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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر الحاج 
  ٢٠١۴ فبروری ٢٢

  

  قبرستان افغانستان  در دور اسقاطۀحيل

١ 
 به تفصيل اً تقريب) دور اسقاطۀ دوراسقاط ويا ھم حيلــ( عنوان بحث تتح بحث اسقاط در کتب فقه توسط علمای کرام، 

اسقاط  واعطای آن برسرقبرستان ھا، حين دفـن متوفی در افغانستان  از نظر بعضی  از عوام الناس . ذکر گرديده است 

و برآن تواتر دارند وحتی  جـزء حتمی از مراسم دينی دفــن ميت وامور تعزيت ومرده داری  مبدل گشته،  به اشتباھاً  

 .   پندارند را حتمی، ضروری  واز امور شرعی می آن

گيرد در روشنی   اسقاط را که با تقسيم مقداری از پول در قبرستان صورت میۀخواھم حکم  مسألــ ين مبحث میادر

  .نصوص شرعی مورد برسی قرار دھم 

که به اين موضوع  ارتباط   مفردات اين مبحث ومسايلی ازیقبل از پرداختن به اصل موضوع ضرورت است تا به بخش

  :  را تقديم بدارم، خدمت شما معلومات مقدماتی ذيلتواند دارند و مطرح شده می

  

 :حـيـله

دستيابی به طرق پنھان برای تحصيل )  ٢(نظر، به معنای تيزھوشی، مھارت، دقت )  ١(حيله در لغت از ماده حول 

  ) ۵.(کار رفته استه ی  نيز به ھمين معانی بئشود و در نصوص  روا   استعمال می)۴(یئجو و چاره ) ٣(                          غرض

پور ج  ؛ منتھی االرب، صفی٢١۵، ص ١؛ مصباح المنير، فيومی، ج ٧٧١، ص ١لسان العرب، ابن منظور، ج )  ١ (

ج  ؛ در مجمع البحرين، ٢۶٧ريت القرآن، المفردات فی غ) ٣ (-- .٧۵٩لسان العرب ، ھمان ص  ) ٢  (-- .٢٩٢، ص ١

 حيله و حيل در احاديث به ۀواژ .)۵ (-»ال يستطيعون حيلة و ال يھتدون«: ٩٨ ت نساء آيۀدر سور) ۴  (--).۵٩٩، ص ١

  )..معنای چاره، راه حل شرعی برای برخی مشکالت، وسيله و خدعه و فريب به کار رفته است

  

  :اما حيله  در اصطالح فقھا 

  :ترين آنھا عبارتند از رود که مھم کار میه در اصطالح فقھا در معانی مختلفی بحيله 

المغنی، . (  حيله، توصل به راھھای مباح برای انجام فعل حرام يا اسقاط واجب يا ابطال حق يا اثبات باطل است-١

؛ کشاف القناع ـ ١٧٩صفحه  ، ۴قدامه، جلد  ؛ الشرح الکبير، عبدالرحمن بن ١٧٩، صفحه ۴قدامه، جلد   عبدهللا بن

    ).٣١۶ ص ٣البھوتی ج 
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 فعلی که در ظاھر صحيح؛ ولی در باطن ۀ حيله، تالش برای قلب برخی احکام ثابت شرعی به احکام ديگر به واسط-٢

  ). .٣٠۶ ـ ٣٠٧، صفحه  ٢الموافقات، الشاطبی،جلد .( که حکم تکليفی يا وضعی باشد لغو است؛ اعم از اين

نشوة ( ای که در اصل مشروع است، يک حکم به حکم ديگر تبديل شود، که به واسطه رت است از اين حيله، عبا-٣

    ).٢٣العلوانی، الحيل الشرعية بين الحظر و اإلباحة، صفحه  

اب گاھی حالل وگاھی حرام  حيله، دستيابی به اسبابی است که احکام شرعيه بر آنھا مترتب است، و اين اسب-۴

   ) .٢٠٣، صفحه  ٩ألفھام، الشھيد الثانی، جلد  مسالک ا.(ھستند

که حيله عبارت  ھا  که در فوق تذکر يافت در يک نکته با ھم مشترک اند و آن اين  تعريفۀشود ھم چنانچه مالحظه می

  .شود است از عملی که به منظور تغيير حکم شرعی، انجام می

 ۀحکم شرعی را تغيير دھد؟ جواب  اين است که حيلتواند  اکنون اين پرسش مطرح می گردد که انسان چگونه می

شرعی برای تغيير موضوعات احکام به کار می رود نه خود احکام، زيرا خود احکام به حسب حکم شارع تحقق 

  .يابد، و قابل تغيير از ناحيه انسان نيستند می

  

  :اسقاط ۀ حيلــ

ی ميت ، که بدان وصيت  نموده ئی وروزه ھای قضائضا است که در بدل نماز ھای قه ایحيله اسقاط ، عبارت از فديــ

يا   گرام گندم و١.٧شود، طبق نظر برخی ازفقھا   در بدل ھر نماز وھر روز روزه  باشد از ثلث مال ميت پرداخته می

يش  است که  ميت  چنين مالی را در اختيار داشته باشد  و  بدان در حيات خویاين در صورت.  قيمت آن بايد تاديه شود

  .باشد آن واجب ودر غيرآن عمل مستحب میۀ  وصيت  نيز نموده باشد،  تاديــ

  

   : دورۀ دايرۀ حليه اسقاط

 ميت ۀ فوت شدۀ نماز ھا وروزۀديه فـديأست  که برای  تيعبارت از دوره اکه گفتيم  طوری دورۀ دايرۀ حليه اسقاط ،

مطابق اجتھاد   تدوير می يابد و)  ھم در مسجداً ر قبرستان واحيان اين دايره اسقاطی ددرافغانستان معموالً (ابد  يتدوير می

  .  دور اسقاط  نه به روش امروزی که معمول شده ، جايز شمرده اند ۀرا  حيل برخی از فقھا آن

چون يک انسان در زندگی امکانات ادای قضای نماز :  ورند آخويش استدالل  میۀ اين عده فقھا برای جواز نظري

 نماز ھای فوت شده ۀ مالش فدينمايد که ورثه از ثلث ورد ، لذا در وقت مرگ بدان وصيت  میآدست نمی ه وروزه را ب

 نباشد ی مالی  متروکه ميت  به اندازه  ومقدارۀکه سوم حص ديه نمايند ، ولی در صورتیأی اش را تئروزه ھای قضا و

دھند، تا ميت را   اسقاط  را برايش ترتيب میۀ دايـرۀ حلياءً ديه نمايند ، بنأ ترافوتی اش  ی وئ قضاۀروز   نماز وۀکه فدي

تفصيل . ( ذمه دفن نمايندال بری ار وی و. ی معاف سازند ئقرضداری نماز ھای فوت شده وروزه ھای قضا از قرض و

  .مورد مطالعه قرار داد ) ٧٢ / ٢ ردالمختار – ١٧٢ صفحه ۴کفايت المفتی جلد  (توان   بيشتر موضوع را می

  ! محترم ۀوانندخ

 يک تعداد مراسم را ھا افغانه ئیميرد در جنب ساير مراسم  عنعن که کسی می در افغانستان عادت  چنين است،  زمانی

  .د ن در شرع اسالمی نداریاساس تر اين مراسم  اصل وددھند که زيا بعد از وفات ميت انجام  می

تدوير محافل  شب ) نان شامی الی چھل روز(خيرات شام  از جمله رسم اسقاط ، خيرات ذی مصرف الی  روز سوم ، 

 در ه ئیمناسبت يک سالکی، ختم قرآن توسط قاری ھای حرفه تدوير محفل ب مناست روز چلھم،ه جمعه، تدوير محفل ب

  .... ظرف يک الی دو ساعت  وغيره 
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ن  أاين اعمال نه از قرآن عظيم الش شته،سفانه بايد گفت که برپا کردن اين اعمال در دين مقدس اسالم اساس وپايه نداأمت

 مسلمين وسلف الصالحين ثبوت گرديده ۀنه از اعمال صحابه وتابعين وائم ونه از سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم  و

وحتی برخی از اين  باشد اکثر اين اعمال، بدعت محض بوده وقابل ذکر است که فرو گذاشتن آن واجب ھم می. است

  .باشد  گيرد ناروا ھم می  غير قصدی صورت میاعمال که معموالً 

خاطر ه   دور اسقاط يعنی دادن فديه از جانب ميت بۀدھد، حيل  ھذا را  تشکيل میۀ که محور بحث نوشتیيکی از اعمال

  .، می باشدکه از متوفی قضا ء گرديده استای  نماز وروزه ۀبدل

  

  :ترتيب  ادای اسقاط 

 ميت با يک ۀورث وبه زندگی ابدی می پيوندد  ، اقارب و ميرد کند و می ی رحلت می فانیكه شخصی از دنيا اينبعد از

کفن، قبر، خير  نشينند  وموضوع تدفين، غسل، جنازه،  مال امام مسجد ، دور ھم میاً تعداد ريش سفيدان نزديک واحيان

 واين) یئ ھای قضاه وروزنماز ھا(خصوص در مورد ه وخيرات، موضوع اعالن  وچگونگی فاتحه، انتقال  جنازه وب

ذمت ميت ساقط  سازند، وبه اصطالح موضوع اسقاط  بر ميت را روی بحث   که اين فرايض  راچطور از گردن و

  .دھند جدی قرار می

بوده و ھست مواردی که اگر متوافی مال داشته باشد، بدون اذن ورثه در حل موضوع  اسقا ط می پردازند ، واگر  نه 

رود  ديه اسقاط  نموده، اگر ھمچو مالی در اختيار داشته باشند، کار بدون مشکل  پيش میأ وادر  با تاوالد ھای شان را

روی ويا فروش ملکيت گاره به رسم زمانه وادار  به گرفتن قرض ويا ھم چسرمايه،  اوالد بيدر صورت عدم موجوديت 

يا به اصطالح موضوع اسقاط  ميت  را موضوع خير وخيرات و گردند و واز جمله  زمين، خانه، باغ متوفی می

  .يکطرف می نمايند

  :که در فوق يادآور شديم  طوری

ی وريش سفيد در يک حلقه در قبرستان نزديک لستان برده شد  تعدادی از به اصطالح مال وچکه ميت به قبر بعد از اين

شوند، يکی از  می جاه اص جابدر جنب يک ديگر با نظم خترتيب ونظم ه ب شوند  و قبر متوفی  دور ھم  جمع می

  اسقاط  تشريف میه ئیدست داشته به قطار گيرندگان حرفه که اسقاط معينه را ب اقارب ويا نزديکان متوفی در حالی

ً ورد که در دستش ويا ھم احيانآ چپن، لباس وغيره دسته اً گذارند بايک جلد قرآن، جای نماز، احيان  در پاکت ھا پول میا

  .گردانند را  در حلقه می بندی نموده وآن

را به نفر  بدون وقفه آن و) قبول کردم  –قبلت (گويند  گردند، می که اسقاط را تسليم می  ھمينفه ئیاسقاط چيان حر

زبان ه وغيره الفاظ  را ب)  قبول کردم–قبلت : ی؟ که در جواب  قبول کرد–تقبلت (گويد  پھلوی خويش تسليم وبرايش می

تيب قرآن ، پول وساير اشياء دست به دست شده وبه اصطالح  در ادای دين الھی پرداخته ين تربد جاری می سازند  و

قليل از گناه صغيره وکبيره پاک نموده وبه اصطالح   وبه اين ترتيب به زعم شان ميت را  به اصطالح به مال اندک و

  .خودشان متوفی را جنتی می سازند

که  گردد، در حالی  ميت اقدام میۀ ميت به مال قليل به تفريغ ذمۀ اسقاط ذمۀدر حيل: ورند آبرخی از فقھا  استدالل  می

راه انداختن اين ه  ترتيب باءً  ميت در يک سال مقايسه شود کفايت ھم نمی کند ، بنۀاگر اين مال برای فرايض فوت شد

  .باشد  نفع ميت بوده ودر بری ذمه شدن آن بھترين راه شرعی  میه حيله ب

  ! محترم ۀندخوان

خواھم وظيفه ومسؤوليت شرعی ورثه را  مورد بررسی قرار گيرد می  اسقاط  ۀکه حکم شرع در مورد حلي قبل از اين

  .مؤجز ومختصر  بيان بدارم  )وفات رسيدن موقع فوت و(بعد ازحاالت  احتضار 
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 تدفين با در نظرداشت امور وخاطر جنازه ه مادگی ب آکه در مسايل تکفين و ميرد ھمانطوری که انسان می زمانی

 مالی بايد مطابق شرع  و ۀگيرد ، در عرص مادگی صورت میآ)  که وجود داشته باشد در صورتی(وصيت ميت 

  .رند آعمل ه ت بآوصيت در روشنی  شرع بايد اجرا

زم وواجب  متوفی الۀبر اموال و ما ترک  متوفی ، چھار حق  اساسی تعلق پيدا کرده و بر ورثطبق حکم شريعت ، 

آن حقوق .   قرار  دھند ءاست تا آن چھار حق را  مطابق حکم شرع به ترتيب،  يکی بعد از ديگر به مرحله اجرا

  :چھارگانه عبارتند از

  :اول

. گونه افراط وتفريط ، بدون  زياده روی و يا سخت گيری در تدفين ميت، اقدام نمايند  ـ  تکفين و تجھيز ميت بدون ھيچ

  . در تجھيز وتکفين ميت را بايد در نظر بگيرند يعنی حد وسط 

   :دوم

  . اموال و دارائی آن مرحوم را در بر گيردۀاگر چه کلي ـ پرداخت  و ادای ديون وقرض ھای او ،

قی مال که  مصرف تکفين وتدفين گرفته شد مابکه مبلغی برای ھای  ميت بدين معنی است بعد از اين ادای ديون و قرض

 وی به نسبت ديگر بندگان خداوند  ماند در قدم اول اقدام به ادای قرض ھای متوفی يعنی که برعھدهازميت باقی می 

  .متعال باقی مانده است اقدام نمايد 

  :سوم 

  .ی اعم از منقول و غير منقول ئرا کل داۀاز يک سوم از باقيماند) در صورت وصيت کردن(ـ اجرای وصيت ميت 

  او باقی مانده و ۀی، قربانی، حج و غيره که برعھدئ  قضاۀل ميت در ادای  روزوصيت ميت  از يک سوم ما اجرای

چون حج، (ادا بكنند يا نيابتاً ) یئ قضاۀچون  روز(را   آن  ۀھا از او فوت شده، الزم است كه وصيت بكند تا فدي ادای آن

  .از طرف متوفی به جای بياورند)  فطرۀقربانی، زكات و صدق

  :چھارم 

  . ی بين ورثه طبق اصول و قواعد شرعی و علم ميراثئ داراۀباقيماند ـ تقسيم 

 ميت نخواھد بود فقط ۀگونه گناه و وبالی بـر ذم  ورثه بوده و در صورت عدم اجرای آن، ھيچۀ اجرای اين حقوق وظيف

 و در روز قيامت زنند در پيشگاه پروردگار با عظمت  گناھکار بوده که از اجرای اين حقوق سر باز می ورثه و کسانی

  .شوند  اخذه میؤدر برابر عدل الھی جواب  وم

صورت  )تـثـبـيـت ورثه به صورت شرعی( اگر صدقه و خيراتی از اموال ميت قبل از ھر گـونه تقسيم و حصر وراثت 

و گونه مشکل شرعی نداشته   وراث و رضايت ايشان نسبت به اين امر، ھيچۀگيرد، در صورت عاقل و بالغ بودن ھم

  .  دنبال تدفين ميت، برای شادی روح ايشان، صدقه و يا خيرات نموده توان ب می

بودن ورثه و لو يک نفر از آنھا، ھر  اما در صورت عدم رضايت ورثه و لو يک نفر از آنھا، و يا در صورت صغير

  .باشد گونه صدقه و خيرات از اموال متوفی مطلقاً جائز نبوده و حرام می

ھا را پشت سر نيندازند، و گرنه  آوری شده را به ترتيبی كه ذكر شد رعايت كنند و آن است كه حقوق يادبر علماء الزم 

دانشمندان دينی که در جريان  گيرند ، علماء و اخذه قرار میؤ ميت مورد مۀکه گفتيم  ورث در روز  قيامت ھمانطوری

  .گيرند یباشند نيز مورد باز خواست و مورد مؤاخذه قرار م اين امور می

 او مقداری از فرائض و واجبات مانده باشد كه به داليلی با وجود قدرت نتوانسته  ۀحال اگر شخصی فوت كرده و بر ذم

ھا را ادا كند، در اين صورت برای آن شخص جايز است كه قبل از وفات وصيت كند تا از يك سوم مال او فرايض و  آن

به شرطی كه مال داشته . ( را به نيابت از طرف او ادا كنند ی آنئيه و قضار گردن او مانده است، فدواجباتی را كه ب
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  .باشد  ورثه واجب میۀتر، بر ذم صورت جاری ساختن وصيت ميت از يك سوم مال نه بيش ، پس در اين)باشد

  :يادداشت فقھی 

اما اگر  باشد،  او الزم نمیۀثھای فرايض بر ور كه مالی نداشت، دادن فديه که  ميت وصيت نكرده بود يا اين در صورتی

ھای ميت خود را ادا كنند، بنا به قول امام محمد  اميد است كه خداوند متعال به  ورثه، بدون وصيت خواستند كه فديه

  . را قبول كند فضل و كرم خودآن

  ! محترم ۀخوانند

ستان حيث يک ننک در قبره ز ب اساسی در مورد حيله اسقاط  که يک  امر بدعتی و امروکتۀتوجه شما را به چند  ن

  .  افغانھا جريان دارد ، جلب نمايم 

وجه احسن و بنا به ه ھر مسلمان بالغ و مکلف موظف است ، در حيات خويش  تکاليفی که شرع بر عھده اش گذاشته  ب

  . انجام دھد،را  تعيين کرده است که شرع آنای شيوه  روشی  و

ه شود ،ازجمله ترک نماز ب بات نزد برخی از علماء حتی کفر محسوب مینبايد فراموش کرد که ترک برخی از واج

طور عمد و البته برخی از علماء گفته اند که اگر از روی تنبلی ترک نماز صورت گيرد واز حکم فرض بودن آن کسی 

بت به  زنا ن نسآمنکر نباشد، اين شخص  کافر نخواھد بود ولی به ترک آن گناه کبيره را مرتکب  شده است وگناه 

  .بزرگتر است

 که در زندگی خويش مرتکب شده است ، توبه  کند ی که مورد لطف هللا تعالی قرار بگيرد او از گناھانیاما اگر شخص

 او مورد استجابت  قرار خواھد ۀکه  توبه نوعی رحمت هللا تعالی است که نصيب شخص عاصی می گردد، توب طوری

  .گرفت 

از گناھانی که به سبب ترک آن واجبات مرتکب شده اً اجبات خود را انجام نداده بايد قلبحال وه  شخصی که تاباءً بن

ی از رحمت هللا تعالی نا اميد نشود، خداوند تبارک و تعالی  ئ تعالی خالصانه توبه کند و از سوپشيمان شود و نزد هللا

فرمايد که   مد صلی هللا عليه وسلم میکه به پيامبر خود مح ھد ، طورید اورا مورد مرحمت وبخشش خويش قرار می

  :به مومنان بگويد

ِحيُم  « نُوَب َجِميًعا إِنَّهُ ھَُو اْلَغفُوُر الرَّ َ يْغفُِر الذُّ ِ إِنَّ هللاَّ ْحَمِة هللاَّ  ۀسور( »قُْل يا ِعبَاِدی الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسِھْم اَل تَْقنَطُوا ِمن رَّ

  )۵٣ آيتزمر

از رحمت پروردگار نوميد نشويد که خدا ھمه گناھان را ! ايد اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده(:  بگو: يعنی

  . )آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مھربان است مى

 د و از اين به بعد زندگی خود را بيھودهي خود باقی بمانۀپس ھمين توبه را نيز نعمت هللا بدانيد و سعی کنيد محکم بر توب

  . برای آخرت خود باشيد ایدر راه ھوی و ھوس نگذرانيد و به فکر توشه

  !  عزيز ۀخوانند

 ديگری در شرع اسالمی مسموح  ميت توسط شخصۀی روزئ ميت ويا ھم قضاۀجای نماز ھای فوت شده  پول بۀديأيا تآ

  . باشد   میيا در اين مورد نص شرعی وجود دارد ويا خير ؟ که جواب آن منفیآباشد يا خير ؟  می

 دوازده سال او  که شخص می ميرد  در برخی از مناطق افغانستان عادت طوری است زمانی:سف بايد گفتأولی با ت

؛ حساب کرده )سوم( با يک طبق گندم و يک مقدار پول   عمرش راۀ در حال نابالغ بودن ميت حساب کرده؛ و باقيماند را

 ۀش دور حيل، بعد برايور شديمآکه  ياد  و طوری  او را غسل می دھند؛اً عدبخشند؛ ب ی که قضا دارد میئھاھرساله نماز

 در شرايط تفصيل آن ذيالً . (تنظيم می نمايند) یئقضاخصوص در مورد نماز ھای فوت شده، وروزه ھای  ب(اسقاط 

  .) اسقاط ذکر خواھد گرديد 
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  :ور شديم آکه در فوق ياد  طوری

 انجام نداده و به هللا عليه وسلم چنين کاری را اصالً اسالم ندارد، و پيامبر صلی اين کار ھيچ اصل و اساسی در شريعت 

 اگر چنين کاری صحيح و  اربعه نيز بر آن نبوده اند، و قطعاً ۀيک از صحابه و ائم آن توصيه ھم  نفرموده است، و ھيچ

 ابالغ آن ھيچ ترديد نمی کرد، اما در را برای امتش بيان می نمود و در جايز می بود، پيامبر صلی هللا عليه وسلم آن

 دست نزده اند ،  از یم به چنين عملا کرام  وتابعين عظۀگاه به انجام آن ارشاد ننمودند، وحتی صحاب زندگی خويش ھيچ

من عمَل عمالً ليس عليه « :اين رو اين کار بدعتی در دين مقدس اسالم است و پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند

  .»ھرکس کاری کند که مطابق دين و سنت ما نباشد ، مردود است« متفق عليه .» فھو ردّ أمرنا

  : عنھما شاگرد رسول خدا صلی هللا عليه وسلم چه چيزی می فرمايدهللا بن عمر رضی هللا و عبدا

  .»را خوب ببينند ھر بدعتی گمراھی است اگر چه مردم آن» «کل بدعة ضاللة وإن رآھا الناس حسنة«

  )ن را با سند صحيح روايت کرده استدارمی آ( 

  ادامه دارد

 :تتبع ونگارش 

  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر الحاج 

 مرکز مطالعات ستراتيژيک افغان مـديـر

  جرمنی-  ومسؤول مرکز فرھنگی دحـق الره


