻧﯾز
ٱَ pﻣﺎ ۡ
ٱﺳﺗ َ َط ۡﻌﺗ ُمۡ « )ﺳوره اﻟﺗﻐﺎﺑن :آﯾﮫ
ﺑﺧﺎطر ﻋﺎم ﺑودن ﻓرﻣوده ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾدَ » :ﻓﭑﺗﱠﻘُواْ ﱠ َ
).(16ھر آن اﻧدازه ﮐﮫ در ﺗوان دارﯾد از ﺧدا ﺑﮭراﺳﯾد و ﭘرھﯾزﮔﺎری ﮐﻧﯾد(.
و اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﮫ ﻣرﯾﺿﯽ درد ﭼﺷم ﺑﺎﺷد ،و ﯾﮏ داﮐﺗر ﻣﻌﺗﻣد ﺑراﯾش ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﺗو
ﻣﯾﺗواﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﭘﺷت ﺧواﺑﯾده ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻣداوای ﺗو ھﺳت وﮔرﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣداوا ﻧﻣود،
ﭘس او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﭘﺷت دراز ﮐﺷﯾده و ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد.
و ھرﮐﺳﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ رﮐوع و ﺳﺟده را ﻧداﺷت ،ﺑرای ھر دو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﺷﺎره )ﺳر و ﺳﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
آﻧدو( آﻧرا اﻧﺟﺎم دھد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ﺳﺟده اﻧدﮐﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺧود را ﮐﺞ )ﯾﺎ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﺗﻣﺎﯾل( ﮐﻧد.
 ﮐﺳﯽ ﮐﮫ )ﺗﻧﮭﺎ( ﺑرای ﺳﺟده ﺑردن ﻧﺎﺗوان ﺑود ،ﺑﺎﯾد رﮐوع )را طﺑﻖ ﻣﻌﻣول( اﻧﺟﺎم دھد و ﺑرای ﺳﺟده)ﺑﺎ ﺳر و ﺳﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از آﻧدو( رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن اﺷﺎره ﮐﻧد.
واﮔر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ﭘﺷﺗش را ﺑﺎ ﮔردﻧش در ﯾﮏ اﻧﺣﻧﺎ ﻗرار دھد ،و اﮔر ﭘﺷﺗش اﻧﺣﻧﺎ و ﺧم دارد ﮔوﯾﺎ
ﮐﮫ در رﮐوع اﺳت؛ در اﯾﻧﺣﺎﻟت ھرﮔﺎه ﻗﺻد رﮐوع ﮐرد ﮐﺎﻓﯾﺳت اﻧدﮐﯽ ﺑر اﻧﺣﻧﺎﯾش ﺑﯾﺎﻓزاﯾد )ﮐﻣﯽ ﺧود
را ﺧم ﮐﻧد( ،و در ﺳﺟده ھم ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑراﯾش ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﻧزدﯾﮏ زﻣﯾن ﺑﮕرداﻧد.
واﮔر ﺷﺧص ﻧﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳرش ھم اﺷﺎره ﮐﻧد )ﺳرش را ﺧم ﮐﻧد( ،ﭘس ﺗﮑﺑﯾرة اﻻﺣرام ﮐﻧد و ﺷروع ﺑﮫ
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 ﺗﺻور ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼ اﻻن در
رﮐوع ﯾﺎ ﺳﺟده اﺳت و دارد رﮐوع و ﺳﺟده ﻣﯽ ﺑرد( و اذﮐﺎر ھر ﮐدام را ﺑﺧواﻧد ،اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﻌﺿﯽ از
ﻣرﯾﺿﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره اﻧﮕﺷت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،اﺻﻠﯽ ﻧدارد.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

در دﺳﺎﺗﯾر وھداﯾﺎت ﻓوق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وﺿﺎﺣت ﺗﺎم در ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت وھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﺟﺎﺋز
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺎز ﻓرﺿﯽ ﺧوﯾش را ﺣﺗﯽ در ﺟﺑﮭﮫ داغ ﺟﻧﮓ ھم ﺗرک ﮐﻧد .
ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ھر ﻣﮑﻠﻔﯽ واﺟب اﺳت ﮐﮫ در روزھﺎی ﮐﮫ ﺻﺣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﯾﺎ ﻣرﯾﺿﯽ ﺑﺎﺷد ﺑر اﻧﺟﺎم
ﻧﻣﺎزھﺎ ﺣرﯾصﺗر ﺑﺎﺷد .
ﺟﺎﺋز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻓرﺿﯽ را ﺗرک ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ وﻗت آن ﻓوت ﺷود ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣرﯾض ﺑﺎﺷد،

ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﻠش را از دﺳت ﻧداده ﺑﺎﺷد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑر او واﺟب اﺳت ھر اﻧدازه ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد آن را اﻧﺟﺎم
دھد.
اﮔر ﻋﻣدا ً آن را ﺗرک ﻧﻣود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧوز ﻋﺎﻗل و ﺳرﺣﺎل اﺳت و ﻣﯽﺗواﻧد آن را اﻧﺟﺎم دھد ھرﭼﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺎره ﺑﺎﺷد ،ﮔﻧﺎھﮑﺎر اﺳت  ،وطورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  ،ﺑرﺧﯽ از اھل ﻋﻠم ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﻧد
ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﮐﺎﻓر ﻣﯽﺷود ،زﯾرا رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ا ْﻟ َﻌ ْﮭدُ اﻟﱠذِى َﺑﯾ َﻧ َﻧﺎ َو َﺑﯾ َﻧ ُﮭ ْم
ﺻﻼَةُ َﻓ َﻣ ْن ﺗ َ َر َﻛ َﮭﺎ َﻓ َﻘ ْد َﻛﻔَ َر«» .ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ و ﮐﺎﻓران ﻓرق ﻣﯽﮔذارد ،ﻧﻣﺎز اﺳت .ھر ﮐﺳﯽ
اﻟ ﱠ
آن را ﺗرک ﮐﻧد ﮐﺎﻓر ﻣﯽﺷود«.
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ﺎﻣ ِﮫ
ﺳﻼ ُم َو َ
ﺳﻧ ِ
ﻋ ُﻣودُهُ اﻟ ﱠ
اﻹ ْ
ﺻﻼة َوذ ِْر َوة َ
و ﻧﯾز رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾدَ » :رأ ُ
س اﻷ ْﻣ ِر ِ
ا ْﻟ ِﺟ َﮭﺎدُ «» .ﺳر ﮐﺎرھﺎ اﺳﻼم اﺳت ،و ﺳﺗون آن ﻧﻣﺎز اﺳت ،و ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﻗﻠﺔ آن ﺟﮭﺎد در راه ﺧدا
اﺳت«.
َ
ْ
ْ
َ
ﺻﻼ ِة«» .ﻓرق
اﻟر ُﺟ ِل َو َﺑﯾنَ اﻟ ِ ّ
ﺷ ْر ِك أ ِو اﻟ ُﻛﻔ ِر ﺗ َ َركُ اﻟ ﱠ
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد » :ﺑَﯾنَ ﱠ
ﻣﯾﺎن ﺷﺧص ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺷرک و ﮐﻔر ﺗرک ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷد« ) .ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم(.
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻗرآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﺄن و ﻣﻧزﻟت ﻧﻣﺎز ﺑﯾﺎن ﯾﺎﻓت  ،اﯾن ﻗول )ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎرک
ﻧﻣﺎز ﮐﺎﻓر ﻣﯽﺷود( اﺻﺢﺗر و ﻗویﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
و اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﮫ ﻓﮭم ﺧود ﻧﻣﺎز ﺧود را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﮭﺑودی ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽ اﻧدازﻧد ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت ،و طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣودﯾد در ﺷرع ﭘﺎک و ﻣطﮭر ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺻل واﺳﺎس ﻧدارد.
ﺣﺗﯽ ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ھداﯾت ﻓرﻣوده اﺳت  ،اﮔر ﺑر ﻣرﯾض ﺳﺧت آﻣد ﮐﮫ ھر ﻧﻣﺎز را در وﻗت ﺧود
ﺑﺧواﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣﺎز ظﮭر را ﺑﺎ ﻋﺻر ،و ﻣﻐرب را ﺑﺎ ﻋﺷﺎء ﺑﺻورت ﺟﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﺧواﻧد،
آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑراﯾش آﺳﺎﻧﺗر ﺑود ،اﮔر ﺧواﺳت ﻋﺻر را ﺟﻠو ﺑﯾﺎﻧدازد و ﺑﺎ ظﮭر ﺑﺧواﻧد ،و اﮔر ﺧواﺳت
ظﮭر را در وﻗت ﻧﻣﺎز ﻋﺻر ﺑﺻورت ﺟﻣﻊ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﺧواﻧد ،و ﯾﺎ اﮔر ﺧواﺳت ﻋﺷﺎء را در وﻗت 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 اﯾﻧﮑﮫ ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ را ﺟﺑران ﮐﻧد  ،آﯾﺎ آﻧرا ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺑﯾﺎورد وﯾﺎ اﺳﺗﻐﻔﺎر وﺗوﺑﮫ ﺑراﯾش ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد.
ﯾﮏ ﺗﻌداد از ﻋﻠﻣﺎ ء ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺿرورت اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ را ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎورد  .وﻟﯽ ﺗﻌداد
ﮐﺛﯾر از ﻋﻠﻣﺎ ء اﺳﻼﻣﯽ ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد  :ﮐﮫ ﻗﺿﺎ ء ﻧﻣﺎز ﺑرای ﺷﺎن اﺳﺎﺳﺂ ﻻزم ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت
ﺑرای ﺟﺑران آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻧﻣﺎزھﺎی ﻧواﻓل و رواﺗب را ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓرض ﺑﺧواﻧد.
زﯾرا در ﺣدﯾﺛﯽ از اﺑوھرﯾره رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود  » :إن أول ﻣﺎ
ﯾﺣﺎﺳب ﺑﮫ اﻟﻌﺑد ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﮫ ﺻﻼﺗﮫ ،ﻓﺈن ﺻﻠﺣت ﻓﻘد أﻓﻠﺢ و أﻧﺟﺢ ،و إن ﻓﺳدت ﻓﻘد ﺧﺎب و
ﺧﺳر ،ﻓﺈن اﻧﺗﻘص ﻣن ﻓرﯾﺿﺔ ﺷﯾﺋﺎ ﻗﺎل اﻟرب ﺗﺑﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ  :أﻧظروا ھل ﻟﻌﺑدی ﻣن ﺗطوع ،ﻓﯾﮑﻣل
ﺑﮭﺎ ﻣﺎ اﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻔرﯾﺿﺔ ﺛم ﯾﮑون ﺳﺎﺋر ﻋﻣﻠﮫ ﻋﻠﯽ ذﻟﮏ « ) ﻧﺳﺎﯾﯽ(.
»اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ در روز ﻗﯾﺎﻣت اﻧﺳﺎن از آن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻧﻣﺎز اﺳت ،اﮔر ﻧﻣﺎزش ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد،
رﺳﺗﮕﺎر ﺷده و ﻧﺟﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑد و اﮔر ﺧراب و ﻧﺎﻗص ﺑﺎﺷد ،زﯾﺎﻧﮑﺎر و ﺧﺳﺎرﺗﻣﻧد ﻣﯽﺷود ،و اﮔر در
ﻓراﺋض ﻧﻘﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﺧداوﻧد ﺗﺑﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ ﺑﻧدهام ﻧﻣﺎز ﺳﻧت دارد ﺗﺎ ﺑﺎ آن
ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎی ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓرﺿش ﮐﺎﻣل ﺷود؛ ﺳﭘس ﺳﺎﯾر اﻋﻣﺎﻟش ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣورد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرد«.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎزھﺎﯾش را ﻧﺧواﻧده اﺳت ،ﺑﮭﺗر اﺳت در ﮐﻧﺎر ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓرض
ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻣﻘدور اﺳت از ﻧﻣﺎزھﺎی ﺳﻧت و ﻧﺎﻓﻠﮫ ﻣﺎﻧﻧد وﺗر و ﺗﺣﯾت اﻟﻣﺳﺟد و ﻧﻣﺎز
ﺿﺣﯽ ﻏﺎﻓل ﻧﻣﺎﻧد ﺗﺎ ان ﺷﺎءﷲ ﺧداوﻧد در ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻣﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻧﺧواﻧده را ﺑﺎ آن ﻧﻣﺎزھﺎی ﺳﻧت
ﺟﺑران ﮐﻧد.

دادن اﺳﻘﺎط ﺑﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎﯾﯽ:

در ﻓوق ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣودﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺧوﯾش در زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺻورت رھﺎ ﻧﮑﻧد  ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻓوت ﮐﻧد ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری وﯾﺎ ھم ﭘوﻟﯽ ﺻدﻗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎی

وﻣﻘﺎم ﻧﻣﺎز را ﭘر ﮐﻧد .
ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺞ ﻧﯾﺳت و ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺟﺎی او ﺑﻌد از ﻣرﮔش ﻧﻣﺎزھﺎی
ﻗﺿﺎﯾش را ﺑﺟﺎ آورد ،و ﯾﺎ ﺑﺧواھد ﺑﺎ ﭘول ﻧﻣﺎزش را ﺟﺑران ﮐﻧد!!
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺻراﺣت وﺣﮑم اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺗم ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﭘول ﺟﺑران ﻧﻣﯽ ﺷود و ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣوظف
اﺳت طورﯾﮑﮫ در ﻓوق اﺷﺎره ﻧﻣودﯾم ،در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش ﻧﻣﺎزھﺎی ﺧود را ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺧواﻧد ،و ﺑﻌد از
ﻣرﮔش دﯾﮕر ﻗﺿﺎی ﻧﻣﺎزھﺎی او ﻓﺎﯾده ای ﻧدارد و ﺷرﯾﻌت ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را ﻣﺷروع ﻧﮑرده ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ﺑﺧواھد ﻧﻣﺎزھﺎﯾش را ﺑﻌد از ﻣرگ ﺑﺎ ﭘول ﯾﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری ﺟﺑران ﮐﻧد ،ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت
اﺳﻼم ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ادای ﻧﻣﺎزھﺎ در ﺳر وﻗت ﺧود دارد ،زﯾرا ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎ ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﺑرای
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧواب ﻣﺎﻧده و ﯾﺎ ﺑدﻟﯾل ﻣﺷﻐﻠﮫ ﻓﮑری ﯾﺎدش ﻧﺑوده ﮐﮫ وﻗت ﻧﻣﺎز ﺷده اﺳت .در ﻏﯾر اﯾن
دو ﺣﺎﻟت ﻗﺿﺎی ﻧﻣﺎز ﻣﺷروع ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺗﺎم ﻓرﻣودﻧد» :ﻣن
ﻧﺳﯽ ﺻﻼة أو ﻧﺎم ﻋﻧﮭﺎ ﻓﮑﻔﺎرﺗﮭﺎ أن ﯾﺻﻠﯾﮭﺎ إذا ذﮐرھﺎ« .ﻣﺳﻠم ).(684
ﯾﻌﻧﯽ» :ھر ﮐس ﻧﻣﺎزی را ﻓراﻣوش ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧواب ﺑرود و ﻧﻣﺎزش را ﻧﺧواﻧد ،ﮐﻔﺎره آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ھرﮔﺎه ﺑﮫ ﯾﺎدش آﻣد آن را ﺑﺧواﻧد«.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺎﺑل ﯾﺎد اوری اﺳت ﮐﮫ :ﺑﻌﺿﻰ از ﻋﺑﺎدات ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣﺎز ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ اوﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﻰ
ھﺳﺗﻧد ،و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﻗﺑل از وﻗت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت ﺑﻌد از وﻗت ﻧﯾز اﮔر ﻋﻣدا و ﯾﺎ از
روى ﻛﺳﺎﻟت ﺗرك ﺷود ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت  ،وﻟﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻓراﻣوش ﻛرده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺧواﺑش ﺑرده
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﮑم آن در ﻓوق ﮔذﺷت .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر اﯾن ﺷﺧص ﻓوت ﮐرده اﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﺣﺞ او را ﺑﺟﺎ آورﯾد ،اﻣﺎ ﻧﻣﺎزھﺎﯾش ﻗﺿﺎ
ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﺑﺎ ﭘول ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻗﺿﺎ ﮐردن ﺗوﺳط ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ورﺛﮫ وﺳﺎﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت
ﺗﺎ ﺑراﯾش دﻋﺎی ﺧﯾر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﷲ ﻣﺗﻌﺎل ﮔﻧﺎھﺎﻧش را ﺑﺑﺧﺷﺎﯾد.
ﺻدَﻗ ٍﺔَ
ﻋ ْﻧﮫُ َ
ﺳﺎنُ ا ْﻧ َﻘ َط َﻊ َ
ﻋ َﻣﻠُﮫُ ِإ ﱠﻻ ِﻣ ْن ﺛ َ َﻼﺛ َ ٍﺔِ :إ ﱠﻻ ِﻣ ْن َ
اﻹ ْﻧ َ
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧدِ » :إذَا َﻣﺎتَ ْ ِ
ﺻﺎ ِﻟﺢٍ ﯾ ْدﻋُو َﻟﮫُ« ) ﻣﺳﻠم ( 1631
َﺟ ِﺎرﯾ ٍﺔ ،أ َ ْو ِﻋ ْﻠ ٍم ﯾ ْﻧﺗَﻔَ ُﻊ ﺑِ ِﮫ ،أ َ ْو َو َﻟ ٍد َ
ﯾﻌﻧﯽ» :ھرﮔﺎه اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾرد ﻋﻣﻠش ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﮕر از ﺳﮫ ﭼﯾز :ﺻدﻗﮫ ﺟﺎرﯾﮫ ﯾﺎ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ از آن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺻﺎﻟﺣﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد« .ﭘس ﺑراﯾش دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل
ﮔﻧﺎھﺎﻧش را ﺑﯾﺎﻣرزد.

ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎی از ﺟﺎﻧب ﻣﺗوﻓﯽ:

ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن وﺑﺧﺻوص ﻓرزﻧدان ﻣﯾت ﻧﻣﺎز ﻧواﻓل ﻣﯾﺧواﻧﻧد وﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﯾﺧواھﻧد آﻧرا در
ﻗﺿﺎ ﻧﻣﺎز ھﺎی ﭘدر  ،ﻣﺎدر وﺳﺎﯾر اﻗﺎرب ﺧوﯾش ادا ﻧﻣﺎﯾﻧد .
ﺑﮫ اﯾن ﺗﻌداد از ﺧواھران وﺑردران ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ  :ﺑر طﺑﻖ ﻧﺻوص ﺷرﻋﯽ ،ﺛواب ﻧﻣﺎزھﺎی ﻗﺿﺎ ﺷده
ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد ،ﺑﻧﺂ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎی ﻣﺎدر وﯾﺎ ﭘدر وﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ
وﻓﺎت ﻧﻣوده اﻧد  ،ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎی آﻧﺎن را ﺑﺟﺎء ارﻧد .وﺑﮫ اﺻطﻼح ﺛواب ﺷﺎﻧرا را ﺑﮫ آﻧﺎن درﻧظر
ﺑﮕﯾرد ،اﯾن اﻣر در ﺷرع ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت و ﺑدﻋﺗﯽ در دﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﺎاﻻن ﭼﻧﯾن اﻣری در دﯾن وﺳﻧت
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت!
طورﯾﮑﮫ در ﻓوق اﺷﺎره ﮐردﯾم ﺣدﯾث ﺻرﯾﺢ ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد » :إذا ﻣﺎت
اﻻﻧﺳﺎن اﻧﻘطﻊ ﻋﻣﻠﮫ إﻻ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﯾﺎء :ﺻدﻗﺔ ﺟﺎرﯾﺔ أو ﻋﻠم ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ أو وﻟد ﺻﺎﻟﺢ ﯾدﻋو ﻟﮫ «
)ھرﮔﺎهﮐﺳﯽ ﻣرد راﺑطﮫ او ﺑﺎ ﻋﻣﻠش ﻗطﻊ ﻣﯽﮔردد و اﻋﻣﺎل او ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘذﯾرد ﻣﮕر ﺳﮫ ﻋﻣل وی ﮐﮫ
ﭘس از ﻣرگ ﻧﯾز ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد و ﺛواﺑش ﺑﮫ وی ﻣﯽرﺳد:
ﺻدﻗﮫ ﺟﺎرﯾﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ﺳود و ﺧﯾرآن ﺟﺎری اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد اﻋﻣﺎر ﻣﺳﺟد و راه و ﭼﺎه آب و
ﻣدرﺳﮫ و ﻣوﺳﺳﮫ ﺧﯾرﯾﮫ و اﻋﻣﺎﻟﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﮫ وﻗف ﻣﯽﺷود .
و ﻋﻠم و داﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﻣردم ازآن ﺳودﻣﯽﺑرﻧدﮐﮫ ﺛواب آن ھﻣﯾﺷﮫ اداﻣﮫ دارد.
واوﻻد ﺻﺎﻟﺣﯽﮐﮫ ھﻣواره او را ﺑﯾﺎد دارد و ﺑﺎ دﻋﺎی ﺧﯾر و اﻋﻣﺎل ﺧﯾر از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧد(.
ھدف از ﺻدﻗﮫ ﺟﺎری ﻣﺎﻟﯽ اﺳتﮐﮫ وﻗف ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ھﻣواره ﭼون اﺻل آن ﻣﺣﻔوظ اﺳت ،ﺛواب و
ﭘﺎداش آن اداﻣﮫ دارد ،و ﺑﺻﺎﺣﺑش ﻣﯽرﺳد.

ﻣراد از اﯾن ﺣدﯾث اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺛواب اﻋﻣﺎل ﻣﯾت ﻗطﻊ ﻣﯽﮔردد و دﯾﮕر ﭘس از ﻣرگ وی ﺗﺟدﯾد
ﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﮕراﯾن ﺳﮫ ﭼﯾز ﮐﮫ از ﻋﻣل و ﮐﺳب وی اﺳت و ﺑﻌد ازاو ﻧﯾز اداﻣﮫ دارد و ﭘﺎداش آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
وی ﻣﯽرﺳد.
ﺑرواﯾت اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﮔﻔت » :إن ﻣﻣﺎ ﯾﻠﺣﻖ اﻟﻣؤﻣن ﻣن ﻋﻣﻠﮫ وﺣﺳﻧﺎﺗﮫ ﺑﻌد
ﻣوﺗﮫ :ﻋﻠﻣﺎ ﻧﺷره أو وﻟدا ﺻﺎﻟﺣﺎ ﺗرﮐﮫ أو ﻣﺻﺣﻔﺎ ورﺛﮫ أو ﻣﺳﺟدا ﺑﻧﺎه أو ﺑﯾﺗﺎ ﻻﺑن اﻟﺳﺑﯾل ﺑﻧﺎه أو ﻧﮭرا
أﺟراه أو ﺻدﻗﺔ أﺧرﺟﮭﺎ ﻣن ﻣﺎﻟﮫ ﻓﯽ ﺻﺣﺗﮫ وﺣﯾﺎﺗﮫ ﺗﻠﺣﻘﮫ ﻣن ﺑﻌد ﻣوﺗﮫ«
ﯾﻌﻧﯽ :ازﺟﻣﻠﮫ اﻋﻣﺎل ﺧﯾری ﮐﮫ ﭘس ازﻣرگ اﻧﺳﺎن ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد و ﺛواﺑش ﺑوی ﻣﯽرﺳد و ﻗطﻊ
ﻧﻣﯽﺷود اﻋﻣﺎل زﯾر اﺳت :داﻧﺷﯽﮐﮫ او ﺳﺑب اﻧﺗﺷﺎرش ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﺻﺎﻟﺣﯽ ﮐﮫ از
ﺧود ﺑﺟﺎی ﻣﯽﮔذارد ﯾﺎ ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ازﺧود ﺑﺎرث ﻣﯽﻧﮭد ﯾﺎ ﻣﺳﺟدیﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫای و
ﮐﺎرواﻧﺳراﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای راھﮕذران ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﺟوی آﺑﯽ ﯾﺎ ﭼﺎه آﺑﯽ ﮐﮫ اﺟراﮐرده و اﺣداث ﻧﻣوده
اﺳت ﯾﺎ ﺻدﻗﮫ ﺟﺎرﯾﮫ و وﻗﻔﯽﮐﮫ در ﺣﺎل ﺻﺣت و ﺣﯾﺎت ﺧود وﻗف ﮐرده و ﺑﻌد از ﻣرﮔش ﻧﯾز ﺛواﺑش
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑوی ﻣﯽرﺳد.
َ
ْ
ﱠ
ﱠ
ﺳ َﻌﯽ «)ﺳوره ﻧﺟم (39ﯾﻌﻧﯽ :و اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای
ﺎن إِﻻ َﻣﺎ َ
ﻺﻧ َ
و ﻧﯾز ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾدَ »:وأن ﻟﯾ َ
ْس ِﻟ ِ
ﺳ ِ
اﻧﺳﺎن ﺑﮭرهای ﺟز ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش او ﻧﯾﺳت،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای اھدای ﺛواب ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن از طرف ﻣﺎ اﺳت ،دﻋﺎی ﺧﯾر ﺑرای آﻧﮭﺎ و
ﺻدﻗﮫ دادن ﺑﮫ ﻓﻘراء و اھدای ﺛواب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن ،ﻣﺛﻼ ﺛواب ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﻣرده ﻧﻣﯽ رﺳد وﻟﯽ دﻋﺎی
ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻣوات ﻣوﻣن و ﻣوﺣد ﺳودﻣﻧد ﺧواھد ﺑود ان ﺷﺎءﷲ در ﺿﻣن ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺧود را از اﺟر
ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮑش ﻣﺣروم ﺳﺎزد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺷﮫ ای ﺑرای روز واﭘﺳﯾن داﺷﺗﮫ اﺷد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧﺎ ﺑر ﻧظرﯾﮫ ی ﺻﺣﯾﺢ از اﻗوال ﻋﻠﻣﺎ اھدای ﺛواب روزه ی ﻧﻔﻠﯽ ) ﯾﺎ ﻗﺿﺎی روزه رﻣﺿﺎن (
ﺑرای ﻣرده ﺟﺎﯾز اﺳت ،و اھدای ﺛواب آن ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن ﻣوﺣد ﺟﺎﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
و ﺑر اﺳﺎس ارﺟﺣﺗرﯾن رای ﻋﻠﻣﺎ ﺛواب ﻗراﺋت ﻗرآن ﺑﮫ اﻣوات ﻧﻣﯽ رﺳﻧد .و دﻟﯾل ﺧود را آﯾﮫ 39
ﺳ َﻌﯽ ( ﯾﻌﻧﯽ :ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺟزﺣﺎﺻل ﺗﻼش او ﻧﯾﺳت.
ﺎن إِ ﱠﻻ َﻣﺎ َ
ﻺﻧ َ
ﺳوره ﻧﺟم آورده ﻧد َ ) :وأَن ﻟﱠﯾ َ
ْس ِﻟ ْ ِ
ﺳ ِ
ﺳ ْﺑﺗ ُ ْم( ﺑﻘره  .134ﯾﻌﻧﯽ :دﺳﺗﺎورد آﻧﺎن ﺑرای آﻧﺎن و دﺳﺗﺎورد ﺷﻣﺎ
ﺳ َﺑتْ َو َﻟﮑُم ﱠﻣﺎ َﮐ َ
و ﻧﯾز آﯾﮫَ ) :ﻟ َﮭﺎ َﻣﺎ َﮐ َ
ﺑرای ﺷﻣﺎﺳت.

ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ:

اوﻻً :ﻓﺗوای ﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻣﺎء اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﻧﯾﮏ از طرف زﻧده ﺑرای ﻣرده ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ
ﺷرﯾﻌت ﻣﺣدوده آن را ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت :ﻣﺎﻧﻧد دﻋﺎ و طﻠب آﻣرزش ،ﺣﺞ ،ﻋﻣره ،ﺻدﻗﮫ،
ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺿﺎی روزهی واﺟب از طرف ﻣﯾت.
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ
اَ p
ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑﮫ ﻧﯾت اﯾﺻﺎل ﺛواب ﺑﮫ ﻣرده ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ،ﭼون از رﺳول ﷲ َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﺳﻠﱠ َم در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺣدﯾﺛﯽ وارد ﻧﺷده اﺳت .ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ھﯾﭻ ﻋﻣل ﻧﯾﮑﯽ از طرف زﻧده ﺑرای
َو َ
ﻣرده ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت آن را اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﻣوده ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت و ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای ﻣﯾت از آن
ﻣوراد ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد ) .ﻓﺗﺎوای اﻧﺟﻣن داﯾﻣﯽ ﺑﺣوث ﻋﻠﻣﯽ و اﻓﺗﺎ ).(49-47/9
ﭘس آﻧﻌده از اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎ ﺷده ﺷﺎن را ﺑﺧواﻧﻧد ،ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت و اﯾن اﻣر ﻋﻣﻠﯽ
ﺑﺎطل و ﻣردود اﺳت ﮐﮫ اﺻﻠﯽ در ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ﻧدارد.
زﯾرا ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﺧﺻﯽ در ﺣﺎل ﺣﯾﺎت ﺑﺎﺷد ﻧﯾز اﮔر ﻧﻣﺎز ﻓوت ﺷده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎی آﻧرا
ﺑﺟﺎی آورد زﯾرا ﻧﻣﺎز واﺟﺑﯽ ﻣﻘﯾد ﺑﮫ زﻣﺎن ﺧﺎص اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻧﻣﺎز را ﺑﺎﯾد در وﻗت ﻣﺷﺧص ﺷده
ﺧود ﺧواﻧد و اﮔر از وﻗت ﺧود ﺧﺎرج ﮔردﯾد ،دﯾﮕر ﺧواﻧدن آن ﻧﻣﺎز ﺳودی ﻧﺧواھد داﺷت.
ﻋ َﻠﯽ ا ْﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣﻧِﯾنَ ِﮐﺗَﺎﺑًﺎ ﱠﻣ ْوﻗُوﺗ ًﺎ«)ﺳوره ﻧﺳﺎ (103ﯾﻌﻧﯽ:
ﺻﻼَةَ ﮐَﺎ َﻧتْ َ
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧدِ »:إنﱠ اﻟ ﱠ
ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎز ﺑر ﻣوﻣﻧﯾن در زﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﺧود ﺑر آﻧﮭﺎ واﺟب ﺷده اﺳت.
و در اﺻل ،ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﺑرای ﻣرده و ﯾﺎ زﻧده ﻣﺷروع ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎم ﻗرطﺑﯽ در ﺗﻔﺳﯾرش ﻓرﻣود:
»وأﺟﻣﻌوا أﻧﮫ ﻻ ﯾﺻﻠﯽ أﺣد ﻋن أﺣد « ،ﯾﻌﻧﯽ » :و ﻋﻠﻣﺎء اﺟﻣﺎع ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑرای دﯾﮕری
ﻧﻣﺎز ﻧﻣﯾﺧواﻧد «  ،زﯾرا ﻧﻣﺎز ﯾﮏ ﻋﺑﺎدت ﺑدﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﺷﺧﺻﯽ ﻣﮑﻠف اﺳت ﺧودش آﻧرا ﺑﺟﺎی
ﺑﯾﺎورد.

ھرﮔﺎه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻓوت ﮐرد ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر وی را ﻏﺳل داده و ﮐﻔن ﻧﻣﺎﯾﻧد و آﻧﮕﺎه ﺑر وی ﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه
ﺑﺧواﻧﻧد و ﺳﭘس وی را ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر دﻓن ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﻣﺎ ﭘول ﺟﻣﻊ ﮐردن ﺑرای ﺟﺑران ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓوت ﺷده
وی ﻧﮫ ﻓﺎﯾده دارد و ﻧﮫ اﺻﻠﯽ در ﺷرﯾﻌت دارد ،و ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓوت ﺷده ﺑﺎ ﭘول ﺟﺑران ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ
ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣوظف اﺳت در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓرﺿش را در ﺳر وﻗت ﺧود ﺑﺧواﻧد.
اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻓوت ﺷده دارد ﺑﺎﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و دﯾﮕر ھﯾﭼﮕﺎه زﻣﯾﻧﮫ آﻧرا ﻣﺳﺎﻋد ﻧﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧﻣﺎزش
ﻓوت ﺷود ،وﮔرﻧﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﮔﻧﺎه ﻓوت ﻧﻣﺎز از ﮔﻧﺎه ﺷراب ﺧواری ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،و ﻧﻣﯽ
ﺗوان ﺑﺎ ﭘول آﻧرا ﺟﺑران ﻧﻣود.
وطورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﯾم  :ﺑرای ﺟﺑران آن ﻧﻣﺎزھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎء دارد ،ﻧﻣﺎزھﺎی ﺳﻧت ﺑﺧواﻧد ﻣﺎﻧﻧد
ﻧﻣﺎزھﺎی راﺗﺑﮫ و ﺿﺣﯽ و وﺗر و ﺗﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟد و  ..زﯾرا در ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ از اﺑوھرﯾره رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ
رواﯾت اﺳت  :از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﻣود  » :إن أول ﻣﺎ ﯾﺣﺎﺳب ﺑﮫ اﻟﻌﺑد
اﻟﻣﺳﻠم ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ اﻟﺻﻼة اﻟﻣﮑﺗوﺑﺔ ،ﻓﺈن أﺗﻣﮭﺎ و إﻻ ﻗﯾل اﻟﻧظروا ھل ﻟﮫ ﻣن ﺗطوع ،ﻓﺄن ﮐﺎن ﻟﮫ ﺗطوع
أﻣﻠت اﻟﻔرﯾﺿﺔ ﻣن ﺗطوﻋﮫ ،ﺛم ﯾﻔﻌل ﺑﺳﺎﺋر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣﺛل ذﻟﮏ«).اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ).(1425
ﯾﻌﻧﯽ» :اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﻧدهی ﻣﺳﻠﻣﺎن در روز ﻗﯾﺎﻣت از آن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻧﻣﺎز ﻓرض اﺳت؛ اﮔر
آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم داده ﮐﮫ ﺧوب ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود  :ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد آﯾﺎ ﻧﻣﺎز
ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ دارد؛ اﮔر ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ )ﻧﻣﺎز ﺳﻧت( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز ﻓرﺿش از آن ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮔردد .ﺳﭘس ﺑﺎ
ﺳﺎﯾر اﻋﻣﺎل واﺟب او ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﻣﯽﺷود«.
اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓوت ﮐﻧد ،اﻣﮑﺎن ﺟﺑران ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻓوت ﺷده اش دﯾﮕر ﺑﺎ ﭘول  ،واﺳﻘﺎط وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ
دﯾﮕری  ،ﺑﺟﺎی آن ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد  ،وﺟود ﻧدارد .
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﺷﺧص زﻧده از ﻟﺣﺎظ ﺷرﻋﯽ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﺟﺑران ﻧﻣﺎزی ھﺎی ﻓوت ﺷده
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺗوﻓﯽ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد وﯾﺎ ھم اﺳﻘﺎط ﺑﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﺗﺎدﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﻣﺎز ھﺎی
ﻧﻔﻠﯽ ﺑرای ﺧود ﺑﺟﺎء ارد وﺑرای ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺗوﻓﯽ دﻋﺎی ﻧﻣﺎﯾد  ،اﯾن دﻋﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯾت اﻧﺷﺎ ﷲ
اﺳﺗﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .

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

طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﮔﻔﺗﯾم  :ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼم در ﻣورد ﺣﮑم ﺗﺎرک ﻧﻣﺎز اﺧﺗﻼف ﻧظر دارﻧد:
اول :ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرک ﻧﻣﺎز  ،ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﮐﺎﻓر اﺳت ،و اﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧد
و ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن اداﻣﮫ ﻧدھد ﺳﭘس ﺑﻣﯾرد ،او ﺑر ﮐﻔر از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت.
دوم :ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻧﺑﻠﯽ و ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﻧﻣﺎز ﻧﺧواﻧد ،او ﮐﺎﻓر ﻧﯾﺳت وﻟﯽ
ﺑﮫ ﺷدت ﮔﻧﺎھﮑﺎر اﺳت و ﮔﻧﺎه او از ﮔﻧﺎه ﺷراﺑﺧوار و زﻧﺎﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗر و ﺑزرﮔﺗر اﺳت.
ﻧﮑﺗﮫ :ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼم ﻣﺗﻔﻖ ھﺳﺗﻧد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺎز ﻧﺧواﻧد و ﻣﻧﮑر واﺟب ﺑودن آن ﺑﺎﺷد،
او ﮐﺎﻓر اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت؛ اﮔر رأی اول را ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗﺎرک ﻧﻣﺎز ﮐﺎﻓر اﺳت ،در اﯾﻧﺻورت ﺻدﻗﮫ دادن ﺑﺟﺎی
او ﭘس از ﻣرﮔش و ﯾﺎ روزه ﮔرﻓﺗن ﺑرای او و ﯾﺎ ﺣﺞ ﮐردن ﺑﺟﺎی وی و ﻧﯾز دﻋﺎ و اﺳﺗﻐﻔﺎر ﺑراﯾش
ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ،و اﮔر اﻧﺟﺎم ﺷود ارزﺷﯽ ﻧدارد ،زﯾرا ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻔر از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ
دﻋﺎ و اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐرد.
از ﻋﻠﻣﺎی ھﯾﺋت داﺋﻣﯽ اﻓﺗﺎء ﭘرﺳﯾده ﺷد :آﯾﺎ اﺳﺗﻐﻔﺎر و ﺻدﻗﺎت ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرک ﻧﻣﺎز ﺑوده و ﻓوت
ﻧﻣوده ﺻﺣﯾﺢ اﺳت؟ و ﯾﺎ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧده و ﮔﺎھﯽ ھم ﺗرک ﮐرده ﺑﺎﺷد؟ و
آﯾﺎ ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه او ﺣﺿور داﺷت و او را در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﻓن ﻧﻣود؟
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد» :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز را ﺗرک ﮐﻧد و ﻣﻧﮑر واﺟب ﺑودﻧش ھم ﺑﺎﺷد؛ در اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ اﺟﻣﺎع
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن او ﮐﺎﻓر ﺷده ،وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻧﺑﻠﯽ و ﮐﺳﺎﻟت ﻧﻣﺎزش را ﺗرک ﮐﻧد؛ ﺑر طﺑﻖ رای
ﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻣﺎ او ﻧﯾز ﮐﺎﻓر ﺷده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن؛ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدا ﻧﻣﺎزش را ﺗرک ﮐﻧد و ﺳﭘس ﺑﻣﯾرد ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑراﯾش اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐرد ،و ﯾﺎ
ﺑﺟﺎﯾش ﺻدﻗﮫ داد ،و ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه اش ﺣﺿور داﺷت و ﯾﺎ در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن

دﻓن ﮐرد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم » :اﻟﻌﮭد اﻟذی ﺑﯾﻧﻧﺎ و ﺑﯾﻧﮭم اﻟﺻﻼة ﻓﻣن ﺗرﮐﮭﺎ
ﻓﻘد ﮐﻔر« .ﯾﻌﻧﯽ» :ﻣﺷﺧﺻﮫی ﺑﯾن ﻣﺎ و آﻧﮭﺎ )ﮐﻔﺎر و ﻣﺷرﮐﯾن( ﻧﻣﺎز اﺳت ،ھر ﮐس آﻧرا ﺗرک ﮐﻧد ﮐﺎﻓر
ﻣﯽﺷود« .رواﯾت أﺣﻣد وأھل اﻟﺳﻧن ﺑﺈﺳﻧﺎد ﺻﺣﯾﺢ ،و ﻧﯾز ﻓرﻣود» :إن ﺑﯾن اﻟرﺟل و ﺑﯾن اﻟﺷرک و
اﻟﮑﻔر ﺗرک اﻟﺻﻼة« .ﯾﻌﻧﯽ» :ﺣد ﻓﺎﺻل ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن و ﺷرک و ﮐﻔر ﺗرک ﻧﻣﺎز اﺳت« .رواﯾت ﻣﺳﻠم
در ﺻﺣﯾﺣش«) .اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻹﻓﺗﺎء؛ ).(69/9
ﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺑﺎز  ..ﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋﻔﯾﻔﯽ  ..ﺷﯾﺦ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻏدﯾﺎن  ..ﺷﯾﺦ
ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻗﻌود.

دادن اﺳﻘﺎ ط ﺑرای روزه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﯾت:

دوﻣﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ دردور اﺳﻘﺎط ﻣﯾت ﻣطرح ﻣﯾﮕردد دادن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻓدﯾﮫ ﺑﺧﺎطر روزه ھﺎی ﻓوﺗﯽ
ﻣﯾت اﺳت :
ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﮔرﻓﺗن روزه ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻓراﯾض اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑر اﻣت ھﺎی ﻗﺑل
ﻧﯾز ﻓرض ﮔرﯾده ﺑود  ،طورﯾﮑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  » :ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻛﺗب ﻋﻠﯾﻛم
اﻟﺻﯾﺎم ﻛﻣﺎ ﻛﺗب ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﻣـن ﻗﺑﻠﻛم «» اى ﻛﺳﺎﻧﯾﻛﮫ اﯾﻣﺎن اورده اﯾد روزه ﺑرﺷﻣﺎ ﻓرض
ﮔـرداﻧﯾده ﺷده  ،ﭼﻧﺎﻧﻛﮫ ﻓرض ﻛرده ﺷده ﺑرﻛﺳﺎﻧﯾﻛﮫ ﭘﯾش ﺷﻣﺎ ﺑودﻧد) «.ﺳوره ﺑﻘره :آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﻛﮫ -
.(183
روزه ﺑﮫ اﺟﻣﺎع ﻋﻠﻣﺎ ء در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑر ھر ﺷﺧص ﻣﺳﻠﻣﺎن  ،ﮐﮫ ﻋﺎﻗل  ،ﺑﺎﻟﻎ  ،ﺳﺎﻟم وﻣﻘﯾم
ﻓرض اﺳت.
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﯾض وﻧﻔﺎس درﺣﺎﻟت زن و ﭘﺎك ﺑودن وی ازﯾن ﺣﺎﻟت ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺧوﯾش را دارﻧد.
ﻣﻔﮭوم ﺷر ط ﻗـﺎدر ﺑودن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﺳت ﻛﮫ ﯾك ﻧﻔر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗوان ﮔرﻓﺗن روزه را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻻى آﻧﺎن ﮔرﻓﺗن روزه ﻓرض ﻣﯾﮕردد  ،وﻟـﻰ ﻣرﯾﺿﺎن ﻛﮫ ﺗوان ﮔرﻓﺗن روزه را ﻧدارد
وﺑﺎ ﮔرﻓﺗن روزه وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ آﻧﺎن ﺑرھم ﻣﯾﺧورد ودوﻛﺗوران ﺑراى آﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد در
ﺻورﺗﯾﻛﮫ روزه ﺑﻛﯾرﻧد ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺟﺳﻣﺎﻧﻰ ﺷﺎن ﺿرر ﻣﯾرﺳد در اﯾن ﺻورت ﮔرﻓﺗن روزه ﺑر
آﻧﺎن ﻓرض ﻧﺑوده  .ھر زﻣﺎﻧﯾﻛﮫ از ﻣرﯾﺿﻰ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑﻧد وﻋذر ﻣوﺟود ﻣرﻓوع ﮔردد ﺑﮫ ﻗﺿﺎ ء آن
ﻣﺑﺎدرت ورزﻧد.

ﻣﺑﺣث ﺷﯾﺧوﺧت وﮐﺑر ﺳن :

ﻣوﺿوع دﯾﮕری در ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ روزه ﻗﺎﺑل ﺑﺣث اﺳت ﻣﺑﺣث ﺷﯾﺧوﺧت وﯾﺎ ھم ﻛﺑر ﺳن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﺳت  ،آﻧﻌده از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯾﻛﮫ ﺗواﻧﻣﻧدى ﮔرﻓﺗن روزه را از دﺳت داده ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑﮫ
اﺳﺎس اﯾن ﺣﻛم اﻟﮭﻰ »وﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﯾطﯾﻘوﻧﮫ ﻓدﯾﺔ طﻌﺎم ﻣﺳﻛﯾن « ﭘﯾران ﻛﮭن ﺳﺎل ﻛﮫ ﺑﮫ زﺣﻣت ﻣﯽ

ﺗواﻧﻧد روزه ﺑﮕﯾرﻧد ﻓدﯾﮫ ای ﻛﮫ طﻌﺎم ﯾك ﻣﺳﻛﯾن ﺑﺎﺷد واﺟب اﺳت(.

)اطﺎﻗﮫ( ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ زﺣﻣت و ﺑﺎ ﺻرف ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﻛﺎری را اﻧﺟﺎم دادن اﺳت( ،و ﻋرب وﻗﺗﯽ
ﻛﻠﻣﮫ )اطﺎﻗﮫ( را ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﯽ ﺑرد ،ﻛﮫ ﻗدرت اﻧﺳﺎن در اﻧﺟﺎم ﻛﺎری ﺑﮫ آﺧرﯾن درﺟﮫ ﺿﻌف ﺧود رﺳﯾده
ﺑﺎﺷد وﻣﺗﺣﻣل ﻧﺎراﺣﺗﯽ و ﻣﺷﻘت ﻓراوان ﮔردد.
در اﯾن آﯾﮫ ﺷرﯾﻔﮫ ﻣﻧظور از ) ﯾطﯾﻘوﻧﮫ( ﻛﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﻘت ﻓراوان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد روزه ﺑﮕﯾرﻧد،
ﻣﺎﻧﻧد اﺷﺧﺎص ﭘﯾرو از ﻛﺎر اﻓﺗﺎده و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف و ﻻﻏر  ،و زﻧﺎن ﺷﯾرده ﺑﮫ اطﻔﺎل ،
وزﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ،و ﻣرﯾﺿﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت.
ﺑر اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺷﺧﺎص  ،روزه ﮔرﻓﺗن ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﻛل اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد روزه ﻧﮕﯾرﻧد وطورﯾﮑﮫ
ﻗﺑﻶ ﮔﻔﺗﯾم اﯾن ﺷﺧص ﺑﮫ ﺟﺎی روزه ھر روز ﯾك اﻧﺳﺎن ﻓﻘﯾر را طﻌﺎم دھﻧد ،طﻌﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازه
ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﯾك اﻧﺳﺎن ﻣﻌﺗدل را ﺳﯾر ﻛﻧد ،و وﻗﺗﯽ اﯾن ﻓدﯾﮫ را دادﻧد دﯾﮕر ﻗﺿﺎی روزه ﺑر آﻧﺎن واﺟب
ﻧﯾﺳت .
ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن ﺣﻛم ﭘروردgﺎر ﺷﺎﻣل ﺣﺎل اﻧﻌده ازاﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﯾﮕردد ﻛﮫ ﺑﮫ اﻣراض ﻣزﻣن ﻛﮫ ﻋﻼج
دوﺑﺎره آن ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﺑﺎﺷد ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻣﯾردد .
ﯾﻌﻧﯽ ﺑرآﻧﺎن ﮔرﻓﺗن روزه ﻓرض ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﺑدل آن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﻔﺎره دھﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﯾر

ﻛردن ﯾﮏ روزه ﻓرد ﻣﺳﮑﯾن ﺑر او واﺟب ﻣﯾردد .
در ﺷرﻋﯾت اﺳﻼم اﯾن ﻋﻣل ﻧوﻋﯽ رﺧﺻت و آﺳﺎﻧﮕﯾری از ﺟﺎﻧب ﭘروردgﺎر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد؛
ﺳ َر (  ).ﺧداوﻧد آﺳﺎﯾش ﺷﻣﺎ را ﻣﯽﺧواھد و
ﯾرﯾدُ ِﺑ ُﻛ ُم ا ْﻟﻌُ ْ
اِ ُpﺑ ُﻛ ُم ا ْﻟﯾ ْ
ﯾرﯾدُ ّ
ﺳ َر َوﻻ َ ِ
ﭼﻧﺎﻧﮕﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾدِ ) :
ﺧواھﺎن زﺣﻣت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت( ) ﺑﻘره( 185/
ْ
ِﯾن ِﻣن َﺣ َرجٍ ( ) و در دﯾن ﻛﺎرھﺎی دﺷوار و ﺳﻧﮕﯾن را ﺑر
و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾدَ ) :و َﻣﺎ َﺟ َﻌ َل َ
ﻋ َﻠﯾ ُﻛ ْم ِﻓﯽ اﻟدّ ِ
دوش ﺷﻣﺎ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت ( ) ﺳوره ﺣﺞ(.78/
اﺑن ﻋﺑّﺎس)رض( ﻣﯽ ﮔوﯾد:
) ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﭘﯾر و ﮐﮭﻧﺳﺎل اﺟﺎزه داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن روزه ﻧﮕﯾرد ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھر
روز ﺧوراک ﯾﮏ ﻧﻔر ﻓﻘﯾر را ﺑﭘردازد ،و ﻗﺿﺎی روزه ﺑر او واﺟب ﻧﯾﺳت(.
و ﺑﺧﺎری ﺑﺎ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﺣدﯾث از اﺑن ﻋﺑﺎس رواﯾت ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ درﺑﺎره
ﯾن َﻓ َﻣن ﺗ َ َ
ع َﺧﯾرا ً
ﺳﺎﻟﺧوردﮔﺎن و اﻣﺛﺎل اﻧﮭﺎ ﻧﺎزل ﺷده اﺳتَ ):و َ
ط ﱠو َ
ﯾطﯾﻘُو َﻧﮫُ ِﻓدْﯾﺔٌ َط َﻌﺎ ُم ِﻣ ْ
ﻋ َﻠﻰ اﻟﱠ ِذﯾنَ ِ
ﺳ ِﻛ ٍ
ﯾر ﻟﱠﮫُ ( )و ﺑر ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﻧﺟﺎم آن را ﻧدارﻧد ) ھﻣﭼون ﭘﯾران ﺿﻌﯾف و ﺑﯾﻣﺎران
َﻓ ُﮭ َو َﺧ ٌ
ھﻣﯾﺷﮕﯽ و ﻛﺎرﮔراﻧﯽ ﻛﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻛﺎرھﺎی ﺳﺧﺗﯽ  ،ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﺧراج زﻏﺎلﺳﻧﮓ اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد
 ،و زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺣﻛوم ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺷﺎﻗﮫای ﻛﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻛﺎر ﺳﻧﮕﯾن وادار ﻣﯽﮔردﻧد ( ﻻزم اﺳت ﻛﻔّﺎره
ﺳطﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻣﯽﺧوراﻧﯾد و ﺑﺎﯾد در
ﺑدھﻧد  ،و آن ﺧوراك ﻣﺳﻛﯾﻧﯽ اﺳت ) از ﺧوراك ﻣﺗو ّ
ﺳط ﻛﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﻌﺗدل ﻣﺳﻛﯾﻧﯽ را ﺳﯾر ﻛﻧد ﺑﭘردازﯾد ( و ھر ﻛﮫ
ﺑراﺑر ھر روزی ﯾك ﺧوراك ﻣﺗو ّ
ّ
ﻛﺎر ﺧﯾر را ﭘذﯾرا ﺷود ) و ﺑر ﻣﻘدار ﻓدﯾﮫ ﺑﯾﻔزاﯾد  ،و ﯾﺎ ﻋﻼوه از روزه ﻓرض  ،روزه ﺳﻧت ﻧﯾز ﺑﮕﯾرد
( ﺑرای او ﺑﮭﺗر اﺳت ) {.ﺳوره ﺑﻘره /اﯾﮫ ( 184:
ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﻣوﺿوع ﻣﺳﺎﻓرت اﺳت ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد .
ﯾﺎم أ ُ َﺧ َر «ﻛﺳﺎﻧﯾﻛﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض وﯾﺎ در ﺳﻔر ﺑﺎﺷد
» ﻓَ َﻣ ْن ﻛَﺎنَ ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َﻣ ِرﯾﺿًﺎ أ َ ْو َ
ﻋ َﻠﻰ َ
ﺳﻔَ ٍر َﻓ ِﻌدﱠةٌ ِﻣ ْن أ َ ٍ
 ،ﺷﻣﺎر روز ھﺎى دﯾﮕر آﻧرا ﺑﮕﯾرد ) .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای روزه دار ﺟواز دارد ﻛﮫ روزه ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک را
اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد( .
ﺑﮫ ﻣﺟرد ﻛﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣﻘﯾم آﯾد ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن روزه آﻏﺎز واﯾﺎم ﻗﺿﺎ ء ﺷده را ﻗﺿﺎﺋﻰ ﺑﯾﺎورﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠﻣﺎ ء ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺑر آﻧﻌده اﺷﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن اﺣﮑﺎم ﻣﺳﺎﻓرت ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﮕردد
ﮐﮫ ﻣﺻروف ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﺑﺎح ﺑﺎﺷد .

ﺗﺎدﯾﮫ اﺳﻘﺎط در ﺑدل روزه ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﯾت :

ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﻋواﻣﻠﯽ ) ﻣرﯾﺿﯽ  ،ﭘﯾری وﮐﮭﻧﺳﺎﻟﯽ ،ﻣﺳﺎﻓرت ( وﺳﺎﯾر ﻋواﻣﻠﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗوان
ﮔرﻓﺗن روزه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﯾﺗواﻧد در ﺣﯾﺎت ﺧوﯾش ﻓدﯾﮫ وﯾﺎ ﻗﺿﺎی آﻧرا ﺑﺟﺎء ارد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﺧص ﻣرﯾض ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻻی 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 ﺻدﻗﮫ دھد .

ﺣﮑم ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻣرده اﺳت و روزه ﻗﺿﺎ دارد:

ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ روزه ﻣﺎه رﻣﺿﺎن را ﺑﮕﯾرد و ﭘﯾش از ﻗﺿﺎی آن در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﺑﮫ اﺛری ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ
ﻋﺎﯾد ﺣﺎﻟش ﺑود  ،ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ اﺛر آن روزه ﺑﮕﯾرد وﺑﻣﯾرد ،اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﻋذرش
از ﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ و ﻣرﮔش ﻓرا ﻧرﺳد ﻧﮫ ﺑر وی ﻗﺿﺎی روزه اﺳت ﻧﮫ ﻓدﯾﮫ آن و ﻧﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد و
اﮔر ﺑﻌد از آن ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻗﺿﺎی آن را داﺷت وﻓﺎت ﯾﺎﻓت  ،ﺑر وی واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ را ﺟﺑران
ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد از ﻣﯾراث او ﺑرای ھر روز ﯾﮏ ﻣد ) در ﺣدود  ٧٠٠ﮔرم ( طﻌﺎم و ﺧوراﮐﯽ ﺑرای
ﻣﺳﺎﮐﯾن داده ﺷود .
طورﯾﮑﮫ ام اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ و ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑﺎس در ﻣورد اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻓﺗوا داده اﻧد و
در ﺣدﯾث آﻣده اﺳت  » :ﻣن ﻣﺎت و ﻋﻠﯾﮫ ﺻﯾﺎم ﺷﮭر ﻓﻠﯾطﻌم ﻋﻧﮫ وﻟﯾﮫ ﻣﮑﺎن ﯾوم ﻣﺳﮑﯾﻧﺎ « ) ھر ﮐس
ﺑﻣﯾرد و ﺑر وی روزه واﺟب ﺑود ﺑﺎﯾد وﻟﯽ و وارث او ﺑرای او و ﺑﮫ ﺟﺎی ھر روزه ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﺳﮑﯾن
را اطﻌﺎم ﮐﻧد ( .
و در ﻗول دﯾﮕر آﻣده اﺳت ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وارث و وﻟﯽ ﻣﯾت ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی روزه ﻓوت ﺷده وی طﻌﺎم و
ﺧوراﮐﯽ ﺑدھد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی وی روزه ھم ﻗﺿﺎ ﮐﻧد و ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻧد ﭼون

ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده  » :ﻣن ﻣﺎت و ﻋﻠﯾﮫ ﺻﯾﺎم ﺻﺎم ﻋﻧﮫ وﻟﯾﮫ « ) ھرﮐس ﻣرد و ﺑر
وی روزه ﻗﺿﺎ ﺑود وﻟﯽ او ﺑﮫ ﺟﺎی او روزه اش را ﻗﺿﺎ ﮐﻧد ( رواه اﻟﺷﯾﺧﺎن و 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 ﺑﮫ ﺟﺎی ھر روز ﻗﺿﺎی وی ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﺳﮑﯾن را اطﻌﺎم ﮐﻧد .
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﭼون ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن دو اﻣر ﮐﻔﺎﯾت ﮐﻧد .

ﻗﺿﺎ آوردن روزه ھﺎی ﻧذری ﺗوﺳط وﻟﯽ ّ ﻣﯾت:

اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﯾت وﺻﯾت ﮐرده ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣﯾت ﻣﯾﺗواﻧد روزه ھﺎی
ﻧذری را ﻣطﺎﺑﻖ ﺣﮑم ﺣدﯾث از طرف ﻣﯾت ﺑﺟﺎ ء ارد ازﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺟﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ اﺣﺎدﯾﺛﯽ ذﯾل
ﺟﻠب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم :
آول :
اوﻟﯾن ﺣدﯾث در اﯾن ﺑﺎﺑت ﺣدﯾﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ )رض ( رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ
ﻋ َﻠﯾ ِﮫ ِﺻﯾﺎ ٌم
ا pﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َﻗﺎ َل َﻣ ْن َﻣﺎتَ َو َ
ﺳو َل ﱠ ِ
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد » :ﻋ َْن ﻋَﺎ ِﺋﺷَﺔَ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ أَنﱠ َر ُ
ﺻﺎم َ ﻋَﻧﮫ َوﻟﯾﮫ« ﺑﺧﺎری ) ، 156/4ﻣﺳﻠم ( .ﯾﻌﻧﯽ :ھر ﻛس در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻣﯾرد ﻛﮫ روزه ھﺎﯾﯽ ﺑر ذﻣﮫ
َ
اش ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ّ او ﺑﺟﺎﯾش روزه ﺑﮕﯾرد.
دوم :
دوﻣﯾن ﺣدﯾث در اﯾن ﺑﺎﺑت ﺣدﯾﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺣﺿرت ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎدة )رض ( رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ
ا pﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َﻓ َﻘﺎ َل إِنﱠ أ ُ ِ ّﻣﯽ
ﺳ ْﻌدَ ْﺑنَ ُ
ﺳو َل ﱠ ِ
ﻋ َﺑﺎدَةَ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ا ْ
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد » :أَنﱠ َ
ﺳﺗ َ ْﻔﺗَﻰ َر ُ
ﻋ َﻠﯾ َﮭﺎ َﻧ ْذ ٌر َﻓ َﻘﺎ َل ْاﻗ ِﺿ ِﮫ َ
َﻣﺎﺗ َتْ َو َ
ﻋ ْﻧ َﮭﺎ«) .ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎده از رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭘرﺳﯾد :ﻣﺎدرم
در ﺣﺎﻟﯽ ﻓوت ﻛرد ﻛﮫ ﻧذری ﺑر ذﻣﮫاش ﺑود؟ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﺗو ﻧذر او را
ﺑﺟﺎی آور(.
اﺑن ﻗﯾم در اﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﻌد از ﺑﯾﺎن ﺣدﯾث ﻓوق و ﺗﺻﺣﯾﺢ آن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺑرﺧﯽ ﻣﺣﺗوای اﯾن ﺣدﯾث را ﻛﻠﯽ داﻧﺳﺗﮫ و روزه ﻓرﺿﯽ و ﻧذری را ﺷﺎﻣل ﻗرار داده اﻧد .اﻣﺎ ﮔروھﯽ
ھﯾﭼﻛدام را ﻗﺑول ﻧدارﻧد .و ﺑرﺧﯽ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ھﺳﺗﻧد  .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺿﺎی روزه ھﺎی
ﻧذز را ﺑﺟﺎ آورد  ،ﻧﮫ روزه ھﺎی ﻓرض را ،و اﯾن ﺳﺧن اﺑن ﻋﺑﺎس و ﭘﯾروان او اﺳت .و ھﻣﯾن رای،
ﺻﺎﺋب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .زﯾرا ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﻛﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺟﺎی ﻛﺳﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﺷود ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻛﮫ ﺑﺟﺎی او روزه ﺑﮕﯾرد .اﻟﺑﺗﮫ روزه ﻧذری ﻣﺎﻧﻧد واﻣﯽ وﻗرﺿﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻛﺳﯽ دﯾﮕر
ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا ﺑﺟﺎ آورد .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد وام وﻗرض او را ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑر اﯾن اﺳﺎس اﺳت ﻛﮫ ﺗوﺑﮫ ﻛﺳﯽ دﯾﮕر ﺑﺟﺎی دﯾﮕری و اﺳﻼم و ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن دﯾﮕری ﺑﺟﺎی ﻛﺳﯽ
دﯾﮕر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﯾﺳت.
اﻣﺎ اﮔرﻛﺳﯽ ﺑﻣﯾرد و ﺑروی روزه ﻗﺿﺎ ﺑﺎﺷد وازﭘﯾش ازﻣرﮔش اﻣﻛﺎن ﻗﺿﺎی آن را داﺷﺗﮫ
و ﻗﺿﺎ ﻧﻛرده اﺳت ،ﻓﻘﯾﮭﺎن درﺑﺎره ﺣﻛم او اﺧﺗﻼف دارﻧد.
ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ وﻣﺎﻟك و ﻣﺷﮭورﻣذھب ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑرآن ھﺳﺗﻧدﻛﮫ وﻟﯽ او ﺟﺎﯾزﻧ
ﯾﺳت ﺑﺟﺎی او روزه ﺑﮕﯾرد ،ﻟﯾﻛن ﺑﺎﯾدﻛﻔﺎره ھر روزه را ﯾك » ﻣد« )ﯾك ﭼﮭﺎرم
از ٢١٧٦ﻛﯾﻠوﮔرم( طﻌﺎم ﺑﭘردازد )ﺑرای ﺣﻧﻔﯾﮫ ﻧﯾم ﺻﺎعﮔﻧدم و ﯾﺎ ﯾك ﺻﺎع از ﻏﯾر آن(.
وﻟﯽ ﭘﯾروان ﻣذھب ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد :
ﻣﺳﺗﺣب ﻣﯽﺑﺎﺷدﻛﮫ وﻟﯽ او ﺑﮫ ﺟﺎی او روزه ﺑﮕﯾرد وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯾت ﺑرﺋﮫ ذﻣﮫ ﻣﯾﮕردد ،
وﻛﻔﺎرهای ﻻزم ﻧﯾﺳت.
ھدف از » وﻟﯽ « ﻣﯾت ﺧوﯾﺷﺎوﻧد او اﺳت ﺧواه وارث ﯾﺎ « ﻋﺻﺑﮫ
= ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻧزدﯾكﻛﮫ ازاﻧﺳﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﻛﻧﻧد « ﯾﺎ ﻏﯾر آﻧﺎن اﺳت.
اﮔر ﺷﺧص ﺑﯾﮕﺎﻧﮫای ﺑﺟﺎی » ﻣﯾت « روزهﮔرﻓت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه » وﻟﯽ « ﺑﺎﺷد ھم
ﺻﺣﯾﺢ اﺳت و اﮔر ﺑﺎ اﺟﺎزه » وﻟﯽ « ﻧﺑﺎﺷد ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت.

آﻧﺎن ﺑر اﯾن رای ﺧوﯾش ﺑﮫ رواﯾت اﺣﻣد و ﺷﯾﺧﯾن از ﻋﺎﯾﺷﮫ)رض( اﺳﺗدﻻلﻛردهاﻧد ﻛﮫ ﮔﻔ
ﺗﮫ اﺳت:
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻓرﻣود »:ﻣن ﻣﺎت وﻋﻠﯾﮫ ﺻﯾﺎم ﺻﺎم ﻋﻧﮫ وﻟﯾﮫ «
)اﮔرﻛﺳﯽ ﻣرد وﺑروی روزه ﻗﺿﺎ ﺑود وﻟﯽ اواﮔر ﺧواﺳت ﺑﺟﺎی او روزه ﺑﺎﺷد(
 .ﺑزار ﺑﺎ ﺳﻧد » ﺣﺳن» ﺑدان اﻓزوده اﺳت » :ان ﺷﺎء « .
اﻣﺎم اﺣﻣد و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳﻧن از اﺑن ﻋﺑﺎس رواﯾت ﻛردهاﻧدﻛﮫ  » :ﻣردی ﭘﯾش ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و
ﺳﻠم آﻣد وﮔﻔت :ای رﺳول ﺧدا ،ﻣﺎدرم ﻣرده و روزه ﯾك ﻣﺎه او ﻗﺿﺎ ﺷده اﺳت ،آﯾﺎ ﻣن
ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺟﺎی او اﯾن ﻣﺎه را ﻗﺿﺎﻛﻧم؟ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﮔﻔت:
» ﻟو ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻣك دﯾن أﻛﻧت ﻗﺎﺿﯾﮫ؟ « ﻗﺎل  :ﻧﻌم  .ﻗﺎل » :ﻓدﯾن ﷲ أﺣﻖ أن ﯾﻘﺿﻰ « )
اﮔر ﻣﺎدرت ﺑﻛﺳﯽ ﻗرﺿدار ﻣﯾﺑود
 ،ﺣﺎﺿر ﺑودیﻛﮫ ﻗرض وی را ﭘرداﺧتﻛﻧﯽ؟ اوﮔﻔت ﺑﻠﯽ  .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و
ﺳﻠم ﮔﻔت :ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗرﺿداری ﺧداوﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫﺗر اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﮔردد ( .
اﻣﺎم
ﻧووی ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :اﯾﻧﺳت ﺳﺧن ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﮔزﯾدهایﻛﮫ ﻣﺎ ﺑدان ﻋﻘﯾده دارﯾم و ﯾﺎران ﻣﺣﻘﻖ
ﻓﻘﯾﮫ و ﻣﺣدث ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑدﯾن اﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺢ و ﺻرﯾﺢ آن را ﺻﺣﯾﺢ داﻧﺳﺗﮫاﻧد.

ﯾﺎدداﺷت:

در ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎن طوری ﻣﻌﻣول اﺳت ﮐﮫ در اﺧﯾر ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن در ﺟﻧب اﯾﻧﮑﮫ ﺻدﻗﮫ روزه
ﺧود وﻓﺎﻣﯾل ﺧود را ﺗﺎدﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد  ،ﺑﮫ ﺗﺎدﯾﮫ ﺻدﻗﮫ ﻓطر ﻣﺎدر وﯾﺎ ﭘدر وﺳﺎﯾر اﻗﺎرب ﺧوﯾش ﻧﯾز اﻗدام
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .
در ﻣورد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت:
زﮐﺎت ﻓطر و ﯾﺎ ھر زﮐﺎت دﯾﮕری ﺑرای ﻣﯾت داده ﻧﻣﯾﺷود ،زﯾرا ﻣﯾت دﯾﮕر ﻣﮑﻠف ﻧﯾﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
زﮐﺎت ﻓطر و ﯾﺎ زﮐﺎﺗﮭﺎی دﯾﮕرش را در ﺣﺎل ﺣﯾﺎت ﻧداده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺑﺎﯾد ﻣﻘدار آن زﮐﺎت
ﭘس از ﻣرﮔش ﺗوﺳط ﻣﯾراﺛﺑراﻧش ﭘرداﺧت ﺷود زﯾرا اﯾن زﮐﺎت ﺣﻖ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻗرض
ﺑر ﮔردﻧش ﻣﺎﻧده و ﺗﺎ آن زﮐﺎت داده ﻧﺷود از ﮔردﻧش ﻧﻣﯾﺎﻓﺗد.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد » :ﻓدﯾن ﷲ أﺣﻖ أن ﯾﻘﺿﯽ« )ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ( ،ﯾﻌﻧﯽ ) :ﻗرض
ﺧداوﻧد اوﻟﯽ ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺷود(.

ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﭘدر وﻣﺎدر ﻣﺗوﻓﯽ :

درﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﻌﻣول طوری اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﺑرای ﭘدر وﯾﺎ ھم ﻣﺎدر ﻣﺗوﻓﯽ ﺧوﯾش ھم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد
 .اﯾن ﻣوﺿوع را ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺛﯾﻣﯾن ﭼﻧﯾن ﻓورﻣوﻟﺑﻧدی وﺑﺷرح ان ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت :
»اﺻل آﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ در ﺣﻖ زﻧدﮔﺎن ﻣﺷروع اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم و
اﺻﺣﺎﺑش ﺑرای ﺧود و ﺧﺎﻧواده ﺧوﯾش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،و اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻋوام ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﺑﮫ اﻣوات اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھﻧد )ﺑﺻورت ﻣﺟزا ﺑرای اﻣوات ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد( ،اﺻﻠﯽ ﻧدارد.
)ﺑطور ﮐﻠﯽ( ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺑﺟﺎی اﻣوات ﺳﮫ ﻗﺳم اﺳت :
اول :
ﺑﮫ ﺗﺑﻊ زﻧدﮔﺎن از طرف اﻣوات ﻧﯾز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷود ،ﻣﺛﻼ ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ،و در اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﻣزﻣﺎن ﺑرای زﻧدﮔﺎن و اﻣوات )ﺧﺎﻧواده اش( ﻧﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد) ،اﯾن ﮐﺎر ﺟﺎﯾز
اﺳت( ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﺟﺎی ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد) ،و ﺑرای(
اﻓرادی از ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻓوت ﮐرده ﺑودﻧد )ﻧﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد(.
دوم :
از طرف اﻣوات ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼوﻧﮑﮫ ﺑدان وﺻﯾت ﮐردﻧد و وﺻﯾت آﻧﮭﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯽ ﺷود) ،اﯾن واﺟب
اﺳت ﻣﮕر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺗﻧﻔﯾذ آن ﻋﺎﺟز ﺑﺎﺷد( ،دﻟﯾل آن اﯾن ﻓرﻣوده ﷲ ﻣﺗﻌﺎل اﺳت َ » :ﻓ َﻣن َﺑدﱠ َﻟﮫُ َﺑ ْﻌدَ َﻣﺎ
ﻋ ِﻠﯾ ٌم« )ﺑﻘره  .(181ﯾﻌﻧﯽ  » :ﭘس ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳ ِﻣﯾ ٌﻊ َ
ﺳ ِﻣ َﻌﮫُ َﻓ ِﺈﻧﱠ َﻣﺂ إِﺛْ ُﻣﮫُ َ
اَ p
َ
ﻋ َﻠﯽ اﻟﱠ ِذﯾنَ ﯾُ َﺑ ِدّﻟُو َﻧﮫُ إِنﱠ ﱠ َ

وﺻﯾت را ﺑﻌد از ﺷﻧﯾدﻧش ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد ،ﮔﻧﺎه آن ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آن )وﺻﯾّت( را ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﯽدھﻧد؛ ﺧداوﻧد ،ﺷﻧوا و داﻧﺎﺳت«.
ﺳوم :
ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﺟﺎی اﻣوات )ﯾﻌﻧﯽ ﺑطور ﻣﺟزا از طرف آﻧﮭﺎ( و ﺑﮫ ﺟﮭت ﺗﺑرع )در ﺣﻖ آﻧﺎن( ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد،
)ﻣﺛﻼ ﺑرای ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺗوﻓﺎی ﺧود ﮔوﺳﻔﻧدی را ذﺑﺢ ﮐﻧد و ﺛواب آﻧرا ﺑﮫ او اھداء ﮐﻧد( اﯾن ﺟﺎﯾز
اﺳت ،و ﻓﻘﮭﺎی ﺣﻧﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻗﯾﺎس ﺑر ﺻدﻗﮫ ﮔﻔﺗﻧد  :ﺛواب آن ﺑﮫ ﻣﯾت ﻣﯽ رﺳد و از آن ﻣﻧﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﮔردد.
اﻣﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن اﮔر ﻣﺟزا ﺑرای ﻣﯾت ﺑﺎﺷد ﺟزو ﺳﻧت ﺑﺎﺷد؛ زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ﺑرای ھﯾﭼﯾﮏ از اﻣوات ﺧوﯾش ﺑﺻورت ﻣﺟرا ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑردﻧد ،ﻣﺛﻼ ﺑرای ﻋﻣوﯾش ﺣﻣزه ﮐﮫ
ﺟزو ﻋزﯾزﺗرﯾن ﻧزدﯾﮑﺎﻧش ﺑود ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑرد ،و ﯾﺎ )ﺑﺻورت ﻣﺟزا( ﺑرای ﻓرزﻧداﻧش ﮐﮫ ﻓوت ﮐرده
ﺑودﻧد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑردﻧد ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﮫ دﺧﺗر اﯾﺷﺎن ﮐﮫ ازدواج ھم ﮐرده ﺑودﻧد و ﺳﮫ ﭘﺳر ﮐوﭼﮑﺷﺎن در
زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﻣﺑﺎرﮐﺷﺎن ﻓوت ﮐردﻧد ،و ﯾﺎ )ﺑﺻورت ﻣﺟزا( ﺑرای ھﻣﺳرش ﺧدﯾﺟﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑرد
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧدﯾﺟﮫ از ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن زﻧﺎﻧش ﺑود ،و از ﺻﺣﺎﺑﮫ ھم وارد ﻧﺷده ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻣوات
ﺧود ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد) .«..ﺗﻔﺻﯾل ﻣوﺿوع را ﻣﯾﺗواﻧد در رﺳﺎﻟﺔ أﺣﮑﺎم اﻷﺿﺣﯾﺔ واﻟذﮐﺎة ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻓرﻣﺎﯾد .

اﺳﻘﺎط ﻓرﯾﺿﮫ ﺣﺞ از طرف ﻣﯾت:

ﺣﺞ ﺷرﻋﺎ ً ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻗﺻد ﻣﮑﮫ ﺑﻣﻧظور اداء ﻋﺑﺎدت طواف ﺧﺎﻧﮫﮐﻌﺑﮫ و ﺳﻌﯽ ﺑﯾن
ﺻﻔﺎ وﻣروه ووﻗوف درﻋرﻓﮫ و دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺎطر
اﺟﺎﺑت اﻣر ﭘروردﮔﺎر و طﻠب رﺿﺎی او.
ﺣﺞ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ اﺳﻼم اﺳت و ﯾﮑﯽ از ﻓراﯾﺿﯽ اﺳتﮐﮫ از ﺿرورﯾﺎت دﯾن ﻣﻘد
س اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھرﮐس وﺟوب آن را اﻧﮑﺎرﮐﻧد،ﺑدون ﺷﮏ
ﮐﺎﻓر و ﻣرﺗد از اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎ ﺑﻘول ﺑرﮔزﯾده ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎ ﺣﺞ در ﺳﺎل ﺷﺷم ھﺟری واﺟب ﺷده اﺳت .زﺑرا آﯾﮫ»
وأﺗﻣوا اﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة  «)
ﺣﺞ و ﻋﻣره را ﺑرای رﺿﺎی ﷲ ﺑﺗﻣﺎم وﮐﻣﺎل اﻧﺟﺎم دھﯾد( .درآن ﺳﺎل ﻧﺎزل ﺷده اﺳت و
اﯾن وﻗﺗﯽ درﺳت اﺳتﮐﮫ ﻣراد از » اﺗ ّﻣوا = اﺗﻣﺎم ﺣﺞ
» آﻏﺎز وﺟوب وﻓرﺿﯾت آن ﺑﺎﺷد.
درﺗﺎﯾﯾد اﯾن ﻧظرﯾﮫ درﻗراﺋت » ﻋﻠﻘﻣﮫ « و » ﻣﺳروق « و « اﺑراھﯾم ﻧﺧﻌﯽ « ﺑﺟﺎی
» اﺗ ّﻣوا « » اﻗﯾﻣوا« آﻣده اﺳت ﮐﮫ طﺑراﻧﯽ آﻧرا ﺑﺎ ﺳﻧد ﺻﺣﯾﺢ رواﯾتﮐرده اﺳت.
اﺑن اﻟﻘﯾم ﺗرﺟﯾﺢ داده اﺳتﮐﮫ ﺣﺞ در ﺳﺎل ﻧﮭم ﯾﺎ دھم واﺟب ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺣﺞ از
ﭘﻧﺞ ﺑﻧﺎی اﺳﻼم ﺑوده وﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﺳﺗطﺎﻋت آﻧرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد آﻧرا اﻧﺟﺎم دھد .

اﺳﺗطﺎﻋت ﺣﺞ ﭼﯾﺳت؟

اﺳﺗطﺎﻋت وﺗواﻧﺎﺋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷرط وﺟوب ﺣﺞ اﺳت ،ﻓﮭم اﺳﺗطﺎﻋت در ﺣﺞ ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
 -1ﻣﻛﻠف ﺑﺎﯾد در ﻗدم ﻧﺧﺳت ﺗن ﺳﺎﻟم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﮔرﻛﺳﯽ ﺑﻌﻠت ﭘﯾری ،ﮐﮭﻧﺳﺎﻟﯽ وﯾﺎ ﻣرﯾﺿﯽ
ﮐﮫ اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی آن ﻧﯾﺳت ،از اﻧﺟﺎم ﺣﺞ ﻋﺎﺟز و ﻧﺎﺗوانﮔردﯾد ،ﻓرﺿﯾت ﺣﺞ از ذﻣﮫ اش
ﺳﺎﻗط ﻣﯾﮕردد و اﮔر ﺛروﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﺑﮫ ادای ﻣراﺳم ﺣﺞ
اﻋزام ﻧﻣﺎﯾد .
 -2راه ﺑﺎﯾد اﻣن و اﻣﺎن ﺑﺎﺷد .
 - 4-3داﺷﺗن ﺗوﺷﮫ و وﺳﯾﻠﮫ ﺳواری و اﯾﺎب و ذھﺎب اﺳت .
در ﺑﺎره ﺗوﺷﮫ و آذوﻗﮫ ﻋﻠﻣﺎء
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد :ﺑﺎﯾد آﻧﻘدرداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷدﻛﮫ ﺑرای ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺧود و ﻧﻔﻘﮫ ﺧﺎﻧواده و اﻓراد ﺗﺣت ﺗﻛﻠف
ویﻛﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎزاد ﺑر ﺣواﺋﺞ اﺻﻠﯽ و ﺿروری او ﺑﺎﺷد ازﻗﺑﯾل ﻣﺳﻛن و ﻟﺑﺎس و و
ﺳﯾﻠﮫ اﯾﺎب و ذھﺎب و وﺳﯾﻠﮫﻛﺳب وﻛﺎر ،ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ اﯾن ﻓرﯾﺿﮫ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد و ﺑرﻣﯽﮔرد
د.

درﺑﺎره وﺳﯾﻠﮫ ﺳﻔر ﻋﻠﻣﺎ ء ﻣﯾﻔرﻣﺎ ﯾﻧد
 :ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷد وﺳﯾﻠﮫ اﯾﺎب و ذھﺎب از طرﯾﻖ زﻣﯾن ﯾﺎ ﺑﺣر ﯾﺎ ھوا را ﺗﺎﻣﯾنﻛﻧد.
در ﺣدﯾﺛﯽ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽطﺎﻟب ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﮔﻔت »:ﻣن ﻣﻠك زادا وراﺣﻠﺔ ﺗﺑﻠﻐﮫ إﻟﻰ ﺑﯾت ﷲ وﻟم ﯾﺣﺞ ،ﻓﻼ ﻋﻠﯾﮫ أن
ﯾﻣوت إن ﺷﺎء ﯾﮭودﯾﺎ ،وإن ﺷﺎء ﻧﺻراﻧﯾﺎ «
)ھرﻛس ﻣﺻرف و ﺗوﺷﮫ و وﺳﯾﻠﮫ اﯾﺎب و ذھﺎب را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺣﺞ ﻧرود ،ﻓرق ﻧﻣﯽﻛﻧد ،ﻣﯽﺧواھد ﭼون ﯾﮭودی ﺑﻣﯾرد ﯾﺎ ﭼون ﻧﺻراﻧﯽ
(  .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  » :و ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺣﺞ اﻟﺑﯾت ﻣن اﺳﺗطﺎع إﻟﯾﮫ ﺳﺑﯾﻼ «
) ﺑرواﯾت ﺗرﻣذی (
 -5ﭘﻧﺟﻣﯾن ﺷرط ﮐﮫ در ﺑراﺑروﺟوب ﺣﺞ وﺟود دارد اﻣن واﻣﻧﯾت راه اﺳت ﮐﮫ
:ﻧﺑﺎﯾد ﻣواﻧﻊ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﻔرﺣﺞ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد زﻧداﻧﯽﻛردن ﯾﺎ ﺗرس و ﺧوف از
ﺣﺎﻛﻣﯽﻛﮫ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾنﻛﺎر اﺳت.
ﺑﻧﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن زﻧده و ﻓوت ﻧﮑرده و ﺗواﻧﺎﯾﯽ رﻓﺗن ﺑﮫ ادای ﺣﺞ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎﯾد ﺧودش ﺑﮫ
ﺣﺞ واﺟب ﺑرود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑﻌد از ﻣرﮔش ﻣوﮐول ﮐﻧد ،و اﻣﺎ اﮔر ﺗواﻧﺎﯾﯽ رﻓﺗن ﻧدارد
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺎﯾب ﺧود ﮐرده ﺗﺎ ﺑﺟﺎی وی ﻓرﯾﺿﮫ را ﺣﺞ ﺑﺟﺎء ارد  .اﻣﺎ اﮔر در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  ،ﺷرﻋﺎ ﺣﺞ ﺑر وی واﺟب ﻧﺑوده.

ﺣﺞ ﺑﻌد از ﻣرگ:

طورﯾﮑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣودﯾد در ﺷراﯾط وﺟوب ﺣﺞ آﻣده اﺳت :
ﺣﺞ ﺑﺎﻻی ﮐﺳﯽ ﻓرض اﺳت ﮐﮫ  :ﻣﺳﻠﻣﺎن  ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗل و آزاد ﺑﺎﺷد ) ﺑرده ﻧﺑﺎﺷد ( و اﺳﺗطﺎﻋت ﻣﺎﻟﻰ
و ﺑدﻧﻰ و اﻣﻧﯾﺗﯽ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻋر ﻣﻘدﺳﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
و ﺑرای زﻧﺎن در ﺟﻧب ﭘﻧﭻ ﺷرط ﻣﺗذﮐره  ،ﺷرط ﺷﺷم ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﮔردﯾده ﮐﮫ آن ﻋﺑﺎرت از ﻣوﺟودﯾت
ﻣﺣرم ﺷرﻋﯽ اﺳت .
ﺣﺎﻻ اﮔر ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺟﻧب اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗطﺎﻋت ﻣﺎﻟﯽ درد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣرﯾض  ،ﭘﯾری وﮐﮭﻧﺳﺎﻟﯽ ،
ﻧﻣﯾﺗواﻧد  ،ﻋﺎزم ﻣراﺳم ﺣﺞ ﮔردد  ،در اﯾن ﺻورت ﺑر وی ﻻزﻣﺳت ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت
ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺣﺞ روان ﮐﻧد.
وﻟﯽ اﮔر وﺿﻊ طوری ﭘﯾش اﯾد ﮐﮫ او ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺣﺞ اﻋزام ﻧداﺷت  ،ودر ھﻣﯾن
ﻣدت وﻓﺎت ﮐﻧد وﺑﮫ ﺣﻖ ﺑرﺳد  ،ﭘس ﺑر ورﺛﮫ ﻣﺗواﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺎل ﻣﺎﺗرﮐﮫ  ،ﻣﺗوﻓﯽ ﻣﻘدار ﻣﺎﻟﯽ را
ﮐﮫ ﺑرای ادای ﻣراﺳم ﺣﺞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺳﺎﯾر ورﺛﮫ  ،ﺟدا ﻧﻣوده  ،ووﮐﯾﻠﯽ را ﺑرای اﻧﺟﺎم
ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺑرای ﺷﺧص ﻣﺗوﻓﯽ  ،ﺑﮫ ﺣﺞ اﻋزام ﻧﻣﺎﯾد .
زﯾرا ﺣﺞ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ دَﯾن و ﻗرض ﺑر دوش او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،و ادای دَﯾن اﻟﮭﯽ ﺑرﺣﻖ ﺗر اﺳت از ﺳﺎﯾر
ا ،ِpإِنﱠ
ﺳو َل ﱠ
دﯾون اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧﺳﺎﯾﯽ از اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد َ » :ﻗﺎ َل َر ُﺟلٌَ :ﯾﺎ َر ُ
ﺎﺿﯾَﮫُ؟ َﻗﺎلََ :ﻧ َﻌ ْمَ .ﻗﺎلََ :ﻓدَ ْﯾنُ
ﻋ ْﻧﮫُ؟ َﻗﺎلَ :أ َ َرأَﯾْتَ َﻟ ْو ﮐَﺎنَ َ
أ َ ِﺑﯽ َﻣﺎتَ َو َﻟ ْم َﯾ ُﺣﺞﱠ ،أ َ َﻓﺄ َ ُﺣ ﱡﺞ َ
ﯾﮏ دَ ْﯾنٌ أ َ ُﮐ ْﻧتَ َﻗ ِ
ﻋ َﻠﯽ أ َ ِﺑ َ
ﻖ« ﻧﺳﺎﺋﯽ ).(٢۶٣٩
ﱠِ
ا pأ َ َﺣ ﱡ
ﯾﻌﻧﯽ » :ﻣردی ﮔﻔت  :ای رﺳول ﺧدا! ﭘدرم ﻓوت ﮐرده و ﺑﮫ ﺣﺞ ﻧرﻓت ،آﯾﺎ ﺑﺟﺎی او ﺣﺞ ﮐﻧم؟ ﻓرﻣود :
اﮔر ﭘدرت ﻗرﺿدار ﻣﯽﺑود ،آﯾﺎ ﻗرض اش را ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ ﮐردی؟ آن ﻣرد ﮔﻔت :ﺑﻠﯽ ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود  :ﭘس ادای دَﯾن ﺧداوﻧد ﺑرﺣﻖ ﺗر اﺳت )ﺗﺎ اداء ﺷود(«.

اﻣﺎم اﺑن ﻗداﻣﮫ ﮔﻔﺗﮫ:

»ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر وی ﺣﺞ واﺟب ﺷده ﻓوت ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺞ ﻧرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،واﺟب اﺳت ﻣﻘدار ﻣﺎﻟﯽ را
ﮐﮫ ﺑرای ﺣﺞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد از ﻣﺎﻟش ﺟدا ﻧﻣود ،ﭼﮫ 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 اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ واﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ:

اﻣﺎم ﺻﺎﺣب اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ واﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد :زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻓوت ﮐﻧد  ،ﻓرﺿﯾت ﺣﺞ

ھم از دوش اش ﺳﺎﻗط ﻣﯾﮕردد  ،وﻟﯽ اﮔر ﻣﺗواﻓﯽ وﺻﯾت ﺑﮫ ﺣﺞ ﮐرده ﺑﺎﺷد  ،ورﺛﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد  ،از ﯾﮏ
ﺳوم ﻣﺎﺗرﮐش )ﻣﺎل ﻣﺗروﮐﮫ اش( ﺑﺟﺎی او ﻣراﺳم را ﺑﺟﺎء اورﻧد .
اﯾن ﻧظرﯾﮫ اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﻔﯾﮫ واﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد اﻣﺎم ﺷﻌﺑﯽ و اﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﻧﺧﻌﯽ ﻧﯾز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت  ،و ﮔﻔﺗﻧد  :ﭼوﻧﮑﮫ ﺣﺞ ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﺑدﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺑﺎ ﻣرگ ﺳﺎﻗط ﺧواھد ﺷد ،ﺑـﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣﺎز .
در اﯾن ﻣورد ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از اﺑن ﻋﺑﺎس رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت دﻟﯾل ﻣﯾﺎورﻧد  :ﻣﯾﮕوﯾﻧد  »:زﻧﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم درﺑﺎره ﭘدرش ﺳوال ﮐرد ﮐﮫ ﻣرده وﻟﯽ ﺣﺞ ﻧرﻓﺗﮫ؟ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻓرﻣود  :ﺑﺟﺎی ﭘدرت ﺣﺞ ﮐن(
ودر ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕری از اﺑن ﻋﺑﺎس رواﯾت اﺳت  ) :زﻧﯽ ﻧذر ﮐرده ﺑود ﺣﺞ رود ،وﻟﯽ ﻓوت ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﺑرادرش ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣد و درﺑﺎره آن ﺳوال ﮐرد؟ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ﻓرﻣود  :آﯾﺎ اﮔر ﺧواھـرت ﻗرﺿدار ﻣﯽ ﺑود ﻗرﺿش را ﻗﺿﺎء ﻧﻣﯽ ﮐردی؟ ﮔﻔت  :ﭼرا ﻧﮫ ،
ﻓرﻣود  :ﭘس دﯾن ﺧدا را ﻧﯾز ﻗﺿﺎء ﮐن ﭼرا ﮐﮫ او ﺑرﺣﻖ ﺗر اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺿﺎی دَﯾن( ) راوی ھردو
ﺣدﯾث ﻧﺳﺎﯾﯽ اﺳت (  ،و ﭼوﻧﮑﮫ اﯾن ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر دوش وی ﻣﺎﻧده و ﻧﯾﺎﺑت ﭘذﯾر اﺳت ،و ﺑﺎ
ﻣرگ ﺳﺎﻗط ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﺎﻧﻧد ﻗرض ،و ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت ﭼوﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺎﺑت ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد«.
» اﻟﻣﻐﻧﯽ « ) (١٠١/٣ﻣﺧﺗﺻرا.

ﯾـﺎدداﺷــت:

اﮔر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻘدار ﭘوﻟﯽ ﻣﺎزاد ﺑر ﻧﻔﻘﮫ ﺧود وﺧﺎﻧواده اش ﻧﺑوده ﮐﮫ ﮐﻔﺎﯾت
ﺣﺞ اش را ﮐﻧد ،در اﯾﻧﺣﺎﻟت ﺣﺞ اﺳﺂ ﺳﺎ ﺑر او واﺟب ﻧﯾﺳت ،و واﺟب ھم ﻧﯾﺳت ﺣﺗﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﺟﺎی او
)ﺑﻌد از ﻣرﮔش( ﺣﺞ ﮐﻧد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ از ﺑﺎب اﺣﺳﺎن ﺑﺟﺎی وی ﺣﺞ ﮐﻧد.
از ﺟﻧﺎب ﻋﻼﻣﮫ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن ﺳوال ﺷد :
ﻣن ﺑرادری دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺷد ،و اﻣﺳﺎل ﻓوت ﻧﻣود و ﺳن وی ﻧوزده ﺳﺎل ﺑود و ﻓرﯾﺿﮫ
ﺣﺞ را اداء ﻧﮑرد ،ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﮫ اﯾن ﻣرض ﮔرﻓﺗﺎر ﺑود ،آﯾﺎ ﺑﺟﺎی او ﺣﺞ ﺑﺟﺎ
آورﯾم؟ و آﯾﺎ ﮐﻔﺎره ای ھﺳت؟
ﺟواب دادﻧد » :ﻻزﻣﺳت ﺑﭘرﺳﯾم  :آﯾﺎ اﯾن ﺟوان ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ آن ﺣﺞ ﮐﻧد؟ اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت
اﺳت ،ﭘس ﻻزﻣﺳت ﺑﺟﺎی او ﺣﺞ اﻧﺟﺎم ﺷود ،و اﮔر ﻣﺎﻟﯽ ﻧداﺷﺗﮫ )ﮐﮫ ﮐﻔﺎف ﺣﺞ رﻓﺗن ﮐﻧد( ﺑر او
واﺟب ﻧﯾﺳت ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻓوت ﮐرده ﮐﮫ ﻓرﯾﺿﮫ ﺣﺞ ﺑر دوش او ﻧﺑوده ،اﻣﺎ اﮔر ﺧواﺳﺗﯾد  ،اﺣﺳﺎن
ﮐﻧﯾد و ﺑﺟﺎی او ﺣﺞ ﮐﻧﯾد ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑر آن ﻧﯾﺳت« » .اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺷﮭری « ). (۵/۶٢
ﺑر اﯾن اﺳﺎس؛ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آن ﻣردی ﮐﮫ ﻓوت ﮐرده در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش ﻣﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ادای ﺣﺞ داﺷﺗﮫ ،ﭘس
ﺣﺞ ﺑر وی واﺟب ﺑوده ،و آﻧﭼﮫ ﺳوال ﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم داده )ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﺎﺗرﮐش ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎل ﻣوروﺛﯽ اش
ﺑﺟﺎی او ﺣﺞ ﮐرده( ﮐﺎری درﺳت و ﺻﺣﯾﺢ ﺑوده اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺣﺞ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎﺗرﮐش ﻣﻘدم ﺑر
ورﺛﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﻻزﻣﺳت ﺳﺎﯾر ورﺛﮫ را از اﻧﺟﺎم ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧت  .وﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب.

رﺳﯾدن ﺛواب ﻣﺎﻟﯽ وﺑدﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾت:

در ﻣورد رﺳﯾدن ﺛواب ﻣﺎﻟﯽ وﺑدﻧﯽ ﺑرای ﻣﯾت ﺳﮫ ﻧظرﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ وﺟود دارد :
ﻣﻌﺗزﻟﮫ :
ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺛواب اﻋﻣﺎل ﺧواه ﺑدﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺷﻣول دﻋﺎ ﺑرای ﻣﯾت ﻧﻣﯽ رﺳد  .ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺎ
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣردود ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﻣذھب اﻣﺎم اﺑو ﺣﻧﯾﻔﮫ  ،اﻣﺎم اﺣﻣد وﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎء ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﮫ ﺛواب اﻋﻣﺎل ﺑدﻧﯽ وﻣﺎﻟﯽ ھر
دو ﺑﮫ ﻣﯾت ﻣﯾرﺳد .
ﻧظرﯾﮫ ﺳوم :
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺛواب اﻋﻣﺎل وﺻدﻗﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﯾت ﻣﯾرﺳد وﻟﯽ اﻋﻣﺎل ﺑدﻧﯽ ﭼون ﺛواب ﻧﻣﺎز  ،روزه
وﺗﻼوت ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ﺑﮫ اﻣوت ﻧﻣﯽ رﺳد  .اﯾن ﻗول اﻣﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد وﺑرﺧﯽ از
ﭘﯾروان ﻣذھب اﻣﺎم اﺑو ﺣﻧﯾﻔﮫ ﻧﯾز ﺑر ھﻣﯾن رای ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﻓواﯾد ﻣﯾت از اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ زﻧده ھﺎ:

ﻣﺗوﻓﯽ در ﭼﻧد ﺻورت از اﻋﻣﺎل ﻧﯾك زﻧد ھﺎ ﻓﺎﯾده وﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرﻧد :

 -1اوﻟﯾن ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﻣﯾت از زﻧده ھﺎ ﺑﮭرهﻣﻧد ﻣﯽ ﺷود ﻋﺑﺎرت از دﻋﺎ ء اﺳت :
 دﻋﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺣﻖ ﻣﯾت ﺑﺷرط اﯾﻧﻛﮫ ،ﺷراﯾط ﻗﺑوﻟﯾت دﻋﺎ ﻓراھم ﺷود .ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:ﺎن َوﻻَ ﺗَﺟْ َﻌ ْل ﻓِﯽ ﻗُﻠُو ِﺑ َﻧﺎ
» َواﻟﱠ ِذﯾنَ َﺟﺎ ُءوا ِﻣ ْن َﺑ ْﻌ ِد ِھ ْم ﯾﻘُوﻟُونَ َرﺑﱠ َﻧﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْر َﻟ َﻧﺎ َو ِﻹ ْﺧ َوا ِﻧ َﻧﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ َ
ﺳﺑَﻘُو َﻧﺎ ِﺑ ِ
ﺎﻹﯾ َﻣ ِ
وف َر ِﺣﯾ ٌم« ) ﺳوره اﻟﺣﺷر :آﯾﮫ ( 10
ِﻏﻼً ِﻟﻠﱠ ِذﯾنَ آ َﻣﻧُوا َرﺑﱠ َﻧﺎ إِﻧﱠكَ َر ُء ٌ
ﺗرﺟﻣﮫ :آﻧﺎن ﻛﮫ ﺑﻌدا ً ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﺎ را و ﺑرادران دﯾﻧﯽ ﻣﺎ را ﻛﮫ ﭘﯾش از ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻣﺎن رﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣورد ﻣﻐﻔرت ﻗرار ﺑده و در دﻟﮭﺎی ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻧوع ﻛدورﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﻣﻧﯾن راه ﻧده،
ﭘروردﮔﺎرا ﺗو رؤف و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ.
ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﯾر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت :
ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
ﯾر ﻗﺎ َل
ﺳﺗ َ َﺟﺎ َﺑﺔٌ ِﻋﻧدَ َرأ ِ
ب ُﻣ ْ
»دَﻋ َْوةُ ا ْﻟ َﻣ ْر ِء ا ْﻟ ُﻣ ْ
ﺳ ِﻠ ِم ﻷ َ ِﺧﯾ ِﮫ ِﺑ َظ ْﮭ ِر ا ْﻟ َﻐﯾ ِ
ﺳ ِﮫ َﻣﻠكٌ ُﻣ َو ﱠﻛ ٌل ُﻛﻠ َﻣﺎ دَﻋَﺎ ﻷ ِ◌ ِﺧﯾ ِﮫ ِﺑﺧ ٍ
آﻣﯾنَ َو َﻟكَ ِﺑ ِﻣﺛْ ٍل« .ﻣﺳﻠم ).(87-82/8
ا ْﻟ َﻣ َﻠكُ ا ْﻟ ُﻣ َو ﱠﻛ ُل ِﺑ ِﮫ ِ
ﯾﻌﻧﯽ :دﻋﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺣﻖ ﺑرادر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧوﯾش و در ﻏﯾﺎب او ،ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﻗﺑول ﻣﯽ ﺷود .ﻓرﺷﺗﮫ ای
ﻧزد او ﺣﺿور دارد ،ھرﮔﺎه در ﺣﻖ ﺑرادر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧش دﻋﺎی ﺧﯾر ﻣﯽ ﻛﻧد ،آن ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
آﻣﯾن)ﺧداوﻧدا اﺳﺗﺟﺎﺑت ﻛن( و در ﺣﻖ ﺧودت ﻧﯾز اﯾن دﻋﺎ ﻗﺑول ﺷود.
 -2دوﻣﯾن ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﻣﯾت از زﻧده ھﺎ ﻓﺎ ﯾده وﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد  :اﺷﺗراک دوﺳﺗﺎن اﻗﺎراﺑﺎ وﮐﺎﻓﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
اﺳت در ﺗﺷﯾﻊ ﻣراﺳم ﺟﻧﺎزه ﻣﯾت اﺳت  ،زﯾرا ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ وﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه را دﻋﺎء و اﺳﺗﻐﻔﺎر
ﺑرای ﻣﯾت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾد ھد واﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ھدﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرادر ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺣﻖ ﻣﯾت ﺑﻌﻣل ﻣﯽ اورد .
 -3ﺳوﻣﯾن ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﻣﯾت از زﻧده ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯾﺷوﻧد :طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﯾﺎد اور ﺷدﯾم :
ﻗﺿﺎ آوردن روزه ھﺎی ﻧذری ﺗوﺳط وﻟﯽ ّ ﻣﯾت اﺳت  :در اﯾن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﭼﻧد
ﺣدﯾث ذﯾل ﺟﻠب ﻣﯽ ﻧﻣﯾﺎم :
اﻟف:
َ
َ
َ
ﺻﺎم َ ﻋَﻧﮫ
ا pﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺎ َل َﻣ ْن َﻣﺎتَ َو َ
ﺳو َل ﱠ ِ
ﻋ َﻠﯾ ِﮫ ِﺻﯾﺎ ٌم َ
»ﻋ َْن ﻋَﺎ ِﺋﺷَﺔ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ أنﱠ َر ُ
َوﻟﯾﮫ« ﺑﺧﺎری ) ،(156/4ﻣﺳﻠم) .ھر ﻛس در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻣﯾرد ﻛﮫ روزه ھﺎﯾﯽ ﺑر ذﻣﮫ اش ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ّ او
ﺑﺟﺎﯾش روزه ﺑﮕﯾرد( .
ب:
َ
ُ
َ
ﻋ َﻠﯾ َﮭﺎ
ا pﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓ َﻘﺎ َل إِنﱠ أ ِ ّﻣﯽ َﻣﺎﺗ َتْ َو َ
ﺳ ْﻌدَ ْﺑنَ ُ
ﺳو َل ﱠ ِ
ﻋ َﺑﺎدَةَ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ا ْ
»أنﱠ َ
ﺳﺗ َ ْﻔﺗَﻰ َر ُ
ْ
َﻧ ْذ ٌر َﻓ َﻘﺎ َل اﻗ ِﺿ ِﮫ َ
ﻋ ْﻧ َﮭﺎ«)).ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎده از رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭘرﺳﯾد :ﻣﺎدرم در ﺣﺎﻟﯽ ﻓوت
ﻛرد ﻛﮫ ﻧذری ﺑر ذﻣﮫاش ﺑود؟ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﺗو ﻧذر او را ﺑﺟﺎی آور(.
اﺑن ﻗﯾم در اﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﻌد از ﺑﯾﺎن ﺣدﯾث ﻓوق و ﺗﺻﺣﯾﺢ آن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺑرﺧﯽ ﻣﺣﺗوای اﯾن ﺣدﯾث را ﻛﻠﯽ داﻧﺳﺗﮫ و روزه ﻓرﺿﯽ و ﻧذری را ﺷﺎﻣل ﻗرار داده اﻧد .اﻣﺎ ﮔروھﯽ
ھﯾﭼﻛدام را ﻗﺑول ﻧدارﻧد .و ﺑرﺧﯽ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ھﺳﺗﻧد  .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺿﺎی روزه ھﺎی
ﻧذز را ﺑﺟﺎ آورد  ،ﻧﮫ روزه ھﺎی ﻓرض را ،و اﯾن ﺳﺧن اﺑن ﻋﺑﺎس و ﭘﯾروان او اﺳت .و ھﻣﯾن رای،
ﺻﺎﺋب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .زﯾرا ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﻛﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺟﺎی ﻛﺳﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﺷود ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻛﮫ ﺑﺟﺎی او روزه ﺑﮕﯾرد .اﻟﺑﺗﮫ روزه ﻧذری ﻣﺎﻧﻧد واﻣﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻛﺳﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد
آﻧرا ﺑﺟﺎ آورد .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد وام او را ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑر اﯾن اﺳﺎس اﺳت ﻛﮫ ﺗوﺑﮫ ﻛﺳﯽ دﯾﮕر ﺑﺟﺎی دﯾﮕری و اﺳﻼم و ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن دﯾﮕری ﺑﺟﺎی ﻛﺳﯽ
دﯾﮕر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﯾﺳت.ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺳوال ﺳوال ﮐﻧﻧده ﻣطرح ﺷده اﺳت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اھدای ﺛواب
ﻧﻣﺎز،ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت.و ﻧﻣﺎز را ﻧﻣﯽ ﺗوان ھﻣﺎﻧﻧد ﺻدﻗﮫ در ﻧظر ﮔرﻓت.
 -4ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﻣﯾت از زﻧد ھﺎ ﻓﺎﯾده وﺑﮭرﻣﻧد ﻣﯾﮕردد  :ﺗﺎدﯾﮫ ﻗرض ھﺎی ﻣﯾت ﺗوﺳط وﻟﯽ ﯾﺎ
ﻏﯾر وﻟﯽ اﺳت .
در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺻراﺣت ﺗذﮐر رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ  :ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﺧص ﻓوت 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 ﻧﮕذاﺷﺗﮫ ﺑود وﻟﯽ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺑرای ﭘرداﺧت ﻗرض ھﺎﯾش ﺧود
ﺗﻼش ﻧﻣوده ﺑود ،دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﮫ ﻗرض ھﺎﯾش را ﺑﭘردازد .و اﮔر دوﻟت ،ﭼﻧﯾن ﻧﮑرد و اﻓراد
ﺧﯾری ﻗرض ھﺎﯾش را ﭘرداﺧت ﻧﻣودﻧد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد.

 -1در ﺣدﯾﺛﯽ ﺳﻌد ﺑن اطول ﻣﯽﮔوﯾد:
ﺑرادرم ﻓوت ﮐرد و ﺳﯾﺻد درھم از او ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧد .زن و ﻓرزﻧداﻧﯽ ﻧﯾز داﺷت .ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم
ﺗرﮐﮫاش را ﺑرای آنھﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾم .
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود  :ﺑرادرت ﺑﺧﺎطر ﻗرض ھﺎﯾش در ﻗﺑر زﻧداﻧﯽ اﺳت .ﻗرض
ھﺎﯾش را ﺑﭘرداز .رﻓﺗم و ﻗرض ھﺎﯾش را ﭘرداﺧت ﻧﻣودم.
ﺳﭘس ﻧزد رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑرﮔﺷﺗم و ﮔﻔﺗم :ای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا! ﺗﻣﺎم ﻗرض ھﺎی ﺑرادرم
را ﭘرداﺧت ﻧﻣودم ،ﺟز دو دﯾﻧﺎر .زﯾرا ﻣدﻋﯽ آنھﺎ زﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎھد ﻧداﺷت.
ﺻﺎدِﻗﺔ«) .ﯾﻌﻧﯽ طﻠب آن زن را ﻧﯾز
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود» :أَﻋ ِْط َﮭﺎ َﻓ ِﺈﻧﱠ َﮭﺎ ُﻣ ِﺣﻘﱠﺔٌ أو َ
ﺑده ،ﭼرا ﮐﮫ او راﺳت ﻣﯽﮔوﯾد(.
 -2ﺳﻣره ﺑن ﺟﻧدب ﻣﯽﮔوﯾد:
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﻌد از ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه  ،و در رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر ،ﺑﻌد از ﺑرﮔزاری
ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ،ﻓرﻣود  :آﯾﺎ از ﻓﻼن طﺎﯾﻔﮫ ،ﮐﺳﯽ اﯾﻧﺟﺎ ﺣﺿور دارد؟
ھﻣﮫ ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣودﻧد .و ﺷﯾوه ﻣﻌﻣول ﺻﺣﺎﺑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺑود ﮐﮫ ھرﮔﺎه رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺳﺎﮐن ،ﺳواﻟﯽ ﻣطرح ﻣﯽﻧﻣود ،ھﻣﮫ ﺳﮑوت ﻣﯽﮐردﻧد .رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم اﯾن ﺳوال را ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﮑرار ﮐرد وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﺟواب ﻧداد.
ﺳراﻧﺟﺎم ﻣردی ﮔﻔت :آن ﺷﺧص ،از ﻓﻼن طﺎﯾﻔﮫ اﺳت .روای ﻣﯽﮔوﯾد :آﻧﮕﺎه ﻣردی ﮐﮫ ازارش ﺑر
زﻣﯾن ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷد ،از اﻧﺗﮭﺎی ﻣﺟﻠس ﺑرﺧواﺳت.
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﭼرا ﺑﺎر اول و دوم ﺑﮫ ﺳواﻟم ﺟواب ﻧدادی؟ ﺳﭘس ﻓرﻣود:
ﻓﻼن ﺷﺧص ـ ﮐﮫ از طﺎﯾﻔﮫ آﻧﺎن ﺑود ـ ﺑﺧﺎطر ﻗرض ھﺎﯾش از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﻧﻊ ﺷده اﺳت .اﮔر
ﻣﺎﯾﻠﯾد ،ﻗرض ھﺎﯾش را ﺑﭘردازﯾد ﺗﺎ راه او ﺑﺳوی ﺑﮭﺷت ﺑﺎز ﺷود .و ﮔرﻧﮫ ،او را ﺑﮫ ﻋذاب اﻟﮭﯽ
ﺑﺳﭘﺎرﯾد .ﭘس اﮔر ﺧﺎﻧواده او و ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮑر او ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣودی ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﮕو ﮐﮫ
ﻗرض ھﺎﯾش را ﺑﭘردازﻧد ﺗﺎ طﻠﺑﮑﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -3ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑدﷲ ﻣﯽﮔوﯾد:
ﺷﺧﺻﯽ ﻓوت ﮐرد او را ﻏﺳل دادﯾم ،ﮐﻔن ﮐردﯾم ،ﻋطر زدﯾم و درﻣﺣل ﻣﺧﺻوص ﺟﻧﺎﯾز در ﻧزدﯾﮑﯽ
ﻣﻘﺎم ﺟﺑرﺋﯾل ﮔذاﺷﺗﯾم .
ﺗﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر او ﻧﻣﺎز ﺑﮕزارد ،ﺳﭘس رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم را ﻣطﻠﻊ
ﺳﺎﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﺟﻧﺎزه آﻣﺎده اﺳت.
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭼﻧد ﻗدم ھﻣراه ﻣﺎ آﻣد ،و ﺳﭘس ﻓرﻣود :ﻣﻣﮑن اﺳت او )ﻣﯾت(
ﻣدﯾون ﺑﺎﺷد .ﻋرض ﮐردﯾم :ﺑﻠﯽ ،دو دﯾﻧﺎر ﻗرﺿدار اﺳت.
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑرﮔﺷت و ﻓرﻣود :ﺷﻣﺎ ﺑر او ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد .ﯾﮑﯽ از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﻧﺎم اﺑو
ﻗﺗﺎده ﮔﻔت :ای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﻣن آن دو دﯾﻧﺎر را ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧم.
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﯾﻠﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﭘس آن دو دﯾﻧﺎر ﺑﮫ ﻋﮭده ﺗو ﻣﯽﺑﺎﺷد و از ﻣﺎل ﺗو ﺑﺎﯾد
ﭘرداﺧت ﺷود و از ذﻣﮫ ﻣﯾت ﺳﺎﻗط ﮔردﯾد؟ آﻧﮕﺎه رﺳول ﷲ ﺑر وی ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد .روز ﺑﻌد ﮐﮫ ﭼﺷﻣش ﺑﮫ
ﻗﺗﺎده اﻓﺗﺎد ،ﻓرﻣود :در ﻣورد آن دو دﯾﻧﺎر ﭼﮫ ﮐردی؟ اﺑوﻗﺗﺎده ﮔﻔت :ﭘرداﺧت ﮐردم ،رﺳول ﷲ
ﻓرﻣود :اﮐﻧون ﻋذاب از او دور ﮔﺷﺗﮫ و در آراﻣش ﺑﺳر ﻣﯽﺑرد.
 -5ﭘﻧﭼﻣﯾن ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﻣﯾت از زﻧده ھﺎ ﻓﺎﯾده وﺑﮭرﻣﻧد ﻣﯾﮕردد ﻋﺑﺎرت اﻧﺟﺎم دادن اﻋﻣﺎل ﻧﯾك و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
اوﻻد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯾت،در ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد  ،ﺑﮫ اﻧدازه اﻧﺟﺎم دادﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ اوﻻد  :ﭘدر و ﻣﺎدر او
ﻧﯾز ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه اﺟر ﻣﯽ ﺑرد  .ﺑدون اﯾﻧﻛﮫ از اﺟر ﻓرزﻧدان ﺷﺎن ﭼﯾزی ﮐم وﻛﺎﺳﺗﮫ ﺷود.
زﯾرا ﻓرزﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻛﺳب و اﻋﻣﺎل واﻟدﯾن اﺳت.
ﺎن ِإﻻ ﱠ َﻣﺎ
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ﺳﺑِ ِﮫ« .اﺑوداود ،ﻧﺳﺎﺋﯽ) .ﺑﮭﺗرﯾن و ﭘﺎك ﺗرﯾن روزی ،آن اﺳت ﻛﮫ اﻧﺳﺎن از دﺳﺗرﻧﺞ
َو ِإنﱠ َو َﻟدَ ُه ِﻣ ْن َﻛ ْ
ﺧود ﺑﺧورد و ﻓرزﻧد اﻧﺳﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﻛﺳب و ﻋﻣل او ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد(.

اﺣﺎدﯾث ﻣﺗﻌددی در ﺧﺻوﺻﯽ ودر ﻣورد اﻧﺗﻔﺎع ﭘدر از اﻋﻣﺎل ﻧﯾك ﻓرزﻧد از ﻗﺑﯾل ﺻدﻗﮫ ،روزه  ،آزاد
ﻧﻣودن ﺑرده و ﻏﯾره وارد ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﻣﻔﮭوم آﯾﮫ و اﺣﺎدﯾث ﻓوق را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ:

اﻟف:

ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ رواﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﻣردی ﻧزد رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
آﻣد و ﮔﻔت :ﻣﺎدرم ﺑﺻورت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻓوت ﻛرد و ﻓرﺻت وﺻﯾت را ﻧﯾﺎﻓت ،ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﻛﻧم اﮔر ﻓرﺻت
ﻣﯽ داﺷت ،وﺻﯾت ﺑﮫ ﺻدﻗﮫ ﻣﯽ ﻛرد .اﻛﻧون اﮔر ﻣن از ﺟﺎﻧب او ﺻدﻗﮫ ﻛﻧم ،ﺑﮫ او و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣن
اﺟر ﻣﯽ رﺳد؟ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :آری ،ﺑرو و از ﺟﺎﻧب ﻣﺎدرت ﺻدﻗﮫ ﻛن.
ﺑﺧﺎری ) (400-399/5-198/3ﻣﺳﻠم).(73/5-81/3

ب:

ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ رواﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﻣﺎدر ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎده ﻓوت ﻛرد در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺳﻌد
در ﻣﺳﺎﻓرت ﺑود).وﻗﺗﯽ آﻣد( ﮔﻔت :ای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ! ﻣﺎدرم ﻓوت ﻛرده و ﻣن
ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ ام  .اﮔر از ﺟﺎﻧب او ﺻدﻗﮫ ﻛﻧم ﺑﮫ او ﻧﻔﻌﯽ ﺧواھد رﺳﯾد؟ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﺑﻠﯽ .ﺳﻌد ﮔﻔت :ای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗو ﮔواه ﺑﺎش ﻛﮫ ﻣن ﺑﺎغ ﭘر ﻣﯾوه
ام را ﺑرای ﻣﺎدرم ﺻدﻗﮫ ﻛردم .ﺑﺧﺎری.

ج:

ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣرو رواﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ  :ﻋﺎص ﺑن واﺋل ﺳﮭﻣﯽ  ،وﺻﯾت ﻛرد ﻛﮫ ﯾﻛﺻد ﺑرده از طرف او
آزاد ﺷود .ﭘﺳرش ،ھﺷﺎم ﭘﻧﺟﺎه ﺑرده آزاد ﻛرد ،ﭘﺳر دﯾﮕرش ،ﻋﻣرو ،ﻣﯽ ﺧواﺳت ﭘﻧﺟﺎه ﺑرده دﯾﮕر را
آزاد ﻛﻧد اﻣﺎ ﮔﻔت :ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺑﺎره از رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺳوال ﻛﻧم .ﻧزد رﺳول ﷲ
ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣد و ﮔﻔت :ﭘدرم وﺻﯾت ﻛرده ﻛﮫ ﯾﻛﺻد ﺑرده از طرف او آزاد ﺷود.
ﺑرادرم ،ھﺷﺎم ﭘﻧﺟﺎه ﺑرده آزاد ﻛرده و ﭘﻧﺟﺎه ﺑرده دﯾﮕر ﻣﺎﻧده اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭘﻧﺟﺎه ﺑرده ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده را
از طرف او آزاد ﻛﻧم؟ رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :اﮔر ﭘدرت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑوده اﺳت ﺛواب
آزادی ﺑرده ﯾﺎ ﺣﺞ ﯾﺎ ﺻدﻗﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﺧواھد رﺳﯾد.
در رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر آﻣده اﺳت  :اﮔر او ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧدا اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ،روزه و ﺻدﻗﮫ ی ﺗو ﺑرای او
ﺳودﻣﻧد ﺧواھد ﺑود .اﺑوداود ﻛﺗﺎب وﺻﺎﯾﺎ ،ﺑﯾﮭﻘﯽ و اﺣﻣد ﺑﺎ ﺳﻧد ﺣﺳن.

ﺷوﻛﺎﻧﯽ در ﻧﯾل اوطﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾد:

اﯾن اﺣﺎدﯾث ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﻛﮫ ﺛواب ﺻدﻗﮫ دادن ﻓرزﻧد ﺑرای ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧود ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ رﺳد .اﮔر
ﭼﮫ وﺻﯾت ﻧﻛرده ﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا ﻓرزﻧد اﻧﺳﺎن ﺟزو ﻛﺳب و ﺣﺎﺻل ﺗﻼش او اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﺗﺧﺻﯾص آﯾﮫ» :و ان ﻟﯾس ﻟﻼﻧﺳﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ« ﻧﯾﺳت .و اﻣﺎ ﺛواب ﺻدﻗﮫ ﻏﯾر ﻓرزﻧد ،آﻧطور ﻛﮫ از
ﻟﺣن آﯾﺎت ﻗرآن ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻛﺳﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد.

ﺷﯾﺦ اﻟﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد:

اﯾن ﺳﺧن ﺷوﻛﺎﻧﯽ ،ﺣﻖ و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و آﻧطور ﻛﮫ از آﯾﺎت ﻗرآن ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﻓﻘط ﺛواب ﺻدﻗﮫ
ﻓرزﻧد ،ﺑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدرش ﻣﯽ رﺳد .ﭼون او ﺣﺎﺻل ﺗﻼش آﻧﮭﺎ اﺳت ﻧﮫ ﺛواب ﺻدﻗﮫ دﯾﮕران).ﮐﺗﺎب
اﻟﺟﻧﺎﯾز( )ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن رای ﺷوﮐﺎﻧﯽ و ﺷﯾﺦ اﻟﺑﺎﻧﯽ ،ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺻدﻗﮫ ﺑرای ﺻﺣﺎﺑﮫ و
ﺳﺎﯾر ﻣوﻣﻧﯾن ﺑﮭره ای ﻧدارد.وﷲ اﻋﻠم(

اﻣﺎ اﻣﺎم ﻧووی ﻣﯽ ﮔوﯾد:

»اﺟﻣﺎع ﺑر اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺻدﻗﮫ دادن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﯾت ،ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ ﺷده و ﭘﺎداش آن ﺑﮫ او ﻣﯽ
رﺳد«.
ﻋده ای ھم دﯾﮕران را ﺑر ﭘدر و ﻣﺎدر ﻗﯾﺎس ﻧﻣوده و ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :ﻣﯽ ﺗوان از ﺟﺎﻧب آﻧﺎن ﻋﺑﺎداﺗﯽ اﻧﺟﺎم
داد.
 -6ﺷﺷﻣﯾن ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﻣﯾت از زﻧده ھﺎ ﻓﺎﯾده وﺑﮭرﻣﻧد ﻣﯾﮕردد ﻋﺑﺎرت از آﺛﺎر ﻧﯾك و ﺻدﻗﮫ ﺟﺎرﯾﮫای
ﻛﮫ اﻧﺳﺎن از ﺧود ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﻌد از ﻣرگ ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد .ﭼﻧﺎﻧﻛﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد»:
ﺎر ُھ ْم « )ﺳوره ﯾس :اﯾﮫ ( .12
َو َﻧ ْﻛﺗ ُ ُ
ب َﻣﺎ َﻗدﱠ ُﻣوا َوآﺛ َ َ

در اﯾن ﻣورد ﺗﻌدادی از ﺣدﯾﺛﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﯾن اﯾن اﻣر ﮐﮫ  :زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
اﻧﺳﺎن ﻣﯾﻣﯾرد راﺑطﮫ اش ﺑﺎ اﯾن ﺟﮭﺎن اﻟﯽ در ﺳﮫ ﻣورد ﻗطﻊ ﻣﯾﮕردد  ،اﯾن ﺳﮫ ﻣورد در اﺣﺎدﯾث
ﺑﺷرح ذﯾل ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾده اﺳت .
َ
ﻋ َﻣﻠُﮫُ إِﻻ ﱠ ِﻣ ْن ﺛَﻼَﺛ ٍﺔَ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ﺎنُ
ﻋﻧﮫ َ
ﺳ اﻧﻘط َﻊ َ
اﻹﻧ َ
اول :در ﺣدﯾﺛﯽ اﺑوھرﯾره رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ آﻣده اﺳت » :إِذا َﻣﺎتَ ِ
ﺻﺎ ِﻟﺢٍ ﯾ ْدﻋُو َﻟﮫُ« .ﻣﺳﻠم ،ﺑﺧﺎری .ﯾﻌﻧﯽ :ھرﮔﺎه اﻧﺳﺎن
ﺻدَﻗَ ٍﺔ َﺟ ِﺎرﯾ ٍﺔ أ َ ْو ِﻋ ْﻠ ٍم ﯾ ْﻧﺗ َ َﻔ ُﻊ ﺑِ ِﮫ أ َ ْو َو َﻟ ٍد َ
إِﻻ ﱠ ِﻣ ْن َ
ﺑﻣﯾرد ﭘروﻧده ﻋﻣل اش ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺟر از ﺳﮫ ﺟﮭت:
اﻟف:
ﺻدﻗﮫ ﺟﺎرﯾﮫ) :ﺻدﻗﮫ ای ﻛﮫ ﻧﻔﻊ آن ﻣداوم و طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣردم ﺑﻌد از ﻣردن ﺻﺎﺣب ﺻدﻗﮫ  ،از
آن ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد.
ﻣﺎﻧﻧد :ﺳﺎﺧﺗن ﻣﮑﺗب  ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن  ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ  ،ﭘل وراه ﭘﺎرک وﯾﺎھم ﺣﻔر ﭼﺎه وﻧﮭر وﺳﺎﯾر ﻣراﮐز
ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧﺎطر آراﻣﯽ ﻣﺳﺎﻓران وﺳﮑوﻧت ﺷﺎن اﯾﺷﺎن ﻣﺳﺎﻓر ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻧﺎء ﮐرده ﺑﺎﺷد ،
وﻏﯾره (...
ب:
ﻋﻠم ازﺧود ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﻛﮫ ﺑرای ﻣردم ﻧﻔﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ازﺟﻣﻠﮫ  ) :ﺗﺎﻟﯾف  ،ﺗر ﺟﻣﮫ  ،طﺑﻊ
وﺗﮑﺛﯾر  ،ﮐﺗب ﻋﻠﻣﯽ ودﯾﻧﯽ  ،ﻣﻘﺎﻻت  ،ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ  ،ﺗﻌﻠﯾم ﻗرآن واﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی  ،ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻔﯾد وﻋﻠﻣﯽ
وﺗﻌﻠﯾم ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن وﻏﯾره ( ...
ج:
ﻓرزﻧد ﻧﯾك و ﺻﺎﻟﺢ ﻛﮫ ﺑرای واﻟدﯾن ﺧود دﻋﺎی ﺧﯾر ﻛﻧد.
َ
اﻟر ُﺟ ُل ِﻣ ْن َﺑ ْﻌ ِد ِه ﺛﻼَ ٌ
ﺻﺎ ِﻟ ٌﺢ ﯾ ْدﻋُو
ث َو َﻟدٌ َ
ﯾر َﻣﺎ ﯾ َﺧ ِﻠّ ُ
ف ﱠ
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ ﻗﺗﺎده رﺿﯽ ﷲ آﻣده اﺳت » َﺧ ُ
ﺟْر َھﺎ َو ِﻋ ْﻠ ٌم ﯾ ْﻌ َﻣ ُل ﺑِ ِﮫ ِﻣ ْن َﺑ ْﻌ ِد ِه« .اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ،طﺑراﻧﯽ در »ﻣﻌﺟم اﻟﺻﻐﯾر«.
َﻟﮫُ َو َ
ﺻدَ َﻗﺔٌ ﺗَﺟْ ِری ﯾ ْﺑﻠُﻐُﮫُ أ َ ُ
ﯾﻌﻧﯽ :ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾزی ﻛﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﻔﯾد و ﻛﺎرآﻣد ﺧواھد ﺑود ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از :
 -1ﻓرزﻧد ﺻﺎﻟﺣﯽ ﻛﮫ ﺑرای ﭘدر و ﻣﺎدر دﻋﺎء ﻛﻧد.
 -2ﺻدﻗﮫ ای ﻛﮫ ﻧﻔﻌش ﻣﺳﺗدام ﺑﺎﺷد.
 -3ﻋﻠﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﻌد از ﻣردن ﺻﺎﺣب ﻋﻠم ،دﯾﮕران از آن ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب ﻓوق در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ روزه ﻧذری ) ﯾﺎ ﻗﺿﺎ( ﺻدﻗﮫ  ،اﻋﻣﺎل ﺻﺎﻟﺣﮫ
ﻓرزﻧدان و ﺻدﻗﮫ ﺟﺎرﯾﮫ  ،ﺣﺞ  ،ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺑر وی ﺣﺞ ﻓرض ﺑوده وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﻌد ﻓوت ﮐرده،
ﻣواردی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﻣوات ﺧود از ﺟﻣﻠﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧود اھدا ﻧﻣود.
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھم ﭼون ﺟزو ﺻدﻗﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﻟذا آن ﻧﯾز ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻣوات ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧود
اھدا ﻧﻣود ،وﻟﻰ ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﻰ  ﺑﺎﺷد وطورﯾﮑﮫ ﻣﺗذﮐر ﺷدﯾم ﺳﭘس ﺛواب ﻗرﺑﺎﻧﻰ را ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﯾت
اھدا ﻧﻣود ،وﻟﻰ اﮔر ﻗرﺑﺎﻧﻰ ﺑراى ﺧود ﻣﯾت و ﺑﮫ ﻧﺎم او اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ﺷرك و از ﮔﻧﺎھﺎن ﻛﺑﯾره اﺳت و
ھﯾﭻ ﺛواﺑﻰ ﺑﮫ ﻣﯾت ﻧﻣﯾرﺳد.
ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﺎی ﺳﻌودی طﯽ ﻓﺗوای ﺷرﻋﯽ در اﯾن ﻣورد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد :
اوﻻً:
اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﻧﯾك از طرف زﻧده ﺑرای ﻣرده ﺟز در ﻣواردی ﻛﮫ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣدودهی آن را ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت :ﻣﺎﻧﻧد دﻋﺎ و طﻠب آﻣرزش ،ﺣﺞ ،ﻋﻣره ،ﺻدﻗﮫ ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺿﺎی روزهی واﺟب از طرف ﻣﯾت.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :
ﺳﻠﱠ َم
اَ p
ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑﮫ ﻧﯾت اﯾﺻﺎل ﺛواب ﺑﮫ ﻣرده ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ،ﭼون از رﺳول ﷲ َ
ﻋ َﻠﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺣدﯾﺛﯽ وارد ﻧﺷده اﺳت .ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﮔﻔﺗم ﻛﮫ اﻧﺟﺎم ھﯾﭻ ﻋﻣل ﻧﯾﻛﯽ از طرف زﻧده ﺑرای ﻣرده
ﺟز در ﻣواردی ﻛﮫ ﺷرﯾﻌت آن را اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﻣوده ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت و ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای ﻣﯾت از آن ﻣوراد
ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
) ﺗﻔﺻﯾل ﻣوﺿوع را ﻣﯾﺗوان درﻓﺗﺎوای اﻧﺟﻣن داﯾﻣﯽ ﺑﺣوث ﻋﻠﻣﯽ و اﻓﺗﺎ ) (49-47/9ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾد(.

ﺷــراﯾـــط اﺳــﻘـﺎط :

ﻓﻘﮭﺎ ﺑﻌد از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣﺗون اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای اﺳﻘﺎط ودور ﺣﯾﻠﮫ اﺳﻘﺎط ﺷراﯾط را ﺗﺎﻟﯾف ﻧﻣوده ﮐﮫ ﻣﺎ

در اﯾﻧﺟﺎ ء ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را از ﮐﺗﺎب ) ﺟرات اﻻﺋﻣﮫ ﻓﯽ اﺟرا اﻻدﻋﯾﮫ واﻻﻗﺿﯾﺔ ﺗﺂﻟﯾف
اﻻﻓﻘر واﻟﻣﻠوم اﻟﺣﺎج ﻋﺑد اﻟﻘﯾوم ( ﺑطور ﺗﺧﻠﯾص وﻓﺷرده ﺧدت ﺷﻣﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻘدﯾم ﻣﯾدارﯾم :

اول:

ﻋﻣر ﻣﯾت را ﻣﻌﻠوم ﮐرد  ،وﻟﯽ اﮔر ﺑوﺟﮫ ﻣﻌرﻓت ﻋﻣر ﻣﯾت ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ﭘس ﺑﺣﯾث ﺗﺧﻣﯾن وظن ﻏﺎﻟب
ﻋﻣر ﻣﯾت را ﺗﺧﻣﯾن ﺑﺎﯾد ﮐرد  ،ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣر ﻣﯾت ﻣﻌﻠوم ﺷد  ،دوران ﺻﺑوت ) دوران ﻗﺑل از
ﺑﻠوغ ( را ﺑﺎﯾد از ﻣﺟﻣوع ﻋﻣر ﺑﺎﯾد ﮐم ﻧﻣود .
اﮔر ﺑﻠوغ او وﻗت ﻣﻌﯾن ﺑﺎ ﻟﯾﻘﯾن داﺷت از ان وﻗت ﺑﺎﻗﯽ از ﻋﻣر او ﺣﺳﺎب ﮔردد  ،واﮔر ﻧﮫ از ﻋﻣر
ﻣﯾت دوازده ﺳﺎل ﺑطور اﺣﺗﯾﺎط ﮐم ﺷود واﻟﺑﺗﮫ از ﻋﻣر زن ﻧﮫ ﺳﺎل ﻋﻣر ﺻﻐر ﻣﻧﺣﯾث اﺣﺗﯾﺎط ﮐم
ﺷود  .واز ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻣر او ﺑرای ﻧﻣﺎز ھﺎ ﻓﻘط ﺑﺣﺳب ظن ﻏﺎﻟب ﻗدر ی ﺟﮭت ﺣﯾض وﻧﻔﺎس ھﺎ ﮐم ﮐﻧﻧد
وﺑﺎﻗﯽ از ﻋﻣر ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد در ھر دو ﺻورت وﺣﺳﺎب ﻧﻣﺎز ھﺎی آن ﮐﮫ در ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺷش ﻧﻣﺎز ﺷﻣرده
ﻣﯾﺷو ﺑر ﻣذھب اﺑﯽ ﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﺿم وﺗر ﮐﮫ واﺟب ﻣﯾداﻧد وﺻﯾﺎم ﺳﺎل ﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﻣرده ﺷود وھﻣﮫ را
ﺟﻣﻊ ﮐﻧد .

دوم:

ﻓدﯾﮫ ھر ﻧﻣﺎز ﻣﺛل ﻓدﯾﮫ ﯾﮏ روزه اﺳت ﺑر ﻗول ﻣﺧﺗﺎر وراﺟﺢ وﻣﻔﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘدر ﻧﺻف ﺻﺎع از
ﮔﻧدم وﺟز آن وﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺟو وﻣﺎﻧﻧد او وﻗﯾﻣت آن ﻣﻌﻠوم ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣوﺟود در دور ﻣﻘدار ﭼﻧد
ﻓدﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﺑر ﺳر ھر ﻣﺳﮑﯾن در ھر ﻗﺑض آن ﻗدر از آن ﻣﺟﻣوﻋﮫ طرح ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺗﺗﺎم رﺳد
وﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدار ﺻﺎع ﺷرﻋﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ وزن ﯾﮑﮭزار وﭼﮭل دراھم از ﻣوزون در آن ﻣﯽ ﮔﻧﺟﺎﯾد
وﯾﮏ ﻗران ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﮫ 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 ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﮐﺗب ﻓﻘﮫ ﺛﺑت اﺳت ﭘس ﺑﻧﺎﺑر آن ﺻﺎع ﺷرﻋﯽ ﺑوزن ﻣﺎﯾﺎن ﻣﻘدار ﻣوزون ﺑوزن ھﻔت ﺻدو
ﺑﯾﺳت وھﺷت ﻗران ﻣﯽ ﮔﻧﺟﺎﯾد ﮐﮫ ھﻔت وﻧﯾم ﭘﺎو وﺳوم ﺧورد ﻣﯽ ﺷود وﻧﺻف ﺻﺎع ﭘﺎﻧزده ﺧورد
وﺳدس ﺧورد ﻣﯽ ﺷود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻔﺻﯾل آن در ﻣﻧت اﻟﺟﻠﯾل در ﺻﻔﺣﮫ  210وﭼﻧد ﮐﺗب دﯾﮕر ﻧﻣوده در
ﺗﻘدﯾر ان ﻋدس وﯾﺎﺑﮫ ﮔﻧدم اﺧﺗﻼف اﺳت در ﻣﻧت اﻟﺟﻠﯾل ﺗر ﺟﯾﺢ ﺑﺎ ﻋﺗﺑﺎر ﮔﻧدم ﻧﻣوده » ،ﺣﯾث ﻗﺎل
واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑر ھو اﻻﺻل « وﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﮔﻧدم ﭘﺎک از ھر ﭼﯾز وﯾﺎ ﻗﯾﻣت او ﻣﻌﺗﺑر اﺳت وازآ ن وﺟﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣﻘدار ﻣذﮐور اﺣﺗﯾﺎطﺂ ﻗدری زﯾﺎدت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺗﺎدﯾﮫ ﺑﺎ ﻟﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﮔردد.

ﺳـوم:

ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺳﮑﯾﻧﺎن ﺻﺎﻟﺣﯾن ﺟﻣﻊ ﮐﻧد وﻧزد او ﻋرض ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗر ﺣﻣﺂ وﺷﻔﻘﺗﺂ ﺑرآن ﺑرادر اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺎﯾﺎن ﮐﮫ ﻓﻌﻶ ﻋﺎﺟز اﺳت از ﺗﻔرﯾﻎ ذﻣﮫ ﺧود ازآن ﺣﻘوق از ﻧزد ﺷﻣﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﯾﺧواھم ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺎل ﻏﯾرواﻓﯽ ھر ﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎن ﺑﺧﺷش ﺷود ودر ﻗﺑض ﺷﻣﺎﯾﺎن داﺧل ﮔردد ﻣﻠﮏ ﺧﺎص ھر ﯾﮏ ﺷﻣﺎ
ﯾﺎن ﮔردد ﻣﻌﺎوﻧﺗﺂ ھﻣرا اﯾن ﻣﯾت واﭘس ﺑﺧﺷش ﮐﻧﯾد .

ﭼﮭﺎرم:

ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ﮐﮫ ازادﺧﺎل ﻏﻧﯽ وﮐﺎﻓر وآن ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ اﻋطﺎء زﮐوة ﻣﯾت ﺑرای آﻧﺎن ﻣﻣﻧوع اﺳت ،
ﺑﺎﯾد در ﻣﺟﻠس دور ﺣﯾﻠﮫ اﺳﻘﺎط ﺟﺎی داده ﻧﺷود  ،واﮔر ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾﺷﺎن داﺧل دور ﺷدﻧد ﺑﺎﯾد ﮐﮫ در
ﺣﺳﺎب طرح ﺣﻘوق ﻧﮕﯾرﻧد  ،وﻧﯾز از ادﺧﺎل ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻎ وﻣﻌﺗود ودﯾواﻧﮫ اﮔر ﭼﮫ ﻣﺳﺎﮐﯾن ﺑﺎﺷﻧد اﺟﺗﻧﺎب
ﺻورت ﮔﯾرد  ،ﭼراﮐﮫ ﭘس از ﻗﺑض اﯾﺷﺎن ﻣﻠﮏ ﺷﺎن ﻣﯾﮕردد وھﺑﮫ وﺗﺑرع اﯾﺷﺎن ﺻﺣت ﻧدارد  ،ﭘس
ادﺧﺎل اﯾن طﺎﺋﻔﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧل ﺑﻣﻘﺻد اﺳت وطﺎﺋف اوﻟﯽ وﺣﮑم رﻗﯾﻖ وﻣدﺑر وﻣﺎﻧﻧد آن ھﻣﭼﻧﺎن اﺳت
اﮔر ﻣوﺟود ﺑودﻧد داﺧل دور ﻧﮕذارﻧد .

ﭘﻧﺟـم:

ﻣﺎل دور ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﻣوﺻﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﺷد وﯾﺎ ﻣﻠﮏ وارث ﺑﺎﺷد اﮔر ﺑﻘرض ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﻣﺎل ﻣﺳﺗﻌﺎر
ﻧﺑود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺑﺳﯾﺎر ﻣواﺿﻊ دﯾده ﻣﯾﺷو ﮐﮫ اﻣﺎم ﯾﺎ دﯾﮕر ﻧﻔر اﺟﻧﺑﯽ ﺑطور ﻋﺎرﯾت اﻣوال ﺟﻣﻊ ﮐﻧد
ودر دور اﺳﻘﺎط ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد واﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد ﺑر اﮐﺛر رواﯾﺎت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ از آن ذﮐر ﺧواھد ﺷد .

ﺷـﺷـم:

ﺑﺎﯾد آﻧﮑﮫ از ﺗﻌﺟﯾل در ﻗﺑول ﭘﯾش از اﺗﻣﺎم اﯾﺟﺎب اﺣﺗراز ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘﯾر ﻗﺑﻠت ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﮕر ﭘس
از اﺗﻣﺎم ﺳﺧن ﻣﻌطﯽ وﻧﮫ وﻟﯽ ﮐﮫ دور ﮐﻧﻧده ﺳت ﻗﺑﻠت ﮔوﯾد ﻣﮕر ﭘس از ﺗﻣﺎم ﺳﺧن ﻓﻘﯾر وﺳﯾر آن در
ﻋﻠم اﺻول ﻣذﮐور اﺳت .

ھـﻔـﺗـم:

ﺑﺎﯾد آﻧﮑﮫ از ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺗن ھﻣﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد آن در دﺳت ﻓﻘﯾر وﻗت ﻗﺑض وﻟﯽ وﯾﺎ در دﺳت وﻟﯽ وﻗت
ﻗﺑض ﻓﻘﯾر اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھر دﻓﻌﮫ وﻟﯽ ﺑﻔﻘﯾر وﻓﻘﯾر ﺑﮫ وﻟﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺗﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎل
ﻣذﮐور ﺑدﯾﮕر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺷود ﺗﺎ ﮐﮫ دﻓﻊ وھﺑﮫ ﺑطور ﺣﻘﯾﻘت واﻗﻊ ﺷود .

ھﺷـﺗــم:

وﻗت دﻓﻊ واﺧذ ھرﯾﮏ از وﻟﯽ وﻓﻘﯾر ﻗﺎﺻد ﺣﻘﯾﻘت آن ﺑﺎ ﻟﺟد واﻟﺟﮭد ﺑﺎﺷﻧد ﻧﮫ ﺑطور ھزل وﺻورت
ﻧﻣﺎﯾﯽ واﻻﻣورث ﻓﺎﺋده وﺛﻣره ﻧﺧواھد ﺑرد.

ﻧﮭـــم:

ﺑﺎﯾد آﻧﮑﮫ ﻣﺗﺻرف اﻣور واﻣوال ﻣﯾت ﺑو در ﻧﻔس ﺧود دور آن ﻓدﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﭼراﮐﮫ در ﻣﻧت اﻟﺟﻠﯾل
ﻟﻌﻼ ء اﻟدﯾن ودر ﺷﻔﺎ اﻟﻌﻠﯾل ﻻﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ 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 ﻧﺑﻼﻟﯽ در
ﻣراﻗﯽ وﻋﻼﻣﮫ ﺷﯾﺦ اﺳﻣﻌﯾل ﻓﯽ ﺟﻧﺎﯾز ﺷرح ﻋﻠﯽ اﻟدرر ﺗﺑرع اﺟﻧﺑﯽ ﺟﺎﯾز ﺷﻣرده  ،وﻟﮑن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ھﯾﺞ ﮐس ﻧﮑرده وﻣﺧﺎﻟف ﻧص ﺳﺎﯾر ﮐﺗب از ﻣﺗون وﺷروﺣوﺣواﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ 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 ﮐﮫ
ﺑظواھر ﮐﺗب ﻣذھب ﻣواﻓﻖ ﺷود واﮔر وﻟﯽ طرﯾﻘﮫ دور ودﻓﻊ ﻧداﻧﺳت وﯾﺎ ﻣﺷﻐول وﯾﺎ ﻣرﯾض ﺑود ﭘس
ﺑﺎﯾد وﮐﯾل از طرف ﺧود ﻧﺻب ﮐﻧد  ،در اﯾﮭﺎب ﻓدﯾﮫ ﺑﮫ وﮐﺎﻟت دوری .
ﺑﺎ ﯾن ﻋﺑﺎرت ﮐﮫ ﺗو وﮐﯾل ﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮭﺎب اﯾن ﻓدﯾﮫ ﺑﻣﺳﺎﮐﯾن از طرف ﻣن ﺑطوری ﮐﮫ ھر دﻓﻌﮫ
ﻣﻌزول ﺷوی ﺑﺎ ز وﮐﯾل ﻣن ھﺳﺗﯽ در آن ،ﭼراﮐﮫ ﺑر ﺗﻘدﯾر وﮐﺎﻟت ﻣطﻠﻖ ﺑﺎﯾﮭﺎب در دﻓﻊ اول وﮐﺎﻟت ﺑﺎ
ﺧﺗﻧﺎم ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋﻣل ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود ،ودر اﺳﺗﯾﮭﺎب ﺑﺎﯾد ﮐﮫ رﺳول ﺧود ﻣﯾﮕرداﻧد ﺑﺎﯾن اﻟﻔﺎط ورﺳول
ﻣن ھﺳﺗﯽ در ﻗﺑض ھﺑﮫ از ﻣﺳﺎﮐﯾن ﺑرای ﻣن ﭼراﮐﮫ در اﺳﺗﯾﮭﺎب ﺗو وﮐﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در
اﺳﺗﻘراض ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻓﯽ ﻣوﺿﻌﮫ وﻟﮑن رﺳﺎﻟت ﺑﻘﺑض ھﺑﮫ ﺑرای او ﺻﺣت دارد ﻟﮭذا
ﺑﺎﯾد در اﯾﮭﺎب ﺗو ﮐﯾل دور ی ودر اﺳﺗﯾﮭﺎب رﺳﺎﻟت در ﻗﺑض از ﻓﻘﯾر ﻣﯽ دھد .

دھـــم:

اﮔر ﺑر ذﻣﮫ ﻣﯾت ﺣﺞ ﻓرض ﺑﺎﻗﯽ ﺑود ﺑرای ﺗﻔرﯾﻎ ذﻣﮫ ﻣﯾت ازآن ﻧﯾﺎﺑﺗﺂ ﺣﺞ ﮐردن ﯾﮏ ﺷﺧص از ﺟﺎﻧب
او ﻣﺗﻌﯾن اﺳت وﻓدﯾﮫ دادن ازآن ﻣﺷروع ﻧﯾﺳت .

ﯾﺎزدھــم:

ﺑرای ﮐﻔﺎرت ﯾﻣﯾن ده ﻗﺑﺿﮫ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدد ﻋﺷره ﻣﺳﺎﮐﯾن در ﻗرآن واﻗﻊ اﺳت
وﺑرای ﮐﻔﺎرت ﺻوم وظﮭﺎر ﺷﺻت ﻗﺑض ﺿروری اﺳت از آن ﺟﮭت ﮐﮫ ﻋدد ﺳﺗﯾن ﻣﺳﮑﯾﻧﺂ ﻣذﮐور
اﺳت واﮔر ﻋداد ﻣﺳﺎﮐﯾن دور ﺷﺻت ﻧﺑود ﭼون ﮐﮫ ﺑﺗﮑرار ﺑراﯾﻧﺎن ﺷﺻت ﻗﺑض ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد ودر
ﻓﺗﺎوی ھﻧدﯾﮫ ﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ  538ﻣﯾﮕوﯾد » ﻟو اﻋطﯽ ﻣن ﮐﻔﺎره ظﮭﺎر ﻣﺳﮑﯾﻧﺂ واﺣدآ ﮐﻠﮫ ﻓﯽ ﯾوم
واﺣد ﻻﯾﺧرج اﻻﻋن ﯾوﻣﮫ ذاﻟﮏ ھذا ﻓﯽ اﻻﻋطﺎ ء ﺑدﻓﻌﮫ واﺣده او اﺑﺎ ﺣﮫ واﺣده ﻣن ﻏﯾر ﺧﻼف اﻣﺎ اذا
ﻣﻠﮑﮫ ﺑدﻓﻌﺎت ﻓﻘد ﻗﯾل ﯾﺟزﯾﮫ وﻗﯾل ﻻ ﯾﺟزﯾﮫ اﻻ ﻋن ﯾو ﻣﮫ ذاﻟﮏ وھو اﻟﺻﺣﯾﺢ ﮐذا ﻓﯽ اﻟﺗﺑﯾن «.
وھﻣﭼﻧﺎن در رد ﻣﺧﺗﺎر ﺟﻠد  2ﺻﻔﺣﮫ  599ﻣذﮐور اﺳت ودر در اﻟﻣﻧﺗﻘﯽ ﺟﻠد  1ﺻﻔﺣﮫ  » 462وان
اﻋطﺎه طﻌﺎم اﻟﺷﮭرﯾن ﺑدﻓﻌﮫ ﻻﯾﺟزﯾﮫ اﻻﻋن ﯾوم واﺣد وﻟو ﺑﺗﻣﻠﯾﮑﺎت ﻗﯾل ﯾﺟزﯾﮫ واﻻﺻﺢ ﻻ اﻻ ﻋن ﯾوم
ﻓﻘط ﮐذا ﻓﯽ اﻟﻧﻣر ﮐﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺗﻧوﯾر«
ودر ھداﯾﮫ در ﺑﺣث ﮐﻔﺎرت ظﮭﺎر در ﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد  » :واﻣﺎ اﻟﺗﻣﻠﯾﮏ ﻣن ﻣﺳﮑﯾن واﺣد ﻓﯽ
ﯾوم واﺣد ﺑدﻓﻌﺎت ﻓﻘد ﻗﯾل ﻻﯾﺟزﯾﮫ وﻗد ﻗﯾل ﯾﺟزﯾﮫ ﻻن اﻟﺣﺎﺟﮫ اﻟﯽ اﻟﺗﻣﻠﯾﮏ ﺗﺗﺟدد ﻓﯽ ﯾوم واﺣد ﺑﺧﻼف
ﻣﺎذا ادﻓﻊ ﺑدﻓﻌﮫ واﺣده ﻻن اﻟﺗﻔرﯾﻖ واﺟب ﺑﺎ ﻟﻧص«

ودر ﻣﺟﻣﻊ اﻻﻧﮭر ﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ  462ﻧﯾز ﺑﮭﻣﯾن ﻋﺑﺎرت ﻣذﮐور اﺳت
ودر ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﺟﻠد  3ﺻﻔﺣﮫ  244در ذﯾل اﯾن ﻗول ھدﯾﮫ ذﮐر ﻧﻣوده  »:ورﺑﻣﺎ ﯾﺷﻌر اﻗﺗﺻﺎر
اﻟﻣﺻﻧف ﺑﻌد ﺣﮑﺎﯾﮫ اﻟﻘوﻟﯾن ﻋﻠﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ھذا اﻟﻘول ﺑﺎ ﺧﺗﯾﺎر ه اﻻ ان اﻻول اﺣوﯾط وﻧﮑﺗﮫ ﺟواﺑﮫ ﻣﻧﻊ
ﮐون اﻟﺗﻣﻠﯾﮏ ﻟﻣﺎ اﻗﯾم ﻣﻘﺎم اﻻطﻌﺎم اﻋﺗﺑر ذاﺗﮫ ﻣن ﺣﯾث ھو ﺗﻣﻠﯾﮏ ﺑل ﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎره ﻣن ﺣﯾث ھو
اطﻌﺎم ﻻﻧﮫ ﻟﻣﺎ اﻗﯾم ﻣﻘﺎم اﻟﺷﯽ اﻋﺗﺑرت ﻓﯾﮫ اﺣﮑﺎم ذﻟﮏ اﻟﺷﯽ .
در اﺑﺗد اﯾن ﻗول ذﮐر ﻧﻣوده  » :ﻗﯾل ﻻﯾﺟوز اﯾﺿﺂ اﻻ ﻋن ﯾوﻣﮫ ذاﻟﮏ وﺻﺣﮫ ﻓﯽ اﻟﻣﺣﯾط ﺛم ﻣﻔﺻﻶ
ﻓﻠﯾرﺟﻊ اﻟﯾﮫ وھذا ﯾﻘﺿﯽ ﺗرﺟﯾﺣﮫ ﻟﻌدم اﻟﺟواز« ﭘس ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﻋدد ﻣﺟﻠس دور ﺑﮫ ﺷﺻت ﺑر ﺳﺎﻧﻧد
واﮔر ﻣوﺟود ﻧﺷود ﺑﺎﯾد ﮐﮫ در ھر روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓدﯾﮫ ﮐﻔﺎرت دھد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ در اﯾﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ ﻋدد ﺷﺻت
ﺗﮑﻣﯾل ﺷود وار ﻣوﺿﻊ ﺧﻼف ﺑﻠﮑﮫ از ﻋﻣل ﺑﺎﻟﻣرﺟوح ﺧﺎرج ﺷود .
وﻓدﯾﮫ دادن در ﮐﻔﺎرت ﻗﺗل ﻣﺧﺗﻠف ﻓﯾﮫ ﺳت » ﻗﺎل ﻓﯽ اﻟﺷر ﺑﻧﻼ ﻟﯾﺔ اﻗول ﻻﯾﺻﺢ ﺗﺑرع اﻟوارث ﻓﯽ
ﮐﻔﺎره اﻟﻘﺗل ﺑﺷﯽ ﻻن اﻟواﺟب ﻓﯾﮭﺎ اﺑﺗدآ ﻋﺗﻖ رﻗﺑﮫ ﻣوﻣﻧﮫ وﻻﯾﺻﺢ اﻋﺗﺎق اﻟوارث ﻋﻧﮫ ﮐﻣﺎ ذﮐره «
) ﯾﻌﻧﯽ ﻻن اﻻﻋﺗﺎق ﺑﻼ اﯾﺻﺎء اﻟزام اﻟوﻻ ء ﻋﻠﯽ اﻟﻣﯾت (
) واﻟﺻوم ﻓﯾﮭﺎ ﺑدل ﻋن اﻻﻋﺗﺎق ﻻ ﺗﺻﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻔدﯾﮫ ﮐﻣﺎ ﺳﯾﺎﺗﯽ ) ای ﻟﮑون اﻟﺑدل ﻻﺑدل ﻟﮫ ( وﻟﯾس ﻓﯽ
ﮐﻔﺎره اﻟﻘﺗل اطﻌﺎم وﮐﺳوة ﻓﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺷﺎرﮐﺔ ﻟﻠﮑﻔﺎرة اﻟﯾﻣﯾن ﻓﯾﮭﻣﺎ ﺳﮭوا (
ﻣﺛل آﻧﺳت در ﻋزﯾﻣت وآن را اﺑوا اﻟﺳود ﻧﯾز ﻗرار داده  ،ﻟﮑن در ﻣﻧت اﻟﺟﻠﯾل ﺻﻔﺣﮫ  216ﻧﻘﻶ
ﻋن اﻟﮑﺎﻓﯽ اﻟﻧﺳﻔﯽ ﻓرق ﻣﯾﺎن ﺣﯽ وﻣﯾت ﻧﻣوده ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت ﺻوم ﺣﯽ در ﮐﻔﺎرت ﻗﺗل ﺑدل ﻋﺗﻖ
ﻣﯾداﻧد  ،ودر ﻣﯾت ﻋﺗﻖ ازو ﻣﻣﻧوع اﺳت » ﻟﻣﺎﺳﺑﻖ ﻣن اﻟزام اﻟو ﻻ ﻋﻠﯽ اﻟﻣﯾت «  ،ﭘس ﺻﯾﺎم در
ﺣﻖ اواﺻل ﻣﯽ ﺷود  ،واطﻌﺎم از و ﺟﺎﯾز ﻣﯾﺷود واﯾن ﺣﺎﺻل ﺑﯾﺎن ﺷﯾﺦ اﺳﻣﻌﯾل در ﺷرح دررﺳت
،وﺑﻘرار ﻗواﻋد اﺻول واﻗوال ﻓﻘﮭﺎ ﻗول اول را ﺟﺢ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .

دوازدھم:

ﭼوﻧﮑﮫ در دور اﺳﻘﺎط ﻓدﯾﮫ اﻣور ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺟﻧﺎس ﻣوﺟود اﺳت ﺑﺎﯾد ﻣﻌطﯽ ﻋﺎﻟم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓدﯾﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز
ﻣﯾدھم ﻧﻣﺎز اﺳت ﯾﺎ روزه ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد آن ﺗﺎ ﺗﻣﯾز ﺣﺎﺻل ﺷود وﻋﻠم ﻓﻘﯾر ﻗﺎﺑض ﺑر ارﺟﺢ وﻣﺧﺗﺎر
ﺿروری ﻧﯾﺳت .
ﭼراﮐﮫ او ﻣﺣض واھب ﻣﻠﮏ ﺧود ﺑﮫ وﻟﯽ دوار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺑطرﯾﻘﮫ اﺳﻘﺎط از ﻣﯾت ﭘس آﻧﭼﮫ ﺑﻌض
اﺋﯾﻣﮫ ﻋﻠم ﻗﺎﺑض ھم ﺿروری ﻣﯾداﻧﻧد ﺑر رواﯾت ﻣرﺟوح وﻣﺿﻌف اﺳت ﮐﮫ ازﺷر ﺑﻧﻼﻟﯽ وﺷﯾﺦ اﺳﻣﻌﯾل
ﻧﻘل ﻧﻣودم وﺗﺿﻌﯾف آن ﻧﯾز از رﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎﻣﯽ ورﺳﺎﻟﮫ ﻋﻼ اﻟدﯾن ذﮐر ﻧﻣودم واز ﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت آﻧﮑﮫ
رواج اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﯾر در وﻗت دﻓﻊ ﺑدوار ﻋﺑﺎرت ﻟﻔظ ﻣذﮐوره ھﻣراه ھﺑﮫ ﺧود ﻣﺿﻣوم ﻣﯾﮕرداﻧد
وھﻣﭼﻧﯾن اﮐﺛر اﺋﯾﻣﮫ دوار را ﺑﻣﻘدار ﻋدد ﺟﺎﻟﺳﯾن در دور ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕرداﻧد اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻧﺎﺑر رواﯾت
ﻣرﺟوح وﻏﯾر اﺣوط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﺗﺣﻘﯾﻖ در ﺳﺎﺑﻖ ذﮐر ﻧﻣودم ﮐﮫ دوار ﺑﺎﯾد ﺧود وﻟﯽ وﯾﺎ وﮐﯾل او ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد واﮔر ﻧﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد ﺑرظﺎھر رواﯾﺎت وﭼون اﯾن اﻣور در ذھن ﺷﻣﺎ ﻗرارﯾﺎﻓت ﺑﻣطﻠب ﻣﯽ روﯾم
وﻣﯾﮕوﯾم :
اوﻵ ﻓدﯾﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯾﮕرداﻧد اﮔر ﻣﺑﻠﻎ دور ﻓدﯾﮫ ﺻد ﻧﻣﺎز ﺑود اﯾن اﻟﻔﺎط داﺋر ﮔوﯾد :
»داﻣﺑﻠﻎ ده دی ﺣﺎﺿرﻣرده ده ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻟﻣوﻧوﻧو ﭘﮫ اﺳﻘﺎط ﮐﯽ ﻣﺎ وﺗﺎﺗﮫ درﮐری دی « ﻣﺳﮑﯾن ﺑﮕوﯾد
:
» زﻣﺎ ﻗﺑول دی ﻣﺎ ﺑرءﺗﮫ ﺑـﯾـرﺗﮫ در ﺑﺧﻠﯽ دی /ﻣن ﻗﺑول دارم وﻣن واﭘس ﺑراﯾت ﻣﯾﺑﺧﺷم «
وذﮐر ﺗﻌداد ﻧﻣﺎز ھﺎ وﻗت دﻓﻊ ﺿرورت ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ در ذھن ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺑرای طرح ﻣﻌﻠوم دارﻧد  ،ودر
ﺟﺎﻧب ﻣﺳﮑﯾن ﻟﻔظ ﭘﮫ ﻟﻔظ ﻣذﮐوره ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺗﻌﺎرف اﺳت ﺿرورت ﻧدارد ﻣﻧﺷﺎء ﺗﻌﺎرف آن وﻋﻠت ﻋدم
اﻋﺗﺑﺎر آن از ﺑﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود وﭼون دور ﺑﺗﻣﺎم رﺳﯾد ﭘس ھر ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ داﺧل دور ﺑﺎﺷد
ﺑر ھر ﯾﮏ از آن ﺻد ﺻد ﻧﻣﺎز از ﻣﺟﻣوع ﻋدد ﻧﻣﺎز ھﺎ طرح ﮐﻧد  ،وﻣرد دوار در ﺣﺳﺎب طرح دﺧل
ﻧدارد  .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺳﺎﺑﻖ ذﮐر ﻧﻣودم وﺑﺎز دور ﮐﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻧﻣﺎز ھﺎ ﺑﺎ ﺧﺗﺗﺎم رﺳﺎﻧد .
وﭘس از ان ﻓدﯾﮫ ﺻﯾﺎم ﮔرداﻧد وﻣﯾﮕوﯾد » داﻣﺑﻠﻎ ددی ﺣﺎﺿر ﻣرده ده ﻗﺿﺎﺋﯽ روژو ﭘﮫ اﺳﻘﺎط ﮐﯽ ﻣﺎ
وﺗﺎﺗﮫ در ﮐری دی «  ،وھﻣﺎن طور طرح ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﮐﮫ روزه ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم رﺳﯾده ﺷود .
وﭘس از ان ﻓدﯾﮫ ﮐﻔﺎرت روزه ھﺎ ﻣﯽ ﮔرداﻧد وھر ﭼﻧد ﮐﻔﺎرات روزه ھﺎ ﮐﮫ ﺑر ذﻣﮫ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﮏ
ﺑﺎر دادن ﻓدﯾﮫ ﯾﮏ ﮐﻔﺎرت ﺑرای اﺳﻘﺎط ﺟﻣﯾﻊ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت  .ﭼراﮐﮫ ﺑﻧﺎی ﮐﻔﺎرت ﺑر ﺗداﺧل اﺳت واﯾن

ﺣﮑم اﺳت در ﮐﻔﺎره اﯾﻣﺎن در ﻣﻧت اﻟﺟﻠﯾل ﺻﻔﺣﮫ  224ﻣﯾﮕوﯾد » ﺛم ﯾﺧرج ﮐﻔﺎره واﺣدة ﻋﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﻋن
اﻻﯾﻣﺎن اﻟﻌﻣر ﻋﻠﯽ ﻗول ﻣﺣﻣد ﺑﺗداﺧﻠﮭﺎ ﮐﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫ ﺳﯾدی اﻟواﻟد ﻋن اﻟﻣﻘدﺳﯽ ﻋن اﻟﺑﻐﯾﮫ ﻋن ﺷﮭﺎب
اﻻﺋﻣﮫ وﻗﺎل ﺻﺎﺣب اﻻﺻل ھو اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧدی وﻣﺛﻠﮫ ﻓﯽ اﻟﻘﮭﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋن اﻟﻣﻧﯾت وھو اﻟﻣذھب اﻻﻣﺎم
اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل .
واﯾن ﭼﻧﯾن اﻟﻔﺎظ ﮔوﯾد :
» دا ﻣﺑﻠﻎ ددی ﺣﺎﺿر ﻣرده ده ﮐﻔﺎرت ده روژه ﭘﮫ اﺳﻘﺎ ط ﮐﯽ ﻣﺎوﺗﺎﺗﮫ در ﮐری دی« وﭘس از ﺗﻣﺎم
ﺷﺻت ﻗﺑض ﮐﻔﺎرﯾت ﺻوم  ،ﻓدﯾﮫ ﮐﻔﺎرﯾت اﯾﻣﺎن ده ﻗﺑض ﻣﯾﮕرداﻧد ﺑﺎﯾن ﻋﺑﺎرت » داﻣﺑﻠﻎ دی ﺣﺎﺿر
ﻣرده ده ﮐﻔﺎرت داﯾﻣﺎﻧو ﭘﮫ اﺳﻘﺎط ﮐﮫ ﻣﺎوﺗﺎﺗﮫ در ﮐری دی «  ،واﯾﻣﺎن ﺑر ﻧﻔﯽ وﺑر اﺛﺑﺎت ﻓرق ﻧدارﻧد
ﺟﻣﻠﮫ در ﺣﮑم ﮐﻔﺎرت ﺗداﺧل ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻔﺎرت ﺟﻣﻠﮫ ادا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺗداﺧل در ﺣﮑم اﺳت ﻧﮫ
در ﺳﺑب وﺣﮑم اﯾﻧﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾﺳت  ،واﮔر ﻣﯾت ﻣرد ﻣﺗﺎھل ﺑود ﺑرای ﮐﻔﺎرت ظﮭﺎر ازاو ﺑطرز ﮐﻔﺎرت
ﺻوم ﺑﮕرداﻧد ﺑر ﺳر ھرﻧﮑﺎح زن ﻋﻠﯾﺣده ﺟدا ﺟدا ﮐﻔﺎرت ظﮭﺎر ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﻣﺣل ،
ظﮭﺎر ﯾﮏ دردﯾﮕر ﺗداﺧل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد وھر ﭼﮫ ظﮭﺎرات ﯾﮏ زن اﺳت از ھﻣﮫ ﯾﮏ ﮐﻔﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺳت ﻟﮑن
اﮔر زﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌدد ه داﺷت ﺑﺎﯾد ﮐﮫ در دور ﮐﻔﺎرات او اﻣﺗﯾﺎز ﺑﻣﺛل ظﮭﺎر زوﺟﮫ اوﻟﯽ وظﮭﺎر زوﺟﮫ
ﺛﺎﻧﯾﮫ وﺛﺎﻟﺛﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد اﺣﺗﯾﺎطﺂ ﺑرای ﺧروج از ﺧﻼف زﻓر )رح ( ﭘس اﺣﺗﯾﺎط اوﻟﯽ اﺳت واﯾن طور
اﻟﻔﺎظ ﮔوﯾد:
» دا ﻣﺑﻠﻎ ددی ﺣﺎﺿر ﻣرده ده ﮐﻔﺎرت ظﮭﺎر ده زوﺟﮫ اوﻟﯽ ﭘﮫ اﺳﻘﺎط ﮐﯽ ﻣﺎوﺗﺎﺗﮫ در ﮐری دی « ،
وﺑﺎز درد ﻓﻌﮫ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻟﻔظ ﮐﻔﺎرت ظﮭﺎر ) ده زوﺟﮫ ﺛﺎﻧﯾﮫ ( ﻣﯽ ﮔوﯾد وھﮑذا ﺗﺎ اﺧﯾر .
ﻓدﯾﮫ ﺳﺟده ﺗﻼوت ﻣﺛل ﻓدﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎز ﻓرض اﺳت ﻋﻠﯽ اﻻﺣوط وﻧﻣﺎز وروزه ﻧﻔل ﮐﮫ ﭘس از ﺷروع
درآن ﻓﺎﺳد ﮐرده اﻧد وﯾﺎ ﭼﯾزی از آن ﻧذر ﻧﻣوده ووﻓﺎ ﺑﺂن ﻧﺷده ،وﺻﯾﺎم اﻋﺗﮑﺎف ﻣﻧذور ﮐﮫ وﻓﺎﺷده
ﻧﺑﺎﺷد .
واﻣﺎ ﻟﺑث ﻋﺗﮑﺎف را در ﻣﺳﺟد ﻓدﯾﮫ ﻧﯾﺳت اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﺣﮑم ﻧﻣﺎز ﻓرض وروزه ﻓرض در ﺣﻖ ﻓدﯾﮫ
اﺳت وزﮐوه واﺿﺣﯾﮫ وﺻدﻗﮫ ﻓطر وﻋﺷر وﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﺎن را ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻘدار ﺑﺎﻗﯽ ازﯾﺷﺎن ﺑر ذﻣﮫ ﻣرده
ﺑﮕرداﻧد ﭘس اﮔر وﺻﯾت ﻧﻣوده ﺑود  ،اﯾن اﺷﯾﺎ از ﺟﺎﻧب او ھر ﻣﻘدار ازﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﮔر ﻣﺎل وﻓﺎ
ﮐﻧد ﭘس ازان ﻣﺎل ﺑدھﻧد واﮔر ﻣﺎل وﻓﺎ ﻧداﺷت ﺑﺗﺎدﯾﮫ آن ﺑﻘرار ﻣﺎﺗﻘدم دور دھﻧد واﮔر وﺻﯾت ﺑﺂن
ﻧﮑرده ﻟﮑن ﺑﺎ ﻗرار ﻣرده وﻗت ﺣﯾﺎت ﺧود ﺑﻔوت اﯾﺷﺎن ﻣﻌﻠوم ﺷده ﺑود وﺑﺎ اوﻟﯾﺎ را ﺑﻘﺎی ﺑﻌض اﯾﺷﺎن
ﺑر ذﻣﮫ ﻣﯾت ﻣﻌﻠوم ﺑود ھم ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن دور ﺑﻣﻘدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده در ذﻣﮫ او ﺑرای ﺗﻼﻓﯽ اﯾﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾد
 ،وﻋﺑﺎرات ﺗﺎدﯾﮫ ھر واﺣد ازﯾﻧﮭﺎ ﺑر ﻗﯾﺎس ﻋﺑﺎدات اﺳﺑﻖ ﺑﺎﯾد ﺧواﻧد وﭘس از ان ﻓدﯾﮫ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق
ﺷرﻋﯾﮫ ﺣﺳب ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ ﮔرداﻧد ﺑﺎﯾن ﻋﺑﺎرت  » ،داﻣﺑﻠﻎ ددی ﺣﺎﺿر ﻣرده وﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوﻗو ﺷرﻋﯾﮫ
ووﭘﮫ اﺳﻘﺎط ﮐﯽ ﻣﺎوﺗﺎﺗﮫ در ﮐری دی « واﮔر ﻣرده ﻧزد ﻣﺟﻠس دور ﺣﺎﺿر ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻏﺎﺋب ﺑود ﭘس
ﺑﺎﯾد ﮐﮫ 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 ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﮐﺗب ﻓﻘﮫ ﺛﺎﺑت اﺳت  ،ﺑداﻧﮑﮫ
اﮔر ﻣﯾت ﺻﺎﻟﺢ وﻋﺎﺑد وﻣداوم ﺑرا ادای ﻧﻣﺎز وروزه ﺑﺎﺷد ھم ﺑﺎﯾد ﻓدﯾﮫ ﺟﻣﯾﻊ ﻧﻣﺎز ھﺎ وروز ھﺎی او
ﺑﮕرداﻧد اﺣﺗﯾﺎطﺂ ﭼراﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺧﻠل ﻓوات ﺷروط درو ﺑﺎﻗﯽ ﺳت  ،ھﻣﭼﻧﯾن در ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻠﯾل
وﻣﻧت اﻟﺟﻠﯾل ﻣذﮐور اﺳت.

دﻋﺎی دوره ﺣﯾﻠﺔ اﺳﻘﺎط :

ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ دوره ﺣﻠﯾﺔ اﺳﻘﺎط ﺑﮫ ﺑﯾﺎن رﺳﯾد وﻣرده از ﻗروض ﺳﺑﮏ ﺑﺎل وﺑری ذﻣﮫ ﮔردﯾد  ،ﻓﻘﮭﺎ
ﺑر ﺧواﻧدن اﯾن دﻋﺎ ﺑﻌد از ذﮐر ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم و ﺣﻣد وﺻﻠوات ﺗﺎﮐﯾد ﻧﻣوده اﻧد :
»اﻟﻠﮭم ﺗﻘﺑل ھذه اﻟﺣﯾﻠﮫ اﻟﺷرﻋﯾﮫ ﺑﺣرﻣت ﻧﺑﯾﮏ اﻟﻣﺻطﻔﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم واﺟﻌﻠﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟﻣﯾت
ﻧﺟﺎﺗﺂ واﻣﺎﻧﺂ ﻋن اﻟﺗﻘﺻﯾرات واﻟﻧﻘﺎﺋض وﻓﻼ ﺣﺂوﻓراﻏﺂﻟذﻣﺗﮫ ﻋن اﻟﺣﻘوق وﻣﺧﻠﺻﺂ ﻣن اﻟﻌﺗﺎب وﻋذاب
اﻟﺳﻌﯾر  ،اﻟﻠﮭم اﺟﻌل ھﺎ ﻟﮫ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﺟﺑﯾرة وﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻﯽ ﻓدﯾﺔ واﻟﯽ رﺿﺎک وﺳﯾﻠﺔ واﻟﯽ اﻟﺟﻧﮫ
ﻗﺎﺋدة وﻣن اﻟﻧﺎر ﺳﺗرآ او ﺣﺟﺎﺑﺂ  ،اﻟﻠﮭم ﺛﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﻟﻘول اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻠﮭم ﺛﺑت ﻗدﻣﯾﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﺻراط ﯾوم ﺗزل
اﻻﻗدام  ،اﻟﻠﮭم ﺣﺻﮫ ﺑﺎ ﻟروح واﻟراﺣﺔ واﻟﻣﻐﻔره واﻟرﺿوان  ،اﻟﻠﮭم ان ﮐﺎن ﻣﺣﺳﻧﺂ ﻓزد ﻓﯽ اﺣﺳﺎﻧﮫ

وان ﮐﺎن ﻣﺳﯾﺋﺂﻓﺗﺟﺎوز ﻋﻧﮫ وﻟﻘﮫ اﻻﻣن واﻟﺑﺷری واﻟﮑراﻣﺔ واﻟز ﻟﻔﯽ ،واﻏﻔر ﻟﻧﺎ وﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣو ﻣﻧﯾن
 ،وﺻﻠﯽ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯾر ﺧﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣد و اﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ وﺳﻠم ﺑر ﺣﻣﺗﮏ ﯾﺎ ارﺣم اﻟرﺣﻣﯾن «.

دادن ﺻدق از ﻣﺎل ﻣﯾت:

اﻣﺎ در ﻣورد ﺻدﻗﮫ دادن ﺑﮫ ﻧﯾت ﺛواب ﺑراى ﻣﯾت ،اﮔر از ﻣﺎل ﻣﯾت ﺑﺎﺷد ﻛﺳﻰ ﺣﻖ آن ﻛﺎر را ﻧدارد
زﯾرا آن ﻣﺎل دﯾﮕر ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﯾت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ورﺛﮫ اﺳت ﭘس ﺑدون اﺟﺎزه آﻧﮭﺎ ﻛﺳﻰ ﺣﻖ
اﺳﺗﻔﺎده از آن ﻣﺎل را ﻧدارد ،ﻣﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﺷﺧص ﻣﯾت در وﺻﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ﺧود ذﻛرى از ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻓﻘراء و ﯾﺎ
دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل ﺧﯾر آورده ﺑﺎﺷد ﻛﮫ در آﻧﺻورت اﮔر ﻣﻘدار ﻣﺑﻠﻎ وﺻﯾت ﺷده ﻛﻣﺗر از  1/3ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳت
آن وﺻﯾت ﺗوﺳط ورﺛﮫ ﻋﻣﻠﻰ ﺷود.
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﺎﺋز اﺳت ﻛﮫ ﻛﺳﺎن دﯾﮕر ﻧﯾز از ﻣﺎل ﺧودﺷﺎن و ﺑﮫ ﻧﯾت رﺳﯾدن ﺛواب آن ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ
ﺷﺧص ﻣﺗوﻓﻰ ﺻدﻗﮫ ﺑدھد و اﺟر و ﺛواﺑش ﺑراى ﻣﯾت ﻣﯾرﺳد.
ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ از اﺑو ھرﯾرة رﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ در ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﻛﮫ » ﺷﺧﺻﻰ از ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﭘرﺳﯾد ﻛﮫ :ﭘدر ﻣن ﻓوت ﻛرده و وﺻﯾﺗﻰ ﻧﻛرده اﺳت ،و ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺟﺎى ﮔذاﺷﺗﮫ
اﺳت ،ﭘس اﮔر ﺑﺟﺎى او ﺻدﻗﮫ ﺑدھم ﻛﻔﺎره ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﻣﯾﺷود؟ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد:
ﺑﻠﻰ) .ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم .(1630 -
اﻣﺎم ﻧووى رﺣﻣﮫ ﷲ در اﯾن ﻣورد ﻣﯾﮕوﯾد :اﯾن ﺣدﯾث دﻟﯾل ﺑر ﺟﺎﺋز و ﻣﺳﺗﺣب ﺑودن ﺻدﻗﮫ ﺑراى
ﻣﯾت اﺳت و ﺛواب آن ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾت ﺧواھد رﺳﯾد و ﺷﺧص ﺻدﻗﮫ دھﻧده ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺑرد و
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺟﻣﺎع ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮭﺎ اﺳت.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺗﻌداد از ﻋﻠﻣﺎ ء وﻓﻘﮭﺎ اﺳﻘﺎط راﺑﺎ ﺷراﯾط رﻋﺎﯾت ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ
وﺑﺎ ﻧﯾت ﺧﯾر را ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار داده اﻧد  .وﻟﯽ ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎء اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن ﻣورد ﻣﺗﻔﻖ اﻟﻘول اﻧد ﮐﮫ
طرﯾﻘﮫ ادای اﺳﻘﺎط اﻣروزی اﻣر ﺑدﻋت ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﻣﺎل ﺑﻧﺎم اﺳﻘﺎط ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن رﺳم ﺷرﻋﯽ  ،و ﺑدون ﺗﻣﻠﯾك ﻣﺎل ﺑﮫ
ﻣﺳﺗﻣﻧدان واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﮔرداﻧﯾدن ﻣﻘداری از ﭘول وھدﯾﺎ ﺑﯾن ُﻣﻼی ﻣﺣﻠﮫ و اﺷﺧﺎص ﺣرﻓوی ﺑﻧﺎم اﺳﻘﺎط
ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ  :ﺷراﯾط اﺧذ واﺟﺑﺎت را ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻧدارد  ،وورﺛﮫ ﻣﯾت طوری ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﻋﻣل ﺧوﯾش ه ﺷﺧص ﻣﯾت را از ﺗﻣﺎم ﻓراﯾض ﻓوت ﺷده ﻧﺟﺎت دادهاﻧد .
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﻧﺎم اﺳﻘﺎط ﻧﮑﺎﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﮑﺎت ﺷرﻋﯽ آن رﻋﺎﯾت ﻧﮕردﯾده اﺳت
واﯾن ﻧﮑﺎت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
ً
 -1ﻣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺑرای دور و اﺳﻘﺎط اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود از ﻛل ﻣﺎل ﻣﯾت ﺑوده و ﻣﺳﺗﺣﻘﺎن ﺗرﻛﮫ اﻛﺛرا ھﻣﮫ
ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﮔر ﭼﻧﺎنﻛﮫ ﺣﺎﺿر ھم ﺑﺎﺷﻧد ﮔﺎھﯽ در ﻣﯾﺎن آنھﺎ ﺻﻐﯾر )اطﻔﺎل ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ( وﺟود دارد
ﻛﮫ اﺟﺎزه آنھﺎ در ﺷرع اﻋﺗﺑﺎری ﻧدارد.
 -2ﻧﺣوهی ﺗﻣﻠﯾك )دادن ﻣﺎل( ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺣﺎﻟت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧدارد؛ زﯾرا اﮔر ﻓﻘﯾری ﻛﮫ ﺑرای ﺗﻣﻠﯾك آورده ﺷده
اﺳت ،اﮔر ﻣﻘداری از ﺗرﻛﮫ ﻣﯾت را ﺑرای ﺧود ﺑردارد  %99ﺑﺎﻋث اﻧﻛﺎر اھل ﻣﯾت ﺧواھد ﺷد؛ ﺳوای
اﯾنﻛﮫ اﯾن ﻣورد ،ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑﯾﭼﺎره اﺻﻼً ﺗﻔﮭﯾم ﻧﻣﯽﺷود و او ﻧﻣﯽداﻧد ﻛﮫ ﭼﮫ ﻣﯽﮔﯾرد و ﭼﮫ ﭘس
ﻣﯽدھد.
 -3ﺷﺧﺻﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ او ﺗﻣﻠﯾك ﻣﯽﺷود ،ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻓﻘﯾر ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﺑوده ،ﺑﻠﻛﮫ ﻣﺎﺑﯾن ﻣﻼی ﻣﺳﺟد و ﺧﺎدم
ﻣﺳﺟد ،واﺷﺧﺎص ﺣرﻓﯾوی ﻛﺎر دور اﺳﻘﺎط را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد.
ﺣﺗﯽ دﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾﻠﮫ داﯾره اﺳﻘﺎط اﻣﺎم ﻣﺳﺟد ﻣﺣﻠﮫ ﺳﮭم ﻓﻌﺎل ﻣﯾﮕﯾرد ودر اول داﯾره
ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ اﻣﺎم ﻣﺣﻠﮫ اﺳت ﺟﺎی ﻣﯾﮕﯾرد  ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎل وﻣﺗﺎع وھداﯾﺎی اﺳﻘﺎط ﺑدﺳﺗرس اش ﻗرار
داده ﻣﯾﺷود  ،ﮐﻠﻣﺎت ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ ﺧود زﻣزﻣﮫ ﮐرده  ،اﺳﻘﺎط را ﺗﺳﻠﯾم ﺷده ودﺳت ﺑدﺳت ﺑﮫ ﻧﻔر ﭘﮭﻠو ﭘﯾل
ﺧوﯾش ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾد ھد وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻌد از ﺳﮫ دور وﯾﺎھم طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﮔﻔﺗﯾم ،ﻣﺎل اﺳﻘﺎط
دوﺑﺎره ﺑدﺳت ﻣﻼ ﻣﺣل ﻣﯾرﺳد  ،ﻣﻼ ﭘول را اﺣﯾﺎﻧﺂ ﻧﺻف ﮐرده در ﺟﯾب ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮔزارد وﻣﺗﺎﺑﻘﯽ
ﻧﺻف اﺳﻘﺎط را ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯾن داﯾره اﺳﻘﺎط وﯾﺎ ھم ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻏرﺑﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  .وﻣﻼ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ
ﺣﺎﻻ ﮐردن ﻣﯾت از ﻓراﺋﯾض ﻧﻣﺎز  ،روزه  ،زﮐﺎت وﺣﺞ وﺳﺎﯾر ﻓراﯾض ﻗﺿﺎ ی ﻋﻣری ﺧﻼص ﺷد

وﮐﻔﺎره ھﻣﮫ ﻓراﯾض اش ادا ﺷود .وﻣﯾت ﺑری ذﻣﮫ اﻋﻼن ﺷد .اﯾﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻓﺗوای ھﺎی ﺧوﯾش ھﯾﺞ
ﻓﺎﯾده را ﺑرای ﻣﯾت ﻧرﺳﺎﻧدﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ ورﺛﮫ ﻣﯾت را وﻣدﻋﯾون را ﺷﺎﻣل ﮔﻧﺎه ھم ﺳﺎﺧﺗﻧد وﺑﮫ ﺣﻖ ورﺛﮫ
وﺳﺎﯾر ﻣدﻋوﯾن ﺟﻔﺎء ھم ﮐردﻧد.

ﻓﺗوای ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء در ﺑﺎره ﺟوازاﺳﻘﺎط:

ﻓﻘﮭﺎ ﯾﮑﮫ ﻣواﻓﻖ ﺑﮫ ﺗﺎدﯾﮫ اﺳﻘﺎط ﺑرای ﻣﯾت اﻧد  ،در ﻓﺗوای دﯾﻧﯽ ﺧود ﺣﮑم ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻓﮭم اﺳﻘﺎط
وﺗﺎدﯾﮫ اﺳﻘﺎط ﺑر ﻣﯾت از :ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻗران ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت  ،ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻋ َﻠﯽ اﻟﱠ ِذﯾنَ ﯾُ ِطﯾﻘُوﻧَﮫ ِﻓد َﯾﺔٌ َط َﻌﺎ ُم ِﻣﺳ ِﮑﯾن«
اﺳﻘﺎ ط را ﻣﯾﺗوان از اﯾن آﯾﮫ ﻣﺑﺎرک ﺑدﺳت اورد َ » :و َ
)ﺳوره ﺑﻘره آﯾﮫ (184ﺗرﺟﻣﮫ ) :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ روزه ﮔرﻓﺗن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻓدﯾﮫ اش ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﮑﯾن
طﻌﺎم ﺑدھد(.
ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯾﮕوﯾﻧد وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻓدﯾﮫ روزه در ﻗرآن آﻣده اﺳت از آن ﻣﯾﺗوان ﻓدﯾﮫ ﻧﻣﺎز را ﻧﯾز
ﺑدﺳت اورد وﺑر واﺟب ﺑودن آن ﻧﯾز ﺣﮑم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ء وﻓﻘﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﯾﻠﮫ دور اﺳﻘﺎط را در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺟﺎﯾز داﻧﺳﺗﮫ
ک ﺿَﻌﺛﺎ ً
وﻣﯾﮕوﯾﻧد  ،ﻓﮭم ﺣﯾﻠﮫ در ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ  ،طورﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» ُﺧذ ِﺑ َﯾ ِد َ
ﺎﺿرب ِﺑﮫ َوﻻَﺗَﺣ ِﻧث« )ﺳوره ص آﯾﮫ ) (44ﺷﺎﺧﮫ ﺳﺑزه ھﺎ را ﺑﮫ دﺳﺗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑزن ﺳوﮔﻧدت را
َﻓ ِ
ﻣﺷﮑن( .
ﻋﻠﻣﺎ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ  :ﺣﺿرت اﯾوب ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺳرم ﺧوﯾش ﻣﯽ زﻧد  ،ﺑﻧﺂ
ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﺑرای او ﺣﯾﻠﮫ ﺑﯾرون رﻓﺗﻧﯽ از ﺳوﮔﻧد ﻣﺗذﮐره را وﺣﯽ ﻓرﻣود.
ھﻣﭼﻧﺎن ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﺑرای ﯾوﺳف در ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ﻓرﻣود :
دﯾن ا ْﻟ َﻣ ِﻠﮏ…« :ﻣﺎ ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﯾوﺳف را راھﻧﻣﺎﯾﻰ
ﮏ ِﮐدْﻧﺎ ِﻟﯾُو ُ
ﺳ َ
»… ﮐَذ ِﻟ َ
ف ﻣﺎ ﮐﺎنَ ِﻟ َﯾﺄ ْ ُﺧذَ أَﺧﺎهُ ﻓﯽ ِ
ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﯾﻠﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑرادرش را ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺳﻠطﺎن ﻣﺻر در ﻧزد ﺧود ﻧﮕﺎه
دارد .ﺑﻧﺂ ﺣﮑم ﺣﯾﻠﮫ در ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن وﺟود ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از ﺣﮑم ﺣﻠﯾﮫ اﺳﻘﺎ ط ﻣﯾت را ﻧﯾز آن
اﺳﺗﺑﺎط ﻧﻣود .
ﺗﻌدادی ﮐﺛﯾری از ﻓﻘﮭﺎ در ﻣورد ﺣﯾﻠﮫ اﺳﻘﺎط ﺑﺣث ھﺎی ﻣﻔﺻﻠﯽ را ﺑﻌﻣل اورده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﺻﯾل آﻧرا
ﻣﯾﺗوان در ﮐﺗب  ):ﻧوراﻻﯾﺿﺎح ﺻﻔﮫ  63وﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر وطﺣطﺎوی ودرﻣﺧﺗﺎر ﺑﺎب ﻗﺿﺎء ﻓواﺋت ﺻﻔﺣﮫ
 73وﻣراﻗﯽ اﻟﻔﻼح ﺻﻔﺣﮫ  375وﻏﯾره.ﮐﺗب ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﻧد (.
ﻋﻠﻣﺂء ﺑدﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﻓدﯾﮫ» اﺳﻘﺎط « در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾت ﺑدان وﺻﯾت ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺣﺗﯽ واﺟب اﺳت
ﮐﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.

ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ اﻣﺎم اﺑن اﺑزاز ﮐردی در ﻣورد اﺳﻘﺎط:

ﺷﯾﺦ اﺑن اﺑزاز ﮐردی ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﺟﻠﯾل اﻟﻘدر وﻣﺷﮭورﻣذھب اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ در ﺳﺎﺣﮫ ﮐردﺳﺗﺎن
ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﻣوﺻوف طﯽ ﻓﺗوای ﺧوﯾش  ،ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺳﻘﺎط را ﻣورد ﺗﺎ ﺋﯾد ﻗرارداده وﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :
اﮔر ﮐﺳﯽ وﻓﺎت ﮐرد و ﻧﻣﺎزھﺎی اداء ﻧﺷده ) ﻗﺿﺎی ( داﺷت ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﻣﺎز وﺗر ھم ﺑﺎﺷد ﻧﺻف ﺻﺎع
ﮔﻧدم را ﺻدﻗﮫ ﺑدھﯾد و اﮔر ﻣﺎﻟﯽ ﻧداﺷت ﻧﺻف ﺻﺎع ﮔﻧدم را ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ ﻣﺳﮑﯾﻧﯽ ﺑدھﯾد و
ﻣﺳﮑﯾن آﻧرا ﻗﺑول ﮐﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ وارﺛﯾن ﻣﯾّت ﺑدھد و وارﺛﯾن دوﺑﺎره آﻧرا ﺑﮫ ﻣﺳﮑﯾن ﺑدھﻧد و اﯾن
ﮐﺎر را ﺗﮑرار ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯾّت ﺗﻣﺎم ﺷود) .اﻟﻔﺗﺎوی ّ
اﻟﺑزازﯾّﮫ ﺻﻔﺣﮫ  69ﺟﻠد .( 4

ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣ ّﻣد اﻟﺣﺻﮑﻔﯽ در ﻣورداﺳﻘﺎط:

ﺷﯾﺦ ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺻﮑﻔﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﻣﺎی اﺳت ﮐﮫ :ﻋﻣل اﺳﻘﺎط را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎم ﻣﺣ ّﻣد
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 ،ﺑﮫ
اﯾن ﺻورت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﮑﯾﻧﯽ ﺻدﻗﮫ ﺑدھﯾد و ﻣﺳﮑﯾن دوﺑﺎره آﻧرا ﺑرﮔرداﻧد و اﯾن ﮐﺎر را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
)در اﻟﻣﻧﺗﻘﯽ ﻓﯽ ﺷرح اﻟﻣﻧﺗﻘﯽ ﺻﻔﺣﮫ  250ﺟﻠد ( 1
ﻓدﯾﮫ ی ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳدّ .

ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن در ﻣورداﺳﻘﺎط:

ﺷﯾﺦ ﻣﻔﺗﯽ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻋﻠﻣﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟواز اﺳﻘﺎط رای داده اﺳت ﻓﻘﯾﮫ اﺑن

ﻋﺎﺑدﯾن ،طﯽ ﻓﺗوای ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻣل اﺳﻘﺎط را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ وارث ﻣﯾّت ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻏﯾر وارث و ﯾﺎ وﮐﯾل
اﺳﻘﺎط ﮐﻧﻧده ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘراء ﻓدﯾﮫ ﯾﮑﺳﺎل ﻧﻣﺎز ﻣﯾّت را ﺑدھد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻓدﯾﮫ ی ﯾﮑﺳﺎل ﻧﻣﺎز
ﻓﻼﻧﯽ ﭘﺳر ﯾﺎ دﺧﺗر ﻓﻼن اﺳت ﺑﺎ ذﮐر ﻧﺎم و ﻧﺎم ﭘدر ﻣﯾّت و اﯾن ﻣﺎل ﺑﮫ او ﺗﻌﻠّﻖ داﺷت و ﺳﭘس آﻧرا ﺑﮫ
ﻓﻘﯾر ﺑدھد و ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾد اﯾن ﻣﺎل ﺣﺎل ﻣﺎل ﺗو اﺳت و ﻓﻘﯾر ﺑﮕوﯾد :ﻣن اﯾن ﻣﺎل را ﻗﺑول ﮐردم و ﻣﺎﻟﮏ
آن ﺷدم و ﺣﺎﻻ آﻧرا ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ دھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓدﯾﮫ ﻧﻣﺎز ﯾﮑﺳﺎل ﻣﯾت اداء ﻣﯾﮕردد و ﺳﭘس ﺑﮫ  9ﻓﻘﯾر
دﯾﮕر اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد ﭘس از اﯾن ﮐﺎر در ﯾﮏ دور ﻓدﯾﮫ ﻧﻣﺎز  10ﺳﺎل ﻣﯾّت اداء ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﮐﺎر را
ﺑﺎﯾد ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓوت ﺷده ی ﻣﯾّت ﺑﺎﺗﻣﺎم ﺑرﺳد.
وﻗﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎزھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آن  10ﻓﻘﯾر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ی ﯾﮑﺳﺎل ﻓدﯾﮫ ﻧﻣﺎز
ﻣﯾّت ﺑدھد و ﻣﺛل ﻗﺑل ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﯾن از ﻣﺎل ﻓﻼﻧﯽ اﺑن ﯾﺎ ﺑﻧت ﻓﻼﻧﯽ اﺳت و ﻓدﯾﮫ ﺳﺎﺋر اﻋﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
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 ﺑﮫ وارث و ﯾﺎ ﺑﮫ وﮐﯾل او ﺑدھﻧد و ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن اﻣوال ﺑﯾن ﻓﻘراء ﺗﻘﺳﯾم
ﺷود .اﯾن ﯾﮏ ﺣﯾﻠﮫ ی ﺷرﻋﯽ اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز داﻧﺎﺗر اﺳت )ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺧﺎﻟﻖ ﻋﻠﯽ اﻟﺑﺣر
اﻟراﺋﻖ ﺻﻔﺣﮫ  98ﺟﻠد .(2

ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ طﺎھر اﺑن ﻋﺑد اﻟرﺷﯾد اﻟﺑﺧﺎری :

ﯾﮑﯽ دﯾﮕراز ﻋﻠﻣﺎء ،ﮐﮫ در ﺗﺎﺋﯾد اﺳﻘﺎط ﻓﺗوای داده اﺳت ﺷﯾﺦ طﺎھر اﺑن ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﻣﺷﮭور ﺑﮫ
اﻟﺑﺧﺎری ،ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﻣوﺻوف طﯽ ﻓﺗوای ﻓرﻣوده اﺳت  :اﮔر ﻣﯾت ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ارث ﻧﮕذاﺷﺗﮫ ﺑود،
وارث آن ،ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ارزش ﻧﺻف ﺻﺎع ﮔﻧدم ﻗرض ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ ﻣﺳﮑﯾﻧﯽ ﺑدھد ﺳﭘس ﻣﺳﮑﯾن آن ﻣﺎل را
ﺑﮫ وارث ﺑدھد و اﯾن ﮐﺎر را ﺗﮑرار ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎزھﺎی اداء ﻧﺷده ﻣﯾت ﺗﻣﺎم ﺷود) .ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺗﺎوی
ﺻﻔﺣﮫ  192ﺟﻠد .(1
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﯾﺦ زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن ﺑن اﺑراھﯾم طﯽ ﻓﺗوای ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺧواﺳت ﻓدﯾﮫ ﻧﻣﺎز و روزه ی ﭘدرش را ﺑدھد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﻓﻘﯾر اﺳت دو َﻣن
ﮔﻧدم ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ ﻓﻘﯾری ﺑدھد و ﺳﭘس آن ﻓﻘﯾر دو ﻣن ﮔﻧدم را ﺑﮫ او ﺑرﮔرداﻧد و اﯾن ﮐﺎر را اداﻣﮫ دھﻧد
ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎزھﺎ و روزه ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﻧد) .ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺗﺎوی ﺻﻔﺣﮫ  192ﺟﻠد(1

ﻓﺗوای ﺷﯾﺦ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻘﯾدر ﻣورد اﺳﻘﺎط :

وی در ﮐﺗﺎب ﻓواﺋد اﻟﻔﺗﺎوی ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد » :ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﯾّت وﺻﯾت ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎزھﺎی ﻋﻣرش ﯾﻌﻧﯽ
)ﺑﻌد از ﺑﻠوغ( را اﺳﻘﺎط ﮐﻧﻧد ﺣﺗّﯽ اﮔر آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل اداء ﮐرده ﺑﺎﺷد) .ﺑﺧﺎطر اﺣﺗﻣﺎل ﻓﺎﺳد
ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﻧﻘﺻﺎن در ارﮐﺎن آن ھﺎ( )ﺗﻔﺳﯾر روح اﻟﺑﯾﺎن ﺻﻔﺣﮫ  500ﺟﻠد (3
ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ دﯾﮕری ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻋﻼّﻣﮫ ﻣﺣ ّﻣد اﺑواﻟﺳﻌود و ﻋﻼّﻣﮫ ﺣﺳن اﻟﺷرﻧﺑﻼﻟﯽ و
ﻋﻼّﻣﮫ اﻟﺣﻠﺑﯽ و اﻣﺎم اﺑن ﻧﻌﯾم و ﻋﻼﻣﮫ ﻋﺑداﻟواﺣد اﻟﺳﯾوﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻋﻣل دور و اﺳﻘﺎط ﺑرای ﻣﯾت را
ﺟﺎﺋز داﻧﺳﺗﮫ و ﺑر ﺻﺣت آن ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﻧد.

ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣﻣدﺷﻔﯾﻊ ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ در ﻣورد اﺳﻘﺎط:

ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣﻣدﺷﻔﯾﻊ ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﭘدر ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣﻣدﺗﻘﯽ ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺣﻔظﮫﷲ در ﺟواھراﻟﻔﻘﮫ 387/1در ﺟواب
اﺳﺗﻔﺗﺎء از اﺳﻘﺎط ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
»در ﻛﺗﺎبھﺎی ﻓﻘﮫ ،ھمﭼون اﻟدراﻟﻣﺧﺗﺎر ،ﺷﺎﻣﯽ و...ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ﻛﮫ از ﺷراﯾط ﺻﺣت اﺳﻘﺎط ﯾﻛﯽ
اﯾن اﺳت :ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻛﮫ ﭘول داده ﻣﯽﺷود ،او را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﺎﻟك و ﻣﺧﺗﺎر آن ﻗرار دھﻧد ﻛﮫ ھر ﻧوع
ﺗﺻرﻓﯽ در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺧواھد آن را ﻣﺻرف ﻛﻧد ،اﯾن طور ﻧﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﺎ ﯾك دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ دﺳت
دﯾﮕر ﺑر ﻣﯽﮔرداﻧد؛ زﯾرا اﯾن ﯾك ﻋﻣل ﺑﯾﮭودهای اﺳت؛ ﭼﻧﺎنﻛﮫ اﻣروزه ﺣﯾﻠﮫای ﻛﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻧﮫ
اﻋطﺎء ﻛﻧﻧده ،طرف ﮔﯾرﻧده را ﻣﺎﻟك و ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽداﻧد و ﻧﮫ ﮔﯾرﻧده ﭼﻧﯾن ﺗﺻوری دارد ﻛﮫ ﭘول
رﺳﯾده ﺑﮫ دﺳت او در ﻣﻠك و اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻠﻛﮫ دو ﺳﮫ ﻧﻔر ﺟﻣﻊ ﺷده ﻣﺎل ﻣذﻛور را ﺑﺎ
ھم ﻣﯽﮔرداﻧﻧد و ﺣﯾﻠﮫ ﯾﺎد ﺷده را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد و ﮔﻣﺎن ﻣﯽﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﯾت را اداء ﻧﻣودﯾم و از
ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺧود ﻓراﻏت ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾم .در ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ از اﯾن ﻋﻣل ﺑﯾﮭوده ﻧﮫ ﺛواﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﯾت ﻣﯽرﺳد
و ﻧﮫ ﻛﻔﺎره و ﻓدﯾﮫ او اداء ﻣﯽﺷود و اﻧﺟﺎم دھﻧدهی اﯾن ﻛﺎر ﮔﻧﺎهﻛﺎر اﺳت.

ﻋﻼﻣﮫ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﺷﺎﻣﯽ در اﯾن ﻣورد رﺳﺎﻟﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺟﻠﯾل ﻓﯽ اﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟذﻣﺔ ﻣن ﻛﺛﯾر
و ﻗﻠﯾل« ﺗﺣرﯾر ﻧﻣوده و در آن ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾﻧد» :و ﯾﺟب اﻻﺣﺗراز ﻣن ان ﯾدﯾرھﺎ اﺟﻧﺑﯽ اﻻ ّ ﺑوﻛﺎﻟﺔ
ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ او ان ﯾﻛون اﻟوﺻﯽ او اﻟوارث ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻣت .و ﯾﺟب اﻻﺣﺗراز ﻣن ان ﯾﻼﺣظ اﻟوﺻﯽ ﻋﻧد دﻓﻊ
اﻟﺻرة ﻟﻠﻔﻘﯾر اﻟﮭزل او اﻟﺣﯾﻠﺔ ﺑل ﯾﺟب ان ﯾدﻓﻌﮭﺎ ﻋﺎزﻣﺎ ً ﻋﻠﯽ ﺗﻣﻠﯾﻛﮭﺎ ﻣﻧﮫ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺣﯾﻼ ﻣﻼﺣظﺎ ان
اﻟﻔﻘﯾر اذا اﺑﯽ ﻋن ھﺑﺗﮭﺎ اﻟﯽ اﻟوﺻﯽ ﻛﺎن ﻟﮫ ذﻟك ﻻ ﯾﺟﺑر ﻋﻠﯽ اﻟﮭﺑﺔ اﻟﺦ«) .رﺳﺎﻟﮫ ﻣﻧﺣﺔاﻟﺟﻠﯾل،
ﻣﺟﻣوﻋﮫ رﺳﺎﺋل اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﺟﻠد (225/1
ﺧﻼﺻﮫ اﯾنﻛﮫ ،اﻣﻛﺎن دارد ﺑﻧﯾﺎد و اﺳﺎس ﺣﯾﻠﮫ ﻣذﻛور ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻋد ﺷرﻋﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ آن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ
اﻣروزه ﺑﮫ طور رﺳم و رواﺟﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ﺑﻼﺷﺑﮭﮫ )ﯾﻘﯾﻧﺎً( ﻧﺎﺟﺎﯾز ) اﺳت( و ﻣﻔﺎﺳد ﻛﺛﯾرهای در ﺑر
دارد و ﺑﺎﯾد ﺗرك داده ﺷود.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم!

در اﺧﯾر اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻧظر ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣﻣود اﻟﻔﺗﺎوی ﺣﻧﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺷﮭور داراﻟﻌﻠوم زاھدان را
ﻏرض ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺣث ﺗﻘدﯾم ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﯾدارم .
ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣﻣود اﻟﻔﺗﺎوی ﻣﯾﻧوﯾﺳد  :ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻧﯾﺎد و اﺳﺎس ﺣﯾﻠﮫ ﻣذﮐور ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻗواﻋد ﺷرﻋﯽ ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑطور رﺳم و رواﺟﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﻼ ﺷﺑﮭﮫ ﻧﺎﺟﺎﯾز
و ﻣﻔﺎﺳد ﮐﺛﯾرهای در ﺑر دارد و ﺑﺎﯾد ﺗرک داده ﺷود.

ﻣﻔﺎﺳدی ﭼﻧد ﺑطور اﺟﻣﺎل ذﮐر ﻣﯽ ﺷود:

اﻟف :در اﮐﺛر اوﻗﺎت ﻗرآن ﺷرﯾف و ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣراه آن ﺑﺳـﺗﮫ اﺳت ،از ﻣـﺎل ﻣﺗروﮐﮫ ﻣﯾت اﺳت و ﺗﻣﺎم
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎن آن ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ورﺛﮫ ﻣﯾتاﻧـد درآﻧـﺟﺎ ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻟذا اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺷﺗرک آﻧﺎن
ﺑدون اﺟﺎزه ﺣرام اﺳت .و در ﺣدﯾث آﻣده اﺳت» :ﻻﯾﺣل ﻣﺎل اﻣرء اﻻ ﺑطﯾب ﻧﻔﺳﮫ» و ﯾﺎ ھﻣﮫ ﺣﺿور
دارﻧد ﻣﮕر ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎاﻧد ﮐﮫ اﮔر اﺟﺎزه ھم ﺑـدھﻧد ﺷـرﻋﺎ ً اﺟﺎزهاش اﻋـﺗﺑﺎری ﻧـدارد ،و وﻟﯽ و
ﺳرﭘرﺳت او اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎل ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ را در ﭼﻧﯾنﮐﺎری ﺧرج ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧرج ﮐردن ﻣﺎل در ﭼﻧﯾن
ﺟﺎﯾﯽ ﺣرام اﺳت.
ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل در ﻗرآن ﻣﯽ ﻓـرﻣﺎﯾد » :ان اﻟذﯾن ﯾﺎﮐﻠون اﻣوال اﻟﯾﺗﻣﯽ ظﻠﻣﺎ ً اﻧﻣﺎ ﯾﺄﮐﻠون ﻓﯽ ﺑطوﻧﮭم
ﻧﺎرا« ﯾﻌﻧﯽ» :اﻓردی ﮐﮫ اﻣوال ﯾﺗﯾﻣﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﺧرج ﻣﯽﮐﻧﻧد ،آﻧﺎن ﺷﮑم ﺧود را از آﺗش ﺟﮭﻧم
ﭘرﻣﯽﮐﻧﻧد«
ﻟذا دادن وﮔرﻓﺗن ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺣـرام اﺳت.
ب  :ﺑﺎز اﮔر ﻣﺎل ﻣﺷﺗرک ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ورﺛﮫ ﺑﺎﻟﻎ و ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از ھﻣﮫ اﺟﺎزهﮔرﻓﺗﮫ ﺷود،
ﺑﺎز ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص دادﻧش ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار و ﻛﺎر ﻧﺎ ﻣﻣﻛـﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
آﯾﺎ ھﻣﮫ ورﺛﮫ ﺑﺎ طﯾب ﺧﺎطر و رﺿﺎی ﺧوﯾش اﺟﺎزه دادهاﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر طﻌن و ﺳرزﻧش ﻣردم اﺟﺎزه
دادهاﻧد و ﻧﯾز اﺟﺎزهای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر طﻌن و ﺳرزﻧش ﻣردم ﺑﺎﺷد ،طﺑﻖ ﺣدﯾث ﻣذﮐور ﻧﻔﯽ ﺷده ،و
اﻋﺗﺑﺎری ﻧدارد.
ج  :و اﮔرھﻣﮫ اﯾن ﻣواﻧﻊ ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ورﺛﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ رﺿﺎی ﺧوﯾش ﻣﺎل دادهاﻧد ،ﯾﺎ
وارﺛﯽ از ﻣﻠﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود آﻧرا ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧد ،ﺑﺎز ھم ازﻣﻔﺎﺳد ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺛﻼ :روش اﺻﻠﯽ ﺣﯾﻠﮫ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھرﺷﺧص اول ﻗرآن ﺷرﯾف و ﭘول ﻧﻘد داده ﻣﯽﺷود و او را ﺑﺎ وﺿﺎﺣت ﮐﺎﻣل
ﺗﻔﮭﯾمﮐﻧﻧدﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻻن ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺧﺗﺎر ھﺳﺗﯾد ھرطوریﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد درآن ﺗﺻرف ﻛﻧﯾد اﺟﺎزه دارﯾد و
او ﺑـﮫ رﺿـﺎی ﺧوﯾش ﺑدون رﻋﺎﯾت ﮐردن رﺳم و رواج از طرف ﻣﯾت ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑدھد و دوﻣﯽ
ﺑﮫ ﺷﺧص ﺳوﻣﯽ ﺑدھد.
ﻟﯾﮑن درﺣﯾﻠﮫ ﻣروج اﯾن ّﻣﺳﺎﺋل را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .دراول ھرﺷﺧﺻﯽ راﮐﮫ ﭘول ﻣذﮐور ﻣﯽرﺳد ،ﻧﮫ
دھﻧده ﻣﯽ داﻧدﮐﮫ ﭘول در ﻣﻠﮏ ﻓﻘﯾر داﺧل ﺷده و او اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎم داردﮐﮫ درآن ﺗﺻرف ﻧﻣﺎﯾد ،و ﻧﮫ
ﮔﯾرﻧده اﯾن ﺗﺻور و ﺧﯾﺎل را داردﮐﮫ ﻣﺎل ﻣذﮐور در ﻣﻠﮏ ﻣن داﺧل ﺷده اﺳت.
ﻋﻼﻣت ﺻرﯾﺢ و ظﺎھرش اﯾن اﺳتﮐﮫ اﮔرآن ﺷﺧص ﭘوﻟﮭﺎ را ﺑردارد و ﺑـﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﻧدھد ،ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻣﺎل اﯾن را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و ظﺎھراﺳتﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺻورﺗﯽ ﺗﻣﻠﯾﮏ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،و ﺑدون
ﺗﻣﻠﯾﮏ ھﯾﭻ ﻗﺿﺎء وﮐﻔﺎره و ﻧـذر و ﻓدﯾﮫای اداء ﻧﻣﯽﺷود .ﭘس اﯾنﮐﺎر ﺑﯾﮭوده و ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت.

د  :درﺻورت ﻣذﮐور ﻻزم اﺳت ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﻗرار ﻣﯽدھﻧد ،او ﺻﺎﺣب ﻧﺻﺎب ﻧﺑﺎﺷد ﺗﺎﮐﮫ
ﻣﺻرف ﺻدﻗﮫ ﻗرارﮔﯾرد ،ﻣﮕـر ﻋﻣوﻣﺎ ً اﯾـن ﭼﯾزھﺎ را رﻋـﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺗوﺳط اﺋﻣﮫ ﻣﺳﺎﺟدﮐﮫ اﮐﺛر
ﺻﺎﺣب ﻧﺻﺎب ھﺳﺗﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻟذا ھﻣﮫ اﯾنﮐﺎرھﺎ ﺑﯽﺳود و ﺑﯽﻓﺎﯾده ﺑوده ﺑﮫ ﻣﯾت ھﯾﭻ ﻧﻔﻌﯽ
ﻧﻣﯽرﺳد.
ھـ  :و اﮔرﺑﺎﻟﻔرض ﻣﺻـرف ﺻﺣﯾﺢ ﺑرای ﺻدﻗﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷود و ﺑرای او ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﺷدﮐﮫ
ﺑﻌد ازﺗﺣوﯾلﮔرﻓﺗن ﭘوﻟﮭﺎ ،ﻣﺎﻟﮏ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و درﺗﺻرف آﻧﮭﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎم دارد ،و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧﯾر
ﺧواھﯽ ﺑﺎ ﻣﯾت ﺑﮫ ﻓرد دوﻣﯽ ﭘوﻟﮭﺎ را ﻣﯽدھـد و دوﻣﯽ ﺑﮫ ﺳوﻣﯽ و درآﺧر ﺑﮫ ھرﮐﺳﯽﮐﮫ ﻣﯽ رﺳد او
ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺧﺗﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرارﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن از او ﭘسﮔرﻓﺗن و دادن ﻧﺻف آن ﺑﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت و ﺗﻘﺳﯾم
ﻧﻣودن ﻧﺻف دﯾﮕر ﺑرﻏرﺑﺎء و ﻓﻘراء؛ ﺗﺻرﻓﯽ اﺳت در ﻣﻠﮏ ﻏﯾر و ظﻠم ﺑوده ،و از ﻧظر ﺷرع ﻣﻘدس
ﺣرام ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﮐﻣﺎ ﻣر ﻓﯽ اﻟـﺣدﯾث اﻟﻣذﮐور
و :اﮔراﯾن ﺷﺧص آﺧری ﺑرﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣودن آن ﻣﺎل راﺿﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،ﺑﺎز ھم اﻟﺗزام
ﭼﻧﯾن ﺣﯾﻠﮫای ﺑرای ھر ﻣﯾﺗﯽ و آﻧرا ﺟزء واﺟﺑﺎت ﺗﺟﮭﯾـز و ﺗﮑﻔﯾن ﻗرار دادن و ﻻزم داﻧﺳﺗن آن،
اﺣداث ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺷرﯾﻌت آﻧرا »ﺑدﻋت« ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد و اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﺑﮫ دﯾن و ﺣرام
اﺳت).ﻧﻘل از ﺟواھر اﻟﻔﻘﮫ . ( /1:ﻣﺣﻣود اﻟﻔﺗﺎوی داراﻟﻌﻠوم زاھدان .

ﯾﺎدداﺷت :

ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ! ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﯾﺷﺗر در ﻣوﺿوع ﺣﯾﻠﺔ اﺳﻘﺎط را ﻣﯾﺗوان درﮐﺗب :
)ﺟﺎﻣﻊ اﻟرﻣوزﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ  161ودر رد ﻣﺧﺗﺎر ﺟﻠد  2ﺻﻔﺣﮫ  ، 123ودر ﻧور اﻻﯾﺿﺎح واﻟﻣراﻗﯽ
واﻟطﺣطﺎوی ﺻﻔﺣﮫ  101وﺑﺣر اﻟﻖ ﺟﻠد  2ﺻﻔﺣﮫ  284وھﻧدﯾﮫ ﺟﻠد  1ﺻﻔﺣﮫ  220ودرﻣﻧت اﻟﺟﻠﯾل
ﺻﻔﺣﮫ  220از ﺗﺎﻟﯾﻔﺎت ﻋﻼ اﻟدﯾن اﺑن اﺑن اﻟﻌﺎﺑدﯾن وﺳﺎﯾر ﻓﺗوای ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ درﻓوق ذﮐری از
آن ﺑﻌﻣل آﻣد ( ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾد .

وﺻﯾت :

ﻓﺻل دوم
وﺻﯾت

وﺻﯾت ﮐﻠﻣــﮥ ﻋرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧدرز ﮐردن و ﺳﻔﺎرش ﻧﻣودن آﻣده اﺳت .
ھﻣﭼﻧﯾن وﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی  :اﻧدرز دھﻧده ،وﺻﯾت ﮐﻧﻧده ،ﺳﻔﺎرش ﮐﻧﻧده و … آﻣده اﺳت.
وﺻﯾت در اﺻطﻼح ﻓﻘﮫ ؛ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اطﻼق ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣواﻓﻖ ﺳﻔﺎرش و وﺻﯾت ﭘس از ﻣرگ وﺻﯾت
ﮐﻧﻧده ،وی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻣﺣﺗوی وﺻﯾت در اﻣور و اﻣوال وی دﺧﺎﻟت و ﺗﺻرف ﮐﻧد.
ﻓرھﻧﮓ ﻣﻌﯾن ،ﭼﺎپ ﭼﮭﺎرم ،ﺗﮭران ،ﻧﺷر ﺳراﯾش ١٣٨١ ،ش  .اﺻطﻼح » وﺻﯽ« را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﻔﮭوم آورده اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر  :وﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣرگ وﺻﯾت ﮐﻧﻧده ،طﺑﻖ وﺻﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺣﻖ دﺧل
و ﺗﺻرف در اﻣور و اﻣوال ﻣﯾّت را دارد.

ﺗﻌرﯾف وﺻﯾت:

وﺻﯾت از )وﺻﯾت اﻟﺷﻲ أوﺻﯾﮫ( ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،وﻗﺗﻲ ﮐﮫ آن ﭼﯾز را وﺻل ﮐرده
ﺑﺎﺷﻲ:
ﻟذا وﺻﯾت ﮐﻧﻧده آﻧﭼﮫ را در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش دارد ﺑﮫ ﺑﻌد از ﻣرﮔش وﺻل ﻣﻲﮐﻧد.
اﻣﺎ وﺻﯾت در اﺻطﻼح ﺷرع  :ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺳﻔﺎرش ﺷﺧص ﻣﺑﻧﻲ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭘس از
ﻣرگ او )وﺻﯾت ﮐﻧﻧده( ﺟﻧس ،ﻗرض و ﯾﺎ ﻣﻧﻔﻌﺗﻲ را ﺑﮫ ﮐﺳﻲ دﯾﮕر )ﻣوﺻﻲ ﻟﮫ( واﮔذار
ﮐرده و ﺑﺑﺧﺷﻧد.

ﺣﮑم وﺻﯾت :

وﺻﯾت ﺑر ھر ﮐس ﮐﮫ ﻣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﺑل وﺻﯾت( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد واﺟب اﺳت :

ﮑ ْم إِذَا َﺣ َ
ﺿ َر أ َ َﺣدَ ُﮐ ْم
ب َ
ﻋ َﻠﯾّ ُ
طورﯾﮑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ در اﯾن ﺑﺎ ﺑت ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ُ »:ﮐ ِﺗ َ
ﻋ َﻠﻲ ا ْﻟ ُﻣﺗ ﱠ ِﻘ َ
ک َﺧﯾْرا ً ا ْﻟ َو ِﺻﯾﱠﺔُ ِﻟ ْﻠ َوا ِﻟدَﯾ ِْن َواﻻَ ْﻗ َر ِﺑ َ
ﯾن() .ﺑﻘره :
وف َﺣﻘﺎ َ
ﯾن ِﺑﺎ ْﻟ َﻣ ْﻌ ُر ِ
ا ْﻟ َﻣ ْوتُ إِ ْن ﺗَ َر َ
»(180ھﻧﮕﺎﻣﻲ ﮐﮫ ﯾﮑﻲ از ﺷﻣﺎ را ﻣرگ ﻓرا رﺳد اﮔر داراﯾﻲ ﻓراواﻧﻲ از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎي
ﮔذاﺷت ،وﺻﯾت ﺑر ﺷﻣﺎ واﺟب ﺷده اﺳت )و ﺑﺎﯾد( ﺑراي ﭘدر و ﻣﺎدر و ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑطور
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ وﺻﯾت ﮐﻧد ،اﯾن ﺣﻖ واﺟﺑﻲ اﺳت ﺑر ﭘرھﯾزﮐﺎران«.
در ﺣدﯾﺛﯽ از ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر)رض( رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده
اﺳت »:ﻣﺎ ﺣﻖ اﻣري ﻣﺳﻠم ﻟﮫ ﺷﻲ ﯾوﺻﻲ ﻓﯾﮫ ،ﯾﺑﯾت ﻟﯾﻠﺗﯾن إﻻ و وﺻﯾﺗﮫ ﻣﮑﺗوﺑﺔ ﻋﻧده(
»ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑل وﺻﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﻖ ﻧدارد دو ﺷب ﺑﺧواﺑد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
وﺻﯾتﻧﺎﻣﮫاش را ﮐﻧﺎر ﺧود ﻗرار دھد« ).ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ  :ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری(

) ،(5/355/2738ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ) ،(3/1249/1627ﺳﻧن اﺑوداود )ﻋون اﻟﻣﻌﺑود(
) ،(8/63/2845ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی ) ،(2/224/981ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ) ،(2/901/2699ﺳﻧن ﻧﺳﺎﺋﯽ
)6/238

وﺻﯾت در ﻗرآن ﮐرﯾم :

طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﻣﺗذﮐر ﺷدﯾم ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ در ﺳورۀ ﺑﻘره آﯾﮫ  180ﻓرﻣوده اﺳت  ) :ﺑر
ﺷﻣﺎ ﻣﻘرر ﮔردﯾده ﺷده ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﯾﻛﯽ از ﺷﻣﺎ را ﻣرگ ﻓرا رﺳد؛ اﮔر ﭼﯾز ﺧوﺑﯽ از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎی
ﮔذارده ،وﺻﯾت ﺑرای ﭘدر و ﻣﺎدر و ﻧزدﯾﻛﺎن ﺑﮫ طور ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑﻛﻧد .اﯾن ﺣﻘﯽ اﺳت ﺑرای ﭘرھﯾزﻛﺎران( .
وﺻﯾت ﻛردن در ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ،ھر ﭼﻧد ﻋﻣل ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ اﺳت  ،ا ّﻣﺎ ﻣﺳﺗﺣب ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﻛّد اﺳت از آن ﺑﺎ
ﺟﻣﻠﮫ » ﻛﺗب ﻋﻠﯾﻛم « ﺗﻌﺑﯾـر ﺷده و ذﯾل آﯾﮫ آن را ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽﻛﻧد.
زﯾراﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﯽ اﻟﻣﺗﻘﯾن« اﮔر اﯾن ﯾك ﺣﻛم وﺟوﺑﯽ ﺑود؛ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾد » :ﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﯽ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
«.
در آﯾــﮥ ﻓوق ﺑﮫ ﺟﺎی ﻛﻠﻣﮫ » ﻣﺎل « از ﻛﻠﻣﮫ » ﺧﯾر « اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﻛﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﺛروت اﻧﺳﺎن از
طرﯾﻖ ﻣﺷروع ﺑﮫ دﺳت آﯾد و اﻣوال ﻧﺎ ﻣﺷروﻋﯽ ﻛﮫ اﻧﺳﺎن از ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﯽﮔذارد؛ ﺧﯾر ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﻛﮫ ﺷر اﺳت.
در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻛﯾدھﺎی ﻓراواﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ وﺻﯾت ﺷده ،ازﺟﻣﻠﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺻﻠّﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣده اﺳت  »:ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﯽ ﻻﻣرء ﻣﺳﻠم ان ﯾﺑﯾت ﻟﯾﻠﺔ اﻻ و وﺻﯾﺗﮫ ﺗﺣت رأﺳﮫ « ﺳزاوار
ﻧﯾﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷب ﺑﺧواﺑد ﻣﮕر اﯾن ﻛﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫاش زﯾر ﺳر او ﺑﺎﺷد ) ﻣﻧظور آﻣﺎده ﺑودن وﺻﯾت
اﺳت( » .ﻣن ﻣﺎت ﺑﻐﯾر وﺻﯾﺔ ﻣﺎت ﻣﯾﺗﺔ ﺟﺎھﻠﯾﺔ؛ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﺑدون وﺻﯾت از دﻧﯾﺎ ﺑرود ،ﻣرگ او ﻣرگ
ﺟﺎھﻠﯾت اﺳت .
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم و ﺳﻔﺎرش اﻛﯾد ﺑﮫ وﺻﯾت دارﻧد ،ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﻰ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
اﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎن وﺻﯾت ﻛﻧد و وﺻﯾت ﻧﺎﻣﺔ او ھر ﺷب زﯾر ﺳرش ﺑﺎﺷد و ﺷﺑﻰ را ﺑدون آن ﻧﮕذراﻧد» :
ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻟﻠﻣؤﻣن أن ﯾوﺻﻰ .ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻻﻣرء ﻣﺳﻠم آن ﯾﺑﯾت ﻟﯾﻠﺔ ّإﻻ وﺻﯾّﺗﮫ ﺗﺣت رأﺳﮫ «
آﻧﺣﺿرت ﺑر اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﭘﺎى ﻓﺷرده و ﭼﻧﯾن ﻣﻰ ﻓرﻣود :ﻛﺳﻰ ﻛﮫ ﺑدون وﺻﯾّت ﺑﻣﯾرد ﺑﮫ ﻧوع ﻣرگ
ﺑﻐﯾر وﺻﯾّ ٍﺔ ﻣﺎت ﻣﯾﺗﺔً ﺟﺎھﻠﯾﺔً « .
ﺟﺎھﻠﯾت ﻣرده اﺳت» :ﻣن ﻣﺎت ٍ

وظﯾﻔـﮥ ﺷرﻋﯽ ﻣؤﻣن درﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر:

ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ :ﺳﻧت آﻧﺣﺿرت ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﯾن ﺑود زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت ﺷﺧﺻﯽ
ﻣرﯾض ﻣﯾرﻓت  ،در ﺟﻧب اﯾﻧﮑﮫ وﺻﺎﯾﺎ ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺟﮭت آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن ﺷﺧص ﻣرﯾض ﺑﮫ ﺳﻔر آﺧرت
ھﻣرای ﻣرﯾض ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎورد  .وآﻧﺎن را ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺑﮫ اﻣر ﻣﯽﻧﻣود .

ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﺷرﻋﯽ ﻣرﯾض :
 -1ﺷﺧص ﻣرﯾض وﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺳﻔر اﺧرت در ﭘﯾﺷرو دارد وﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح در اﺣﺗﺿﺎر ﻗرار داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗﺿﺎ و ﻗدر اﻟﮭﯽ ﺧﺷﻧود ﺑﺎﺷد و در ﺑراﺑر ﺗﻘدﯾر اﻟﮭﯽ ،ﺻﺑر را ﭘﯾﺷﮫ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ  ،و
ﮔﻣﺎﻧش ﺧوﯾش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻧﯾﮑو ﮔرداﻧد ،ﮐﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ او ﺧواھد ﺑود.
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺷﮑ ََر َﻓﮑَﺎنَ َﺧﯾ ًْرا
» َ
ﺳ ﱠرا ُء َ
ک ﻷ َ َﺣ ٍد إِﻻ ﱠ ِﻟ ْﻠ ُﻣ ْؤ ِﻣ ِن إِ ْن أ َ َ
ﺻﺎ َﺑﺗْﮫُ َ
ﻋ َﺟﺑًﺎ ِﻷ ْﻣ ِر ا ْﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣ ِن إِنﱠ أ َ ْﻣ َرهُ ُﮐﻠﱠﮫُ َﺧﯾ ٌْر َو َﻟﯾ َ
ْس ذَا َ
ﺻ َﺑ َر َﻓﮑَﺎنَ َﺧﯾ ًْرا َﻟﮫُ« ) .ﻣﺳﻠم ،ﺑﯾﮭﻘﯽ و اﺣﻣد( .
ﺻﺎ َﺑﺗْﮫُ ﺿ ﱠَرا ُء َ
َﻟﮫُ َو ِإ ْن أ َ َ
) ﺷﺄن ﻣوﻣن ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز اﺳت ،زﯾرا ﺗﻣﺎم اﻣورش ﺑﮫ ﺧﯾر او ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷود و اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺑﺟز
ﻣوﻣن ،ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﻧدارد .ﻣوﻣن ھﻧﮕﺎم ﺷﺎدی ،ﺧدا را ﺳﭘﺎس ﻣﯽﮔوﯾد ،و اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اوﺳت .و ھﻧﮕﺎم
ﻣﺻﯾﺑت ،ﺻﺑر را ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎز ھم اﯾن ﺻﺑر ﺑﮫ ﺧﯾر اوﺳت.
در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕر ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﱠ
ﺎ pﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠل « ) ﻣﺳﻠم ،ﺑﯾﮭﻘﯽ و اﺣﻣد) (.ھﯾﭻ ﮐس از ﺷﻣﺎ
ﺳنُ اﻟظنﱠ ِﺑ ﱠ ِ
» ﻻَ ﯾَ ُﻣوﺗ َنﱠ أ َ َﺣدُ ُﮐ ْم إِﻻ ﱠ َو ُھ َو ﯾُﺣْ ِ
ﻧﻣﯾرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻣﺎﻧش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻧﯾﮑو ﺑﺎﺷد(.
 -2اﻧﺳﺎن ﻣوﻣن در ھﻧﮕﺎم ﻣرض ﻣوت ،ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺎن ﺑﯾم و اﻣﯾد ﺑﺎﺷد ،در ﺑراﺑر ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده از
ﷲ ﺑﺗرﺳد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎر ،اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷد.
َ
ک
ﯽ دَ َﺧ َل َ
َﺎب َو ُھ َو ِﻓﯽ ا ْﻟ َﻣ ْو ِ
ت ﻓ َﻘﺎ َل َﮐﯾ َ
ﻋ َﻠﻰ ﺷ ّ ٍ
ْف ﺗ َ ِﺟدُ َ
در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت اﻧس رواﯾت اﺳت» :أَنﱠ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱠ
ﻋ ْﺑ ٍد ِﻓﯽ
ب َ
ﺳو ُل ﱠ ِ
ﺳو َل ﱠ ِ
َﻗﺎ َل َو ﱠ ِ
ا pأَﻧِّﯽ أ َ ْر ُﺟو ﱠ
ﺎف ذُﻧُوﺑِﯽ َﻓ َﻘﺎ َل َر ُ
اَ pﯾﺎ َر ُ
اَ َpو ِإ ِﻧّﯽ أ َ َﺧ ُ
ﺎن ِﻓﯽ َﻗ ْﻠ ِ
ا pﻻ َ ﯾَﺟْ ﺗ َ ِﻣ َﻌ ِ
ﺎف«
ِﻣﺛْ ِل َھذَا ا ْﻟ َﻣ ْو ِط ِن ِإﻻ ﱠ أ َ ْﻋ َطﺎهُ ﱠ
اَ ُpﻣﺎ َﯾ ْر ُﺟو َوآ َﻣ َﻧﮫُ ِﻣ ﱠﻣﺎ َﯾ َﺧ ُ
) رﺳول اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧزد ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺳﺗر ﻣرگ ﺑﺳر ﻣﯽﺑرد ،رﻓت و ﭘرﺳﯾد :ﺧود
را در ﭼﮫ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ؟ ﮔﻔت :ای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ،ﺑﮫ ﷲ ﺳوﮔﻧد ،ﻣن ﺑﮫ رﺣﻣتھﺎی ﭘروردﮔﺎر
اﻣﯾدوارم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ،از ﮔﻧﺎھﺎﻧم ﺑﯾﻣﻧﺎک ھﺳﺗم .رﺳول اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﺑﯾم و
اﻣﯾد در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ در دل ھﯾﭻ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ او اﻣﯾدوار
اﺳت ﺑﮫ وی ﻣﯽدھد و از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾم دارد ،ﻧﺟﺎتاش ﻣﯽدھد( .
 -3ﺑﺎ وﺟود ﻣرﯾﺿﯽ ﺳﺧت ،ﺑرای ﻣرﯾض  ،ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آرزوی ﻣرگ ﻧﻣﺎﯾد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ام اﻟﻔﺿل
رواﯾت ﻣﯽﮐﻧد:
ﺎس َو ُھ َو َﯾ ْ
ﺎس َﯾﺎ َ
ﺷﺗ َ ِﮑﯽ َﻓﺗ َ َﻣﻧﱠﻰ ا ْﻟ َﻣ ْوتَ َﻓ َﻘﺎ َل َﯾﺎ َ
ﯽ دَ َﺧ َل َ
ا pﻻَ ﺗَﺗ َ َﻣنﱠ ا ْﻟ َﻣ ْوتَ
ﺳو ِل ﱠ ِ
ﻋ ﱠم َر ُ
ﻋ َﻠﻰ ا ْﻟ َﻌﺑﱠ ِ
ﻋﺑ ﱠ ُ
»أَنﱠ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱠ
ﮏ َﻓﻼَ
ﺳﯾﺋ ًﺎ َﻓ ِﺈ ْن ﺗ ُ َؤ ﱠﺧ ْر ﺗ َ ْ
ﮏ َو ِإ ْن ُﮐ ْﻧتَ ُﻣ ِ
ِإ ْن ُﮐ ْﻧتَ ُﻣﺣْ ِ
ﺳﺎﻧًﺎ ِإ َﻟﻰ ِإﺣْ َ
ﺳﻧًﺎ ﺗ َ ْزدَادُ ِإﺣْ َ
ﺳﺗ َ ْﻌ ِﺗ ْب َﺧﯾ ٌْر َﻟ َ
ﮏ َﺧﯾ ٌْر َﻟ َ
ﺳﺎ ِﻧ َ
ﺗَﺗ َ َﻣنﱠ ا ْﻟ َﻣ ْوتَ «
) رﺳول اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷد .ﻋﺑﺎس؛ ﮐﺎ ﮐﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
؛ ﮐﮫ ﻣرﯾض ﺑود ،آروزی ﻣرگ ﮐرد .رﺳول ﷲ ﻓرﻣود :ﮐﺎﮐﺎ ﺟﺎن! آرزوی ﻣرگ ﻧﮑن .زﯾرا ،اﮔر
ﻧﯾﮑوﮐﺎر ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎ زﻧده ﻣﺎﻧدن ،ﻓرﺻت ﻧﯾﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ و اﮔر ﺑدﮐﺎر ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎ زﻧده ﻣﺎﻧدن ،ﻓرﺻت
ﺗوﺑﮫ از ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽرﺳد و اﯾن ﺑراﯾت ﺑﮭﺗر اﺳت .ﭘس آرزوی ﻣرگ ﻣﮑن .
و در ﺣدﯾث اﻧس آﻣده اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود:
» َﻓ ِﺈ ْن ﮐَﺎنَ ﻻ َ ﺑُدﱠ َﻓﺎ ِﻋﻼً َﻓ ْﻠﯾَﻘُ ْل اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم أَﺣْ ِﯾ ِﻧﯽ َﻣﺎ ﮐَﺎ َﻧتْ ا ْﻟ َﺣ َﯾﺎةُ َﺧﯾ ًْرا ِﻟﯽ َوﺗ َ َوﻓﱠﻧِﯽ ِإذَا ﮐَﺎﻧَتْ ا ْﻟ َو َﻓﺎةُ َﺧﯾ ًْرا
ِﻟﯽ« )ﺑﺧﺎری ،ﻣﺳﻠم ،ﺑﯾﮭﻘﯽ و دﯾﮕران(
ﺗرﺟﻣﮫ :اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑود .ﭼﻧﯾن ﺑﮕوﯾد :ﭘروردﮔﺎرا! ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧده ﺑودن ﺑراﯾم ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﻣرا
زﻧده ﻧﮕﮫ دار ،و ھر وﻗت ،ﻣردن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ )دﯾن ودﻧﯾﺎی( ﻣن اﺳت ،ﻣرا ﺑﻣﯾران .
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ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﻗﺑل از ﻣرگ و ﻓرارﺳﯾدن روزی ﮐﮫ در آن ،ﭘول و
ﺛروت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ،ﺣﻖ ﻣردم را ﺑﭘردازﯾد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ،اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ طﻠﺑﮑﺎران
داده ﻣﯽﺷود .اﮔر ﮐﻔﺎﯾت ﻧﮑﻧد ،اﻋﻣﺎل ﺑد طﻠﺑﮑﺎران ،ﺑر دوش او ﻧﮭﺎده ﻣﯽﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن رﺳول اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از ﺻﺣﺎﺑﮫ ﭘرﺳﯾد:

س ِﻣ ْن أ ُ ﱠﻣ ِﺗﯽ َﯾﺄْﺗِﯽ َﯾ ْو َم
س ِﻓﯾ َﻧﺎ َﻣ ْن ﻻ َ د ِْر َھ َم ﻟَﮫُ َوﻻَ َﻣﺗَﺎ َ
ع َﻓ َﻘﺎ َل ِإنﱠ ا ْﻟ ُﻣ ْﻔ ِﻠ َ
س َﻗﺎﻟُوا ا ْﻟ ُﻣ ْﻔ ِﻠ ُ
»أَﺗَد ُْرونَ َﻣﺎ ا ْﻟ ُﻣ ْﻔ ِﻠ ُ
ب َھذَا
ﺻﻼَ ٍة َو ِﺻ َﯾ ٍﺎم َو َزﮐَﺎ ٍة َو َﯾﺄْﺗِﯽ َﻗ ْد َ
ا ْﻟ ِﻘ َﯾﺎ َﻣ ِﺔ ِﺑ َ
ف َھذَا َوأ َ َﮐ َل َﻣﺎ َل َھذَا َو َ
ﮏ دَ َم َھذَا َوﺿ ََر َ
ﺷﺗ َ َم َھذَا َو َﻗذَ َ
ﺳ َﻔ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ أ ُ ِﺧذَ ِﻣ ْن َﺧ َطﺎ َﯾﺎ ُھ ْم
ﺳ َﻧﺎﺗُﮫُ َﻗ ْﺑ َل أ َ ْن ﯾُ ْﻘﺿَﻰ َﻣﺎ َ
ﺳ َﻧﺎ ِﺗ ِﮫ َﻓ ِﺈ ْن َﻓ ِﻧﯾَتْ َﺣ َ
ﺳ َﻧﺎﺗِ ِﮫ َو َھذَا ِﻣ ْن َﺣ َ
َﻓﯾُ ْﻌ َطﻰ َھذَا ِﻣ ْن َﺣ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ ﺛ ُ ﱠم ُ
َﻓ ُ
ط ِر َح ِﻓﯽ اﻟﻧﱠ ِﺎر« ) آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯾد ﻣﻔﻠس ﮐﯾﺳت؟ ﻋرض ﮐردﻧد :ﻧزد ﻣﺎ ﻣﻔﻠس ﮐﺳﯽ
ط ِر َﺣتْ َ
اﺳت ﮐﮫ ﭘول و ﺛروﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻔﻠس اﻣت ﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ روز ﻗﯾﺎﻣت ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ،روزه ،ﺣﺞ و زﮐﺎت ﺑﮫ ھﻣراه دارد وﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺳزا ﮔﻔﺗﮫ ،دﯾﮕری را ﺗﮭﻣت زده،
ﻣﺎل ﮐﺳﯽ را ﺧورده و ﺧون ﮐﺳﯽ را رﯾﺧﺗﮫ و دﯾﮕری را ﺷﻼق زده اﺳت .ﻧﯾﮑﯽھﺎﯾش ﺑﮫ اﯾن و آن،
داده ﻣﯽﺷود .اﮔر ﻧﯾﮑﯽھﺎﯾش ﻗﺑل از ﺑدھﮑﺎریھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳد ،ﮔﻧﺎھﺎن اﻓراد طﻠﺑﮑﺎر را ﺑﮫ او ﻣﯽدھﻧد
و وی را ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽاﻧدازﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﻣوده اﺳت:
َ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ﺳ ِﯾّﺋَﺎتُ « )ھرﮐس در ﺣﺎﻟﯽ
» َو َﻣ ْن َﻣﺎتَ َو َ
ﺳﻧﺎتُ َواﻟ ﱠ
ْس ِﺑﺎﻟدِّﯾﻧ ِﺎر َوﻻ ِﺑﺎﻟدّ ِْر َھ ِم َوﻟ ِﮑﻧ َﮭﺎ اﻟ َﺣ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ دَ ْﯾنٌ ﻓﻠﯾ َ
ﺑﻣﯾرد ﮐﮫ ﻣدﯾون اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ،درھم و دﯾﻧﺎر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﯾﮑﯽھﺎ
و ﺑدیھﺎ اﺳت(.
و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد :دو ﻧوع ﻗرض وﺟود دارد :ھر ﮐس در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻣﯾرد ﮐﮫ ﻗﺻد ادای دﯾن را
ھﻧﮕﺎم ﻗرض ﮔرﻓﺗن داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻣن )ﭘﯾﺎﻣﺑر( وﻟﯽ او ھﺳﺗم و دﯾﻧش را از ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻣﯽﭘردازم وﻟﯽ
ھر ﮐس ﺑﻣﯾرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗرض ﮔرﻓﺗن ،ﻗﺻد ﭘرداﺧت آن را ﻧﮑرده اﺳت ،اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮑش ﺑﮫ
طﻠﺑﮑﺎران داده ﻣﯽﺷود .ﭼون در آن روز ،دﯾﻧﺎر و درھم )ﭘول( ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽآﯾد.
ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑدﷲ ﻣﯽﮔوﯾد:
ﺷب ﻗﺑل از ﻏزوه اﺣد ،ﭘدرم ﻣرا ﻧزد ﺧود ﺧواﺳت و ﮔﻔت :ﻣن ﺧودم را اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﮫ از
ﻣﯾﺎن اﺻﺣﺎب رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧود ،ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﮔذارم ،ﺗو ھﺳﺗﯽ .ﻣن ﻣدﯾون ھﺳﺗم .ﻗرض ھﺎی ﻣرا ادا ﮐن .و ﺑﺎ ﺧواھراﻧت ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ رﻓﺗﺎر ﮐن.
ﺟﺎﺑر ﻣﯽﮔوﯾد :ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ،ﻣﺑﺎرزه آﻏﺎز ﺷد و ﭘدرم ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد.
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وﺻﯽ ﻓِﯾ ِﮫ
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾدَ » :ﻣﺎ َﺣ ﱡ
ﻖ ا ْﻣ ِر ٍئ ُﻣ ْ
ﺳ ِﻠ ٍم ﯾَ ِﺑﯾتُ َﻟ ْﯾ َﻠﺗَﯾ ِْن َو َﻟﮫُ ﺷ َْﯽ ٌء ﯾُ ِ
ِإﻻ ﱠ َو َو ِﺻﯾﱠﺗُﮫُ َﻣ ْﮑﺗُوﺑَﺔٌ ِﻋ ْﻧدَهُ « ) ھر ﮐس ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل وﺻﯾت دارد ،ﺑﺎﯾد وﺻﯾﺗش را ﺑﻧوﯾﺳد و
ھﻣواره ھﻣراه ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺣﻖ ﻧدارد دو ﺷب ﭘﯾﺎﭘﯽ ،ﺳﭘری ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﺻﺗﯾش آﻣﺎده
ﻧﺑﺎﺷد.
ٌ
ﮏ ِإﻻ ﱠ
اَ ُp
ﻋﺑدﷲ اﺑن ﻋﻣر ﻣﯽﮔوﯾدَ » :ﻣﺎ َﻣ ﱠرتْ َ
ﺳو َل ﱠ ِ
اَ p
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﯽ َﻟ ْﯾ َﻠﺔ ُﻣ ْﻧذُ َ
ﺳ ِﻣﻌْتُ َر ُ
ﺳﻠﱠ َم َﻗﺎ َل ذَ ِﻟ َ
ﻋ َﻠ ﱠ
َو ِﻋ ْﻧدِی َو ِﺻﯾﱠ ِﺗﯽ«
)از روزی ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث را از رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷﻧﯾدهام ھﯾﭻ ﺷﺑﯽ را ﺑدون وﺻﯾت،
ﺑﮫ ﺻﺑﺢ ﻧرﺳﺎﻧﯾدهام(.
 -6ﻣرﯾض ﺑﺎﯾد در ﺣﻖ ﺧوﯾﺷﺎوﻧداﻧﯽ ﮐﮫ از او ارث ﻧﻣﯽﺑرﻧد وﺻﯾت ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﻋ َﻠﻰ ۡٱﻟ ُﻣﺗ ﱠ ِﻘﯾنَ ﴾
وف َﺣﻘﺎ َ
ک َﺧ ۡﯾ ًرا ۡٱﻟ َو ِﺻﯾﱠﺔُ ِﻟ ۡﻠ ٰ َو ِﻟد َۡﯾ ِن َو ۡٱﻷ َ ۡﻗ َر ِﺑﯾنَ ِﺑ ۡﭑﻟ َﻣ ۡﻌ ُر ۖ ِ
﴿ ِإذَا َﺣﺿ ََر أ َ َﺣدَ ُﮐ ُم ۡٱﻟ َﻣ ۡوتُ ِإن ﺗ َ َر َ
)ﺳوره اﻟﺑﻘرة.(180 :
)وﻗﺗﯽ زﻣﺎن ﻣوت ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﻓرا ﻣﯽرﺳد ،در ﺣﻖ واﻟدﯾن و ﺳﺎﯾر ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان وﺻﯾت ﺑﮑﻧد ،اﮔر
ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت اﯾن ﺣﻘﯽ اﺳت ﺑر ﮔردن ﭘرھﯾزﮔﺎران.
 -7اﻧﺳﺎن ﻣرﯾض ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳوم ﺗرﮐﮫ را وﺻﯾت ﮐﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﺳوم ﺑﺎﺷد.
 -8ﻣرﯾض در وﻗت وﺻﯾت ،دو ﻧﻔر ﻣرد ﻋﺎدل و ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﺑر وﺻﯾت ﺗﺣرﯾر ﺷده ﺧوﯾش ﺷﺎھد ﻗرار
ﺑدھد ،اﮔر دو ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭘﯾدا ﻧﺷد ،دو ﻧﻔر ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن را ھم ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺣﯾث ﺷﺎھد اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد ،
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن در آﯾﮫ  106اﻟﯽ  108ﺳوره ﻣﺎﺋده در ﻣورد ﺷﮭﺎدت ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﺳت.
 -9وﺻﯾت ﺑرای واﻟدﯾن و ﺳﺎﯾر ﺧوﯾﺷﺎوﻧداﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﯾت ارث ﻣﯽﺑرﻧد ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ آﯾﮫ ﻣﯾراث ،ﻣﻧﺳوخ
ﺷده اﺳت و رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺧطﺑﮫ ﺣﺟﺔ اﻟوداع ﺑطور روﺷن و ﺷﻔﺎف آن را
ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﻓرﻣوده اﺳت:

ث «) .ﺧداوﻧد ﺣﻖ ھر ﺻﺎﺣب ﺣﻖ را داده اﺳت.
ﻖ َﺣﻘﱠﮫُ َﻓﻼَ َو ِﺻﯾﱠﺔَ ِﻟ َو ِار ٍ
» ِإنﱠ ﱠ َ
اَ pﻗ ْد أ َ ْﻋ َطﻰ ُﮐ ﱠل ذِی َﺣ ّ ٍ
اﮐﻧون وﺻﯾت ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از وﺻﯾت ﮐﻧﻧده ،ارث ﻣﯽﺑرد ،ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت(.
ﺗوﺿﯾﺢ :
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺳﺦ در واﻗﻊ ،ﻗرآن اﺳت و ﺣدﯾث ،ﻣﺑﯾن اﯾن ﻣطﻠب اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﺧطﺑﮫ
ﺣﺟﮫ اﻟوداع ﺑر ﻣﯽآﯾد .ﺑر ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽﭘﻧدارﻧدﮐﮫ ﻧﺎﺳﺦ اﯾن ﺣﮑم ،ﺣدﯾث اﺳت .از اﯾﻧرو
ﺑرﺧﯽ از ﻣﻌﺎﺻرﯾن روی آن ﺧرده ﮔﯾری ﻧﻣوده و ﮔﻔﺗﮫاﻧد :ﺣدﯾث ،ﺧﺑر واﺣد اﺳت و ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎﺳﺦ
ﻗرآن ﺑﺎﺷد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻور ،ﺑﺎطل اﺳت .زﯾرا ﺻﺣﯾﺢ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺑر واﺣد ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎﺳﺦ
ﻗرآن ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎﺳﺦ در واﻗﻊ ،آﯾﮫ ﻣﯾراث اﺳت .ﻓرﺿﺎ ً اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﻧﺎﺳﺦ ،ﺣدﯾث اﺳت.
ﺣدﯾث واﺣد ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﻠﻣﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻧﺎﺳﺦ ﺑودن را دارد .ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﺣدﯾث ﻣﺗواﺗر اﺳت و ﻣﺗواﺗر
ﺑودن آن ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از اﺳﻧﺎد و طرق ﺣدﯾث آﮔﺎھﯽ دارد ،ﭘﻧﮭﺎن ﻧﯾﺳت.
 -10ﻓراﻣوش ﻧﺑﺎﯾد ﮐرد ﮐﮫ  :ﺿرر رﺳﺎﻧدﯾدن ﺑﮫ دﯾﮕران ،در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺣرام اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ
ﺷﺧﺻﯽ درﺑﺎره ﻣﺣروم ﺷدن ﺑﻌﺿﯽ از وارﺛﺎن از ارث ،وﺻﯾت ﮐﻧد .ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ
ﺻ ٰﻰ ﺑِ َﮭﺎ ٓ أ َ ۡو د َۡﯾ ٍن َ
ﻏ ۡﯾ َر ُﻣ َ
ﺿﺎ ٖ ۚ ّٓر
دﯾﮕر ﺗرﺟﯾﺢ دھد .ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ِ » :ﻣ ۢن َﺑ ۡﻌ ِد َو ِﺻﯾﱠ ٖﺔ ﯾُو َ
ﻋ ِﻠﯾ ٌم َﺣ ِﻠ ٞﯾم «
ٱَ ُp
َو ِﺻﯾﱠ ٗﺔ ِ ّﻣنَ ﱠ ۗ ِ
ٱَ pو ﱠ
) ﺳوره اﻟﻧﺳﺎء :آﯾﮫ  ) (12در وﺻﯾت ،ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺿرر ﻧرﺳﺎﻧﯾد ،اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺧداوﻧد اﺳت و ﺧدا داﻧﺎ
و ﺷﮑﯾﺑﺎ اﺳت(.
و رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﻻ ﺿرر و ﻻ ﺿرار ،ﻣن ﺿﺎر ﺿﺎره ﷲ و ﻣن ﺷﺎق،
ﺷﺎﻗﮫ ﷲ« ).ﺿرر رﺳﺎﻧﯾدن ﺑﮫ ﺧود و دﯾﮕران درﺳت ﻧﯾﺳت ،ھر ﮐس در ﺻدد ﺿرر رﺳﺎﻧدن ﺑﺎﺷد،
ﺧداوﻧد ﺑﺎو ﺿرر ﻣﯽرﺳﺎﻧدو ھر ﮐس در ﺻدد ﻣﺷﻘت )دﯾﮕران( ﺑﺎﺷد ،ﺧداوﻧد او را در ﻣﺷﻘت
ﻣﯽاﻧدازد( .
 -11ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ وﺻﯾت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ،ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد وآﻧرا ﺑﺎطل و ﻣردود ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد .
َ
ْس ِﻓﯾ ِﮫ ﻓ ُﮭ َو َردﱞ«) .ھر
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾدَ » :ﻣ ْن أَﺣْ د ََث ﻓِﯽ أ َ ْﻣ ِر َﻧﺎ َھذَا َﻣﺎ َﻟﯾ َ
ﮐس در دﯾن ﻣﺎ ﺑدﻋت و ﭘدﯾدهای ﺑوﺟود آورد ،ﻣردود اﺳت(.
و در ﺣدﯾث ﻋﻣران ﺑن ﺣﺻﯾن آﻣده اﺳت :ﺷﺧﺻﯽ ھﻧﮕﺎم ﻣرﯾﺿﯽ ﻣرگ ،ﺷش ﻏﻼم را ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺛروت او ﺑودﻧد آزاد ﮐرد .وارﺛﺎﻧش ﻧزد رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣدﻧد و ﺷﮑﺎﯾت ﮐردﻧد .رﺳول
ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود:
)اﮔر ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﺗﻣﯽ را ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت ،ﺑر او ﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه ﻧﻣﯽﺧواﻧدم(.
راوی ﻣﯽﮔوﯾد:
آﻧﮕﺎه رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯾﺎن آن ﺷش ﻏﻼم ،ﻗرﻋﮫ اﻧداﺧت و دو ﻧﻔر از آﻧﺎن را ﮐﮫ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳوم ﻣﺎل ﻣﯾت ﺑود ،آزاد ﮐرد و ﭼﮭﺎر ﻧﻔر دﯾﮕر را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اول ﺑرﮔرداﻧﯾد.
 -12ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﻏﻠب ﻣردم در اﯾن زﻣﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑدﻋتھﺎی ﻣﺗﻌدد در اﻣور دﯾن و ﺑﺧﺻوص
در ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺎزه و ﻣﯾت ھﺳﺗﻧد .ﺑر اﻧﺳﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن واﺟب اﺳت وﺻﯾت ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺳﻧت
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗﮑﻔﯾن و ﺗﺟﮭﯾز ﺷود.
ۡ
ﺎرةُ اﻻخ «
ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾدَٓ ٰ »:ﯾﺄَﯾﱡ َﮭﺎ ٱﻟﱠ ِذﯾنَ َءا َﻣﻧُواْ ﻗُ ٓواْ أَﻧﻔُ َ
ﺎس َوٱﻟ ِﺣ َﺟ َ
ﺳﮑُمۡ َوأ َ ۡھ ِﻠﯾﮑُمۡ َﻧ ٗﺎرا َوﻗُودُ َھﺎ ٱﻟﻧﱠ ُ
)ﺳوره اﻟﺗﺣرﯾم :آﯾﮫ  ) .( 6ای ﻣوﻣﻧﺎن! ﺧود و ﻓرزﻧدان ﺗﺎن را از آﺗﺷﯽ ﮐﮫ ﻣواد ﺳوﺧﺗﯽ آن،
اﻧﺳﺎنھﺎ و ﺳﻧﮓھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺑرھﺎﻧﯾد( .
ﺑﮫ ﻣوﺟب آﯾﮫ ﻣذﮐور ،اﺻﺣﺎب رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ آنھﺎ را ﻣطﺎﺑﻖ
ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗدﻓﯾن ﮐﻧﻧد ،در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻣورد از اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎ را ﯾﺎدآور
ﻣﯽﺷوم.
اﻟف -ﻋﺎﻣر ﺑن ﺳﻌد ﺑن اﺑﯽ وﻗﺎص ﻣﯽﮔوﯾد :ﭘدرم ھﻧﮕﺎم ﻣرﯾﺿﯽ ﻣرگ ،ﭼﻧﯾن وﺻﯾت ﮐرد» :ا ْﻟ َﺣدُوا
ا) .« pﻣرا در ﻟﺣد ﺑﮕذارﯾد و ﺑﺎ ﺧﺷت ﺧﺎم،
ِﻟﯽ َﻟﺣْ دًا َوا ْﻧ ِﺻﺑُوا َ
ﯽ اﻟﻠﱠ ِﺑنَ َﻧ ْ
ﺳو ِل ﱠ ِ
ﺻﺑًﺎ َﮐ َﻣﺎ ُ
ﺻ ِﻧ َﻊ ِﺑ َر ُ
ﻋ َﻠ ﱠ
دھﺎﻧﮫ ﻟﺣد را ﺑﺑﻧدﯾد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺳد رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رﻓﺗﺎر ﺷد(.
ب -اﺑو ﺑرده ﻣﯽﮔوﯾد :اﺑوﻣوﺳﯽ اﺷﻌری در ﻣرﯾﺿﯽ وﻓﺎت ﭼﻧﯾن وﺻﯾت ﮐردِ » :إذَا ا ْﻧ َط َﻠ ْﻘﺗ ُ ْم ِﺑ ِﺟ َﻧ َ
ﺎز ِﺗﯽ
ﻋ َﻠﻰ
ب َوﻻَ ﺗَﺟْ َﻌﻠُوا َ
ْﯽ َوﻻَ َﯾﺗ ﱠ ِﺑﻌُﻧِﯽ ُﻣ َﺟ ﱠﻣ ٌر َوﻻ َ ﺗَﺟْ َﻌﻠُوا ِﻓﯽ َﻟﺣْ ِدی َ
َﻓﺄ َ ْ
ﺷ ْﯾﺋ ًﺎ َﯾ ُﺣو ُل َﺑ ْﯾ ِﻧﯽ َوﺑَ ْﯾنَ اﻟﺗ ﱡ َرا ِ
ﺳ ِرﻋُوا ا ْﻟ َﻣﺷ َ

ﺷ ْﯾﺋ ًﺎ َﻗﺎ َل َﻧ َﻌ ْم ِﻣ ْن
ﺳ ِﻣﻌْتَ ِﻓﯾ ِﮫ َ
ﺳﺎ ِﻟﻘَ ٍﺔ أ َ ْو َﺧ ِﺎرﻗَ ٍﺔ َﻗﺎﻟُوا أ َ َو َ
َﻗﺑ ِْری ِﺑ َﻧﺎ ًء َوأُﺷ ِْﮭدُ ُﮐ ْم أَﻧﱠﻧِﯽ ﺑَ ِری ٌء ِﻣ ْن ُﮐ ِ ّل َﺣﺎ ِﻟ َﻘ ٍﺔ أ َ ْو َ
ا.« p
ﺳو ِل ﱠ ِ
َر ُ
) ھرﮔﺎه ﺟﻧﺎزه ام را ﺣﻣل ﮐردﯾد ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣرا ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺑﺑرﯾد .ﺑﺎ ﺟﻧﺎزه ﻣن ،ﺑﺧور و آﺗش
ھﻣراه ﻧﮑﻧﯾد .ﺑر ﻟﺣد ﻣن ﭼﯾزی )ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﮓ ،آﺟر ،ﺷﯾﺷﮫ( ﻧﮕذارﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻣن و ﺧﺎک ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷد.
ﻣن در ﺣﺿور ﺷﻣﺎ ﺧدا را ﮔواه ﻣﯽﮔﯾرم ﮐﮫ ﻣن از ھر ﻧوﺣﮫ ﺧوان و ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺳر و ﺻورت ﺑزﻧد و
ﻣوھﺎی ﺧود را ﺑﮑﻧد ،ﺑﯾزارم .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻌد از ﻣردن ﻣن ھﯾﭻ ﮐس از اﻓراد ﻓﺎﻣﯾﻠم ﺣﻖ ﻧدارد دﺳت ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎﻟﯽ ﺑزﻧد .ﮔﻔﺗﻧد :در اﯾن ﻣورد از ﭘﯾﺎﻣﺑر ،ﭼﯾزی ﺷﻧﯾدهای؟ ﮔﻔت :ﺑﻠﯽ.
ج -ﺣذﯾﻔﮫ ﻣﯽﮔوﯾد :ھرﮔﺎه ﻣرگ ﻣن ﻓرا رﺳﯾد ،ﮐﺳﯽ را از ﻣردن ﻣن ﺑﺎ ﺧﺑر ﻧﺳﺎزﯾد .زﯾرا ﻣﯽﺗرﺳم
ﺧﺑر ﻣرگ ﻣن ﺑﺎﻋث ﻧﻌﯽ ﺷود ﮐﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آن را ﻣﻧﻊ ﮐرده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﯾﺎن ﮔردﯾد .اﻣﺎم ﻧووی در ﺑﺎب اذﮐﺎر ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد :ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ،وارﺛﺎن
ﺧود را درﺑﺎره اﺟﺗﻧﺎب از ﺑدﻋتھﺎی راﯾﺞ در ﺗدﻓﯾن و ﺗﮑﻔﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد و ﭘرھﯾز از ﺑدﻋﺎت را ﻣورد
ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار دھد.

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ :

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗر م ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ وﻣﻌطﻠﯽ آن را ﺑﻔردا ﺑﺳﯾﺎر دﯾر
وﻧﺎوﻗت ﻣﯾداﻧم  ،ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  » :ﮐ ّل ﻧﻔس ذاﺋﻘﺔ اﻟﻣوت « ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوﺟودات ﭼﺷﯾﻧده
ﻣرگ اﻧد  ،ﺣﯾﺎت اﺑدی و ﺑﻘﺎی اﺑدی ﺑﮫ ذات اﻗدس ﺑﺎرﯾﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺑر ھر ﺷﺧص ﻋﺎﻗل ﺑﺎ
اﯾﻣﺎن ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن را ﮔذرﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺟﮭﺎن ﺟﺎوﯾدان ﻣﯽ داﻧد ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﮑر ﻋﺎﻟم
ﭘس از ﻣرگ ﺑوده و
ﺧود را ﺑرای ﺳﻔر آﺧرت آﻣﺎده ﺳﺎزد وﺑﺎ ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ از وﺟﺎﯾب وﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز
ﺑر ﮔردﻧش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده رﻓﻊ ﻣﺳوﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾد .

ﺧواھر وﺑرادر ﻣﺳﻠﻣﺎن !

آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﺑﺗداي وﺻﯾت ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﻲﺷود ﺑﮭﺗر در اﯾن ﺑﺎﺑت ﺳراغ ﺣدﯾﺛﯽ ﺑروﯾم ﮐﮫ  :از ﺣﺿرت اﻧس
)رض ( رواﯾت ﺷده اﺳت :
اﺻﺣﺎب رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در اﺑﺗداي وﺻﯾتھﺎﯾﺷﺎن ﻣﻲﻧوﺷﺗﻧد » :ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن
اﻟرﺣﯾم ،اﯾن وﺻﯾﺗﻲ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻼﻧﻲ ﭘﺳر ﻓﻼﻧﻲ ﮐرده اﺳت ،ﺷﮭﺎدت ﻣﻲدھم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﺑود ﺑر ﺣﻘﻲ ﮐﮫ
ﺳزاوار ﻋﺑﺎدت ﺑﺎﺷد ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت ،ﯾﮑﺗﺎ اﺳت و ھﯾﭻ ﺷرﯾﮑﻲ ﻧدارد ،و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣﻣد ﺑﻧده و ﻓرﺳﺗﺎده
او اﺳت ،و اﯾﻧﮑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺑرﭘﺎ ﺧواھد ﺷد ،ھﯾﭻ ﺷﮑﻲ در آن ﻧﯾﺳت ،و ﺧداوﻧد ﻣردﮔﺎن را زﻧده ﻣﻲﮐﻧد،
و ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﻲ از ﺧﺎﻧوادهام ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣن ﺑﮫ ﺟﺎي ﻣﻲﻣﺎﻧﻧد وﺻﯾت ﻣﻲﮐﻧم ﮐﮫ اﮔر اﯾﻣﺎن دارﻧد ﺗﻘواي ﺧدا
را ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﻧد و راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺧود را اﺻﻼح ،و از ﷲ و رﺳول او اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،و آﻧﮭﺎ را وﺻﯾت
ﮑ ُم اﻟ ِدّﯾنَ
ﻲ إنﱠ ﷲَ اﺻ َط َﻔﻲ َﻟ ُ
ﻣﻲﮐﻧم ﺑﮫ آﻧﭼﮫ اﺑراھﯾم و ﯾﻌﻘوب ﻓرزﻧدان ﺧود را وﺻﯾت ﮐردﻧد َ » :ﯾﺎ َﺑﻧِ ﱠ
َﻓﻼَ ﺗ َ ُﻣوﺗ ُنﱠ إﻻ ﱠ َوأﻧُﺗم ُﻣﺳ ِﻠ ُﻣونَ ( »اي ﭘﺳراﻧم ﺧداوﻧد دﯾن )اﺳﻼم( را ﺑراي ﺷﻣﺎ ﺑرﮔزﯾده ،ﭘس ﻧﻣﯾرﯾد
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾد« ) ﺻﺣﯾﺢ ) :إرواء اﻟﻐﻠﯾل ﻓﯽ ﺗﺧرﯾﺞ  ،[1647دارﻗطﻧﯽ )،(4/154/16
ﺑﯾﮭﻘﯽ ).(6/287

اﻣﺎ روش ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ :
ﺧواھر وﺑرادر ﻣﺣﺗرم !

ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺿوع ﺳﺧت وﭘﯾﭼﯾده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺳﺎده و
آﺳﺎﻧﺳت ﺣﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟﻣﻼت واﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺎﻧوس و ﯾﺎ ﺳﻧﮕﯾن ﺣﻘوﻗﯽ و ﻋرﺑﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﻻزﻣﺳت ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﻻزم در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻋت ﺷود .
اول :
آﺳﺎﻧﺗرﯾن روش ﺗﻧظﯾم وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ،اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ  ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط دﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود  ،اﮔر
وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﺧط وﮐﺗﺎﺑت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد  ،اﻣﺿﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ )روز و ﻣﺎه وﺳﺎل ( را ﺑﺻورت ﺣﺗﻣﯽ در
آن در ج ﻧﻣﺎﯾد  ،در ﻏﯾر آن ﻧزد ﻣﺣﺎﮐم اﻋﺗﺑﺎر ﺣﻘوﻗﯽ آن زﯾر ﺳوال ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد  .وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش

ﮐرد ﮐﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯾﺗوان در دواﯾر ﺣﻘوﻗﯽ وﻣﺣﺎﮐم ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻧوﺷت وﺛﺑت ﮐرد .
در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺿرور اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد :
اﺳم وﻟد  ،اﺳم ﭘدر ﮐﻼن  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد در ﺻورت ﻣﻣﮑن ﻣﺣل ﺗوﻟد .
ﻣطﺎﺑﻖ ﺷرﻋﯽ اﺳﻼم ﺑرای ﯾﮏ ﻧﻔر وﺻﯾت ﮔر ﻻزم اﺳت ﮐﮫ در ﺑدو وﺻﯾت ﺧوﯾش ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت اش
ﺧﺎص ﺑرای ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎﺷد .
در اﯾن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ وﺻﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ھر ﻧوع ﺧواﺳت ھﺎی ﻣﺷرع ﺧوﯾش ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ھدف
وﺧواﺳت ﻣﺗوﻓﯽ اﺳت ﺗﺣرﯾر دارد .
در وﺻﯾت ﻣﯾﺗواﻧد درﻣورد ﺗﻘﺳﯾم اﻣوال  ،ﺻدﻗﮫ  ،ﻗرض از اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻔن و دﻓن و اﻧﺟﺎم
واﺟﺑﺎت ﻗﺿﺎ ﺷده ﻣﺎﻧﻧد روزه و ﻧﻣﺎز ﺑﺎﺷﯾد .درج وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش ﺳﺎزد  ) .ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد :
ﮐﺳﯾﮑﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﻧوﯾﺳد ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺎی ﺷﺎق ودﺷوار ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن وﻏﯾر
ﺷرﻋﯽ ﻣﮑﻠف ﻧﺳﺎزد (.
ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺗوﻓﯽ ﺻرف ﻣﯾﺗواﻧد ،ﺑر ﺣﺻﮫ ﺳوم ﻣﺎل ﺧوﯾش ﺑﻌد از ﻣرک در ﮐﺎر ﺧﯾرات
وﺻداﻗﺎت وﺻﯾت ﻧﻣﺎﯾد وﻣﺗوﻓﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺳﯽ را از ﻣﺎل ﻣﯾراث از ﻣرگ ﺧوﯾش ﻣﺣروم ﺳﺎزد.
ﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧد در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش اﮔر ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﯾﮏ ﻧﻔر وﺻﯽ را ﺑرای اﺟرای وﺻﯾت
ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش ﻣﻌرﻓﯽ ﺑدارد .
اﯾن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ھم ﺑطور ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ﻗراﺋت ﮔردد وﯾﺎ ھم ﺑﻌد از ﻣرگ ﺧواﻧده ﺷود .
وﻟﯽ ﻓراﻣوش ﻧﺑﺎﯾد ﮐرد  ،دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻓردا ﺑرای ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ دﯾر اﺳت .
ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ در ﻣورد وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺷرﻋﯽ ھﻣﯾن اﺳت طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻶ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  ،ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ
ﻣﯾﺧواھد در ﻣواردی ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻣور ﻣﺎﻟﯽ وﺻﯾت ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﻓرا رﺳﯾدن ﻣرگ ﺧوﯾش ﺑر آن
وﺻﯾت ﮐﻧد ،ﺑر وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎھد ﺑﮕﯾرد و آن را ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻧد.

ﻧﻣوﻧﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣرﯾری ﺷده :

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم :

( دارای ﺗذﮐره/ﭘﺎﺳﭘورت/
( اﺑن )
( اﺑن ﯾﺎ ﺑﻧت )
اﯾﻧﺟﺎﻧب )
( درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺎﻗل ﺑﺎﻟﻎ
( ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﺣل وﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور آن )
ﺷﻣﺎره )
ودارای ﺣواس ﮐﺎﻣل ﺑوده و ﺣﻘوق ﺷرﻋﯽ ﺧود و اﻗﺎرب ﺧوﯾش ﮐﺎﻣﻼً اgﺎھﯽ دارم ﺑﮫ رﺿﺎ و رﻏﺑت
ﺧوﯾش ﺑدون ﺟﺑر واﮐراه وﺻﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھم :
» ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ وﺣده ﻻ ﺷرﯾﮏ ﻟﮫ و أن ﻣﺣﻣدا ً ﻋﺑده و رﺳوﻟﮫ ،ﻋﯾﺳﯽ ﻋﺑد ﷲ و رﺳوﻟﮫ و ﮐﻠﻣﺗﮫ
ح ﻣﻧﮫ ،و إن اﻟﺟﻧﮥ ﺣﻖ ،و اﻟﻧﺎر ﺣﻖ ،و إن اﻟﺳﺎﻋﮥ آﺗﯾﺔ ﻻرﯾب ﻓﯾﮭﺎ و أن ﷲ
أﻟﻘﺎھﺎ إﻟﯽ ﻣرﯾم و رو ٌ
ﯾﺑﻌث ﻣن ﻓﯽ اﻟﻘﺑور ،ﺗﻣﺎم ﺑﺳﺗﮕﺎﻧم را وﺻﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ و داﺷﺗن رواﺑط ﺣﺳﻧﮫ و ﺻﻠﺢ و
ﺻﻔﺎ و اﺻﻼح اﺧﻼق و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس و اطﺎﻋت و ﻓرﻣﺎن ﺑرداری از ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑزرﮔوارش«
ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان و ﻓرزﻧدان و ﺑﺳﺗﮕﺎن وﺻﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑر ﻣﺳﯾر ﺣﻖ ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد و در ﭘﯾﻣودن
راه ﺣﻖ ﺻﺑور و ﺑردﺑﺎر ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ آﻧﺎن ھﻣﺎن وﺻﯾت اﺑراھﯾم وﯾﻌﻘوب ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺳﻼم ﮐﮫ ﺑر
ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﻧﻣودﻧد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم:
َ
ْ
ُ
ونَ
ُنﱠ
ﺳ ِﻠ ُﻣ « ) ﺳوره ﺑﻘره :آﯾﮫ ) (132ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾن
ﺻ َط َﻔﯽ َﻟ ُ
ا pا ْ
ﮑ ُم اﻟ ِدّﯾنَ َﻓﻼ ﺗ َ ُﻣوﺗ إِﻻ َوأﻧﺗ ْم ُﻣ ْ
» إِنﱠ ﱠ َ
آﯾﯾن ﭘﺎک را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑرﮔزﯾده اﺳت ،زﻧﮭﺎر ﮐﮫ ﺑﻣﯾرﯾد و ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷﯾد(.
ﭘس از ﻣﺗن ﻓوق ،ﺷﺧص وﺻﯾت ﮐﻧﻧده آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دوﺳت دارد ﺑﻧوﯾﺳد.
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺳوم ﻣﺎل ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن را در ﻣﺻﺎرف ﺷرﻋﯽ وﺻﯾت ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﯽ را ﻧﯾز
وﺻﯾت ﮐﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻧوع ﻣﺻرف ﺷرﻋﯽ را ﻣﻌﯾن ﮐﻧد )ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﯾن ﻣﺑﻠﻎ را ﺑﮫ ﻣﺳﺟد و ﯾﺎ ﻓﻼن
ﺧﺎﻧواده ﯾﺗﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ  ...اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھم( ،و ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﮐﯾل ﺑرای اﺟرای وﺻﯾت ﻣﻌﯾن
ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ وﺻﯾت ،واﺟب ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻋﻣل ﻣﺳﺗﺣب ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﭼون
ﺧواﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺻﯾت ﮐﻧد.
ْ
ﺳﻠ َمﱠ
َ
ﱠ
اَ ُp
اَ ُp
در ﺑﺧﺎری و ﻣﺳﻠم از اﺑن
ﻋﻧﮫُ رواﯾت اﺳت ،ﮐﮫ رﺳول ﷲ َ
ﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﯽ ﱠ
ﻋﻣرر ِﺿ َﯽ ﱠ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
وﺻﯽ ﻓِﯾ ِﮫ ،ﯾَ ِﺑﯾتُ ﻟ ْﯾﻠﺗَﯾ ِْن إِ ﱠﻻ َو َو ِﺻﯾﱠﺗُﮫُ َﻣ ْﮑﺗُو َﺑﺔ ِﻋﻧدَهُ« )ﺑرای
ﻓرﻣودﻧد َ » :ﻣﺎ َﺣ ﱡ
اﻣ ِر ٍئ ُﻣ ْ
ﻖ ْ
ﺳ ِﻠ ٍم ﻟﮫُ ﺷ َْﯽ ٌء ﯾُ ِ

ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯽ دارد و ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ی آن وﺻﯾت ﮐﻧد ،ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دو ﺷب ﺑر او ﺑﮕذرد ﺑدون اﯾن
ﮐﮫ وﺻﯾﺗش را ﻧﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ) (.ﺑﺧﺎری ) (2738ﻣﺳﻠم )(1627
در ﺻورﺗﯽ وﺻﯾت واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻗرﺿدار ر اﺳت و طﻠﺑﮑﺎران ﻣدرک و ﯾﺎ ﺳﻧدی در دﺳت
ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺣﻖ ﺧود را ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ،ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ واﺟب اﺳت ﮐﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳد و
ﺣﻘوﻗﯽ را ﮐﮫ دﯾﮕران طﻠﺑﮑﺎر ھﺳﺗﻧد ﺑﻧوﯾﺳد ﺗﺎ ﺑر اﺛر ﻣرگ اﯾﺷﺎن ﺣﻘوق اﯾﻧﮭﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺷود .ﺑﮭﺗر آن
اﺳت ﮐﮫ دو ﺷﺎھد ھﻧﮕﺎم ﺗﺣرﯾر وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﺷﺧﺻﯽ از
اھل ﻋﻠم و ﻣﻌﺗﻣد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﻣﺗوﻟﯾﺎن اﻣر دﭼﺎر ﺳرﮔرداﻧﯽ ﻧﺷوﻧد؛ وﺻﯾت ﮐﻧﻧده ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن
ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ دﺳت ﺧط ﺧودش اﮐﺗﻔﺎ ﻧﮑﻧد ) .ﺷﯾﺦ اﺑن ﺑﺎز ﻋﺎﻟم ﺟﻠﯾل اﻟﻘدر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در ﺑﺧش وﺻﯾت
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻔﯾد دﯾﻧﯽ ﺑﻌﻣل اورده ﮐﮫ ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﻣﯾﺗوان درﻣﺟﻣوع ﻓﺗﺎوی و ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ) (76،77/20ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾد (.

ﯾﺎدداﺷت :

ﭼون اﮐﺛر ﻣردم ﻧﺳﺑت ﻋدم دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ از ﻗواﻧﯾن ﺷرﻋﯽ ﺑﺧﺻوص ﻋدم اﮔﺎھﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﺣﮑﺎم ﺟﻧﺎﺋز ﻣرﺗﮑب ﺑدﻋت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ ﻣﻲﺷوﻧد ،ﻟذا ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎن واﺟب اﺳت ﺗﺎ در اﻣر وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ
اھﺗﻣﺎم ﺑﺧرچ دھﻧد وﺑﺎ ﺗﺣرﯾر وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺷرﻋﯽ ﮐﮫ در آن  :ﻣﺣل دﻓن  ،ﺗﺟﮭﯾز  ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﯾﺑﺎت ﺣﺞ
ﻣﻘدار ﺻدﻗﮫ  ،زﮐوه ﻣﮭرﯾﮫ زوﺟﮫ وﺣﺗﯽ ﻗﯾﻣوﻣﯾت اطﻔﺎل ﺻﻐﯾره وﺳﺎﯾر ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿروری ﺧوﯾش را
در ج ﺑﺎﺷد  ،وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش را ﺑﻧوﯾﺳﻧد  .وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣطﺎﺑﻖ ﺣﮑم ﭘروردﮔﺎر وﺳﻧت رﺳول ﷲ
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋﻣل ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد طورﯾﮑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد َ » :ﯾﺎ أﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ
ﻋ َﻠ ْﯾ َﮭﺎ َﻣﻼَ ِﺋﮑَﺔٌ ِﻏﻼَ ٌ
اَ pﻣﺎ
ﺎرةُ َ
ظ ِ
ﺎس َو ِ
ﺷدَادٌ ﻻَ َﯾ ْﻌ ُ
آ َﻣﻧُوا ﻗُوا أﻧﻔُ َ
اﻟﺣ َﺟ َ
ﺳﮑُم َو أھ ِﻠﯾﮑُم َﻧﺎرا ً َو ﻗُودُ َھﺎ اﻟﻧﱠ ُ
ﺻونَ ﱠ َ
أ َ َﻣ َر ُھ ْم َو َﯾ ْﻔ َﻌﻠُونَ َﻣﺎﯾُ ْؤ َﻣ ُرونَ ( )ﺳوره ﺗﺣرﯾم »(6 :اي ﻣؤﻣﻧﺎن،ﺧود و اھل و ﺧﺎﻧواده ﺧوﯾش را از
آﺗش دوزﺧﻲ ﺑرﮐﻧﺎر دارﯾد ﮐﮫ اﻓزوزﯾﻧﮫ آن اﻧﺳﺎن ھﺎ و ﺳﻧﮓھﺎ اﺳت ،ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﻲ ﺑر آن ﮔﻣﺎرده
ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺧﺷن و ﺳﺧﺗﮕﯾر و زورﻣﻧد و ﺗواﻧﺎ ھﺳﺗﻧد ،از ﺧدا در آﻧﭼﮫ ﺑدﯾﺷﺎن دﺳﺗور داده اﺳت
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ ﻧﻣﻲﮐﻧﻧد و ھﻣﺎن ﭼﯾزي را اﻧﺟﺎم ﻣﻲدھﻧد ﮐﮫ ﺑدان ﻣﺄﻣور ﺷدهاﻧد«.
ﻟذا اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ اﯾن اﻣر وﺻﯾت ﻣﻲﮐردﻧد ،و آﺛﺎر زﯾﺎدي از آﻧﮭﺎ در اﯾن ﺑﺎره
ﻧﻘل ﺷده اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ :
از ﻋﺎﻣر ﺑن ﺳﻌد ﺑن اﺑﻲ وﻗﺎص رواﯾت اﺳت  :ﭘدرم ھﻧﮕﺎم ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺛر آن ﻓوت ﮐرد ﮔﻔت :
)أﻟﺣدوا ﻟﻲ ﻟﺣدا واﻧﺻﺑوا ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺑن ﻧﺻﺑﺎ ،ﮐﻣﺎ ﺻﻧﻊ ﺑرﺳول ﷲ ( »ﻟﺣدي ﺑراﯾم ﺑﺳﺎزﯾد و ﺧﺷﺗﻲ را
ﺑر روﯾم ﻧﺻب ﮐﻧﯾد ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑراي ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﯾن ﮐﺎر ﺷده اﺳت« ) .اﺣﮑﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋز
ﺷﯾﺦ أﻟﺑﺎﻧﻲ )ﺻﻔﺣﮫ .(8

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

ﻧﻘطﮫ ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗﺣرﯾر وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻی آن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾدارم ،ذﮐر ﺗﺎرﯾﺦ در اﺧﯾر وﺻﯾت
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ذﮐر ﺗﺎرﯾﺦ وﻧﺷﺎن ﺷﺻت اﻧﮕﺷت واﺳﻣﺎ ء ﺷﮭود ﺑر وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ و ﺷﮭود ﺣﺎﺿر
درﺻورت وﺻﯾت ﻋرﻓﯽ،اﻋﺗﺑﺎر وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎﻻ ﺑرده واز اﻋﺗﺑﺎر ﻗوی ﻗﺿﺎی ﺑرﺧوردار ﻣﯾﮕرداﻧد

 .اﻧواع وﺻﯾت :

وﺻﯾت را ﻋﻠﻣﺎء ﺑر دو ﻧوع ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده اﻧد :

 -1وﺻﯾت واﺟب
 -2وﺻﯾت ﻣﺳﺗﺣب

اول :وﺻﯾت واﺟب:
ّ

وﺻﯾت واﺟب ﻋﺑﺎرت از وﺻﯾت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗرﺿدار اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ طﻠﺑﮑﺎر اﺳت و وﺻﯾت ﺑﮫ
اﻣﺎﻧﺎت ﮐﮫ ﻧزد او ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد.
وﺻﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ﻣﺎﻧده اﻧد و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ و ﻗﯾﻣت ھﺎ؛ وﺻﯾت ﺑﮫ اﯾن اﻣور واﺟب
اﺳت ﺗﺎ ﺣﻘﯽ از ﻓردی ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺷود و ذﻣﮫ ی ﺧودش ﻓﺎرغ ﺷود و وارﺛﺎﻧش ﺑﻌد از ﻣرگ او ﺑﺎ ھم در
اَ ُp
اﻣ ِر ٍئ
ﺳﻠﱠ َم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد َ » :ﻣﺎ َﺣ ﱡ
ﻣﺷﮑﻼت وﭘراﺑﻠم ﻣواﺟﮫ ﻧﺷوﻧد  .رﺳول ﷲ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ ِ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﻖ ْ

وﺻﯽ ِﻓﯾ ِﮫَ ،ﯾ ِﺑﯾتُ َﻟ ْﯾ َﻠﺗَﯾ ِْن ِإ ﱠﻻ َو َو ِﺻﯾﱠﺗُﮫُ َﻣ ْﮑﺗُوﺑَﺔٌ ِﻋ ْﻧدَهُ « ﺑﺧﺎری ) (2738ﻣﺳﻠم )(1627
ُﻣ ْ
ﺳ ِﻠ ٍم َﻟﮫُ ﺷ َْﯽ ٌء ﯾُ ِ
)ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻟﯽ دارد و ﺑﺎﯾد درﺑﺎره آن وﺻﯾت ﮐﻧد ،ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دوﺷب ﺑر او ﺑﮕذرد ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ وﺻﯾﺗش را ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد(.

دوم :وﺻﯾت ﻣﺳﺗﺣب :
ّ

وﺻﯾت ﻣﺳﺗﺣب ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣوری اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﯽ ﺧواھد ﺧﯾرات و ﺻدﻗﺎت ﻧﻔﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد ﻣﺎﻧﻧد
وﺻﯾت ﺑﮫ ﺛﻠث ﻣﺎل ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن ﺑرای ﯾﮑﯽ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان و ﯾﺎ دﯾﮕران و ﯾﺎ وﺻﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣﻘداری از ﻣﺎل و ﺛروت او را ﺑﮫ ﻓﻘرا و ﻣﺳﺎﮐﯾن ﺑدھﻧد و ﯾﺎ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﯾر و ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﺧرج ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎﻧﻧد :ﺑﻧﺎی ﻣﺳﺎﺟد  ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ  ،راه ھﺎ  ،ﺳرک ھﺎ ﻣﮑﺎﺗب وﮐودﮐﺳﺗﺎن وﻏﯾره ....
ﮑ ْم ِز َﯾﺎدَةً
ﮑ ْم ﺛُﻠُ َ
اَ ُp
ث أ َ ْﻣ َوا ِﻟ ُ
ا َpﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠل أ َ ْﻋ َطﺎ ُﮐ ْم ِﻋ ْﻧدَ َو َﻓﺎ ِﺗ ُ
رﺳول ﷲ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ِ »:إنﱠ ﱠ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﮑ ْم  «.ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد )) (212/4ﭘروردﮔﺎر ،ھﻧﮕﺎم وﻓﺎت ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﯾﮏ ﺳوم اﻣواﻟﺗﺎن ﺑﮫ
ِﻓﯽ أ َ ْﻋ َﻣﺎ ِﻟ ُ
ﺷﻣﺎ اﺧﺗﯾﺎر داده اﺳت ﺗﺎ از اﯾن طرﯾﻖ اﻋﻣﺎل ﺧﯾر ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺷود(.
ھﯾﺛﻣﯽ در ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ) (212/4ﮔوﯾد» :رواه اﻟطﺑراﻧﯽ )در » اﻟﻣﻌﺟم اﻟﮑﺑﯾر« ( 4129)198/4
و اﺳﻧﺎد ﺣﺳن« و أﺧرج اﻣﺎم اﺣﻣد ﻓﯽ ﻣﺳﻧده ) آﺣﻣد  ( 44-6ﻧﺣوه ﻋن اﺑﯽ اﻟدرداء .

ﺑرﺧﯽ از وﺻﺎﯾﺎ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﯾدن ھﻧﮕﺎم ﻣرگ:
ﺣﺿرت اﺑوﺑﻛر ﺻدﯾﻖ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ:

ام اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﺋﺷﮫ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ رواﯾت ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ وﻗﺗﻲ ﻟﺣظﮫ وﻓﺎت اوﻟﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺑوﺑﻛر ﺻدﯾﻖ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻓرا رﺳﯾد ﻋرض ﻛردم» :ﻗﺳم ﺑﮫ ﻋﻣرت! ھﻧﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﻣرگ
ﻓرا رﺳد و ﻧﻔس ﺗﻧﮓ ﮔردد ﻣﺎل و ﺛروت ﻧﻣﻲﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﮔردد«.
اﺑوﺑﻛر ﺻدﯾﻘﯽ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻓرﻣود:
» اي دﺧﺗرﻛم! اﯾن ﻛﻼم را ﺑر زﺑﺎن ﻣران؛ ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮕو :و ﺳـراﻧﺟﺎم ﺳﻛرات ﻣرگ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻓرا ﻣﻰ رﺳد
)و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻰ ﺷود« اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزى اﺳت ﻛﮫ از آن ﻣﻰ ﮔرﯾﺧﺗﻰ!« آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻋﺎﺋﺷﮫ رﺿﻲ
ﷲ ﻋﻧﮭﺎ ﻓرﻣود »:اﯾن ﻟﺑﺎسھﺎﯾم را ﺑﻧﮕرﯾد آﻧﮭﺎ را ﺷﺳﺗﮫ و ﻣن را در آﻧﮭﺎ ﻛﻔن ﻧﻣﺎﯾﯾد ﭼرا ﻛﮫ اﻧﺳﺎن
زﻧده ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺗر اﺳت ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﻧو از ﺷﺧص ﻣرده«) ﻛﻧزاﻟﻌﻣﺎل 240/12ﺣدﯾث .(35718
ﺳﯾرت ﻧوﯾﺳﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻟﺣظﺎت وﻓﺎت ﺣﺿرت اﺑوﺑﮑر ﺻدﯾﻖ ﻓرا رﺳﯾد  ،طﯽ وﺻﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻧﮫ ﮔﻔت» :ﻣن ﺗو را ﭼﻧد وﺻﯾت ﻣﻲ ﻛﻧم اﻣﯾدوارم ﻛﮫ از ﻣن ﺑﭘذﯾري؛ ﺧداوﻧد ﺑر اﻧﺳﺎن ﺣﻘﻲ در ﺷب
دارد ﻛﮫ روز آن را ﻧﻣﻲ ﭘذﯾرد و ﻧﯾز ﺧداوﻧد ﺑر اﻧﺳﺎن ﺣﻘﻲ در روز دارد ﻛﮫ ﺷب آن را ﻧﻣﻲﭘذﯾرد .و
ھﻣﺎﻧﺎ او ﻋﺑﺎدت ﻧﺎﻓﻠﮫ را ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯾﻛﮫ ﻓرض ادا ﻧﺷود ﻧﻣﻲ ﭘذﯾرد.
ﺑراﺳﺗﻲ ﻛﮫ ﺗرازوي اﻋﻣﺎل اﻓراي ﻛﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﺗرازوي)اﻋﻣﺎل ﻧﯾك(ﺷﺎن ﺳﻧﮕﯾن اﺳت ﺑدﯾن ﺧﺎطر
اﺳت ﻛﮫ در دﻧﯾﺎ از ﺣﻖ ﭘﯾروي ﻧﻣودﻧد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﯾن ﭘﯾروي ﻧﻣودن از ﺣﻖ در دﻧﯾﺎ ﺑرايﺷﺎن ﺳﺧت
ﺗﻣﺎم ﻣﻲﺷد و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗرازوﯾﻲ ﻛﮫ در آن ﺣﻖ ﻧﮭﺎده ﻣﻲ ﺷود اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺎﺷد.
و ﺑراﺳﺗﻲ ﻛﮫ ﺗرازوي اﻋﻣﺎل اﻓراي ﻛﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﺗرازوي)اﻋﻣﺎل ﻧﯾك(ﺷﺎن ﺳﺑك اﺳت ﺑدﯾن ﺧﺎطر اﺳت
ﻛﮫ در دﻧﯾﺎ از ﺑﺎطل ﭘﯾروي ﻧﻣودﻧد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﯾن ﭘﯾروي ﻧﻣودن از ﺑﺎطل در دﻧﯾﺎ ﺑراي ﺷﺎن راﺣت
ﺑود .و ﺳزاوار ﺗرازوﯾﻲ ﻛﮫ در آن ﺑﺎطل ﻧﮭﺎده ﻣﻲ ﺷود اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺳﺑك ﺑﺎﺷد ).وﺻﺎﯾﺎاﻟﻌﻠﻣﺎء(33/1

اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﺣﺿرت ﻋﻣر ﻓﺎروق رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ:

ھﻧﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﺣﺿرت ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ زﺧﻣﻲ ﺷد ﻋﺑدﷲ اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺗش
رﺳﯾده ﻋرض ﻛرد» :اي اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن! اﺳﻼم آوردي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻣردﻣﺎن ﻛﻔر ﻛردﻧد و ﺟﮭﺎد ﻛردي در
رﻛﺎب رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم وﻗﺗﻲ ﻣردم دﺳت از ﯾﺎرﯾش ﻛﺷﯾدﻧد و ﺗﻧﮭﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺑﮫ
ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدي درﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ دو ﻧﻔر در ﻣورد ﺗو ﺗﻔﺎوت رأي ﻧداﺷﺗﻧد .و رﺳول ﺧدا در ﺣﺎﻟﻲ وﻓﺎت
ﻧﻣود ﻛﮫ از ﺗو راﺿﻲ ﺑود«.
ﺣﺿرت ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻓرﻣود :ﺳﺧﻧت را دوﺑﺎره ﺗﻛرار ﻛن! اﺑن ﻋﺑﺎس ﺳﺧﻧﺎﻧش را ﺗﻛرار ﻧﻣود.
آﻧﮕﺎه ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻓرﻣود:

»ﺑراﺳﺗﻲ ﻛﮫ ﻓرﯾب ﺧورده ﻛﺳﻲ اﺳت ﻛﮫ ﻓرﯾب ﺳﺧﻧﺎن ﺷﻣﺎ را ﺑﺧورد؛ ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم اﮔر ھر آﻧﭼﮫ ﺑر
آن آﻓﺗﺎب ﻣﻲ ﺗﺎﺑد و ﻏروب ﻣﻲ ﻛﻧد در اﺧﺗﯾﺎر و ﻣﻠﻛﯾت ﻣن ﺑود )ﺣﺎﺿر ﺑودم( ﺑراي ﺧﻼﺻﻲ از ﺗرس
ﻣرگ ﻓدﯾﮫ دھم« ).وﺻﺎﯾﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ( 38/1
ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺿرت ﻋﻣر )رض ( ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺻﯾت ﺑﮫ ﭘﺳرش ﻋﺑدﷲ ﮔﻔت :ﺑررﺳﻲ ﻛن ﻛﮫ ﭼﮫ ﻗدر ﻗرض
ﺑر ﮔردن ﻣن آﻣده ،ﺣﺳﺎﺑش ﻛردﻧد و دﯾدﻧد ﻛﮫ ھﺷﺗﺎد و ﺷش ھزار درھم اﺳت ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد آن ،ﭘس ﺑﮫ او
ﺗوﺻﯾﮫ ﻛرد :اﮔر ﺗرﻛﮫي ﻋﻣر ﺗواﻧﺳت از ﻋﮭدهي اﯾن وامھﺎ ﺑرﺑﯾﺎﯾد ،ﭘس آنھﺎ را ﭘرداﺧت ﻛن و اﮔر
ﺗو دﯾدي ﻛﮫ ﻣﺎل ﻣﺎ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷد و ھﻧوز وامھﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧدهاﻧد ،ﭘس در طﺎﯾﻔﮫي ﻣن ﻛﮫ ﻗوم ﻋدي ﺑﺎﺷد،
ﺑﮕرد و از آنھﺎ ﻛﻣك ﺑﮕﯾر .اﮔر ﻣﺎلھﺎي اﯾنھﺎ ھم ﻧﺗواﻧﺳت از ﻋﮭدهي وامھﺎ ﺑر ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﺑﻘﯾﮫي طواﯾف
ﻗرﯾش را ﺳؤال ﻛن .از ﻗرﯾش ﻣﺗﺟﺎوز ﻧﺑﺎش و از ﺑﻘﯾﮫي ﻋرﺑﮭﺎ ﺳؤال ﻧﻛن.
وﺻﯾت دوم اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﭘﯾش أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﺿرت ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺑرو و ﺑﮫ او ﺑﮕو :ﻋﻣر ﺑر ﺗو ﺳﻼم
ﻓرﺳﺗﺎده و ﻧﮕو اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن؛ زﯾرا ﻛﮫ اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑودن ﻣن ﺗﻣﺎم ﺷد و ﺑﮕو :ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب
اﺟﺎزه ﻣﻲﺧواھد ﻛﮫ ﺑﺎ دو رﻓﯾﻘش دﻓن ﺑﺷود .ﺣﺿرت ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر ھم رﻓت و ﺳﻼم داد و اﺟﺎزه
ﮔرﻓت؛ ﺳﭘس ﺑر او داﺧل ﺷد ،دﯾد ﻛﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﮔرﯾﮫ ﻣﻲﻛﻧد .ﮔﻔت :ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب ﺑر ﺗو ﺳﻼم ﻓرﺳﺗﺎد
و اﺟﺎزه ﺧواﺳت ﻛﮫ ھﻣراه ﺑﺎ دو رﻓﯾﻘش دﻓن ﺷود .ﻋﺎﯾﺷﮫ ﻓرﻣودﻧد :اﯾن ﺟﺎ را ﻣن ﺑراي ﺧودم در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم ﻛﮫ ﻣن ﺑﻣﯾرم و اﯾﻧﺟﺎ دﻓن ﺷوم؛ ﭼون ﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷوھر ﻣن اﺳت
و اﺑوﺑﻛر ﭘدر ﻣن ،و ﻣن ﻛﻧﺎر آنھﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرم .اﻣﺎ اﻣروز ﻋﻣر را ﺑر ﺧودم ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻲدھم.
وﻗﺗﻲ ﻛﮫ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر ﺑرﮔﺷت و آﻣد ،ﺑﮫ ﻓﺎروق اﻋظم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻛﮫ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر آﻣد ،ﻓرﻣود :ﻣرا
ﻛﻣﻲ ﺑﻠﻧد ﻛﻧﯾد .ﻣردي او را ﺑﮫ طرف ﺧود ﺗﻛﯾﮫ داد .ﮔﻔت :از طرف ﻋﺎﯾﺷﮫ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﻲ ﭘﯾش
ﺗوﺳت؟ ﮔﻔت :آنﭼﮫ دوﺳت داﺷﺗﻲ ﯾﺎ أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن! ﮔﻔت :اﻟﺣﻣد  ،ھﯾﭻ ﭼﯾزي ﭘﯾش ﻣن ﻣﮭمﺗر از
اﯾن اﻣر ﻧﺑود؛ ﯾﻌﻧﻲ آنﭼﮫ ﻣرا در ﻏم و اﻧدوه ﻓرو ﺑرده ﺑود ،اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﺷﺎﯾد ﺣﺿرت ﻋﺎﯾﺷﮫ اﺟﺎزه
ﻧﻔرﻣﺎﯾﻧد و اﯾن ﺑر ﺳر ﻣن ﺳﺧت ﻣﻲﮔذﺷت ،وﻟﻲ اﻵن ﻛﻣﻲ راﺣت ﺷدم .ﺑﺎز ھم وﻗﺗﻲ ﻛﮫ ﻣن ﻓوت
ﻛردم و ﺟﻧﺎزه را آﻣﺎده ﻛردﯾد ،ﻣرا ﺑردارﯾد ،اي ﻋﺑدﷲ! وﻗﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﻲروي دم در ﻋﺎﯾﺷﮫ ،ﺑﺎز ﺳﻼم
ﺑﮕو و ﺑﮕو :ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب اﺟﺎزه ﻣﻲﺧواھد ،ﭘس آن وﻗت اﮔر اﺟﺎزه داد ،ﻣرا ﺑﮫ اﺗﺎق داﺧل ﻛﻧﯾد و
اﮔر ﻣرا رد ﻛرد ،ﻣرا ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺑرﯾد؛ زﯾرا ﻛﮫ اﻵن ھﻧوز زﻧده ھﺳﺗم ،اﻣﻛﺎن دارد اﯾن
اﺟﺎزهاي ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗو داده ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻌﺎرف ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ وﻗﺗﻲ ﻛﮫ ﻛﺳﻲ ﺑﻣﯾرد ،ﺑﻌد از ﻣردن ﻛﺳﻲ ﺑﺎ او
رودرﺑﺎﯾﺳﺗﻲ ﻧدارد.
در اﯾن ھﻧﮕﺎم أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﻔﺻﮫ و زﻧﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻣراه او ﺑودﻧد ،آﻣدﻧد .ﻣﺎ وﻗﺗﻲ دﯾدﯾم ﻛﮫ او آﻣد،
اﺗﺎق را ﺧﺎﻟﻲ ﻛردﯾم ،آن ﺑﻲ ﺑﻲ آﻣد و ﻟﺣظﺎﺗﻲ ﻧزد او ﮔرﯾﺳت .ﺑﺎز وﻗﺗﻲ ﻛﮫ ﻣردان دﯾﮕر آﻣدﻧد و
اﺟﺎزه ﺧواﺳﺗﻧد ،او ﭘﺷت ﭘرده رﻓت و ﻣﺎ ﺻداي ﮔرﯾﮫاش را از داﺧل اﺗﺎق ﻣﻲﺷﻧﯾدﯾم.
ﻣردم ﮔﻔﺗﻧد :ﯾﺎ اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن! ﺷﻣﺎ وﺻﯾت ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﻲ ﺑراي ﺧودت اﻧﺗﺧﺎب ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد.
ﮔﻔت :ﻣن ﺟز اﯾن ﭼﻧد ﻧﻔر ﯾﺎ اﯾن ﮔروه ھﯾﭻ ﻛﺳﻲ را ﺳزاوارﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻛﺎر ﻧﻣﻲﯾﺎﺑم ﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺣﺎﻟﻲ از دﻧﯾﺎ رﻓت ﻛﮫ از اﯾن اﻓراد راﺿﻲ ﺑود؛ ﭘس ﻧﺎم ﻋﻠﻲ ،ﻋﺛﻣﺎن ،زﺑﯾر،
طﻠﺣﮫ ،ﺳﻌد و ﻋﺑداﻟرﺣﻣن را ﮔرﻓت و ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﺷوره ﺷش ﻧﻔراﯾد ،ھﻔﺗﻣﯾن ﺷﻣﺎ ﻋﺑدﷲ
ﺑن ﻋﻣر اﺳت؛ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر را ھم در ﻣﺷورهي ﺧودﺗﺎن داﺧل ﺑﻛﻧﯾد ،اﻣﺎ او ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﻧدارد ،او
را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻛﻧﯾد .ﻣﻧﺗﺧب ﯾﻛﻲ از ﺷﻣﺎ ﺷش ﻧﻔر ﺑﺎﺷد .ﭘس ﭼرا ﺷرﻛت ﺑﻛﻧد؟ َﻛ َﮭ ْﯾﺋ َ ِﺔ اﻟﺗ ﱠ ْﻌ ِزﯾَ ِﺔ َﻟﮫُ؛ ﮔوﯾﺎ ﻛﮫ
ﺣﺿرت ﻋﻣر او را ﺗﺳﻠﻰ داد ﻛﮫ ﭼون ﭘدرش ﻓوت ﻛرده و ﻣدت ده ﺳﺎل ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑوده ،اﮔر او را ﻧﺎدﯾده
ﺑﮕﯾرﻧد و اﺻﻼً در ﺟﻠﺳﮫھﺎي ﻣﺷورﺗش داﺧل ﻧﻛﻧﻧد ،دلﺷﻛﺳﺗﮫ ﻣﻲﺷود.
اﮔر اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮫ ﺳﻌد رﺳﯾد و او اﻣﯾر ﻣﻘرر ﺷد ،ﻓﮭو ذاك؛ ﭘس ﺳﻌد ﺑن أﺑﻲ وﻗﺎص اھﻠﯾﺗش را دارد ،و
اﮔر او ﻣﻧﺗﺧب ﻧﺷد و ﻛﺳﻲ دﯾﮕر ﻣﻧﺗﺧب ﺷد ،ﭘس آن ﻣﻧﺗﺧب در ﻣﺷورتھﺎ از ﺳﻌد اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧد؛ زﯾرا
ﻛﮫ ﻣن او را ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر از اﺳﺗﺎﻧداري ﻋراق ﻣﻌزول ﻧﻛردم ﻛﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ از ﻋﮭدهي آن ﺑرﺑﯾﺎﯾد ،ﯾﺎ
اﯾنﻛﮫ ـ ﻧﻌوذ ﺑﺎ ـ ﺧﯾﺎﻧﺗﻲ ﻛرده ﺑﺎﺷد.
اوﻟﯾن ﻛﮫ ﺣﻖ آنھﺎ را
ﭘس ﻛﺳﻲ ﻛﮫ ﺑﻌد از ﻣن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣﻲﺷود او را وﺻﯾت ﻣﻲﻛﻧم ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن ّ
ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺣرﻣت آنھﺎ را ﻧﮕﮫ دارد و او را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺻﺎر ﺑﮫ ﻧﻛوﯾﻲ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﻲﻛﻧم؛ ﻛﺳﺎﻧﻲ ﻛﮫ در

ﻣدﯾﻧﮫ ﺟﺎي ﮔرﻓﺗﮫ و اﯾﻣﺎن آوردهاﻧد ،اﮔر اﺣﺳﺎن ﻛﻧﻧدﮔﺎن از اﻧﺻﺎر اﺣﺳﺎﻧﻲ ﻛردﻧد ،اﺣﺳﺎن اﯾﺷﺎن
ﻗدرداﻧﻲ ﺷود و اﮔر ﺧداي ﻧﺧواﺳﺗﮫ ﻛوﺗﺎھﻲاي از آﻧﺎن ﭘﯾش آﻣد ،آن را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷود.
او را ﺑﮫ ﻧﯾﻛوﯾﻲ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﮔﺑر و ﻣﺟوساﻧد ،اﻣﺎ ﺟزو رﻋﯾت اﺳﻼﻣﻲ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد،
وﺻﯾت ﻣﻲﻛﻧم ﻛﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﯾد ﻣراﻋﺎت آنھﺎ را ﺑﻛﻧد؛ ﺑﮫ ﺧوﺑﻲ ﺑﺎ آنھﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد؛ زﯾرا آنھﺎ ﻣددﮔﺎر
اﺳﻼماﻧد و ﻛﺳﺎﻧﻲ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫي آنھﺎ ﭘر ﻣﻲﺷود .ﮔوﯾﺎ آنھﺎ ﺟﺎﺑﻲ اﻣوال
ﻣﺳﻠﻣﯾناﻧد ﻛﮫ ﻣﻲﻛﺷﻧد و ﻣﻲآورﻧد و زﯾﺳﺗن آنھﺎ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن در ﻣﻣﻠك اﺳﻼﻣﻲ و ﻋدم ﺑرﭘﺎﯾﻲ ﺷورش
و… دﺷﻣﻧﺎن دور و ﺑر را در ھراس ﻣﻲاﻧدازد.
و او را ﺑﮫ ﻧﻛوﯾﻲ ﺑﺎ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻧﺷﯾﻧﺎن ﻓرا ﻣﻲﺧواﻧم؛ ﭼرا ﻛﮫ آﻧﺎن اﺻل ﻋرب و رﯾﺷﮫي اﺳﻼماﻧد ﻛﮫ از
اﻣوال اﺿﺎﻓﯾﺷﺎن ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻓﻘراﯾﺷﺎن داده ﺷود.
و او را ﺑﮫ ﻧﯾﻛوﯾﻲ ﺑﺎ ذ ّﻣﻲھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﭘﻧﺎه ﺧدا و رﺳوﻟش ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﻲﻛﻧم ﻛﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺎ آنھﺎ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻣﺎﯾت از آنھﺎ ﺟﻧﮕﯾده ﺷود و ﺑﯾش از
ﺗواﻧﺷﺎن ﻣﻛﻠف ﻧﮕردﻧد.
ﭘس وﻗﺗﻲ ﻛﮫ ﺣﺿرت ﻋﻣر ﻓﺎروق وﻓﺎت ﻧﻣود؛ او را ﺑردﯾم ،ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر ﺳﻼم داد و ﮔﻔت :ﻋﻣر ﺑن
ﺧطﺎب اﺟﺎزه ﻣﻲﺧواھد .ﺣﺿرت ﻋﺎﯾﺷﮫ اﺟﺎزه داد ﻛﮫ ﺑﯾﺎورﯾد؛ ﭘس در ﻛﻧﺎر دو رﻓﯾﻘش آرام ﮔرﻓت.

ﺣﺿرت ﻋﺛﻣﺎن ذياﻟﻧورﯾن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ

ھﻧﮕﺎﻣﯾﻛﮫ ﻣﺗﺟﺎوزان ﺣﺿرت ﻋﺛﻣﺎن را زﺧﻣﻲ ﻧﻣودﻧد  ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧون ﺑر رﺧﺳﺎرش ﺟﺎري ﺑود در
ﺣﺎل ﺧواﻧدن اﯾن دﻋﺎ ﺑود » :ﻻ إﻟﮫ إﻻ أﻧت ﺳﺑﺣﺎﻧك إﻧﻲ ﻛﻧت ﻣن اﻟظﺎﻟﻣﯾن  .اﻟﻠﮭم إﻧﻲ أﺳﺗﻌذﯾك و
أﺳﺗﻌﯾﻧك ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻣوري و أﺳﺄﻟك اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ ﺑﻠﯾﺗﻲ« .ﺷﮭﺎدت ﻣﻲ دھم ﻛﮫ ﻣﻌﺑودي ﻣﺳﺗﺣﻖ
ﻋﺑودﯾت ﻏﯾر از ﺗو ﻧﯾﺳت ﺑﺎر اﻟﮭﺎھﺎ! ﺗو ﭘﺎك و ﻣﻧزھﻲ و ﻣن از زﻣزه ظﺎﻟﻣﺎﻧم ﺑﺎراﻟﮭﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﭘﻧﺎه
ﻣﻲ ﺑرم و از ﺗو ﻣدد ﻣﻲ ﺟوﯾم در ﺗﻣﺎم اﻣورم و ﺑر اﯾن آزﻣﺎﯾش از ﺗو ﺻﺑر ﻣﻲطﻠﺑم ) «.ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ
دﻣﺷﻖ  ، 401/39اﻟﻣﺣﺗﺿرﯾن ( 58/1
ﻣورﺧﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿرت ﻋﺛﻣﺎن ﺑﮫ درﺟﮫ رﻓﯾﻊ ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﯾل ﮔﺷت ﺧزاﺋن او را ﺑﺎز
ﻧﻣودﻧد  ،در اﯾن ﺧزاﯾن آن ﺻﻧدوﻗﻲ ﻗﻔلﺷدهاي را ﯾﺎﻓﺗﻧد  ،ﺳر ﺻﻧدوق را ﺑﺎز ﮐردﻧد  ،در آن رﺳﺎﻟﮫ
را ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﻣﺗن ذﯾل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود :
»اﯾن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻋﺛﻣﺎن اﺳت :
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ﻣﮭرﺑﺎن ،ﻋﺛﻣﺎن ﻓرزﻧد ﻋﻔﺎن ﮔواھﻲ ﻣﻲدھد ﻛﮫ ﻣﻌﺑود ﺑرﺣﻘﻲ ﺑﮫ ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت
ﻛﮫ ذاﺗش واﺣد اﺳت و ھﯾﭻ ﺷرﯾﻛﻲ ﻧدارد و ﮔواھﻲ ﻣﻲدھد ﻛﮫ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺑﻧده و
ﺑرﮔزﯾده اش اﺳت و ﻧﯾز ﮔواھﻲ ﻣﻲ دھد ﻛﮫ ﺑﮭﺷت ﺣﻖ اﺳت و ﺧداوﻧد ﻣردﮔﺎن را در روزي ﻛﮫ ھﯾﭻ
ﺷﻛﻲ در آن ﻧﯾﺳت ﺑر ﻣﻲ اﻧﮕﯾزد و ھﻣﺎﻧﺎ ﺧداوﻧد ﺧﻼف وﻋده ﻧﻣﻲ ﻛﻧد .ﺑر ھﻣﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﻣﻲزﯾد و ﺑر
آن ﻣﻲﻣﯾرد و ﺑر ھﻣﯾن اﻋﺗﻘﺎد ـ اﮔر ﺧدا ﺑﺧواھد ـ ﻣﺑﻌوث ﻣﻲ ﺷود ) «.ﻛﻧز اﻟﻌﻣﺎل  ، 45/13ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷﻖ  ، 401/39اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ( 184 -183/7

ﺣﺿرت ﻋﻠﻲ ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ :

ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ ﺗوﺳط ﺿﺎرب زﺧﻣﯽ ﺷدﯾد ﺑرداﺷت ﻓرﻣود :
»ﺑﺎ ﺿﺎرب ﻣن ﭼﮫ ﻛردﯾد«؟ ﺣﺿور ﺷﺎن ﺟواب ﻓرﻣودﻧد دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﺳت .ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﻓرﻣود:
»از ﻏذاﯾﻲ ﻛﮫ ﻣن ﻣﻲ ﺧورم ﺑﮫ او ﺑﺧوراﻧﯾد و ﻧﯾز از ﻧوﺷﯾدﻧﻲاي ﻛﮫ ﻣن ﻣﻲﻧوﺷم ﺑﮫ او ﺑﻧوﺷﺎﻧﯾد.
اﮔر زﻧده ﻣﺎﻧدم در ﻣوردش ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھم ﮔرﻓت و اﮔر ﻣن ﻣردم )از آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﯾك ﺿرﺑﮫ ﺑر ﻣن وارد
ﻛرده اﺳت( ﺗﻧﮭﺎ ﯾك ﺿرﺑﮫ او را ﺑزﻧﯾد و ﺑر آن ﻧﯾﻔزاﯾﯾد«.
ھﻣﭼﻧﺎن طﯽ وﺻﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺣﺳن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻓرﻣود ﮐﮫ اﻣور ﻏﺳل را ﭘﯾش ﺑﺑر د ودر ﺿﻣن
ﺑراﯾش ﮔﻔت » :در ﻛﻔن ﻣن زﯾﺎده روي ﻧﻛن! ﭼرا ﻛﮫ ﻣن از رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺷﻧﯾدم
ﻛﮫ ﻣﻲ ﻓرﻣود :ﺷﻣﺎ در ﻛﻔن زﯾﺎده روي ﻧﻛﻧﯾد ﭼرا ﻛﮫ)ﻛﻔن( ﺧﯾﻠﻲ زود )ﻣﻲﭘوﺳد و(از ﺑﯾن ﻣﻲ رود«.
) ﺳﻧن اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ اﻟﻛﺑرى  ، 403/3ﻛﻧز اﻟﻌﻣﺎل ( 245/15
ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ در وﺻﯾت ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺣﺳن اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣود ه ﮔﻔت » :در ﺑردن ﺟﻧﺎزه ﻣن
ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺣد اﻋﺗدال را در ﭘﯾش ﮔﯾرﯾد  ،ﺟﻧﺎزه ﻣرا ﻧﮫ زﯾﺎد ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ و ﻧﮫ ﺧﯾﻠﻲ آرام ﺣرﻛت دھﯾد

ﭼرا اﮔر ﺧﯾر و ﺧوﺑﻲ ﺑﺎﺷد ﻣن را زود ﺑﮫ آن ﻣﻲرﺳﺎﻧﯾد و اﮔر ﺷر و ﺑدي ﺑﺎﺷد ﻣن را از ﺷﺎﻧﮫھﺎي
ﺧود ﻣﻲ اﻧدازﯾد ) .وﺻﺎﯾﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء .( 41/1

ﻓرق ﺑﯾن وﺻﯾت و وﻗف ﮐردن ﻣﺎل ﭼﯾﺳت؟

ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن در ﻣورد ﻓرق ﺑﯾن وﺻﯾت و وﻗف ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
اوﻻ :
وﻗف ﯾﮏ ﻋﻘد ﺗﻣﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐﺎﻣل ﺷده اﺳت ،ھرﮔﺎه ﺷﺧص ﺑﮕوﯾد  :ﺧﺎﻧﮫ 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(.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وﺻﯾت ﺑﻌد از ﻣرگ )اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻓذ( اﺳت ،ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺧﺎﻧﮫ ام را ﺑرای ﻓﻘراء وﺻﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧم.
دوﻣﺎ :
وﻗف در ﺗﻣﺎم اﻣوال )و داراﺋﯽ ﺷﺧص( ﻗﺎﺑل ﺗﻧﻔﯾذ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮐل اﻣواﻟش را وﻗف ﮐﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯽ
ﺷود ﻣﮕر آﻧﮑﮫ در ﻣرﯾﺿﯽ ﻣرگ )در ﺳر ﻣرگ( ﺑﺎﺷد.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وﺻﯾت ﺟز در ﯾﮏ ﺳوم اﻣوال ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن ﻗﺎﺑل ﺗﻧﻔﯾذ ﻧﯾﺳت ،و ﺗﺎزه وﺻﯾت ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﻏﯾر ورﺛﮫ ﺻورت ﭘذﯾرد ،و اﮔر ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺳوم ﻣﺎل وﺻﯾت ﮐﻧد و ﯾﺎ آﻧرا ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ورﺛﮫ وﺻﯾت
ﻧﻣﺎﯾد ،در آﻧﺻورت ﻻزﻣﺳت ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ورﺛﮫ ﺑر اﯾن ﺻﯾت اﺑراز رﺿﺎﯾت و ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﻧد )ﺗﺎ ﺗﻧﻔﯾذ
ﺷود(...
ﭘس اﮔر ﺑﮕوﯾد  :ﺧﺎﻧﮫ ام را ﺑرای ﻓﻼﻧﯽ وﺻﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﺳﭘس )وﺻﯾت ﮐﻧﻧده( ﻓوت ﮐﻧد ،و ﻣﺎﺗرک او
را ﺣﺳﺎب ﮐردﯾم و دﯾدﯾم ﮐﮫ ارزش آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺳوم ﮐل اﻣواﻟش اﺳت ،در آﻧﺻورت ﻓﻘط ﺑﮫ
اﻧدازه ﯾﮏ ﺳوم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛﻼ اﮔر ارزش ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺻف )ﻣﺎﺗرک ﻣﺗوﻓﯽ( ﺑﺎﺷد ﻓﻘط دو ﺳوم
آن ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا دوﺳوم از ﻧﺻف ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳوم از ﮐل )اﻣوال( اﺳت.
اﻣﺎ اﮔر )ﻣﺎﺑﻘﯽ( ورﺛﮫ اﺟﺎزه دھﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد  :از ﻧظر ﻣﺎ اﯾرادی ﻧدارد ،در آﻧﺻورت ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑر ﺗﻧﻔﯾذ
وﺻﯾت ﻧﯾﺳت« » .اﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊ « ). (25 /11

ﻣﻔﮭوم ﺛﻠث ﻣﺎل در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺷرﻋﯽ

اﮔر ﻧظرﯾﺎت ﻣذاھب ارﺑﻌﮫ اھل ﺳﻧت ﻓﻘﮭﯽ را درﻣورد ﻣﻔﮭوم ﺛﻠث ﻣﺎل در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺷرﻋﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد  ،ﭼﯾزی را ﺑﻧﺎم » ﺛﻠث ﻣﯾت « در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺷرﻋﯽ ﺑﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم  :ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺷرﯾﻌت وارد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد آن ﺣﮑم را ﻧﮫ واﺟب ﻣﯽ داﻧﯾم و ﻧﮫ ﻣﺳﺗﺣب،
ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﯾز ﻧﻣﯽ داﻧﯾم.
اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺷرع وارد ﺷده اﺳت  ،طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻶ ﺑدان اﺷﺎره ﻧﻣودﯾم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑل
از وﻓﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺻﯾت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺎﻟش را در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧد و اﯾن ﺧود اوﺳت ﮐﮫ در
وﺻﯾﺗش ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺎﻟش را در ﮐﺟﺎ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد ،طوﯾﮑﮫ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم اﯾن وﺻﯾت اﻟزاﻣﯽ ھم
ﻧﯾﺳت و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اراده و ﻣﯾل ھر ﺷﺧﺻﯽ دارد ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣرﮔش – ﺑﺎز ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از
ﻣرﮔش وﺻﯾت ﮐﻧد -ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺎﻟش را ﺑرای ﺻرف در ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ ھدﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺻرف ﮐﻧد.
ﺣﺎل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت در وﺻﯾت ﮐردن ﻣﺎل ﺑﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟواز داده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﺻﯾت ﮐﻧﻧده ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳوم اﻣواﻟش را وﺻﯾت ﻧﻣﺎﯾد ،و اﮔر اﺣﯾﺎﻧﺂ ﺑﯾﺷﺗر از آن را وﺻﯾت ﮐرد وﺻﯾت او
ﺗﻧﻔﯾذ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﻣﮕر ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ورﺛﮫ اش ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ
ﺳوم ﻧﯾز وﺻﯾت ﮐﻧد.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺣداﮐﺛر آن ﯾﮏ ﺳوم اﺳت ،و دﻟﯾل اﯾن ﻣﺣدودﯾت اﯾﻧﺳت ﭼون ﺷرﯾﻌت ﻗﺻد دارد ﺗﺎ وارﺛﯾن
آن ﺷﺧص از ارث ﻣﺣروم ﻧﺷوﻧد و ﺣﻘوق آﻧﮭﺎ رﻋﺎﯾت ﺷود.
ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ﮐل اﻣوﻟش را وﺻﯾت ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ او ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳوم ﯾﺎ
ﮐﻣﺗر از آﻧرا ﺑﮫ ھرﮐس ﮐﮫ ﺧواﺳت وﺻﯾت ﻧﻣﺎﯾد،در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از اﻣﺎم ﺑﺧﺎری واﻣﺎم ﻣﺳﻠم وﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺳﻧن ازﺳﻌد ﺑن اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت در وﺿﺎﺣت اﯾن ﺣﮑم ﻓرﻣوده اﺳت :

ﻣن در ﻣﮑﮫ ﻣرﯾض ﺷده ﺑودم و دوﺳت ﻧداﺷﺗم در ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﻣﯾرم ﮐﮫ از آن ھﺟرتﮐرده ﺑودم،
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت ﻣن آﻣد و ﻓرﻣود:
ﺧداوﻧد اﺑن ﻋﻔراء را ﻣورد رﺣﻣت ﺧود ﻗرار دھد .ﻣنﮔﻔﺗم ﯾﺎ رﺳول ﷲ آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ھﻣﮫ ﻣﺎل ﺧود را
وﺻﯾت ﮐﻧم؟ ﻓرﻣود :ﻧﺧﯾر ﮔﻔﺗم :ﻧﺻف ﭼطور؟ ﻓرﻣود :ﻧﺧﯾر ﮔﻔﺗم ﯾﮏ ﺳوم ﭼطور؟ ﻓرﻣود :ﺑﻠﯽ ﯾﮏ
ﺳوم وﯾﮏ ﺳوم ھم ﺑﺳﯾﺎراﺳت»إﻧﮏ إن ﺗدع ورﺛﺗﮏ أﻏﻧﯾﺎء ﺧﯾر ﻣن أن ﺗدﻋﮭم ﻋﺎﻟﺔ ر ﯾﺗﮑﻔﻔون
راﻟﻧﺎس ﻓﯽ اﯾدﯾﮭم ،واﻧﮏ ﻣﮭﻣﺎ أﻧﻔﻘت ﻣن ﻧﻔﻘﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺻدﻗﺔ ﺣﺗﯽ اﻟﻠﻘﻣﺔ ﺗرﻓﻌﮭﺎ إﻟﯽ ﻓﯽ ر ﻓﯽ اﻣرﺗﮏ،
وﻋﺳﯽ ﷲ أن ﯾرﻓﻌﮏ ﻓﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮏ أﻧﺎس وﯾﺿر ﺑﮏ آﺧرون ،وﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﯾوﻣﺋذ إﻻ اﺑﻧﺔ«)ﺗو اﮔر ورﺛﮫ
ﺧود را ﺛروﺗﻣﻧد و ﺑﯽﻧﯾﺎز ﺑﺟﺎی ﺑﮕذاری ،ﺑﮭﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻓﻘﯾر و ﺗﻧﮓدﺳت رھﺎﮐﻧﯽﮐﮫ
ﺑﺳوی ﻣردم دﺳتﮔداﺋﯽ درازﮐﻧﻧد ،ﺗو ھرﻧﻔﻘﮫای ﺑﮑﻧﯽ ﺑراﯾت ﺻدﻗﮫ واﺣﺳﺎن اﺳت ،ﺣﺗﯽ ﻟﻘﻣﮫایﮐﮫ
ﺑدھﺎن زﻧت ﺑﮕذاری و اﻣﯾد اﺳت ﺧداوﻧد ﻋﻣر ﺗرا ﺑﺎﻻ ﺑﺑردﮐﮫ ﻣردﻣﺎن زﯾﺎدی از ﺗو ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷوﻧد و
ﻣردﻣﺎن دﯾﮕری از ﺗو زﯾﺎن ﺑﺑﯾﻧﻧد .آن روز ﺳﻌد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ دﺧﺗر داﺷت(.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﯾزی ﺑﺎ ﻧﺎم » ﺛﻠث ﻣﯾت « ﺛﻠث ﻣﺎل ﻣﯾت در ﻣذاھب ﻓﻘﮭﯽ اھل ﺳﻧت وﺟود ﻧدارد .

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﺷﺧص ﮐﮫ در ﺣﺎﻻ ﻣرض ﻣوت ﺑﺎﺷد ﺑراﯾش ﻣﺟﺎز اﺳت در ﯾﮏ ﺳوم اﻣواﻟش ﺧود
وﺻﯾت ﮐﻧد  .وﯾﺎ ھم ﻣﺎل ﺧود را ﺑﺑﺧﺷد وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺎﮐﯾد ﮐردی ﮐﮫ وﺻﯾت اش در ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺳوم
از ﻣﺎل ﺗﻧﻔﯾذ ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ورﺛﮫ اش وآﻧﮭم ﺑدو ﺷر ط ذﯾل :
 -1ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ورﺛﮫ ﺑﻌد از ﻣرگ ﻣوﺻﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﭘﯾش از ﻣرگ ﻣوﺻﯽ ﺣﻘﯽ ﺑرای ورﺛﮫ او ﺛﺎﺑت
ﻧﺷده اﺳت ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺑدھد ،ﭘس اﺟﺎزهاش ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳت و ھرﮔﺎه وارث در اﺛﻧﺎء زﻧدﮔﯽ و ﺣﯾﺎت ﻣوﺻﯽ
اﺟﺎزه دھد ،ﻣﯽﺗواﻧد ھر وﻗت ﺑﺧواھد ،ﭘﺷﯾﻣﺎن ﮔردد و اﮔر ﺑﻌد از ﻣوت اﺟﺎزه وﺻﯾت داد ،ﺗﻧﻔﯾذ
ﻣﯽﮔردد و زھری و رﺑﯾﻌﮫ ﮔﻔﺗﮫاﻧد ھر وﻗت ورﺛﮫ اﺟﺎزه داد ﻣطﻠﻘﺎ ﺣﻖ رﺟوع و ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷدن را
ﻧدارد.
 -2اﺟﺎزه دھﻧده در ﺣﯾن اﺟﺎزه دادن ﺑﺎﯾد دارای اھﻠﯾت ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد و ﺑﻌﻠت ﺳﻔﺎھت و ﻏﻔﻠت
ﻣﺣﺟورﻋﻠﯾﮫ ﻧﺑﺎﺷد.
و اﮔرﻣوﺻﯽ وارث ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎزھم ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳوم ﻣﺎل ﺧود وﺻﯾتﮐﻧد ،و ﻣذھب
ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎ اﯾﻧﺳت.
از طرﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﺗﻧﻔﯾذ وﺻﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وﺻﯾت ﺷده اﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﺟزو ارﺛﺑران ﻣﺗوﻓﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺻﯽ ﻟﮫ ﻧﺑﺎﯾد وارث ﻣوﺻﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺗب ﻣﻐﺎزی رواﯾت ﮐردهاﻧدﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم در ﺳﺎل ﻓﺗﺢ ﻣﮑﮫﮔﻔت » :ﻻ وﺻﯾﺔ ﻟوارث » وﺻﯾت ﺑرای وارث ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ﭼون
ﺧداوﻧد ﺳﮭم او را ﻣﻌﯾنﮐرده اﺳت«  ).ﺑرواﯾت اﺣﻣد و اﺑوداود و ﺗرﻣذیﮐﮫ آن را ﺣﺳن داﻧﺳﺗﮫ
اﺳت(.
اﯾن ﺣدﯾث اﮔر ﭼﮫ ﺧﺑر آﺣﺎد اﺳت وﻟﯽ ﻋﻠﻣﺎ آن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫاﻧد و ﺗوده ﻣردم و ﻋﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﺑدان راﺿﯽ
ﺷدهاﻧد.
در رواﯾﺗﯽ آﻣده اﺳت »:إن ﷲ أﻋطﯽ ﮐل ذی ﺣﻖ ﺣﻘﮫ ،أﻻ ﻻ وﺻﯾﺔ ﻟوارث « )ﺑراﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد ﺣﻖ
ھرﮐس را ﻣﻌﯾنﮐرده و ﺣﻘش را ﺑوی ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ھﺎن وارث ﻧﯾﺎزی ﺑوﺻﯾت ﻧدارد ﭼون ﺧداوﻧد
ﺳﮭﻣش را ﻣﻌﯾنﮐرده اﺳت(
و اﻣﺎ آﯾﮫ » ﮐﺗب ﻋﻠﯾﮑم إذا ﺣﺿر أﺣدﮐم اﻟﻣوت إن ﺗرک ﺧﯾرا اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن واﻻﻗرﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌروف
ﺣﻘﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻣﺗﻘﯾن« ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎ ﺑرآﻧﻧدﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﻧﺳﺦ ﺷده اﺳت.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽﮔﻔت :ﺧداوﻧد آﯾﮫ وﺻﯾت را ﻧﺎزلﮐرده اﺳت و آﯾﮫ ﻣﯾراث را ﻧﯾز ﻧﺎزل ﮐرده اﺳت ،اﺣﺗﻣﺎل
داردﮐﮫ آﯾﮫ وﺻﯾت ﺑﺎ آﯾﮫ ﻣﯾراث ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮭر دو ﻋﻣل ﺷود و اﺣﺗﻣﺎل داردﮐﮫ آﯾﮫ ﻣﯾراث آﯾﮫ
وﺻﯾت را ﻧﺳﺦﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻋﻠﻣﺎ دﻧﺑﺎل اﯾن ﻣﯽﮔﺷﺗﻧدﮐﮫ ﭼﯾزی ﭘﯾداﮐﻧﻧدﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو اﺣﺗﻣﺎل را
ﺗرﺟﯾﺢ دھد وآن را در ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﻐﺎزی از ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم رواﯾت ﮐردهاﻧد ،ﮐﮫ در ﺳﺎل ﻓﺗﺢ ﻣﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﮔﻔت » :ﻻ
وﺻﯾﺔ ﻟوارث «

ﻋﻠﻣﺎ اﺗﻔﺎق دارﻧد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺻﯽ ﻟﮫ ﻧﺑﺎﯾد در روز ﻣرگ ﻣوﺻﯽ وارث او ﺑﺎﺷد ،ﺣﺗﯽ اﮔرﮐﺳﯽ
وﺻﯾتﮐرد ،ﺑرای ﺑرادرشﮐﮫ ازاو ارث ﻣﯽﺑرد ،ﺑﻌﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺻﯽ ﻓرزﻧدی ﻧدارد ،ﺳﭘس ﺑﻌد از
وﺻﯾت و ﭘﯾش از ﻣرﮔش ،ﭘﺳری ﺑراﯾش ﺑدﻧﯾﺎ آﯾد ،اﯾن وﺻﯾت ﺻﺣﯾﺢ اﺳت و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرادرش اﺟرا
ﻣﯽﮔردد و ﭼون دراﯾن ﺣﺎل ﺑرادر و ارث ﻧﯾﺳت واﮔر ﻣوﺻﯽ ﻓرزﻧدی داﺷت و ﺑرای ﺑرادرش
وﺻﯾتﮐرده ﺑود وﻗﺑل از ﻣرگ ﻣوﺻﯽ ﻓرزﻧدش ﻣرد ،اﯾن وﺻﯾت ﺑرای وارث اﺳت و ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت.
ﭼون در ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﭘﺳرش وارث ﻣﯽﺷود.

ﯾﺎدداﺷت :

ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ  :ﭘدر ﻣﺎﻟﮏ اﻣوال ﺧود اﺳت و ﺑﮫ ھرﮐس ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎل ﺧود را
ﺑﺑﺧﺷد و طورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﺳﯽ ﺣﻖ اﻋﺗراض ھم ﺑﺎﻟﯾش ﻧدارد ،وﻟﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ی اﻣوال ﺑﯾن
اوﻻدش ﻓﻘط ﺑﺎرﮔﻧﺎھش ﺑﮫ دوش او ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر ﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺷرﻋﯽ ﺑرای آن ﺗﻘﺳﯾم
ﺑﻧدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺛﻼ ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧداﻧش اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﭘدر ﺑﺧﺷش ﺑﯾﺷﺗری
ﺑراﯾش در ﻧظر ﺑﮕﯾرد و ﯾﺎ دﻻﯾل ﺷرﻋﯽ دﯾﮕر..
از ﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺑﺷﯾر رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘدرم ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺎﻟش را ﺑﻌﻧوان ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻣن ﺑﺧﺷﯾد .ﻣﺎدرم ﻋﻣره
ﺑﻧت رواﺣﮫ ﮔﻔت  :ﺗﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم را ﮔواه ﻧﮕﯾری ،راﺿﯽ ﻧﻣﯽﺷوم ،ﭘدرم ﻧزد
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رﻓت ﺗﺎ اورا ﺑر ﺑﺧﺷﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﮐرده ﺑود ،ﮔواه ﺑﮕﯾرد ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ او ﻓرﻣود ) :أﻓﻌﻠت ھذا ﺑوﻟدک ﮐﻠﮭم؟( »آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻓرزﻧداﻧت ﮐردهای؟« ﮔﻔت
 :ﻧﮫ ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓرﻣود ) :اﺗﻘوا ﷲ واﻋدﻟوا ﻓﯽ أوﻻدﮐم( »ﺗﻘوای ﺧدا را ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد و در ﻣﯾﺎن ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن
ﻋداﻟت را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ﭘدرم ﺑرﮔﺷت و آن ھﺑﮫ را ﭘس ﮔرﻓت«.ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑرای ھﯾﭼﮑس ﺣﻼل ﻧﯾﺳتﮐﮫ در ﻋطﺎ و ﺑﺧﺷش و ﻧﯾﮑﯽ ﺑﻌﺿﯽ ازﻓرزﻧداﻧش را ﺑرﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕرﺗﻔﺿﯾل
و ﺗرﺟﯾﺢ دھد ،ﭼون اﯾن ﻋﻣل ﻧﮭﺎل ﻋداوت ودﺷﻣﻧﯽ را در ﺑﯾن آﻧﺎن ﻣﯽﮐﺎرد و ﻣوﺟب ﻗطﻊ ﺻﻠﮫ رﺣم
ﻣﯽﮔرددﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ وﺻل آن اﻣرﮐرده اﺳت .و اﯾﻧﺳت رای اﻣﺎم اﺣﻣد و اﺳﺣﺎق و ﺛوری و طﺎووس
و ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯾﮫ ﮐﮫﮔﻔﺗﮫاﻧد :اﮔر ﺑﻌﻠت ﻧﯾﺎز ﭼﻧﯾن ﮐﺎریﮐﻧد اﺷﮑﺎل ﻧدارد در ﻏﯾر آن ﺻورت آن را
ﻣﮑروه ﻣﯽ داﻧﯾم .

ﻋ ْﻧﮫُ ﮔوﯾد:
اَ ُp
ﺳﻌد ﺑن اﺑﯽ وﻗﺎص َر ِﺿ َﯽ ﱠ

ﺳﻠﱠ َم ﺑﮫ دﯾدﻧم آﻣد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او دوﺳت ﻧداﺷت در
اَ ُp
ﻣن در ﻣﮑﮫ ﺑودم ،ﭘﯾﺎﻣﺑر َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َوآ ِﻟ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
اَ ُp
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﻣﯾرد ﮐﮫ از آن ھﺟرت ﻧﻣوده اﺳت ،ﭘﯾﺎﻣﺑر َ
ﺳﻠﱠ َم ﻓرﻣودَ » :ﯾ ْر َﺣ ُم ﱠ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َوآ ِﻟ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
اُp
ﻋ ْﻔ َرا َء « )ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺑن ﻋﻔراء را ﻣورد رﺣﻣت ﺧوﯾش ﻗرار دھد (،ﮔﻔﺗم :ﯾﺎ رﺳول ﷲ! آﯾﺎ ﻣﯽ
ا ْﺑنَ َ
ﺳﻠﱠ َم ﻓرﻣود :ﺧﯾر ،ﮔﻔﺗم :ﻧﺻف ﭼطور؟ ﮔﻔت:
اَ ُp
ﺗواﻧم ﺗﻣﺎم ﻣﺎﻟم را وﺻﯾت ﮐﻧم؟ ﭘﯾﺎﻣﺑر َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﺳﻠﱠ َم ﻓرﻣود:
اَ ُp
ﺧﯾر ،ﮔﻔﺗم :ﯾﮏ ﺳوم ﭼطور؟ رﺳول ﷲ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َوآ ِﻟ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ثَ ،واﻟﺛﱡﻠُ ُ
» اﻟﺛﱡﻠُ ُ
ﺎس ﻓِﯽ
ﻋ ُﮭ ْم ﻋَﺎ َﻟﺔًَ ،ﯾﺗ َ َ
ﮏ أ َ ْﻏ ِﻧ َﯾﺎ َءَ ،ﺧﯾ ٌْر ِﻣ ْن أ َ ْن ﺗَدَ َ
ﮏ أ َ ْن ﺗَدَ َ
ث َﮐﺛِ ٌ
ﮑﻔﱠﻔُونَ اﻟﻧﱠ َ
ع َو َرﺛَﺗ َ َ
ﯾرِ ،إﻧﱠ َ
ِﯾﮭ ْم« »ﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﻣﺎﻟﺗﺎن وﺻﯾت ﮐﻧﯾد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ،اﮔر ﺗو
أ َ ْﯾد ِ
ورﺛﮫ ﺧود را در ﺣﺎﻟﯽ وداع ﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻏﻧﯾﺎ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮭﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ وداع ﮐﻧﯽ ﮐﮫ
ﻓﻘﯾر و ﺑﯾﻧوا ﺑﺎﺷﻧد و ﺑر اﺛر ﻓﻘر و ﺑﯾﻧواﯾﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻣردم دﺳت دراز ﮐﻧﻧد و ﺳوال ﮐﻧﻧد«  ،ﻟﻔظ اﯾن
ﺣدﯾث در ﺑﺧﺎری اﺳت.
ْ
ُ
ﻋﻧﮫ ﮔوﯾد :ﺑﮫ
اَ ُp
در ﺑﺧﺎری در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ اﯾن اﻟﻔﺎظ رواﯾت ﺷده اﺳت ،ﺳﻌد اﺑن اﺑﯽ وﻗﺎص َر ِﺿ َﯽ ﱠ
ﺳﻠﱠ َم ﻋرض ﻧﻣودم ،ﯾﺎ رﺳول ﷲ ﻣﯽ ﺧواھم وﺻﯾت ﮐﻧم؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اَ ُp
رﺳول ﷲ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َوآ ِﻟ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
دﺧﺗری دارم ،ﮔﻔﺗم:
ّ
ﱠ
َ
ﱠ
ﺳﻠ َم ﻓرﻣودﻧد »:اﻟ ِﻧﺻْف
اَ ُp
ﯾﺎ رﺳول ﷲ! آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺻف ﻣﺎﻟم وﺻﯾت ﮐﻧم؟ رﺳول ﷲ َ
ﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َوآ ِﻟ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﯽ ﱠ
َﮐ ِﺛﯾر« »ﻧﺻف زﯾﺎد اﺳت« ،ﮔﻔﺗم :آﯾﺎ ﯾﮏ ﺳوم ﻣﺎﻟم را وﺻﯾت ﮐﻧم؟
ثَ ،واﻟﺛﱡﻠُ ُ
ﺳﻠﱠ َم ﻓرﻣود »:اﻟﺛﱡﻠُ ُ
ﯾر« »ﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوم وﺻﯾت ﮐن
اَ ُp
ﭘﯾﺎﻣﺑر َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َوآ ِﻟ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﯾر ،أ َ ْو َﮐﺑِ ٌ
ث َﮐ ِﺛ ٌ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﺑﺳﯾﺎر اﺳت؛ ﯾﺎ ﻓرﻣود  :ﯾﮏ ﺳوم زﯾﺎد اﺳت«
ﻋ ْﻧﮫُ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣردم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﻣﺎل ﺧود وﺻﯾت ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و
اَ ُp
ﺳﻌد ﺑن اﺑﯽ وﻗﺎص َر ِﺿ َﯽ ﱠ
ﱠ
ﺳﻠ َم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد.
اَ ُp
رﺳول ﷲ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َوآ ِﻟ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ

وﺻﯾت ﺑراي وارث ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت

ﺣﻖ ورﺛﮫ در ﺷرع ) ﮐﺗﺎب ﷲ وﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ( ﺗﻌﯾن ﮔردﯾده اﺳت،
ﺿرورت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدار آن ﺑرای وارﺛﯾن ﺑطور ﺟداﮔﺎﻧﮫ در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣرﯾر ودرج
ﮔردد  .دراﯾن ﺑﮫ ﺣﮑم ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از اﺑواﻣﺎﻣﮫ ﺑﺎھﻠﻲ رواﯾت اﺳت اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم :
اﺑواﻣﺎﻣﮫ ﺑﺎھﻠﯽ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣن از ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ در ﺧطﺑﮫ ﺣﺟﮫ
اﻟوداع ﻣﻲﻓرﻣود) :إن ﷲ ﻗد أﻋطﻲ ﮐل ذي ﺣﻖ ﺣﻘﮫ ،ﻓﻼوﺻﯾﺔ ﻟوارث( »ﺑﮫ راﺳﺗﻲ
ﺧداوﻧد ﺣﻖ ھر ﺻﺎﺣب ﺣﻘﻲ را داده اﺳت ،ﻟذا وﺻﯾﺗﻲ ﺑراي وارث ﻧﯾﺳت«  ).ﺻﺣﯾﺢ  :ﺻﺣﯾﺢ ﺳﻧن

اﺑن ﻣﺎﺟﮫ  ،[2194ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ) ،(2/905/27/3ﺳﻧن اﺑوداود )ﻋون اﻟﻣﻌﺑود( )،(8/72/2853
ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی ).(3/293/2203

زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻧﻔﯾذ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ :

ﻣورد وﺻﯾت ﺑﻌد از وﻓﺎت وﺻﯾت ﮐﻧﻧده و ﭘس از ﭘرداﺧت ﻗرﺿﮭﺎي وﺻﯽ  ،ﺑﮫ ﻣوﺻﻲ
ﻟﮫ )ﻓردي ﮐﮫ ﺑراي او وﺻﯾت ﺷده( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﯾرد ،و در ﺻورﺗﻲ ﮐﮫ ﻗرضاش ﺗﻣﺎم ﺗرﮐﮫ
و ﻣﺎﻟش را در ﺑرﮔﯾرد ،ﭼﯾزي ﺑﮫ )ﻣوﺻﻲ ﻟﮫ( ﻧﻣﻲرﺳد :
در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ رواﯾت اﺳت ) :ﻗﺿﻲ رﺳول ﷲ ﺑﺎﻟدﯾن ﻗﺑل
اﻟوﺻﯾﮫ ،و أﻧﺗم ﺗﻘرؤﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﻌد وﺻﯾﺔ ﯾوﺻﻲ ﺑﮭﺎ أو دﯾن) ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﭘرداﺧت ﻗرض ﻗﺑل از اﺟراي وﺻﯾت ﺣﮑم ﮐرد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻲﺧواﻧﯾد ) ِﻣن َﺑﻌ ِد
َﯾن ( »ﺣﻖ )ﻣوﺻﻲ ﻟﮫ( ،ﭘس از وﺻﯾﺗﻲ ﮐﮫ ﺑدان وﺻﯾت ﺷده و
َو ِﺻﯾﱠ ٍﺔ ﯾُ ِ
وﺻﻲ ِﺑ َﮭﺎ أو د ٍ

ﭘرداﺧت ﻗرضھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺑر ﻋﮭده ﻣﯾت اﺳت ،داده ﻣﻲﺷود« ).ﺣﺳن  ) :ﺻﺣﯾﺢ ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ
 ) ،[2195إرواء اﻟﻐﻠﯾل ﻓﯽ ﺗﺧرﯾﺞ  ، (1667ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ) ،(2/906/2715ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی
).(3/294/2205

ﻓراﺋض در ﺳﮭم ﻣﯾراث ﭼﯾﺳت :
:
ﺗﻌرﯾف ﻓراﺋض

ﻓراﺋض ﺟﻣﻊ ﻓرﯾﺿﮫ اﺳت و ﻓرﯾﺿﮫ از ﻓرض ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑﻣﻌﻧﻲ ﺗﻘدﯾر )اﻧدازه ﺗﻌﯾﯾن(
ﺻف َﻣﺎ َﻓ َرﺿﺗُم ( )ﺳوره ﺑﻘره »(237 :ﯾﻌﻧﻲ
اﺳت  :ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾد َ ) :ﻓ ِﻧ ُ
ﻧﺻف آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐردهاﯾد )ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻗرﺿد(«.
ﻓرض در ﺷرع ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺳﮭم ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑراي وارث) .ﻓﻘﮫ اﻟﺳﻧﺔ ).(3/424

ﺗﺣذﯾر از ارﺗﮑﺎب ظﻠم در ﻣﯾراث:

ﻋرﺑﮭﺎ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯾت ﻗﺑل از اﺳﻼم ﻋﺎدت داﺷﺗﻧد ﮐﮫ  :ﻣردان و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن را از ارث
ﺑﮭرهﻣﻧد و زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن را از آن ﻣﺣروم ﻣﻲﮐردﻧد ،وﻗﺗﻲ اﺳﻼم آﻣد ،ﺧداوﻧد ھر
ﷲ ( )ﺳوره
ﺻﺎﺣب ﺣﻘﻲ را از ﺣﻘش ﺑﮭرهﻣﻧد ﮐرد ،و اﯾن ﺣﻘوق را ) َو ِﺻﯾﱠﺔً ِﻣ َن ِ
ﻧﺳﺎء »(12 :وﺻﯾﺗﻲ از طرف ﺧدا«َ ).ﻓ ِرﯾ َ
ﷲ ( )ﺳوره ﻧﺳﺎء »(11 :ﻓرﯾﺿﮫاي
ﺿﺔً ِﻣ َن ِ
از طرف ﺧدا«.ﻧﺎﻣﯾد ،ﺳﭘس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺷرع ﺧدا در ﻓراﺋض ﺑرﺣذر
داﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار داد:
ﺎر
ﺳو َﻟﮫُ ﯾُد ِْﺧ ْﻠﮫُ َﺟﻧﱠﺎ ٍ
ﮏ ُﺣدُودُ ﱠ ِ
اَ pو َر ُ
ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾد ِ ):ﺗ ْﻠ َ
ت ﺗَﺟْ ِري ِﻣ ْن ﺗَﺣْ ِﺗ َﮭﺎ اﻷ ْﻧ َﮭ ُ
اَ pو َﻣ ْن ﯾُ ِط ْﻊ ﱠ َ
ﺎرا
ص ﱠِ
اَ pو َر ُ
ﮏ ا ْﻟ َﻔ ْو ُز ا ْﻟ َﻌ ِظﯾ ُمَ .و َﻣ ْن َﯾ ْﻌ ِ
َﺧﺎ ِﻟد َﯾن ِﻓﯾ َﮭﺎ َو ذَ ِﻟ َ
ﺳو َﻟﮫُ َو َﯾﺗَ َﻌدﱠ ُﺣدُودَهُ ﯾُد ِْﺧ ْﻠﮫُ َﻧ ً
اب َﻣ ِﮭﯾ ٌن( )ﺳوره ﻧﺳﺎء »(14-13 :اﯾن ﺣدود ﺧدا اﺳت و ھر ﮐﺳﻲ
َﺧﺎ ِﻟدا ٌ ِﻓﯾ َﮭﺎ َو َﻟﮫُ َ
ﻋذ َ ٌ
از ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑرش اطﺎﻋت ﮐﻧد ،ﺧدا او را ﺑﮫ ﺑﺎﻏﮭﺎي ﺑﮭﺷت وارد ﻣﻲﮐﻧد ﮐﮫ در آن
رودﺑﺎرھﺎ روان اﺳت و ﺟﺎوداﻧﮫ در آن ﻣﻲﻣﺎﻧد و اﯾن ﭘﯾروزي ﺑزرﮔﻲ اﺳت ،و آن ﮐﺳﻲ

ﮐﮫ از ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ و از ﻣرزھﺎي ﺧدا ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ﺧداوﻧد او را ﺑﮫ آﺗش وارد
ﻣﻲﮔرداﻧد ،و ﺟﺎوداﻧﮫ در آن ﻣﻲﻣﺎﻧد و ﺑراي او ﻋذاب ﺧوارﮐﻧﻧدهاي ھﺳت«.

آﻧﭼﮫ از ﻣﺎل ﻣﯾت ﺑﮫ ارث ﺑرده ﻣﻲﺷود:

طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻶ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻓوت ﮐرد اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد از ﺗرﮐﮫ وﻣﺻﺎرف ﺗﺟﮭﯾز و
ﺗدﻓﯾن ،ﺳﭘس ﻗرض ھﺎﯾش ﭘرداﺧت ﺷود ،آﻧﮕﺎه وﺻﯾﺗش اﺟرا ﮔردد و ﺑﻌد از آن ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧد ﺑر ورﺛﮫاش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻲﺷود ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎلِ ) :ﻣن َﺑﻌ ِد َو ِﺻﯾﱠ ٍﺔ
َﯾن( »)ﺳﮭم ﺷﻣﺎ( ﭘس از اﻧﺟﺎم وﺻﯾت ﻣرده و ﭘرداﺧت ﻗرضھﺎﯾش
ﯾُ ِ
وﺻﻲ ِﺑ َﮭﺎ أو د ٍ
ﻣﻲﺑﺎﺷد«
و ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔﻔﺗﺔ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ ) :ﻗﺿﻲ رﺳول ﷲ ﺑﺎﻟدﯾن ﻗﺑل اﻟوﺻﯾﺔ(

»ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻗرض ﻗﺑل از وﺻﯾت ﺣﮑم ﮐرد« ) .ﺣﺳن ) :ﺻﺣﯾﺢ ﺳﻧن
ﻧﺳﺎﺋﯽ  ) ،[2195إرواء اﻟﻐﻠﯾل ﻓﯽ ﺗﺧرﯾﺞ  ،[1667ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ) ،(2/906/2715ﺳﻧن
اﻟﺗرﻣذی ).(3/294/2205

اﺳﺑﺎب ارث ﮔرﻓﺗن:

اﺳﺑﺎﺑﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ،ﺷﺧص ﻣﺳﺗﺣﻖ ارث ﻣﻲﮔردد ،ﺳﮫ ﭼﯾز اﺳت :

اول  :ﻧﺳب :

ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل» َوأُوﻟُوااﻷر َﺣ ِﺎم َﺑﻌ ُ
ﻌض ( )ﺳوره اﺣزاب (6 :
ﺿ ُﮭم أو َﻟﻲ ِﺑ َﺑ ٍ
»و ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر از اوﻟوﯾت ﺑﯾﺷﺗري ﺑرﺧوردارﻧد«.

دوم  :وﻻء :

ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣدﯾث اﺑن ﻋﻣر از ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﮐﮫ ﻓرﻣود  » :اﻟوﻻء ﻟﺣﻣﺔ ﮐﻠﺣﻣﺔ
اﻟﻧﺳب « »وﻻء ارﺗﺑﺎطﻲ ﻣﺎﻧﻧد ارﺗﺑﺎط ﻧﺳﺑﻲ اﺳت«.

وﻻء ﭼﯾﺳت :

وﻻء راﺑطﮫاي اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ آزاد ﮐردن ﺑرده ﺣﺎﺻل ﻣﻲﺷود و ﺑﮫ آن وﻻي ﻋﺗﺎق )آزاد ﮐردن(
ﻧﯾز ﮔوﯾﻧد .و ﯾﺎ ﺑﮫ راﺑطﮫاي ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻲﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣواﻻة )دوﺳﺗﻲ( ﺣﺎﺻل ﻣﻲﮔردد و ﺑﮫ آن
وﻻي ﻣواﻻة )دوﺳﺗﻲ( ﮔوﯾﻧد .وﻻي ﻣواﻻة )دوﺳﺗﻲ( ،ﺗواﻓﻖ و ﻋﻘدي اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﻧﻔر ﻣﻧﻌﻘد
ﻣﻲﺷود ﮐﮫ ﭼون ﯾﮑﻲ از آﻧﮭﺎ وراث ﻧﺳﺑﻲ ﻧدارد ،ﺑﮫ دﯾﮕري ﻣﻲﮔوﯾد  :ﺗو ﻣوﻻي ﻣن ھﺳﺗﻲ ﯾﺎ ﺗو
وﻟﻲ ﻣن ھﺳﺗﻲ ،و ھرﮔﺎه ﻓوت ﮐردم از ﻣن ارث ﻣﻲﺑري ،و اﮔر ﻣرﺗﮑب ﺟﻧﺎﯾﺗﻲ ﻏﯾرﻋﻣد ﺷدم دﯾﮫ
ﺷرﻋﻲام را ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﮐﻧﻲ.
وﻻي ﻣواﻻة )دوﺳﺗﻲ( ﻧزد اﻣﺎم ﺻﺎﺣب اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺳﺑب ﮔرﻓﺗن ارث اﺳت اﻣﺎ ﻧزد ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎء ﻓﺎﻗد
اﻋﺗﺑﺎر اﺳت ) .ﺻﺣﯾﺢ  ) :ﺻﺣﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر  ،(7157ﻣﺳﺗدرک ﺣﺎﮐم ) ،(4/341ﺑﯾﮭﻘﯽ
).(1/292

ﺳوم :ﻧﮑﺎح :

أزوا ُﺟﮑُم (
ک َ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ »:و َﻟﮑُم ِﻧ ُ
ﺻف َﻣﺎ ﺗَ َر َ
»و ﺑراي ﺷﻣﺎ ﻧﺻف داراﯾﻲ ھﻣﺳراﻧﺗﺎن اﺳت«.

)ﺳوره ﻧﺳﺎء (12 :

ﻣواﻧﻊ ارث :

ﻣواﻧﻊ ارث در ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺻورت ﮐل در ﺳﮫ ﻋﺎﻣل ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﮔردﯾده اﺳت :

اول  :ﻗﺗل :

ﻋﺎﻣل اول ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ارث در اﺳﻼم ﻣﯾﮕردد  ،ﻗﺗل اﺳت در اﯾن ﺑﺎﺑت ﺣدﯾﺛﯽ دارﯾم از  :اﺑوھرﯾره ) رض
( ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  » :اﻟﻘﺎﺗل ﻻﯾرث« »ﻗﺎﺗل )از ﻣﻘﺗول( ارث ﻧﻣﻲﺑرد«) .ﺻﺣﯾﺢ  ) :ﺻﺣﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر

) ،(4436إرواء اﻟﻐﻠﯾل ﻓﯽ ﺗﺧرﯾﺞ (  ، ( 1672ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی ) ،(3/288/2192ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ

).(2/883/3645

دوم  :اﺧﺗﻼف دﯾن :

ﻋﺎﻣل دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ارث در ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﮕردد  ،اﺧﺗﻼف در دﯾن اﺳت از اﺳﺎﻣﮫ ﺑن زﯾد)رض(
رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود اﺳت  »:ﻻﯾرث اﻟﻣﺳﻠم اﻟﮑﺎﻓر ،وﻻ اﻟﮑﺎﻓر
اﻟﻣﺳﻠم« »ﻣﺳﻠﻣﺎن از ﮐﺎﻓر و ﮐﺎﻓر از ﻣﺳﻠﻣﺎن ارث ﻧﻣﻲﺑرد«) .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ  :ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری
)ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(12/50/6764ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ) ،(3/1233/1614ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی
) ،(3/286/2189ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ )( 2/911/2729

ﺳوم  :ﺑردﮔﻲ :

ﺳوﻣﯾن ﻋﺎﻣل ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ارث در ﺷرع ﻣﯾﮕردد ﻋﺎﻣل ﺑردﮔﯽ اﺳت  .ﭼون ﺑرده و آﻧﭼﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ او
اﺳت،
ﻣﻠﮏ ﺳﯾدش اﺳت ،ﻟذا اﮔر از ﺧوﯾﺷﺎوﻧداﻧش ارﺛﻲ ﺑﮫ او رﺳﯾد ،ﺑﮫ ﺳﯾدش ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﯾرد ،ﻧﮫ ﺑﮫ او.

ﻣرداﻧﻲ ﮐﮫ ارث ﻣﻲﺑرﻧد :

ﻣرداﻧﻲ ﮐﮫ ارث ﻣﻲﺑرﻧد ﺷﺎﻣل ده ﮔروه ﻣﯾﮕردﻧد :
 1و  -2ﭘﺳر و ﭘﺳر ﭘﺳر ،و ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن  :ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ) :
ﮑ ُم ﷲُ ِﻓﻲ أوﻻَ ِدﮐُم ِﻟﻠذﱠﮐ َِر ِﻣﺛ ُل َﺣ ِ ّ
ﯾن ( )ﺳوره ﻧﺳﺎء »(11 :ﺧداوﻧد درﺑﺎره
وﺻﯾ ُ
ﯾُ ِ
ظ اﻷﻧﺛَ َﯾ ِ
)ارث ﺑردن( ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﻣﻲدھد و ﺑر ﺷﻣﺎ واﺟب ﻣﻲﮔرداﻧد ﮐﮫ ﺳﮭم ﯾﮏ
ﻣرد ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﮭم دو زن اﺳت«.
 3و  -4ﭘدر و ﭘدرش و ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ :
ُس ( )ﻧﺳﺎء (11 :
ﺑوﯾ ِﮫ ِﻟ ُ
ﮑ ِ ّل َو ِ
اﺣ ٍد ِﻣﻧ ُﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱡ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :و ِﻷ َ
ﺳد ُ
»و ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﭘدر و ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺷﺷم ﺗرﮐﮫ ﻣﻲرﺳد«.

ﺟد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﭘدراﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم )أﻧﺎ اﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب( ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ :
»ﻣن ﭘﺳر ﻋﺑداﻟﻣطﻠب ھﺳﺗم«) .ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(12/11/6732ﺻﺣﯾﺢ
اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ) ،(3/1233/1615ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی ) ،(3/283/2179و ﺑﻧﺣوه رواه  :ﺳﻧن اﺑوداود
)ﻋون اﻟﻣﻌﺑود( ) ،(8/104/2881ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ).(2/915/2740

 5و  -6ﺑرادر و ﭘﺳر ﺑرادر و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن :

ﮑن َﻟ َﮭﺎ َو َﻟدٌ « )ﺳوره ﻧﺳﺎء :
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ » :و ُھ َو َﯾ ِرﺛ ُ َﮭﺎ إن َﻟم َﯾ ُ
(76
) واﮔر ﺧواھري ﺑﻣﯾرد و( ﻓرزﻧدي ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرادر )ﭘدري و ﻣﺎدري ﯾﺎ ﭘدري( ھﻣﮫ
ﺗرﮐﮫ را ﺑﮫ ارث ﻣﻲﺑرد«.
 7و  -8ﻋﻣو و ﭘﺳرﻋﻣو اﮔرﭼﮫ دور ھم ﺑﺎﺷﻧد :
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  » :أﻟﺣﻘوا اﻟﻔراﺋض ﺑﺄھﻠﮭﺎ ،ﻓﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﮭو ﻷوﻟﻲ رﺟل
ذﮐر« ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ) ،(8/27/4315ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ) ،(3/1400/1776ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی
)).(3/117/1738ﺳﮭﻣﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن آن ﺑرﺳﺎﻧﯾد .آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧد ،ﻣﺎل ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان
ﻣردﺑﮫ ﻣﯾت ،اﺳت(.

 -9ﺷوھر :

أزوا ُﺟﮑُم
ک َ
ﺷوھر ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﮑم ﻗرآﻧﯽ ﻧﺻف داراﯾﯽ ھﻣﺳر را ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﺑرد » َو َﻟﮑُم ِﻧ ُ
ﺻف َﻣﺎ ﺗ َ َر َ
« ) و ﺑراي ﺷﻣﺎ ﻧﺻف داراﯾﻲ ھﻣﺳراﻧﺗﺎن اﺳت() .ﺳوره ﻧﺳﺎء (12 :

 -10ﺳﯾدآزاد ﮐﻧﻧده ﺑرده :

ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ) :اﻟوﻻء ﻟﻣن أﻋﺗﻖ( »وﻻء ﺑراي ﮐﺳﻲ اﺳت ﮐﮫ ﺑرده را
آزاد ﮐرده ﺑﺎﺷد«.ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ  :ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(1/550/456ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم
) ،(2/1141/1504ﺳﻧن اﺑوداود )ﻋون اﻟﻣﻌﺑود ) ،(10/438/3910ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ
).(2/842/2521

زﻧﺎﻧﻲ ﮐﮫ ارث ﻣﻲﺑرﻧد :

زﻧﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ارث ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ ھﻔت ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﮔردﯾده اﻧد :
 1و  -2دﺧﺗر و دﺧﺗر ﭘﺳر و ھر ﭼﻧد ﭘدرش ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﺷد :

ﮑ ُم ﷲُ ِﻓﻲ أوﻻَ ِدﮐُم ( )ﺳوره ﻧﺳﺎء (11 :
وﺻﯾ ُ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل  ) :ﯾُ ِ
»ﺧداوﻧد درﺑﺎره )ارث ﺑردن( ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﻣﻲدھد«.

 3و  -4ﻣﺎدر وﺟده :

ُس « )ﺳوره ﻧﺳﺎء :
ﺑوﯾ ِﮫ ِﻟ ُ
ﮑ ِ ّل َو ِ
اﺣ ٍد ِﻣﻧ ُﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱡ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ »:و ِﻷ َ
ﺳد ُ
»(11و ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﭘدر و ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺷﺷم ﺗرﮐﮫ ﻣﻲرﺳد«.

 -5ﺧواھر :

ُس ( )ﻧﺳﺎء »(11 :و ﺑﮫ
ﺑوﯾ ِﮫ ِﻟ ُ
ﮑ ِ ّل َو ِ
اﺣ ٍد ِﻣﻧ ُﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱡ
ﺑدﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :و ِﻷ َ
ﺳد ُ
ﯾس َﻟﮫُ َو َﻟدٌ َو َﻟﮫُ أُﺧتٌ
ﮏ َﻟ َ
اﻣر ٌؤ َھ َﻠ َ
إن ُ
ھر ﯾﮏ از ﭘدر و ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺷﺷم ﺗرﮐﮫ ﻣﻲرﺳد«ِ ).
ک ( )ﺳوره ﻧﺳﺎء »(176 :اﮔرﻣردي ﻓوت ﮐرد و ﻓرزﻧدي ﻧداﺷت و
َﻓ َﻠ َﮭﺎ ِﻧ ُ
ﺻف َﻣﺎ ﺗَ َر َ
داراي ﺧواھري ﺑود )ﭘدر وﻣﺎدري ﯾﺎ ﭘدري( ﻧﺻف ﺗرﮐﮫ از آن اوﺳت«.

 -6ھﻣﺳر :

اﻟرﺑُ ُﻊ ِﻣ ﱠﻣﺎ ﺗَ َرﮐﺗُم« )ﻧﺳﺎء »(12 :و ﺑراي
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ » :و َﻟ ُﮭ ﱠن ﱡ
زﻧﺎﻧﺗﺎن ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم از ﺗرﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﻲرﺳد«.

 -7ﺳﯾده )زن آزاد ﮐﻧﻧده ﺑرده( :

ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  » :اﻟوﻻء ﻟﻣن أﻋﺗﻖ « »وﻻء ﺑراي ﮐﺳﻲ
اﺳت ﮐﮫ ﺑرده را آزاد ﮐرده ﺑﺎﺷد«.

ﮐﺳﺎﻧﻲ ﮐﮫ از ﺗرﮐﮫ )ﻣﺎل ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده از ﻣﯾت( ارث ﻣﻲﺑرﻧد :

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎن ﺗرﮐﮫ ﺳﮫ ﮔروھﻧد:
اﺻﺣﺎب ﻓروض،
ﻋﺻﺑﮫ و
رﺣم.

ﻓرﺿﮭﺎي ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻗرآن

ﻓرﺿﮭﺎي ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻗرآن ﺷش ﻧوع ھﺳﺗﻧد :ﻧﺻف ،ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ،ﯾﮏ ھﺷﺗم ،دو
ﺳوم ،ﯾﮏ ﺳوم و ﯾﮏ ﺷﺷم.

ﻧﺻف )ﯾﮏ دوم( ﺳﮭم ﭘﻧﺞ دﺳﺗﮫ اﺳت:

 -1ﺷوھر ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ھﻣﺳرش ﻓرزﻧد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل :
أزوا ُﺟﮑُم إن َﻟم َﯾﮑُن َﻟ ُﮭ ﱠن َو َﻟدٌ ( )اﻟﻧﺳﺎء»(12 :و ﺑراي ﺷﻣﺎ ﻧﺻف
ک َ
) َو َﻟﮑُم ِﻧ ُ
ﺻف َﻣﺎﺗَ َر َ
داراﯾﻲ ﺑﺟﺎي ﻣﺎﻧده ھﻣﺳراﻧﺗﺎن اﺳت اﮔر ﻓرزﻧدي ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد«.

 -2دﺧﺗر :

ﺻف( »واﮔر ورﺛﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :وإن ﮐَﺎ َﻧت َو ِ
اﺣدَةً َﻓ َﻠ َﮭﺎ اﻟ ِﻧّ ُ
دﺧﺗر ﺑﺎﺷد ،ﻧﺻف ﺗرﮐﮫ از آن اوﺳت«.

 -3دﺧﺗر ﭘﺳر :

ﭼون ﺑﮫ اﺟﻣﺎع اﻣت دﺧﺗر ﭘﺳر ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ دﺧﺗر اﺳت.
اﺑن ﻣﻧذر ﮔوﯾد » :اﺟﻣﺎع اﻣت ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣﯾت ﻓرزﻧد ﺻﻠﺑﻲ )ﮐﮫ از ﭘﺷت ﺧود او
اﺳت( ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘﺳران ﭘﺳر او ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﭘﺳران او و دﺧﺗران ﭘﺳر او ﺑﻣﻧزﻟﮫ دﺧﺗران
او ھﺳﺗﻧد« ).اﻻﺟﻣﺎع ).(79

 4و  -5ﺧواھر ﭘدري و ﻣﺎدري و ﺧواھر ﭘدري :

ک
ﯾس َﻟﮫُ َو َﻟدٌ َو َﻟﮫُ أُﺧتٌ َﻓ َﻠ َﮭﺎ ِﻧ ُ
ﮏ َﻟ َ
اﻣر ٌؤ َھ َﻠ َ
إن ُ
ﺻف َﻣﺎ ﺗَ َر َ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎلِ ) :
(
»اﮔر ﻣردي ﻓوت ﮐرد و ﻓرزﻧدي ﻧداﺷت و داراي ﺧواھري ﺑود ،ﻧﺻف ﺗرﮐﮫ از آن
اوﺳت«.

رﺑﻊ )ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم( ﺳﮭم دو دﺳﺗﮫ اﺳت:
 -1ﺷوھر در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ھﻣﺳرش ﻓرزﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :

اﻟرﺑُ ُﻊ ِﻣ ﱠﻣﺎ ﺗَ َرﮐﺗُم إن َﻟم َﯾﮑُن ﻟﱠﮑُم َو َﻟدٌ « »و ﺑراي
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ » :و َﻟ ُﮭ ﱠن ﱡ
زﻧﺎﻧﺗﺎن ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺗرﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺳت ،اﮔر ﻓرزﻧدي ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد«.
ﺛﻣن )ﯾﮏ ھﺷﺗم( ﺳﮭم ﯾﮏ ﮔروه اﺳت
زﻧﻲ ﮐﮫ ﺷوھرش ﻓرزﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :
ﺈن ﮐ َ
َﺎن َﻟﮑُم َو َﻟدٌ َﻓ َﻠ ُﮭ ﱠن اﻟﺛ ﱡ ُﻣ ُن ِﻣ ﱠﻣﺎ ﺗَ َرﮐﺗُم ( »و اﮔر ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :ﻓ ِ
ﻓرزﻧدي داﺷﺗﯾد ،ﺳﮭم ھﻣﺳراﻧﺗﺎن ﯾﮏ ھﺷﺗم ﺗرﮐﮫ اﺳت«.
ﺛﻠﺛﺎن )دو ﺳوم( ﺳﮭم ﭼﮭﺎر ﮔروه اﺳت

 1و  -2دو دﺧﺗر )و ﯾﺎ ﺑﯾش از آن( و دو دﺧﺗر ﭘﺳر :

ک«
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ » :ﻓﺈن ﮐ ﱠُن ِﻧ َ
ﯾن َﻓ َﻠ ُﮭ ﱠن ﺛُﻠُﺛَﺎ َﻣﺎ ﺗَ َر َ
ﺳﺎ ًء َﻓوقَ اﺛ َﻧﺗَ ِ
»ﭘس اﮔر ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ھﻣﮫ دﺧﺗر ﺑودﻧد و ﺗﻌدادﺷﺎن )دو ﯾﺎ( از دو ﺑﯾﺷﺗر ﺑود دو ﺳوم
ﺗرﮐﮫ ﺳﮭم اﯾﺷﺎن اﺳت«.
 3و  -4دو ﺧواھر ﺷﻘﯾﻘﮫ )ﭘدري و ﻣﺎدري( و دو ﺧواھر ﭘدري :
ک ( »و اﮔر دو
ﺎن ِﻣ ﱠﻣﺎ ﺗَ َر َ
ﯾن َﻓ َﻠ ُﮭ َﻣﺎ اﻟﺛﱡﻠُﺛَ ِ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :ﻓﺈن ﮐَﺎ َﻧﺗَﺎ اﺛ َﻧﺗَ ِ
ﺧواھر ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻣﺎﻧﻧد دو ﺳوم ﺗرﮐﮫ را ﺑﮫ ارث ﻣﻲﺑرﻧد«.

ﺛﻠث )ﯾﮏ ﺳوم( ﺳﮭم دو ﮔروه اﺳت

 -1ﻣﺎدر ،اﮔر ﺣﺟب )ﻣﻧﻊ( ﻧﺷده ﺑﺎﺷد :

ﻸ ِ ّﻣ ِﮫ اﻟﺛﱡﻠُ ُ
ث ( »و اﮔر
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :ﻓﺈن ﻟَم َﯾﮑُن َﻟﮫُ َو َﻟدٌ َو َو ِرﺛَﮫُ أ َﺑ َواهُ َﻓ ِ
ﻣرده داراي ﻓرزﻧد ﻧﺑﺎﺷد و ﺗﻧﮭﺎ ﭘدر و ﻣﺎدر از او ارث ﺑﺑرﻧد ،ﯾﮏ ﺳوم ﺗرﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدر
ﻣﻲرﺳد«.

 -2دو ﺑرادر ﯾﺎ ﺑﯾش از آن و دو ﺧواھر ﻣﺎدري ،ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر :

ور ُ
اﻣرأَةٌ َو َﻟﮫُ أ ٌ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :وإن ﮐ َ
ﮑ ِ ّل
خ أو أُﺧتٌ َﻓ ِﻠ ُ
ث َﮐﻼَ َﻟﺔً أ ِو َ
َﺎن َر ُﺟ ٌل ﯾُ َ
ﮏ َﻓ ُﮭم ﺷ َُرﮐَﺎ ُء ِﻓﻲ اﻟﺛﱡﻠُ ُ
ث ( »و اﮔرﻣردي ﯾﺎ زﻧﻲ
َو ِ
اﺣ ٍد ِﻣﻧ ُﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱡ
ُسَ ،ﻓﺈن ﮐَﺎﻧُوا أﮐﺛَ َر ِﻣن ذَ ِﻟ َ
ﺳد ُ
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻼﻟﮫ از آﻧﮭﺎ ارث ﺑرده ﺷد و ﻓرزﻧدي و ﭘدري ﻧداﺷﺗﻧد( و ﺑرادر )ﻣﺎدري( ﯾﺎ ﺧواھر
)ﻣﺎدري( داﺷﺗﻧد ،ﺳﮭم ھر ﯾﮏ از آن دو ﯾﮏ ﺷﺷم ﺗرﮐﮫ اﺳت و اﮔر ﺑﯾش از آن )ﺗﻌداد،
ﯾﻌﻧﻲ ﯾﮏ ﺑرادرﻣﺎدري و ﯾﮏ ﺧواھر ﻣﺎدري( ﺑودﻧد ،آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﺳوم ﺑﺎ ھم ﺷرﯾﮏاﻧد«.

ﺳدس )ﯾﮏ ﺷﺷم( ﺳﮭم ھﻔت ﮔروه اﺳت
 -1ﻣﺎدر زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﻣﯾت ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﺑرادراﻧﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :

َﺎن َﻟﮫُ
ک ِإن ﮐ َ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎلَ » :و ِﻷ َﺑ َوﯾ ِﮫ ِﻟ ُ
ﮑ ِ ّل َو ِ
اﺣ ٍد ِﻣﻧ ُﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱡ
ﺳد ُ
ُس ِﻣ ﱠﻣﺎ ﺗَ َر َ
ﮑن َﻟﮫُ َو َﻟدٌ َو َو ِرﺛَﮫُ أ َﺑ َواهُ َﻓﻸ ُ ِ ّﻣ ِﮫ اﻟﺛﱡﻠُ ُ
ثَ ،ﻓﺈن ﮐ َ
ُس (
َو َﻟدٌ َﻓﺈن َﻟم َﯾ ُ
إﺧوةٌ َﻓ ِ
ﻸ ِ ّﻣ ِﮫ اﻟ ﱡ
َﺎن َﻟﮫُ َ
ﺳ د ُ
)اﻟﻧﺳﺎء»«12 :اﮔر ﻣردهاي داراي ﻓرزﻧد و ﭘدرو ﻣﺎدر ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﭘدر و ﻣﺎدر
ﯾﮏ ﺷﺷم ﺗرﮐﮫ ﻣﻲرﺳد و اﮔر ﻣرده داراي ﻓرزﻧد )ﯾﺎ ﻧوه( ﻧﺑﺎﺷد و ﺗﻧﮭﺎ ﭘدر وﻣﺎدر ازاو
ارث ﺑﺑرﻧد ،ﯾﮏ ﺳوم ﺗرﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدر ﻣﻲرﺳد و اﮔر ﻣرده )ﻋﻼوه ﺑر ﭘدر و ﻣﺎدر( ﺑرادراﻧﻲ
)ﯾﺎ ﺧواھراﻧﻲ از ﭘدر و ﻣﺎدر ﯾﺎ از ﯾﮑﻲ از آﻧدو( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻣﺎدرش ﯾﮏ ﺷﺷم ﺗرﮐﮫ
ﻣﻲرﺳد«.

 -2ﺟده در ﺻورت ﻧﺑودن ﻣﺎدر :

اﺑن ﻣﻧذر ﮔوﯾد» :اﺟﻣﺎع ﮐردهاﻧد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﻣﯾت ﻣﺎدر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺟده ﯾﮏ ﺷﺷم
ﺗرﮐﮫ را ﺑﮫ ارث ﻣﻲﺑرد« ) .اﻻﺟﻣﺎع ).(84

 -3ﯾﮏ ﺑرادر ﯾﺎ ﺧواھر ﻣﺎدري :

ور ُ
اﻣرأَةٌ َو َﻟﮫُ أ ٌ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ » :و إن ﮐ َ
خ أو أُﺧتٌ
ث َﮐﻼَ َﻟﺔً أ ِو َ
َﺎن َر ُﺟ ٌل ﯾُ َ
ُس« )ﺳوره اﻟﻧﺳﺎء»(12 :و اﮔر ﻣردي ﯾﺎ زﻧﻲ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻼﻟﮫ از
َﻓ ِﻠ ُ
ﮑ ِ ّل َو ِ
اﺣ ٍد ِﻣﻧ ُﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱡ
ﺳد ُ
آﻧﮭﺎ ارث ﺑرده ﺷد )و ﻓرزﻧدي و ﭘدري ﻧداﺷﺗﻧد( و ﺑرادر)ﻣﺎدري( ﯾﺎ ﺧواھر)ﻣﺎدري(
داﺷﺗﻧد ﺳﮭم ھر ﯾﮏ از آﻧدو ﯾﮏ ﺷﺷم ﺗرﮐﮫ اﺳت«.

 -4دﺧﺗر ﭘﺳر ﺑﺎ دﺧﺗر ﺻﻠﺑﻲ :

ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣدﯾث اﺑوﻗﯾس ﮐﮫ ﮔﻔت » :از ھزﯾل ﺑن ﺷرﺣﺑﯾل ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﮔﻔت  :از اﺑوﻣوﺳﻲ
درﺑﺎره دﺧﺗر و دﺧﺗر ﭘﺳر و ﺧواھر ﺳؤال ﺷد ،ﮔﻔت  :دﺧﺗر ﻧﺻف ﺗرﮐﮫ و ﺧواھر ﻧﺻف
دﯾﮕر آن را ﺑﮫ ارث ﻣﻲﺑرد ،ﻧزد اﺑن ﻣﺳﻌود ھم ﺑرو او ھم ﻣﺎﻧﻧد ﻣن ﻓﺗوي ﻣﻲدھد ،از
اﺑن ﻣﺳﻌود ﺳؤال ﺷد و ﺳﺧن اﺑوﻣوﺳﻲ را ﺑراﯾش ﺑﺎزﮔو ﮐردﻧد .ﮔﻔت  :ﭘس ﻣن )دراﯾن
ﻣوﺿوع( ﺣﻖ را ﮔم ﮐرده و از ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫﮔﺎن ﻧﯾﺳﺗم.
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در اﯾن ﺑﺎره ﺣﮑم ﮐرده اﺳت ،ﺣﮑم ﻣﻲﮐﻧد ،و ﺑر اﯾن
اﺳﺎس ﻧﺻف ﺗرﮐﮫ ﺑﮫ دﺧﺗر و ﯾﮏ ﺷﺷم آن ﺑﮫ دﺧﺗر ﭘﺳر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﯾرد ،ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ
ﺷﺷم ﻣﮑﻣل دو ﺳوم اﺳت ،و آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧد ﺑﮫ ﺧواھر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﯾرد.ﻧزد اﺑوﻣوﺳﻲ

رﻓﺗﯾم و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﺑن ﻣﺳﻌود ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺑراﯾش ﺑﺎزﮔو ﮐردﯾم ،ﮔﻔت  :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ اﯾن
ﻋﺎﻟم ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ اﺳت ،از ﻣن ﺳؤال ﻧﮑﻧﯾد«.

ﺻﺣﯾﺢ ) :إرواء اﻟﻐﻠﯾل ﻓﯽ ﺗﺧرﯾﺞ  ،(1683ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( )،(12/17/6736
ﺳﻧن
اﺑوداود )ﻋون اﻟﻣﻌﺑود( ) ،(8/97/2873ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی ) (3/285/2173در رواﯾت اﺑوداود و
ﺗرﻣذي ﺟﻣﻠﮫ آﺧر »ﻧزد اﺑوﻣوﺳﻲ  «...وﺟود ﻧدارد.
 -5ﺧواھر ﭘدري ،ﺑﺎ ﺧواھر ﺷﻘﯾﻘﮫ )ﭘدري و ﻣﺎدري( ﺑﮫ ﻗﯾﺎس ﺑر دﺧﺗر ﭘﺳر ﺑﺎ

دﺧﺗر ﺻﻠﺑﻲ ،ﻣﮑﻣل دو ﺳوم ھﺳﺗﻧد.
 -6ﭘدر زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﻣﯾت ﻓرزﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :

َﺎن َﻟﮫُ
ک ِإن ﮐ َ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :و ِﻷ َﺑ َوﯾ ِﮫ ِﻟ ُ
ﮑ ِ ّل َو ِ
اﺣ ٍد ِﻣﻧ ُﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱡ
ﺳد ُ
ُس ِﻣ ﱠﻣﺎ ﺗَ َر َ
َو َﻟدٌ ( )اﻟﻧﺳﺎء»(11 :اﮔر ﻣردهاي داراي ﻓرزﻧد و ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﭘدر و
ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺷﺷم ﺗرﮐﮫ ﻣﻲرﺳد«.
اﺑن ﻣﻧذر ﮔوﯾد » :ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑم ﺟد )ﭘدر ﺑزرگ( در ﺻورت ﻧﺑودن ﭘدر ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر اﺳت
اﺟﻣﺎع ﮐردهاﻧد« ) .اﻻﺟﻣﺎع ).(84

ﻋﺻﺑﮫ

ﺗﻌرﯾف ﻋﺻﺑﮫ :

ﻋﺻﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﻋﺎﺻب اﺳت ﻣﺎﻧﻧد طﺎﻟب و طﻠﺑﮫ ،ﻋﺻﺑﮫ ،ﭘﺳران ﻣرد و ﻧزدﯾﮑﺎن ﭘدري او
ھﺳﺗﻧد و ﻣﻘﺻود از آﻧﮭﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺳﺎﻧﻲاﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﭘرداﺧت ﺳﮭم اﺻﺣﺎب ﻓروض
ﺑﻘﯾﮫ ﺗرﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﯾرد ،واﮔر از ﺗرﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻣﺎﻧد ،ﭼﯾزي ﺑﮫ آﻧﺎن
ﻧﻣﻲرﺳد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﺻب ﭘﺳر ﺑﺎﺷد؛ ﭼون ﭘﺳر در ھﯾﭻ ﺣﺎﻟﺗﻲ ،از ارث ﻣﺣروم
ﻧﻣﻲﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر از اﺻﺣﺎب ﻓروض ﮐﺳﻲ ﯾﺎﻓت ﻧﺷد ،ﻋﺻﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺗرﮐﮫ را ﺑﮫ ارث
ﻣﻲﺑرﻧد  :ﻓﻘﮫ اﻟﺳﻧﮫ ).(3/437
ازاﺑن ﻋﺑﺎس رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود »:أﻟﺣﻘوا اﻟﻔراﺋض
ﺑﺄھﻠﮭﺎ ،ﻓﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﮭو ﻷوﻟﻲ رﺟل ذﮐر « »ﺳﮭﻣﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن آن ﺑرﺳﺎﻧﯾد ،آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﻲ
ﻣﻲﻣﺎﻧد ﻣﺎل ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﻣرد ﺑﮫ ﻣﯾت اﺳت« .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ،(8/27/4315) :
ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ) ،(3/1400/1776ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی ).(3/117/1738
و ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾد َ » :و ُھ َو َﯾ ِرﺛ ُ َﮭﺎ إن َﻟم َﯾﮑُن َﻟ َﮭﺎ َو َﻟدٌ « »)واﮔر ﺧواھري ﺑﻣﯾرد
و( ﻓرزﻧدي ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرادر )ﭘدري و ﻣﺎدري ﯾﺎ ﭘدري( ھﻣﮫ ﺗرﮐﮫ را ﺑﮫ ارث ﻣﻲﺑرد«.
در اﯾن آﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﺗرﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرادري ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺳت ﻧﺳﺑت داده ﺷده و ﺑﻘﯾﮫ ﻋﺻﺑﮫ ھم ﺑر او
ﻗﯾﺎس ﺷده اﺳت.

اﻗﺳﺎم ﻋﺻﺑﮫ :

ﻋﺻﺑﮫ دو ﻧوعاﻧد  :ﻋﺻﺑﮫ ﻧﺳﺑﻲ و ﻋﺻﺑﮫ ﺳﺑﺑﻲ  ):ﻓﻘﮫ اﻟﺳﻧﺔ ).(3/437
 -1ﻋﺻﺑﮫ ﺳﺑﺑﻲ:

ﻋﺻﺑﮫاي اﺳت ﮐﮫ ﺳﺑب آن آزادي ﺑرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ) :اﻟوﻻء
ﻟﻣن أﻋﺗﻖ( »وﻻء ﺑراي ﮐﺳﻲ اﺳت ﮐﮫ ﺑرده را آزاد ﮐرده ﺑﺎﺷد«) .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ  :ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری
)ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(1/550/456ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ) ،(2/1141/1504ﺳﻧن اﺑوداود )ﻋون اﻟﻣﻌﺑود(
) ،(10/438/3910ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ).(2/842/2521

و ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾد » :اﻟوﻻء ﻟﺣﻣﺔ ﮐﻠﺣﻣﺔ اﻟﻧﺳب« »وﻻء ارﺗﺑﺎطﻲ ﻣﺎﻧﻧد ارﺗﺑﺎط ﻧﺳب اﺳت«.

ﺻﺣﯾﺢ  ) :ﺻﺣﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر  ،[7157ﻣﺳﺗدرک ﺣﺎﮐم ) ،(4/341ﺑﯾﮭﻘﯽ ).(1/292

ﻣﻌﺗﻖ )آزاد ﮐﻧﻧده ﺑرده( ﻣرد ﺑﺎﺷد ﯾﺎ زن ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﻲ از ﻣﻌﺗوق )ﺑرده آزاد ﺷده( ارث
ﻣﻲﺑرد ﮐﮫ ﻋﺻﺑﮫ ﻧﺳﺑﻲ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :
ازﻋﺑدﷲ ﺑن ﺷداد از دﺧﺗر ﺣﻣزه رواﯾت اﺳت ) :ﻣﺎت ﻣوﻻي وﺗرک اﺑﻧﺔ ،ﻓﻘﺳم رﺳول ﷲ
ﻣﺎﻟﮫ ﺑﯾﻧﻲ و ﺑﯾن اﺑﻧﺗﮫ ،ﻓﺟﻌل ﻟﻲ اﻟﻧﺻف و ﻟﮭﺎ اﻟﻧﺻف( »ﻣوﻻﯾم )ﺑرده آزاد ﺷدهام( ﻓوت
ﮐرد و دﺧﺗري از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎي ﮔذاﺷت ،ﭘﯾﺎﻣﺑر rﻣﺎﻟش را ﺑﯾن ﻣن و دﺧﺗرش ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد ،ﻧﺻف ﻣﺎل را
ﺑﮫ ﻣن و ﻧﺻف دﯾﮕر را ﺑﮫ او داد« .ﺣﺳن  ) :ﺻﺣﯾﺢ ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ  ،(2210ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ
) ،(2/913/2734ﻣﺳﺗدرک ﺣﺎﮐم ).(4/66

 -2ﻋﺻﺑﮫ ﻧﺳﺑﻲ:

ﻋﺻﺑﮫ ﻧﺳﺑﻲ ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻲﺷوﻧد :
 -1ﻋﺻﺑﮫ ﺑﺎﻟذات  :ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻣردان وارث ،ﺑﺟز ﺷوھر و ﻓرزﻧد ﻣﺎدر.
 -2ﻋﺻﺑﮫ ﺑﺎﻟﻐﯾر  :دﺧﺗران و دﺧﺗران ﭘﺳر و ﺧواھران ﺷﻘﯾﻘﮫ )ﭘدر وﻣﺎدري( و
ﺧواھران ﭘدري.
ﭘس ھرﮐدام از اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑرادرش ،و ﺑوﺳﯾﻠﮫ او ﻋﺻﺑﮫ ﻣﻲﺷوﻧد ،و ﺑﮫ اﻧدازة ﻧﺻف ﺳﮭم
إﺧوةً ِر َﺟﺎﻻ ً َو ِﻧﺳﺎ ًء َﻓ ِﻠﻠذﱠﮐ َِر
او ارث ﻣﻲﺑرﻧد :ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل َ ) :و إن ﮐَﺎﻧُوا َ
ِﻣﺛ ُل َﺣ ِ ّ
ﯾن ( »واﮔر ﺑرادران وﺧواھران ﺑﺎ ھم ﺑﺎﺷﻧد ھر ﻣردي ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﮭم دو
ظ اﻷُﻧﺛَ َﯾ ِ
زن ارث ﻣﻲﺑرد«.
 -3ﻋﺻﺑﮫ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر  :ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺧواھران ﺑﺎ دﺧﺗران :ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣدﯾث اﺑن ﻣﺳﻌود ) :و
ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻠﻸﺧت( »و آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧد ﺑراي ﺧواھر اﺳت«.

ﺣﺟب و ﺣرﻣﺎن

ﺗﻌرﯾف ﺣﺟب و ﺣرﻣﺎن:

ﺣﺟب در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻲ ﻣﻧﻊ ،و ﻣﻧظور از آن ﻣﻧﻊ ﺷﺧص ﻣﻌﯾﻧﻲ از ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﻲ از
ﻣﯾراث ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟود ﺷﺧﺻﻲ دﯾﮕر اﺳت.
ﺣرﻣﺎن  :ﻣﻧﻊ ﺷﺧص ﻣﻌﯾﻧﻲ از ﻣﯾراث ﺑﮫ ﺳﺑب وﺟود ﯾﮑﻲ از ﻣواﻧﻊ ارث از ﻗﺑﯾل ﻗﺗل و
اﻣﺛﺎل آن اﺳت .ﻓﻘﮫ اﻟﺳﻧﮫ ).(3/440 ،441

اﻧواع ﺣﺟب:

ﺣﺟب دو ﻧوع اﺳت  :ﺣﺟب ﻧﻘﺻﺎن و ﺣﺟب ﺣرﻣﺎن.
ﺣﺟب ﻧﻘﺻﺎن ﻋﺑﺎرت اﺳت از  :ﮐم ﺷدن ﻣﯾراث ﯾﮑﻲ از ورﺛﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟود ﺷﺧﺻﻲ
دﯾﮕر و ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﯾرد :
 -1ﺷوھر ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ھﻣﺳرش ﻓرزﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﻧﺻف ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺣﺟب
ﻣﻲﺷود.
 -2ھﻣﺳر در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷوھرش ﻓرزﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﯾﮏ ھﺷﺗم ﺣﺟب
ﻣﻲﺷود.
 -3ﻣﺎدر ھﻧﮕﺎم وﺟود ﻓرع وارﺛﻲ از ﯾﮏ ﺳوم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺷم ﺣﺟب ﻣﻲﺷود.
 -4دﺧﺗر ﭘﺳر.
 -5ﺧواھر ﭘدري.

ﺣﺟب ﺣرﻣﺎن ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺣروم ﺷدن ﺷﺧﺻﻲ از ﺗﻣﺎم ﻣﯾراث ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟود ﺷﺧﺻﻲ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺣروم ﺷدن ﺑرادر از ﻣﯾراث ھﻧﮕﺎم وﺟود ﭘﺳر ،ﺣﺟب ﺣرﻣﺎن ﺑﮫ ﺷش ﻧﻔر زﯾر ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻣﻲﮔﯾرد،
ھرﭼﻧد ﺣﺟب ﻧﻘﺻﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﯾرد :
 1و  -2ﭘدر و ﻣﺎدر.
 3و  -4ﭘﺳر و دﺧﺗر.
 5و  -6زن و ﺷوھر.
ﺣﺟب ﺣرﻣﺎن ﻏﯾر از اﯾن ﺷش ﻧﻔر ،دﯾﮕر ورﺛﮫ را در ﺑرﻣﻲﮔﯾرد.

ﺣﺟب ﺣرﻣﺎن ﺑر دو اﺳﺎس اﺳﺗوار اﺳت :

 -1آﻧﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺷﺧﺻﻲ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﯾت ﻣﻧﺗﺳب ﻣﻲﺷوﻧد ،در ﺻورت وﺟود آن
ﺷﺧص ارث ﻧﻣﻲﺑرﻧد.
ﭘﺳر ﭘﺳر ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﭘﺳر ارث ﻧﻣﻲﺑرد ،ﺑﺟز ﻓرزﻧدان ﻣﺎدر ﭼون آﻧﺎن ﻋﻠﻲ رﻏم
ﻣﺎﻧﻧد ِ
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ واﺳطﺔ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻣﯾت ﻣﻧﺗﺳب ﻣﻲﺷوﻧد ،ﺑﺎز ھم ﺑﺎ وﺟود او از ﻣﯾت ارث ﻣﻲﺑرﻧد.
 -2ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑر دورﺗر ﻣﻘدم ﻣﻲﮔردد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﺳر ،ﭘﺳر ﺑرادرش را ﺣﺟب ﻣﻲﮐﻧد و اﮔر
در ﯾﮏ درﺟﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ داراي ﻗراﺑت ﻗوﯾﺗري ﺑﺎﺷد ،ﻣﻘدم ﻣﻲﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد
ﺑرادر ﺷﻘﯾﻖ )ﭘدر و ﻣﺎدري( ﮐﮫ ﺑرادر ﭘدري را ﺣﺟب ﻣﻲﮐﻧد.

ﺗﻘﺳﯾم اﻣوال ﻗﺑل از وﻓﺎت :

در اﯾن ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ  :اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣواﻟش را درزﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﯾن ورﺛﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾد
 ،ﺑﺷرطﯾﮑﮫ ھدف وی از اﯾﻧﮑﺎر ﺿرر وارد ﮐردن ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ورﺛﮫ اش ﻧﺑﺎﺷد .
ﻣرداوی در ﮐﺗﺎب » اﻹﻧﺻﺎف « ) (142/7ﮔﻔﺗﮫ » :ﺑرای اﻧﺳﺎن زﻧده ﻣﮑروه ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣواﻟش را
ﺑﯾن ﻓرزﻧداﻧش ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ  :اﻣﺎم اﺣﻣد در ﯾﮑﯽ از رواﯾﺎت ﺧوﯾش ﺗﻘﺳﯾم
اﻣوال را در وﻗت ﺣﯾﺎت در ﺑﯾن ﻓرزﻧدان وﺳﺎﯾر ورﺛﮫ ﺧوﯾش ،ﻣﮑروه داﻧﺳﺗﮫ ،در » اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﮑﺑری
«آﻣده اﺳت  :ﻣﮑروه اﺳت اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﺎﻟش را در زﻣﺎن زﻧدﮔﯽ اش ﺑﯾن ورﺛﮫ اش ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ
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 ورﺛﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾد ،
ﺑﺎﯾد ﺑر طﺑﻖ اﺣﮑﺎم ارث ﺷرﻋﯽ اﺟراات ﻧﻣﺎﯾد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ھر ﭘﺳر ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﮭم دو دﺧﺗر ﺑرﺳد.
ﻋﻠﻣﺎء ھﯾﺋت داﺋﻣﯽ اﻓﺗﺎء در اﯾن ﺑﺎره ﮔﻔﺗﻧد  » :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻓرزﻧداﻧش ھدﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻋداﻟت را ﺑﯾﻧﺷﺎن رﻋﺎﯾت ﮐﻧد ،ﺑﮫ ھر ﭘﺳر ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﮭم دو دﺧﺗر ﺑدھد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
ﷲ ﻣﺗﻌﺎل در ﻣﯾراث ﻗﺳﻣت ﮐرده اﺳت ) «..ﻓﺗﺎوی اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ). (213 / 16
اﮔر وارث ﻗﺑل از ﻣوروث ﺑﻣﯾرد ،دﯾﮕر ﺳﮭﻣﯽ ﺑرای وارث ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ارث ﺑرای زﻧدﮔﺎن اﺳت ﻧﮫ
اﻣوات.
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ﺻدَ َﻗﺔٌ َ
اف َ
ک أَنﱠ َﺣﺎ ِﺋ ِط َﯽ ا ْﻟ ِﻣ ْﺧ َر َ
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).(1004
ﯾﻌﻧﯽ » :ﻣﺎدر ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎده رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻓوت ﮐرد و ﺳﻌد در آﻧوﻗت ﻏﺎﺋب ﺑود ،ﺳﻌد ﻧزد رﺳول
ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رﻓت و ﺑﮫ وی ﮔﻔت  :ﻣﺎدرم ﻓوت ﮐرد و ﻣن ﺣﺎﺿر ﻧﺑودم ،اﮔر از ﺟﺎﻧب او
ﺻدﻗﮫ دھم ﺑﮫ او ﻧﻔﻌﯽ ﺧواھد رﺳﯾد؟ ﻓرﻣود  :آری ،ﺳﻌد ﮔﻔت  :ﭘس ﻣن ﺷﻣﺎ را ﮔواه ﻣﯽ ﮔﯾرم ﮐﮫ
ﺑﺳﺗﺎﻧم را ﺑرای او ﺻدﻗﮫ دادم«.
اﻣﺎم ﻧووی در ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ) (90/7ﮔﻔﺗﮫ » :اﯾن ﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﮕر آﻧﺳت ﮐﮫ ﺻدﻗﮫ دادن ﺑﺟﺎی
ﻣﯾت ﺑﮫ او ﻧﻔﻊ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺛواﺑش ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد ،و ﺑﮫ اﺟﻣﺎع ﻋﻠﻣﺎء ھﻣﯾﻧطور ھم ھﺳت«.

ﺗوﺟﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن راﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ذﯾل ﺟﻠب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم :

ﺳوال ﮐﻧﻧده ای طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای از ﻋﻠﻣﺎء ھﯾﺋت داﺋﻣﯽ اﻓﺗﺎءﮐﺷور ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﭘرﺳﯾده اﻧد  :ﻣن

ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ دﺧﺗر دارم ،و ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ دو ﻣﻧزﻟﮫ ھﺳﺗم ،و ﭼﻧد ﺑرادر ھم دارم ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻗﺳﻣﺗﯽ
از ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ دﺧﺗرم ﺑﺑﺧﺷم ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺑﺧﺷش ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷﺗن ﺑر ﺣﻖ دﯾﮕر ورﺛﮫ ﺣرام
اﺳت؟
ﺟواب ﻓرﻣودﻧد :
»اﮔر ﺑﺧﺷﯾدن آن ﻗﺳﻣت از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﺧﺗرﺗﺎن ﺑرای ﺑرآورده ﮐردن ﻧﯾﺎز وی ﺑﺎﺷد ،و ﻗﺻد ﻣﺣروم
ﺳﺎﺧﺗن ﺑﻘﯾﮫ ورﺛﮫ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،و )دﺧﺗرﺗﺎن( آﻧرا ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ ﻣﻠﮑﯾت او درآﯾد،
در اﯾﻧﺣﺎﻟت اﯾرادی ﺑر آن ﻧﯾﺳت ،زﯾرا اﯾن از ﺑﺎب ھﺑﮫ و ﻋطﺎء ﮐردن اﺳت.
وﻟﯽ اﮔر اﯾن ﻋطﺎی ﺷﻣﺎ )ﺑﮫ دﺧﺗرﺗﺎن( ﺑوﺳﯾﻠﮫ وﺻﯾت ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ،زﯾرا وﺻﯾت ﺑرای ورﺛﮫ
ث« .ﯾﻌﻧﯽ :
روا ﻧﯾﺳت ،ﭼوﻧﮑﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد » :ﻻ وﺻﯾّﺔَ ِﻟوار ٍ
» وﺻﯾﺗﯽ ﺑرای وارث ﻧﯾﺳت« » .ﻓﺗﺎوی اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ « ). (213/16

ﺛﺑت اﻣوال ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ ورﺛﮫ

در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواردی در ﮐﺷور ﻣﺎ دﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎﯾر ورﺛﮫ ﻣواﻓﻖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑرای اﺣﺗﯾﺎط ﻣﺎل ودارﯾﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ ورﺛﮫ ﺛﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
دﯾد ﺷرﻋت اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن ﻣورد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :
ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر ﻣطﺎﺑﻖ ﺷرع ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت ﻣﺎل و ﺛروت ﺑﻧﺎم ﮐﺳﯽ ﺛﺑت ﻧﺷود  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺻرف
ﻣﺎل در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود  ،زﯾراﻧﺳﺎن از آﯾﻧده ی ﺧود ﺧﺑر ﻧدارد ،ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑر ﺳراش
ﻣﯽ آﯾد .ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ھر وﻗت ﻣوت را ﺑرای اﻧﺳﺎن ا ﻣﻘدر ﮐﻧد ،وارﺛﺎن ھرﮐدام ﺳﮭم ﺷرﻋﯽ ﺧوﯾش را
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﻧﺂ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾراث در ﺣﯾﺎت  ،ﺑﺎﯾد اﺣﺗﯾﺎط ﮐرد  ،زﯾرا اﯾﻧده 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 ورﺛﮫ ﺛﺑت ﮐﻧد وﺗﺎ اﺧر ﺻﻼﺣﯾت
اﺳﺗﻔﺎده آﻧرا ﺧودش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ).ﺗﻔﺻﯾل ﻣوﺿوع را ﻣﯾﺗوان در ﻓﺗﺎوی ﻧور ﻋﻠﯽ اﻟدرب
) (559،560/2ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾد (.

ھدﯾﮫ دادن ﺑﮫ ﻓرزﻧدان در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت

ﺑر واﻟدﯾن واﺟب اﺳت در ھدﯾﮫ دادن ﻣﺎﺑﯾن ﻓرزﻧدان ﺧود ﻋداﻟت واﻗﻌﯽ را ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد ،ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧدان ھدﯾﮫ داده ﺷود اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ داده ﻧﺷود ،ﭼﮫ دﺧﺗر ﺑﺎﺷﻧد وﯾﺎ ھم ﭘﺳر ،و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﭼﯾزی ﺑﮭﺗر داده ﺷود ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اﺳﺗﺣﻘﺎق آﻧرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﺣدﯾﺛﯽ از ﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺑﺷﯾر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ  :ﭘدرش )ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر ﻧﻌﻣﺎن( ﻧزد رﺳول ﷲ
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رﻓت و ﮔﻔت  :ﻣن ﭼﯾزی ﮐﮫ از آن ﺧودم ﺑود را ﺑﮫ اﯾن ﭘﺳرم ﺑﺧﺷﯾدم ،رﺳول ﷲ
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :
َ
ک ِﻣﺛْ َل َھذا«؟ آﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧداﻧت را ھم ،ﭼﻧﯾن ھدﯾﮫ ای دادهای؟ ﭘدر ﻧﻌﻣﺎن ﮔﻔت :
»أ َ ْﻋ َطﯾْتَ َ
ﺳﺎ ِﺋ َر َو َﻟ ِد َ
اَ pوا ْﻋ ِدﻟُوا َﺑ ْﯾنَ أ َ ْوﻻ ِد ُﮐ ْم« .از ﷲ ﺑﺗرﺳﯾد و
ﺧﯾر؛ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ وی ﻓرﻣود َ » :ﻓﺎﺗﱠﻘُوا ﱠ َ
ﻣﯾﺎن ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ،ﺑﺎ ﻋداﻟت رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد.ﻧﻌﻣﺎن ﻣﯽﮔوﯾد :آﻧﮕﺎه ،ﭘدرم ﺑرﮔﺷت و ﺑﺧﺷش ﺧود را ﭘس
ﮔرﻓت .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ .
اﻣﺎم ﻧووی در » ﺷرح ﻣﺳﻠم« ﻣﯽ ﮔوﯾد » :ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن ﻓرزﻧدان در ﺟﻧس و ﻣﻘدار ھدﯾﮫ ﺗﺳﺎوی را
رﻋﺎﯾت ﮐﻧد«.
ﻋﻠﻣﺎء ھﯾﺋت داﺋﻣﯽ اﻓﺗﺎء ﮔﻔﺗﻧد » :ﺑرای واﻟدﯾن ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ھدﯾﮫ دادن ﻣﺎﺑﯾن ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن
اَ pوا ْﻋ ِدﻟُوا َﺑ ْﯾنَ أ َ ْوﻻ ِد ُﮐ ْم« .از
ﺗﺑﻌﯾض ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ،زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد  » :اﺗﱠﻘُوا ﱠ َ
ﺧدا ﺑﺗرﺳﯾد و ﻣﯾﺎن ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ،ﺑﺎ ﻋداﻟت رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد .و ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﻣوﺟب ﺑروز ﺣﺳﺎدت و
ﮐﯾﻧﮫ و ﺑﻐض و دﺷﻣﻧﯽ و ﻗطﻊ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻓرزﻧدان ﻣﯽ ﺷود ،و ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻد ﺷرﯾﻌت
ﻣطﮭر اﺳت ﮐﮫ دﻋوت ﺑﮫ اﻟﻔت و ارﺗﺑﺎط و دوﺳت داﺷﺗن و ﺻﻠﮫ رﺣم و ﻋﺎطﻔﮫ ﺑﯾن ﻧزدﯾﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد«
)ﻓﺗﺎوی اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ( ).(225 / 16

ﺣﺎل اﮔر ﭘدری ﻓرزﻧد دﺧﺗر و ﭘﺳر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑر طﺑﻖ رای راﺟﺢ ﺑرای رﻋﺎﯾت ﻋداﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد
ھﻣﭼون اﺣﮑﺎم ارث ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺑﺧﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ھر ﭘﺳرش ﺑﮫ اﻧدازه دو ﺑراﺑر دﺧﺗرش ﺑﺑﺧﺷد ،زﯾرا
ھﯾﭻ ﻋداﻟﺗﯽ ﻓراﺗر از ﺗﻘﺳﯾم اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻋﻠﻣﺎء ھﯾﺋت داﺋﻣﯽ اﻓﺗﺎء در اﯾن ﺑﺎره ﮔﻔﺗﻧد  » :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻓرزﻧداﻧش ھدﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻋداﻟت را ﺑﯾﻧﺷﺎن رﻋﺎﯾت ﮐﻧد ،ﺑﮫ ھر ﭘﺳر ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﮭم دو دﺧﺗر ﺑدھد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
ﷲ ﻣﺗﻌﺎل در ﻣﯾراث ﻗﺳﻣت ﮐرده اﺳت  ) «..ﻓﺗﺎوی اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ( ). (213 / 16
و ﺷﯾﺦ اﺑن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔوﯾد :
» ﺑرای ﭘدر ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧدان را ﺑرﺗری دھد ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﮑﮫ از دﯾﮕری ﺑﮭﺗر و ﺧوش
رﻓﺗﺎر اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻋداﻟت رﻋﺎﯾت ﮐﻧد ..ﻧﺑﺎﯾد در ﺑﺧﺷﯾدن و ﻋطﺎء ﮐردن ،ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﺎن را ﺑر
ﺑﻘﯾﮫ ﺑرﺗری دھد ،و ﯾﺎ در ﻣورد ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ وﺻﯾت ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ﺧﯾر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ در
ﻣﯾراث و ﺑﺧﺷﯾدن ﻣﺳﺎوی ﺑﺎﺷﻧد اﻟﺑﺗﮫ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ).ﺗﻔﺻﯾل ﻣوﺿوع :ﻣﺟﻣوع
ﻓﺗﺎوی وﻣﻘﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ م 9/ﺻﻔﺣﮫ .234 /

ﻣرض اﻟﻣوت ﭼﯾﺳت ؟

ﻣرﯾﺿﯽ ﻣرض اﻟﻣوت ﻋﺑﺎرت از ﻣرﯾﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑر اﺛر اﯾن ﻣرض ﻓوت ﮐﻧد وﯾﺎ ھم از اﯾن
دﻧﯾﺎ ﻣوﻗت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اﺑدی رﺣﻠت ﻧﻣﺎﯾد ) .اﮔر ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﺑﺎﺑت ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ
ﻣﻔﯾده اﻟوارﺛﯾن ﺷﺗﯽ زﯾور ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾد (
ﻣرﯾض اﻟﻣوت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اطﻼق ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ اﺛر ﻣرﯾﺿﯽ ﯾﮏ ﻣرض وﻓﺎت ﻧﻣﺎﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
ﻣرﯾﺿﯽ اش اﻏﺎز ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از اﻏﺎز ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺛر ان ﺑﻣﯾرد وﻟﯽ اﮔر از ﯾﮏ ﺳﺎل زﯾﺎد
ﺑﺎﺷد آﻧرا ﻣرض اﻟﻣوت ﺑﺷﻣﺎ رﻧﻣﯽ اورﻧد وزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺷود ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣرض اش زﯾﺎد ﺷود
وازآن وﻗت ﻣرض اﻟﻣوت ﺷﻣﺎر ﻣﯾﺷود .

ﻓﺻل ﺳوم

ﺛواب ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑﮫ اﻣوات ؟
ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﻗﺑل ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﺑر ﻣﻔﮭوم ﻋﻠﻣﯽ ورھﻧﻣودﯾﮏ ﺧطﺎب ﺑﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻓرﻣوده اﺳت » :ﺗرﮐت ﻓﯾﮑم ﻣﺎ إن ﺗﻣﺳﮑﺗم ﺑﮫ ﻟن ﺗﺿﻠوا :ﮐﺗﺎب ﷲ و ﺳﻧﺔ ﻧﺑّﯾﮫ« )در
ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ دو ﭼﯾز ﮔذاﺷﺗم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭼﻧﮓ زﻧﯾد ﮔﻣراه ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد ،و آن ﮐﺗﺎب ﷲ و ﺳﻧت
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت ( ) اﯾن ﺣدﯾث را ﺣﺎﮐم ﺑﺎ ﺳﻧد ﺣﺳن رواﯾت ﮐرده اﺳت(.
واﻗﻌﯾت اﻣر ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت ﺗﻣﺎم ﺑرﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﮐﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑدان ﻣواﺟﮫ اﺳت  ،ﺗرک ﮐﺗﺎب ﷲ
وﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ﻣﻠت ﮐﮫ ﺑر دﺳﺎﺗﯾر ﮐﺗﺎب ﷲ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد واﻋﻣﺎل
ﺧوﯾش را ﺑر ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳﺗوار ﺳﺎزد ﺑدون ﺷﮏ وﺳروری ورھﺑری
ﺟﮭﺎن را ﺑدﺳت ﻣﯽ اورﻧد  .اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗوﻓﯾﻖ ﻧﺻﯾب ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻗرآن وﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم را ﺳرﻣﺷﻖ
زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﻗرار دھﯾم .

ﺛواب ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑﮫ اﻣوات ؟

در اﯾن ﻣورد ﮐﮫ :آﯾﺎ ﺛواب ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ ﺧﯾر ؟
وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻼوت در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﺗﺄﺛﯾری دارد؟ آﯾﺎ اﯾن ﻋﻣل در دﯾن اﺳﻼم از ﺟﻣﻠﮫ در
ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن و ﺳﻧّت ﺻﺣﯾﺢ ﺛﺑوت ﮔردﯾده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ؟
آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺂ ﮔرﻓﺗن ﭘول ﺑرای ﻗرآن ﺧواﻧدن ﺟﺎﯾز اﺳت وﯾﺎ ﺧﯾر ؟
و آﯾﺎ ﺧﺗم ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ﮐﮫ ﺑرای اﻣوات ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،درﺳت اﺳت؟ و آﯾﺎ در ﺗﻌزﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺳوره
ﻓﺎﺗﺣﮫ و اﺧﻼص و ﯾﺎ ﺳوره ای از ﻗرآن ﺧواﻧده ﺷود وﯾﺎﺧﯾر ؟
ﺑرای درﯾﺎﻓت درﺳت ﺟواب ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ھﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ ﻣﻔﯾده داﻧﺷﻣﻧد ﺷﮭﯾر ﮐﺷور ﻣﺻری
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺣﻣد اﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺳﻼم ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ) :ﺣﮑم اﻟﻘراءة ﻟﻼﻣوات ھل ﯾﺻل ﺛواﺑﮭﺎ إﻟﯾﮭم؟( ﺗﺣرﯾر

ﻧﻣوده ﻣراﺟﻌﮫ  ،وﺟواب ﺳوﻻت ﺧوﯾش را درﯾﺎﺑﯾم .
در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ دﻻﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ واﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺑوی ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﮔردﯾده اﺳت
ﺳرﯾن ،ﻣﺣدّﺛﯾن ،ﻋﻠﻣﺎی اﺻول و ﻓﻘﮭﺎء ﺑﺎ دﻗت ﺗﺎم ﺟﻣﻌﺑﻧدی وﺑﯾﺎن ﮔردﯾده اﺳت .
وﻧظرﯾﺎت ﻣﻔ ّ
ھﮑذا داﻧﺷﻣﻧد ﺟﻠﯾل اﻟﻘدر ﻣﺣﻣود ﻣﮭدی اﺳﻼﻣﺑوﻟﯽ اﺣﺎدﯾث آن را ﺗﺧرﯾﺞ ﮐرده و در ﭘﺎورﻗﯽ ھﺎ ی
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾدی را ﺗﺣرﯾر داﺷﺗﮫ اﺳت  ،ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن اﺟر ﻋظﯾم ﻣﯾﺧواھم .

روش ﭘﯾﺎﻣﺑراﺳﻼم در ﻣورد زﯾﺎرت ﻗﺑور

روش ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﻣورد زﯾﺎرت ﻗﺑور وﺑﺧﺻوص ﺑﻌد از دﻓﻧﻣﯾت ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺣدﯾﺛﯽ
رواﯾت ﺷده از ﺣﺿرت اﺑوداود در ﺳﻧن اش ھﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﮕﻔت » :اﺳﺗﻐﻔروا ﻻﺧﯾﮑم و ﺳﻠوا ﻟﮫ
اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻓﺈﻧﮫ اﻻن ﯾﺳﺄل« )ﺑرای ﺑرادرﺗﺎن طﻠب ﻣﻐﻔرت ﮐﻧﯾد و از ﺧداوﻧد ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ او را ﺛﺎﺑت ﻗدم
ﺑدارد؛ زﯾرا ھم اﮐﻧون از او ﺳؤال ﻣﯽ ﺷود( ).اﯾن ﺣدﯾث ﺣﺳن اﺳت(.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ اﺑو داود آﻣده اﺳت ﮐﮫ  :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭘس از آن ﮐﮫ ﻣﯾّت را در ﻟﺣد
ﻣﯽ ﮔذاﺷت ،ﻣﯽ ﻓرﻣود:
»ﺑﺳم ﷲ و ﺑﺎ و ﻋﻠﯽ ﻣﻠﺔ رﺳول ﷲ«) :ﺑﮫ ﻧﺎم ﷲ ،ﺑرای ﺧدا و ﺑرﻣﻠت رﺳول ﷲ() اﺑوداود و
دﯾﮕران اﺳﻧﺎد اﯾن ﺣدﯾث را ﺣﺳن داﻧﺳﺗﮫ اﻧد (.
در رواﯾﺎت ﻣﺗذﮐره وﺳﺎﯾر رواﯾﺎت دﯾده ﻣﯾﺷودﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر ﺳر ﻗﺑری ﺳوره ای
را ﺗﻼوت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد  ،و ﺣﺗﯽ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﺻﺣﺎب ھم ـ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺎرﯾﺎن اﻣروزی ـ ﺑر ﺳر ﻗﺑر و ﯾﺎ در
ﺗﻌزﯾﮫ ھﺎ ﻗرآن ﻧﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .
در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﻠم از اﺑوھرﯾره رواﯾت ﻧﻣوده آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم روزی ﺑﮫ ﻗﺑر
ﻣﺎدرش ﺗﺷرﯾف ﺑرد  ،ﺑﮫ ﻣﺟرد رﺳﯾدن ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻗﺑر ﮔرﯾﺳت و اﺻﺣﺎب ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑودﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ اﻓﺗﺎدﻧد ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻓرﻣود » :اﺳﺗﺎذﻧت رﺑﯽ ﻓﯽ أن اﺳﺗﻐﻔر ﻟﮭﺎ ﻓﻠم
ﯾﺎذن ﻟﯽ ،و اﺳﺗﺎذﻧﺗﮫ ﻓﯽ ان ازور ﻗﺑرھﺎ ﻓﺎذن ﻟﯽ ،ﻓزوروا اﻟﻘﺑور.ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗذﮐر اﻟﻣوت ـ وﻓﯽ رواﯾﮫ ـ ﻓﺎن
ﻓﯾﮭﺎ ﻋﺑره،ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗزھد ﻓﯽ اﻟدﻧﯾﺎ و ﺗذﮐر اﻻﺧرة«) :از ﭘروردﮔﺎرم ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑراﯾم اﺟﺎزه دھد ﺑرای
ﻣﺎدرم طﻠب اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐﻧم ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه ﻧداد و از او ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه دھد ﻗﺑرش را زﯾﺎرت ﮐﻧم،
ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه داد ،ﻟذا ﻗﺑرھﺎ را زﯾﺎرت ﮐﻧﯾد ،ﭼون ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣرگ ﻣﯽ اﻧدازد .و در رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر
آﻣده ـ ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻗﺑرھﺎ ﺑروﯾدـ ﭼون زﯾﺎرت ﻗﺑور ﻣوﺟب ﭘﻧد ،ﻋﺑرت وزھد در دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن را
ﺑﮫ ﯾﺎد آﺧرت ﻣﯽ اﻧدازد(.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھﻧﮕﺎم زﯾﺎرت ﻗﺑور ﻓﻘط ﺑراھل ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺳﻼم،
دﻋﺎی ﺧﯾر وطﻠب اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻣﯽ ﮐرده و درس ﻋﺑرت ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ وآﻧﭼﮫ ﻣﻌﻘول اﺳت و رواﯾﺎت ﺻﺣﯾﺢ
آن را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﻣﯾن اﺳت و ﺑس .ﻧﮫ ﺗﻼوت ﻗرآن! در ﻗرآن وﺳﻧت ﺻﺣﯾﺢ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﯾت ﻗرآن ﺧواﻧده ﺷود ،وﺟود ﻧدارد.

ﭘس از ﻣرگ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻓﺎﯾده ﻣﯽ رﺳﺎﻧد؟

آن ﭼﮫ ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم درﻗرآن وﺳﻧّت ﺻﺣﯾﺢ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﻘرر ﮐرده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾّت
ﻣﻔﯾد وﻧﻔﻊ ﻣﯾرﺳﺎﻧد  ،ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ ﺻﺣﯾﺣﯽ ﭼﻧﯾن ﻓورﻣوﻟﺑﻧدی ﮔردﯾده اﺳت » :اذا
ﻣﺎت اﻻﻧﺳﺎن اﻧﻘطﻊ ﻋﻣﻠﮫ إﻻ ﺑﺛﻼث :ﺻدﻗﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ،او ﻋﻠم ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ ،أو وﻟد ﺻﺎﻟﺢ ﯾدﻋو ﻟﮫ « ) وﻗﺗﯽ
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻣﯾرد ،ﻋﻣﻠش ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﺟز ﺳﮫ ﭼﯾز) :ﺻدﻗﮫ ﺟﺎری ،ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران از آن
اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺑرﻧد و ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻧﯾﮑوﮐﺎری ﮐﮫ ﺑراﯾش دﻋﺎی ﺧﯾر ﮐﻧد() .ﺑﺧﺎری ،ﻣﺳﻠم ،ﻧﺳﺎﯾﯽ ،ﺑﯾﮭﻘﯽ،
طﺣﺎوی ،اﺑوداود و اﺣﻣد .ﺻﻼة اﻟﺟﻧﺎﺋز آﻟﺑﺎﻧﯽ(
و آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻓﺎﯾده ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم آﻧرا ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده اﺳت » :إن
ﻣﻣﺎ ﯾﻠﺣﻖ اﻟﻣؤﻣن ﻣن ﻋﻣﻠﮫ و ﺣﺳﻧﺎﺗﮫ ﺑﻌد ﻣوﺗﮫ :ﻋﻠﻣﺎ ً ﻋﻠﻣﮫ و ﻧﺷره و وﻟدا ً ﺻﺎﻟﺣﺎ ً ﺗرﮐﮫ و ﻣﺻﺣﻔﺎ ً
ورﺛﮫ ،او ﻣﺳﺟدا ً ﺑﻧﺎه ،او ﺑﯾﺗﺎ ً ﻻﺑن اﻟﺳﺑﯾل ﺑﻧﺎه او ﻧﮭرا ً اﺟراه ،او ﺻدﻗﮫ اﺧرﺟﮭﺎ ﻣن ﻣﺎﻟﮫ ﻓﯽ ﺻﺣﺗﮫ و
ﺣﯾﺎﺗﮫ ﺗﻠﺣﻘﮫ ﺑﻌد ﻣوﺗﮫ« )از آن ﭼﮫ از ﻧﯾﮑﯽ ھﺎ و ﻋﻣل ﻣؤﻣن ﭘس از ﻣرﮔش ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد ،اﯾن
اﺳت :ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ آن را آﻣوزش و ﻧﺷر داده اﺳت و ﻓرزﻧد ﺻﺎﻟﺣﯽ ﮐﮫ از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻗرآﻧﯽ

ﮐﮫ از او ﺑﮫ ارث ﻣﺎﻧده ﯾﺎ ﻣﺳﺟدی ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﮐرده ﯾﺎ ﻣﻧزﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺟﺎھدان در راه ﺧدا ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓران
ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﯾﺎ ﺟوی آﺑﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ی ﻋﻣوم راه اﻧدازی ﮐرده و ﯾﺎ ﺻدﻗﮫ ای ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎل
ﺻﺣﺗش در راه ﺧدا داده ،ھﻣﮫ ی اﯾن ھﺎ ﭘس از ﻣرگ ھم ﺑﮫ ﻣؤﻣن ﻣﯽ رﺳد( ).اﺑن ﻣﺎﺟﮫ و اﺑن
ﺧزﯾﻣﮫ ،ﺳﻧد آن ﺣﺳن اﺳت ،ﻣﺷﮑﺎة ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ(
ھﻣﭼﻧﺎن زﻧده ﮐردن ﺳﻧت ﺣﺳﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣردم ﭘس از ﻣرگ اﻧﺳﺎن ھم ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ،ﻧﯾز ﺑرای اﻧﺳﺎن
ﻣﻔﯾد و ﺳودﻣﻧد اﺳت ،رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﻣن ﺳنّ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﺳﻧﺔ ﺣﺳﻧﺔ
ﻓﻠﮫ اﺟرھﺎ و أﺟرﻣن ﻋﻣل ﺑﮭﺎ ﻣن ﺑﻌده ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻧﻘص ﻣن اﺟورھم ﺷﯽء« )ھرﮐس در اﺳﻼم ﺳﻧت
ﺣﺳﻧﮫ ای زﻧده ﮐﻧد ،ﭘﺎداش آن و ﭘﺎداش ھرﮐس ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐﻧد ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﭼﯾزی از ﭘﺎداﺷﺷﺎن ﮐم
ﺷود ،ﺑﮫ او داده ﻣﯽ ﺷود(.

ب ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾت :
رﺳﯾدن ﺛوا ِ

رﺳﯾدن ﺛواب ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾت ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿﻌﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﺷرﯾﺢ اﯾن ﺣﮑم ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭم وذی ﺛﻣر ﻣﯾﺑﺎﺷد .
اﻣﺎم ﺑﺧﺎری در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  :در ﯾﮑﯽ از روز ھﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻧزد رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣد
وﺣﺿور آﻧﺣﺿرت ﮔﻔت  :ﻣﺎدرم وﻓﺎت ﮐرده اﮔر از طرف او ﺻدﻗﮫ ﺑدھم ﺛواﺑش ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد؟
آﻧﺣﺿرت در ﺟواب ﻓرﻣود :ﺑﻠﯽ !
ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣﺳﻧد و ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺳﻧن از ﺳﻌدﺑن ﻋﺑﺎده رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت :ای رﺳول ﷲ ﻣﺎدر ﺳﻌد
وﻓﺎت ﮐرده ،ﭼﮫ ﺻدﻗﮫ ای ﺑراﯾش اﻓﺿﻠﺗر اﺳت؟ ﻓرﻣود :آب .ﻟذا ﺳﻌد ﭼﺎه آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺣﻔر ﮐرد و
ﮔﻔت :اﯾن ﭼﺎه ﻣﺎل ﻣﺎدر ﺳﻌد اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن دادن آب از ﺻدﻗﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ وﻗف
ﮐردن آن ﺛواﺑش را ﺑﮫ رﻓﺗﮕﺎﻧش ﺑﺑﺧﺷد و ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺣدﯾث ﺛواب آن ﺑﮫ ﻣﯾّت ﻣﯽ رﺳد.
ھﻣﭼﻧﺎن در رواﯾت دﯾﮕری اﻣده اﺳت ﮐﮫ روزی ﻣردی ﺑﮫ ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣد و
ﮔﻔت :ﭘدرم وﻓﺎت ﮐرده و از او اﻣواﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﻧده ،وﺻﯾت ھم ﻧﮑرده ،آﯾﺎ ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣن از
طرف او ﺻدﻗﮫ ﺑدھم؟ ﻓرﻣودﻧد :ﺑﻠﯽ ! ) ﻣﺳﻠم (
در اﯾن ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﻋﺎ و اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﻣﻔﯾد و ﺳودﻣﻧد اﺳت؛ زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :واﻟذﯾن ﺟﺎووا ﻣن ﺑﻌدھم ﯾﻘوﻟون رﺑﻧﺎ اﻏﻔر ﻟﻧﺎ و ﻻﺧواﻧﻧﺎ اﻟذﯾن ﺳﺑﻘوﻧﺎ ﺑﺎﻻﯾﻣﺎن«:
)ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از آﻧﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﭘروردﮔﺎرا! ﻣﺎ و ﺑرادران ﻣﺎ ﮐﮫ ﭘﯾش از ﻣﺎ اﯾﻣﺎن آورده
اﻧد ،را ﺑﯾﺎﻣرز!( ) .ﺳوره ﺣﺷر(١٠/
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺳﻧن رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود» :اذا ﺻﻠﯾﺗم ﻋﻠﯽ اﻟﻣﯾت
ﻓﺄﺧﻠﺻوا ﻟﮫ اﻟدﻋﺎء« )وﻗﺗﯽ ﺑر ﻣﯾّت ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدﯾد ،ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑراﯾش دﻋﺎ ﮐﻧﯾد( ) .ﺳﻧد اﯾن رواﯾت ﺟﯾّد
اﺳت .ر.ک ﺑﮫ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر و زﯾﺎداﺗﮫ(.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

در ﻣواردی ﮐﮫ در ﻓوق ﺑدان اﺷﺎره ﺷد  ،زﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣردھﺎ ﺳود ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در اﯾن ھﺎ ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ دﻟﯾل ھم وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ از آن ﺑوی ﺟواز ﺧواﻧدن ﻗرآن و ﯾﺎ
ﺳوره ای ﻣﺧﺻوص ﻣﺎﻧﻧد) :ﯾس و ﻏﯾره( ،ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﺑرﺳد ،ﺧواﻧدن ھزارﺑﺎر ﺳوره ی اﺧﻼص و ﯾﺎ
ھزار ﺑﺎر »ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ« ﮔﻔﺗن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﮐﮫ ﻣردﮔﺎن از ﻋذاب آزاد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھﯾﭻ اﺻﻠﯽ در
ﺷرﯾﻌت ﻧدارد.

ب ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾت :
اﻗوال ﻣﻔ ّ
ﺳران ﻗرآن دررﺳﯾدن ﺛوا ِ
اﻣﺎم اﺑن ﮐﺛﯾر:

اﺑن ﮐﺛﯾر در ﺗﻔﺳﯾر آﯾﺎت» :أم ﻟم ﯾﻧﺑﺄ ﺑﻣﺎ ﻓﯽ ﺻﺣف ﻣوﺳﯽ و اﺑراھﯾم اﻟذی وﻓﯽ .اﻻ ﺗزر وازرة وزر
أﺧری .و أن ﻟﯾس ﻟﻺﻧﺳﺎن إﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ و أن ﺳﻌﯾﮫ ﺳوف ﯾری .ﺛم ﯾﺟزاه اﻟﺟزاء اﻻوﻓﯽ«) :ﯾﺎ ﺑداﻧﭼﮫ
در ﺗورات ﻣوﺳﯽ ﺑوده اﺳت ،ﻣ ّ
طﻠﻊ و ﺑﺎ ﺧﺑرش ﻧﮑرده اﻧد؟
ﯾﺎ از آن ﭼﮫ در ﺻﺣف اﺑراھﯾم ﺑوده اﺳت ،ﻣ ّ
طﻠﻊ و ﺑﺎ ﺧﺑرش ﻧﮑرده اﻧد؟ اﺑراھﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ
ادا ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﺎر ﮔﻧﺎھﺎن دﯾﮕری را ﺑر دوش ﻧﻣﯽ ﮐﺷد .و اﯾن ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﭘﺎداش و

ﺑﮭره ای ﻧﯾﺳت ﺟز آن ﭼﮫ ﺧود ﮐرده و ﺑرای آن ﺗﻼش ﻧﻣوده اﺳت .و اﯾن ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﻌﯽ و
ﮐوﺷش او دﯾده ﺧواھد ﺷد .ﺳﭘس ﺳزا و ﺟزای ﮐﺎﻓﯽ داده ﻣﯽ ﺷود(» .ﺳوره ﻧﺟم«۴١ ٣۶/
ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ھرﮐس ﺑﺎ ﮐﻔر ورزﯾدن ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎه ﺑﮫ ﺧودش ﺳﺗم ﮐﻧد ،ﺑﺎر ﮔﻧﺎه آن را ﮐﺳﯽ ﺟز ﺧود
آن ﻓرد ﺑﮫ دوش ﻧﻣﯽ ﮐﺷد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :وأن ﺗدع ﻣﺛﻘﻠﮫ اﻟﯽ ﺣﻣﻠﮭﺎ ﻻ
ﯾﺣﻣل ﻣﻧﮫ ﺷﯽء و ﻟو ﮐﺎن ذا اﻟﻘرﺑﯽ«) :و اﮔر اﻧﺳﺎن ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺎری)ﮔﻧﮫ ﮐﺎری( ﮐﺳﯽ را ﺑرای ﺣﻣل
ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﺑﻔرﯾﺎد ﺧواﻧد ،ﭼﯾزی از ﺑﺎر ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﺑرداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ھر ﭼﻧد از ﻧزدﯾﮑﺎن و ﺑﺳﺗﮕﺎن
ﺑﺎﺷد(
)ﺳوره اطر «١٨/
»وان ﻟﯾس ﻟﻼﻧﺳﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ«) :ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎرﮔﻧﺎه دﯾﮕری را ﺑﮫ دوش ﻧﻣﯽ ﮐﺷد ،ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺻورت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭘﺎداﺷﯽ ﺟزآن ﭼﮫ ﺧود اﻧﺟﺎم داد ،داده ﻧﺧواھد ﺷد.
اﺑن ﮐﺛﯾر در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از او ﭘﯾروی ﮐرده اﻧد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎط از ھﻣﯾن
آﯾﺎت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺛواب ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد؛ زﯾرا ﺗﻼوت ﻗرآن ﺗوﺳط دﯾﮕران از ﻋﻣل و
ﮐﺳب ﺧود ﻓرد ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رﺳول ﷲ)ص( اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑرده و اﻧﺟﺎم آن را ﺑرای ا ّﻣﺗش ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺳﺗﺣب ﯾﺎ ﺳﻧّت ﻗرار ﻧداده وآﻧﺎن را ﺑرﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺻرﯾﺢ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺻورت اﺷﺎره ،ﺗﺷوﯾﻖ و ﯾﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮑرده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ رواﯾت ﺻﺣﯾﺢ ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از
اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﺑر ﻣردﮔﺎن ﻗرآن ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد ،اﮔر در ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﻓﺎﯾده ای ﻣﯽ
رﺳﯾد ﻗطﻌﺎ ً آﻧﺎن از ﻣﺎ ﺳﺑﻘت و ﭘﯾﺷﯽ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .و ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ 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 اﯾﻧﮑﮫ ﺛواب دﻋﺎ و ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾت ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره
ﺛﺎﺑت اﺳت ،ﻋﻠﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد ).ﺑﮫ ﺷرط اﯾن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻣﯾّت ﺑﺎﺷد(
در ﺗوﺿﯾﺢ ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﻠم رواﯾت ﮐرده ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓرﻣوده) :ھرﮔﺎه اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾرد ،ﻋﻣﻠش ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ ﺟز در ﺳﮫ ﻣورد :ﻓرزﻧد ﺻﺎﻟﺣﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش دﻋﺎ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺻدﻗﮫ ی ﺟﺎرﯾﮫ ای ﮐﮫ ﭘس از او
ﺑﻣﺎﻧد ،ﯾﺎ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از او دﯾﮕران از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد( ) اﯾن ﺣدﯾث را ﻣﺳﻠم در ﺻﺣﯾﺣش رواﯾت
ﮐرده اﺳت .ﺳﻧد اﯾن ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ اﺳت.
اﺑن ﮐﺛﯾر ﻣﯽ ﮔوﯾد :در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻣوارد از ﺗﻼش و زﺣﻣت ﺧود ﻓرد اﺳت؛ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ان اطﯾب ﻣﺎ اﮐل اﻟرﺟل ﻣن ﮐﺳﺑﮫ و ان وﻟده ﻣن ﮐﺳﺑﮫ )ﻗطﻌﺎ ً ﭘﺎﮐﯾزه ﺗرﯾن ﭼﯾزی
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺧورد ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ از دﺳت رﻧﺞ ﺧودش ﺑﺎﺷد و ھﻣﺎﻧﺎ ﻓرزﻧد او از دﺳت رﻧﺞ ﺧودش
اﺳت(.
) ﺳﻧد اﯾن ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ اﺳت( .
و ﻧﯾزﺻدﻗﮫ ی ﺟﺎری ﻣﺎﻧﻧد وﻗف و اﻣﺛﺎل آن از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و آﺛﺎر ﻋﻣل ﺧود ﻓرد اﺳت .ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد» :إﻧﺎ ﻧﺣن ﻧﺣﯾﯽ اﻟﻣوﺗﯽ و ﻧﮑﺗب ﻣﺎ ﻗدّﻣوا و آﺛﺎرھم«) :ﻣﺎ ﻣردﮔﺎن را زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و آن ﭼﮫ
ﭘﯾش ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد و اﺛر ﻋﻣل ﻧﯾﮑﺷﺎن را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾم(
و ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ آن را در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﭘﺧش ﮐرده و ﻧﺷر داده و ﻣردم ﺑﮫ او اﻗﺗدا ﮐرده اﻧد ،ﻧﯾز از ﻋﻣل و
ﺗﻼش ﺧود ﻓرد اﺳت ،ﭘﯾﺎﻣﺑر)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﻣن دﻋﺎ اﻟﯽ ھدی ﮐﺎن ﻟﮫ ﻣن اﻻﺟر
ﻣﺛل اﺟور ﻣن ﺗﺑﻌﮫ ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻧﻘض ﻣن اﺟورھم ﺷﯾﺋﺎ ً«) ھرﮐس ﺑﮫ ھداﯾت –ﻗرآن و ﺳﻧّت ﺻﺣﯾﺢ
دﻋوت دھد ،ﺑراﯾش ھﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎداش آﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از او ﭘﯾروی ﮐرده اﻧد داده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ
ﭼﯾزی از ﭘﺎداﺷﺷﺎن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷود(.
) اﯾن ﺣدﯾث را ﻣﺳﻠم رواﯾت ﮐرده واداﻣﮫ اش ﭼﻧﯾن اﺳت :
) ھرﮐس ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ دﻋوت دھد ،ﮔﻧﺎه آن ﻋﻣل وھﻣﺎﻧﻧد ﮔﻧﺎه ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از او ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،ﺑدون
اﯾن ﮐﮫ از ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن ﮐم ﺑﮫ دوش وی ﺧواھد ﺑود (.

ﺗﻔﺳﯾراﻣﺎم ﺷوﮐﺎﻧﯽ

اﻣﺎم ﺷوﮐﺎﻧﯽ درﺗﻔﺳﯾرآﯾﮫ ی »:وأن ﻟﯾس ﻟﻼﻧﺳﺎن اﻻ ﻣﺎﺳﻌﯽ« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﻣﻌﻧﺎی آﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ:
ﺑﺟز ﭘﺎداش ﺗﻼش وﻋﻣل ﺧودش ﻣﯾت ﺑﮫ او داده ﻧﺧواھد ﺷد وﻋﻣل ﮐﺳﯽ ﺑرای ﮐس دﯾﮕر ﻓﺎﯾده ای

ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﯾن آﯾﮫ ﻋﺎم اﺳت وﺑﺎ آﯾﮫ ی» :اﻟﺣﻘﻧﺎ ﺑﮭم ذرﯾﺗﮭم« ) :درﺑﮭﺷت ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را ﺑﮫ اﯾﺷﺎن
ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔرداﻧﯾم( )ﺳوره طور(٢١/
و ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋت ﭘﯾﺎﻣﺑران ،ﻣﻼﺋﮑﮫ ﺑرای ﺑﻧدﮔﺎن و دﻋﺎی زﻧدﮔﺎن ﺑرای اﻣوات و اﻣﺛﺎل اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑرای
اﻧﺳﺎن ﭘس از ﻣرگ ﻣؤﺛر اﺳت ،ﺧﺎص ﻣﯽ ﺷود .واﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :آﯾﮫ ی ﻣذﮐور ﺑﺎ ﻣوارد ﻓوق
ﻣﻧﺳوخ ﺷده ،ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت؛ زﯾرا ﺧﺎص ﻋﺎم را ﻣﻧﺳوخ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯽ دھد و ھرﭼﮫ
طﺑﻖ ادﻟﮫ ی ﻗرآن و ﺳﻧت ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ ﺛﺑوت رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﭘس از ﻣرﮔش ﺳودﻣﻧد اﺳت ،ﻋﺎم
اﯾن آﯾﮫ را ﺧﺎص ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر

ﻣؤﻟف اﻟﻣﻧﺎر درﺗﻔﺳﯾر آﯾﮫ » :وﻻﺗﮑﺳب ﮐل ﻧﻔس اﻻ ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﻻ ﺗزر وازرة وزرأﺧری«) :ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ
ﺟز ﺑرای ﺧود ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،وھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﮔﻧﺎه دﯾﮕری را ﺑردوش ﻧﻣﯽ ﮐﺷد() .ﺳوره اﻧﻌﺎم (١۶۴/ﭘس
از ﺑﺣﺛﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﺗﻣﺎم ﻗرآن ﺧواﻧدﻧﮭﺎ ،اذﮐﺎری ﮐﮫ ﺛواب آن را ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد،
اﺟﺎره ﮐردن ﻗﺎرﯾﺎن و وﻗف ﮐردﻧﮭﺎ ﺑراﯾﺷﺎن ،ھﻣﮫ ﺑدﻋت و ﻧﺎﺟﺎﯾز اﻧد و ﻧﯾز آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎﻗط ﮐردن
ﻧﻣﺎزھﺎی ﻣﯾت ﻣﯽ دھﻧد ،ﻧﯾز ﺑدﻋت اﺳت و اﮔر در دﯾن اﺻﻠﯽ ﻣﯽ داﺷت ﻗطﻌﺎ ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ از آن ﺑﯽ
ﺧﺑر ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد و ﯾﻘﯾﻧﺎ در ﻋﻣل ﺑﮫ آن ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد.
در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﺣدﯾث ﺧواﻧدن ﺳوره ی »ﯾس« ﺑرﻣردﮔﺎن ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ،ھر ﭼﻧد ﻣﻧظور از آن
ﺣدﯾث ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﺣﺗﺿﺎر ﻣرگ ھﺳﺗﻧد .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دارﻗطﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ در اﯾن ﺑﺎره ھرﮔز
ﺣدﯾﺛﯽ ﺻﺣﯾﺢ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧدارد.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت در ﻣورد آﻧﭼﮫ از ﺧواﻧدن ﺳوره ی ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﻋﺎم و رﺳم ﺷده ،ﺣدﯾﺛﯽ ﺻﺣﯾﺢ
وﯾﺎ ﺿﻌﯾف ھم وﺟود ﻧدارد و اﯾن از ﺑدﻋﺗﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺻوص ﻗطﻌﯽ ای ﮐﮫ ذﮐر ﮐردﯾم ﻣﺧﺎﻟف
اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف! ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﮑوت و ﺗﺄﯾﯾد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻋﻠﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗن ﮐرده وھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﻋﻣوم
ﻣردم ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣروزه از ﺳﻧت ھﺎی ﻣؤﮐده ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻓراﯾض ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد.
در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺧﻼﺻﮫ ﺳﺧن اﯾﻧﮑﮫ :اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗرآن ﺧواﻧدن ﺑرﻣردﮔﺎن از اﻣور ﺗﻌﺑدی اﺳت ﮐﮫ
واﺟب اﺳت درآن ﺑﮫ ﻧﺻوص ﻗرآن و ﺳﻧت و ﻋﻣل ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ –ﺧﯾر اﻟﻘرون –ﺑﺳﻧده ﮐﻧﯾم و از
ﻧﺻوص ﺻرﯾﺢ ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺢ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﭘﺎداﺷﯽ ﺟز آﻧﭼﮫ ﺧودش
اﻧﺟﺎم داده ،و ﯾﺎ اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ازﻧﺻوص ﺷرﻋﯽ ﺛﺎﺑت اﺳت ،ﻧﻣﯽ دھﻧد؛ زﯾرا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد »:ﯾوم
ﻻﺗﻣﻠﮏ ﻧﻔس ﻟﻧﻔس ﺷﯾﺋﺎ«) :روزی اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑرای دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎری ﮐﻧد() .ﺳوره
اﻧﻔطﺎر(١٩/
و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد»:واﺧﺷوا ﯾوﻣﺎ ﻻ ﯾﺟزی واﻟد ﻋن وﻟده وﻻ ﻣوﻟود ھوﺟﺎز ﻋن واﻟده ﺷﯾﺋﺎ« )واز روزی
ﺑﺗرﺳﯾدﮐﮫ ﻧﮫ ﭘدری ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﻓرزﻧدش را ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧد وﮐﺎری ﺑرای او ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐﻧد ،وﻧﮫ
ﻓرزﻧدی ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﭘدرش را ﻣﯽ ﭘذﯾرد( ) .ﺳوره ﻟﻘﻣﺎن(٣٣/
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده و ﺧوﯾﺷﺎوﻧداﻧش اﻋﻼن ﻧﻣود ﮐﮫ» :أن
اﻋﻣﻠوا ﻻ أﻏﻧﯽ ﻟﮑم ﻣن ﷲ ﺷﯾﺋﺎ« ) :ﺑﮫ دﺳﺗورات ﷲ و رﺳول ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋﻣل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرای ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﷲ ﮐﺎری ﺑﮑﻧم(.
ﻣدار و ﻣﺣور ﻧﺟﺎت در ﻗﯾﺎﻣت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳش را ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ ﺗزﮐﯾﮫ ﮐﻧد .رﺷﯾد
رﺿﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد از ﺣﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟر در ﻣورد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘروردﮔﺎرا ،ﺛواب اﯾن
ﺗﻼوت را ﺟﮭت اﻓزون ﺷدن ﺷرف ﻣﺣﻣدﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗرار ﺑده ،ﺳوال ﮐردﻧد :در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت:
اﯾن ﺑدﻋﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺗﺎﺧر ازﺧودﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﻣن از ﺳﻠف ﮐﺳﯽ را ﺳراغ ﻧدارم ﭼﻧﯾن
ﮐﺎری ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎﻟم ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ آﯾﮫ از ﻗرآن را ھم ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد وﺑﺧﺻوص ﻣﻌﻧﺎی آﯾﮫ ی:
»و ﻣﺎ آﺗﺎﮐم اﻟرﺳول ﻓﺧذوه وﻣﺎﻧﮭﺎﮐم ﻋﻧﮫ ﻓﺎﻧﺗﮭوا«) :ھر ﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑرای ﺷﻣﺎ آورد ﺑﭘذﯾرﯾد و از ھر
ﭼﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﮭﯽ ﮐرد ﺑﺎز آﯾﯾد( و ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ » :ﻣن ﻋﻣل ﻋﻣﻼ ﻟﯾس ﻋﻠﯾﮫ أﻣرﻧﺎ ﻓﮭو رد« )ھرﮐﺳﯽ
ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ دﺳﺗور ﻣﺎ –دﯾن اﺳﻼم ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣرود اﺳت(» .ﻣﺳﻠم« واﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ

ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :وﺷر اﻻﻣور ﻣﺣدﺛﺎﺗﮭﺎ وﮐل ﻣﺣدﺛﺔ ﺑدﻋﺔ و ﮐل ﺑدﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ« )ﺑدﺗرﯾن
اﻣور ،اﻣور ﻧو ﭘﯾدا درﻋﺑﺎدت ھﺳﺗﻧد و ھرﻧو ﭘﯾداﯾﯽ ﺑدﻋت اﺳت و ﺗﻣﺎم ﺑدﻋﺗﮭﺎ ﮔﻣراھﯽ اﻧد( )ﻣﺳﻠم( را
ﻧﻔﮭﻣﯾده و اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗرآﻧﯽ ﺧواﻧﯽ را وﺳﯾﻠﮫ ی ارﺗزاق واﻣرار ﻣﻌﺎش ﻗرار داده اﻧد
وﺣﺳﺎﺑﺷﺎن ﺑﺎ ﺧدا اﺳت ( .
اﻣﺎم ﻗرطﺑﯽ در ﺗﻔﺳﯾر آﯾﮫ » :و أن ﻟﯾس ﻟﻼﻧﺳﺎن «...ﭘس از ذﮐر رواﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﻗول اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﻧﺳﺦ اﯾن آﯾﮫ ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :اﮐﺛر ﻣﻔﺳران ﻗرآن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :اﯾن آﯾﮫ ﻣﺣﮑم اﺳت )ﻣﻧﺳوخ
ﻧﺷده( و ﻋﻣل ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﻓﺎﯾده ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﺟﻣﺎع ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد .و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ روزه ﮔرﻓﺗن ،ﺣﺞ رﻓﺗن و ﺻدﻗﮫ دادن از
طرف ﻣﯾت را ﺟﺎﯾز ﻧﻣﯽ داﻧد اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﮔر ﻣﯾﺗﯽ ﺳﻔﺎرش ﺑﮫ ﺣﺞ ﮐرد و ٌﻣرد ،ﺟﺎﯾز اﺳت از طرف
او ﺑﮫ ﺣﺞ ﺑروﻧد )...اﺣﮑﺎم اﻟﻘرآن ( ١١۴/١٧

ﻧظرﯾﺎت ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﺣدﯾث

اﻣﺎم ﻧووی در ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ،ﺑﺎب) :وﺻول ﺛواب اﻟﺻدﻗﮫ ﻋن اﻟﻣﯾت اﻟﯾﮫ( در ﺷرح ﺣدﯾث
ﻋﺎﺋﺷﮫ)رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ( ﮐﮫ رواﯾت ﮐرده :ﻣردی ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣد وﮔﻔت :ای
رﺳول ﺧدا ﻣﺎدرم ﻧﺎﮔﮭﺎن وﻓﺎت ﮐرد ووﺻﯾﺗﯽ ﻧﮑرده ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت وﺻﯾت ﮐﻧد ،ﺑﮫ
ﺻدﻗﮫ دادن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐرد ،آﯾﺎ اﮔر از طرف او ﺻدﻗﮫ ﺑدھم ،ﺛواﺑش ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد؟ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :آری! ﻣﯽ ﮔوﯾد :از اﯾن ﺣدﯾث ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺻدﻗﮫ دادن از طرف ﻣﯾت،
ﺑراﯾش ﻣﻔﯾد اﺳت وﻋﻠﻣﺎ ﺑر اﯾن اﻣر اﺟﻣﺎع ﮐرده اﻧد ،و ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺛواب دﻋﺎ و دادن ﻗرض ﻣﯾت ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻧﺻوص ﺷرﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﯾت ﻣﯽ رﺳد ،ﻧﯾز اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد .و ﺑﮫ دﻟﯾل اﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺢ ﺣﺞ ﮐردن از
طرف ﻣﯾت وروزه ﮔرﻓﺗن از طرف او ،ﺟﺎﯾز اﺳت ،اﻣﺎ ﻗول ﻣﺷﮭور در ﻣذھب ﻣﺎ ـ ﺷﺎﻓﻌﯾﮭﺎ ـ در ﻣورد
ﻗرآن ﺧواﻧدن ﺑرای ﻣﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺛواب آن ﺑﮫ ﻣﯾت ﻧﻣﯽ رﺳد.
اﻣﺎم اﻣﯾراﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﻧﻌﺎﻧﯽ در ﮐﺗﺎب »ﺳﺑل اﻟﺳﻼم« در ﺷرح ﺣدﯾث ﺣﺿرت اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ازﮐﻧﺎر ﻗﺑور ﻣدﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮔذﺷت ﮐﮫ ﮔﻔت) :ﺳﻼم ﺑر ﺷﻣﺎ ای اھل ﻗﺑور،
ﺧداوﻧد ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ را ﻣﻐﻔرت ﮐﻧد  ،ﺷﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮕﺎن ﻣﺎ ھﺳﺗﯾد وﻣﺎ ھم در ﭘﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﯾم(.
ﺗرﻣذی ﺑﺎ ﺳﻧد ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد اﯾن ﺣدﯾث دﻟﯾﻠﯽ اﺳت ﺑر اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﮐﺳﯽ دﻋﺎ و
اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑرای ﺧودش دﻋﺎ و ﺑرای آن ﺷﺧص اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،دﻋﺎھﺎی ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺻورت اﺳت.
ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :رﺑﻧﺎ اﻏﻔرﻟﻧﺎ وﻻﺧواﻧﻧﺎ اﻟذﯾن ﺳﺑﻘوﻧﺎ ﺑﺎﻻﯾﻣﺎن«) :ﭘروردﮔﺎرا از ﻣﺎ
واز ﺑرادراﻧﻣﺎن ﮐﮫ در دﯾﻧداری از ﻣﺎ ﺳﺑﻘت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد درﮔذر() .ﺳوره ﺣﺷر(١٠/
و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﻓﺎﺳﺗﻐﻔر ﻟذﻧﺑﮏ وﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن«) :ﺑرای ﮔﻧﺎھﺎﻧت وﮔﻧﺎه ﻣؤﻣﻧﺎن طﻠب اﺳﺗﻐﻔﺎرﮐن(.
»ﺳوره ﻣﺣﻣد«١٩/
از اﯾن ﺣدﯾث وآﯾﺎت اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﻋﺎ ﮐردن ﺑرای ﻣﯾت ﻣﻔﯾد اﺳت و در اﯾن اﺧﺗﻼ ﻓﯽ ﻧﯾﺳت
وﻟﯽ در ﻣواردی ﻏﯾر از اﯾن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻼوت ﻗرآن ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد) :ﺛواب آن ﺑﮫ ﻣﯾت ﻧﻣﯽ رﺳد(.
اﻣﺎم ﺷوﮐﺎﻧﯽ در ﺷرح ﻣﻧﺗﻘﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد) :ﻗول ﻣﺷﮭور در ﻣذھب ﺷﺎﻓﻌﯽ وﮔروھﯽ از ﯾﺎراﻧش اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺛواب ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑﮫ ﻣﯾت ﻧﻣﯽ رﺳد(.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ادﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺑر ﻋدم وﺻول ﺛواب ﻗرآن ﺧواﻧﯽ ﺑر ﻣﯾت و ﻋدم ﺟواز ﻗرآن ﺧواﻧدن ﺑر
ﻗﺑرھﺎ دﻻﻟت دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :اﻗرءوا ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻓﯽ
ﺑﯾوﺗﮑم و ﻻﺗﺟﻌﻠوھﺎ ﻗﺑورا«) :ﺳوره ی ﺑﻘره را درﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن ﺗﻼوت ﮐﻧﯾد وﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن را ﻗﺑرﺳﺗﺎن
ﻧﮑﻧﯾد(.
و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﺻﻠوا ﻓﯽ ﺑﯾوﺗﮑم و ﻻﺗﺗﺧذوھﺎ ﻗﺑورا«) :درﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن ﻧﻣﺎز ـ ﺳﻧت راـ ﺑﺧواﻧﯾد وآﻧﮭﺎ
ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻗرار ﻧدھﯾد(.
اﮔر ﻗرآن ﺧواﻧدن ﺑرای ﻣﯾت ﻧﻔﻌﯽ ﻣﯽ داﺷت ﺧواﻧدن آن ﺑرﻗﺑرھﺎ ﺟﺎﯾز ﺑود وﭘﯾﺎﻣﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن رﺋوف و ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت ﻧﻣﯽ ﮔﻔت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ ﻗﺑرھﺎ ﺗﺑدﯾل
ﻧﮑﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ در آﻧﮭﺎ ﻗرآن وﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﯾن ﺳﺧن را ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل

ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﺣل ﺗﻼوت ﻗرآن وﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﯾﮏ ﺣدﯾث ﺑﺎ ﺳﻧد ﺻﺣﯾﺢ،
ﺣﺳن وﻣﻘﺑول ھم از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رواﯾت ﻧﺷده ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﻣﺑﺎرﮐش ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑر ﻗﺑری ﻗرآن ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد ،اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ﮐﺛرت ﺑﮫ زﯾﺎرت
ﻗﺑور ﻣﯽ رﻓت وﻧﺣوه ی ﺻﺣﯾﺢ زﯾﺎرت ﻗﺑور را ﺑﮫ اﺻﺣﺎﺑش)رض( ﻣﯽ آﻣوﺧت اﻣﺎ در ﻋﻣل وﮔﻔﺗﺎر
وآﻣوزﺷش ھﯾﭻ ﺳﺧﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺣﺛﯽ از ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑرﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.

دﯾدﮔﺎه ﺑﻌﺿﯽ از ﻣذاھب ﻓﻘﮭﯽ اھل ﺳﻧت

 -1ﻣذ ھب اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ:

ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻗﺎری ﺣﻧﻔﯽ در ﺷرح )ﻓﻘﮫ اﻻﮐﺑر (١١٠/ﻣﯾﻧوﯾﺳد ) :ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑر ﺳر ﻗﺑرھﺎ در ﻧزد اﻣﺎم
اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ واﻣﺎم اﺣﻣد ﻣﮑرو ه اﺳت( ،و در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑر
ﺳر ﻗﺑرھﺎ ﻣﮑروه اﺳت ﭼون از اﻣور ﻧو ﭘﯾدا و ﺑدﻋت اﺳت و از ﺳﻧت ﺛﺑوﺗﯽ ﻧدارد ،واﯾن ﺳﺧن
)ﺷﺎرح اﻻﺣﯾﺎء( ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -2ﻣذھب اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ:

اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ﺑﮫ آﯾﮫ ی »وأن ﻟﯾس ﻟﻼﻧﺳﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ« وﺣدﯾث ) :إذا ﻣﺎت اﺑن آدم اﻧﻘطﻊ
ﻋﻣﻠﮫ اﻻ ﻣن ﺛﻼث …( ﻣﯽ ﮔوﯾد) :ﺛواب ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑﮫ ﻣﯾت ﻧﻣﯽ رﺳد(.
اﻣﺎم ﻧووی در ﺷرح ﺣدﯾث ﻓوق ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد) :اﯾن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻗرآن ﺗﻼوت ﮐﻧد ،ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و ...و ﺛواب
آن را ﺑﮫ ﻣﯾت ھدﯾﮫ ﮐﻧد ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺛواب آن ﺑﮫ ﻣﯾت ﻧﻣﯽ رﺳد(.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻧووی اﯾن ﻗول را در ﭼﻧد ﺟﺎی ﺷرح ﻣﺳﻠم ﺗﮑرارﮐرده اﺳت ،و اﯾن دﻻﻟت ﺑر ﺗﺄﮐﯾد
ﻧظرﯾﮫ اش دارد.
اﺑن ﻧﺣوی ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺷرح ﻣﻧﮭﺎج ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد) :ﻗول ﻣﺷﮭور در ﻣذھب ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺛواب ﺗﻼوت
ﻗرآن ﺑﮫ ﻣﯾت ﻧﻣﯽ رﺳد(.
از ِﻋزﺑن ﻋﺑداﻟﺳﻼم ﭘرﺳﯾدﻧد :آﯾﺎ ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺛواﺑش را ﺑﮫ ﻣﯾت ھدﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ او ﻣﯽ
رﺳد؟ در ﺟواب ﮔﻔت :ﺛواب ﺗﻼوت ﻗرآن ﻣﺧﺻوص ﺗﻼوت ﮐﻧﻧده اﺳت و ﺑﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ رﺳد و
ﮔﻔت :ﺷﮕﻔﺗﺎ! ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣردم رﺳﯾدن ﺛواب ﺗﻼوت ﻗرآن را ﺑﮫ ﻣﯾت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧواب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾده اﻧد
ﺛﺎﺑت ﻣﯽ داﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺧواب ھﺎ از ادﻟﮫ ی ﺷرﻋﯽ ﻧﯾﺳت ) .اﻟﺗذﮐﯾرة ﻟﻠﻘرطﺑﯽ.٧ :
(

 -3ﻣذھب اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ:

ﺷﯾﺦ اﺑوﺟﺳره درﮐﺗﺎب »اﻟﻣدﺧل« ﻣﯾﻧوﯾﺳد :ﻗطﻌﺎ ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑر ﺳر ﻗﺑرھﺎ ﺑدﻋت اﺳت و ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ ﺳﻧت ﻧﯾﺳت.
ﺷﯾﺦ دردﯾر در»اﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر «١٨٠/١ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺗﻼوت ﻗرآن در ھﻧﮕﺎم ﻣرگ و ﭘس از آن ﺑر ﻗﺑرھﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺛﺑوت آن از ﺳﻠف ﻣﮑروه اﺳت ،ﻓﻘط ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﺑر اﯾﺷﺎن دﻋﺎ ،طﻠب ﻣﻐﻔرت و رﺣﻣت
ﮐﻧﯾم و از ﻣرگ آﻧﮭﺎ ﭘﻧد و ﻋﺑرت ﺑﮕﯾرﯾم .و ﻋﻼﻣﮫ ﻋدوی ﻧﯾز درﺣﺎﺷﯾﮫ اش ﺑر ﺷرح اﺑو اﻟﺣﺳن
ھﻣﯾن را ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت.

 -4ﻣذھب اﻣﺎم ﺣﻧﺑل:

اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻗﺑری ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮔﻔت  :ﺑدان ﮐﮫ ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑر ﻗﺑر ﺑدﻋت اﺳت.
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ی ﺟﻣﮭور ﺳﻠف اﺳت و ﻣﺗﻘدﻣﯾن ﺣﻧﺑﻠﯽ ﺑر ھﻣﯾن ﻋﻘﯾده ﺑوده اﻧد و ﻧﯾز اﻣﺎم اﺣﻣد ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای ﻣﯾت ﭘس از ﻣرﮔش ﺑدﻋت اﺳت و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺳﻠف )ﺻﺣﺎﺑﮫ  ،ﺗﺎﺑﻌﯾن وﺗﺎﺑﻊ
ﺗﺎﺑﻌﯾن( ﭼﻧﯾن ﻋﺎدﺗﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﻧﻣﺎز ،روزه و ﯾﺎ ﺣﺞ ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﯾﺎ ﻗرآن ﺑﺧواﻧﻧد،
ﺛواﺑش را ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﻧد؛ ﻟذا ﻧﺑﺎﯾد از راه و روش ﺳﻠف ﻣﻧﺣرف ﺷوﯾم.
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧدﮐﮫ ﺣدﯾث ،ﺑر ﻣردﮔﺎﻧﺗﺎن)ﯾس( ﺑﺧواﻧﯾد ﻣﻌﻠول و ﻣﺿطرب اﻻﺳﻧﺎد اﺳت و در ﺳﻧد آن
ﺟﮭﺎﻟت وﺟود دارد و ﺑر ﻓرض ﺻﺣت آن ،ﻗطﻌﺎ ﺑر ﺟواز ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای ﻣردﮔﺎن دﻻﻟت ﻧدارد؛
زﯾرا ﻣﻧظور از »ﻣوﺗﺎﮐم« اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن را ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺣﺗﺿﺎر ﻣرگ اﻧد ،ﺑﺧواﻧﯾد .و ﺑرای
ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷروح ﮐﺗب ﻣﻌﺗﺑرﺣدﯾﺛﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد.

دﯾدﮔﺎه ﻋﻠﻣﺎی اﺻول

اﺻوﻟﯽ»:اﻻﺻل ﻓﯽ
ﻣوﻟف ﮐﺗﺎب» :طرﯾﻖ اﻟوﺻول اﻟﯽ اﺑطﺎل اﻟﺑدع ﺑﻌﻠم اﻻﺻول« ﭘس از ذﮐر ﻗﺎﻋده
ِ
اﻟﻌﺑﺎده اﻟﻣﻧﻊ إﻻ أن ﯾﺳﺗدل ﺑدﻟﯾل ﻓﯽ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ« ارزﺷﻣﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد از ﺑدﻋﺗﮭﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت اﺳت و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
 -1ﻣﺛﺎل اول :
ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑر ﺳر ﻗﺑرھﺎ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺟﻠب رﺣﻣت ﺑرای ﻣﯾت و ﯾﺎ ﻏﯾر آن ،ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
و اﺻﺣﺎ ﺑش)رض( آن را اﻧﺟﺎم ﻧداده اﻧد ،ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻋد ه ی ﻣذﮐور ﺣرام اﺳت و ﺗرک ﺗﻼوت ﻗرآن
ﺑرای ﻣﯾت ،ﺳﻧت ﺑوده و اﻧﺟﺎم آن ﺑدﻋﺗﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت اﺳت.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻘل ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﮐﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭼﯾز ﺳودﻣﻧدی را ﮐﮫ ﻣوﺟب رﺣﻣت ﺑرای
اﻣت اﺳت ﺗرک ﮐرده و در طول زﻧدﮔﯽ اش ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﯾت ھم ﻗرآن ﻧﺧواﻧده
اﺳت!...؟
 -2ﻣﺛﺎل دوم:
ﺧواﻧدن ﺳوره ی اﺧﻼص ﯾﺎ اﺳم ﺟﻼﻟﮫ) ﷲ( ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﻌﯾﻧﯽ ،در اﺻل ﺧواﻧدن ﻗرآن و ﺷﻧﯾدن آن
ﺑرای ﺧواﻧﻧده و ﺷﻧوﻧده ﺛواب دارد و ﻣوﺟب ﻧزدﯾﮑﯽ او ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣوﺿوع ھﯾﭻ ﮐس
ﺑﺣث و ﻧزاﻋﯽ ﻧدارد ﻓﻘط در اﯾﻧﮑﮫ ﻗرآن ﺧواﻧدن ﻣوﺟب ﻧﺟﺎت ﻣﯾت از آﺗش ﻣﯽ ﮔردد و ﺑراﯾش
ﺳودﻣﻧد اﺳت ،اﺧﺗﻼف اﺳت اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻗرآن ﺑرای ﻣرده ھﺎ ﻧﺎزل ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ
ﻓﻘط ﺑرای زﻧده ھﺎ ﻧﺎزل ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل در ﺳوره ﯾس ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :إن ھو
إﻻ ذﮐر و ﻗرآن ﻣﺑﯾن ﻟﯾﻧذر ﻣن ﮐﺎن ﺣﯾﺎ و ﯾﺣﻖ اﻟﻘول ﻋﻠﯽ اﻟﮑﺎﻓرﯾن«) :اﯾن ﮐﺗﺎب ﯾﺎدآوری و ﻗرآن
واﺿﺢ وﺣﺟت اﺳت و ھدف از ﻓرو ﻓرﺳﺗﺎدن ﻗرآن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻓراد زﻧده ﺑﺎ آن ﺑﯾم داده ﺷوﻧد و
ﺑرﮐﺎﻓران ﻓرﻣﺎن ﻋذاب ﻣﺳﻠم ﮔردد().ﺳوره ﯾس( ٧٠ ٧١/
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 ﺑﺧﺷﯾم ﺧداوﻧد
ﻗرآن را ﻧﺎزل ﮐرده ﺗﺎ ھﻣﭼون دﯾﮕرﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدان ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ،و ﺑﮫ ﭘﯾروی از
ﻗواﻧﯾن و ھﺷدارھﺎﯾش زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :إن ھذا اﻟﻘرآن ﯾﮭدی ﻟﻠﺗﯽ ھﯽ أﻗوم و ﯾﺑﺷر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت أن
ﻟﮭم أﺟرا ﮐﺑﯾرا و أن اﻟذﯾن ﻻ ﯾؤﻣﻧون ﺑﺎﻻﺧرة أﻋﺗدﻧﺎ ﻟﮭم ﻋذاﺑﺎ أﻟﯾﻣﺎ«) :اﯾن ﻗرآن ﺑﮫ راھﯽ رھﻧﻣود ﻣﯽ
ﮐﻧدﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗرﯾن راھﮭﺎﺳت و ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﭘﺳﻧدﯾده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣژده ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﺑرای آﻧﺎن ﭘﺎداش ﺑزرﮔﯽ اﺳت و ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورﻧد ﻋذاب دردﻧﺎﮐﯽ آﻣﺎده
ﮐرده اﯾم( )ﺳوره اﺳراء٩ /ـ(١٠
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﻣردﮔﺎن ﺧواﻧده ﺷود؟ و ﯾﺎ در ﺑراﺑر ﺧواﻧدن آﻧﮭﺎ ﭘﺎداش و
ﺻدﻗﺎت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد؟
ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺧطﺎب ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد » :ﻗل ﻣﺎ أﺳﺋﻠﮑم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟر وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﮑﻠﻔﯾن،
إن ھو إﻻ ذﮐر ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن و ﻟﺗﻌﻠﻣن ﻧﺑﺄه ﺑﻌد ﺣﯾن«) :ﺑﮕو ﻣن از ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺑﻠﯾﻎ 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() .ﺻﻔﺣﮫ(٨۶٨٨/
آﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر اﺻﺣﺎﺑش ﮐﮫ وﻓﺎت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻋدد ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺳوره ی اﺧﻼص و ﯾﺎ
اﺳم ﺟﻼﻟﮫ را ﻣﯽ ﺧواﻧده؟! ﺗﺎ آﻧﺎن از ﻋذاب آﺗش ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد!! اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺗﻣﺎم
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺻوم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯾده ﺷدن ﮔﻧﺎھﺎن و ﺑﺎﻻرﻓﺗن درﺟﺎﺗﺷﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧدﻧد .ﯾﺎ ﺳﻧت
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﺻﺣﺎﺑش را دﻓن ﻣﯽ ﮐرد و ھرﮐس ﺑﺎ ﻋﻣل
ﺧودش ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﷲ ﻣﯽ رﻓت و ﭼﯾزی ﺟز آﻧﭼﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﻧداﺷﺗﻧد؟ و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ﺑﻌد از ﺧﺎک ﺳﭘﺎری ﻣﯾت ﻣﯽ ﻓرﻣود :ﺑراﯾش دﻋﺎ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺳﻧت و راه و روش ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑوده اﺳت و ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﻟﻘدﮐﺎن ﻟﮑم ﻓﯽ رﺳول ﷲ اﺳوة ﺣﺳﻧﺔ ﻟﻣن ﮐﺎن

ﯾرﺟو ﷲ واﻟﯾوم اﻻﺧر«» :ﺳرﻣﺷﻖ و اﻟﮕوی زﯾﺑﺎﯾﯽ در ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻣﯾد ﺑﮫ ﺧدا داﺷﺗﮫ و ﺟوﯾﺎی ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎﺷﻧد«) .ﺳوره اﺣزاب(٢١/
ﻟذا ﺑر ﻣﺎ ﻻزم اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﻧﺟﺎم اﻋﻣﺎل ﺑﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﻗﺗدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در
ﺗرک اﻓﻌﺎل ﻧﺎدرﺳت ﻧﯾز ﺑﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﻗﺗدا ﮐﻧﯾم و او را اﻟﮕو ﺑﮕﯾرﯾم ) ﺑﺧﺎری،
ﻣﺳﻠم ،ﻧﺳﺎﺋﯽ ،ﺑﯾﮭﻘﯽ و طﺣﺎوی.(.
و آﻧﭼﮫ از ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣررواﯾت ﺷده ﮐﮫ وﺻﯾت ﮐرده ﺳوره ی ﻓﺎﺗﺣﮫ و آﯾﺎت آﺧر ﺳوره ی ﺑﻘره را
ﺑر ﻗﺑرش ﺗﻼوت ﮐﻧﻧد ،اﺛر ﺷﺎذی اﺳت ،و ﺳﻧد آن ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ،و ﮐﺳﯽ از ﺻﺣﺎﺑﮫ ﻣواﻓﻖ ﭼﻧﯾن
ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺑوده اﺳت و ﻧﯾز ﺗﻼوت ﺳوره ھﺎی ﻓﺎﺗﺣﮫ ،اﺧﻼص و ﻣﻌوذﺗﯾن ،ﺗﮑﺎﺛر و ﺑﺧﺷﯾدن ﺛواب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اھل ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺑدﻟﯾل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﻗوال و ﻋﻣل ﭘﯾﺎﻣﺑر)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم( و ﺻﺣﺎﺑﮫ ،ﺣرام و ﺑﺎطل
اﺳت.
در ﻣﺑﺎﺣث ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ادﻟﮫ از ﻗرآن ،ﺳﻧت ﺻﺣﯾﺢ ،اﻗوال ﻣﻔﺳران ﻗرآن ،ﻣﺣدﺛﺎن و ﻋﻠﻣﺎی اﺻول
ﺗوﺿﯾﺢ دادﯾم ﮐﮫ :ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای ﻣردﮔﺎن ھﯾﭻ ﺛﺑوﺗﯽ ﻧدارد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای
اﻣوات در ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﻋزاداری و…در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطﻖ رﺳم اﺳت ،اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﺷده ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ
ﺑﮫ ﻓﺗوای ﻣذﮐور اﻋﺗراض ﮐﻧﻧد ،ﻟذا ﻣﺎ ﻓﺗوای اﯾن ﻗﺳﻣت را ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺑﮭﺎت اﺧﺗﺻﺎص دادﯾم.
ﺷﺑﮭﺎت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 -1ﺣدﯾث» :إذا ﻣﺎت اﻻﻧﺳﺎن إﻧﻘطﻊ ﻋﻧﮫ ﻋﻣﻠﮫ إﻻ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اﺷﯾﺎء إﻻ ﻣن ﺻدﻗﺔ ﺟﺎرﯾﺔ او ﻋﻠم ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ
او وﻟد ﺻﺎﻟﺢ ﯾدﻋو ﻟﮫ«):آن ﮔﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾرد ،ﻋﻣﻠش ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود ـ ﭘروﻧده ی اﻋﻣﺎﻟش ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ـ ﺑﺟز ﺳﮫ ﭼﯾز :ﺻدﻗﮫ ی ﺟﺎری ،ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﭘس از او ﺑرای ﻣردم ﻧﻔﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻓرزﻧد
ﺻﺎﻟﺣﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش دﻋﺎ ﮐﻧد() اﺳﻧﺎد اﯾن ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ،اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ،٢٢٩٢ /أﺣﻣد۶۶٧٨ /
وﺻﺣﯾﺢ اﺑن ﺣﺑّﺎن(
ﻣﻌروف ﺻدﻗﺔ « )ھرﮐﺎر ﻧﯾﮑﯽ ﺻدﻗﮫ اﺳت(».ﺑﺧﺎری وﻣﺳﻠم«
) -2ﺣدﯾث » :ﮐل
ٍ
) -3ﻗﺎﻋده» :اﻻﺻل ﻓﯽ اﻻﺷﯾﺎء اﻻﺑﺎﺣﺔ«) :اﺻل در اﺷﯾﺎء ﻣﺑﺎح ﺑودن اﺳت(.
در ﻣورد ﺣدﯾث اول :ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺣدﯾث آﻣده ﺳﮫ ﭼﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از » :ﺻدﻗﮫ ی
ﺟﺎرﯾﮫ ﻣﯾت ،ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ از آن ،ﭘس از او ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﻔﻊ ﺑرﺳد و دﻋﺎی ﻓرزﻧد ﺻﺎﻟﺢ« .واﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ :ﺻدﻗﮫ ی ﺟﺎری و ﻋﻠم ﻣﯾت از ﺳﻌﯽ ﺗﻼش ﺧود اوﺳت ،اﻣﺎ دﻋﺎی ﻓرزﻧد ﺻﺎﻟﺢ ،از ﻋﺎﺋﺷﮫ رواﯾت
اﺳت ،ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﻓرﻣود»:إن اطﯾب ﻣﺎ أﮐل اﻟرﺟل ﮐﺳﺑﮫ و إن وﻟده ﻣن ﮐﺳﺑﮫ« )ﻗطﻌﺎ ً ﭘﺎﮐﺗرﯾن و
ﺣﻼﻟﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺧورد ﺣﺎﺻل ﺗﻼش ﺧود اوﺳت و ﻓرزﻧد او از ﮐﺳب ـ ﺣﺎﺻل ﺗﻼش ـ
ﺧود اوﺳت( .وﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ از ﭘدرش در ﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودن
از ﻣﺎﻟش ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد ،ﻓرﻣود» :أﻧت ﻣﺎﻟﮏ ﻻﺑﯾﮏ«) :ﺗو ﺑﺎﻣﺎﻟت از آن ﭘدرت ھﺳﺗﯽ(».اﺑن
ﻣﺎﺟﮫ «٢٢٩١/ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﻋﺎی ﻓرزﻧد ﺻﺎﻟﺢ از ﺗﻼش و ﺳﻌﯽ ﺧود ﻓرد اﺳت.
و ﺣدﯾث دوم ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظور ازآن ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود اﻓراد ﺑرای ﺧودﺷﺎن
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،و ﻋﻣوم ﺷﺎرﺣﺎن ﺣدﯾث ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :ﻣﻧظور از ﻣﻌروﻓﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺣدﯾث آﻣده ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ :ھر ﻓرد در طول زﻧدﮔﯽ اش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷرح اﻟﺳﻧﮫ ی ﺑﻐوی،
اﮐﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠم ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯾﺎض ،ﺷرح ﻣﺳﻠم ﻧووی و دﯾﮕر ﺷروح ﻣﻌﺗﺑر رﺟوع ﻧﻣود؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر
ﮐﺎرﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﺑرای ﺧودش ﺻدﻗﮫ اﺳت ،ﻧﮫ ﺑرای دﯾﮕران ،اﻣﺎ ﻗﯾﺎس رﺳﯾدن ﺛواب
ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑﮫ دﻋﺎ ﻗﯾﺎس ﺑﺎطﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﻋﺑﺎدت ﺑودﻧش ﻗطﻌﺎ ً ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷرﻋﯽ دارد؛ ﭼون
اﺻل در ﻋﺑﺎدات ﺣرام ﺑودن اﺳت.
در ﺧﺻوص ﻗﺎﻋده ی»:اﻻﺻل ﻓﯽ اﻻﺷﯾﺎء اﻻﺑﺎﺣﺔ« ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻋده ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺟز ﻋﺑﺎدات را
در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﭼون در ﻋﺑﺎدات اﺻل ﺣرام ﺑودن اﺳت ،دﮐﺗر ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻻﺷﻘر در »اﻟواﺿﺢ ﻓﯽ
اﺻول اﻟﻔﻘﮫ« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
ﻗﺎﻋده»:اﻻﺻل ﻓﯽ اﻟﻌﺑﺎدات اﻟﺗﺣرﯾم واﻻﺻل ﻓﯽ ﻏﯾرھﺎ اﻻﺑﺎﺣﺔ«) :اﺻل در ﻋﺑﺎدﺗﮭﺎ ﺣرام ﺑودن اﺳت و

اﺻل در ﻏﯾر ﻋﺑﺎدات ﻣﺑﺎح ﺑودن اﺳت( .در اداﻣﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ:
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت ﷲ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روش و ﮐﯾﻔﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ،ﻟذا
ﺑرای ھﯾﭻ ﮐس ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ،ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻋﺑﺎدت ﷲ ،ﺑدون دﻟﯾل ﺷرﻋﯽ اﻧﺟﺎم دھد؛ ﭼون ﻋﺑﺎدت ﷲ
ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧودش در ﺷرﯾﻌت ﻗرار داده اﺳت .و ھر ﮐس ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣﺛﻼً ﻓﻼن ﻋﻣل ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺑﺎدﺗﯽ دﯾﮕر ﻣﺷروع اﺳت ،ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود :دﻟﯾﻠﯽ ﺑﯾﺎور ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود اﯾن
ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ،ﻋﺑﺎدت اﺳت .در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ آن ﻓرد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد :اﮔر اﯾن ﻋﻣل ﻧﺎﺟﺎﯾز اﺳت
دﻟﯾل ﻋدم ﺟواز آن را ﺑﯾﺎور ،ﯾﻌﻧﯽ :ھر ﮐس ﻋﺑﺎدﺗﯽ را ﺛﺎﺑت ﻣﯽ داﻧد ﺑﺎﯾد دﻟﯾل ﺑﯾﺎورد ،ﭼون اﺻل در
ﻋﺑﺎدات ﻣﻧﻊ وﻋدم ﺟواز اﺳت وﻧﻔﯽ ﮐﻧﻧده ی ﻋﺑﺎدت ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧدارد ،ﭼون اﺻل ﺑﺎ اوﺳت و
ادﻋﺎی ھر ﮐس ﺑﺎ اﺻل ﻣواﻓﻖ ﺑﺎﺷد ،ﺑر اوﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﻟﯾل دﯾﮕری ﺑﯾﺎورد ،ﻟذا ھرﮐس ﷲ را ﺑﺎ
دﻟﯾل و روﺷﯽ ﮐﮫ ﷲ در ﺷرﯾﻌت ﻗرار ﻧداده ﻋﺑﺎدت ﮐﻧد ،ﺑﯾﻘﯾن ﮐﮫ در دﯾن ﺑدﻋﺗﯽ آورده ﮐﮫ از دﯾن
ﻧﯾﺳت .وﺗﻣﺎم ﺑدﻋﺗﮭﺎی در دﯾن ﮔﻣراھﯽ اﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ در ﻏﯾر ﻋﺑﺎدات ،اﺻل ﺑر ﻣﺑﺎح ﺑودن اﺳت،ﻧﮫ ﺗﺣرﯾم ﭼون ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل زﻣﯾن و آﻧﭼﮫ در آن
اﺳت را ﺑرای ﻣﺻﻠﺣت ﺑﻧﯽ آدم آﻓرﯾده و ھﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر و ﺗﺳﺧﯾر آﻧﺎن ﻗرار داده و ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد»:وﺳﺧرﻟﮑم ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺳﻣوات و ﻣﺎ ﻓﯽ اﻻرض ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻣﻧﮫ« ) ﺳوره اﻟﺟﺎﺛﯾﮫ)( ١٣/وآﻧﭼﮫ در
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و آﻧﭼﮫ در زﻣﯾن اﺳت ،ھﻣﮫ را ﻣﺳﺧر ﺷﻣﺎ ﮐرده(.
ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل اﯾﻧﮭﺎ را آﻓرﯾده ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم وﻣﺎ را در روی زﻣﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻗرار داده و ﻣﺎ را ﺑر
آﻧﭼﮫ در زﻣﯾن اﺳت ﻣﺳﻠط ﮐرده ،ﻟذا ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده ی از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺑﺎح ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﯾن اﺻل ﻋﻣوﻣﯽ ،اﮔر ﻣﺎده ی ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺧوردن ﺑﺎﺷد ﺑﯾﺎﺑﯾم ،ﺧوردﻧش ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺑﺎح اﺳت
وﻻزم ﻧﯾﺳت ،ﺗﺎ زﻣﺎن اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﺑﺎح ﺑودﻧش ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾم ،وﻧﯾز طﺑﻖ اﯾن اﺻل اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل
ﺳواری ،آﺳﺎﯾش ،اﺑزار و…ﻣﺑﺎح اﺳت.
و در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯾز اﺻل ﺑر ﻣﺑﺎح ﺑودن اﺳت ،ﻟذا ھرﮐس ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﮐﮫ از طرف ﺷرﯾﻌت ﺗﺣرﯾم ﻧﺷد را
ﻣﺑﺎح ﺑداﻧد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧدارد ،اﻣﺎ ھر ﮐس ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای را ﺗﺣرﯾم ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺣرام ﻧﮑرده ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣرام ﺧدا را ﺣﻼل ﮐرده اﺳت ،دﻟﯾل اﯾن ﻗﺎﻋده ﻓرﻣوده ی ﺧداوﻧد اﺳت» :ﻗل ھﻠم ﺷﮭداء
ﮐم اﻟذﯾن ﯾﺷﮭدون أن ﷲ ﺣرم ھذا ﻓﺈن ﺷﮭدوا ﻓﻼ ﺗﺷﮭد ﻣﻌﮭم«) :ﺑﮕو ﮔواھﺎن ﺧود را ﺑﯾﺎورﯾد ﮐﮫ
ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھﻧد ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﺣرام ﮐرده اﺳت ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮔواھﯽ دادﻧد ﺑﺎ آﻧﺎن
ﮔواھﯽ ﻣده( ) .ﺳوره اﻻﻧﻌﺎم(١۵٠/
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎد آوری اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در ﻓﻼن ﮐﺗﺎب ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد» :ﺛواب ﺧواﻧدن ﻗرآن
ﺑﮫ اﻣوات ﻣﯽ رﺳد« .در ﺟواب ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ :ﻧوﺷﺗن در ﯾﮏ ،دو و ﺣﺗﯽ دھﮭﺎ ﮐﺗﺎب ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﻟﯾل
ﺷرﻋﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس دﻟﯾﻠﯽ ﻣﻌﺗﺑر از ﻗرآن ،ﺳﻧت ،و ...ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد و ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ در ﻣﺑﺎﺣث ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﻔﺗﯾم ھﯾﭻ دﻟﯾل ﺻﺣﯾﺢ و ﺻرﯾﺢ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود ﻗرآن
ﺧواﻧدن ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﺳﻧت ،ﻣﺳﺗﺣب ،وﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺟﺎﯾز ﺑﺎﺷد .ﺧﺗم
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ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐﺗﺎب
ﻋﻧوان

ﻣﻘدﻣﮫ :
ﺣـﯾـﻠﮫ:
اﻣﺎ ﺣﯾﻠﮫ در اﺻطﻼح ﻓﻘﮭﺎ
ﺣﯾﻠــﮥ اﺳﻘﺎط
دورۀ داﯾرۀ ﺣﻠﯾﮫ اﺳﻘﺎط
ﺗرﺗﯾب ادای اﺳﻘﺎط
دادن ﻓدﯾﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻓوت ﺷده ﻣﯾت در دور اﺳﻘﺎط
ﻣﺳؤﻟﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﻣورد ﻧﻣﺎز ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ :
دادن اﺳﻘﺎط ﺑﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎﯾﯽ:
ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎی از ﺟﺎﻧب ﻣﺗوﻓﯽ
ﺣﮑم ﮐﻠﯽ در ﻣورد دادن ﺻدﻗﮫ ﺑﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎی ﻣﺗوﻓﯽ :
دادن اﺳﻘﺎ ط ﺑرای روزه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﯾت:
ﻣﺑﺣث ﺷﯾﺧوﺧت وﮐﺑر ﺳن :
ﺗﺎدﯾﮫ اﺳﻘﺎط در ﺑدل روزه ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﯾت :
ﺣﮑم ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻣرده اﺳت و روزه ﻗﺿﺎ دارد:
ﻗﺿﺎ آوردن روزه ھﺎی ﻧذری ﺗوﺳط وﻟﯽ ّ ﻣﯾت:
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﭘدر وﻣﺎدر ﻣﺗوﻓﯽ :
اﺳﻘﺎط ﻓرﯾﺿﮫ ﺣﺞ از طرف ﻣﯾت:
اﺳﺗطﺎﻋت ﺣﺞ ﭼﯾﺳت؟
ﺣﺞ ﺑﻌد از ﻣرگ:
رای اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ واﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ:
رﺳﯾدن ﺛواب ﻣﺎﻟﯽ وﺑدﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾت:
ﻓواﯾد ﻣﯾت از اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ زﻧده ھﺎ:
ﺷــراﯾـــط اﺳــﻘـﺎط :

ﺻﻔﺣﮫ
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دﻋﺎی دوره ﺣﯾﻠﺔ اﺳﻘﺎط
دادن ﺻدق از ﻣﺎل ﻣﯾت:
ﻓﺗوای ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء در ﺑﺎره ﺟوازاﺳﻘﺎط :
ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ اﻣﺎم اﺑن اﺑزاز ﮐردی در ﻣورد اﺳﻘﺎط :
ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣ ّﻣد اﻟﺣﺻﮑﻔﯽ در ﻣورداﺳﻘﺎط :
ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن در ﻣورداﺳﻘﺎط :
ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ طﺎھر اﺑن ﻋﺑد اﻟرﺷﯾد اﻟﺑﺧﺎری :
ﻓﺗوای ﺷﯾﺦ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻘﯾدر درﻣورد اﺳﻘﺎط :
ﻓﺗوای ﻣﻔﺗﯽ ﻣﺣﻣدﺷﻔﯾﻊ ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ در ﻣورد اﺳﻘﺎط:
ﻓﺻل دوم وﺻﯾت
ﺗﻌرﯾف وﺻﯾت:
ﺣﮑم وﺻﯾت :
وﺻﯾت در ﻗرآن ﮐرﯾم :
وظﯾﻔـﮥ ﺷرﻋﯽ ﻣؤﻣن درﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر:
ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﺷرﻋﯽ ﻣرﯾض :
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ :
اﻣﺎ روش ﻧوﺷﺗن وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ :
ﻧﻣوﻧﮫ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣرﯾری ﺷده :
اﻧواع وﺻﯾت :
اول :وﺻﯾت واﺟب:
ّ
دوم :وﺻﯾت ﻣﺳﺗﺣب :
ّ
ﺑرﺧﯽ از وﺻﺎﯾﺎ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﯾدن ھﻧﮕﺎم ﻣرگ:
ﺣﺿرت اﺑوﺑﻛر ﺻدﯾﻖ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ:
اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﺣﺿرت ﻋﻣر ﻓﺎروق رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ:
ﺣﺿرت ﻋﺛﻣﺎن ذياﻟﻧورﯾن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ
ﺣﺿرت ﻋﻠﻲ ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ :
ﻓرق ﺑﯾن وﺻﯾت و وﻗف ﮐردن ﻣﺎل ﭼﯾﺳت؟
ﻣﻔﮭوم ﺛﻠث ﻣﺎل در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺷرﻋﯽ
وﺻﯾت ﺑراي وارث ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت
زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻧﻔﯾذ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ :
ﻓراﺋض در ﺳﮭم ﻣﯾراث ﭼﯾﺳت :
:
ﺗﻌرﯾف ﻓراﺋض
ﺗﺣذﯾر از ارﺗﮑﺎب ظﻠم در ﻣﯾراث:
آﻧﭼﮫ از ﻣﺎل ﻣﯾت ﺑﮫ ارث ﺑرده ﻣﻲﺷود:
اﺳﺑﺎب ارث ﮔرﻓﺗن:
اول  :ﻧﺳب :
دوم  :وﻻء :
وﻻء ﭼﯾﺳت :
ﺳوم :ﻧﮑﺎح :
ﻣواﻧﻊ ارث
اول  :ﻗﺗل :
دوم  :اﺧﺗﻼف دﯾن :
ﺳوم  :ﺑردﮔﻲ :
ﻣرداﻧﻲ ﮐﮫ ارث ﻣﻲﺑرﻧد :
زﻧﺎﻧﻲ ﮐﮫ ارث ﻣﻲﺑرﻧد :
ﮐﺳﺎﻧﻲ ﮐﮫ از ﺗرﮐﮫ )ﻣﺎل ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده از ﻣﯾت( ارث ﻣﻲﺑرﻧد .:
ﻓرﺿﮭﺎي ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻗرآن
ﻋﺻﺑﮫ
ﺗﻌرﯾف ﻋﺻﺑﮫ :
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اﻗﺳﺎم ﻋﺻﺑﮫ :
ﺣﺟب و ﺣرﻣﺎن
اﻧواع ﺣﺟب:
ﺣﺟب ﺣرﻣﺎن ﺑر دو اﺳﺎس اﺳﺗوار اﺳت :
ﺗﻘﺳﯾم اﻣوال ﻗﺑل از وﻓﺎت :
ﺛﺑت اﻣوال ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ ورﺛﮫ
ھدﯾﮫ دادن ﺑﮫ ﻓرزﻧدان در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت
ﻣرض اﻟﻣوت ﭼﯾﺳت ؟
ﻓﺻل ﺳوم :ﺛواب ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑﮫ اﻣوات ؟
روش ﭘﯾﺎﻣﺑراﺳﻼم در ﻣورد زﯾﺎرت ﻗﺑور
ب ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾت :
رﺳﯾدن ﺛوا ِ
ب ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾت :
ﺛوا
دررﺳﯾدن
ﻗرآن
ران
ﺳ
اﻗوال ﻣﻔ ّ
ِ
اﻣﺎم اﺑن ﮐﺛﯾر:
ﺗﻔﺳﯾراﻣﺎم ﺷوﮐﺎﻧﯽ
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر
ﻧظرﯾﺎت ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﺣدﯾث
دﯾدﮔﺎه ﺑﻌﺿﯽ از ﻣذاھب ﻓﻘﮭﯽ اھل ﺳﻧت
ﻣذ ھب اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ:
ﻣذھب اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ:
ﻣذھب اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ:
ﻣذھب اﻣﺎم ﺣﻧﺑل:
دﯾدﮔﺎه ﻋﻠﻣﺎی اﺻول

