 ‐ 322667آﯾﺎ ﻣﯿﺖ ﺑﺮای اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای وارﺛﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﮔﺬارد اﺟﺮ ﻣﺑﺮد؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺮاﺛ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث اﺟﺮی ﻣﺑﺮد ﯾﺎ آنﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم
زﻧﺪﮔاش ﺑﺨﺸﯿﺪه ﭘﺎداش داده ﻣﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮔﺮدآوری ﻣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت و دﯾﺮ روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰ ،ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮔﺮ در ﮐﺎر ﻣﺒﺎﺣ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺮ ﻣﺑﺮد زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘ دارد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘ دارد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی )اﺟﺮی( را دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری
) (۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۹۰۷
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ:
دﺳﺘﮥ اول :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎﻟ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﻫﺪﻓﺶ ﻧﯿ در ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻘﮥ او ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﻗﺼﺪش اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ و در ﺣﻘﺸﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را از ﭼﺸﻢ داﺷﺖ و اﻧﺘﻈﺎر اﻣﻮال دﯾﺮان دور
ﺳﺎزد و ﻫﺪﻓﺶ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺟﺮ اﻟﻬ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﮔﺬارد اﺟﺮ ﻣﺑﺮد ،زﯾﺮا او در ﺣﻖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿ ﮐﺮده و اﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎداش ﻓﺮاﮔﯿﺮش در ﺣﻖ او ﻧﯿ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﻞ ﺟﺰاء اﺣﺴﺎنِ ا اﺣﺴﺎنُ ]اﻟﺮﺣﻤﻦ[۶۰ :
)ﻣﺮ ﭘﺎداش اﺣﺴﺎن ﺟﺰ اﺣﺴﺎن اﺳﺖ؟(
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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»ﯾﻌﻨ :آﯾﺎ ﭘﺎداش ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻟﻖ و ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﻮﮐﺎری ﻧﻤﻮده ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ]اﻟﻪ ﻧﯿﺰ[
در ﺣﻖ او ﺑﺎ ﺛﻮاب ﺟﺰﯾﻞ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ و ﻧﻌﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و زﻧﺪﮔ ﺳﺎﻟﻢ از آﻓﺎت ،اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی.(۸۳۱ :
و از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑ وﻗﺎص ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع دﭼﺎرش ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻦ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪم و ﺟﺰ ﯾ دﺧﺘﺮم ﮐﺴ از ﻣﻦ ارث ﻧﻤﺑﺮد ،آﯾﺎ دو ﺳﻮم ﻣﺎﻟﻢ را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ«.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺼﻒ آن را؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ«.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾ ﺳﻮم را ]ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪه[ و ﯾ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﺰرگ ـ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ـ اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ وارﺛﺎن ﺧﻮد را ﺑﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺬاری
ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺣﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی رﻫﺎ ﮐﻨ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم دراز ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﭼﯿﺰی را در راه اﻟﻪ ﺧﺮج
ﻧﻤﮐﻨ ﻣﺮ آنﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮ ﻣﺑﺮی ،ﺣﺘ ﻟﻘﻤﻪای ﮐﻪ در دﻫﺎن ﻫﻤﺴﺮت ﻣﮔﺬاری« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۲۹۵و ﻣﺴﻠﻢ
).(۱۶۲۸
اﺑﻦ ﻫﺒﯿﺮه ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »وارﺛﺎﻧﺖ را ﺑﻧﯿﺎز ﺑﺬاری« دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد در ﺻﻮرت اﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﻧﯿﺎز رﻫﺎ ﮐﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺬارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪِ اﻟﻪ
ﻋﺰوﺟﻞ ﻣدﻫﺪ و وارﺛﺎن او ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮥ ﻋﯿﺎل )ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻓﻘﺮای( ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰوﺟﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺻﺪﻗﻪ دادن دارد
اوﻟ و ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺴﺎﻧ از وارﺛﺎﻧﺶ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻫﻢ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﺮد در
ﺣﺎل زﻧﺪﮔ ﮐﺎﺳﺐِ وارﺛﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺑﺬارد ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ روی رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦﮐﻪ وارﺛﺎن ﺧﻮدت را ﺑﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺬاری ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ« )اﻹﻓﺼﺎح.(۳۲۵ /۱ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﭙﺲ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ اﮔﺮ وارﺛﺎن ﺧﻮد را ﺑﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺬاری ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺬاری و دﺳﺘﺸﺎن ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم دراز ﺑﺎﺷﺪ«.
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ﯾﻌﻨ :اﯾﻦﮐﻪ اﻣﻮاﻟﺖ را ﺑﺎﻗ ﺑﺬاری و ]ﻫﻨﺎم ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺮس از وﻓﺎت[ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺪﻫ؛ ﺗﺎ اﮔﺮ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘ وارﺛﺎﻧﺖ آن را
ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻧﯿﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﺬاری ﺗﺎ »دﺳﺘﺸﺎن ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم دراز ﺑﺎﺷﺪ« ﯾﻌﻨ:
دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم دراز ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ…
و اﯾﻦ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ اﮔﺮ ﻣﺎﻟ ﺑﺮای وارﺛﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺬارد اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺬارد و ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از او ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ دﯾﺮ اﺟﺮی ﻧﺪارد! ﻧﻪ ،ﺑﻠﻪ او اﺟﺮ دارد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺗﻮ اﮔﺮ وارﺛﺎﻧﺖ را ﺑﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺬاری ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺬاری «...زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎﻟ را ﺑﺮای وارﺛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗ ﺑﺬاری از آن ﺳﻮد ﻣﺑﺮﻧﺪ و وارﺛﺎﻧﺖ ﻧﺰدﯾﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺣﺎل آنﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫ ﻏﺮﺑﯿﻪﻫﺎ از آن ﺳﻮد ﻣﺑﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ ﻧﺰدﯾ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻫﻢ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ« )ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ.(۴۵ ‐ ۴۴ /۱ :
دﺳﺘﮥ دوم :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺟﻤﻊآوری ﻣﮐﻨﺪ و از روی ﺑﺨﻞ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷ آن را ﺗﻠﻨﺒﺎر ﻣﮐﻨﺪ و ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤدﻫﺪ و از
روی ﺣﺴﺪ و ﺟﻬﻞ آرزو ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎن او از آن ﻣﺎل ﺳﻮدی ﻧﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ او
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﺳﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪش زﺣﻤﺘ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻮل ﻧﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺗﺮس از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدی از ﺑﻪ ارث رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﺸﺎن ﻧﺒﺮﻧﺪ،زﯾﺮا ﻧﯿﺖ ﺧﻮﺑ در اﯾﻦ ارثِ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯿﻠ ﺑﻪ ﻧﯿ ﮐﺮدن در ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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