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الحاج داکتر امين الدين سعيدی – سعيد افغانی
 ٢۴سپتمبر ٢٠١۶

عدم عجله در ادای فريضۀ حج بيت ﷲ گناه نيست
قبل از ھمه بايد گفت :وجوب حج بر سبيل تراخی است و اين بدين معنی است که ادای فريضۀ حج را می توان به
تأخير انداخت  ،نه اين که به محض آن که شرايط وجوب حاصل شد  ،حتمی نيست که فوراً بايد آن را انجام داد  ،بلكه
در ھر وقت ازدورۀ زندگی میتوان بدان مبادرت ورزيد و تأخيردرآن موجبگناه نيست .مشروط برآن كه پيش ازمرگ
موفق به انجام اين فريضه شود .از جمله استدالل قابل توجه در اين بابت اينست که با وجود اين كه حج در سال ششم
ھجرت واجب شد اما پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم حج را تا سال دھم به تأخير انداخت.
پيامبر اسالم درآن سال ازواج خود را ھمراه خويش به حج برد و بسياری از ياران ھم او را ھمراھی كردند .اگر وجوب
حج برسبيل فوريت بود ،در اين صورت پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم آن را به تأخير نمی انداخت .امام شافعی  ،امام
ثوری ،امام اوزاعی و محمد بن الحسن )رحمة ﷲ عليھم اجمين( در اين مورد فتوا داده اند امام شافعی )رح( در طی
فتوائی در اين مورد می فرمايد  :ما بدين مطلب استدالل میكنيمكه حج در طول زندگی يكبار واجب است كه ابتدای
زمان انجام آن ،زمان بلوغ و انتھای آن ،پيش ازمرگ است.
ولی امام ابوحنيفه و امام مالك وامام احمد )رحمة ﷲ عليھم اجمعين( و بعضی از ياران امام شافعی وامام ابويوسف )رح(
طی فتوائی می فرمايند :وجوب حج فوری است يعنی ھمين كه بركسی واجب شد ،بايد ھرچه زودتر اقدام به انجام آنكند
و تأخير موجبگناه است .زيرا ابن عباس)رض( می گويد :پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم گفت »:من أراد الحج فليعجل،
فإنه قد يمرض المريض ،وتضل الراحلة ،وتكون الحاجة « )ھركس میخواھد حج بگزارد ،شتابكند زيرا ممكن است
مريضی پيش آيد يا راحله و مركبگم شود ،يا فقرو نيازپيش آيد(.
آيا در اين بخش عجله در صورت اراده اختياری است و يا وجود شروط  ،بحث طويل خواھد شد .ديگران اين حديثھا
را حمل بر ندب وسنت بودن تعجيل درانجام آنكردهاند كه مستحب است .مكلف ھر وقت توانائی انجام ادای فريضۀ حج
بيت ﷲ شريف را داشت زودتر بدان مبادرت ورزد .وﷲ اعلم بالصواب و ﷲ تعالی اين زيارت و ادای فريضه حج بيت
ﷲ را نصيب ھمه مسلمين بگرداند .امين يارب العالمين
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