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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر الحاج 
  ٢٠١۴ فبروری ٢۶

  

  قبرستان افغانستان  در دور اسقاطۀحيل

٣  
  : ميتئیبرای روزه قضا دادن اسقاط

  :خاطر روزه ھای فوتی ميت است ه  دادن به اصطالح فديه ب،گردد موضوع که دردور اسقاط ميت مطرح میدومين 

 است که نه تنھا بر مسلمانان بلکه بر امت ھای قبل  نيز فرض ی فرايضۀجملاز که گرفتن روزه گفت  قبل از ھمه بايد 

 الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ءايا ايھ «: فرمايد که پروردگار با عظمت ما می يده بود، طوریدگر

كه  كسانی ورده ايد  روزه  برشما  فرض گـردانيده شده ، چنانكه فرض كرده شده برآكه ايمان  اى كسانی« »مـن قبلكم

  ).١٨٣ -  متبركه تآي:  بقرهۀسور(» .پيش شما بودند

  حيض  وۀمسأل. مقيم فرض است اقل، بالغ، سالم  و ماه رمضان  بر ھر شخص مسلمان، عء درروزه به اجماع علما

  . ين حالت تفاصيل خويش را دارندانفاس درحالت زن و  پاك بودن وی از

ط  قـادر  بودن  به اين معنى  است  كه يك  نفر  مسلمان توان  گرفتن  روزه  را داشته  باشد باالى  آنان   شرمفھوم 

د  وبا گرفتن  روزه  وضعيت  صحی  ن  كه توان  گرفتن  روزه  را ندارینگردد،  ولـى  مريضا گرفتن  روزه فرض می

يرند به وضعيت جسمانى شان  گكه روزه  ب خورد ودوكتوران  براى  آنان گفته باشند در صورتی ھم   میه آنان  ب

يابند وعذر  كه  از مريضى  بھبود    ھر زمانی،رسد  در اين صورت  گرفتن  روزه  بر آنان  فرض نبوده ضرر  می

    .  آن مبادرت  ورزندیموجود مرفوع گردد به قضا

كه  توانمندى     آنعده  از مسلمانانیکهباشد ،  بدين معنى  شيخوخت ويا كبر سن  می ألۀ مس،موضوع ديگری در  روزه 

پيران كھن  » مسكينوعلى  الذين يطيقونه فدية طعام «به اساس اين حكم الھى   . گرفتن  روزه  را از دست  داده  باشند

  ). كه به زحمت می توانند روزه بگيرند فديه ای كه طعام يك مسكين باشد واجب استسال

را به ) اطاقه (ۀ، و عرب وقتی كلم)اطاقه به معنی خيلی به زحمت و با صرف تمام قدرت كاری را انجام دادن است(

متحمل ناراحتی و مشقت فراوان  خود رسيده باشد و ضعف ۀكار می برد، كه قدرت انسان در انجام كاری به آخرين درج

  .گردد
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كسانی ھستند كه با مشقت فراوان می توانند روزه بگيرند، مانند اشخاص پيرو ) يطيقونه( شريفه منظور از تدر اين آي

كه اميد به  ھستند ئیاز كار افتاده و انسانھای بسيار ضعيف و الغر ، و زنان شيرده به اطفال ، وزنان حامله، و مريضھا

  . بھبودی آنھا نيست

شخص  به  گفتيم اين که قبالً  می توانند روزه نگيرند وطوری.  اين گونه اشخاص، روزه گرفتن بسيار مشكل استایبر

باشد كه يك انسان معتدل را سير كند و ای ، طعامی كه بايد به اندازه جای روزه ھر روز يك انسان فقير را طعام دھند

   .  دادند ديگر قضای روزه بر آنان واجب نيستوقتی اين فديه را

  آن  ۀ  كه عالج  دوباریگردد كه به امراض مزمن نعده ازاشخاصی  میآار  شامل  حال  گھمچنان اين  حكم  پرورد

  . ردد  گ شامل مینيز ،غير ممكن  باشد

 ۀسير  كردن  يک  روز   که ھمان توانند  کفاره  دھند يعنی  برآنان  گرفتن  روزه  فرض  نيست بلکه در بدل  آن می

  . ردد گ فرد مسکين  بر او واجب می

 (: ه می فرمايدک به شمار می آيد؛ چنانار گ پرورد اين عمل نوعی رخصت و آسانگيری از جانب در شرعيت اسالم 

   )١٨۵/بقره) ( و خواھان زحمت شما نيستخواھد خداوند آسايش شما را می ) .(يِريُد ّهللاُ بُِكُم اْليْسَر َوالَ يِريُد بُِكُم اْلُعْسرَ 

يِن ِمْن َحَرجٍ (: و می فرمايد )  و در دين كارھای دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است ) (َوَما َجَعَل َعلَيُكْم فِی الدِّ

  ).٧٨/سوره  حج( 

ن روزه نگيرد، ولی به  در ماه رمضا که به انسان پير و کھنسال اجازه داده شده است:( می گويد) رض(ابن عبّاس

  .) خوراک يک نفر فقير را بپردازد، و قضای روزه بر او واجب نيست،خاطر ھر روز

 سالخوردگان و امثال انھا ۀ دربارتو بخاری با عبارتی نزديک به اين حديث از ابن عباس روايت نموده است که اين آي

َع َخيراً فَھَُو َخيٌر لَّهُ َوَعلَى الَِّذيَن يِطيقُونَهُ فِْديةٌ طَعَ :( نازل شده است كه توانائی انجام آن و بر كسانی ) (اُم ِمْسِكيٍن فََمن تَطَوَّ

ھمچون پيران ضعيف و بيماران ھميشگی و كارگرانی كه ساليانه پيوسته به كارھای سختی، مانند استخراج (را ندارند 

الزم است كفّاره ) گردند وسته به كار سنگين وادار میای كه پي و زندانيان محكوم به اعمال شاقه سنگ اشتغال دارند زغال

خورانيد و بايد در برابر ھر روزی يك   خود میۀاز خوراك متوّسطی كه به خانواد( و آن خوراك مسكينی است بدھند

ار و بر مقد( و ھر كه كار خير را پذيرا شود )  بپردازيد،خوراك متوّسط كه بتواند به طور معتدل مسكينی را سير كند

  )١٨۴ :آيت/   بقرهۀسور(   } .برای او بھتر است)  سنّت نيز بگيردۀ فرض ، روزۀفديه بيفزايد ، و يا عالوه از روز

  . فرمايد میما ار با عظمت گپرورد  ،ماه مبارک  رمضان  موضوع مسافرت استألۀ ھمچنان در مس

ةٌ مِ  « كسانيكه  از شما  مريض ويا در سفر  باشد ، شمار روز ھاى    »ْن أَياٍم أَُخرَ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ

 . ) ماه مبارک را افطار نمايدۀيعنی برای روزه دار  جواز دارد كه روز. (را بگيرد ديگر  آن

    .ء شده را  قضائى  بياورندايام قضا  كه مسافر  به حالت  مقيم آيد به گرفتن  روزه  آغاز ویبه مجرد

گردد که مصروف  گويند بر آنعده اشخاصی  در ماه مبارک رمضان احکام مسافرت تطبيق می ء میعلماھمچنان 

  .مسافرت مباح باشد 

  

  : شده برای ميت ئیاسقاط دادن از روزه ھای قضا

ک  مبارۀ ديگری که توان گرفتن روزوساير عوامل) مسافرت کھنسالی، مريضی، پيری و( که بنابر عواملی یمسلمان

  . ردآ یجاه را ب تواند در حيات خويش فديه ويا قضای آن رمضان نداشته باشد ، می

تواند در حيات مقيم  اگر مسافر باشد می و  روزه فرض نمی باشدکه شخص مريض باشد باالی او  اساساً  در صورتی

  .تواند در بدل ھر روز صدقه دھد  رد واگر شيخ فانی باشد  میآجا ه را ب بودن قضای آن
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  : داردء قضاۀحکم کسيکه  مرده است و روز

 ماه رمضان را بگيرد و پيش از قضای آن در ھمين سال به اثر مريضی که عايد حالش بود، ۀکه  نتوانسته روز کسی

اين بدين معنی است  که ھنوز عذرش از بين نرفته و مرگش فرا نرسد  بميرد، روزه بگيرد ومريضی  به اثر آن هنتوانست

 آن و نه گناھکار می گردد و اگر بعد از آن که امکان قضای آن را داشت  وفات  ۀقضای روزه است نه فدينه بر وی 

)  گرم ٧٠٠ در حدود  (يافت، بر وی واجب است که گذشته را جبران کند يعنی بايد از ميراث او برای ھر روز يک مد 

  . طعام و خوراکی برای مساکين  داده شود 

له  فتوا داده اند و در حديث آمده است أبن عباس  در مورد اين مس هللا حضرت بی بی عايشه و عبدمنينؤکه ام الم طوری

:   

 واجب بود بايد ولی و ۀھر کس بميرد و بر وی روز(  »فليطعم عنه وليه مکان يوم مسکينا من مات و عليه صيام شھر« 

  ) .وارث او برای او و به جای ھر روزه يک نفر مسکين را اطعام کند 

 وی طعام و خوراکی بدھد بلکه ۀ فوت شدۀو در قول ديگر آمده است الزم نيست که وارث و ولی ميت حتما به جای روز

من « :يامبرصلی هللا عليه وسلم  فرموده کند و مستحب است که چنين کند چون پءمی تواند به جای وی روزه ھم قضا

)  کندء اش را قضاه بود ولی او به جای او روزء قضاۀوی روزھرکس مرد و بر (   »مات و عليه صيام صام عنه وليه

  . رواه الشيخان و غيرھما 

  :و در روايت ديگر آمده است 

 بود ولی او روزه اش را ء قضاۀھرکس مرد و بر وی روز:  کند  ودر بين دو روايت ء اگر خواست روزه اش را قضا

مخالفتی نيست چون می شود که ھر . ر مسکين را اطعام کند او به جای ھر روز قضای وی يک نف:  کند و روايت ءقضا

  .يک از اين دو امر کفايت کند 

  

  : آوردن روزه ھای نذری توسط ولی ّ ميتءقضا

تواند روزه ھای نذری را مطابق  که ميت وصيت کرده باشد ولی ميت می البته در اين ھيچ جای شک نيست در صورتی

  :رد ازجمله آ یجاه حکم چند حديث از طرف ميت  ب

ِ صلی هللا عليه وسلم قَاَل َمْن َماَت َوَعلَيِه ِصياٌم َصام َ َعنه َوليه«:  الف بخاری » َعْن َعائَِشةَ رضی هللا عنھا أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

  .، مسلم)١۵۶/۴(

  .جايش روزه بگيرده  بر ذمه اش باشد، ولی ّ او بئیھر كس در حالی بميرد كه روزه ھا: يعنی

ِ صلی هللا عليه وسلم فَقَاَل إِنَّ أُمِّی َماتَْت َوَعلَيھَا نَْذٌر فَقَاَل اْقِضِه أَنَّ «:  ب  َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ رضی هللا عنه اْستَْفتَى َرُسوَل هللاَّ

اش بود؟  مادرم در حالی فوت كرد كه نذری بر ذمه: سعد بن عباده از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پرسيد. (»َعْنھَا

  ).جای آوره تو نذر او را ب: سول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودر

  :ابن قيم در اعالم الموقعين بعد از بيان حديث فوق و تصحيح آن می گويد

كدام را قبول  اما گروھی ھيچ.  فرضی و نذری را شامل قرار داده اندۀبرخی محتوای اين حديث را كلی دانسته و روز

 آورد ، نه روزه ھای یجاه ولی می تواند قضای روزه ھای نذز را ب: می گويند. فصيل ھستند ندارند و برخی قائل به ت

زيرا ھمانگونه كه كسی نمی . ی، صائب به نظر می رسدأو ھمين ر. فرض را، و اين سخن ابن عباس و پيروان او است

 نذری مانند وامی ۀالبته روز. وزه بگيردجای او ره جای كسی ديگر نماز بخواند و مسلمان شود، نمی تواند كه به تواند ب

  .قرض او را پرداخت نمايد ھمانطور كه می تواند وام و.  آوردیجاه را ب قرضی  است كه كسی ديگر می تواند آن و
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  .جای كسی ديگر پذيرفته نيسته جای ديگری و اسالم و نماز خواندن ديگری به  كسی ديگر بۀبر اين اساس است كه توب

  ء قضا  و  داشته  را  آن  قضای  امكان مرگش  از پيش از  و  باشد ء قضا ۀ روز  بروی  و  بميرد  اگركسی اما

   . دارند  اختالف  او  حكم ۀ دربار  فقيھان ،  است نكرده

    او جایه  ب نيست  جايز  او  ولی كه  ھستند  برآن  شافعی  مشھورمذھب  و  ومالك  ابوحنيفه  جمله  از ء علما جمھور

   برای  (  بپردازد  طعام ) كيلوگرم٢١٧٦  يك چھارم از ( » مد  «   يك  را  روزه  ھر ۀكفار  بايد  ليكن  بگيرد، روزه

    . )  از غير آن  صاع  يك  يا  و گندم  صاع  نيم حنفيه

  :گويند  ولی پيروان مذھب شافعی می

    الزم ای گردد ، وكفاره ذمه میی الن ترتيب ميت بربدي  بگيرد و  روزه  او  جای  به  او  ولی كه باشد  می مستحب

    . نيست

    دفاع انسان  از كه   نزديك  خويشاوندان =عصبه   «     يا وارث    خواه  است  او ميت خويشاوند» ولی«ھدف از 

   .  است  آنان  غير  يا » كنند  می

    با  اگر  و  است  ھم صحيح  باشد  » ولی  « ۀ اجاز  با ه چنانچ ، گرفت  روزه »  ميت  «   جایه  ب ای  بيگانه  اگر شخص

    .  نيست  صحيح  نباشد  »   ولی   «  اجازه

 پيامبر  :  است  گفته  كه اند كرده  استدالل ) رض (  عايشه  از  شيخين  و  احمد  روايت  به  خويش یأ ر  اين  بر آنان

    بود ء قضا ۀ روز بروی  و  مرد اگركسی(»  من مات وعليه صيام صام عنه وليه«   :فرمود    صلی هللا عليه و سلم

   .»   شاء ان «  :  است  افزوده  بدان» حسن «  سند  با  بزار ) . باشد روزه   او جایه  ب خواست   اگر   او ولی

  آمد    پيامبر صلی هللا عليه و سلم  پيش مردی « :  اند  كرده  روايت  عباس  ابن  از  سنن  صاحبان  و  احمد امام

    اين  او جایه  ب توانم  می  من  آيا ،  است  شده ء قضا  او  ماه  يك ۀ روز  و  مرده  مادرم  خدا،  رسول  ای : وگفت

  : گفت    پيامبر صلی هللا عليه و سلم ؟ كنمء قضا  را ماه

 قرضدار می  كسیه  ب  مادرت اگر(» ين هللا أحق أن يقضىفد«: قال.  نعم : قال» لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟«

  : گفت  پيامبر صلی هللا عليه و سلم .  بلی   اوگفت ؟ كنی  پرداخت  را  وی  قرض  كه   بودی  حاضر بود ،

  ) . گردد  بايد پرداخت  كه تر است  شايسته قرضداری خداوند بنابراين

   محقق  ياران  و  داريم  عقيده  بدان  ما كه  ای  برگزيده يح صح سخن  اينست  :  است  گفته امام  نووی

  .اند  دانسته  صحيح  را  آن صريح  و  صحيح  احاديث  بدين  توجه  با ما محدث و فقيه

  

   :يادداشت

فاميل   خود وۀ روزۀکه صدق در برخی از مسلمان طوری معمول است که در اخير ماه مبارک رمضان در جنب اين

  .نمايند  ساير اقارب خويش نيز اقدام می يا پدر و  فطر مادر وۀ صدقۀديأد ، به تنکن ديه میأخود را ت

   :در مورد بايد گفت

که زکات فطر و يا  شود، زيرا ميت ديگر مکلف نيست، مگر اين زکات فطر و يا ھر زکات ديگری برای ميت داده نمی

ورت بايد مقدار آن زکات پس از مرگش توسط ميراثبرانش زکاتھای ديگرش را در حال حيات نداده باشد که در اينص

 پرداخت شود زيرا اين زکات حق خداوند است که مانند قرض بر گردنش مانده و تا آن زکات داده نشود از گردنش نمی

  . افتد

ی تر است که قرض خداوند اول: ( ، يعنی)متفق عليه(» فدين هللا أحق أن يقضی« : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند

  ).پرداخت شود
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جای او قربانی کنند، ولی اگر ه   قربانی نيز ھمينطور، ميت ديگر مکلف نيست که بألۀھمچنان حکم شرع  در مورد مس

  قربانی کند و سپس گوشتش را به فقراء بدھد و ثواب اين صدقه را به  به نام يک گوسفندمنظورتان اينست که مثالً 

  .رسد ست، زيرا ثواب صدقه به ميت می کند جائز اءميت اھدا

  

  :  حج از طرف ميت ۀاسقاط فريض

 و   مروه  و  صفا  بين  سعی  و کعبهۀ  خان  طواف  عبادت ی ادا منظوره  ب  مکه  قصد از  است  عبارت  شرعاً  حج

  . او  رضای طلب و پروردگار  امر خاطر اجابته  ب  تنھا  حج  ديگر مناسک  و  درعرفه وقوف

   مقدس اسالم  شناخته  دين  ضروريات  از که  است  فرايضی  از  يکی  و  است  اسالم ۀ پنجگان  ارکان  از  يکی حج

   .باشد  می  اسالم  از  مرتد  و کافر   انکارکند،  را  آن  وجوب  ھرکس  بنابراين .  است شده

وأتموا الحج والعمرة «ت  آي راي ز .  است  شده  واجب  ھجری  ششم  سال  حج در ء علما  جمھور ۀ برگزيد قوله  ب بنا

    وقتی  اين  و  است  شده  نازل  سال  درآن . ) دھيد  انجام کمال  و تمامه  ب هللا   رضای  برای  را  عمره  و حج(  » 

   .  باشد  آن  وفرضيت  وجوب  آغاز  » حج  اتمام  = اتّموا  «  از  مراد که  است درست

   آمده» اقيموا  «   »  اتّموا «  جایه   ب»   نخعی ابراھيم   «  و»   مسروق «   و»   علقمه «   درقرائت  نظريه  اين دئيأدرت

   .  است کرده  روايت  صحيح  سند  با را  آن  طبرانی  که است

پنج بنای  اسالم بوده به ھمه حج از .  باشد  شده  واجب  دھم  يا  نھم  سال  در  حج که  است  داده  ترجيح  القيم  ابن

  .را انجام دھد  را داشته باشد بايد آن که استطاعت آن وکسانی

  

  استطاعت حج چيست؟

  :، فھم استطاعت در حج عبارت است از  است حج  وجوب طويکی از شر توانائی  و استطاعت

  آن  بھبود  به  که  اميدیکھنسالی ويا مريضی ،  پيری علته  ب  اگركسی  باشد،  داشته  سالم  تن  بايد  مكلف -١

   باشد،  داشته  ثروتی گردد و اگر فرضيت حج از ذمه اش ساقط می گرديد،  ناتوان  و  عاجز حج  انجام  از ، نيست

  .خود به ادای مراسم حج اعزام نمايد   جای را به  ديگریشخص بايد

  . باشد   امان  و  امن  بايد راه  -٢

  . است   ذھاب  و  اياب  و  سواری ۀ وسيل  و  توشه داشتن  - ۴-٣

    افراد  و  خانواده ۀ نفق  و  خود  تندرستی  برای  باشدكه  آنقدرداشته  بايد :فرمايند  علماء می  آذوقه  و  توشه  ۀدر بار

  ۀ وسيل  و  لباس  و  مسكن  ازقبيل  باشد  او  ضروری  و  اصلی  حوائج  بر  مازاد  و  باشد كافی  وی  تكلف تحت

  .گردد  برمی  و دھد  می  انجام  را  فريضه  اين كه  اين  تا  وكار، كسبۀ  وسيل  و  ذھاب  و اياب

    را  ھوا  يا بحر  يا  زمين  طريق  از  ذھاب  و  ايابۀ وسيل  باشد  قادر  بايد : يند فرما ء می سفر علما ۀ وسيل ۀدربار

   .كند مينأت

  :فرمايد  میطالب   ابی  بن در حديثی حضرت  علی

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت هللا ولم يحج، فال عليه أن يموت إن شاء يھوديا، « : گفت   پيامبر صلی هللا عليه و سلم 

   فرق  نرود،  حج  به  و  باشد  را داشته  ذھاب  و  اياب ۀ وسيل  و  توشه  و  مصرف  ھركس( » وإن شاء نصرانيا

  : فرمايد   خداوند متعالی می  زيرا ) .  نصرانی   چون  يا  بميرد  يھودی  چون خواھد  می كند، نمی

  ) ترمذی بروايت( »  و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال«
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   وجود  سفرحج  به  رفتن  موانع وجوب حج وجود دارد  امن  وامنيت راه است که نبايد  پنجمين شرط که در برابر-۵

  .  است كار  اين  از  مانع كه  حاكمی  از  خوف  و  ترس  يا كردن  زندانی انند م  باشد، داشته

 رفتن به ادای  حج را داشته باشد ، بايد خودش به حج واجب برود و ئیکه انسان زنده  و فوت نکرده و توانا  زمانیءً بنا

دارد می تواند مسلمانی را نايب خود کرده  رفتن نئیرا به زمان بعد از مرگش موکول کند، و اما اگر توانا نمی تواند آن

  . حج بر وی واجب نبوده مالی را نداشته است ، شرعاً ئیاما اگر در زمان حياتش توانا. جای وی حج کنده تا ب

  

  :حج بعد از مرگ

  :طوريکه مالحظه فرموديد  در شرايط وجوب حج آمده است 

و استطاعت مالى و بدنى و امنيتی راه ) برده نباشد(زاد باشد عاقل و آ مسلمان ، بالغ ،:  حج باالی کسی فرض است که 

  .رسيدن به مشاعر مقدسه را داشته باشد 

  .و برای زنان در جنب پنچ شرط متذکره ، شرط ششم نيز اضافه گرديده که آن عبارت از موجوديت محرم شرعی است 

تواند، عازم   ، پيری وکھنسالی ، نمییمريض رد ولی به علت اکه استطاعت مالی د در جنب اين حاال اگر يک مسلمان

  .  ديگری را به نيابت  خويش  به حج روان کند،  در اين صورت بر وی الزمست شخصمراسم حج گردد

در ھمين  مدت وفات کند وبه  يد که  او شخصی را به نيابت خويش به حج اعزام نداشت  وآولی اگر وضع طوری پيش 

به متوفی  مقدار مالی را که برای ادای مراسم حج کافی باشد  ۀ است که  از مال ماترکفی  متوۀحق برسد ، پس بر ورث

  .وکيلی  را برای انجام مراسم حج برای شخص متوفی، به حج اعزام نمايد  توافق ساير ورثه ، جدا نموده ،  و

که   از ساير ديون است، چنانحق تره مانند يک َدين و قرض بر دوش او باقی مانده، و ادای َدين الھی به زيرا حج ب

، أَفَأَُحجُّ َعْنهُ؟ قَالَ : قَاَل َرُجلٌ «:  از ابن عباس رضی هللا عنه روايت می کند ئینسا ِ، إِنَّ أَبِی َماَت َولَْم يَُحجَّ : يَا َرُسوَل هللاَّ

ِ أََحقُّ فَ : قَالَ . نََعمْ : أََرأَْيَت لَْو َکاَن َعلَی أَبِيَک َدْيٌن أَُکْنَت قَاِضيَهُ؟ قَالَ    ).٢۶٣٩(نسائی » َدْيُن هللاَّ

ر پدرت اگ: جای او حج کنم؟ فرمود ه پدرم فوت کرده و به حج نرفت، آيا ب! ای رسول خدا: مردی گفت «: يعنی 

پس ادای : بلی، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : ش را پرداخت نمی کردی؟ آن مرد گفتبود، آيا قرض می قرضدار 

  .»)تا ادا شود(حق تر است َدين خداوند بر

   :امام ابن قدامه گفته

ھرگاه کسی که بر وی حج واجب شده فوت کند ولی به حج نرفته باشد، واجب است مقدار مالی را که برای حج کافی «

باشد از مالش جدا نمود، چه از روی عذر آن حج را ترک کرده باشد يا بدون عذر، و اين رأی حسن بصری و طاوس و 

  .يز ھستشافعی ن

  :ی امام ابوحنيفه وامام مالکأر

، گردد  ساقط می ش دوشزمانيکه يک مسلمان  فوت کند ، فرضيت حج ھم از: فرمايند امام ابوحنيفه وامام مالک می

جای او مراسم ه ب) مال متروکه اش(توانند ، از يک سوم ماترکش  ولی اگر متوافی وصيت به حج کرده باشد ، ورثه می

  .رند وآ یجاه را ب 

چونکه حج عبادتی : باشد ، و گفتند   می نخعی نيز شعبی و امام  ئيد امام أ امام ابوحنيه وامام مالک مورد ت ۀاين نظري

  .بدنی است و لذا با مرگ ساقط خواھد شد، بـه مانند نماز 

از پيامبر صلی هللا عليه زنی « :گويند  می: اورند  که از ابن عباس روايت گرديده است دليل میرا در اين مورد حديثی 

  )جای پدرت حج کنه ب: ال کرد که مرده ولی حج نرفته؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ؤ پدرش سۀوسلم دربار

زنی نذر کرده بود حج رود، ولی فوت می کند، برادرش نزد پيامبر : (  ديگری از ابن عباس روايت است در حديثو
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آيا اگر خواھـرت قرضدار می بود : فرمود  ال کرد؟ پيامبرصلی هللا عليه وسلم ؤ آن سصلی هللا عليه وسلم آمد و درباره

رحق تر است نسبت به پس َدين خدا را نيز قضاء کن چرا که او ب: چرا نه ، فرمود : قرضش را قضاء نمی کردی؟ گفت 

نده و نيابت پذير است، و با و چونکه اين حقی است که بر دوش وی ما) است ئی نسا راوی ھردو حديث ) (قضای َدين

» المغنی « . »که نماز نيابت نمی پذيرد مرگ ساقط نمی شود مانند بدھی و قرض، و قابل قياس با نماز نيست چون

  .مختصراً ) ٣/١٠١(

  

  :يـادداشــت

، در  وخانواده اش نبوده که کفايت حجش را کند اگر مسلمانی در زمان حياتش مالک مقدار پولی مازاد بر نفقه خود

حج کند، مگر آنکه ) بعد از مرگش(جای او ه  بر او واجب نيست، و واجب ھم نيست حتما کسی بساً ااينحالت حج اس

  .جای وی حج کنده کسی از باب احسان ب

  :ال شد ؤاز جناب عالمه ابن عثيمين س

 حج را ادا نکرد، ۀضمن برادری دارم که به سرطان مبتال شد، و امسال فوت نمود و سن وی نوزده سال بود و فري

   آوريم؟ و آيا کفاره ای ھست؟یجاه جای او حج به مدت پنج سال به اين مرض گرفتار بود، آيا به که ايشان ب ضمن اين

آيا اين جوان مالی داشته که بتواند با آن حج کند؟ اگر پاسخ مثبت است، پس الزمست : الزمست بپرسيم «: جواب دادند 

بر او واجب نيست، و در حالی فوت کرده که ) که کفاف حج رفتن کند(و اگر مالی نداشته جای او حج انجام شود، ه ب

  . »جای او حج کنيد، اشکالی بر آن نيسته  حج بر دوش او نبوده، اما اگر خواستيد ،  احسان کنيد و بۀفريض

  ) .۶٢/۵(» اللقاء الشھری « 

ش مال کافی برای ادای حج داشته، پس حج بر وی واجب بر اين اساس؛ چنانچه آن مردی که فوت کرده در زمان حيات

کاری درست و ) جای او حج کردهه يعنی از ماترکش  يعنی مال موروثی اش ب(ال کننده انجام داده ؤبوده، و آنچه س

 ماترکش مقدم بر ورثه است، اما الزمست  ساير ورثه را از انجام فيصله  ۀوسيله صحيح بوده است، چرا که انجام حج ب

  .وهللا اعلم بالصواب.   مطلع  ساخت 

  ادامه دارد

 


