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Abstract
One of the rules of jurisprudence is to take a proxy for the acts of worship, such as
the proxy prayer on behalf of the dead. According to the basic rule, the five
denominations agree that it is not possible to represent other people in acts of
worship, such as prayer, during their lifetime, and it is obligatory for one to do them
himself. But after death, according to the Imami view, the dead benefit from the
missed prayers performed by the hireling and the proxy. Therefore, the missed
prayer of the dead can be performed on their behalf. According to the famous jurists
of the Sunni denominations, representation in prayer is not correct even after death,
and the dead do not benefit from the actions of others. Their proofs for this ruling
are verses from the Holy Quran, the tradition of the Prophet (S) and the
Companions, consensus, and the issue of the contradiction between representation in
worship and self-cultivation. By examining the arguments and views of some jurists
believing in the permission, as well as scrutinizing the evidence proving the
permission of representation of the dead, the view of the correctness of
representation of them is strengthened.
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چكيده

]تاریخ دریافت ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ :تاریخ پذیرش[۱۳۹۸/۰۲/۲۱ :

یکی از احکام فقهی ،نیابت در اعمال عبادی مانند نمازخواندن برای میت از طرف دیگر
افراد است .بر اساس قاعده اولیه ،مذاهب پنجگانه اتفاق نظر دارند که نیابت افراد دیگـر
در اعمال عبادی مانند نماز در زمان حیات شـخص امکـان نـدارد و بایـد خـود مکلـف
بخواند؛ ولی برای پس از وفات ،بر پایه دیدگاه امامیه ،میت با خواندن نمازهـای قضـا از
سوی اجیر و نایب ،منتفع میشود .پس نماز قضای میت را میتوان قضا کرد یا به نیابت
از وی خواند .از نظر فقهای مشهور مذاهب اهل سنت ،نیابت در نماز ،پس از مرگ هـم
صحیح نیست و مرده از عمل دیگران بهرهمند نمیشود .دیگر ادل ٔه این مذاهب ،آیاتی از
کتاب ،سنت پیامبر  و صحابی ،اجماع ،و بحث مغایرت نیابت در عبـادت بـا پـرورش
نفس است .با بررسی ادله و دیـدگاه برخـی از فقیهـان ایشـان مبنـی بـر جـواز و ادلـه
اثباتکننده جواز نیابت از سوی میت ،دیدگاه جواز نیابت از میت تقویت میشود.
كليدواژهها :نماز ،واجب بدني ،قضا ،نيابت ،استيجار ،مذاهب پنجگانه.
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مقدمه
شیخ مفید ،میان وجوب عمل تکلیفی و گرفتن اجرت ،منافات میبینـد )مفیـد بغـدادی.(۵۸۸ :۱۴۱۳ ،
شیخ طوسی واجب را عملی میداند که نمیتوان آن را از سـوی دیگـری انجـام داد )طوسـی:۱۳۸۷ ،
 .(۸۵/۸فقیهان به مسئله نیابت و استیجار در عبادت اشـاره کردهانـد )حلـی۵/۲ :۱۴۰۸ ،؛ همـو:۱۴۱۸ ،
۱۱۷/۱؛ حلــی ١.(۱۰/۲ :۱۴۱۳ ،تــا پــیش از ابــوجعفر شــوهانی ،هــیچ یــک از فقیهــان امامیــه ،بحــث
ً
اجیرگرفتن برای نماز از سوی میت را مطرح نکردهاند ،زیرا غالبا شیعیان انسانهایی متدین و به نماز
و عباداتشان پایبند بودهاند .از اینرو نماز قضا نداشـته و اگـر هـم گـاهی داشـتهاند ،اولیایشـان بـه
صورت تبرعی میخواندهاند .برای همین ،نیازی به مطرحکردن بحـث اسـتیجار در عبـادات نبـوده
اســت )شــهید اول .(۷۸/۲ :۱۴۱۹ ،برخــی از فقیهــان امامیــه ،از روایــاتی ســخن گفتهانــد کــه دربــاره
مشروعیت استیجار بر عبادات وارد شده است )بحرانی .(۱۱۸-۱۱۴/۱۸ :۱۴۰۵ ،از نظـر برخـی فقیهـان
امامیه ،همانگونه که نائبشدن از طرف مردگان برای نمازهای قضایشان به گونه تبرعی جایز است،
اجاره در نیابت نیز ،جایز است و نایب با عمل خود ،نیابت از میت )منوبعنه( کرده ،به جای میـت
قصد میکند .در این صورتّ ،
تقرب به خدا محقق ،و تکلیف از دوش میت برداشته میشـود ،ولـی
برای نایبّ ،
تقربی به دست نمیآید ،مگر آنکه احسان برای منوبعنه )میت( ،را برای خدا قصد کند
)خمینی ،بیتا۲۲۸/۱ :؛ خویی ۱۹۸/۱۶ :۱۴۱۸ ،و  .(۱۹۹هرچند برخی دیگر از فقیهان امامیه ،استیجار در
عبادات را نپذیرفتهاند )سبحانی.(۸۵۱-۸۵۰ :۱۴۲۴ ،
 .۱گونههای عبادت نیابتی
نیابت در قضای عبادات ،بدین معنا است که کسی عمل عبادی را از سوی میـت انجـام دهـد و
خودش را به منزله دیگری در آن کار قرار دهد )انصاری .(۲۰۵ :۱۴۱۴ ،وقتی کسی ،بدون چشمداشت
مادی ،کار عبادی ،مانند نماز و رفتن به حج را از سوی شخصی انجام دهد ،متبرع در امور غیرمالی
است .اگر اجیر ،بیچشمداشت مالی کاری مانند قضای نمـاز و روزه میـت را بـه جـا آورد )نجفـی،
٢
 ،(۳۵/۱۷ :۱۴۰۴متبرع در اجاره و نیابت به شمار میآید.
ً
نیابت جعالهای ٣نیز ممکن است .مثﻼ اگر ورثهای بخواهند برای پدرشان حجـی انجـام گیـرد،
باید بگویند :هر کسی برای پدر ما حج انجام دهد ،فﻼن مبلغ بـه او داده مـیشـود )انصـاری:۱۴۱۴ ،
 .(۱۳۹/۲هرچند شافعی ،جعاله در چنین اموری را باطل میداند )نووی ،(۳۲/۱۵ :۱۴۱۴ ،ولی میتـوان
اطﻼقات جعاله را مانند همان اطﻼقات اجاره دانست که بر درستی چنین جعالهای دﻻلت میکنـد.
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نیابت به صورت شرط ضمن عقد نیز درست است ،که در ضمن عقـد معاملـه ماننـد فـروش منـزل
شرط کند که از سوی وی حج به جا آورد یا نماز بخواند )روحانی.(۶۱ :۱۴۱۹ ،
 .۲ادله مشروعیت عبادات برای میت در فقه امامیه
ادلهای که برای جواز و مشروعیت انجامدادن عبادتها برای مرده ،اقامه شده ،چنین است:
 .۱ .۲روایات تجویزکننده عبادات برای میت
روایت اول؛ معاویة بن عمار میگو ید به امام صادق  گفتم» :چه چیزهایی پس از مرگ فرد
به وی میرسد؟« .امام  فرمود» :انجام حج ،صدقه و روزه از طرف او به وی مـیرسـد« )برقـی،
 ٤.(۷۲/۱ :۱۳۷۱به این روایت استدﻻل میشود که ر وزه از عبادات است ،در نتیجه هنگامی که بتـوان
نیابت در روزه را به اثبات رساند ،نیابت در مانند نماز نیز ثابت میشود.
روایت دوم؛ معاویة بن عمار میگو ید به امام صادق  گفتم» :چه چیزهایی پس از مـرگ فـرد بـه
وی میرسد؟« .حضرت فرمود» :به سبب روش نیکویی که بر جای گذاشته است که پس از مرگ وی بـه
آن عمل میشود .برای وی مانند پاداش کسی است کـه بـه آن عمـل کـرده اسـت بـدون اینکـه از پـاداش
کنندگان کار کم گردد و صدقه جاریهای که پس از وی نیز جریان دارد و فرزنـد درسـتکـاری کـه پـس از
مرگ پدر و مادرش برای آنها دعا میکند و برای آنها حج به جا میآورد و از سوی آنهـا صـدقه مـیدهـد و
برده آزاد میکند و روزه میگیرد و از طرف آنها نماز میخواند« .پس به حضرت گفتم» :آیا پدر و مـادرم را
٥
در حج خود شریک کنم؟« .حضرت فرمود» :بله« )کلینی.(۵۷/۷ :۱۴۰۷ ،
روایت سوم؛ عمر بن یزید میگو ید به امام صادق  گفتم» :آیا میتوانیم از سوی مرده نمـاز
بخوانیم؟« .حضرت فرمود» :بله .تا آنجا که گاهی وی در تنگنا است ،پس خداونـد وی را از تنگنـا
رهایی میبخشد .وی را میآورند و به او گفته میشود این فراخی از تنگنا که برایت حاصـل گشـت،
به سبب نماز فﻼن برادر تو بود که از طرف تو خواند« .به حضرت گفتم» :آیا در دو رکعتم ،دو نفر را
٦
شریک گردانم؟« .حضرت فرمود» :بله« )حر عاملی ۴۴۳ :۱۴۰۹ ،و .(۴۴۴
بررسی و تحلیل روایات
این روایات از جهت سند صحیحاند )خـویی ۱۹۸/۱۶ :۱۴۱۸ ،و  (۱۹۹و دﻻلـت مـیکننـد بـر اینکـه
میتوان برای میت ،عبادات را انجام داد .همچنین بر بهرهمندی اموات از کار متبرعانه زندگان ،دﻻلـت
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میکنند؛ زیرا خاستگاه روایات یادشده ،یادآوری و تعامل زندگان بـا مردگـان اسـت و ایـن ارتبـاط ،در
کمترین میزانش میتواند مشروعیت عبادات متبرعانه بستگان را برای میت به اثبات برساند )شـهید اول،
 .(۶۷/۲ :۱۴۱۹انسان میتواند واجبات عبادی را خودش انجام دهد یـا بـا شـرایطی ،دیگـری را مسـئول
انجام آن کند و نائب بگیرد .در این صورت ،عمل دیگری ،عمل منوبعنه میشـود ،بلکـه گـاه ،عمـل
دیگری برای انسان کفایت میکند ،ولو اینکه او را اجیر نکرده باشد )فرحـی .(۳۶۶ :۱۳۹۰ ،منشـأ اصـلی
مبنای تنزیل ،همان روایات مستفیضی است که در آنها از تعابیری مانند »از سوی او نماز میخوانـد«،
»از سوی وی نیابت میکند« ،استفاده شده است .ظاهر لفظ »عنه« ،همان جانشینی و بدلیت و تنزیـل
شخص است ،چون در روایت آمده است که خود را بـه جـای او نهـاده و از طـرف او فریضـه نمـاز را
انجام میدهد .یا اینکه تنزیل عمل ،به ٔ
منزله عمل است و لفظ »عنه« قرینـه و حـاکی بـر تنزیـل عمـل
دانسته شده است؛ همانگونه که نائب ،شخصـیت خـود را دارد ،از جانـب منوبعنـه عمـل را انجـام
میدهد )منتظری .(۲۶۲/۴ :۱۴۰۹ ،همچنین ،اینکه در برخی روایات خود نمـاز را بـرای میـت قـرار داده
است نه ثوابش را ،روشن میشود که منظور هدیهکردن نماز مسـتحبی نیسـت )بحرانـی.(۳۲/۱۱ :۱۴۰۵ ،
ً
بنابراین ،پیام روایات این است که اوﻻ انجامدادن عبادت برای میت به گونه نیابتی ،از سوی فـرد زنـده،
جایز و مشروع است؛ دوم اینکه ،این کارهای عبادی که برای میـت انجـام مـیشـود ،بـرایش سـودمند
است و سبب گشایش در زندگی برزخی و آخرتیاش میشود.
 .۲ .۲اجماع
بنا بر اتفاق نظر فقیهان امامیه ،نیابت در نماز جایز است )بنیفضل ،بیتـا۷۹/۳ :؛ حسـینی روحـانی،
 ،(۲۲۹/۵ :۱۴۱۲زیرا روایات فراوانی از امامان معصوم  در این خصوص وارد شده است .از سوی
دیگرّ ،
حتی یک روایت بر ممنوعیت نیابت ،در نماز و روزه بعد از مرگ ،وجود ندارد .ایـن اجمـاع،
چون مستند روایی دارد ،در نتیجه مدرکی و بیارزش است )تبریزی.(۳۰۷/۴ :۱۴۱۶ ،
٧

 .۳ .۲قاعده »المیت ینتفع بعمل المتبرع«
فرد متبرع میتواند نماز یا روزه میتی را قضا کند و میت نیز از این عمل بهرهمند میشود )بحرانی،
 .(۴۵/۱۱ :۱۴۰۵این سخن که میت از قضای نمازهایش که اجیر انجام داده ،منتفـع میشـود ،و »هـر
آنچه را که میت با عمل متبرع از آن نفعـی عایـدش شـود ،قابـل اسـتیجار اسـت« اجمـاعی اسـت
)سبحانی ،درس خارج فقه .(۱۳۹۲/۲/۲۸ ،اگر نماز و روزه قضای میت با عمل متبـرع ،سـاقط شـود چـه
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مانعی دارد که این بهرهبردن ،اجارهای باشد ،یعنی کسـی مبلغـی بگیـرد و بـرای میـت نمـاز و روزه
بخوانــد) ٨حســینی عــاملی۳۱۶/۱۲ :۱۴۱۹ ،؛ بحرانــی .(۴۵/۱۱ :۱۴۰۵ ،در میــان اهــل ســنت ،برخــی نیــز
معتقدند میت از همه عبادات بدنی و مالی بهرهمند میشود )ابنتیمیه.(۳۶۳/۵ :۱۴۰۸ ،
اگر کسی بگوید هیچ پیوندی میان انتفاع میت از اشیا با جواز نیابت از سوی وی ،وجود نـدارد
)بحرانی (۴۶/۱۱ :۱۴۰۵ ،میتوان چنین گفت که این قاعده پذیرفته شـده و کسـی بـر آن ایـراد نگرفتـه
است؛ بنابراین ،هر چیزی که دیگری از آن نفع میبرد ،برایش میتـوان اجیـر گرفـت ،مگـر دلیلـی
شرعی وجود داشته باشد که انجام دادن عمل را به صورت مجانی بخواهـد؛ در صـورتی کـه چنـین
چیزی وارد نشده است که عبادات برای میت قابل استیجار نیست؛ چراکه اگر شـارع بـر انجـامدادن
مجانی عمل اصرار داشت ،باید در مانند غسل میت و کفن و دفن میت ،این را هم بیان میکـرد کـه
باید مجانی انجام شود.
 .۳نماز نیابتی و استیجاری از منظر مذاهب اربعه
از دیدگاه جمهور اهل سنت ،حقیقت نماز ،اعم از اینکه فرضی باشد یـا نـذری ،و تـرکش از روی
ً
عذر شرعی یا بدون عذر باشد ،صرفا تکلیف عبادی بدنی به شمار میرود که قابـل نیابـت و اسـتیجار
نیست؛ بر این اساس ،نماز نیابتی و استیجاری برای میت ،مشروعیت نخواهد داشـت )کاسـانی:۲۰۰۵ ،
۲۱۲/۲؛ شافعی۱۱۵/۲ :۱۳۹۳ ،؛ ابنقدامه۱۴۱/۸ :۱۹۹۹ ،؛ شروانی ،بیتا۵۵/۳ :؛ صقر (۱۱۱/۶ :۱۹۹۷ ،و معتقدنـد
میت با عمل دیگری منتفع نمیشود .از این میان ،فقط حج و زکـات را بـه جهـت جنبـه مـالی داشـتن
استثنا کردهاند )سالم ،بیتـا :درس  .(۳ ،۱۵۲البته برخی از ایشان ،خواندن نماز از طرف میت را صـحیح و
جایز دانستهاند و تبرع متبرع را برای میت باور دارند؛ عطاء بن ابیریاح ،اسحاق بـن راهویـه و ابوسـعد
عبدالله بن محمد از این گروهاند )نیآوردی۳۱۳/۱۵ :۱۹۹۹ ،؛ نووی.(۹۰/۱ :۱۴۰۷ ،
 .۴ادله اهل سنت بر جایزنبودن نیابت
اهل سنت ،برای دیدگاه خود )جایزنبودن نیابت از میت در عبادات( به ادلهای استناد جسـتهاند
که چنین است:
 .۱ .۴دلیل قرآنی جایزنبودن نیابت
از منظر اهل سنت ،آیه »برای هر انسانی بهرهای جز سعی و کوشش او نیست«) ٩نجـم ،(۳۹ :بـا
ً
نماز نیابتی سازگاری ندارد ،زیرا بر اساس آیه ،انسان ،صرفا برای آنچه نتیجه سعی و عملـش اسـت،
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ثواب میبرد؛ بنابراین ،هر کس از عمل خویش بهره میگیرد .در نتیجه دیگران ،از اعمال فرزنـدان و
بستگان بهرهمند نمیشوند؛ پ س نیابت پذیرفته نمیشود )سالم ،بیتا.(۳/۱۵۲ :
ً
در پاسخ به این استدﻻل میتوان گفت :اوﻻ آیه عام است و حتی اموری از سـوی اهـل سـنت،
مانند صدقه و دعا ،از آیه تخصیص خورده است )اﻻنصاری۳۱/۲ :۱۴۱۸ ،؛ شربینی(۶۹/۳ :۱۳۷۷ ،؛ پـس
چنین نیست که میت هیچ بهرهای از اعمال دی گران نبرد .دوم اینکـه ،ایـن نیـز از سـعی آدم باایمـان
است و ایمان ،سبب قبول عبادت دیگران برای وی شده اسـت؛ بـه دیگـر سـخن ،اگرچـه در ظـاهر
نمازخواندن برای مرده ،سعی و تﻼش خود مرده نیست و کار دیگران اسـت ،ولـی در واقـع ،تـﻼش
خود مرده است ،چون فرد زنده ،جانشین مرده شده و از منظر شرع ،مانند وکیلی است که بـه نیابـت
از او کار انجام میدهد )طبرسی .(۲۰۲/۴ :۱۳۷۷ ،سوم اینکه ،آیه یادشده به اعمال نیکو نظری نـدارد،
ً
بلکه مقصود ،گناهان است و هر کس مسئول گناه خویش است .اتفاقا شأن نزول آیه تفسیر یادشـده
ً
را تأیید میکند١٠،فرضا اگر آیه به اعمال نیک مرتبط باشد ،آنگاه اگرچه اصل در سعادت ایـن اسـت
که فرد بر اعمال خویش تکیه کند ،زیرا نجاتدهنده انسان ،اعمالش است ،ولی این مانع نمیشـود
ً
که به صورت استثنایی از عمل دیگران نیز بهره ببرد .مثﻼ پدری که به فرزندش توصـیه مـیکنـد کـه
خودت باید کار کنی ،و روی پای خودت بایستی ،در این صورت این توصیه ،مانع از آن نیسـت کـه
گاه از طریق دوست یا بستگانش ،هدیه در خور توجهی به وی برسد ،و او را در زندگی کمـک کنـد،
یا وارث مال یکی از بستگان شود .بنابراین ،ضابطه کلی آن است که هر کسی از کار و کوشش خود
بهره میگیرد ،ولی در عین حال ،به صورت جزئی ،از کوشش دیگران نیز بهرهمند میشود.
ﱠ
َ
َ َ َ ُ ﱡ َْ
َ
ـس ِإﻻ عل َیهـا«
ف
یکی دیگر از آیههای استدﻻل
شده بر مدعای اهل سنت ،آیه »و ﻻ ت ِ
کسب کل ن ٍ
ً
)انعام (۱۶۴ :است .میتوان گفت ،اوﻻ عمومیـت آیـه بـه وسـیله ادلـه جـواز نیابـت از طـرف میـت
تخصیص خورده است ،و د وم اینکه ،بنا بر نظر مفسران ،این آیه درباره گناهان است؛ یعنـی گناهـان
هر کسی بر دوش خودش است )طبری .(۱۴۹/۸ :۱۴۱۵ ،در نتیجه این آیه ارتبـاطی بـه اعمـال نیـک و
صالح ،مانند قضای نماز و عبادات ،ندارد.
 .۲ .۴سنت پیامبر

و دیدگاه صحابه

یک .قطع اعمال به جز سه چیز در سنت پیامبر
به فرمایش رسول اکرم » :هنگامی که بنیآدم از دنیا چشم میپوشد ،عملش قطـع میشـود؛
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ٔ
صدقه جاری مثل مسجد و علم سودبخش و فرزند صالحی که برایش دعا کند«
به جز از سه چیز،
)نووی۹۰/۱ :۱۴۰۷ ،؛ مجموعة من العلماء .(۱ :۱۴۲۹ ،انسانی که از دنیا رفته اسـت ،از ایـن اعمـال بهـره
میگیرد ،زیرا او در حال حیات ،در پدیدآمدن این سه نقش داشته و بنایی ساخته که پـس از مـرگش
نیز در حال بهرهدهی است یا کتابی نوشته است که همگان از آن استفاده میکنند یا فرزنـد صـالحی
تربیت کرده که در حقش دعا میکند .اهل سنت در این روایـت ،بـه عبـارت »فرزنـد صـالحی کـه
برایش دعا کند« ،بر مدعای خود استدﻻل کردهاند که ذکر نشده است که فرزند صالح به جای میت
عملی یا عباداتی مانند نماز و روزه و غیر از آن را انجام دهد .لذا دعا برای میت ثواب دارد و ثـوابش
به میت میرسد ،اما اهدای عبادات به میت به این صورت که بـه جـای او عبـادت را انجـام دهنـد،
صحیح نیست )ابنعثیمین .(۱۶۱/۱۷ :۱۴۱۳ ،برای همین است که حنبلیها و حنفیها معتقدنـد ثـواب
ً
همه طاعات به میت میرسد .مثﻼ قرائت قرآن ،هنگامی که بدون مـزد بـرای میـت خوانـده شـود و
ثوابش به میت اهدا شود ،به میت میرسد؛ پس اگر قاری مزد بگیرد و برای میت قرآن بخواند ،قاری
ً
ثوابی نخواهد داشت و فقط مزدش را میگیرد ،ولی ثوابش کامﻼ به میت میرسـد )مخلـوف:۱۹۹۴ ،
ً
 .(۴۷۱/۵فقیهان امامیه در پاسخ به این استدﻻل اهل سنت گفتهاند :اوﻻ ،اینکـه نیابـت در واجبـاتی
مانند نماز صحیح نباشد ،ولی در اموری مانند صدقه ،دعا و استغفار صحیح باشد ،درست نیست؛
زیرا نیابت در این امور هیچ فرقی با هم ندارد )حلی .(۲۹۰/۲ :۱۴۱۹ ،دوم اینکه ،این دو دلیـل مـذکور
مسئله ّ
ٔ
حج و صدقه کـه
که اهل سنت به آن استدﻻل کردهاند ،هر دو عاماند و با جایزبودن نیابت در
ّ
محل اتفاق است ،تخصیص خوردهاند و هر پاسخی که درباره حج و صدقه داده شده ،درباره نماز و
روزه نیز میتوان مطرح کرد )همو .(۱۲۳/۲ :۱۴۱۴ ،امام صادق  در این باره میفرماید» :هـر کسـی
از مؤمنان اگر به نیابت از مرده ای ،عمل صالحی را انجام دهـد ،خداونـد ثـواب آن را بـرای آن فـرد
دوچندان نموده و به میت نیز نفع میرساند« )ابنبابو یه قمـی .(۱۸۵/۱ :۱۴۱۳ ،همچنـین ،مـیفرمایـد:
»نماز ،روزهّ ،
حج ،صدقه ،نیکی و دعا ،داخل قبر میت میشوند و ثواب آنهـا هـم بـرای کسـی کـه
انجام داده و هم برای میت نوشته خواهد شد«) ١٢حر عاملی .(۴۴۴/۲ :۱۴۰۹ ،پس بایـد ّ
توجـه داشـت
که پاداش صدقه ،حج ،دعا ،استغفار و مانند آنها به میت میرسد .سـوم اینکـه ،اعمـال انجـامشـده
برای مرده ،نتی ٔ
جه تﻼش خود او است که در ارتباط با تحصیل ایمان باعث شده است به نیابـت از او
عملی انجام دهند .چهارم اینکه ،خبر مذکور بر انقطاع عمل خـود شـخص مـرده دﻻلـت دارد ،در
ّ
صورتی که محل اخت ﻼف این است که عمل دیگران بـه او میرسـد یـا خیـر؟ )حلـی۳۴۱/۱ :۱۴۰۸ ،؛

١١

شهید اول.(۸۰/۲ :۱۴۱۹ ،
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دو .جایزنبودن نیابت از منظر صحابه
١٣
از ابنعمر و ابنعباس نقل شده است که » :کسی ،از طرف کس دیگـری نمـاز نمـیخوانـد«
)نسایی۲۵۷/۳ :۲۰۰۱ ،؛ زیلعی ،عبداللـه بـن یوسـف۴۶۳/۲ :۱۴۱۸ ،؛ صـقر .(۳۷۱/۸ :۱۹۹۷ ،از ایـن سـخن
برمیآید که جایز نیست کسی برای فرد دیگری نماز بخواند .برای همین است که بیشتر فقیهان اهل
ّ
سنت ،نیابت در نماز را پس از مردن ممنوع میدانند .در تأیید عبارت مذکور آمده اسـت کسـی کـه
ً
نمازی را فراموش کند هر گاه به یادش آمد ،فورا آن را بخواند و جز این هیچ کفارهای نـدارد .دربـاره
کلمه »فلیصلها« در حدیث گفته شده است ،این دلیل میشود بر اینکه اگر کسی بـه جـای دیگـری
نماز بخواند ،پذیرفته نمیشود؛ چون حضرت  فرموده است» :ﻻ کفـارة لهـا اﻻ ذلـک« )بغـوی،
ً
 .(۲۴۱/۲ :۱۴۰۳این یعنی فرد هر گاه یادش آمد ،فورا آن را بخواند .این حدیث ،دﻻلـت مـیکنـد بـر
اینکه اگر کسی فوت کرد و در زمان بیماریاش که در پی آن مرگش فرا رسید ،نتوانست نمازهایش را
بخواند ،جایز نیست به جای نمازهـایش ،گنـدم و غیـر آن را بـه فقـرا و مسـتمندان بـه عنـوان فدیـه
پرداخت کند )ابنحبان۳۷۳/۶ :۱۹۹۳ ،؛ دمیاطی.(۲۴۴/۲ :۲۰۱۰ ،
این دلیل که اهل سنت اقامه کردهاند ،با نقدهایی روبهرو است؛ نخست اینکه ،این استدﻻل بـه
فتوای صحابه است در صورتی که از پیغمبر اکرم  در نقل صحیحی ،به انجـامدادن قضـای روزه
میت سفارش شده است که نوعی عمل عبادی محض و بدنی است؛ پیغمبر اکرم  فرموده است:
١٤
»هر کس بمیرد و بر عهدهاش روزه قضا باشد ،ولی اش باید از طرف وی روزه بگیرد« )نووی ،بیتـا:
 .(۳۶۹/۶بنابراین ،فتوای اصحاب ،که مخالف با نظـر پیغمبـر اکـرم  اسـت ،پذیرفتـه نمـیشـود
)مبارکفوری .(۲۹/۷ :۱۹۸۴ ،ضمن اینکه روایت نخست مرفوعه است؛ ١٥بنابراین ،میان عبادات بدنی و
عبادات مالی تفاوتی نیست.
از سوی دیگر ،در صحیح بخاری در باب »من مات و علیه نذر« ،چنین آمده است» :ابـنعمـر
١٦
به کسی که مادرش مرده و بر ّذمه اش نماز بود ،دسـتور داد بـه نیابـت از مـادرش نمـاز بگـزارد«.
همچنین ،ایشان به زنی که نزدش آمد و گفت مادرش نذر کرده بود که در مسجد قبا نمـاز بخوانـد و
قبل از خواندن نماز مادرش مرد ،گفت» :به جای مادرت نماز بخوان؛ صلـی عنها« )بخـاری:۱۴۰۱ ،
 .(۱۵۵/۲۲نیز در نقلی دیگر آمده است زنی نزد ابنعباس رفت و گفت مادرم نذر کرده بود پیـاده بـه
مسجد قبا برود تا نماز بخواند ،ولی مرد .ابنعباس چنین فتوا داد که دخترش به جای مادرش برود و
در مسجد نماز بخواند )صقر .(۳۷۱/۸ :۱۹۹۷ ،در نقل دیگری هم آمـده اسـت ،کسـی از ابـنعبـاس
پرسید مادرش نذر کرده بود که ده روز معتکف شود .پس مرد و به نـذرش عمـل نکـرد .وی گفـت:
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»اعتکف عن امک« )ابنحجر عسقﻼنی ،بیتا .(۵۰۶/۱۱ :برای همین ،حنابله معتقدند اگر کسی بمیـرد،
در حالی که بر ذمه اش اعتکاف نذری باشد ،ولی و سرپرستش باید به جایش اعتکـاف را قضـا کنـد
)ابنقدامه .(۳۶۷/۱۱ :۱۹۹۹ ،در روایتی نیز آمده است بعد از اینکه برادر عایشه مرد ،عایشه به نیابت از
او اعتکاف کرد )ابنحزم اندلسی ،بیتا (۱۹۷/۵ :و اعتکاف نوعی عمل عبادی بدنی به شمار میآیـد .در
سخنی نیز از ابنعباس درباره فردی که نذر بر عهدهاش بوده و از دنیا رفته ،آمـده اسـت» :از سـوی
١٧
وی روزه به عنوان نذر گرفته میشود« )بیهقی.(۱۰۷/۲ :۱۴۱۰ ،
از آنجا که اقوال خود این صحابه در باب جواز نمازخواندن از طرف میت متفاوت اسـت و گـاه
بر جواز و گاه بر منع است ،این نقلها حجت نیستند .برخی گفتهاند میتوان میان دو دسته روایـات
جمع کرد ،روایاتی را که بر جواز انجامدادن عبادات دﻻلت میکنند میتوان مربوط به جایی دانست
که از طرف میت و مرده خوانده شود و روایاتی را که جایز نمیدانند مربوط به زمانی دانست که نماز
از طرف فرد زنده خوانده شود )زیلعی ،عثمان بن علی۴۶۳/۲ :۱۴۱۸ ،؛ شـوکانی(۱۵۵/۹ :۱۹۷۳ ،؛ در نتیجه
بعد از مرگ انسان میشود برای نماز و عبادتهای دیگرش ،که در زندگی به جا نیـاورده ،دیگـری را
اجیر کنند؛ یعنی به کسی مزد دهند که آنها را به جا آورد و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد
صحیح است .بنابراین ،این سخن که گفته شود ،هیچ نصی درباره صحت خوانـدن نمـاز بـه جـای
کسی دیگر یا پرداخت فدیه به جای دیگری وجود ندارد ،پذیرفتنی نیست؛ چراکه در خـود روایـات
ً
اهل تسنن صراحتا جواز نیابت در اعمال عبادی مانند نماز بیان شده است.
همچنــین ،م ـیتــوان گفــت نمــاز دیــن )بــدهی( اســت )لجنــة الفتــوی بشــبکة اﻻســﻼمیة:۲۰۰۹ ،
 ١٨.(۵۸۶۵/۱۱قانون این است که هر دین و بدهی باید از سوی میت پرداخت شود .روایتی از پیـامبر
اکرم  از طریق اهل سنت نقل شده است که حضرت فرمود» :همانا دین اﻻهی ،به قضا سزاوارتر
است«) ١٩نـووی(۱۰۷/۱ :۱۴۱۴ ،؛ و این روایت دﻻلـت مـیکنـد بـر اینکـه روزه از طـرف مـرده قابـل
قضاکردن است )عظیمآبادی .(۹۸/۹ :۱۴۱۵ ،از این روایت این علت به دست میآید که ٔ
ذمـه میـت بـه
این حق مشغول شده است )شنقیطی ،بیتا (۲۷/۱۳۳ :در نتیجه باید ذمه میت از این حق بـریء شـود.
بنابراین ،چه تفاوتی وجود دارد که قضای روزه یا حج از میت را بتوان انجام داد ،ولی نمـاز را نتـوان
انجام داد؛ با وجود اینکه هر دو در این علت که دین و بدهی اﻻهی هستند ،شریکاند.
افزون بر این ،در میان اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد که نائب در حج واجب از طـرف میـت،
دو رکعت نماز طواف را باید بخواند و این تناقض آشکاری در دیدگاه آنها است )ابنحزم ،بیتـا(۸/۷ :؛
زیرا این نماز نیابتی در طواف با دیگر نمازها چه تفاوتی میکند؟ برخـی در پاسـخ بـه ایـن اشـکال

بررسي مشروعيت نماز نيابتي براي ميت از ديدگاه مذاهب فقهي ٤١٣ /

گفتهاند مشروعیت دو رکعت نیابتی نماز طواف ،بـه تبـع و پیـرو از حـج اسـت و عبـادت اصـلی و
مستقلی نیست .در نتیجه بین عبادت اصلی و مستقل با عبـادت تبعـی و فرعـی در صـحت نیابـت
تفاوت است .در پاسخ میتوان گفت این مطلب و تفاوت بیانشده ،سـخنی بـدون دلیـل و پشـتوانه
علمی است.
در برخی از روایات آمده است فردی نزد پیغمبر اکرم  آمد و گفت » :ای پیامبر خدا ،مـن در
حال حیات پدر و مادرم به آنها نیکی کردهام .چگونه پس از وفاتشان به آنها نیکی کنم؟« .حضـرت
فرمود» :همانگونه که برای خودت نماز میخوانی ،برای آنها نیز نماز بخوان و آنگونه که روزههـای
خودت را میگیری ،برای آنها روزه بگیر و هنگامی که برای خودت صدقه میدهی ،از سوی آنها نیز
صدقه بده« )عینی ،بیتا ٢٠.(۱۱۹/۳ :در اینجا مقصود از نماز ،همان نمازهای روزانـه اسـت و بـه ایـن
معنا نیست که فرد در نماز برای آنها دعا کند؛ چون حمل لفظ بر دو معنای مختلف ﻻزم میآید کـه
جایز نیست ،بلکه مقصود خواندن نماز نافله و مستحبی از سوی مرده است .حداقل از این روایـات
برمیآید که خواندن نماز نافله و مستحبی از طرف میت صحیح و جایز است )سالم ،بیتـا :درس ،۵۲
 .(۴هنگامی که مشروعیت نماز نافله و مستحبی از طرف میت ،که عبادت بدنی محـض اسـت ،بـه
اثبات رسید ،مشروعیت خواندن نماز واجب از طرف میت نیز به اثبات میرسد.
 .۳ .۴مشروعیتنداشتن نماز نیابتی برخاسته از اجماع
برخی ،بر اساس اجماع فقهای اهل سنت ،مدعی شدهاند کـه از میـان عبـادات ،فقـط عبـادات
چهارگانه )دعا ،واجبات نیابتپذیر ،صدقه و عتق( را میتوان برای میت انجام داد و ثـوابش نصـیب
میت میشود و نماز ،جزء اینها نیست )ابنعثیمین۱۶۰/۱۷ :۱۴۱۳ ،؛ مجموعـة مـن العلمـاء .(۱ :۱۴۲۹ ،در
پاسخ میتوان گفت قول به جواز نیابت نیز در میان فقیهان اهـل سـنت وجـود دارد و ادلـهای ماننـد
چندین روایت ،دیدگاه جواز نیابت در عبادت را تأیید میکنـد )بخـاری۱۵۵/۲۲ :۱۴۰۱ ،؛ صـقر:۱۹۹۷ ،
(۳۷۱/۸؛ ضمن اینکه ظاهریها ،قضای نماز نذر میت و قضای نماز واجب میت را واجب میداننـد
)مبارکفوری ،(۲۲/۷ :۱۹۸۴ ،تابعان و علمای گذشته نیز ،نیابت در نماز را اجـازه دادهانـد )صـقر:۱۹۹۷ ،
 .(۳۱۸/۸از شافعیه نیز نقل شده است که میتوان از طرف میت در نماز ،حج و مانند آن نیابـت کـرد
)سیوطی ،بیتا .(۱۵۵/۱ :از سوی دیگر ،وقتی نیابت در حج صحیح باشد ،نیابت در نماز هـم صـحیح
خواهد بود؛ چراکه فقها میگو یند کسی که از سوی دیگری نیابت در حج مـیکنـد ،بـه جـای او دو
ً
رکعت نماز طواف را نیز میخواند )زیلعی ،عبدالله بن یوسف (۱۴۲/۴ :۱۴۱۸ ،و این نماز طواف ،حقیقتـا
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نماز است و عبادت مستقلی است که البته بخشی از عبادت دیگری مانند حج ،قرار گرفته است.
 .۴ .۴مغایرت استیجار و نیابت با پرورش نفس
با توجه به اینکه عبادات ،به مالی محض )زکات( ،بدنی محض )نمـاز و روزه( و مـالی و بـدنی
)حج( ،تقسیم میشود )کشمیری ،بـیتـا ،(۲۰۲/۲ :فقیهـان اهـل سـنت معتقدنـد نـوع دوم آن ،هرگـز
نیابت بردار نیست؛ زیرا نیابت با هدف تشریعش ،که تزکیـه و تربیـت نفـس انسـان اسـت ،سـازگار
نیست )مرغینانی ،بیتا۱۸۳/۱ :؛ ابنمفلح .(۶۸/۵ :۱۴۲۴ ،همچنین ،در واجبـات عینـی و عبـادات ماننـد
ً
نماز ،اصل آن است که شخصا انجام شود و نیابت و وکالـت از دیگـری در آن جـایز نیسـت ،مگـر
اینکه دلیلی وجود داشته باشد که در مثالی همچون حج ،نیابت از میت ایـرادی نـدارد .امـا دربـاره
نماز ،دلیل خاصی وجود ندارد )مجموعـة مـن العلمـاء۱ :۱۴۲۹ ،؛ صـقر۳۱۸/۸ :۱۹۹۷ ،؛ کاسـانی:۲۰۰۵ ،
.(۲۱۲/۲

در پاسخ به این استدﻻل میتوان گفت تحلیل مطرحشده مربوط به شخص در قید حیات است
که البته راجع به زندگان ،نیابت نه معقول است و نه دلیلی بر انجامدادن تکـالیف فـردی او از سـوی
افراد دیگر ،موجود است .گذشـته از آن ،در ایـن صـورت ،پـرورش نفـس صـورت نگرفتـه اسـت.
همچنین ،اگر به جای شخص زنده ،نیابت در نماز پذیرفته شود ،هر کـس میتوانـد همـه نمازهـا و
روزههایش را بخرد ،یا حتی پول بسیار پرداخت کند تا برایش نماز بیشتری بخوانند که آن دنیا ثـواب
بیشــتری نصــیبش شــود .بنــابراین ،تکــالیفی ماننــد نمــاز را هــر شخصــی بایــد در دوران حیـات و
زنده بودنش انجام دهد و تا وقتی که در قید حیات است )غیر از مواقع اضطراری( ایـن تکـالیف بـه
غیر منتقل نمیشود و در صورت ترک این اعمال ،مستحق عقاب میشـود .ایـن مطلـب ،مخـالفتی
ندارد که در زمان مرگ وی ،بتوان از سوی او نماز واجب را خواند .البته اگر میت در زمان حیـاتش،
ً
عمدا اعمال عبادی را ترک کرده باشد ،با انجام اعمال عبادی ولی ،مثاب نخواهد شد .امـا خداونـد
متعال از باب تعبد ،ولی میت را به آن فرمان داده و ثوابش فقط به ولی میرسد و به میت نمیرسد و
قضای به جای میت نامیدهاند )ابنزهـره .(۱۰۰ :۱۴۱۷ ،از
از باب اینکه میت کوتاهی کرده است ،آن را
ِ
اینرو است که برخی از فقیهان امامیه گفتهاند ثواب قضای اعمـال عبـادی ،در صـورتی اسـت کـه
ً
میت آنها را عمدا در حال حیاتش ترک نکرده باشد و قضای نمـاز در صـورتی اسـت کـه همـراه بـا
عذرهایی همچون بیماری ،سفر و  ...بوده باشـد نـه اینکـه میـت در حـال حیـات باشـد و توانـایی
انجامدادنش را هم داشته ،اما ترک کرده و نخوانده است )حلی.(۲۵۸ :۱۴۱۳ ،
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 .۵ .۴تعلق مستقیم امر به مکلف
امر به عبادت ،در اصل به هر مکلفی به صورت مستقیم تعلق گرفته ،و شـارع ،آن را از میـت در
زمان حیاتش خواسته بوده اسـت )سـبحانی .(۸۵۱-۸۵۰ :۱۴۲۴ ،در پاسـخ بایـد گفـت ،هرچنـد امـر
متوجه میت است ،ولی عمل ،گاه مباشری و گاه تسـبیبی اسـت .اگـر خـودش نمـاز بخوانـد عمـل
مباشری ،و اگر دیگری از طرف او نیت کند ،باز هم عمل او میشود ،منتها عمل تسـبیبی و تنزیلـی،
ً
و در واقع ،عمل دیگری ،تسبیبا کار میت میشود )طباطبایی قمی.(۱۶۷/۵ :۱۴۲۶ ،
نتيجه
از منظر مذاهب پنج گانه ،نیابت در نماز به هنگام حیات شخص وجود نـدارد ،ولـی پـس از وفـات
فرد ،از منظر امامیه جایز است و دلیل امامیه ،بیشتر مبتنی بر روایـات اسـت .بـرای قضـای نمـاز از
سوی میت به صورت نیابتی از نگاه مذاهب اربعه ،چند دیدگاه وجود دارد:
 .۱جواز نیابت برای قضای نمازهای نذری به جای میت؛ این گروه برای قـول خـود بـه چنـدین
روایت استناد جستهاند.
 .۲دیدگاه جمهور علما از حنفیه ،مالکیه ،شافعیه و حنابله :مجازنبودن نیابت به صورت مطلـق
برای قضای نماز به جای میت؛ چه نماز واجب روزانه یا نذر باشد ،چه با عذر و چه بدون عذر ترک
شده باشد.
 .۳جواز نیابت به صورت مطلق برای قضای نماز به جای میت؛ یعنی چه نذر باشد و چه فرض
و چه با عذر ترک شده باشد و چه بدون عذر .این قول قدیم شافعی است.
ً
بنابراین ،بیشتر علمای اهل سنت در باب نیابت در عبادات و طاعات ،کﻼ با نیابـت در طاعـات
مخالفا ند و برای قول خود بـه قـرآن ،سـنت ،اجمـاع و مغـایرت بـا اصـل پـرورش نفـس اسـتناد
جستهاند .با بررسی ٔ
ادله مذاهب اربعه و نقد آنها ،به نظر میرسد دیدگاه مشهور شیعه امامیه کـه بـه
جواز نیابت در نماز از طرف میت قائلاند ،به حقیقت نزدیـکتـر اسـت و ادلـه مخالفـان نقدپـذیر
است.
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پينوشتها
 .١نیــز نــک :.شــهید ثــانی۱۳۱-۱۳۰/۳ :۱۴۱۳ ،؛ کرکــی۳۶-۳۵/۴ :۱۴۱۴ ،؛ اردبیلــی۹۱-۹۰/۸ :۱۴۰۳ ،؛ فــیض
کاشانی ،بیتا۱۲-۱۱/۳ :؛ سبزواری۴۴۳/۱ :۱۴۲۳ ،؛ نراقی۱۸۳-۱۸۱/۱۴ :۱۴۱۵ ،؛ حـائری طباطبـایی:۱۴۱۸ ،
۱۸۱-۱۸۰/۸؛ عــاملی۳۱۳-۳۰۹/۱۲ :۱۴۱۹ ،؛ کاشــفالغطاء۷۸-۷۷ :۱۴۲۰ ،؛ وحیــد بهبهــانی-۱۷ :۱۳۱۰ ،
.(۱۸

ً
ً
 .٢همانگونه که ولی میتواند قضای میت را تبرعا به جا آورد ،دیگری نیز مـیتوانـد نمـاز قضـای میـت را تبرعـا بخوانـد
)فاضل لنکرانی ،بیتا.(۱۶۹/۲ :
 .٣در جعاله ،جاعل در مقابل انجامدادن عملی ،چیزی قرار میدهد و طرفی را مشـخص نمـیکنـد )شـهید اول:۱۴۱۷ ،
۹۷/۳؛ اردبیلی (۱۴۵/۱۰ :۱۴۰۳ ،و پس از عمل ،عامل مالک ُجعل و اجرت میگردد ،ولی در اجاره ،با نفـس عقـد،
اجرت ثابت میشود )شبیری زنجانی.(۶۰۴۵/۱۹ :۱۴۱۹ ،
َ
ْ
َ ْ ُ َ َ ْ َ ﱠ ﱡ ْ َ َ ُْ ُ َ َْ ﱠ
الر ُج َل َب ْع َد َم ْوته َق َال ْیل َح ُق ُـه ال َح ﱡ
الله  أی َشی ٍء ْیل َح ُق ﱠ
ـج َع ْن ُـه
ِِ
» .٤عن مع ِاو یة ب ِن عم ٍار الده ِنی قال قلت ِﻷِبی عب ِد ِ
الص َد َق ُة َع ْن ُه َو ﱠ
َو ﱠ
الص ْو ُم َع ْن ُه«.
َ َ َ َ
ْ َْ َ ََُْ ﱠ ُ ْ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ
ﱠ ََُ ْ َ ُ َ ْ
َ
یح ﱡ
ـج َو
الصدقة الج ِاریة تج ِری ِمن بع ِد ِه والولد الص ِالح یدعو ِلو ِالد ِیه بعد مو ِت ِهمـا و
» .٥ع ْن ُم َع ِاو یة ْبن ع ﱠم ٍار قال... :
َ َ ﱠ ُ َ ْ ُ َ َِ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ﱢ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
َ ﱢ َ َ َ
ُ
َ
َ
ْ
یتصدق عنهما و یع ِتق و یصوم و یصلی عنهما فقلت أش ِرکهما ِفی حجی قال نعم«.
َ َ َ ُْ ُ َ
َُ ْ ُ َ ُ َُ ْ َ َ َ ُ َ
ﱠ
ُ َ ﱢ َ ْ َ ََ َ َ
یت فقال ن َعم  ...فقلت له -فأش ِرک بـین رجلـین ِفـی
َ » .٦ع ْن ُع َم َر ْبن ِیز ید قال :قلت ِﻷِبی َع ْب ِد الل ِه  نصلی عن الم
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ
َ
َ
َر َ
ْ
کع َتین قال نعم«.
ِ
 .٧اینکه میت ،از اعمال خیر دیگران بهره میبرد به استناد روایـاتی اسـت کـه ایـن قاعـده از آنهـا برداشـت میشـود
)سبزواری.(۲۲۰/۴ :۱۴۱۳ ،
» .٨ان کلما جازت الصﻼة عن المیت جاز اﻻستئجار عنه«.
ّ
َ َْ َ َ ْ ْ
سان ِإﻻ ما َسعی«.
ن
» .٩و أن لیس ِل ِﻺ ِ
 .١٠این آیات ناظر به ماجرای عثمان است .او اموال فراوانی داشت و از اموالش انفاق میکرد .یکی از بستگانش ،بـه
نام عبدالله بن سعد ،گفت» :اگر به این وضع ادامه دهی چیزی برایت باقی نمیماند« .عثمان گفت» :من گناهانی
دارم که میخواهم به این وسیله رضا و عفو اﻻهی را جلب کنم« .عبدالله گفت» :اگر شتر سواریات را با جهازش
به من دهی من تمام گناهانت را به گردن میگیرم!« .عثمان چنین کرد ،و بر این قرارداد گواه گرفت ،و بعـد از آن از
ً
انفاق خودداری کرد .آیات فوق نازل شد و این کار را شدیدا نکوهید ،و این حقیقت را روشن کـرد کـه هـیچ کـس
نمیتواند بار گناه دیگری را بر دوش گیرد و نتیجه سعی و تﻼش هر کس به خـودش مـیرسـد )طبرسـی:۱۳۷۲ ،
۲۷۱/۹؛ زمخشری .(۴۲۷/۴ :۱۴۰۷ ،شأن نزول دیگرش درباره ولید بن مغیـره اسـت .او بـه سـوی پیـامبر )ص(
رفت و به اسﻼم نزدیک شد .بعضی از مشرکان او را سرزنش کردند و گفتند» :آیین بزرگان ما را رها کـردی ،آنهـا را
گمراه شمردی ،و گمان کردی آنها در آتش دوزخاند!« .او گفت» :راستی من از عذاب خدا مـیترسـم!« .شـخص

بررسي مشروعيت نماز نيابتي براي ميت از ديدگاه مذاهب فقهي ٤١٧ /

سرزنشکننده گفت» :اگر چیزی از اموالت را به من بدهی و بـه سـوی شـرک بـازگردی مـن عـذابت را بـر گـردن
میگیرم« .ولید بن مغیره این کار را کرد ،ولی مالی را که بنا بود بپردازد جز قسمت کمی از آن را نپرداخت! آیه فوق
نازل شد و ولید را بر رویگرداندن از ایمان نکوهید )کاشانی۸۳/۹ :۱۳۳۶ ،؛ آلوسی.(۲۴۸/۱۴ :۱۴۱۵ ،
ّ
 .١١و قوله علیه السﻼم» :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إﻻ من ثﻼث :صدقة جاریة ،أو علم ینتفع به من بعـده ،أو ولـد
صالح یدعو له«.
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ َ َ َ َ
َ
ﱠَ ُ َ ﱠُْ َ َ ﱡ َ ﱠ َََُ ﱡ َ ﱡ
الد َع ُاءَ -و َ
ْ ُ ُ ََ َ
یکت ُب أ ْج ُرُه ِلل ِذی
یت ِفی ق ْب ِر ِه الصﻼة والصوم  -والحج والصدقة وال ِبر و
» .١٢قال و قال  یدخل علی الم ِ
ْ َُُ َ َْ
یت«.
یفعله و ِللم ِ
» .١٣ﻻ یصلی احد عن احد«.
َ
َ َ
» .١٤من َمات َوع ِل ِیه ِصیام َص َام ع ُنه ولیه«.
 . ١٥مرفوعه خبری است که برخی از راویان در ابتدای سند آمـده و راوی آخـر بـدون ذکـر نـام واسـطههای خـود تـا
معصوم ،نقل حدیث کند» :رفعه إلی المعصوم« )سیوطی.(۲۳/۱ :۱۴۰۹ ،
َ ََ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ًَ َ َ َ ْ ُﱡ َ َ َ َْ َ َ ًَ ُ َ ََ َ َ ﱢ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ﱠ َ ْ
اس نح َو ُه«.
» .١٦وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها علی نف ِسها صﻼة ِبقب ٍاء فقال صلی عنها .و قال ابن عب ٍ
» .١٧و بما رواه ابن عباس عن النبی )صلی الله علیه و آله( فی النذر یصوم عنه ولیه«.
» .١٨عن أبی جعفر  قال ... :قال :یؤخر القضاء و یصلی صﻼة لیلته تلک« .زراره میگو ید به امام بـاقر  گفـتم
فردی بدهی از نمازش بر گردنش است؛ شب برمیخیزد تا آن را به جا آورد ولی میترسد که صبح شود و به نمـاز
شبش نرسد ]تکلیفش چیست[؟ امام  فرمود» :نماز قضایش را به تـأخیر بنـدازد و آن نمـاز شـبش را بخوانـد«
)ابنطاووس حلی .(۱۱ :۱۴۰۸ ،روایات دیگری نیز وارد شده است )نک :.ابنبابویه.(۲۹۶/۲ :۱۴۱۳ ،
» .١٩فدین الله احق بالقضاء«.

» .٢٠جاء رجل إلی النبی  و قال یا رسول الله کیف ابر ابوی بعد موتهما؟ فقال :أن تصلی لهما مع صﻼتک ،و ان
تصوم لهما مع صیامک ،و ان تصدق عنهما مع صدقتک«.
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نسائی ،احمد بن شعیب ) .(۲۰۰۱السنن الکبری ،تحقیق :حسن عبد المنعم شلبی ،بیروت :مؤسسة الرسالة.
نووی ،محیی الدین بن شرف ) .(۱۴۰۷صحیح مسلم بشرح النووی ،بیروت :دار الکتاب العربی.
نووی ،محیی الدین بن شرف ) .(۱۴۱۴اﻻیضاح فی مناسک الحج والعمرة ،بیروت :المکتبة اﻷمدادیة ،مکة المکرمة.
نووی ،محیی الدین بن شرف )بیتا( .المجموع شرح المهذب ،بیروت :دار الفکر.
نیآوردی ،علی بن محمد ) .(۱۹۹۹الحاوی الکبیر فی فقه مذهب اﻻمام الشـافعی ،تحقیـق :علـی محمـد معـوض و
عادل احمد عبد الموجود ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
وحید بهبهانی ،محمد باقر ) .(۱۳۱۰رسالة علمیة متاجر ،تهران :رضا تاجر تهرانی.
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