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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر الحاج 
  ٢٠١۴ فبروری ٢٨

  

  قبرستان افغانستان  در دور اسقاطۀحيل

۴  
  : رسيدن ثواب مالی وبدن به ميت

  :ود دارد جرسيدن ثواب مالی وبدنی برای ميت سه نظريه اساسی ودر مورد 

  

که از نظر ما . دعا برای ميت نمی رسد خواندن شمول ه اعمال  خواه بدنی باشد يا مالی ب گويند که ثواب می:معتزله 

  .باشد  اين نظريه مردود می

  .رسد  ب اعمال بدنی  ومالی  ھر دو به ميت میمذھب امام ابو حنيفه ، امام  احمد وجمھور علماء  ھمين است که که ثوا

رسد ولی اعمال بدنی  چون ثواب  نماز ، روزه وتالوت   اينست که ثواب اعمال وصدقات مالی به ميت می:نظريه سوم 

برخی از پيروان مذھب امام ابو  باشد و امام مالک  میو   شافعی  ماين قول  اما. ن به اموت نمی رسد أقرآن عظيم الش

  .باشند ی میأيفه  نيز بر ھمين رحن

  

  :فوايد ميت از اعمال نيت زنده ھا

  : ھا فايده وبھره می برند همتوفی  در چند صورت از اعمال نيك  زند

  :مند می شود عبارت از دعا ء است    اولين چيزيکه ميت  از زنده ھا  بھره-١

  :خداوند می فرمايد. اھم شودكه، شرايط قبوليت دعا فر شرط اينه  دعای مسلمان در حق ميت ب-

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِھْم يقُولُوَن َربَّنَا اْغفِْر لَنَا َوإِلْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاإِليَماِن َوالَ تَْجَعْل فِی قُلُوبِنَا ِغالً لِلَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا «

   ) ١٠آيه  : سوره الحشر( » إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

پروردگارا ما را و برادران دينی ما را كه پيش از ما با ايمان رفته اند، مورد : آنان كه بعداً می آيند و می گويند: ترجمه

  .ف و مھربانیوومنين راه نده، پروردگارا تو رؤمغفرت قرار بده و در دلھای ما ھيچ نوع كدورتی نسبت به م

  : است ھمچنان پيامير صلی هللا عليه وسلم فرموده

ٌل ُكلََّما َدَعا ألَِ◌ِخيِه بَِخيٍر قَاَل اْلَملَُك اْلُمَوكَُّل بِِه آِميَن « َدْعَوةُ اْلَمْرِء اْلُمْسلِِم ألَِخيِه بِظَْھِر اْلَغيِب ُمْستََجابَةٌ ِعْنَد َرْأِسِه َملٌَك ُمَوكَّ

  ).٨٧-٨/٨٢(مسلم . »َولََك بِِمْثلٍ 
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فرشته ای نزد او حضور دارد، . ن خويش و در غياب او، يقيناً قبول می شوددعای مسلمان در حق برادر مسلما: يعنی

و در حق خودت نيز ) خداوندا استجابت كن(آمين: ھرگاه در حق برادر مسلمانش دعای خير می كند، آن فرشته می گويد

  . اين دعا قبول شود

ع مراسم يدر تشيکافه مسلمانان  ربا وان اقاشتراک دوست: وبھره می برد که ميت از زنده ھا  فا يده   دومين چيزی-٢

ھد واين بھترين د حقيقی  نماز جنازه را   دعاء و استغفار برای ميت تشکيل می زيرا مفھوم کلی و  ميت است ،ۀجناز

  .ورد آعمل می ه ھديه است که برادر مسلمان در حق ميت ب

  :ور شديم آوق ياد طوريکه در ف :د شو که ميت از زنده بھره مند می  سومين  چيزی-٣

چند حديث ذيل جلب می ه در اين  مورد توجه خوانندگان را ب:  آوردن روزه ھای نذری توسط ولی ّ ميت است ءقضا

  :ايمنم

  :الف

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

  .)جايش روزه بگيرده  بر ذمه اش باشد، ولی ّ او بئیھر كس در حالی بميرد كه روزه ھا. (، مسلم)١۵۶/۴(

  :ب

ِ صلی هللا عليه وسلم فَقَاَل إِنَّ أُمِّی َماتَْت َوَعلَيھَا نَْذٌر فَقَاَل اْقِضِه  « أَنَّ َ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.((»ْنھَاعَ 

   ).جای آوره تو نذر او را ب: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

  : 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 اندۀيث را كلی دانسته و روزبرخی محتوای اين حد

جا آورد ، نه روزه ھای ه ولی می تواند قضای روزه ھای نذز را ب: می گويند. و برخی قائل به تفصيل ھستند. ندارند

زيرا ھمانگونه كه كسی نمی . ظر می رسدی، صائب به نأو ھمين ر. فرض را، و اين سخن ابن عباس و پيروان او است

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

  .ھمانطور كه می تواند وام او را پرداخت نمايد.  آوردیجاه را ب است كه كسی ديگر می تواند آن

 .جای كسی ديگر پذيرفته نيسته جای ديگری و اسالم و نماز خواندن ديگری به  كسی ديگر بۀبر اين اساس است كه توب

و نماز را نمی توان ھمانند  صحيح نيست ال کننده مطرح شده است مبنی بر اھدای ثواب نماز،ؤال سؤپس آنچه که در س

   .صدقه در نظر گرفت

  .  قرض ھای ميت  توسط ولی يا غير ولی است ۀديأت: گردد  که ميت از زند ھا فايده وبھرمند می  چھارمين  چيزی-۴

بازماندگان شخص فوت شده، برای پرداخت قرض  در تعليمات دين مقدس اسالم با تمام صراحت تذکر رفته است که

حتی اگر تمام ثروتش در اين راه صرف شود و اگر ثروتی از خود باقی . ھايش بايد از مال ميت  مبادرت ورزند

بود ولی در زمان حيات برای پرداخت قرض ھايش  خود تالش نموده بود، دولت مکلف است که قرض ھايش نگذاشته 

  .را بپردازد و اگر دولت، چنين نکرد و افراد خيری قرض ھايش  را پرداخت نمودند اشکالی ندارد

  : گويد  در حديثی  سعد بن اطول می-١

ھا   اش را برای آن من تصميم گرفتم ترکه.  زن و فرزندانی نيز داشت. ماندیجاه برادرم فوت کرد و سيصد درھم از او ب

  . توزيع نمايم 

. قرض ھايش  را بپرداز. خاطر قرض ھايش  در قبر زندانی استه برادرت ب : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود 

  . رفتم و قرض ھايش را  پرداخت نمودم
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تمام قرض ھای برادرم را پرداخت نمودم، جز ! ای پيامبر خدا : گشتم و گفتمسپس نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  بر

  .ھا زنی بود که شاھد  نداشت زيرا مدعی آن. دو دينار

يعنی طلب آن زن را نيز بده، چرا که او راست ( .» أَْعِطھَا فَإِنَّھَا ُمِحقَّةٌ أو َصاِدقة« : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

  ).گويد می

  :گويد  سمره بن جندب می-٢

: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بعد از برگزاری نماز جنازه ، و در روايتی ديگر، بعد از برگزاری نماز صبح، فرمود  

  آيا از فالن طايفه، کسی اينجا حضور دارد؟  

 به ءی هللا عليه وسلم  ابتدا معمول صحابه به اين صورت بود که ھرگاه رسول هللا صلۀو شيو. ھمه سکوت اختيار نمودند

ال را سه بار تکرار کرد ؤرسول هللا صلی هللا عليه وسلم  اين س. کردند نمود، ھمه سکوت می الی مطرح میؤساکن، س

  .ولی کسی جواب نداد

شد،  کشيده میزارش بر زمين يآنگاه مردی که ا : گويد روای می. آن شخص، از فالن طايفه است : سرانجام مردی گفت

  .است انتھای مجلس برخاز

فالن شخص ـ که از : الم جواب ندادی؟ سپس فرمودؤچرا بار اول و دوم به س : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

اگر مايليد، قرض ھايش  را بپردازيد تا راه او . خاطر قرض ھايش  از رفتن به بھشت منع شده استه  آنان بود ـ بۀطايف

 او و يا کسانی را که به فکر او ھستند، ۀپس اگر خانواد. گرنه، او را به عذاب الھی بسپاريدسوی بھشت باز شود و ه ب

  . ھا بگو که قرض ھايش  را بپردازند تا  طلبکاری نداشته باشد مالقات نمودی به آن

   : گويد  جابر بن عبدهللا می-٣

 جنايز در نزديکی مقام جبرئيل شخصی فوت کرد او را غسل داديم، کفن کرديم، عطر زديم و درمحل مخصوص

  . گذاشتيم 

تا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز بگزارد، سپس رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را مطلع ساختيم که جنازه 

  .آماده است

عرض . مديون باشد) ميت( ممکن است او  : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  چند قدم ھمراه ما آمد، و سپس فرمود

  . بلی، دو دينار قرضدار  است : کرديم

ای  : نام ابو قتاده گفته يکی از ميان ما ب. شما بر او نماز بخوانيد : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم برگشت و فرمود

  .کنم پيامبر خدا من آن دو دينار را پرداخت می

 ۀباشد و از مال تو بايد پرداخت شود و از ذم تو می ۀپس آن دو دينار به عھد : رسول هللا صلی هللا  عيله وسلم  فرمود

در مورد آن دو دينار  : روز بعد که چشمش به قتاده افتاد، فرمود. ميت ساقط گرديد؟ آنگاه رسول هللا بر وی نماز خواند

  .  برد سر میه اکنون عذاب از او دور گشته و در آرامش ب : پرداخت کردم، رسول هللا فرمود : چه کردی؟ ابوقتاده گفت

 اوالد  صالح ۀانجام دادن  اعمال نيك و شايستاز گردد عبارت   پنچمين  چيزيکه ميت از زنده ھا فايده وبھرمند می-۵

 پدر و مادر او نيز، به ھمان اندازه اجر  ،  انجام دادن اعمال نيک اوالدۀدر مستقبل  انجام می دھد ، به انداز که ميت،

.  كسب و اعمال والدين استۀزيرا فرزند از جمل. كاسته شود اجر فرزندان شان  چيزی  کم وكه از  بدون اين. می برد 

:  نجم ۀسور( » َوأَْن لَيَس لإِِلنَساِن إاِلَّ َما َسَعى« : يد ما ما در مورد اين اصل اسالمی ميفرکه پروردگار با عظمت طوری

  ).باشدبرای انسان نيست، جز آنچه خود تالش نموده )  . (٣٢ : تآي
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ُجُل ِمْن َكْسبِِه َوإِنَّ َولََدهُ ِمْن «: وھمچنان  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  در اين باب می فرمايد إِنَّ أَْطيَب َما أََكَل الرَّ

 ۀبھترين و پاك ترين روزی، آن است كه انسان از دسترنج خود بخورد و فرزند انسان از جمل. (د، نسائیوابوداو. »َكْسبِهِ 

  ). حساب می آيده  عمل او بكسب و

در مورد انتفاع پدر از اعمال نيك فرزند از قبيل صدقه، روزه ، آزاد نمودن برده و    وخصوصايناحاديث  متعددی در 

  :از جمله. د می نمايندئيأ و احاديث فوق را ت ھاغيره وارد شده است كه مفھوم آيه

  : الف

صورت ه مادرم ب: زد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  آمد و گفتعايشه رضی هللا عنھا روايت می كند كه مردی ن

اكنون . ناگھانی فوت كرد و فرصت وصيت را نيافت، گمان می كنم اگر فرصت می داشت، وصيت به صدقه می كرد

  : اگر من از جانب او صدقه كنم، به او و ھمچنين به من اجر می رسد؟ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

  ).۵/٧٣- ٣/٨١(مسلم) ۴٠٠- ۵/٣٩٩-٣/١٩٨(بخاری .  برو و از جانب مادرت صدقه كنآری،

  :ب

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

اگر از جانب او . اشته ام مادرم فوت كرده و من حضور ند! ای پيامبر خدا صلی هللا عليه وسلم  : گفت) وقتی آمد.(بود

ای پيامبر خدا صلی هللا عليه : سعد گفت. بلی: صدقه كنم به او نفعی خواھد رسيد؟ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

  .بخاری. وسلم  تو گواه باش كه من باغ پر ميوه ام را برای مادرم صدقه كردم

  :ج 

پسرش، . ھمی ، وصيت كرد كه يكصد برده از طرف او آزاد شودعبدهللا بن عمرو روايت می كند كه عاص بن وائل س

بايد در اين باره از :  ديگر را آزاد كند اما گفتۀھشام پنجاه برده آزاد كرد، پسر ديگرش، عمرو، می خواست پنجاه برد

پدرم وصيت كرده كه : فتنزد رسول هللا هللا صلی هللا عليه وسلم    آمد و گ. ال كنمؤرسول هللا هللا صلی هللا عليه وسلم  س

می توانم پنجاه .  ديگر مانده استۀبرادرم، ھشام پنجاه برده آزاد كرده و پنجاه برد. يكصد برده از طرف او آزاد شود

اگر پدرت مسلمان بوده است ثواب :  باقيمانده را از طرف او آزاد كنم؟ رسول هللا هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودۀبرد

  .  شما به او خواھد رسيدۀ يا صدقآزادی برده يا حج

د وابوداو. تو برای او سودمند خواھد بودۀ اگر او به يگانگی خدا ايمان داشته، روزه و صدق: در روايتی ديگر آمده است 

  .كتاب وصايا، بيھقی و احمد با سند حسن

  :شوكانی در نيل اوطار می گويد

اگر چه وصيت نكرده .  برای پدر و مادر خود، به آنھا می رسداين احاديث بيانگر آن است كه ثواب صدقه دادن فرزند

و ان ليس لالنسان اال «: تبنابراين، نيازی به تخصيص آي. زيرا فرزند انسان جزو كسب و حاصل تالش او است. باشند

  . غير فرزند، آنطور كه از لحن آيات قرآن فھميده می شود به كسی نمی رسدۀنيست و اما ثواب صدق» ما سعی

  :شيخ البانی می گويد

 فرزند، به پدر و ۀاين سخن شوكانی، حق و حقيقت است و آنطور كه از آيات قرآن فھميده می شود، فقط ثواب صدق

ی شوکانی و رأبا توجه به اين ) (کتاب الجنايز.( ديگرانۀچون او حاصل تالش آنھا است نه ثواب صدق. مادرش می رسد

  )وهللا اعلم .منين بھره ای نداردؤه برای صحابه و ساير مشيخ البانی، برداشت می شود که صدق

  :اما امام نووی می گويد

  .»اجماع بر اين است كه صدقه دادن به جای ميت، مورد قبول واقع شده و پاداش آن به او می رسد«
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    . دادمی توان از جانب آنان عباداتی انجام: عده ای ھم ديگران را بر پدر و مادر قياس نموده و گفته اند

ای كه انسان از خود بر  که ميت از زنده ھا فايده وبھرمند ميگردد عبارت از آثار نيك و صدقه جاريه  ششمين   چيزی-۶

ايه :   يسۀسور( »  َونَْكتُُب َما قَدَُّموا َوآثَاَرھُمْ « :چنانكه خداوند می فرمايد. جای گذاشته باشد بعد از مرگ به او می رسد

١٢ ( .  

ميرد  رابطه اش با  که انسان می زمانی:   پيامبر صلی هللا عليه وسلم مبين اين امر که ديثاحا تعدادی از در اين مورد

  .شرح ذيل معرفی گرديده است ه  ، اين سه مورد در احاديث ب، وجود داردگردد اين جھان  الی در سه مورد قطع می

اَت اإِلْنَساُن اْنقَطََع َعْنهُ َعَملُهُ إاِلَّ ِمْن ثاَلَثٍَة إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍة إَِذا مَ «: در حديثی ابوھريره رضی هللا عنه آمده است : اول

 زجه  عمل اش بسته می شود، بۀھرگاه انسان بميرد پروند: يعنی. مسلم، بخاری. »أَْو ِعْلٍم يْنتَفَُع بِِه أَْو َولٍَد َصالٍِح يْدُعو لَهُ 

  :از سه جھت

دقه ای كه نفع آن مداوم و طوالنی باشد و مردم بعد از مردن صاحب صدقه ، از آن بھره مند ص: ( جاريهۀ صدق- الف

  .شوند

نھر وساير مراکز عام المنفعه از جمله  ھم حفر چاه و ساختن  مکتب ، کودکستان ، شفاخانه ، پل  وراه  پارک ويا: مانند

  ...)اشد ،  وغيره  خاطر آرامی مسافران وسکونت ايشان مسافر خانه بناء کرده به ب

ليف ، تر جمه ، طبع وتکثير ، کتب أت: ( كه برای مردم نفع داشته باشد، ازجمله  (علم   ازخود بر جای گذاشته باشد  - ب

...  علمی ودينی ، مقاالت ، ترجمه ھا  ، تعليم قرآن واحاديث نبوی ، بيانات مفيد وعلمی  وتعليم قرآن عظيم الشان وغيره 

 (  

  .ك و صالح كه برای والدين خود دعای خير كند فرزند ني-ج

ُجُل ِمْن بَْعِدِه ثاَلٌَث َولٌَد َصالٌِح يْدُعو لَهُ َوَصَدقَةٌ تَْجِری « ھمچنان در حديثی  قتاده رضی هللا آمده است  َخيُر َما يَخلُِّف الرَّ

  .»معجم الصغير« در ابن ماجه، طبرانی. »يْبلُُغهُ أَْجُرھَا َوِعْلٌم يْعَمُل بِِه ِمْن بَْعِدهِ 

  :بھترين چيزی كه پس از مرگ برای انسان مفيد و كارآمد خواھد بود، عبارت است از : يعنی

  . فرزند صالحی كه برای پدر و مادر دعاء كند-١

  . صدقه ای كه نفعش مستدام باشد-٢

  . علمی كه بعد از مردن صاحب علم، ديگران از آن بھره مند شوند-٣

 جاريه ، ۀ فرزندان و صدقۀ اعمال صالحۀصدق) ءيا قضا( نذری ۀه مطالب فوق در می يابيم که  روزبنابراين با توجه ب

که بر وی حج فرض بوده ولی نتوانسته بعد فوت کرده، مواردی ھستند که می توان به اموات خود از جمله  حج ، کسی

  . نمودءپدر و مادر خود اھدا

 نمود، ولى بايد ء آن نيز جايز است که برای اموات مسلمان خود اھداقربانی ھم چون جزو صدقه محسوب می شود لذا

 نمود، ولى اگر قربانى براى خود ميت و به نام او انجام ءتواند به ميت اھدا  باشد و سپس ثواب قربانى را میهللاقربانى 

  .رسد گيرد شرك و از گناھان كبيره است و ھيچ ثوابى به ميت نمی

  :فرمايند  توای شرعی در اين مورد میت علمای سعودی  طی فأھي

   :اوالً 

مانند دعا و :  آن را بيان نموده جايز نيستۀانجام عمل نيك از طرف زنده برای مرده جز در مواردی كه شريعت محدود

  . واجب از طرف ميتۀطلب آمرزش، حج، عمره، صدقه، قربانی و قضای روز

   :ثانياً 
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ه جايز نيست، چون از  رسول هللا َصلَّى هللاَّ َعلَيِه َوآله َوَسلََّم در اين زمينه حديثی خواندن قرآن به نيت ايصال ثواب به مرد

 ءسابقاً گفتم كه انجام ھيچ عمل نيكی از طرف زنده برای مرده جز در مواردی كه شريعت آن را استثنا. وارد نشده است

توان درفتاوای انجمن  تفصيل موضوع را می( . باشد نموده جايز نيست و خواندن قرآن برای ميت از آن موراد نمی

  . ) مطالعه فرمايد  ).۴٩-٩/۴٧(دايمی بحوث علمی و افتا 

  ادامه دارد

 


