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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر الحاج 
  ٢٠١۴ فبروری ٢۴

  

  قبرستان افغانستان  در دور اسقاطۀحيل

٢  
  : دور اسقاط ميت درۀدادن فديه برای نماز ھای فوت شد

 وبه ھر  گردد  يک فرد مسلمان  ساقط نمیۀم عبادت نماز در دين مقدس اسالم در ھيچ وقت از ذ: قبل از ھمه بايد گفت

  : مکلف به اجرای اين عبادت است ،ی که توان داشته باشده اانداز

  ).نش بار نخواھد مان  بر ھيچ شخصی بيشتر از توا( » ال يكلف هللا نفسا إال وسعھا  « :فرمايد  که می طوری

که توان ای  کلی است  که شخص  به ھر اندازه ۀ  در تعريف وتکليف  عبادات اسالمی از آنجمله نماز ھمين قاعداءً بن

  .داشته باشد مکلف به اجرای  ھمان بخشی از عبادت است 

که   در مورد  اينحضرت عمران بن حصين مريضی سخت بواسير داشت، نويسند در يکی از روز ھا که محدثين می

چگونگی ادای نماز از چگونه عبادت نماز خويش را انجام دھد ؟ نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم رفت ودر مورد 

  :ی  جواب شد آنحضرت جويا

حالت ه ب(  » صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب« : پيامبر صلی هللا عليه وسلم در جوابش فرمود 

اگر توان نشستن راھم  نداشتی به پھلو   اگر توان ايستادن نداشتی بحالت نشسته نماز بخوان  و  نماز بخوان ،ايستاده

  )٢۴۶ی دار قطنی ئنسا) (خوابيده ونماز بخوان

   » ال يكلف هللا نفسا إال وسعھافإن لم يستطع فمستلقيا« : ی  به الفاظ ذيل آمده است  ئاين حکم در نسا

  )خداوند متعال بر ھيچ شخصی بيشتر از توانش بار نخواھد ماند  ونماز بخوان ،)( ١۵٠فحه بخاری جلد اول ص(

اگر شخص  « در حديثی ديگری حضرت عبد هللا بن عمر  رض می فرمايد  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است 

مراد ار  اشاره، (  » .ی خود بلند نکندتوان سجده را نداشت با اشاره نماز بخواند ، البته ھنگام سجده چيزی به پيشان

  .)اشاره نمودن با سر است  نه با چشم وابرو

  .ی اش بصورت ايستاده نماز بخواندئ  واجب است که تا حد توانابا درنظرداشت آيات قرآنی واحاديت نبوی برشخص 

افضل آنست ) در اين حالت(د، و ی ايستادن  را نداشته باشد ،  نماز خويش را نشسته  بخوانئکه شخص  توانا در صورتی

  .صورت چھار زانو بنشينده که در قيام ب

و اگر شخص نتواند بصورت  نشسته   نماز بخواند، بر پھلو نماز بخواند طوريکه  رويش بطرف  قبله باشد، و مستحب 

  .آنست که بر پھلوی راست دراز بکشد
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  .ابيده نماز بخوانداگرباز ھم  نتوانست بر پھلويش نماز بخواند، پس بر پشت خو

 اگر کسی قادر باشد که به ايستادن نماز بخواند اما نتواند به رکوع و سجده برود، بايد به حال ايستادن نماز بخواند البته  و

ه با سر وسينه ، يا اگر با ھردو نتوانست فقط ب(ايستادن از او ساقط نمی شود، بايد ايستاده نماز بخواند و برای رکوع 

  .ين متمايل کند ئارا  به پ) سر وسينه اش. (اشاره کند، سپس بنشيند برای سجده نيز اشاره کند )از اندو يکی ۀوسيل

نِتِينَ «  :  فرمايد خداوند می ِ قَٰ َّ ِ   !).پاخيزيده و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا ب). (٢٣٨: البقرة(  »  َوقُوُموْا 

 ۀخاطر عام بودن فرموده و نيز ب» به حالت ايستادن نماز بخوان«. »صلِّ قائماً «: فرمايد هللا صلی هللا عليه وسلم  می و رسول 

َ َما ٱۡستََطۡعتُمۡ «:  فرمايد حق تعالی که می َّ ھر آن اندازه که در توان داريد از خدا ).(١۶  تآي: سوره التغابن (» فَٱتَّقُوْا ٱ

  ).بھراسيد و پرھيزگاری کنيد

توانی تنھا  بر پشت   درد  چشم  باشد، و يک داکتر معتمد برايش توصيه نمايد که تو میاگر شخصی  مبتال به مريضی و

خوابيده نماز بخوانی امکان مداوای تو ھست وگرنه نمی توان مداوا نمود، پس او می تواند بر پشت دراز کشيده و نماز 

  .بخواند

را انجام  آن) سر و سينه يا يکی از آندو (ۀاشاری رکوع و سجده را نداشت، برای ھر دو می تواند با ئو ھرکسی توانا

  .کند) ين متمايلئيا رو به پا( خود را کج دھد، البته برای سجده اندکی بيشتر

نه يا با سر و سي(انجام دھد و برای سجده ) را طبق معمول(برای سجده بردن ناتوان بود، بايد رکوع ) تنھا( کسی که -٨

  .اره کندين اشئرو به پا) فقط يکی از آندو

واگر کسی که نتواند پشتش را با گردنش در يک انحنا قرار دھد و اگر پشتش انحنا و خم دارد گويا که در رکوع است؛ 

که  ، و در سجده ھم تا جائی)کمی خود را خم کند(فزايد  کرد کافيست اندکی بر انحنايش بيدر اينحالت ھرگاه قصد رکوع

  .يک زمين بگرداندبرايش ممکن است پيشانی  را بيشتر نزد

قرائت نمايد و قيام و ، پس تکبيرة االحرام کند و شروع به )سرش را خم کند(واگر شخص نتواند  با سرش ھم اشاره کند 

استن از سجده و نشستن بين دو سجده و نشستن برای تشھد را در قلبش نيت رکوع و برخاستن از رکوع و سجده و برخ

و اذکار ھر کدام )  االن در رکوع يا سجده است و رکوع و سجده می بردد که مثالً يعنی در قلبش نيت و تصور کن(کند 

  . انگشت انجام می دھند، اصلی نداردۀرا بخواند، اما آنچه بعضی از مريضان  که با اشار

  ! محترم ۀخوانند

يست که کسی  نماز يافتيم که به ھيچ صورت وھيچ شرايطی جائز نيات فوق اسالمی با وضاحت  تام دردر دساتير وھدا

  . داغ جنگ  ھم ترک کند ۀفرضی خويش را  حتی در جبھ

تر باشد   باشد بر انجام نمازھا حريصيا مريض ی که صحت داشته باشد وئبلکه بر ھر مکلفی واجب است که در روزھا

.  

امی که عقلش را که وقت آن فوت شود، ھرچند که مريض باشد، ماد جائز نيست که ھيچ کس فرضی را ترک نمايد تا اين

  .تواند آن را انجام دھد بلکه بر او واجب است ھر اندازه که می. از دست نداده باشد

تواند آن را انجام دھد ھرچند که به اشاره باشد،  که ھنوز عاقل و سرحال است و می اگر عمداً آن را ترک نمود در حالی

شود، زيرا رسول  ھل علم معتقد ھستند به اين کار کافر میور شديم ، برخی از اآکه در فوق ياد  گناھکار است ، وطوری

الَةُ فََمْن تََرَكھَا فَقَْد َكفَرَ «: فرمايد هللا صلی هللا عليه وسلم می  عھد و پيمانی که در ميان ما و «. »اْلَعْھُد الَِّذى بَينَنَا َوبَينَھُْم الصَّ

  .»شود افر میھر کسی آن را ترک کند ک. گذارد، نماز است کافران فرق می

الَةُ َوِذْرَوةُ َسنَاِمِه اْلِجھَادُ « : فرمايد هللا صلی هللا عليه وسلم می و نيز رسول  سر کارھا «. »َرْأُس األَْمِر اإِلْسالَُم َوَعُموُدهُ الصَّ

  .» آن جھاد در راه خدا استۀاسالم است، و ستون آن نماز است، و بلندترين قل
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الَةِ « : فرمايد م میهللا صلی هللا عليه وسل رسول  ْرِك أَِو اْلُكْفِر تََرُك الصَّ ُجِل َوبَيَن الشِّ فرق ميان شخص مسلمان «. »بَيَن الرَّ

  ).صحيح امام مسلم. ( »باشد و شرک و کفر ترک نماز می

) شود  میيعنی تارک نماز کافر(توجه به داليل قرآنی و احاديثی که در مورد شأن و منزلت نماز بيان يافت ، اين قول  با

  .باشد تر می تر و قوی اصح

 خير می اندازند جايز نيست، و طوریأکه برخی از مريضان به فھم خود   نماز خود را تا زمان بھبودی به ت و اما اين

  .گونه اصل واساس  ندارد که در فوق مالحظه فرموديد در شرع پاک و مطھر ھيچ

سخت آمد که ھر نماز را در وقت خود بخواند، می تواند نماز حتی شرع اسالمی ھدايت فرموده است ، اگر بر مريض 

تر بود، اگر خواست خير بخواند، آنگونه که برايش آسانأصورت جمع تقديم يا ته ظھر را با عصر، و مغرب را با عشاء ب

 و يا خير بخواند،أصورت جمع ته ندازد و با ظھر بخواند و اگر خواست ظھر را در وقت نماز عصر بعصر را جلو بي

خير أصورت جمع تقديم بخواند و يا مغرب را ھمراه عشاء با جمع ته اگر خواست عشاء را در وقت نماز مغرب ب

  .بخواند

  

  :ی ئليت مسلمان در مورد نماز ھای قضاومسؤ

يا  ی بياورد وئرا قضا  ، آيا آننمايدی را جبران ئ که نماز ھای قضاندکه شخص مسلمانان چه بايد ک در مورد اين

  .کند ستغفار وتوبه برايش کفايت میا

 ی از علمایولی تعداد کثير. ی بياورد  ئگذشته را قضاگويند که ضرورت است که نماز ھای  يک تعداد از علما ء می

 الزم نيست ولی بھتر است برای جبران آنھا سعی نمايد نمازھای اً ء نماز برای شان  اساس که قضااسالمی بدين باور اند 

  .تب را ھمراه با نمازھای فرض بخواندنوافل و روا

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة « : زيرا در حديثی  از ابوھريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود 

من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح و أنجح، و إن فسدت فقد خاب و خسر، فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب 

(  » أنظروا ھل لعبدی من تطوع، فيکمل بھا ما انتقص من الفريضة ثم يکون سائر عمله علی ذلک: عالی تبارک و ت

  .)یئنسا

شود، نماز است، اگر نمازش صحيح باشد، رستگار شده و  اولين چيزی که در روز قيامت انسان از آن محاسبه می«

شود و اگر در فرائض نقصی باشد خداوند تبارک و  یيابد و اگر خراب و ناقص باشد، زيانکار و خسارتمند م نجات می

ھای نمازھای فرضش کامل شود؛ سپس ساير اعمالش  ام نماز سنت دارد تا با آن کاستی ببينيد آيا بنده: فرمايد  تعالی می

  .»گيرد نيز به ھمين ترتيب مورد محاسبه قرار می

ی که ئکنار نمازھای فرض پنجگانه، تا جاھتر است در بنابراين اگر کسی تا زمان توبه نمازھايش را نخوانده است، ب

 شاءهللا خداوند در برايش مقدور است از نمازھای سنت و نافله مانند وتر و تحيت المسجد و نماز ضحی غافل نماند تا ان

  .ی که قبال نخوانده را با آن نمازھای سنت جبران کندئقيامت نمازھا

  

  :یئجای نماز قضاه دادن اسقاط ب

، نکنددر زندگی به ھيچ صورت  رھا را  مسلمان مکلف  است که نماز خويش دق مالحظه فرموديد که يک فردر فو

  .تواند جای ومقام نماز را پر کند   صدقه نمیکه انسان فوت کند  شخص ديگری ويا ھم پول ولی زمانی

جا ه ش را بئی امرگش نمازھای قضاجای او بعد از ه نبايد فراموش کرد که  نماز مانند حج نيست و کسی نمی تواند ب

  !!آورد، و يا بخواھد با پول نمازش را جبران کند
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که  م که نماز با پول جبران نمی شود و ھر مسلمانی موظف است  طوریيتوان با تمام صراحت وحکم اسالمی  گفته می

 بخواند، و بعد از مرگش ديگر قضای نمازھای او در زمان حياتش نمازھای خود را شخصاً  در فوق  اشاره نموديم ،

فايده ای ندارد و شريعت نيز چنين چيزی را مشروع نکرده که کسی بخواھد نمازھايش را بعد از مرگ با پول يا چيز 

کيد بر ادای نمازھا در سر وقت خود دارد، زيرا نماز أديگری جبران کند، برای ھمين است که شريعت اسالم بسيار ت

در .  فکری يادش نبوده که وقت نماز شده استۀدليل مشغله دنی نيست مگر برای کسی که در خواب مانده و يا ب شءقضا

من نسی «: غير اين دو حالت قضای نماز مشروع نيست، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم با صراحت  تام فرمودند

ھر کس نمازی را فراموش کند يا به خواب «: يعنی .)۶٨۴(مسلم . »صالة أو نام عنھا فکفارتھا أن يصليھا إذا ذکرھا

  . » آن اين است که ھرگاه به يادش آمد آن را بخواندۀبرود و نمازش را نخواند، کفار

بعضى از عبادات مانند نماز منحصر به اوقات معينى ھستند و ھمانگونه كه نماز  وری است که آھمچنان قابل ياد 

 قابل قبول نيست، ولی در ، و يا از روى كسالت ترك شودت بعد از وقت نيز اگر عمداً خواندن قبل از وقت قابل قبول نيس

  .  حکم آن در فوق گذشت ،که  فراموش كرده باشد و يا خوابش برده باشد صورتی

 شدنی نيست چه با ءد، اما نمازھايش قضاجا آوره توان حج او را ب بنابراين اگر اين شخص فوت کرده است، تنھا  می

ساير مسلمانان است تا برايش دعای خير کنيد تا شايد هللا   کردن توسط شخصی ديگر، بلکه بر ورثه وءباشد يا قضاپول 

  .متعال گناھانش را ببخشايد

ْنَساُن اْنقَطََع َعْنهُ َعَملُهُ إاِلَّ ِمْن ثاََلثَةٍ «: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند ٍة َجاِريٍة، أَْو ِعْلٍم يْنتَفَُع إاِلَّ ِمْن َصَدقَ : إَِذا َماَت اإْلِ

  )١۶٣١مسلم (» بِِه، أَْو َولٍَد َصالٍِح يْدُعو لَهُ 

 جاريه يا علمی که از آن استفاده می شود يا ۀصدق: ھرگاه انسان بميرد عملش قطع می شود؛ مگر از سه چيز«: يعنی

  .گناھانش را بيامرزدپس برايش دعا کنيد تا خدای متعال . »فرزند صالحی که برايش دعا می کند

  

  :ی از جانب متوفیئخواندن نماز قضا

 نماز یرا در قضا خواھند آن خوانند وبه اصطالح می خصوص فرزندان  ميت  نماز نوافل میه برخی از مسلمانان  وب

  .ھای  پدر ، مادر وساير اقارب  خويش ادا نمايند 

 شده برای مردگان نمی ءص شرعی، ثواب نمازھای قضابر طبق نصو: به اين  تعداد از خواھران وبردران بايد گفت

 و  د رآ یجاه  وفات نموده اند، بی مادر ويا پدر ويا ساير خويشاوندان  را که قبالً ئتواند نماز قضا  کسی نمیاءً بن رسد،

و تااالن را  را به آنان  درنظر بگيرد،  اين امر در شرع صحيح نيست و بدعتی در دين می باشد  به اصطالح ثواب شان

  !چنين امری در دين وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم وجود نداشته است

إذا مات االنسان انقطع « :  پيامبر صلی هللا عليه وسلم که می فرمايد که در فوق اشاره کرديم حديث صريح ، طوری

  » صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: عمله إال من ثالثة أشياء

 که پس از مرگ نيز  پذيرد مگر سه عمل وی گردد و اعمال او پايان می  او با عملش قطع میۀکسی مرد رابط اهھرگ(

  :رسد ھمچنان ادامه دارد و ثوابش به وی می

 ؤسسۀمانند  اعمار مسجد و راه و چاه آب و مدرسه و م  که ھمواره سود و خيرآن جاری است ،  عملیۀ جاريۀ صدق

 که ثواب آن ھميشه ادامه دارد  برند که مردم ازآن سودمی و علم و دانشی  شود  که وقف می اين قبيل خيريه و اعمالی از 

  ).کند ياد دارد و با دعای خير و اعمال خير از او ياد میه که ھمواره او را ب  اوالد  صالحی و

ثواب و پاداش آن ادامه دارد، ،  گردد که ھمواره چون اصل آن محفوظ است که وقف می  جاری مالی استۀھدف از صدق

  . رسد صاحبش میه و ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

شود، مگراين سه چيز  گردد و ديگر پس از مرگ وی تجديد نمی که ثواب اعمال ميت قطع می مراد از اين حديث اينست 

  .رسد می که از عمل و کسب وی است و بعد ازاو نيز ادامه دارد و پاداش آنھا به وی

علما نشره أو : إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته« :   گفت هللا عليه و سلم روايت ابن ماجه پيامبر صلی ه ب

ولدا صالحا ترکه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو نھرا أجراه أو صدقة أخرجھا من ماله فی 

  »صحته وحياته تلحقه من بعد موته

شود اعمال  رسد و قطع نمی وی میه  ازمرگ انسان ھمچنان ادامه دارد و ثوابش ب که پس  اعمال خيریۀازجمل   :يعنی

که  گذارد يا قرآنی  جای میه که از خود ب ، با فرزند شايسته و صالحی  که او سبب انتشارش شده است دانشی:  زير است

راھگذران ساخته است يا جوی آبی که برای  ای و کاروانسرائی  که ساخته است يا خانه نھد يا مسجدی ارث میه ازخود ب

که در حال صحت و حيات خود وقف کرده و بعد   جاريه و وقفیۀکرده و احداث نموده است يا صدقء که اجرا يا چاه آبی 

  .رسد وی میه از مرگش نيز ثوابش ھمچنان ب

نَساِن إاِلَّ َما َسَعی « :و نيز هللا تعالی می فرمايد ای جز سعی و  که برای انسان بھره و اين :يعنی)٣٩نجم (»َوأَن لَّْيَس لإِْلِ

  .کوشش او نيست

دعای خير برای آنھا و صدقه دادن به فقراء و بنابراين تنھا امکانی که برای اھدای ثواب به مردگان از طرف ما است، 

حد سودمند من و موؤ ثواب نماز به مرده نمی رسد ولی دعای شما برای اموات ممثالً  ،اھدای ثواب آنھا به مردگان

خواھد بود ان شاءهللا در ضمن کسی نبايد خود را از اجر کارھای نيکش محروم سازد و بلکه بايد توشه ای برای روز 

  .واپسين داشته اشد

برای مرده جايز است، )   رمضانۀيا قضای روز (نفلیۀ اھدای ثواب روز ءصحيح از اقوال علماۀ ھمچنين بنا بر نظري

  .دگان موحد جايز می باشدو اھدای ثواب آن به مر

:  نجم آورده ند ۀ سور٣٩تو دليل خود را آي ثواب قرائت قرآن به اموات نمی رسند ءعلما یأو بر اساس ارجحترين ر

نَساِن إاِلَّ َما َسَعی( ا : (تو نيز آي. برای انسان جزحاصل تالش او نيست: يعنی ) َوأَن لَّْيَس لإِْلِ ) َکَسْبتُمْ لَھَا َما َکَسبَْت َولَُکم مَّ

  .دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست: يعنی. ١٣۴بقره 

  

  :به طور خالصه

   ۀفتوای صحيح علماء اين است که انجام عمل نيک از طرف زنده برای مرده جز در مواردی که شريعت محدود: اوالً 

 واجب از طرف ۀدقه، قربانی و قضای روزمانند دعا و طلب آمرزش، حج، عمره، ص: آن را بيان نموده جايز نيست

  .ميت

در اين زمينه  رسول هللا َصلَّی هللاَّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   خواندن قرآن به نيت ايصال ثواب به مرده جايز نيست، چون از: ثانياً 

ريعت آن را سابقاً گفتم که انجام ھيچ عمل نيکی از طرف زنده برای مرده جز در مواردی که ش. حديثی وارد نشده است

فتاوای انجمن دايمی بحوث علمی و افتا . (باشد  نموده جايز نيست و خواندن قرآن برای ميت از آن موراد نمیءاستثنا

)٩/۴٧ -۴٩.(  

 شان را بخوانند، جايز نيست و اين امر عملی باطل و مردود ۀ شدءکه  برای مردگان نماز قضا پس آنعده از اشخاصی

  .م ندارداست که اصلی در شريعت اسال

جای آورد ه را ب  شده داشته باشد، ديگر نبايد قضای آننماز فوتزيرا حتی اگر شخصی در حال حيات باشد نيز اگر  

زيرا نماز واجبی مقيد به زمان خاص است يعنی ھر نماز را بايد در وقت مشخص شده خود خواند و اگر از وقت خود 

  .  داشتخارج گرديد، ديگر خواندن آن نماز سودی نخواھد
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ْوقُوتًا«:چنانکه هللا تعالی می فرمايند الَةَ َکانَْت َعلَی اْلُمْؤِمنِيَن ِکتَابًا مَّ به حقيقت نماز بر : يعنی )١٠٣ ء نساۀسور(»إِنَّ الصَّ

  .منين در زمان مشخص خود بر آنھا واجب شده استؤم

  :ر تفسيرش فرمودو در اصل، خواندن نماز برای مرده و يا زنده مشروع نيست، امام قرطبی د

، »خواند و علماء اجماع کردند که ھيچ کس برای ديگری نماز نمی« : ، يعنی »وأجمعوا أنه ال يصلی أحد عن أحد«

   .جای بياورده را ب زيرا نماز يک عبادت بدنی است که ھر شخصی مکلف است خودش آن

د و آنگاه بر وی نماز جنازه بخوانند و سپس وی خير وی را غسل داده و کفن نماينأھرگاه مسلمانی فوت کرد بايد بدون ت

 وی نه فايده   دارد و نه اصلی در شريعت ۀخير دفن نمايند، اما پول جمع کردن برای جبران نمازھای فوت شدأرا بدون ت

دارد، و نمازھای فوت شده با پول جبران نمی شود، بلکه ھر مسلمانی موظف است در زمان حياتش تمامی نمازھای 

  .را در سر وقت خود بخواندفرضش 

را مساعد نسازد که نمازش فوت شود، وگرنه   آنۀگاه زمين اما کسی که نماز فوت شده دارد بايد توبه کند و ديگر ھيچ

  .را جبران نمود گناھکار می شود و گناه فوت نماز از گناه شراب خواری نيز بيشتر است، و نمی توان با پول آن

ران آن نمازھا بايد کسی که نماز قضاء دارد، نمازھای سنت بخواند مانند نمازھای راتبه و برای جب: که گفتيم  وطوری

از پيامبر خدا صلی : از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است  زيرا در حديث صحيح.. ضحی و وتر و تحية المسجد و 

م القيامة الصالة المکتوبة، فإن أتمھا و إال قيل إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يو« : فرمود  هللا عليه وسلم شنيدم که می

النظروا ھل له من تطوع، فأن کان له تطوع أملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر األعمال المفروضة مثل 

  ).١۴٢۵(ابن ماجه .(»ذلک

ا به طور کامل شود، نماز فرض است؛ اگر آن ر  مسلمان در روز قيامت از آن محاسبه میۀاولين چيزی که بند«: يعنی

) نماز سنت(نگاه کنيد آيا نماز مستحبی دارد؛ اگر نماز مستحبی : شود  می انجام داده که خوب، در غير اين صورت گفته 

  .»شود سپس با ساير اعمال واجب او نيز چنين عمل می. گردد داشته باشد نماز فرضش از آن کامل می

جای آن ه  شده اش ديگر با پول ، واسقاط ويا اينکه کسی ديگری ، باما کسی که فوت کند، امکان جبران نماز ھای فوت

  .نماز بخواند ، وجود ندارد 

  شخصی متوفی  نماز ۀعنوان جبران  نمازی ھای فوت شده ھمچنان بر شخص زنده از لحاظ شرعی  جايز نيست که  ب

برای   جاء ارد  وه د  نماز ھای نفلی  برای خود بتوان بلکه در مقابل می. ديه نمايدأجای نماز  ته يا ھم اسقاط  ب خواند وب

  . نمايد   هللا استجاب میء به حق ميت انشاء نمايد ، اين دعاءشخصی متوفی  دعا

  ادامه دارد

 


