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 چکيده
 و وارده روایات مستند برابر را میت ولی بر والدین روزه و نماز قضای وجوب امامیه فقهای مشهور

 حبوه، وجود عدم معتبر، روایات و صریح آیات وجود مقابل، طرف در. دانند می اجماع ادعای

 رایب گرقتن اجیر به نسبت  پدر وصیت و میت اعتقاد عدم نماز، عمدی ترک بزرگ، پسر نداشتن

 برخی دیدگاه اساس ر. باشد می فقهاء اختالف مورد والدین قضاء روزه و  نماز وجوب... و قضا نماز

 روش به تحقیق این. است مناقشه قابل والدین قضای نماز وجوب مساله فروع معاصر، فقهای از

 بر نهاآ وجوب در فقهاء اکثر که باشد می خصوص این در فقها دیدگاه دنبال به تحلیلی توصیفی

 ایگاهج نمایاندن بندگی، و اطاعت و نماز ارزش و والدین از تجلیل و احترام دالیل؛ بنابه بزرگ پسر

 و مستفیض ادله به توجه با را صوم وجوب قائلند؛ فقهاء از ای عده و دارند نظر اتفاق نماز، رفیع

 دوشمخ حکم اصل صاله، به نسبت اما نیست مناقشه قابل و است تام حکم متاخرین و قدماء اجماع

 ایقض نماز وجوب اسالمی فقه پویایی به توجه با میرسد نظر به است مناقشه قابل و ممنوع و

 هر ویشخ فتوای با تا است دینی اعاظم و فقهاء توسط حاشیه بدون و دقیق بررسی به نیاز والدین

  ..نماید راغب شرعی فرامین به را معاصر نسل و رفع را ابهام گونه

 .بزرگ پسر حکم، حبوه، قضاء، والدین، نماز، اژگان کليدي:و
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 2 سهند مهدوي زرگر ، 1ایران سليمانی 

    .استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 1
  .آزاد واحد اردبیل دانشگاه -تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری دانشجوی 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 ایران سليمانی

 والدین قضاي نماز وجوب حکم فقهی بررسی
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 مقدمه
وجوب نماز قضای والدین بر پسر بزرگ در عصر ما اجماعی است و عده ای از فقها بر ضرورت آن تاکید دارند اما با توجه به اینکه عده 

چطور ممکن است نماز  ای در مقام عمل بدان هیچ توجهی نمی کنند و ای بسا پسر بزرگ خودش نمازهای عینی خود را به جا نمی آورد

گیرد. آیت اهلل  قضای پدرش را انجام دهد؟ و اینکه با این همه اختالف نظر در نحوه وجوب آن بر پدر یا مادر، وجوب آن مورد تردید قرار می

ست مثل سئله اعابدینی می نویسد: بین متعقالن بر کتاب عروه الوثقی احدی در اصل حکم مناقشه ای نکرده است بلکه مناقشات در فروع م

الحاق آن به پدر یا  ترک عمدی نماز و .... اما بعد از تحقیق و تفحص در باب نماز و روزه به این نتیجه دست یافتم که  حکم وجوب قضای 

. دروزه قطعی است و هیچ مناقشه ای در آن نیست روایات دال بر وجوب روزه مستفیض است و فقهای قدیم و متاخر نسبت به آن اجماع دارن

اما نسبت به  اصل حکم وجوب نماز  مساله واضح نیست و مخدوش و ممنوع است لذا با بررسی فتاوا و دیدگاه فقهای قدیم و معاصر نسبت به 

ی عوجوب نماز و روزه والدین بر پسر بزرگ احساس نیاز شد، با توجه به مقاالت متعدد در این خصوص که اکثرا وجوب نماز و روزه را بر پدر قط

 بر مادر شک نمودند این مقاله با تکیه بر اینکه بر والدین وجوب دارد و  تحقیق صرفا در خصوص وجوب و عدم وجوب و انتقادات و پیشنهاداتو 

 فقهاء صورت گرفته است به امید اینکه  این مقاله توانسته باشد اصل مطلب را ادا کند.

 

  بزرگتر پسر بر والدین روزه و نماز قضاي وجوب فقهی مستندات
 پسر  بردن ارث جمله؛ از  متعددی های حکمت همچنین روایی، و فقهی دالیل تر، بزرگ پسر توسط پدر روزه و نماز قضای انجام 

 پدر، مرگ از بعد خانواده در تر بزرگ پسر نقش به دادن اهمیت مرگ، از بعد حتی پدر با عاطفی ارتباط حفظ شخصی، اموال از تر بزرگ

 واقع توجه مورد اسالم جز مکتبی هیچ در که است نماز خود و مادر و پدر ارزش و عظمت نمایانگر نیز و نیکی و خیرات پدر، زحمات جبران

 هایتظرفی از و هستند اجماع و عقل و سنت و کتاب اربعه؛ ادله کند می ثابت را شرعیه احکام استخراج که منابعی امامیه؛ فقه در. است نشده

 ضایق نماز حکم استنباط و درک جهت در تالش اربعه ادله به استناد با مقاله این لذا. برخوردارند  شرعیه احکام استخراج در باالیی بسیار

 .است برزگ پسر بر والدین

 

 کتاب
 خداوند. دارد عهده بر را جامعه و فرد معنوی و مادی تکامل و سعادت برای جامع ای برنامه ی ارائه رسالت خاتم، دین عنوان به اسالم

 الشت ما ی وظیفه لذا دارد، تأکید است آمده آن در چیزی هر کامل بیان و نشده فروگذار قرآن در چیز هیچ بیان از که معنا این بر نیز متعال

 متداول و ویژه عنوان با موضوع هر برای که نیست معنی بدان این لیکن. است مختلف های زمینه در احکام و اصول استنباط و درک جهت

 هب را نظر مورد موضوع حکم آن از توان می که نموده وضع قواعدی و اصول یا و کلیات احیاناً بلکه است، داشته مقرر خاصی حکم آن، امروزی

 وجود کند داللت ولی بر میت نماز قضای وجوب به که نآقر در ای آیه و است قبیل همین از نیز والدین قضای نماز ی مسأله. آورد دست

 بدون ولی است نشده مطرح حکمی والدین قضای نماز وجوب عنوان به اسالمی منابع از یک هیچ در یقین به .(192 :1221 عابدینی،) ندارد

 محک توان می آنها کمک به که دارد وجود زیادی احکام منابع، سایر و احادیث و آیات در آنان به مربوط مسائل و والدین احترام درباره تردید

 نزیا به تنها رفته بیراهه کس هر و آمده راه به خود سود به تنها آمده راه به کس هر" :فرماید می خداوند نمونه؛ عنوان به. آورد دست به را آن

 اسراء،)                "پردازیمنمى عذاب به برنیانگیزیم پیامبرى تا ما و داردنمى بر را دیگرى گناه بار اىبردارنده هیچ و است رفته بیراهه خود

 آیات این تفاوت که( 81/نجم ،7/زمر ،11/فاطر ،11/اسراء ،112/انعام) است شده تکرار "أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ واَلَ" آیه بار پنج قرآن در .(11

 نمی کدام هیچ که. است برده نام مانعه ادله عنوان به آنها از عابدینی هللا آیت که (111: 1811 داماد، محقق) است جمله ی مقدمه در فقط

 و پدر به واحترام احسان خدا عبادت از بعد که ای آیه نیز و .(192: 1221 عابدینی،) باشد برزگ پسر بر والدین روزه و نماز وجوب دلیل تواند

 هر یا دو آن از یکى اگر کنید احسان[ خود] مادر و پدر به و مپرستید را او جز که کرد مقرر تو پروردگار و" :دهد می قرار تأکید مورد را مادر

 از که ثوابی . (28 اسراء،) "بگوی شایسته سخنى آنها با و مکن پرخاش آنان به و مگو اف[ حتى] آنها به رسیدند سالخوردگى به تو کنار در دو

 آن جامان زحمت و ولیتمسئ که است برتر و زیاد بسیار رسد می وی به بزرگتر پسر توسط مادر و پدر شده فوت روزه و نماز دادن انجام ناحیه

 به که یا گونه به بوده فراوان بزرگتر پسر برای آن اخروی و دنیوی برکات و خیرات این از گذشته است؛ ناچیز خیلی شده یاد ثواب برابر در

 می باعث فرزندان قرآن خواندن که است آمده روایت در که چنان شد خواهند واقع الهی آموزش و مغفرت مشمول هم مادرش و پدر او برکت

 بر پدر قضاى نماز وجوب که است ذکر به الزم .(11: 2 ج ،1817 کلینی،) باشند کافر ولو بکاهد مادر و پدر سختی و عذاب از خداوند که شود

 رارق عقاب و بازخواست و سؤال مورد نماز ترک خاطر به پدر یا کشد،مى دوش به را پدر گناه بار پسر که نیست این معناى به بزرگ پسر

 .باشدمى خود خاص هاىحکمت و دالیل داراى که است بزرگ پسر بر مازاد تکلیف یک بلکه گیرد،نمى
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 روایات
 در ندی جزئیات و احکام تمام که آنجایی از و. هست( ع) معصومین صحیح سنت قرآن، بر عالوه احکام به یابی دست برای دینی منابع 

 زمینه در خاصی علوم فراگیری به نیاز خود البته که شود می استخراج صحیح احادیث از احکام جزئیات موارد از بسیاری در است، نیامده قرآن

 : از است عبارت .است رسیده( ع) ائمه از باب این در که روایاتی رو این از. دارد وابسته علوم و حدیث شناخت

 "به ناسال اولی عنه یقتضی المیت یموت آن قبل وقتها دخل التی الصاله " :قال( ع) الصادق عن سنان بن عبداهلل روایه": االولی الروایه

 . (11 ح ،12 ب ،1211 حرعاملی،)

 ولیا عنه یقضی قال صیام؟ أو صاله علیه و یموت رجل فی( ع) الصادق عن البختری بن حفص عن عمیر ابی ابن روایه: الثانی الروایه

 .(1 ح ،28 ب رمضان، شهر احکام ابواب ،1211 نوری،) الرجال اال ال:  فقال امراه؟ به الناس اولی کان فان: قلت. بمیراثه الناس

 لناسا اولی یقضیه": قال صوم؟ و صاله علیه و یموت الرجل فی( ع)الصادق عن رجاله بعض عن عمیر ابی بن محمد روایه: الثالث الروایه

 .(1 ح ،12 باب قضاء، ابواب ،1211 نوری،) به

 الحسن فعاله و والعتق الصوم و الحج المیت عن یقضی  انه نظیر الحسن فعله المیت عن یقضی انه علی تدل التی الروایات: الرابعه الروایه

 (.19-27 ح ،1211 نوری،) کلها الحسنه أعماله المیت عن یقضی أو الخیر فعال أو الحسن الفعل أو الحسن فعله أو

 والدین نماز قضای وجوب عدم بر اخیر نصوص .(198: 1221 عابدینی،) هستند مناقشه قابل مساله این در موجود روایات این تمام

 آن که باشد نگذشته آن وقت میت وفات حال در  نمازی یعنی نماز،  قضای نه است الوقت ذات نماز به مربوط روایت که چرا. دارد صراحت

 ینیمب می که حالی در نمود ترک را آن مختلف دالیل به توان نمی باشد واجب نماز قضا اگر ضمن در. باشد تواند نمی رکعت هشت از بیشتر

 و است مرسل روایت سوم روایت. شود می منتفی وجوب این... و پسر وجود عدم حبوه، وجود عدم پدر، وصییت جمله از متعدد دالیل به

 .ندارد حجیت

 

 فقهی غير هاي حکمت

 حبوه
 تداشچشم و منت بدون که است کشیپیش عنوان به و است آمده شود،می بخشیده که مالی یعنی عطیه، معنای به لغت در "حبو"

. (118 :1 ج    ،1898 جر، خلیل) است عطا معنای به هم حبا و باشدمی او، به کرد عطا یعنی اعطاه، معنای به حباه. شودمی بخشیده عوض،

 رزندف ترینبزرگ به وارثان، میان در ارث تقسیم از پیش و او فوت با که پدر تَرَکه از معین اموال از بعضی: از است عبارت فقهی اصطالح در

 عطیه این (.221-221 :1211 ثانى، شهید  ،211 :19 ج ،1219 نراقى،  ؛181 و 182 :1 ج ،1821 عاملى، حسینى) شودمی داده او ذکور

 وصخص در. اندآورده فقهی کتب در اول، طبقه وارثان ارث باب در را مبحث این فقها و است امامیه فقه اختصاصات و هاویژگی از( حبوه) اضافی

 و مامقانی لّهعبدال نوشته الحبوه، احکام فی الصفوهتحفه جمله از است، شده نوشته زمینه این در مستقلی آثار: گفت باید بحث این پیشینه

 ار ماترک از برخی اختصاص امامیه فقهای از ایعدّه. است نشده بحث آن درباره سنّتاهل فقه در اما ثانی، شهید رسائل کتاب در حبوه رساله

 حکم نای تا اندکوشیده طریق این از و دانسته( پدر) متوفّی جانب از شده فوت روزة و نماز قضای به قیام در او وظیفه عوض تر، بزرگ پسر به

 شهید ،188 :89 ج ،1811 نجفى، ،221 :1219 حلّی، محقّق ؛219 :1811 حلّی، عالمه ؛182 و 112 :1218 مفید، شیخ) نمایند توجیه را

: داردمی مقرر چنین ماده این: است آمده 911 ماده در ما مدنی قانون در حبوه بحث( 1291 :2 ج ،1219 حلّى، محقق ،221 :8 ج تا، بی ثانى،

 زا اینکه بدون رسد،می او بزرگ پسر به او شمشیر و شخصی هایرخت قرآن، همچنین و است کردهمی استعمال معموالً میت که انگشتری"

  ".نباشد اموال این به منحصر میت ترکه اینکه بر مشروط شود، کسر چیزی حیث این از او حصه

 ستا قبیله و خانواده رئیس عنوان به پدر یادگارهای آن، از مقصود و حبوه حکم که اندعقیده این بر دانانحقوق و نویسندگان از برخی

 ایقبیله و قومی زندگی در ریشه حبوه حکم آنها نظر به رو،این از. کند حفظ را رهبری هاینشانه این او تا رسدمی او تربزرگ پسر به که

 گونهاین در معموالً و است بوده موجود قدیم ملل و اقوام در که باشدمی خانوادگی ریاست آثار بقایای از تاریخی، نظر از امر این و دارد گذشته

 جتماعیا موقعیت حفظ برای و شدهمی آن امور اداره و قبیله بر ریاست در او جانشین او بزرگ پسر قبیله، رئیس فوت از پس اجتماعی، زندگی

 تریاس مقام مشخصه که پدر از جانشینی مظاهر عنوان به سابق رئیس مختصه اموال از قومی رسوم و عادات طبق قبیله، در خود سیاسی و

 و آن ریاست و خانواده مفهوم کنونی، جامعه در که اندعقیده این بر نیز بعضی .(211 :8 ج ،1812 امامى،) است کردهمی استفاده بوده، قبیله

 ضرورت هن است، شده حفظ خانواده در یادگارسنتی عنوان به حبوه و است کرده تغییر و شده دگرگون دارد، زمینه این در بزرگ پسر که نقشی

 آل ؛ 811 و 812 :تا بی جزایری، ؛ 287 :1219 نراقی،) اندنپذیرفته را تقابل این فقها از بسیاری مقابل طرف در .(299 :1811 کاتوزیان،)

 وجه این ردّ در(. 112 :1281 کلباسی، ؛ 71 :1218 اراکی، ؛ 881 :1221 کاشانی، فیض ؛ 811 :1212 طباطبایی، ؛ 881 :1218 بحرالعلوم،
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 رمانح مفید روایات در نه و دارد وجود اینشانه تقابل این از بزرگتر پسر بر پدر صاله و صوم قضای وجوب روایاتِ در نه که شده گفته چنین

 و روزه و نماز قضای وجوب در آن امثال و انگشتر شمشیر، وجود اگر(. 71: 1218 اراکی، ؛811 :1212 طباطبایی،) است شده اخذ شرط این

 شدمی ارهاش بدان روایات دسته دو از یکی در بایستمی حتماً بود، شده تشریع حبوه اعطای برای تر بزرگ پسر طرف از وظیفه این به قیام یا

 کلباسی،) غبلو عقل، شرطیت جمله از کرد؛ استنباط شرعی حکم آن از تواننمی و ندارد دلیلی حکم، دو این تقابل لذا نیست؛ چنین آنکه حال و

 بیان مقام در روایات اینکه خصوصاً گردید؛می بیان روایات در بایستمی حتماً بود، مقید شروطی چنین به حبوه حکم اگر(. 118: 1281

 و مازن قضای وجوب ادلّه در فقها از برخی اینکه ضمن اند؛نموده اکتفا او بودن بزرگتر صرف به رسدمی او به اموال این که فرزندی خصوصیت

 (.111(: الف) 1212 تهرانی، صادقی)  اندنپذیرفته را آن و کرده مناقشه بزرگتر پسر بر پدر روزه

 فیض ؛ 118 :تابی بحرانی،) اندپذیرفته بازگردد، وجه این به که را حبوه تشریع حکمت اینکه احتمال تقابل، این ردّ ضمن فقها از برخی

 قیاسی چنین باب اگر و است شخصی ظنّ اساس بر صرفاً امر این لیکن(. 121 :1228 سبزواری، همان؛ بحرالعلوم، آل ؛ 882: همان کاشانی،

 والام از زوجه محرومیت لذا گردند،می دائم ازدواج به موفق بار یک برای حداقل زنان اکثر اینکه به توجّه با گفت توانمی بازگردد احکام در

 نظر در روزه و نماز سقوط در زنانگی عادت زمان در ایشان برای که است سهولتی مقابل در است، امامیه فقهای مشهور نظر که غیرمنقول

 ینا چه)        ! باشد بالغ که است محروم غیرمنقول اموال ارث از ایزوجه که کرد استخراج را شرط این تقابل این از سپس. است شده گرفته

 انایش حق در زائد سهولتی بلوغ، از بعد آنها سقوط ولی ندارد زنان به اختصاص و بوده عام سهولتی بالغ غیر بر روزه و نماز وجوب عدم که

 دوّم یک بر مازاد ردّ در را عقل و بلوغ شرط و داد قرار مردان جهاد حکم مقابل در فوق، فرض در را زوج سهام ردّ به حکم که این یا و( است

 ونهگهیچ لذا ؟!بود مقید احکام در تقابلی چنین به توانمی آیا. است نشده واجب مجنون و صغیر بر جهاد اینکه چه! نمود استخراج زوج به

 صورت در همچنین  .است واجب بزرگ پسر بر روزه و نماز قضای هم، حبوه فقدان صورت در حتی و ندارد وجود حکم دو این میان تالزمی

 اجرای برای حقوق در سویی از و( 227 ،287 :تا بی ثانى، شهید. )رسدمی ارث به بزرگ پسر به حبوه هم باز شده، فوت هایروزه و نماز فقدان

 این حبوه از استفاده شرط: دارند عقیده نیز بعضی. ندارد وجود اجرایی ضمانت هیچ( پدر شده فوت هایروزه و نماز قضای انجام) تعهد این

 .(21: 1817 تهرانی، حکیمی) ندارد وجود مطلب این بر دلیلی شد، اشاره که گونههمان اما دهد، انجام را مورّث روزه و نماز محبوٌله که است

 ،یازده هفت، آیه آیه؛ سه به توانمی حکم این نفی جهت در و مقابل طرف در. ندارد وجود نماید، اثبات را حبوه حکم که ایآیه کریم قرآن در

 :1212 اردبیلی، ؛ 72 و 71 :همان اراکی،) اندکرده تصریح روایات از دسته این کثرت به فقها که حبوه نافی روایات نیز  و نساء سوره دوازده

 کعبدالمل ابن فضل از ابان جمله؛ از باشندمی صریح حبوه نفی و استثناء وجود عدم در دیگر ایدسته و (211 و 217 :همان نراقی، ؛ 879 ،11

 آن رد یا بردمی ارث همسرش زمین و خانه از مرد آیا پرسیدم حضرت از": گفت که کنندمی روایت السالم علیه صادق امام از یعفور ابی ابن و

 حلی،) "برد می ارث مرد ترکه تمام از زن و زن ترکه تمام از مرد: فرمود حضرت برد؟نمی ارث به چیزی آن از که است زوجه مانند مطلب

 اموال به ایاشاره بدون) ماترک تمام از ورثه االرثسهم که کرد استناد آنها مورد در خارجی و داخلی متعدّد قرائن نیز و( 12: 2 ج همان،

 سایر محرومیت اثبات مقام در روایات از ای دسته اینکه .(119 :1891 کوهی، سواد فوالدی مقدم؛ صادقی) است شده دانسته( حبوه متعلّق

 بر او روزه و نماز قضای: فرماید می( ع) صادق امام جمله؛ از ؛(مثبته روایات) باشندمی تر بزرگ پسر به هاآن اختصاص و اموال برخی از ورثه

 گرفته قرار طبقه یک در وارثان اگر که است گفتنی .(128 :2 ج همان، کلینی،) دارد اولویت او میراث به نسبت همه از که است کسی عهده

 نیست چنین ییعن نیست؛ اولویتی گونه هیچ اند، گرفته قرار طبقه یک در که کسانی همه بین طرفی از رسد، نمی بعد طبقه به نوبت باشند،

 است این کند، می روشن را روایات این منظور که مطلبی هستند، سطح یک در همه بلکه شود، پرداخت دختر سهم بعد و پسر سهم ابتدا که

 علیه صادق امام از حریز .(121: 2 ج ،1891 طوسی،) است گرفته نظر در هایی اولویت خانواده، بزرگ پسر برای تنها دیگر، روایات در که

 بود دخواه بزرگتر پسر آن از قرآن و انگشتر و زره و شمشیر گذارد؛ برجای خود از پسرانی و بمیرد مرد اگر": فرمود که کندمی روایت السالم

 بعضی کرد، فوت مردی اگر که است شده تصریح روایات گونه این در .(111 :1211 بغدادی، ؛ 11 :1817 کلینی، ؛ 271 :1891 طوسی، شیخ)

 :2 ج ،1891 طوسی،) است بزرگ پسر آن، از او های کتاب و لباس مرکب، شمشیر، انگشتر، قرآن، مانند او؛ اختصاصی و شخصی وسایل از

. است دهش وارد خصوص این در که است روایاتی به مستند( حبوه مسأله) بزرگتر پسر به اموال برخی اختصاص حکم شیعه فقه در اینکه .(121

 هرفت فراتر آن عمومات تخصیص حدّ از و مخالفند نساء سورة دوازدهم و یازدهم هفتم، آیات با آنها، از برخی سندی ضعف بر عالوه روایات این

. دارد تعارض انددانسته ماترک تمام در را ورثه از برخی االرثسهم که منصوص روایاتی با همچنین ندارند؛ را آیات با عرفی جمع قابلیت و

 محک این پذیرش برای متیقنی دلیل تواندنمی نیز مذهب ضرورت ادعای و شهرت. است مدرکی آن، اصل تحقّق فرض به نیز ادعایی اجماع

 مدنی قانون 911 مادّة است شایسته. است( قرآن) یقینی دلیل از اتباع بود، خواهد خداوند به حکم انتساب و علمی احتیاط مطابق آنچه. باشد

 متحک پس.گردد حذف مدنی قانون مجموعه از است، عموم ابتالی مورد کمتر نیز امروزه و بوده متوفی ارشد پسر به حبوه اختصاص مفید که

. ندارد زرگب پسر به منحصر دیگر و شود تقسیم ورثه تمام بین باید باشد پدر دارایی تنها حبوه اگر که حالی در اند دانسته حبوه را وجوب این
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 رب اش روزه و نماز قضای وجوب حکم نداشت را موارد این پدری اگر بنابراین نیست، حکم علت حبوه، رسیدن ارث به رسد می نظر به پس

 .شود می برداشته بزرگش پسر

 

 والدین به احترام
 که زرگب پسر عمالً حکمی، چنین تشریع با  است اسالم دین توصیه گناهکار والدین حتى پدر خصوص به والدین به فرزندان احترام 

 .دارد می بر قدم پدر ذمه برائت جهت در و کرده حفظ را عاطفی ارتباط پدر، مرگ از بعد است، خانواده سرپرست و ولی عنوان به

 

 تر بزرگ پسر به دادن اهميت
 همانند که است حبوه حکم به نسبت سایرین میان در بزرگتر پسر به اکرام و تعظیم جهت اختصاص این که اندنموده بیان فقها از برخی

 جهت بدان بزرگ پسر به دادن اهمیت  نیز و( 221: 1211 شوشتری، ؛ 111: 1281 کلباسی،) باشدمی پدر روزه و نماز قضاء به او قیام عوض

 دهش یاد پدر عنوان به تر بزرگ برادر از روایات از برخی در که طوری به. نگردد بزرگ و مدیر فقدان دچار پدر فقدان از بعد خانواده که است

 .(881 :71 ج ،1211 مجلسی،) است

 

 نماز رفيع جایگاه

 ودشنمى ساقط حکم این او مردن از بعد حتى نیاورد جا به را روزه و نماز کسى اگر که فهماندمى را حکم این روزه و نماز به دادن اهمیت

 اب که داشت توجه باید البته. دهند انجام او نیت به را روزه و نماز آن دنیا همین در باید گیرد،مى قرار عقاب و مؤاخذه مورد او که وجودى با و

 وادی ینا در توان می عبودیت و بندگی پای با تنها و است پوشیده ما بر احکام از بسیاری تشریع اصلی علت هم باز ها، حکمت این همه بیان

 .زد قدم

 

 والدین قضاي نماز خصوص در فقهاء دیدگاه
 .اند نموده ارائه را متفاوتی نظرات مادر پدر، والدین، بر آن وجوب عدم و  وجوب به نسبت امامیه فقهای

 

 والدین قضاي نماز وجوب
 وتف های نماز قضای است واجب ولی بر: اند گفته است، کرده ترک خود بیماری در پدرش که نمازهائی کردن قضا است واجب ولیّ، بر

 و نماز پدر اگر: دارند تاکید پدر نماز وجوب بر( ره) خمینی موسوی .(18 :1211 ،(اول شهید) عاملی مکی) است احوط این و مطلقاً پدر شده

 رگشم از بعد که است واجب تر بزرگ پسر بر کند، قضا توانستهمى و نکرده ترک نافرمانى روى از چه چنان باشد، نیاورده جا به را خود روزة

 رد که را اىروزه نیز و کند عمل طور همین به است واجب باشد کرده ترک هم نافرمانى روى از اگر بلکه. بگیرد اجیر او براى یا آورد، جا به

 کرده ترک مه نافرمانی روی از اگر. بگیرد اجیر او براى یا نماید، قضا تر بزرگ پسر که است واجب کند، قضا توانستهنمى چه اگر نگرفته، سفر

 بزرگتر پسر عهده به  پدر، روزه و نماز قضای: فرمایند می( ره) بهجت (.111: م1891 خمینی، موسوی) کند عمل گونه همین است واجب باشد

 است طور همین نیز شیرازی مکارم و( رض) خویی گلپایگانی، لنکرانی، فاضل دیدگاه .(2 :1 مساله متفرقه مسائل ضمائم بخش بهجت،) است

 مکارم) است مستحب احتیاط آنها قضای خواندن بوده، تعمد روی از شده فوت نمازهای چنانچه: گوید می شیرازی مکارم که تفاوت این با

 قضا را آنها است واجب بزرگتر پسر بر او، مرگ از پس باشد، نیاورده بجا را اشروزه یا نماز عذرى جهت به پدر اگر .(791 :1812 شیرازی،

 سیستانى. (119 :1219 گلپایگانى، صافى) نماید قضا را آن بزرگتر، پسر واجب احتیاط رببنا باشد، کرده ترک نافرمانى روى از اگر امّا نماید،

 ترکنافرمانى روى از چه چنان کند، قضا است توانستهمى و باشد نیاورده جا به را خود نماز پدر اگر: داند می واجب را پدر قضای نماز فقط

  .(11 :تا بی سیستانی،) است واجب احتیاط، بر بنا ترش بزرگ پسر بر باشد، نکرده

 

  والدین قضاي نماز وجوب عدم
 رد موحدی فاضل. شود می برداشته بزرگ پسر بر آن وجوب باشد نافرمانی روی از پدر سوی از نماز ترک اگر فقها از برخی نظرات در

 عنوان هر به کس هر و نیست واجب او قضای نماز: فرمودند رفته، دنیا از حال همان به و شده بهایى عمر اواخر در که شخصى قضای نماز مورد

. (119 :1 ج ،1879 لنکرانى، موحدى فاضل) ندارد قضا و نیست کسى بر اشروزه و نماز رفت، دنیا از انکار حال با و شد روزه و نماز منکر

 یاطاحت هم صورت این در ولى. نیست واجب بزرگ پسر بر آنها قضاى باشد، طغیان اثر بر روزه و نماز ترک اگر: فرماید می ای خامنه حسینی

http://www.rassjournal.ir/


 378 -368  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 نه باشد قضا نمازهای اتیان بر اش اولیه اهتمام خود شخص، باید اینکه بعد نکته .(111 :1222 اى،خامنه حسینى) نشود ترک آنها قضاى در

 است نماز عمدی ترک مثل حالت این زیرا بگذارد مرگ از بعد خود فرزند عهده بر را آن بخواهد و باشد قضا عدم قصدش اول همان از آنکه

 یچه هم مرگ از وقبل نخوانده اختیار و عمد روی از مادر یا پدر که نمازهایی مسئله این به توجه با است دخیل کامالً امر این در نیز نیت لذا

 عذر ای بیماری علت به شخص گاه بنابراین نیست فرزند عهده بر چیزی نبوده او در نماز قضای اتیان بر عزم و پشیمانی و ندامت از عالمتی

 تا اندازد می تاخیر به را آنها گاه دارد وقت در توسعه چون ولی آورد جا به را آنها است موظف که آید می او گردن به قضایی نمازهای دیگر

 ام صورت این در و رسیده فرا مرگش کامل اتیان از قبل ولی آورد می جا به خود را نمازها قضای از مقداری آنکه یا رسد می فرا مرگش آنکه

 هبودب بیماری از اگر نخوانده را خود نمازهای آن واسطه به و باشد بیمار کسی اگر اینکه دیگر نکته. آید می فرزند گردن به نمازها این بقی

 تصور به ولو نخواندن نماز برای او عذر که صورتی در بمیرد بیماری همان در واگر آورد جا به را خود نمازهای باید که است مسلم کند حاصل

 از یکی به تهتوانس می اگر ولی نیست فرزند عهده بر چیزی باشد بوده هوش بی مثالً بوده کامل اشاره با حتی یا و تیمم با و خوابیده یا نشسته

 فرزند عهده بر چیزی نموده ترک را خود نماز وعمدا دانسته می را مسئله حکم که صورتی در کرده واهمال ونخوانده بخواند نماز صور این

 میّت اگر: نویسد می خراسانی. است واجب فرزند عهده بر قضا نماید قضا را خود نمازهای بهبودی از بعد که این و جهالت صورت ودر نیست

 خراسانى،) شودمى ساقط بزرگتر پسر از آورد، جا به صحیح طور به را او نماز اجیر که آن از بعد بگیرند، اجیر او نماز براى که باشد کرده وصیّت

 نماز هک است واجب است حیات حال در آنها مرگ از بعد که پسرى بزرگترین یعنى بزرگتر پسر بر: فرمایند می شیرازی مکارم .(277: 1221

 روى از اگر بلکه آورد، جا به آنها مرگ از بعد داشته، قضا بر توانایى و نبوده نافرمانى روى از و شده فوت مادرش یا پدر از که هایى روزه و

 قضاى ىتوانای هرچند نگرفته سفر در که را اى روزه همچنین کند، عمل طور همین به باید مستحب احتیاط بنابر باشد کرده ترک هم نافرمانى

 خود نماز پدر اگر:  نویسد می سیستانی( www.makarem.ir ،1211 مساله) نماید قضا بزرگتر پسر که است آن احتیاط نکرده پیدا را آن

 که است ـ بواج احتیاط بنابر ـ بزرگترش پسر بر باشد، نکرده ترک نافرمانى روى از چنانچه کند، قضا است توانستهمى و باشد نیاورده بجا را

 و صالة قضا وجوب أقوى: دارد می بیان طباطبایى کاظم محمد سید .(91 :تا بی سیستانی،) بگیرد اجیر او براى یا ، آورد بجا مرگش از بعد

 از باشد عذرى جهت به فوت که است وقتى در مادر و پدر در یعنى دو هر در حکم این لکن بزرگ، پسر بر نیز است مادر از شده فوت صوم

 می عابدینی( 12 :1211 یزدى، طباطبایى) است، منهما فات ما مطلق قضاى احوط، چه اگر نیست، واجب إال و دو، این نحو یا سفر، یا مرض،

 صخصو در یا هستند مرسل یا هم روایات. ندارد وجود کند تایید را وجوب این که قرآن در ای آیه اینکه دلیل به والدین قضای نماز: فرماید

: 1221 عابدینی،) است میت ولی بر روزه قضای وجوب شود می استنباط روایات از که ان. ندارد وجوبی ابدا والدین قضای نماز لذا هست روزه

211). 

 

 والدین قضاء نماز فقهی نقد
 : اند دسته سه کلی طور به احکام

 .اند شده بیان قران در تماما که احکامی -

 .اند گردیده مبین تفصیلی طور به روایات وسیله به و شده ذکر اجمالی طور به قران در که احکامی -

 به جامعه دادن توجه: قرآن در احکام ذکر علت. است نیامده میان به آنها از ذکری قران ودر اند شده بیان روایات در فقط که احکامی -

 و دح تمام باید بلکه نداشته جایی اسالم در دلخواهی و کلی عبادت واینکه شرع احکام اکتساب لزوم و شناخت ضرورت و دین فروع اهمیت

 یستن ساز کار انسان کمال برای تنهایی به اعتقادات و ایمان بحث تنها که این نمود، رعایت را شریعت سوی از شده تبیین شرایط و حدود

 صالبت و ثبات از اعتقاد و ایمان نه و گردد می ادا عبودیت حق نه آن به نهادن گردن بدون که است دیگری عمده طیف نیز عبادی فرائض بلکه

 هب باشد نشده ذکر آنان برای روایات در خاصی قید و بیان که صورتی در گردیده ذکر قران در که احکامی تمام .شد خواهد خوردار بر چندان

 صیصتخ چون باشند محکم سند لحاظ از باید روایات این است قرانی بیان از تر اضافه که آمده آنها برای بیانی اگر و گردد می اخذ ظاهرشان

 نیامده میان به آنها از ذکری قران در که است عبادی روایات به مربوط است بحث با متناسب که موردی اما. است مهم امری قرآن تقیید و

 - مالی مسائل به مربوط روایات از تر پایین حال عین در و اخالقی روایات از تر اغماض قابل وغیر تر مهم رتبه لحاظ از روایات نوع این باشد

 هک روایاتی: است نوع دو نیز اول دسته. دارند معارض که روایاتی ندارند، دیگر روایی معارض که روایاتی: نوعند دو خود که است نفس و عرض

 رایب معارضی چنین که روایاتی. است معارض عملی عقل حکم یا دیگر ازروایات حاصل کلی واصول قواعد با ولی ندارد تعارض خاصی روایت با

 جای شدبا نمی  اصولی یا فقهی قواعد ت کلیا با انطباق قابل که است امری بر داللتشان که روایاتی. است اول شق در ما بحث. نیست آنان

 قضای روزه و نماز بحث موارد این از یکی شود می دیده فقه جای جای در حال هر به نوع این مصادیق و دارند بیشتری نظر وامعان بحث

 .ردندا هم مخالف لکن نیست اجماعی البته که دارند نظر اتفاق حکم این در شیعه فقهای همه تقریباً روایی دلیل طبق که است والدین
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 متندا وصیت،: است چیز سه این از یکی به منوط ارشد ذکور فرزند بر وروزه نماز تکلیف وجوب فقهاء از ای عده شد گفته که چنان 

 و بوده لوهالص تارک شخص که صورتی در بنابراین باشد مسئله ندانستن و جهالت روی از که نماز بطالن یا ترک تکلیف، انجام عدم از شخص

 در (غیره و حج مثل عبادات تمام در بلکه روزه و نماز مسئله در نه) نیست فرزند برعهده چیزی باشد کرده ترک را آن نماز، وجوب به علم با

 ی،عامل مکی) کند قضا است کرده فوت آن در که ای بیماری در را پدر نمازهای است واجب بزرگتر، پسر یعنی میت ولی بر است آمده لمعه

 است ردهک انتخاب لمعه در که است قولی همان است( بزرگتر پسر ذمه) برائت اصل با موافق که آنچه است معتقد نیز ثانی شهید .(18: 1211

 کرده ترک را خود واجب عمد، روی از کسی اگر پس. (221 :1211 عاملی، جبعی) است واجب موت مرض حال در شده فوت نمازهای فقط

 میت دیون که چند هر چون بود خواهد واجب کسی عهده بر قضا نه و گیرد می تعلق آن قضای به میت وترکه االرث مال از چیزی نه باشد

 شخص که است این بر شرط عبادی دین در لکن شود نمی محسوب ترک ما جزء( 11، نساء) "دین او بها یوصی وصیه بعد من" آیه طبق

 تقاداع چون ندارد میت برای ای فایده بکنند هم ادا را عبادی دین اگرورثه فرض بر صورتی چنین در زیرا باشد نکرده ترک را خود واجب عامدا

 چند هر داشت نخواهد ای فایده او برای اعتقاد بدون عبادت بوده اعتقاد فاقد شخصی چنین که آنجا از و است مالک حیات درزمان میت خود

 احتیاط رب بنا باز باشد کرده قضا را خود نماز هم فرمانی نا روی از پدر اگر حتی که هستند این به قائل( ره) خمینی موسوی مانند فقها بعضی

 ایشان و است عام ظاهر در چند هر مسئله این بر دال روایت داللت که گفت توان می قطع طور به ولی هست بزرگ پسر عهده بر نماز واجب

 مرا این از بیش هم مجتهد و نیستیم مکلف متیقن حد از بیش به است قاعده خالف مسئله این چون اما اند کرده احتیاط اساس همین بر

 و ملع از ندامت قرآن اینکه به توجه با گفت باید نیز ندامت مورد در .دهد قرار مکلف اختیار در حکم عنوان به را آن که نیست حجت برایش

 مازن که است صورت این در وتنها باشد زمان این از قبل باید شخص ندامت لذا داند می اعتبار فاقد مرگ های نشانه ظهور هنگام در را توبه

 دهنبو او در وپشیمانی ندامت از عالمتی هیچ هم مرگ از قبل و نخوانده تعمدا والدین که نمازهایی لذا شود می واجب فرزند عهده بر پدر وروزه

 .نیست فرزند عهده بر چیزی

 عهده رب اصالتاً که باشد معنی این به فرزند بر والدین قضای وروزه نماز وجوب حکم که است صورتی در باب دراین اشکال: اشکال طرح

 حکم این اگر ولی( بدهد خود نیزازمال اورا ومزد کرده واگذار دیگری کس به را نمازها این که ندارد منافاتی که چند هر) است واجب او خود

 یگرید به یا بخواند خودش یا که اوست عهده بر نمازها این مسئولیت که معنی این به باشد پدر قضای نماز امر در فرزند قیمومیت معنی به

 دمع یعنی متعدد ایرادات با باشد مراد اول معنای اگر ولی نیست باب این در اشکالی بدهد میت ماترک یا خود مال از هم را مزد و کرده واگذار

 : از عبارتند ایرادات این بود خواهد مواجه قواعدفقهی بعضی با حکم این سازگاری

 که وقتی و برند می بهره میت ماترک از ورثه همه وقتی که( 1: 2 ج ،1817 بجنوردی، موسوی) "الغرم فعلیه الغنم له من قاعده "-1

 یتکلیف هیچ دیگران و باشد مکلف بزرگتر فرزند که دارد وجود دلیلی چه هست فرزندان همه برگردن مادی چه و معنوی چه والدین حقوق

 حبوه در راثو سایر باشد نداشته مالی حبوه از غیر پدر) نیست محکمی دلیل شده حبوه مسئله به اشاره بعضاً فقه در که این و. باشند نداشته

 معلوم ستنی واجب دختر فرزند بر باشد نداشته پسر اگر اصالً یا نخواند را او نماز میت ارشد فرزند اگر که مسئله این از نیز و !(هستند سهیم

 بر نماز ذکور فرزند نبود صورت در باید می واال گیرد می تعلق پسر به که است اختصاصی وحبوه موهبت قبال در وجوب این که شود می

 .شود واجب مونث فرزند

 گیرد نمی دوش به را دیگری تکلیف بار کس هیچ که( 121: 1817. بجنوردی موسوی) "اخری وزر وازره تزر وال" آیه با تعارض -2

 عامدا ات،حی طول در اینکه خصوص به باشد مکلف همچنان نیست زنده میت خود دیگر که وقتی که است آن مسئله این الزمه اینکه بر عالوه

 . است نداشته قضا بر عزم و کرده رها را خود تکلیف

 است واردم همین از هم بحث مورد مسئله. ارث صورت به چه و باشد تفویضی صورت به چه نیست غیر به انتقال قابل فقه در تکلیف -8

 اینکه یعنی شدبا می حبوه حق به تکلیف این تقابل است گفته بزرگان از یکی که گونه همان باشد آن کننده توجیه تواند می که چیزی تنها و

 ایجاد حال هر هب چون است اشکال قابل جهتی از توجیه این هم باز ولی است جدید تکلیف یک ایجاد بلکه نیست کار در تکلیفی انتقال اینجا

 از تنیس تردید جای شود نمی استوار حق برابر در حق تقابل راه از جز توجیه این اینکه در ولی بردارد در هم را انتقال خود، متن در تکلیف

 قائل صالًا علما بعضی شود می ناپذیر توجیه است فرزند عهده بر پدر سوی از سنگینی قضای که موارد بعضی در هم تقابل بحث چون طرفی

 پدر قضای ازنم که گویند ومی دانند نمی حبوه حق مسئله در منحصر ارشد فرزند بر را پدر حق و وجوب این اینکه یعنی نیستند تقابل این به

 نهایتا و کنند نمی ذکر آن برای را حبوه از غیر دیگری دلیل ولی ندهند او به یا نرسد او به ای حبوه اصال اینکه ولو است واجب ارشد فرزند بر

 قول ینا مسئله بودن اصل وخالف روایی دالیل به توجه با لکن نداریم آگاهی آن وعلت اصلی فلسفه از ما که دانند می تعبدی را مسئله این

 بر بوهح مال ارزش و اندازه همان به قضا وجوب گفت باید شود مطرح تقابل بحث اگر لذا باشد داشته فتاوا بین در چندانی جایگاه تواند نمی

 . است استحبابی آن بقی وما گیرد می تعلق بزرگ فرزند
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( اجباری) رعیش والیت و قیمومیت به قائل باب این در آنکه یا آورد مسئله این برای ای کننده قانع جواب باید یا اشکاالت این به توجه با

 قهف در. بیشتر نه است حبوه مال مادی ارزش قبال در وجوب: گفت باید آنکه ویا واجب نه دانست مستحب امری را مسئله این آنکه یا شد

 مسجد وارد سیک اگر که تحیت نماز مثل نیستند بردار نیابت که شود می گفته عباداتی به مباشرت دارد؛ وجود ومباشرت تسبیب نام به بحثی

 باداتیع به تسبیب ولی دهد انجام دیگری کس از نیابت به را نماز این تواند نمی و است مستحب دارد حضور آنجا که او بر فقط نماز این شد

  شوند می وجه دو هر به معنون که شود می گفته

 می  گفته عباداتی به ودین است النفس حق به مربوط که نهی یا امر متعلق یعنی تکلیف دین، و تکلیف نام به است دیگری بحث باز

 خصیصت روایات در که مواردی مگر اند تکلیفی عبادات که است آن بر اصل: شود گفته است بهتر. است اهلل حق مشغول مکلف ذمه که شود

 از ودنب دینی یا تکلیفی استخراج پس ذکور، فرزند بر پدر نماز فقط بلکه کسی هر بر ونه نمازی هر نه هم آن نماز ومثل حج مثل اند خورده

 مرسل یا بلکه اردند وجود باب این در صریح روایات که باشد شده بیان صریحا روایات وسیله به باید مسئله این بلکه نیست فهم قابل قرآن کالم

 لنفسا وحق اهلل حق شق دو هر دارای عبادات همه زیرا بدایم هم مقابل نقطه را ودین تکلیف توان نمی اینکه دیگر. روزه خصوص در یا هستند

 دیگری از تر قوی جایی در جنبه یک است ممکن بله النفس حق به مربوط فقط بعضی و باشند اهلل حق فقط بعضی که نیست گونه این و اند

 ترک هب منوط را نماز وجوب فقها اکثر اینکه به توجه با .ماهیت در نه کند می جدا یکدیگر از احکام بعضی در فقط را آنها حال هر به ولی باشد

 .است تامل محل آن مطلق وجوب که است روشن. اند دانسته آن بودن عمدی غیر و  عذرى جهت به آن
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 گيري نتيجه
 پدر، از حبوه بردن ارث در بزرگ پسر اولویت جمله؛ من بزرگتر پسر بر مادر و پدر روزه و نماز قضای وجوب حکمت و علل به باتوجه

 معنوی، خیرات و ثواب بری بهره جهت فرزند صالح و نیکو اعمال اند، داده انجام فرزندانشان حق در مادر و پدر که خیراتی و زحمات جبران

 اًنهایت و اسالم در روزه و نماز جایگاه و اهمیت پدر، مرگ از بعد تر بزرگ پسر به دادن اهمیت مرگ، از بعد حتی پدر با عاطفی ارتباط حفظ

 عمدی رغی حالت در بزرگ پسر بر پدر و روزه قضای  نماز وجوب به فقهاء اکثر. است شده شمرده بزرگتر، پسر برای عمل این دانستن تعبدی

 سند اوالً: که قائلند فقهاء از گروهی و. دارند نظر اختالف مادر و روزه قضای نماز وجوب به نسبت و. قائلند عمدی حالت در واجب احتیاط و

 رخیب سندی ضعف بر عالوه خصوص این در استناد مورد روایات حبوه؛ وجود به وجوب این دانستن مشروط ثانیاً نشده، ارائه صحیحی فقهی

 ؛ندارند را آیات با عرفی جمع قابلیت و رفته فراتر آن عمومات تخصیص حدّ از و مخالفند نساء سورة دوازدهم و یازدهم هفتم، آیات با آنها، از

 رابعا. آن به مربوط روایات بودن مرسل ثالثاً. دارد تعارض انددانسته ماترک تمام در را ورثه از برخی االرثسهم که منصوص روایاتی با همچنین

 نکرد وصیت صورت در والدین، روزه و نماز وجود به نسبت پسر شک صورت در دارایی، عدم و پسر نبودن صورت در قضاء نماز وجوب انتفاء

 در کرتف و تدبر و تعقل به را مردم قرآن در مکررا که متعال خداوند فرمایش با تناسبی هیچ...  و اجیر شخص توسط آن انجام به نسبت پدر

 است و ظاهرا وجوبی ندارد. ندارد. و با دیدگاه فقهای معاصر وجوب قضای روزه قطعی و وجوب قضای نماز مورد تردید کند، می دعوت دین

 ارندد عظیم بس رسالتى که دانشگاه، و حوزه قلم اهل فضال و فقهاى است امید. است مواجه شدیدی تأمل بر نسل امروز با وجوب این فهم لذا

 طرواب تحکیم جهت را والدین نماز قضای عاقالنه و صحیح فرهنگ دینى، صحیح و ارزشمند آثار انتشار و تألیف داده بادست به دست هم 

 که دهند ترویج دینى جامعه در طوری اند مواجه عقلی و دینی و علمی اطالعات فوران با امروزه که ای جامعه افراد بین در اخالقی و دینی

 شاءاهلل ان. نماند جوان نسل بویژه همگان بر معنویت دلپذیر رایحه در ابهام گونه هیچ
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