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  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر الحاج 
  ٢٠١۴  مارچ٠۵

  

  قبرستان افغانستان  در دور اسقاطۀحيل

۶  
  : اسقاط ۀ حيلۀدعای دور

  اسقاط  به بيان رسيد  ومرده از قروض سبک بال وبری ذمه گرديد ، فقھا  بر خواندن اين دعا ۀ حليۀکه دور بعد از اين

  : کيد نموده اند أ و حمد وصلوات تبسم هللا الرحمن الرحيمبعد از ذکر 

امانآ عن اللھم تقبل ھذه الحيله  الشرعيه بحرمت نبيک المصطفی صلی هللا عليه وسلم واجعلھا  لھذا  الميت نجاتآ و«

التقصيرات  والنقائض وفال حآوفراغآلذمته عن الحقوق ومخلصآ من العتاب  وعذاب السعير ، اللھم اجعل ھا له من 

الحقوق جبيرة  ومن المعاصی فدية والی رضاک وسيلة  والی الجنه قائدة ومن النار سترآ او حجابآ ، اللھم ثبته با لقول 

 يوم تزل االقدام ، اللھم حصه با لروح  والراحة والمغفره  والرضوان  ، اللھم  ان الثابت  اللھم ثبت قدميه علی الصراط 

کان محسنآ فزد فی احسانه وان کان مسيئآفتجاوز عنه  ولقه االمن والبشری  والکرامة والز لفی ،واغفر لنا ولجميع المو 

  ».يا ارحم  الرحمين منين  ، وصلی هللا تعالی علی خير خلقه محمد و اله وصحبه وسلم بر حمتک  

  

  : از مال ميتهدادن صدق

اما در مورد صدقه دادن به نيت ثواب براى ميت، اگر از مال ميت باشد كسى حق آن كار را ندارد زيرا آن مال ديگر 

كه   آنھا كسى حق استفاده از آن مال را ندارد، مگر اينۀمتعلق به ميت نيست بلكه متعلق به ورثه است پس بدون اجاز

 خود ذكرى از صدقه به فقراء و يا ديگر مسائل خير آورده باشد كه در آنصورت اگر مقدار ۀ ميت در وصيتنامشخص

  . آن وصيت توسط ورثه عملى شوددباشد باي ١/٣ مبلغ وصيت شده كمتر از

 بدھد و ھمچنين جائز است كه كسان ديگر نيز از مال خودشان و به نيت رسيدن ثواب آن صدقه به شخص متوفى صدقه 

  .رسد و اجر و ثوابش براى ميت می

شخصى از پيامبر صلى هللا عليه و سلم «  رضى هللا عنه در صحيح مسلم نقل شده است كه هھمانطور كه از ابو ھرير 

جاى او صدقه بدھم ه جاى گذاشته است، پس اگر به پدر من فوت كرده و وصيتى نكرده است، و مالى را ب: پرسيد كه

  ).١۶٣٠ -صحيح مسلم . (بلى: شود؟ پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند ی گناھانش مۀكفار

اين حديث دليل بر جائز و مستحب بودن صدقه براى ميت است و ثواب آن : گويد  هللا در اين مورد میةامام نووى رحم 

  . مسلمانھا استۀ اجماع ھمألهصدقه به ميت خواھد رسيد و شخص صدقه دھنده نيز استفاده خواھد برد و اين مس
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  !  محترم ۀخوانند

اسقاط  رابا شرايط رعايت  شرع اسالمی وبا نيت خير که فقھا  و ء از علمای تعداد قابل تذکر بايد دانست که ھستند 

  ادای اسقاط امروزی امر ۀ اسالمی در اين مورد متفق القول اند که طريقی علماۀ ولی ھم،ئيد قرار داده اند أمورد ت

  .د باش بدعت می

نام اسقاط  بدون در نظر گرفتن رسم شرعی ، و بدون تمليك مال به مستمندان واقعی با ه  بیسفانه ديده شده که مالأمت

گردد که شرايط اخذ  نام اسقاط توزيع میه   به ئیگردانيدن مقداری  از پول وھديا بين ُمالی محله و اشخاص حرف

کند که با اين عمل خويش شخص ميت را از تمام فرايض فوت  کر می  ميت طوری فۀد ، وورثنواجبات را عموماً ندار

  . اند  شده نجات داده

نام اسقاط نکاتی وجود دارد که  نکات شرعی آن رعايت نگرديده است  واين نکات  ه که  در توزيع مبلغی ب در حالی

  :عبارتند از 

 و مستحقان تركه اكثراً ھمه حاضر نيستند و اگر شود از كل مال ميت بوده  مالی كه برای دور و اسقاط استفاده می-١

  .ھا در شرع اعتباری ندارد ن  آ ۀوجود دارد كه اجاز) اطفال  نابالغ(ھا صغير  كه حاضر ھم باشند گاھی در ميان آن چنان

مقداری از به فقير حالت حقيقی ندارد؛ زيرا اگر فقيری كه برای تمليك آورده شده است، اگر ) دادن مال( تمليك ۀ نحو-٢ 

كه اين مورد، عموماً به فقير بيچاره  باعث انكار اھل ميت خواھد شد؛ سوای اين% ٩٩تركه ميت را برای خود بردارد 

  .دھد گيرد و چه پس می داند كه چه می شود و او نمی اصالً تفھيم نمی

ه  و خادم مسجد، واشخاص حرفی مسجدشود، عموماً فقير حقيقی نبوده، بلكه مابين مال  شخصی كه به او تمليك می-٣ 

  .دھند  كار دور اسقاط را انجام میئی

خاطريکه امام محله ه گيرد ودر اول دايره ب  اسقاط  امام مسجد محله سھم فعال میۀحتی ديده شده است که در حيله داير

ت عربی با خود شود ، کلما  قرار داده میویدسترس ه گيرد ، زمانيکه مال ومتاع وھدايای  اسقاط ب است  جای می

 بعد از سه بدين ترتيب معموالً  ھد ود  خويش تسليم   مییدست به نفر پھلوه زمزمه کرده ، اسقاط  را تسليم شده ودست ب

 نصف کرده عمدتاً رسد ، مال پول را    محل مییدست ماله مال اسقاط دوباره ب که در فوق گفتيم ، دور وياھم طوری

نمايد   اسقاط ويا ھم به اصطالح غربا توزيع میۀ نصف اسقاط را به مشترکين  دايرارد ومتابقی ذدر جيب  خويش می گ

يض  نماز ، روزه ، زکات وحج وساير فرايض قضا ی عمری خالص شد ردن ميت  از فراگگويد که حاال   مال می. 

 فايده را برای ميت اينان به اين فتوای ھای خويش ھيج.  ذمه اعالن شدال شود وميت بری ءش ادا فرايضۀ ھمۀوکفار

  . ميت را ومدعيون را شامل گناه ھم ساختند وبه حق ورثه وساير مدعوين  جفاء ھم کردندۀنرساندند ، بلکه ورث

  

  :فتوای برخی از علماء در باره جوازاسقاط

 اسقاط  بر ميت ۀديأکنند که فھم اسقاط  وت  اسقاط برای ميت اند ، در فتوای  دينی خود حکم میۀديأه موافق به ت کیئفقھا

ه  مبارک بتتوان از اين آي ط  را میسقا  األۀگويند مس ن  به اثبات رسيده است ، میأن عظيم الشآاز نص صريح  قر

 روزه گرفتن ئیکسی که توانا: ( ترجمه) ١٨۴ت بقره آيۀسور(» َوَعلَی الَِّذيَن يُِطيقُونَه فِديَةٌ طََعاُم ِمسِکين«  : ورد آدست 

  .)يه اش به يک مسکين طعام بدھدنداشته باشد فد

ورد وبر آدست ه  نماز را نيز بۀتوان فدي   روزه در قرآن  آمده  است  از آن میۀکه  فدي گويند وقتی بنابرين علماء  می

  .نمايند  واجب بودن  آن نيز حکم می
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گويند ، فھم حيله در  ته ومی دور اسقاط  را در برخی موارد جايز  دانسۀء وفقھای  اسالمی   حيلھمچنان برخی از علما

) ۴۴ت ص آيۀسور(» ُخذ بِيَِدَک َضعثاً فَاضِرب بِه َوالَتَحنِث« که  می فرمايد ن  وجود داشته  ، طوریأقرآن عظيم الش

  ) . دستت گرفته بزن سوگندت را مشکنشاخه سبزه ھا را  به(

 پروردگار با عظمت اءً می زند ، بنرا يش که حضرت ايوب سوگند ياد کرده بود که ھمسرخو فرمايند زمانی  میءعلما

  .  از سوگند  متذکره را وحی فرمود بيرون رفتنۀبرای او حيل

  :ن فرمود أھمچنان پروردگار با عظمت  برای يوسف  در قرآن عظيم الش

ى کرديم تا با اين حيله بتواند ئما ما بدينسان يوسف را راھن :…» ديِن اْلَملِک َکذلَِک ِکْدنا لِيُوُسَف ما کاَن لِيَأُْخَذ أَخاهُ فی«… 

ن وجود أ حکم حيله در قرآن عظيم الشاءً  بن.برادرش را بر اساس قوانين و مقررات سلطان مصر در نزد خود نگاه  دارد

  .باط نمود ن اسقاط ميت را نيز استۀحکم حليآن توان از  که می

توان در کتب  را می ورده اند که تفصيل آنآعمل ه ب اسقاط بحث ھای مفصلی  را ۀ در مورد حيلءتعدادی کثيری از فقھا

:  

کتب . وغيره٣٧۵ ومراقی الفالح ص٧٣ وفتح القدير وطحطاوی ودرمختار باب قضاء فوائت ص۶٣نورااليضاح ص( 

  .)مطالعه فرمايند 

  .ته شوددر صورتی که ميت بدان وصيت کرده باشد حتی واجب است که  پرداخ» اسقاط « ۀ ء بدين عقيده اند  فدياعلم

  

  :فتوای مفتی امام ابن ابزاز کردی در مورد اسقاط

باشد، موصوف   کردستان میۀشيخ ابن ابزاز کردی يکی از علمای جليل  القدر ومشھورمذھب امام ابوحنيفه در ساح

  :ئيد قرارداده  ومی فرمايد أ اسقاط را مورد  تألۀطی فتوای خويش ، مس

داشت حتی اگر نماز وتر ھم باشد نصف صاع گندم را صدقه بدھيد )  یئقضا(ه  وفات کرد و نمازھای اداء نشداگر کسی 

را قبول کند و دوباره به وارثين  و اگر مالی نداشت نصف صاع گندم را قرض بگيريد و به مسکينی بدھيد و مسکين آن

. ھای گذشته ميّت تمام شودرا به مسکين بدھند و اين کار را تکرار کنند تا تمام نماز ميّت بدھد و وارثين دوباره آن

   ).۴ ج۶٩الفتاوی البّزازيّه ص(

 

  :فتوای مفتی محّمد الحصکفی  در مورداسقاط

د امام محّمد الحصکفی  طی فتوای نئيد می کنی است که عمل اسقاط  را تأئ علماۀشيخ مفتی محمد الحصکفی از جمل

ر يک بار اسقاط کنيد و اگر کل ملک او کفاف پس از مرگ ميّت با تمام ملک او کل عمرش را د:  دفرماي شرعی می

 تمام عمرش را نکرد با قرض گرفتن اين کار را بکنيد، به اين صورت که به مسکينی صدقه بدھيد و مسکين دوباره آن

   )١ ج٢۵٠دّر المنتقی فی شرح المنتقی ص. (تمام عمرش به پايان برسدۀ را برگرداند و اين کار را تکرار کنيد تا فدي

 

  :ی مفتی ابن عابدين  در مورداسقاطفتوا

 ی  میئی داده است فقيه ابن عابدين، طی فتواأشيخ مفتی ابن عابدين يکی ديگر از علمائی است  که به جواز اسقاط ر

  :نويسد 

کسی که عمل اسقاط را انجام می دھد فرقی نمی کند که وارث ميّت باشد يا غير وارث و يا وکيل اسقاط کننده، به يکی از 

سال نماز فالنی پسر يا دختر فالن است با ذکر نام و نام  يکۀ  يکسال نماز ميّت را بدھد و بگويد که اين فديۀقراء فديف

: را به فقير بدھد و به او بگويد اين مال حال مال تو است و فقير بگويد پدر ميّت و اين مال به او تعلّق داشت و سپس آن
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گردد و  سال ميت اداء می  نماز يکۀرا به تو می دھم اينگونه فدي من اين مال را قبول کردم و مالک آن شدم و حاال آن

اداء می شود اين کار را بايد  سال ميّت ١٠ فقير ديگر اين کار را بکند پس از اين کار در يک دور فديه نماز ٩سپس به 

  .اتمام برسده ميّت بۀ چندين بار انجام دھد تا تمام نمازھای فوت شد

سال فديه نماز ميّت بدھد و مثل قبل  يکۀ  فقير مالی به انداز١٠ وقتی تمام نمازھا به پايان رسيدند دوباره به يکی از آن 

ديه سائر اعمالی است که برگردن ميت واجب شده بود و اين کار بگويد که اين از مال فالنی ابن يا بنت فالنی است و ف

را با تمام فقراء ديگر انجام دھد و فقراء نيز تمام آن اموال را قبول کنند و دوباره به وارث و يا به وکيل او بدھند و الزم 

منحة الخالق علی (اتر است شرعی است و خداوند بر ھمه چيز دانۀ اين يک حيل. نيست که آن اموال بين فقراء تقسيم شود

  .)٢ ج٩٨البحر الرائق ص

  

  :فتوای مفتی طاھر ابن عبد الرشيد البخاری 

باشد ،  ئيد اسقاط فتوا داده است شيخ  طاھر ابن عبدالرشيد مشھور به  البخاری،  میأيکی ديگر از علماء، که در ت

ود، وارث آن، مالی به ارزش نصف صاع گندم اگر ميت مالی را به ارث نگذاشته ب:  ی فرموده است ئموصوف طی فتوا

قرض بگيرد و به مسکينی بدھد سپس مسکين آن مال را به وارث بدھد و اين کار را تکرار کند تا تمام نمازھای اداء 

  .)١ ج١٩٢خالصة الفتاوی ص. ( ميت تمام شودۀنشد

  

  :ھمچنان شيخ زين العابدين بن ابراھيم طی فتوای ميفرمايد 

  

پدرش را بدھد در حالی که خودش فقير است دو َمن گندم بگيرد و به فقيری ۀ  خواست فديه نماز و روززمانی که کسی

بدھد و سپس آن فقير دو من گندم را به او برگرداند و اين کار را ادامه دھند تا وقتی که تمام نمازھا و روزه ھا به پايان 

  )١ ج١٩٢خالصة الفتاوی ص. (برسند

 

  :در مورد اسقاط  قیفتوای شيخ اسماعيل ح

) بعد از بلوغ(بھتر است ميّت وصيت کند، تا تمام نمازھای عمرش يعنی «: فرمايد  وی در  در کتاب فوائد الفتاوی می

خاطر احتمال فاسد شدن آنھا به دليل وجود نقصان در ه ب. (را اسقاط کنند حتّی اگر آنھا را به طور کامل اداء کرده باشد

  )٣ جلد ۵٠٠روح البيان صتفسير ) (ارکان آن ھا

ھمچنان علمای بزرگ ديگری نيز ھمچون عالّمه محّمد ابوالسعود و عالّمه حسن الشرنباللی و عالّمه الحلبی و امام ابن 

  .نعيم و عالمه عبدالواحد السيوستانی نيز عمل دور و اسقاط برای ميت را جائز دانسته و بر صحت آن تأکيد کرده اند

  

  : در مورد اسقاط ع عثمانیفتوای مفتی محمدشفي

  در جواب استفتاء از اسقاط می١/٣٨٧الفقه هللا در جواھر مفتی محمدشفيع عثمانی پدر مفتی محمدتقی عثمانی حفظه

  :نويسد 

به : تصريح شده است كه از شرايط صحت اسقاط يكی اين است...المختار، شامی و چون الدر ھای فقه، ھم در كتاب«

 كه بخواھد ئیشود، او را به درستی مالك و مختار آن قرار دھند كه ھر نوع تصرفی در ھر جا شخصی كه پول داده می

ای  گرداند؛ زيرا اين يك عمل بيھوده آن را مصرف كند، اين طور نباشد كه با يك دست گرفته و با دست ديگر بر می

داند و نه  ده را مالك و صاحب اختيار میگيرد، نه اعطاء كننده، طرف گيرن ای كه انجام می كه امروزه حيله است؛ چنان
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بلكه دو سه نفر جمع شده . گيرنده چنين تصوری دارد كه پول رسيده به دست او در ملك و اختيار او قرار گرفته است

 ميت را اداء نموديم و از تمامكنند كه ما حق  دھند و گمان می گردانند و حيله ياد شده را انجام می مال مذكور را با ھم می

رسد و نه كفاره و فديه او  در صورتی كه از اين عمل بيھوده نه ثوابی به ميت می. ايم ھای خود فراغت يافته وليتؤمس

  .كار است  اين كار گناهۀشود و انجام دھند اداء می

 تحرير »منحة الجليل فی اسقاط ما فی الذمة من كثير و قليل«ای به نام  در اين مورد رساله عالمه ابن عابدين شامی 

و يجب االحتراز من ان يديرھا اجنبی االّ بوكالة كما ذكرنا او ان يكون الوصی او «: فرمايند نموده و در آن چنين می

و يجب االحتراز من ان يالحظ الوصی عند دفع الصرة للفقير الھزل او الحيلة بل يجب ان يدفعھا . الوارث كما علمت

 مالحظا ان الفقير اذا ابی عن ھبتھا الی الوصی كان له ذلك ال يجبر علی الھبة عازماً علی تمليكھا منه حقيقة ال تحيال

  )١/٢٢۵ج    رساله منحةالجليل، مجموعه رسائل ابن عابدين. (»الخ

 مذكور مطابق با قواعد شرعی باشد، اما آن گونه كه امروزه به طور رسم  ۀكه، امكان دارد بنياد و اساس حيل خالصه اين

  .ای در بر دارد و بايد ترك داده شود و مفاسد كثيره) است( ناجايز ) يقيناً (گيرد بالشبھه   میو رواجی انجام

  ! محترمۀخوانند

در اخير اين نوشته نظر مفتی محمود الفتاوی حنفی يکی از علمای مشھور دارالعلوم زاھدان  را غرض مزيد معلومات 

  .دارم  در بحث تقديم خوانندگان محترم   می

  

  :نويسد  مود الفتاوی میمفتی مح

 که امروزه بطور  ، اما آنگونه  مذکور مطابق با قواعد شرعی بوده استۀکه امکان دارد بنياد و اساس حيل خالصه اين

 .ای در بر دارد و بايد ترک داده شود گيرد، بال شبھه ناجايز و مفاسد کثيره رسم و رواجی انجام می

  :طور اجمال ذکر می شوده مفاسدی چند ب

 که   ميت است و تمام مستحقان آنۀ، از مـال متروک  که ھمراه آن بسـته است در اکثر اوقات قرآن شريف و پولی:  الف

و در حديث .   مشترک آنان بدون اجازه حرام استۀانـد درآنـجا حاضر نمی باشند، لذا استعمال سرماي  ميتۀھمانا ورث

اند که اگر اجازه ھم  و يا ھمه حضور دارند مگر بعضی از آنھا نابالغ»  اليحل مال امرء اال بطيب نفسه «:  آمده است

کاری خرج نمايد،  اش اعـتباری نـدارد، و ولی و سرپرست او اختيار ندارد که مال نابالغ را در چنين بـدھند شـرعاً اجازه

ان الذين ياکلون اموال اليتمی «  : خداوند متعال در قرآن می فـرمايد.   حرام استئیبلکه خرج کردن مال در چنين جا

کنند، آنان شکم خود را از آتش  افردی که اموال يتيمھا را به ناحق خرج می «:  يعنی»  ظلماً انما يأکلون فی بطونھم نارا

  »کنند جھنم پرمی

  . لذا دادن وگرفتن چنين مالی حـرام است 

به ثابت  گرفته شود، باز به تجر ه باشند و از ھمه اجازهباز اگر مال مشترک نباشد، يا تمام ورثه بالغ و حضور داشت:  ب 

 ورثه با طيب خاطر و رضای ۀکه آيا ھم  که در چنين حالتی تشخيص دادنش بسيار دشوار و كار نا ممكـنی است  شده

 مردم که به خاطر طعن و سرزنش ای  اند و نيز اجازه اند يا به خاطر طعن و سرزنش مردم اجازه داده خويش اجازه داده

  .، و اعتباری ندارد باشد، طبق حديث مذکور نفی شده

اند، يا وارثی از ملک شخصی   ورثه بالغ باشند و با رضای خويش مال دادهۀ اين موانع نباشد، يعنی ھمۀو اگرھم: ج  

 قرآن شريف  که به ھرشخص اول روش اصلی حيله اين است: مثالً .  ازمفاسد خالی نيست را تدارک ببيند، باز ھم  خود آن

که می خواھيد  کنندکه شما االن مالک و مختار ھستيد ھرطوری کامل تفھيم شود و او را با وضاحت  و پول نقد داده می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

کردن رسم و رواج از طرف ميت به شخص  درآن تصرف كنيد اجازه داريد و او بـه رضـای خويش بدون رعايت 

  .ديگری بدھد و دومی به شخص سومی بدھد

رسد، نه دھنده می  میبه وی دراول ھرشخصی راکه پول مذکور . کنند  مروج اين ّمسائل را رعايت نمیۀليکن درحيل

 گيرنده اين تصور و خيال را  داندکه پول در ملک فقير داخل شده و او اختيار تام داردکه درآن تصرف نمايد، و نه

  . داردکه مال مذکور در ملک من داخل شده است

که اگرآن شخص پولھا را بردارد و بـه کسی ديگر ندھد، صاحبان مال اين را تحمل  اين استعالمت صريح و ظاھرش 

 وکفاره و نـذر و  ، و بدون تمليک ھيچ قضاء است که در چنين صورتی تمليک صورت نگرفته  کنند و ظاھراست نمی

  . کار بيھوده و بی فايده است پس اين. شود ای اداء نمی فديه

دھند، او صاحب نصاب نباشد تاکه مصرف صدقه  زم است شخصی را که مالک قرار میدرصورت مذکور ال: د 

کنند و توسط ائمه مساجدکه اکثر صاحب نصاب ھستند انجام  قرارگيرد، مگـر عموماً ايـن چيزھا را رعـايت نمی

  .رسد فايده بوده به ميت ھيچ نفعی نمی سود و بی کارھا بی  اينۀگيرد، لذا ھم می

گرفتن   کامال معلوم باشدکه بعد ازتحويلألۀبالفرض مصـرف صحيح برای صدقه انتخاب شود و برای او مسو اگر: ھـ 

با ميت به فرد دومی پولھا را  گيرد و درتصرف آنھا اختيار تام دارد، و به خاطر خير خواھی  پولھا، مالک قرار می

گيرد، بنابر اين از او   مختار آنھا قرارمیکه می رسد او مالک و دھـد و دومی به سومی و درآخر به ھرکسی می

؛ تصرفی است در ملک غير و  باء و فقراء گرفتن و دادن نصف آن به امام جماعت و تقسيم نمودن نصف ديگر برغر پس

  کما مر فی الـحديث المذکور.، و از نظر شرع مقدس حرام می باشد ظلم بوده

ای برای  باشد و تحت فشار قرار نگيرد، باز ھم التزام چنين حيلهاگراين شخص آخری برتقسيم نمودن آن مال راضی : و

 باشد که در شريعت آن ، احداث فی الدين می را جزء واجبات تجھيـز و تکفين قرار دادن و الزم دانستن آن ھر ميتی و آن

   .لفتاوی دارالعلوم زاھدان محمود ا/ ) . ١:نقل از جواھر الفقه.( نامند و اضافه کردن به دين و حرام است می»  بدعت «را 

  

  : يادداشت 

  :توان درکتب   اسقاط  را میۀتفاصيل بيشتر در موضوع حيل! خوانندگان محترم  
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