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  » سعيد افغانی- سعيدی «امين الدين  داکتر الحاج 
  ٢٠١۴  مارچ٠٣

  

  قبرستان افغانستان  در دور اسقاطۀحيل

۵  
  :شــرايـــط اســقـاط 

 نموده که ما در اينجا برخی از اين  تأليف را آثاری  و شرايط آن   اسقاط ۀدور حيل ات  برای اسقاط وفقھا  بعد از تحقيق

طور تخليص ه ب) جرات االئمه  فی اجرا االدعيه واالقضية   تآليف االفقر والملوم الحاج عبد القيوم(تحقيقات را از کتاب  

  :داريم   ت شما خوانندگان  تقديم میمفشرده خد و

  

   :ولا

ظن غالب عمر ميت را   حيث تخمين وه وجه معرفت عمر ميت  معلوم نبود پس به عمر ميت را معلوم کرد، ولی اگر ب

را بايد از مجموع عمر بايد ) دوران قبل از بلوغ(، دوران صبوت که عمر ميت معلوم شد تخمين  بايد کرد، بعد از اين

  . کم نمود 

اگر نه از عمر ميت   ن وقت باقی از عمر او حساب  گردد ، وآداشت از وجود  يقينويا بلوغ او وقت معين در  اگر 

واز باقی عمر او .  البته از عمر زن  نه سال  عمر صغر منحيث احتياط کم شود  طور احتياط کم شود  وه دوازده سال ب

ه کنند در ھر دو صورت باقی از عمر جمل ی جھت حيض ونفاس ھا کم کنند وحسب ظن غالب قدره برای نماز ھا فقط ب

 دشو داند شمرده می که واجب می ترضم وه  مذھب ابی حنيفه بدرحساب نماز ھای آن که در شبانه روز شش نماز  و

  .وصيام سال سی بايد  شمرده شود وھمه را جمع کند 

  

  :دوم

گندم وجز آن ويا يک ر نصف صاع از ا يک روزه است بر قول مختار وراجح ومفتی يعنی مقدۀ ھر نماز مثل  فديۀفدي

صاع از جو ومانند او وقيمت آن معلوم کند که مبلغ موجود در دور مقدار چند فديه می شود پس بر سر ھر مسکين در 

ختتام رسد وبايد دانست که مقدار صاع شرعی آنست که وزن يکھزار اه ھر قبض آن قدر از آن مجموعه طرح نمايد تا ب

د ويک قران  سابقه که ده شاھی بود تا الحال ھم تقدير  بر اوزان مايان از آن جھل دراھم از موزون در آن می گنوچ

  . مقرر است 
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مقدار مثقال شرعی است در اوطان مايان وھر درھم شرعی برابر وزن ھفت مثقال شرعی می باشد ، چنانچه در کتب 

 که گردد بيست وھشت قران می وزن ھفت صدوه فقه ثبت است پس بنابر آن صاع شرعی بوزن مايان مقدار موزون  ب

نصف صاع پانزده خورد وسدس خورد می شود چنانچه تفصيل  آن در منت  ھفت ونيم پاو وسوم خورد می شود و

ه جيح بم  اختالف است  در منت الجليل ترن عدس ويابه گندآ وچند کتب ديگر  نموده در تقدير ٢١٠الجليل در صفحه 

 چيز ويا قيمت او معتبر است ونيز گفته که گندم پاک از ھر» بار البر ھو االصل حيث قال واعت«عتبار گندم نموده ، ا

  .ليقين حاصل گرددديه باأنمايد  تا که  ت  قدری زيادت میاً ن وجه بايد مقدار مذکور احتياطوازآ

  

  :سـوم

 که فعالً ر  اسالمی  مايان  برآن براداً  وشفقتاً مسکينان صالحين جمع کند ونزد او عرض نمايد که تر حمت از بايد که چند 

يان ه اين مال غيروافی ھر گاه به شماخواھم ک  خود ازآن حقوق از نزد شمايان معاونت میۀعاجز است از تفريغ  ذم

  . اين ميت واپس بخشش کنيد ه ھمرااً يان گردد معاونتيان داخل گردد ملک خاص ھر يک شمابخشش شود ودر قبض شما

  

  :چھارم

 ۀکه اعطاء زکوة ميت برای آنان  ممنوع  است ، بايد  در مجلس دور حيل نی وکافر وآن شخصیتوجه بايد کرد که غ

اگر با آنھم  ايشان داخل دور شدند بايد که در حساب طرح حقوق نگيرند ، ونيز از ادخال غير  اسقاط  جای داده نشود ، و

گردد  وھبه  ه پس از قبض ايشان ملک شان میبالغ ومعتود وديوانه اگر چه مساکين باشند اجتناب صورت گيرد ، چراک

مقصد است وطائف اولی وحکم رقيق ومدبر  ومانند آن ه تبرع ايشان صحت ندارد ، پس ادخال اين طائفه بسيار مخل ب و

  .ھمچنان است اگر موجود بودند داخل دور نگذارند 

  

  :پنجـم

 بقرض گرفته باشد ومال مستعار نبود چنانچه در بسيار مال دور بايد که يا مبلغ موصی به باشد ويا ملک وارث باشد اگر

طور عاريت  اموال جمع کند ودر دور اسقاط می گردانند واين ه  که امام يا ديگر نفر اجنبی بدشو مواضع ديده می

  .اعتبار ندارد بر اکثر روايات چنانچه شما از آن ذکر خواھد شد 

  

  :شـشـم

تمام ايجاب احتراز نمايند ، يعنی فقير قبلت نمی گويد مگر پس از اتمام سخن که از تعجيل در قبول پيش از ا بايد آن

  .معطی ونه ولی که دور کننده ست قبلت گويد مگر پس از تمام سخن فقير وسير آن در علم اصول مذکور است 

  

  :ھـفـتـم

ولی وقت قبض فقير اجتناب که از باقی داشتن ھميانی يا مانند آن در دست فقير وقت قبض ولی ويا در  دست  بايد آن

ديگر باقی نشود تا که دفع وھبه ه فقير وفقير به ولی تسليم تام نمايند که ھيچ تعلق مال مذکور به کنند بلکه ھر دفعه ولی ب

  .طور حقيقت واقع شود ه ب

  

  :ھشـتــم
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 واالمورث ئیت نماطور ھزل وصوره وقت دفع واخذ ھريک از ولی وفقير قاصد حقيقت آن با لجد والجھد باشند نه ب

  .فائده وثمره نخواھد برد

  

  :نھـــم

  کند چراکه در منت الجليل  در نفس خود دور آن فديه میدکه متصرف امور واموال ميت بو بايد آن

 لعالء الدين ودر شفا العليل البن عابدين گفته که در کتب مذھب ھرجای تبرع ولی ميت قابل اعتبار شمرده شد واين قيد 

کند مگر امام شر نباللی در مراقی وعالمه شيخ اسمعيل فی جنايز  تقاضای تخصيص او در ين امر میولی ووارث 

  کس نکرده ومخالف نص  ساير کتب از متون وشروحچلکن نسبت به ھي شرح علی الدرر تبرع اجنبی جايز شمرده ، و

  . تبرع ولی کردهصيصدر زيادات نيز تخ) رح (وحواشی است که تخصيص ولی کرده اند وامام محمد 

ظواھر کتب مذھب ه نفس خود احوط واخر می شمرده تا که به دور دادن ولی ب) شامی وپسر او  (  لف پس آن دو مؤ

موافق شود واگر ولی طريقه دور  ودفع ندانست  ويا مشغول ويا مريض بود پس بايد وکيل از طرف خود نصب کند ، 

  .در ايھاب فديه  به وکالت دوری 

طوری که ھر دفعه معزول شوی ه مساکين از طرف من به يھاب  اين فديه باه ارت که تو وکيل من می باشی بين عبه اب

ايھاب در دفع اول وکالت با ختنام می رسد که عمل تمام ه چراکه بر تقدير وکالت مطلق  ب با ز وکيل من ھستی در آن ،

لفاط ورسول من ھستی در قبض ھبه از مساکين برای من اين اه گرداند ب شود، ودر استيھاب بايد که رسول خود می می

چراکه در استيھاب تو وکيل نمی شود  چنانچه در استقراض نمی شود کما ھو مقرر فی موضعه ولکن رسالت بقبض  

  .ی ودر استيھاب رسالت در قبض از فقير می دھد کيل دوروھبه برای او صحت دارد لھذا بايد در ايھاب  تو 

  

  :دھـــم

 حج کردن يک شخص از جانب او متعين است اً  ميت ازآن نيابتۀ ميت حج فرض باقی بود برای تفريغ ذمۀر ذماگر ب

  .وفديه دادن ازآن مشروع نيست 

  

  :يازدھــم

عدد عشره مساکين در قرآن واقع است وبرای کفارت صوم ه برای کفارت يمين  ده قبضه ضروری است که تصريح ب

 مذکور است واگر عداد مساکين دور  شصت  اً ز آن جھت که عدد ستين مسکينوظھار شصت قبض ضروری است  ا

لو اعطی «گويد    می۵٣٨تکرار براينان شصت قبض تکميل نمايد ودر فتاوی ھنديه جلد اول صفحه ه نبود چون که ب

حده او ابا حه واحده من کفاره ظھار مسکينآ واحدآ کله فی يوم واحد اليخرج االعن يومه ذالک ھذا فی االعطا ء بدفعه وا

  »  .من غير خالف اما اذا ملکه بدفعات فقد قيل يجزيه وقيل ال يجزيه اال عن يو مه ذالک وھو الصحيح کذا فی التبين

وان اعطاه طعام الشھرين «  ۴۶٢ صفحه ١ مذکور است ودر در المنتقی جلد ۵٩٩ صفحه ٢وھمچنان در رد مختار جلد 

  »  ولو بتمليکات قيل يجزيه واالصح ال  اال عن يوم فقط کذا فی النمر کما فی  التنويربدفعه اليجزيه االعن يوم  واحد

واما التمليک من مسکين واحد فی يوم واحد بدفعات فقد « : ودر ھدايه در بحث کفارت ظھار در ين صورت می نويسد 

قيل اليجزيه وقد قيل يجزيه الن الحاجه الی التمليک تتجدد فی يوم واحد بخالف ماذا ادفع بدفعه واحده الن التفريق واجب 

  »با لنص

  ھمين عبارت مذکور  است ه  نيز ب۴۶٢ ودر مجمع االنھر جلد اول صفحه 
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وربما يشعر  اقتصار المصنف بعد حکايه القولين « :  در ذيل اين قول ھديه ذکر نموده ٢۴۴فحه  ص٣ودر فتح القدير جلد 

علی توجيه ھذا القول با ختيار ه اال  ان االول احويط ونکته جوابه منع کون  التمليک لما اقيم مقام االطعام  اعتبر ذاته من 

  . اقيم مقام الشی  اعتبرت  فيه احکام ذلک الشی حيث ھو تمليک بل يجب اعتباره من حيث ھو اطعام النه لما 

قيل اليجوز ايضآ اال عن يومه ذالک وصحه فی المحيط  ثم مفصآل فليرجع اليه وھذا «   :  اين قول ذکر نمودهاءدر ابتد

سانند واگر موجود نشود بايد که در ھر روز ه عدد مجلس دور به شصت برپس بايد ک»  يقضی ترجيحه  لعدم الجواز

که در ايام مختلفه عدد شصت تکميل شود وار موضع خالف بلکه از عمل بالمرجوح   بار فديه کفارت دھد  تا آنيک

   .خارج شود 

قال فی الشر بنال لية  اقول اليصح تبرع الوارث  فی کفاره  القتل بشی الن « وفديه دادن در کفارت قتل مختلف فيه ست 

يعنی الن االعتاق بال ايصاء الزام الوال ء ( » يصح  اعتاق الوارث عنه کما ذکره الواجب فيھا  ابتدآ عتق رقبه مومنه وال

  )علی الميت

وليس فی کفاره القتل اطعام )  ای لکون البدل  البدل له(والصوم فيھا بدل عن االعتاق ال تصح فيه الفديه کما سياتی (  

  )وکسوة فجعلھا  مشارکة  للکفارة  اليمين فيھما سھوا

 عن الکافی  النسفی   نقالً ٢١۶لکن در منت الجليل  صفحه  در عزيمت  وآن  را ابوا السود  نيز قرار داده ، مثل آنست

« و ممنوع است اداند ، ودر ميت عتق از فرق ميان حی وميت نموده که در حيات صوم حی در کفارت قتل بدل عتق می

شود واين حاصل  جايز میاصل می شود ، واطعام از ور حق او، پس صيام د » لماسبق من الزام  الو ال  علی الميت

  .نمايد  قرار قواعد اصول واقوال فقھا قول اول را جح  میه وب بيان شيخ اسمعيل در شرح دررست ،

  

  :دوازدھم

دھم  نماز  میرا چه چيز ۀ امور مختلف االجناس موجود است بايد معطی عالم باشد که فديۀکه در دور اسقاط فدي چون

  . روزه  يا مانند آن  تا تميز  حاصل  شود وعلم فقير  قابض  بر ارجح ومختار ضروری نيست است  يا

 اسقاط از ميت پس آنچه بعض ائيمه علم قابض ھم ۀطريقه  چراکه او محض واھب ملک خود به ولی دوار می باشد نه ب

 نمودم وتضعيف آن نيز از دانند بر روايت مرجوح ومضعف است که ازشر بناللی وشيخ اسمعيل نقل ضروری می

ر عبارت ادوه که رواج است که فقير در وقت دفع ب ين جمله است آنا الدين ذکر نمودم واز ء عالۀ  شامی  ورسالۀرسال

 مقدار عدد جالسين در دور محسوب میه  دوار را بۀگرداند وھمچنين اکثر ائيم  خود مضموم میۀلفظ مذکوره ھمراه ھب

تحقيق در سابق ذکر نمودم که دوار بايد خود ولی ويا   روايت مرجوح وغير احوط می باشند وگرداند اين جمله بنابر 

 وکيل او می باشند واگر نه اعتبار ندارد برظاھر روايات وچون اين امور در ذھن شما قراريافت بمطلب می رويم ومی

  : گويم 

  :لفاط دائر گويد گرداند اگر مبلغ دور فديه صد نماز بود اين ا  فديه نماز میاوالً 

  :مسکين بگويد » ی دی ړ لمونځونو په اسقاط کی ما وتاته درکئیدامبلغ ده دی حاضرمرده ده قضا«

  »بخشم  من قبول دارم ومن واپس برايت می/ ته بـيـرته در بخښلی دیئزما قبول دی ما بر« 

علوم دارند ، ودر جانب مسکين لفظ په وذکر تعداد نماز ھا وقت دفع ضرورت ندارد بلکه در ذھن  بايد که برای طرح م

لفظ مذکوره چنانچه متعارف است ضرورت ندارد منشاء تعارف آن وعلت عدم اعتبار آن از بيان  سابق معلوم می شود 

تمام رسيد پس ھر چند نفر که داخل دور باشد بر ھر يک از آن صد صد نماز از مجموع عدد نماز ھا ه وچون دور ب

که نماز ھا با  چنانچه در سابق ذکر نمودم  وباز دور کند تا وقتی.   در حساب طرح دخل ندارد طرح کند ، ومرد دوار

  .ختتام رساند 
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ی  روژو په اسقاط کی ما وتاته در کړدامبلغ ددی حاضر مرده ده قضائی«گويد    صيام گرداند ومیۀن فديآوپس از 

  .شود ، وھمان طور طرح نمايد تا که روزه ھا با تمام رسيده » دی

  او می باشد يک بار دادن فديه يک ۀ کفارت  روزه ھا می گرداند  وھر چند کفارات روزه ھا که بر ذمۀن فديآپس از  و

 در منت . ايمانۀچراکه بنای کفارت بر تداخل است واين حکم است در کفار. کفارت برای اسقاط  جميع کافی است 

دة  عما بقی عن االيمان العمر  علی قول محمد  بتداخلھا کما نقله ثم يخرج کفاره واح« گويد   می٢٢۴الجليل صفحه 

سيدی الوالد عن المقدسی عن البغيه عن  شھاب االئمه وقال صاحب  االصل ھو المختار  عندی ومثله فی القھستانی عن 

  .المنيت وھو المذھب  االمام  احمد بن حنبل 

  :واين چنين  الفاظ گويد 

وپس از تمام شصت قبض کفاريت »  ی دیړ ده کفارت ده روژه په اسقا ط کی ماوتاته در کدا مبلغ ددی حاضر مرده« 

اسقاط که دامبلغ دی حاضر مرده ده کفارت دايمانو په «  صوم ، فديه کفاريت ايمان ده قبض ميگرداند باين عبارت 

کنند به يک کفارت جمله  تداخل می، وايمان بر نفی وبر اثبات فرق ندارند جمله در حکم کفارت  » ی دیماوتاته در کړ

ھل بود برای أادا می شوند چرا که تداخل در حکم است  نه در سبب وحکم اينان مختلف نيست ، واگر ميت مرد مت

سبب ه طرز کفارت صوم بگرداند بر سر  ھرنکاح زن عليحده جدا جدا  کفارت  ظھار می خواھد به کفارت ظھار ازاو ب

ارت کافی ست لکن يگر تداخل نمی کند وھر چه ظھارات يک زن است  از ھمه يک  کفاختالف محل ، ظھار يک درد

 ثانيه  وثالثه می کند ۀ اولی  وظھار  زوجۀمثل ظھار  زوجه ه داشت بايد که در دور کفارات او امتياز باگر زنھای متعدد

  :يدپس احتياط اولی است واين طور الفاظ گو) رح( برای خروج از خالف زفر  اً احتياط

  ثانيه ۀ، وباز درد فع » ی دی اولی  په اسقاط کی ماوتاته در کړدا مبلغ ددی حاضر مرده ده کفارت ظھار ده زوجه « 

  .می گويد وھکذا تا اخير ) ده زوجه  ثانيه ( لفظ کفارت ظھار 

ن فاسد کرده اند  نفل که پس از شروع درآۀ يک نماز فرض است علی االحوط ونماز وروزۀ  تالوت مثل فديۀ سجدۀ فدي

  .آن نشده، وصيام اعتکاف منذور که وفاشده  نباشد ه ويا چيزی از آن نذر نموده ووفا ب

 فرض در حق فديه است وزکوه واضحيه ۀواما لبث عتکاف را در مسجد فديه نيست  اين جمله را حکم نماز فرض وروز

 مرده بگرداند پس اگر وصيت نموده بود ، اين ۀر ذميشان باوصدقه فطر وعشر ومانند  اينان را بايد که مقدار باقی از

ه  آن بۀديأته يشان که می باشد  اگر مال وفا کند پس ازان مال بدھند واگر مال وفا نداشت بااشيا از جانب او ھر مقدار از

ه بود وبا فوت ايشان  معلوم شده آن نکرده لکن با قرار مرده وقت حيات خود به قرار ماتقدم دور  دھند واگر وصيت ب

  او برای تالفی ۀمقدار باقی مانده  در ذمه  ميت معلوم بود ھم بايد که برايشان دور بۀ را بقای بعض ايشان بر ذمءاوليا

  جميع حقوق شرعيه حسب ۀن فديآپس از   ھر واحد ازينھا بر قياس عبادات اسبق بايد خواند وۀديأوعبارات ت اينان نمايد

ی دی رعيه ووپه اسقاط کی ماوتاته در کړدامبلغ ددی حاضر مرده وجمله حقوقو ش« ت  ، تخمين می گرداند باين عبار

واگر مرده نزد مجلس  دور حاضر نبود بلکه غائب  بود پس بايد که نام او ونام پدر  وجدو اگر خود مرده ويا پدرش »  

آن معروف می شود  چنانچه در ذکر ه  بءمعروف ومشھور نباشد  بر جای لفظ حاضر بگويد، اگر شھرت داشت اکتفا

 جميع نماز ھا ۀ ادای نماز وروزه باشد ھم بايد فديیکه اگر ميت صالح وعابد ومداوم برا کتب فقه ثابت است ، بدان

ً  ھای او بگرداند احتياطهوروز  چراکه احتمال وقوع خلل فوات شروط درو باقی ست  ، ھمچنين در شفاء العليل ومنت ا

  .الجليل  مذکور است

  دامه داردا

 


