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 چکیده

ـ         ق بخشی از اموال میّ     حبوه و تعلّ   ثبوت حقّ  انی کـه موجـب     ت به ولد اکبر بـه نحـو مجّ
 را اداتی قرار گرفته و برخی از فقهـا   گردد، مورد استبع    حرمان سایر ورثه از آن بخش می      

در یکـی از ایـن      . انیـت حبـوه سـوق داده اسـت        ر نفـی مجّ   به سمت و سوی نظریاتی د     
ـ      ی میّ   قضای عبادات فائته  إزاء   حبوه در    نظریات، حقّ  گیـرد و     ق مـی  ت، به ولد اکبـر تعلّ

ی   ی وجوب قـضای عبـادات فائتـه         هاین در حالی است که ادلّ     . انی و بالعوض نیست   مجّ
شان و بر فرض ثبوت       فباشد و با اغماض از ضع       ت، مبتال به ضعف سندی و داللی می       میّ

 .گردد ق حبوه مشاهده نمیای بین عمل به این وجوب و تعلّ وجوب، مالزمه
 

 .ت، ولد اکبر، عبادات فائتهحبوه، ارث، میّ: ها کلید واژه
 

 بیان مسأله
در بعـض   ) حبـو  (ی  ذیل مـاده  . باشد  می) ح ب و  (ی    حبوه به لحاظ لغوی، مشتق از ماده      

 حباء به معنـی عطـاکردنی اسـت کـه           »عطاء بال منّ و ال جزاء      :الحباء«: آمده است کتب لغت   
 همچنین بعض کتب لغوی کـه دارای        )٣/٣٠٩فراهیدی،  (ت و پاداش و عوض باشد       بدون منّ 

ة أی عطاؤک   ل حبائک الجنّ  حبو فی الحدیث إن أوّ    «: اند رویکرد حدیثی هستند چنین نوشته    
 در حدیث وارد شـده کـه        »بغیر عوض یقال حبوت الرجل حباء بالکسر و المد أعطیتها لشیء          
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شود آن مرد را حباء دادم        لین عطای تو، همچنین گفته می     یعنی اوّ .  بهشت است  ،اولین حباء 
 )١/٤٥٠ طریحی،( با کسره و مد، یعنی فالن چیز را به او دادم بدون عوض

العطیة اصطالحاً تخصیص   : الحبوة«: نیز چنین آمده است   در خصوص معنای اصطالحی حبوه      
به   حبوه   »ته من المیراث  ت و مالبسه و مصحفه و خاتمه زائداً على حصّ         لولد األکبر بثیاب أبیه المیّ    ا

ی او و    ی پدر و البسه      مخصوص نمودن ولد اکبر است به جامه       ،لکن اصطالحاً . شود عطیه گفته می  
 )١٥٠ ه،اللّ فتح( قرآن و انگشتری او عالوه بر سهمی که از میراث دارد

ی مـصطلح در      باط معنای لغوی و اصطالح فقهی، در بدو نظر بایـد حبـوه            با لحاظ ارت  
ـ   شود  حکم  » و ال جزاء  «ت در تعبیر    ای دانسته و با دقّ      فقه را دارای ویژگی هدیه     ق کـه تعلّ

ـ    با این حال، مجّ   .  یا دادن عوضی نیست    إزاء انجام کار  حبوه، در    ق حبـوه و    انی بـودن تعلّ
ی   ادات در اذهان گردیده و این استبعادات، انگیزه       حرمان سایر ورثه، موجب برخی استبع     

. نفی اصل حبوه یا اشتراط ثبوت آن به انجام کار یا دادن عـوض را تقویـت نمـوده اسـت     
یک نمونه  ) ٥٨٣ـ٥٨٢سید مرتضی،   (قول به احتساب قیمت حبوه و اخذ آن از ولد اکبر            

ال دیگری نیـز در ایـن   انیت حبوه مطرح شده و اقو     از اقوالی است که در راستای نفی مجّ       
ت ی میّ   ی وجوب قضاء عبادات فائته      ی این اقوال، نظریه     از جمله . هستندطرح  راستا قابل   

ه الولد األکبر   ح األکثر بأنّ  صرّ« :ق حبوه به انجام این وجوب است      بر ولد اکبر و اشتراط تعلّ     
ة عن التخصیص کمـا     هم قرنوا بینهما و بینه و األخبار خالی       هم جعلوه بإزاء حبوته ألنّ    و کأنّ 

اکثـر فقهـا تـصریح    » الةأطلقه ابن الجنید و ابن زهرة و لم نجد فی أخبار الحبوه ذکر الصّ         
. اند اش قرار داده  حبوهءزاإمثل اینکه نماز را در . اند که منظور از ولیّ، ولد اکبر است  کرده

یـات، از بیـان ایـن       که روا   درحالی. اند  چرا که بین نماز و روزه و حبوه، ارتباط ایجاد کرده          
. انـد    نیـز آن را مطلـق آورده       هکما اینکـه ابـن جنیـد و ابـن حمـز           . تخصیص، خالی است  

 )٢/٤٤٨ل، شهید اوّ(همچنین ما در روایات حبوه، ذکری از نماز نیافتیم 
ـ           ق حبـوه، چنـین شـرطی       همچنین در برخی کتب فقهی، در مقام احصاء شروط تعلّ

فات أباه من صالة و صیام و فى اعتبـاره قـوالن و             تاسعها أن تقضى ما     « :شود  مشاهده می 
ح ابن حمزة جاعالً لحبوه عوضاً عن القضاء فـإذا لـم یفعـل المعـوض لـم                  رط صرّ بهذا الشّ 
ـ   الزم غیر ظاهر و انّ     العوض و األظهر عدم االشتراط و التّ       یستحقّ ت النـصوص علـى     مـا دلّ

بطـل االسـتحقاق و علیـه    استحقاقه لها و على وجوب القضاء فإذا لم یفعل عـصى و لـم ی              
نهمین شرط در ثبوت حبـوه ایـن        » فل و المجنون لها و إن لم یقضیا       ع استحقاق الطّ  یتفرّ

ی اینکـه ایـن شـرط چقـدر          درباره. ی پدر خود را قضا نماید       ی فائته   است که نماز و روزه    
انجـام   إزاء صریحاً بیان کرده و حبوه را در         هاین شرط را ابن حمز    . اعتبار دارد دو قول هست    
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لکـن  . به این ترتیب اگر آن وظیفه را انجام ندهد این اجرت را هم ندارد             . قضا، قرار داده است   
بلکـه  . اظهر این است که این مطلب، شرط نیست و تالزم بین حبوه و قضا هم روشن نیست                

نصوص بر ثبوت حبوه، داللت داشته و همچنین بر وجوب قضا که اگر انجـام نـداد معـصیت                  
بر این منوال، حکم استحقاق کودک و دیوانه کـه  . شود  باطل نمی  او ا استحقاق امّ ،کرده است 

 )٢٣٩ـ٢٣٨شهید ثانی، . (شود  هم معلوم می،صالحیت قضا ندارند
ل عای اوّ مـدّ . عا مواجـه هـستیم     ما در این مقام با دو مـدّ        :توان گفت   با این لحاظ می   

 عمـل بـه     ،م اینکه عای دوّ اوست و مدّ   ولد اکبر    ۀت بر عهد  ی میّ    قضاء عبادات فائته   ،اینکه
 :لذا مسأله را باید در دو جهت طرح نمود. ق حبوه به ولد اکبر استاین وظیفه، شرط تعلّ

ی از اتقـان  ی مستمسکه، در مقام اثبات این وظیفه، تا چه حدّ هل اینکه ادلّ جهت اوّ ـ
  هستند؟کافقهی برخوردار بوده و به لحاظ وزانت علمی تا چه مقدار، قابل اتّ

 آیا بین عمل ولد اکبر بـه  له و ثبوت وجوب،م اینکه با فرض تمامیت آن ادّ جهت دوّ ـ
 اگـر   ،ای وجود دارد؟ به نحوی که بتوان گفـت           از این حیث و ثبوت حبوه، مالزمه       تکلیف

 عمل نکرد از حبوه محروم خواهد شد؟
 .قرار گیردمورد بررسی  روایات مربوطه ،برای پاسخ به این دو پرسش، الزم است

 
 تعیین منبع جامع روایات مربوطه

 : پرداخته استروایات مربوط به این مسأله در دو جا به نقل هعوسائل الشیّکتاب صاحب 
بـاب  «:  چنین اسـت  آنلوات، باب دوازدهم که عنوان  ، أبواب قضاء الصّ   لوةکتاب الصّ . ١

ـ   وم و الحجّ و جمیع العبادات       الة و الصّ  استحباب التطوّع بالصّ   ت و وجـوب قـضاء      عـن المیّ
ی نمـاز و روزه و حـجّ و           بـاب اسـتحباب انجـام داوطلبانـه       » الة لعذر الولی ما فاته من الصّ    

ت، نماز او را کـه از روی عـذر،          ت و وجوب قضا کردن ولی میّ      ی عبادات از جانب میّ      همه
 )٨/٢٧٦ عاملی، حرّ(فوت شده است 

 چنـین    آن یست و سوم کـه عنـوان      رمضان، باب ب  ، أبواب أحکام شهر     ومکتاب الصّ . ٢
ـ     باب أنّه یجب أن یقضى أکبر األوالد الذکور ما فات المیّ          «: است ن مـن   ت من صـیام تمکّ

ن لم یجـب القـضاء إلّـا أن    قضائه و لم یقضه فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز فإن لم یتمکّ        
ن پـسران   تـری  باب اینکه بر بـزرگ    » یفوت لسفر و إن کان له مال تصدّق عن کلّ یوم بمد           

توانسته قضا کند و نکـرده را قـضا           ت، فوت شده و می    ای که از میّ     ت، واجب است روزه   میّ
ـ   .  جایز است  ،ت، قضا کرد  ی میّ   هپس اگر کسی به دلخواه از ذمّ      . نماید ت، همچنین اگر میّ

و . توانایی قضا نداشته، قضا بر ولد اکبر، واجب نیست مگر از بابت سفر، روزه نگرفته باشد             
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ی نگرفته    ت بر قضا، اگر مالی بر جای گذاشته، بابت هر روز روزه           ض عدم توانایی میّ   در فر 
 )١٠/٣٢٩ عاملی، حرّ( .شود یک مد طعام، صدقه داده می

 
 الة نقد سند و داللت روایات کتاب الصّ

لی و آخری   روایت نقل کرده که غیر از اوّ       ٢٧،  وسائلربط، مرحوم صاحب      در باب ذی  
غیاث سلطان الوری لـسکان     «همگی منقول از کتابی به نام       ) ت و هفتم  ل و بیس  روایت اوّ (
بیست و پنج   . باشد  این کتاب بنا بر مشهور، از کتب سید بن طاووس می          . باشد   می »ریالثّ

 در باب تشویق افراد بـه انجـام اعمـال            آن ن کتاب، در این باب آمده که اکثر       روایت از ای  
ـ        آن ،بر وجوب ت بوده و عمدتاً داللتی      خیر برای میّ   ضـمن  . اً نـدارد  هم بر ولد اکبـر خاصّ

دو روایت  . گردد  ی اعمال خیر می     اینکه اختصاص به نماز و روزه نیز نداشته و شامل همه          
 نقـل   )٢/٧٤ل،  شـهید اوّ  ( ذکری و دومی از     )٢/١٢٧کلینی،  ( کافیلی از   ل و آخر که اوّ    اوّ

هـا   م وجـوب از آن ند که تـوهّ معدودی از روایات باب هست    . دارد استحبابی   لحنشده نیز   
 . شد بررسی خواهیم کهممکن است 

چه چیزی  » جل منکم أن یبرّ والدیه حیین و میتین       ما یمنع الرّ  «ل، تعبیر   در روایت اوّ  
 عـاملی،   حـرّ (شود مردی از شما، به والدین خود مرده یـا زنـده، نیکـی نمایـد؟                   مانع می 

 طبعاً با تعبیر الزامی،     ، وجوبی باشد  اگر مطلب .  آمده که ظاهر در استحباب است      )٨/٢٧٦
 خصوصاً کـه در آخـر       )نه با چنین تعبیری که حالت تشویق و ترغیب دارد          (شود  ذکر می 

ی ایـن     که خداوند بـه واسـطه     » ه عزّوجلّ ببرّه و صلته خیراً کثیراً      فیزید اللّ «روایت، تعبیر   
آمـده کـه صـریح در        )٨/٢٧٧،  همان(نیکی و خیررسانی، خیر کثیری بر او افزون نماید          

. گردد نیز اطالق دارد و شامل ولد اکبر و اصغر می» جلالرّ«تعبیر . وعد ثواب و استحباب است
 و  ه چرا که به صراحت از صـدق       ؛ آن نیز در متن روایت، اختصاص به نماز و روزه نداشته           مفادّ

واجـب   و حـجّ  ) زکات( واجب   ۀروشن است که اگر منظور، صدق     . حج نیز نام برده شده است     
 ضمن . هستند ، نسبت به آن مسؤول    هی ولد اکبر نیست و تمام ورث         این دو امر بر عهده     ،باشد

اگر هم منظور، . شود ت و قبل از تقسیم میراث، خارج می       ی آن، از اصل اموال میّ       اینکه هزینه 
 چرا که به ضرورت اسالم، ؛ ندبی باشد که اصل وجوب، منتفی استی استحبابیه و حجّ صدقه
  . اصل چیزی واجب نباشد، قضای آن نیز واجب نخواهد بودوقتی

جل هل یصلح له أن یصلّی أو یصوم عن بعـض           الرّ«: م، تعبیر چنین است   در روایت دوّ  
 نماز بخوانـد یـا روزه        آن ه است که از جانب بعضی از اموات       آیا برای مرد، شایست   » موتاه؟

ل عمل، متناسب بوده و داللتی بر        این تعبیر نیز با سؤال از مشروعیت اص        )همان(بگیرد؟  
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ایـن امـر را تأییـد نمـوده       ) الـسّالم   لیهع( ی روایت آمده که معصوم      در ادامه . وجوب ندارد 
 زیـادی، گـسترش داده و آن را از          ، مطلب را تـا حـدّ      »بعض موتاه «کما اینکه تعبیر    . است

 شده و تفاوت    م نیز در همین سیاق، ذکر     روایت سوّ . نماید  اختصاص به ولد اکبر خارج می     
 ،دهد  روایت چهارم نیز مطلب را بیشتر گسترش می)همان(م ندارد معتنابهی با روایت دوّ

شـود؟    آیا از جانـب مـرده، نمـاز خوانـده مـی           » یصلّی عن المیّت  «چرا که در آن از تعبیر       
ای چه پدر و چه مادر و چـه           لذا هر مرده  .  استفاده شده و این تعبیر، اطالق دارد       )همان(

ـ                ارحا ت، قابـل   م و چه غریبه، را شامل گشته و در مقام اثبات مشروعیت انجام نماز از میّ
ا نه از اصل مشروعیت عمل بلکه روایت پنجم نیز پرسش است امّ. باشد طرح و بررسی می

توانـد نمـاز از جانـب         و غیر شیعی، مـی    ) السّالم  لیهمع(ه  از اینکه آیا فرد غیر عارف به ائمّ       
آن » ا مـسلم عـارف    ال یقضیه إلّ  «: آید  ا خیر؟ که طبق نقل، جواب می      ت شیعی بخواند ی   میّ

 واضح است که مقام، مقام تعیین شرایط )٨/٢٧٨، همان(را جز مسلمان شیعه، قضا نکند 
 . چه ولد اکبر و چه غیر او؛نیقاضی است و نه اثبات وجوب قضا بر شخص معیّ

باسناده إلـى  «: یت، چنین استروا. باشد  ی بررسی بیشتر می     ا روایت ششم، شایسته   امّ
جل یموت و علیه صـالة       فی الرّ  )المعلیه السّ (ادق  محمّد بن أبی عمیر عن رجاله عن الصّ       

روایـت شـده کـه      ) الـسّالم   علیـه ( از حـضرت صـادق    » اس به یقضیه أولى النّ  : أو صوم قال  
: اش اســت فرمــوده میــرد و مقــداری نمــاز یــا روزه بــر عهــده ی مــردی کــه مــی دربــاره
 ،شـود   طـور کـه مالحظـه مـی         همان )همان( .کند  ترین مردم به او، آن را قضا می         تهشایس

 . داند می» اس بهأولی النّ«ی  ت را بر عهدهی میّ روایت، قضای نماز یا روزه
 اگر منظور از این اولویت، اولویت عرفی باشـد، ایـن   :خصوص این عنوان باید گفت  در

نباشد و فرزندی که بیشتر مـورد اعتمـاد پـدر و    تر  تواند منحصر به پسر بزرگ  اولویت می 
ـ   عرفاً از پسران دیگر، بر پدر، اُ       ،بوده است ... ی اطرافیان و    عالقه کمـا  . شـود   ی مـی  ولی تلقّ

م را معتمد دانسته و از ایـن        اث بعد از موت او، پسر دوّ      اینکه اگر پدر در حین حیات و ورّ       
 به او در امری اطمینان نکننـد،        ،استل، فردی ناالیق و غیرقابل اعتماد       جهت که پسر اوّ   

تـی اصـالً فرزنـد    کما اینکه اگـر میّ . گردد ی میم، اولی بر پدر، تلقّ  از منظر عرفی، پسر دوّ    
.  را از سایرین بر او اولـی دانـست          وی توان عرفاً کسی از بستگان      هم می   باز ،نداشته باشد 
رد معتمدی از بستگان کـه      شناس یا برادری دلسوز و یا ف         گاه پدری وظیفه   ،در این مواقع  

ـ  «تواند به عنوان       می ، با او بیش از سایرین، مراوده داشته       ت در حال حیات   میّ اس أولی النّ
ی روشـن،    باید ایـن اولویـت در نـصّ        ،اگر هم منظور، اولویت شرعی است     . ی گردد تلقّ» به

نات، در  تـوان بـا استحـسا       و نمی  ضاً ولد اکبر را تفسیر آن دانست      تعیین گردد تا بتوان فر    
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عی د ثبوت حبوه برای ولد اکبـر، مـدّ        توان به مجرّ    کما اینکه نمی  . این خصوص حکم کرد   
ـ  ؛هست» تاس بمال المیّ  أولی النّ «ولد اکبر   . باشد  می» اس به أولی النّ « وی   ،شد أولـی  «ا   امّ
توان    به صرف این روایت نمی     ،بنابراین. مورد تردید و اشکال است    بودنش  » تاس بالمیّ النّ

 . ی ولد اکبر نهاد هبر ذمّچیزی 
در فرضی است که سند روایت، تامّ بوده و به صـدور آن             گفته شد،   ی آنچه     البته همه 

اما آنچه در تحقیق سـندی بـر مـا روشـن            . شوداطمینان حاصل   ) السّالم  لیهع( از معصوم 
 . نیستاعتماد شود این است که سند نیز تمامیت نداشته و قابل  می

غیـاث سـلطان    «ین شکل است که مصدر اصلی روایت، کتـاب          تقریب ضعف سند به ا    
 و  کـافی کتـاب مـذکور، نـه چـون         . باشد  فات سید بن طاووس می     است که از مؤلّ    »الوری

کمـال   و خـصال  هستند و نـه بـسان   ه است که اساس روایات شیع    ه، از کتب اربع   تهذیب
خود سید بـن    . رود  ی احکام به شمار م    مهمجزء مدارک   ... ومقنعه   و   ثواب األعمال  ،ینالدّ

 و  )٤٨ــ ٤٥ابن طاووس،   (باشد    قمری می  ٦٦٤ای  قمری بوده و متوفّ    ٥٨٩د  طاووس متولّ 
حـدیثی او   کتب  رین بوده و     از متأخّ  ،از این جهت  . آید  از علمای قرن هفتم به حساب می      

مین متقـدّ . ی گردد طراز تلقّ    هم ،اند  مین در امر حدیث، نگاشته    تواند با کتبی که متقدّ      نمی
 گاه دو سـه     ،)السّالم  لیهمع( ها و اصول و مرویات معصومین      اند که بین آن     ر دورانی بوده  د

که بین ابن طاووس و اصول و مرویات، گـاه تـا              حالی در. واسطه بیشتر، حائل نشده است    
شود کـه در نظـر بـدوی، معرضـیت ضـعف را در حـدیث،             نزدیک بیست واسطه واقع می    

توان در اثبـات      مر، اکیداً مورد سؤال است که چطور می       ضمن اینکه این ا   . کند  تشدید می 
ها در کتب و مجامع      ک کرد که عینیت آن قرن     ت، به روایتی تمسّ   یّحکمی با این حد اهمّ    

ی فـالن بزرگـوار،       نبوده و ناگهان در قرن هفتم از مجموعـه        مشهور  ،  شیعهروایی معروف   
؟ چـرا از ایـن      ! پیـدا کـرده اسـت      یکم به جاهای دیگر نیز تسرّ       سر بر آورده و از آنجا کم      

 ایـن   ،عی اسـت  ل نقل، مدّ   اثری نیست؟ با اینکه ابن طاووس در اوّ        هحدیث، در کتب اربع   
 چـرا در هـیچ یـک از آثـار           ،عمیر نقل شده اسـت      ابی  حدیث از إسناد شیخ طوسی به ابن      

 هیچ استناد یا خبـری    ...) ونهایه  ،    مبسوط،  إستبصار،  تهذیب(روایی و فقهی جناب شیخ      
 تـذکرة الفقهـاء    ،لین منبعی که به این حدیث استناد کـرده        از این حدیث نیست؟ چرا اوّ     

عالمه (؟  فوت نموده است   قمری   ٧٢٦ی آن طبق نقل مشهور، در سال          است که نویسنده  
ـ      الع بوده اطّ   آیا فقهای چند قرن قبل، از این حدیث بی         )٤٩٥ی،  حلّ الع داشـته   اند و یا اطّ
 اند؟ دهت ندایّاهمّا چندان امّ
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کا بر این حدیث را مـشکل       حال این اشکاالت مهم، در این مقام، وارد است و اتّ           ر ه به
ه مضاف بر اینکه به لحاظ خفاء وسائط بین سید و اصول منقوله، مرحوم آیت اللّ              . کند  می

کای بر آن تصریح کرده      و عدم قابلیت اتّ    غیاث سلطان الوری  خوئی، به ضعف طرق کتاب      
ت سند سـید تـا شـیخ نیـز مـشکل کـامالً              بر فرض صحّ   )٢٤٠ـ٥/٢٣٩بروجردی،  (است  

 و )٦٤٧ ترابـی، (اشـکال اسـت    عمیر، محلّ ابی  چرا که اسناد شیخ به ابن     . شود  مرتفع نمی 
 )٦٥ـ١/٦١خوئی، (عمیر  ابی ت استناد به مرسالت ابنهمچنین صحّ

ت هفتم باب نیـز بـا   روای. ماند با این اوصاف، جایی برای استناد به روایت مزبور، باقی نمی      
شود و در فضای  آغاز می) ٨/٢٧٨عاملی،  حرّ(رسد؟  ت میآیا به میّ» یصل إلی المیّت«پرسش 

روایت هشتم نیـز پرسـشی در همـان         . پرسش از واقعیت تکوینی است و نه وجوب تشریعی        
اشـکال  » ما یصنع و له أجر آخر بـصلة بقرابتـه           ال بأس به یؤجر فی    «حال و هواست و با پاسخ       

 دارد از بابـت رسـیدگی بـه         ندارد، در آنچه انجام داده مأجور است و همچنین اجـر دیگـری            
روایت نهم و دهم نیـز      . شود که مطلب، ندبی و استحبابی است        روشن می ) همان(ش  نزدیکان

عطـف شـده    » قرابتـی «بـه   » أصـحابی «با این تفاوت که در روایت نهم،        . به همین سیاق است   
 )٨/٢٧٩، همان(به نحو مطلق، آمده است » المیّت«تعبیر و در روایت دهم، ) همان(

جزء اعمالی  » دعاء«و  » هصدق «،»هعمر «،»حج «،»صوم «،»صلوة«روایت باب،   ده  تاکنون،  
در روایت یازدهم، . ت، مورد توصیه قرار گرفته بودی میّ ها درباره قرار گرفتند که انجام آن

شود و   که به موارد، اضافه شده پرسش می      » عتق«ی برخی از آن اعمال و همچنین          درباره
اش   ها خوب است و فایده     ی آن   همه»  ذلک حسن یدخل منفعته علی المیّت      کلّ«با تعبیر   

. دهـد   ی اعمال را به هر کار خیری گـسترش مـی             دایره )٨/٢٧٩،  همان(رسد    به مرده می  
ه در  بـا ایـن مالحظـه کـ    )همـان ( .روایت دوازدهم و سیزدهم نیز در همین سیاق اسـت     

استفاده شده و ممکن است منظـور، نمـاز         » لوة علی المیّت  الصّ«روایت سیزدهم، از تعبیر     
 و روایـت  )٢٨٠ــ ٨/٢٧٩، همان(ت است  از میّهروایت چهاردهم در باب صدق .  باشد تمیّ

 و اطـالق    )٨/٢٨٠،  همـان (ای    هـر عمـل شایـسته     »  عمل صالح  کلّ«پانزدهم نیز با تعبیر     
 را هم از حیث کـار و هـم از حیـث مـرده، بـاز و وسـیع، اعـالم                      ی مطلب   ، دایره »تالمیّ«

ر را بیان کرده و نسبت بـه        ت همان سخن مکرّ   در روایت شانزدهم نسبت به میّ     . نماید  می
روایت هفدهم، شبیه روایـت چهـاردهم       .  که مورد بحث نیست    )همان(ای دارد     ، نکته حّی

وایت ششم و از این جهت، بسان       ای در موارد و روایت هجدهم نیز شبیه ر          است با توسعه  
 .تر است ی بررسی دقیق آن روایت، شایسته
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از لکـن  . از لحاظ ضعف سند، کلیت سخن همان است که در ذیل روایت شـشم آمـد          
ـ     «: آمده اسـت  در روایت   . لحاظ داللت، نوعی ابهام در آن موجود است        ه بـن   عـن عبـد اللّ

تـی دخـل وقتهـا قبـل أن یمـوت المیّـت             الة الّ الصّ:  قال )المعلیه السّ (ادق  سنان عن الصّ  
نمـازی کـه    : روایـت شـده فرمـود     ) الـسّالم   لیهع(از امام صادق  » اس به یقضی عنه أولی النّ   

کنـد    اس به او، از جانب او قضا می       ش قبل از اینکه میّت بمیرد داخل شده را أولی النّ          وقت
ا نخوانده و در    ت آن ر   ظاهر تعبیر با نمازی که وقت آن داخل شده و میّ           )٨/٢٨١،  همان(

ـ        یعنی شامل آخرین نمازی می    . همان وقت، مرده تناسب دارد     ـ    هشود کـه بـر ذمّ ت ی میّ
دخـل  «با این حال، ممکن است کـسی از تعبیـر           . آمده و قبل از ادای آن، از دنیا رفته است         

ـ    برداشت کند هر نمازی ولو از بیست سال قبل بر عهده          » وقتها ت آمـده و نخوانـده را       ی میّ
این برداشت، از این جهت که با ظهور عبارت و متفاهم عرفـی آن، تناسـب                . شود  شامل می 

عـا  ک شده و ادّ   تمسّ» قبل«البته شاید به اطالق     . گردد  ی می شایانی ندارد برداشتی بعید تلقّ    
 و از ایـن رو شـامل هـر          ،بعیـد » قبـل «قریب باشد یا    » قبل«کند    فرقی نمی » قبل«گردد این   
 اگـر منظـور معـصوم     . ذ بـه ایـن اطـالق، خـالی از اشـکال نیـست             ا اخـ   امّ ؛گردد  نمازی می 

 لفظ جمـع و بـا تعـابیر    بهتر است با ،ت استوجوب قضای مطلق نمازهای میّ   ) السّالم  لیهع(
  .و مانند آن بیان شود» تة المیّی کانت علی ذمّوات التّالصلّ«رسایی از قبیل 

سخن حول روایت، کفایـت      همین مقدار    ،حال از این جهت که سند تامّ نیست        ر ه به
روایـت نـوزدهم، بیـستم، بیـست و یکـم، بیـست و دوم و                . کرده و نیازی به اطاله نیست     

بیست و سوم نیز همگی در سیاق واحدند و داللت بر قضای اعمال خیر و حسن از جانب          
» أعماله الحسنة کلّها  «و  » فعله الحسن «و  » فعال الخیر «و  » فعاله الحسن «تعبیر  . ت دارند میّ

أعماله « داللت بر ندب و استحباب داشته و از اینکه برای            )همان(که در این روایات آمده      
 منظـور از قـضا، مـصطلح        ؛گردد   معلوم می  ،، امر به قضا آمده    »العتق«و همچنین   » الحسنة

 و اجراسـت    ءبلکه منظور، همان ادا   . نیست) که برای جبران واجب فائت، جعل شده      (قضا  
از وحدت سیاق هـم ممکـن اسـت         . شود  میبیان  ) قضی یقضی (عل  عربی با ف  زبان  که در   

بـر فـرض   . ست و نه وجـوبی  اها ، قسم ندبی آن »الصوم«و  » الحجّ« منظور از    ،برداشت شود 
 یا سایر مبانی و     هعدم قبول این معنا و یا اضافه کردن قسم وجوبی در پرتو اولویت قطعی             

ـ   وجوب کفایی انجام حـج و روزه ،ه کردتوان تفوّ   له، نهایت سخنی که به آن می      ادّ ت ی میّ
 . اث یا ولد اکبرفین و نه خصوص ورّی مکلّ هاست بر عامّ

ی انجـام     روایت بیست و چهارم و بیست و پنجم، در مقام بیان واقعیت تکوینی فایده             
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اکثر روایات سابق، ربـط و      مانند   و   )٢٨٢ـ٨/٢٨١،  همان(ت است   عمل صالح از جانب میّ    
 نیـز ظـاهراً   )٨/٢٨٢ عـاملی،    حرّ(در روایت بیست و ششم      . بر ندارد خصوصیتی بر ولد اک   

 ،ی ورثه اسـت     ت بر عهده  ین میّ ین است و انجام دِ     القا شود از آنجا که نماز، دِ       ،سعی شده 
بر این  . ی او را تفریغ نمایند      هت را بر عهده گرفته و ذمّ       قضای نماز میّ   ،ندفپس ورثه موظّ  

مطلب این است که ظاهر روایت، تشبیه اسـت و در           . ی وجود دارد  ی مهمّ   سخن، مالحظه 
همین مقدار که وجـه     . به یکی باشد    هه و مشبّ  ی خصوصیات مشبّ    تشبیه، الزم نیست همه   

 معتنابهی وجود داشته و در دیدگاه مخاطب، دارای ظهـور باشـد کـه از آن جهـت،                   شبهِ
ت و ابـدیت و  یّند اهمّتوا این وجه شبه در این مقام، می      . کند  تشبیه واقع شده، کفایت می    

توانـد بـه ضـیق و         همچنین می . عدم وجود راه فرار برای شانه خالی کردن از عهده باشد          
. د ناظر باشـد کن تنگی که از هر دو حاصل شده و فکر و ذکر انسان را به خود مشغول می             

یـن بـشری را ورثـه       طور کـه دِ     عین هم باشند و همان     جزئیاترحال الزم نیست در      ه به
 خـود   ین الهی، حساب و کتاب    دِ. ین الهی نیز به همین شکل، پرداخته شود       ازند دِ پرد  می

بر فرض قیـاس هـم      . تواند با دین بشری، قیاس شود        نمی  آن را داشته و در تعیین احکام     
ی ورثه هـستند و نـه فقـط       ت، لحاظ شده و مسؤول آن، همه      دیون عادی میّ  مانند  نهایتاً  

روایت بیـست و  . ی ولد اکبر نهاد توان چیزی بر عهده   ز نمی فلذا از این روایت نی    . ولد اکبر 
 و کالم در آن، همان کالم نـاظر بـه    )همان(هفتم نیز بسیار شبیه به روایت نوزدهم بوده         

 .روایت نوزدهم خواهد بود
عای وجـوب قـضاء عبـادات       ی باب، معلوم شد که مدّ       گانه  هفت و   با بررسی روایات بیست   

از بین این همه    . ت بر ولد اکبر به استناد روایات این باب، سست و غیرمتقن است            ی میّ   فائته
ی اشـکاالت     گشت که با اغماض از همـه        برمی» اس بالمیّت أولی النّ «روایت، تنها دو روایت به      

عا، بـه نحـو     سندی و رجالی و داللی، مرادی کامالً منطبق با ولد اکبر نداشته و بـر ایـن مـدّ                  
ـ    این از جهت اوّ   . کا نیستند تّانحصاری، قابل ا   ی   ربـط و مالزمـه    (م  ا در جهـت دوّ    ل بحث و امّ

ترین سخنی در باب حبوه ولو به نحو اشاره، در روایات            نیز کوچک ) ثبوت حبوه و وجوب قضا    
م از أبـواب أحکـام شـهر رمـضان،          باب بیست و سوّ   (لذا به روایات باب بعدی      . فوق دیده نشد  

 .خواهد شدرده و این باب نیز با لحاظ این دو جهت، بررسی مراجعه ک) وسائلوم کتاب الصّ
 

 ومنقد سند و داللت روایات کتاب الصّ
اش  پس هر کس از خـانواده » فلیقض عنه من شاء من أهله«ل باب، تعبیر    در روایت اوّ  
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بـا  » شـاء « آمـده کـه بـه لحـاظ تعبیـر      )١٠/٣٢٩، همـان (خواست از جانب او قضا نماید   
ی مخاطبان ایـن امـر نیـز شـامل            دایره. وجوب کفائی، تناسب دارد   استحباب یا حداکثر    

چـه رسـد کـه      . شود و ظاهراً اختصاصی بـه ورثـه نـدارد           ت می ی میّ   ی افراد خانواده    همه
 روایـت،  اگـر مفـادّ  : این اشکال نیـز وارد نیـست کـه گفتـه شـود            .  ولد اکبر باشد   مختصّ

ل واضح بودن استحباب انجـام عمـل        شد و به دلی     می» أهله«د به   استحباب بود نباید مقیّ   
ـ  ؛ًالچرا کـه اوّ   . ت از سوی هر کس، این روایت را باید حمل بر وجوب نمود            برای میّ  ی  حتّ

چه رسد به   . وضوح اصل مشروعیت این امر بر همگان در زمان صدور روایت، ثابت نیست            
روایتـی در    بنابراین الزم است،  . عنه بوده باشد    اینکه استحباب آن، مطلبی واضح و مفروغ      

تواند وجه    ت، می د استحباب بر نزدیکان میّ    یثانیاً تأک . مجرای اثبات استحباب، صادر شود    
بلکه معمـوالً در  . مناسبی برای بیان چنین تعبیری باشد و این منافاتی با استحباب ندارد  

د هستند را بـه لحـن   ب مؤکّن به نحو عادی نبوده و مستحّ آ اموری که استحباب   ،روایات
ت مطلـب بـر     توان به استحباب کلیّ     بنابراین می . اند  جوبی و تعبیر امری بیان نموده     شبه و 

ت، از تعابیری با لحن     د استحباب بر ارحام میّ    یهمگان، ملتزم بوده و ضمناً برای ابالغ تأک       
توان با قاطعیت، استحبابی بودن روایـت را نفـی            نمیرو    از این . نیمه الزامی استفاده نمود   

لـذا  . ران داردوَشد، این امر، بین اسـتحباب و وجـوب کفـایی دَ       بیان  ر که   طو کرد و همان  
 . باید قواعد و اصول را إعمال نموده و نتیجه را با کار کارشناسی به دست آورد

ا اگر با إعمال اصول و قواعد، نهایتـاً         امّ. ، بنای چنین کاری نیست    البته در این نوشتار   
 که ایـن مطلـب      داشته   باید توجّ  ، وجوب رسیدیم  از ندبی بودن، اعراض نموده و به قول       

اثبـات وجـوب، عـالوه بـر        . کند  صرفاً از حیث داللت بوده و به تنهایی، اثبات وجوب نمی          
بررسی سـندی روایـت مزبـور،       . ت سند و احراز صدور نیز دارد      ت داللت، نیاز به صحّ    صحّ

که ) ٢/٩٨صدوق،  (روایت از نقل جناب صدوق است       . باشد  حاکی از مخدوش بودن سند می     
، قابل بررسی اسنادی باشد و فقیهی  ی مشیخه ص است که به واسطه مشخّ آننه راوی اصلی

همراه ) السّالم  لیهع( نه با تعبیر قطعی و انتساب جزمی جناب صدوق به لسان مبارک معصوم            
ور، نقل مزب بنابراین  ) ٣/٧٣سبحانی،  (است که در نظر بعضی از اصولیین، مساوق اعتبار باشد           

 .نبوده و به جهت ضعف سند، اثبات وجوب، ممکن نیستاعتماد قابل 
 لکن در داللت آن،     ؛م باب، به لحاظ سند مشکلی ندارد      ل، روایت دوّ  برخالف روایت اوّ  

در برابـر پرسـش از اینکـه مـردی در مـاه             . شـود   فیه، دیده نمی    چندانی به مانحن  ارتباط  
لـیس  «: فرمـوده ) السّالم  لیهع( ن نقل، معصوم  رمضان، مریض بوده و از دنیا رفته، طبق ای        

ی او    چیزی بر عهـده   » ی یموت قبل أن یقضی    ی یبرأ حتّ  علیه شیء و لکن یقضی عن الذّ      
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ا کسی که خوب شود و تا قبل از مرگ، قضا نکند روزه از جانـب او قـضا شـود                      امّ ؛نیست
ـ     آن روزه  ا بعد ماه مبارک،    امّ ، اگر خوب شد   ، منظور اینکه  )١٠/٣٣٠ عاملی،   حرّ( ام های ایّ

بـه عبـارت    . ها را از جانب او قـضا کننـد          مرض را قضا نکرد و بعدها از دنیا رفت، آن روزه          
غ افطار، روزه نگرفته و مرض تا مرگ او ادامه یافتـه،            دیگر، کسی که به جهت مرض مسوِّ      

کسی که خـوب    لکن،  . دار قضای آن شود     اش نیست که کسی عهده      اساساً چیزی بر عهده   
ـ            توانسته قضا کند امّ     و می شده   اش روزه مانـده و       ها نکرده و مـرده، چنـین کـسی بـر ذمّ
آید که مقام،     از نحوه پرسش و کیفیت تقارنی پاسخ، بر می        . شود از جانب او قضا نمود       می

 ،است و نه مقام تعیین تکلیف برای اقارب او؛ نهایت اینکـه           » تة المیّ ما فی ذمّ  «مقام بیان   
ا نه  هور، بر استحباب و یا وجوب آن امّ       یت قضا، داللت داشته و یا بالظّ       بر مشروع  هبالمالزم

ای بـر ولـد       بنابراین از این روایت نیز وجـوب و وظیفـه         . نماید  ن، داللت می  بر شخص معیّ  
 !   ی انجام آن وظیفه با اخذ حبوه چه رسد به رابطه یا مالزمه. گردد اکبر، ثابت نمی

علیـه  (کتبت إلى األخیر    : الصفّار قال : محمّد یعنی عنه عن   «: م، چنین است  روایت سوّ 
ام و له ولیان هل یجوز لهما أن        أیّ ت و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة        رجل ما  ):المالسّ

ـ    ام أحد الولیّ  یقضیا عنه جمیعاً خمسة أیّ      ):المعلیـه الـسّ   (ام اآلخـر؟ فوقّـع      ین و خمسة أیّ
ـ یقضی عنه أکبر ولییه عشرة أیـام والءاً إن شـاء ا             گویـد بـه امـام هـادی         صـفار مـی   » هللّ

اش ده روز از قضای       که بر عهده    حالی مردی مرده در  : نامه نوشته و پرسیدم   ) السّالم  لیهع(
ی آن  آیا برای این دو مجاز است که هر دو، همه    . ماه رمضان بوده و این مرد دو ولیّ دارد        

ز و دیگـری هـم پـنج روز         ها را از جانب او، قضا کنند به این ترتیب که یکی پنج رو               روزه
ترین ولیّ او ده روز را پشت سر هـم   بزرگ: دیگر را؟ پس حضرت در پاسخ چنین نوشتند  

 )همان( .قضا کند به خواست خدا
وم و عدم ظاهره وجوب المواالة فی الصّ «: یکی از اعاظم درخصوص این روایت، فرموده      

 این روایت، وجوب پـشت سـر        ظاهر» جواز فعله من غیر األکبر و کالهما ال یلتزم به أحد          
هاست و همچنین عدم جواز قضای آن از سوی کـسی غیـر از ولـد                  هم بودن قضای روزه   

 ، لکـن آنچـه فرمـوده      )٧/١٤٢حکیم،  (اکبر و به این دو مطلب، احدی ملتزم نشده است           
آمده و ایـن تعبیـر، داللـت بـر          » هإن شاء اللّ  «چرا که در انتهای روایت، تعبیر       . صحیح نیست 

 ناظر به استحباب، مربوط به پیوسـته بـودن          »هشاءاللّ  إن«ا معلوم نیست این     امّ. باب دارد استح
ده روز است و یا اینکه قاضی، ولد اکبر باشد و یا هر دو؟ مقتضای جمع بین قول به اجماع و                     

را ناظر » هشاء اللّ إن« سیاق پرسش اصلی، این است که ه بهتسالم و التزام به این روایت و توجّ
ع از جانب هر کسی، بالمانع است این روایت ناظر بـه            ه هر دو مورد دانسته و از آنجا که تبرّ         ب



 ١٣٩١ پنجم، پاییز و زمستان ، سال چهل و دوممجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ ٩٦

ـ ۀی که شایستی مهمّ نکته. استد استحباب انجام صوم فائت بر ولد اکبر         یتأک ت و ضـبط   دقّ
 ظاهراً جمع وحید و طریق فرید برای قبول این روایت بوده و به    ،بوده این است که این جمع     

 . تسالم، گریزی از آن نیستوجودت سند روایت و با دلیل صحّ
شـان موجـب      روایت چهارم، پرسشی است از اینکه بین مرض و حیض و سفر، کـدام             

  او اه مبارک از دنیا رفته، از جانب      ها روزه نگرفته و در م      ی این    زنی که به واسطه    ،شود  می
 )همـان  عـاملی،    حـرّ (طبق نقل، سـفر اسـت       ) السّالم  لیهع( پاسخ معصوم . روزه قضا شود  

ی نبوده و نـاظر بـه اصـل مطلـب           ی شخص معینّ    ی وظیفه   مخفی نیست که سؤال درباره    
توان وجوب بـر خـصوص ولـد اکبـر را از ایـن                ی وجوب نیز نمی     بر فرض استفاده   و   است

 از جـای    ،بـر فـرض   . ن ندارد روایت نتیجه گرفت چرا که تعبیر، مجهول بوده و فاعل معیّ          
ه به اینکه اساسـاً      نیز با توجّ   ،ه ولد اکبر است   که خطاب این امر، متوجّ    دیگر استفاده شود    

ارتباطی ثبـوت     تواند تأکیدی باشد بر بی      گذارند این امر می     زن و مادر، حبوه بر جای نمی      
 .تحبوه با قضای عبادات میّ

عن علی بن إبراهیم    «: ا روایت پنجم که شاید بتوان گفت مهمترین روایت باب است          و امّ 
أبیه و عن محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عـن ابـن أبـی عمیـر عـن                     عن  

 فی الرجل یموت و علیه صالة أو صـیام          )المعلیه السّ (ه  حفص بن البختری عن أبی عبد اللّ      
» جالال إلّا الرّ  : اس به امرأة؟ فقال   فإن کان أولى النّ   : اس بمیراثه قلت  یقضى عنه أولى النّ   : قال

کـه نمـاز یـا        میـرد درحـالی     ی مردی که مـی      روایت شده درباره  ) السّالم  لیهع( از امام صادق  
اگـر  : گفتم.  از جانب او قضا کند اوترین مردم به میراث     ولیأ: ی اوست فرمود    های بر ذمّ    روزه
 )٣٣١ـ١٠/٣٣٠، همان (.نه مگر مردان: ترین مردم به او زنی بود چه؟ فرمود اولی

از حیث داللـی، ممکـن اسـت        لکن  . این روایت نیست  ه  متوجّاشکالی  از نظر سندی،    
ت ولد اکبر بوده و روایت نیز در مجـرای  ، عینیّ»اس بمیراثه اولی النّ « منظور از    ،م شود توهّ

ت مسلمان شیعه ولو مثالً چهـل سـال         وجوب است و ضمناً شامل مطلق صوم و صالة میّ         
 فقط دو ،، بنا بر اطاله نیستقالهماز آنجا که در این    . گردد  لوة بوده باشد نیز می    تارک الصّ 

 آیا فقهایی که به استناد ایـن روایـت، بـه وجـوب              ،ل اینکه اوّ. شود  نکته اجماالً عرض می   
شوند که  اند آیا ملتزم می ت ولو مثالً شامل یک عمر باشد قائل شدهانجام صوم و صالة میّ

مان صـدور روایـات،     کما اینکه در ز   (ی یا مسیحی باشد     نّمثالً کسی از شیعیان، پدرش سُ     
ملتـزم  ی این فرزند باشد؟ اگـر         و در عین حال، انجام این نمازها بر عهده        ) اند  فراوان بوده 

ولـی  ) گرچه تاکنون کسی از فقها یافت نشده که ملتزم باشـد (نیست؛ که بحثی هستند،  
اساس چه دلیلـی، اطـالق روایـت را بـر پـدر              اگر ملتزم نیستند خواهیم پرسید چرا و بر       
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کنـد    د می  که اطالق فوق را مقیّ     ای وجود دارد    ادلّه: گفته شود اند؟ اگر     د کرده ، مقیّ شیعی
ل، اطالقـی در کـار      ا اگر بفرمایند از قرائن و شواهد، کشف شده کـه از اوّ            امّ. بحثی نیست 

چرا . )فهو المطلوب . (استدر مقام بیان این جهت نبوده       ) السّالم  لیهع( نیست و اصالً امام   
در مقام بیان از جهتـی      ) السّالم  لیهع( رض، ممکن است ما نیز قائل شویم امام       که با این ف   

ه و ی شـرعیّ  هات ادلّقریب به آن جهت نیز نبوده و با نظر به شواهد و قرائن و آنچه از کلیّ          
ـ            تنظیر تارک عمدی صالة به کافر، می       ت شناسیم، قائل به چنین تکلیفی بر ولد اکبـر میّ

د بـه   عا، مؤیّ که مدّ (تی مدید بوده باشد     چه ترک صالة او مدّ    . یمالة، نشو شیعی تارک الصّ  
لذا این امر   . داً ترک کرده باشد   ی یک نماز را تعمّ    و چه حتّ  ) گردد  ی نفی حرج نیز می      هادلّ
ترک شـده و  ... ا غفلتاً یا نوماً یا   امّ ،ها بوده  که بنا بر خواندن آن    شود    مید به نمازهایی    مقیّ

 . باطل بوده است) نه تقصیراز قصور و (یا جهالً 
مـواردی کـه   چـه بـسا   . لزوماً ولد اکبر نیست» اس بمیراثهأولی النّ«م اینکه  ی دوّ   نکته

ـ    .  مثالً چند دختر و یک پدر است        او ت، اساساً پسر ندارد و تنها وارث      میّ ت یا مثالً اگر میّ
او بیـشتر از    ماً سهم پـدر و مـادر         پسر داشته و یک پدر و مادر که در این فرض مسلّ            ٢٠

هستند » اس بمیراثه أولی النّ «در این دو فرض، پدر و مادر        . شود  تک اوالد او می     سهم تک 
آیا فقیهی ملتزم شده که پدر، اولـی        . شود  خارج می » جالال الّا الرّ  «و مادر هم با استثنای      

 خـواهر  ی یک برادر و چندت است و باید نماز را او بخواند؟ یا اگر میتّ   اس به میراث میّ   النّ
 نیست؟ » اس بمیراثهاولی النّ«داشت و پدر و مادر و همسر و فرزندی نداشت آیا برادر او 

، در  و اینکه برخی از فقها    » ولیّ«بیر  ها از تع    قین درخصوص بعض برداشت   یکی از محقّ  
ـ              » ولیّ«وجوب قضاء بر     ب به مطلب حبوه، نظر داشته و بعض فروع را بر این جهـت، مترتّ

مبنى هذا الکالم و البحث فی هذا المقـام علـى کـون الـولی               «: نویسد  مین   چنی ،اند  کرده
ت هو الولد کما هو المشهور و قد عرفت ما فیه مـن القـصور و                ی یجب قضاؤه عن المیّ    الذّ

مبنای این کالم   » ما هو األولى بالمیراث   ق به الخطاب إنّ   ی یتعلّ أن الولی فی هذا الباب الذّ     
 ،باشـد   ت بر او واجب مـی      که قضاء از جانب میّ     یاست که ولیّ  ر این مقام، بر این      و بحث د  
عا را در   کـه قـصور ایـن مـدّ         درحـالی . کما اینکه نظر مشهور هم همـین اسـت        . ولد است 

گذشته شناختی و معلوم شد که منظور از ولیّ در این باب و مخاطـب بـه ایـن خطـاب،                     
ینکه سـابقاً قـصور را بیـان         منظور ایشان از ا    )١١/٥٧بحرانی،  ( .ترین به میراث است     أولی
بـذلک  «: فرمایـد    قبل و بعد از بیان بعض روایات بـاب، مـی           ۀ آنجاست که دو صفح    ،کرده

بـه  » خصیص بالولد فإنه خال عن المستند     یظهر لک ما في کالم جمهور األصحاب من التّ        
شود که نظر مشهور فقها مبنی بر تخـصیص وجـوب قـضا بـر           این ترتیب بر تو روشن می     
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 )١١/٥٥بحرانی، (عا، از مستند و دلیل، تهی است  چرا که این مدّ،داردایرادی ولد، چه 
جـا     بعض مـوارد بـوده و در همـه         رحال روشن است که اولویت ولد اکبر، مختصّ        ه به

بـسا    فلذا اگر ما باشیم و متن روایت، باید به چیزهایی ملتزم شویم کـه ای              . صادق نیست 
 یا باید با شـهامت و بـدون         بر این اساس،  . رده است ه نک احدی در عالم فقاهت، به آن تفوّ      

. یت برداریم مالحظه، خرق اجماع کنیم و یا به حرمت اجماع و تسالم، دست از ظهور روا              
بلکه .  ظهوری، کم نیستچون موارد تنازل از مفادّکرد؛  بخشی عمل توان در این امر نمی

با قبـول   . ی شود تهجن تلقّ بسا بسان تخصیص اکثر، امری مس       د است که ای   آن قدر متعدّ  
توانیم روایت را به  ک نیست، دیگر نمیاینکه ظهور روایت، در کثیری از فروض، قابل تمسّ

ـ         ) السّالم  لیهع( لحاظ داللت، متقن دانسته و معصوم      ی را نسبت به آن، در مقام بیـان، تلقّ
گـری  ی دیی نهایی، قول اجمال روایت بوده و اینکه تفـصیل آن بایـد از جـا                نتیجه. نمود

شـود کـه همـان نمازهـای          ن اکتفـا مـی     نیز به قدر متیقّ    شدر عموم و اطالقات   . اخذ شود 
تا این مقـدار را     . باشد که به جهت نوم و امثال آن فوت شده است            ی بستر موت می     فائته

ی حرمـت والـدین و اقـارب در اسـالم،          تواند خدشه کند و با نظر به موازین کلّ         نمیکسی  
دارد کـه قـضای چنـد نمـاز آخـر کـه             بـستگانش   ت بر گردن    ق را میّ  دیگر این اندازه ح   

ـ            ی اولی   ا نتوانسته بخواند را بر عهده      امّ ،خواسته  می ی   هترین آنان بـه میـراث، نهـاده و ذمّ
ا اینکه کوتاهی یک پدر کـه عمـری در غفلـت گذرانـده را               امّ. ت را از بند، آزاد نماییم     میّ

 مورد  شبه دلیل ایمان  بسا    چهندی قرار دهیم که     ی تکلیفی الزامی بر دوش فرز       مایه  دست
ی آن پدر نیز بوده و با این کار، مؤمنی را به عسر و حرجی به طول یک عمر، گرفتار                    تعدّ

ایـن همـه   ) دولو مستحب مؤکّ(بلی اگر حکم بر استحباب کنیم .  فالحکم کما تری  ،کنیم
ین ایـن روایـت و روایـت    کما اینکه مقتضای جمع ب. مناقشه و مشکل در کار نخواهد بود  

ی   ی اسـتحباب، اسـتفاده      م عـرض شـد کـه اسـتفاده        ذیل روایـت سـوّ    . م همین است  سوّ
م و  سوّ(انحصاری از روایت است و از این جهت و در مقام جمع بین این دو روایت معتبر                  

م اگر این حکم را نپذیریم باید عالجی برای روایت سـوّ          . چنین حکمی ارجح است   ) پنجم
هـم بـه روایـت      شود،  که اگر حکم بر استحباب        حالی در. شود  اهراً یافت نمی  بیابیم که ظ  

 .ت، قابل تأویل به ندب استو هم به روایت پنجم که با مقداری دقّشده م عمل سوّ
روایت ششم از جهاتی به روایت پنجم و از جهاتی به بعض روایات باب دوازدهم صالة   

مطرح نبوده و ضـمناً سـندش نیـز         ، شبیه است لذا سخن جدیدی درخصوص آن         وسائل
و إن لـم یکـن لـه        « روایت هفتم با عبارت شرطی       )١٠/٣٣١ عاملی،   حرّ(باشد    مرسل می 
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 همـراه   )همـان (از جانب او قـضا کنـد         او   ت، مالی نداشت ولی   اگر میّ » مال صام عنه ولیّه   
، روزه  ی بابت مـرض   اگر میتّ . گذارد  اره می ی کفّ   بوده و قبل از این شرط، اصل را بر صدقه         

ـ          امّ ،نگرفته و بعداً خوب شده     اره از مـال شخـصی خـود او       ا قضا نکرده و مرده، امر بـه کفّ
اگـر هـم مـالی    . بدون اینکه ولد اکبر یا ولیّ یا هرکس دیگری را مـسؤول بدانـد       . کند  می

 . ای هم در کار نیست ا روشن است که در این حال، حبوه امّ؛نهد نباشد بر ولیّ او روزه می
 جز اینکـه در     )همان( جدیدی ندارد    بحثشتم، شبیه به روایت هفتم بوده و        روایت ه 
. اره از مال خودش ذکـر شـده و نـه روزه   ق کفّ ی ولیّ در فرض عدم مال، تصدّ        آن، وظیفه 

 و مـشابه مطالـب قبلـی        )١٠/٣٣٢،  همـان (روایت نهم و دهم نیز سخن جدیدی نداشته         
بإسناده عن أحمد بـن محمـد عـن         «: تی جالبی موجود اس     در روایت یازدهم نکته   . است

سـألت أبـا    : ة عـن أبـی بـصیر قـال        الحسین عن فضالة عن الحسین بن عثمان عن سماع        
:  عن رجل سافر فی شهر رمضان فأدرکه الموت قبل أن یقضیه؟ قال            )المالسّ علیه(ه  اللّعبد

 در  ی مردی که    روایت شده درباره  ) السّالم  لیهع(از حضرت صادق  » یقضیه أفضل أهل بیته   
بهترین اهل بیت : ها از دنیا رفته فرمود ماه مبارک رمضان سفر کرده و قبل از قضای روزه

 )همان( .کند او قضا می
این روایت را فقها در سیاق همان روایات سابق اخذ کرده و منظـور از بهتـرین اهـل                   

ای    انـدازه   لکن با  ،ت دارد این سخن گرچه امکان صحّ    . اند  ت را همان ولد اکبر دانسته     بیت میّ 
اینکه بگوییم از آنجا که قضای عبادت . توان طور دیگری هم این روایت را معنا نمود         ت می دقّ

ـ       ،ع خصوصاً اقارب، استحباب تأکیدی دارد     ت متشرّ ی میّ   فائته ق  فلذا بهترین اهل بیت او موفّ
اهـل  یا اینکه هر کس چنین کند در این جهت، افضل . گردد د می مؤکّ به انجام این مستحبّ   

این نحو معنی به جهت تبـادری اسـت کـه ممـارس در روایـات، از تعبیـر                   . بیت خواهد بود  
توانـد    تعبیری ارزشی و معنوی است که طبیعتاً نمی       » افضل«تعبیر  . آورد  به دست می  » افضل«

بنابراین ارجح است که معنای ارزشی آن، لحاظ        . د مرتبط گردد  به اموری از قبیل سبقت تولّ     
 .برگردانده شود این معنا، روایت به جهات استحبابی شده و در پرتو

چگونـه چیـزی کـه    » ه علیهـا لّکیف تقضی شیئاً لم یجعله ال«بیر روایت دوازدهم با تع   
کند که تمام ایـن        روشن می  )١٠/٣٣٣همان،  (کنی؟    ی او ننهاده را قضا می       خدا بر عهده  

مثالً باید  . ت قرار داده است   ن میّ ی آ   هها باید در ذیل عنوانی باشد که خداوند بر ذمّ           نیابت
 هیـا بـه عنـوان اسـتحباب مـشروع        .  کرد ای ترک شده باشد تا بتوان آن را قضا          واقعاً روزه 

ت، روزه واجبی مانده باشـد از طـرف او          ی میّ   هتوان بدون اینکه بر ذمّ      ا نمی امّ. انجام گیرد 
. نـدارد ... ولد اکبـر و    روایت، این است و روشن است که مطلب، ربطی به            مفادّ. قضا نمود 
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آخـر  » وجـب علیـه  « تعبیـر  )همان( .کا نیستروایت سیزدهم، سنداً مرسل بوده و قابل اتّ   
ـ  روایت نیز ظهوراً راجع به ولیّ میّ       . ت اسـت ت نیست و به وحدت سیاق، راجع به خود میّ

 )همـان (ی آن زن، چیزی نیست        هبر ذمّ » لیس علیها شیء  «روایت چهاردهم نیز با تعبیر      
روایـت پـانزدهم و     . فیـه نـدارد     کند و ربطی به مانحن      ت می ی میّ   ه از واقعیتی در ذمّ    خبر

 و وجهـی بـرای تکـرار، وجـود          )١٠/٣٣٤همان،  (شانزدهم نیز مثل روایات قبلی هستند       
 .یابد به این ترتیب، بررسی روایات این باب نیز خاتمه می .ندارد
 

 گیری نتیجه
عای وجوب قضاء عبادات    یتاً معلوم شد که نه مدّ     با بررسی چهل روایت در دو باب، نها       

 ارتبـاط   ،تاشکال است و نه بـر فـرض صـحّ           ت بر ولد اکبر، چندان متقن و بی       ی میّ   فائته
. مسلّمی با حبوه دارد که بتوان به جهت این ارتباط، فروعی را بدون ایراد، استخراج نمود               

بـوده و ربطـی بـه وجـوب         ی روایات، نـاظر بـه اسـتحباب           ل باید گفت عمده   در جهت اوّ  
 گذشته از ضعف سندی     ،گردند که ممکن بود به نحوی به وجوب بر        روایاتی هم . نداشتند

 برانگیـز معتنـابهی     شـک  نبوده و نکات     اشکالدر بعض موارد، از لحاظ داللی نیز خالی از          
عنـه، ابهامـاتی بـود کـه صـراحت             هم در قاضی و هم در مقضی و هم در مقضی           .داشتند

ی حبـوه بـا       در جهت دوم نیز در هیچ روایتی، از رابطه        . کرد  ا مشکل مواجه می   داللت را ب  
لـذا در مقـام     . فتـه نـشد   سـخنی گ  ) چه در مقام سلب و چه در مقام ایجـاب         (این مقوله   

 .توان به ضعف آن نظریه حکم داد ، میگیری نتیجه
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