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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٢
  

 !ن تکراریـتـــج رفــح
  

هللا   حج و زيارت بيت ،ردگار با عظمت طاعات نزد پرو  قرابت و ايل وسييكى از بزرگترين اركان اسالم و از بھترين

 . حاجى به جنت داخل گرددکهشود  بر وجه صحيح و بدون معصيت باعث مى فی هللا و هللابه نيت پاک است كه اداى  

  :پروردگار با عظمت ما ميفرمايد 

 بر تمام مردم واجب  خود راۀخداوند حج خان).( ٩٧آل عمران . ( »و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً «

راه رسيدن به  بدنى و امنيتی  استطاعت شامل استطاعت مالى ،  ).را داشته باشند كه استطاعت آن كرده، براى كساني

  .باشد مشاعر مقدسه مي

  :كند كه آن حضرت فرمودند  صلي هللا عليه وسلم روايت مى عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما از رسول اكرم

لى خمس شھادة أن ال إله إالَّ هللا وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، بني االسالم ع« 

  ). متفق عليه . (»وحج البيت من استطاع سبيالً 

   :اساس و بنيان اسالم پنج است

 خداست، ۀلم بنده و فرستاد صلي هللا عليه وس  حق مگر خداى يكتا نيست، گواھى دادن كه محمدهگواھى دادن كه خدائى ب

كه   خدا رفتن براى كسيۀو اقامت نماز كردن، و زكات مال دادن، و روزه ماه مبارك رمضان گرفتن، و حج خان

  .را داشته باشد استطاعت آن

  : فرمايد و ھمچنان در حديث ديگر مي

ما حج و زيارت خانه خود را فرض نموده اى مردم خـداوند بر ش). مسلم. ( »أيھا الناس إنَّ هللا فرض عليكم الحج فحجوا«

  .پس به حج برويد

الحج مرة واحدة «:  صلي هللا عليه وسلم فرمودند كه رسول هللا باشد چنان بار در عمر بر مسلمان واجب مى حج فقط يك

 او بار به حج برود حج كه بيشتر از يك حج فقط يكبار واجب است و كسي). (أحمد والدارمي. (»فمن زاد فھو تطوع

  .)باشد سنت مى

آيا برای او افضل   اقدام نمايد،  قبال انجام داده باشد، و بخواھد به تکرار حج حج فرضی خويش را  ولی اگر مسلمانی 

  پول آنرا صدقه دھد؟است آنست که دوباره به حج رود ، يابھتر 

اً ته شده بھتر است، ولی احياناز صدقه دادن پولی که برای آن حج در نظر گرف) مستحبه(اصل آنست که حج نافله 

پول آن در زندگی پيش می آيد که منجر می گرددکه صدقه دادن را بر حج نافله ترجيح دھيم، مثال  شرايطی واسبابی 
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خصوص اگر ه برای جھاد در راه هللا ، يا دعوت به دين او تعالی خرج شود، و يا مسلمانی مضطر و به شدت نيازمند ب

  .ن باشداز اقارب و خويشاوندا

   !خواننده محتر م 

که  برای يک مسلمان افضل است که بعد از ادای حج   اسالم را  در مورد اينیخواھم دراين نوشته نظر علما می

   :، بيان دارمرا، به فقرا ومساکين  صدقه دھد بپر دازد ويا پول آن) مستحبه(  به تکرار حج  فرضی ،

  :ايد فرم شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا می

که  ، يا اينبوداما اگر خويشاوندی محتاج و نيازمند . که واجب نيست افضلتر است و حج بر وجه مشروع از صدقه ای«

  .فقيرانی باشند که نياز ضروری به کمک مالی دارند، پس در اين حال صدقه دادن به آنھا افضلتر است

در اينصورت رفتن به ) جب پيش روی شخص باشد غيرواجب و حج غيرواۀيعنی صدق(اما اگر ھردو مستحب باشند  

حج افضلتر است، زيرا در حج ھم عبادت بدنی وجود دارد و ھم عبادت مالی، و ھمينطور قربانی کردن و عقيقه بھتر از 

را اداء کند و از محرمات ) دينيش(واجبات ) حج(شرطی است که شخص در مسير ه صدقه دادن پول آنست، البته اين ب

و ادای امانت کند و بر ) دروغ نگويد(جتناب ورزد، و نمازھای پنچگانه را بخواند، و سخن راست بگويد و گناھان ا

  » و تجاوز نکندءاحدی اعتدا

   ).٢٠٦صفحه » االختيارت «  : تفصيل موضوع مراجعه شود (

  :فرمايد  شيخ عالمه عبد العزيز ابن باز در اين مورد می

را انجام دھد، از صدقه دادن پول آنھا افضل   قصد آن کند، و بر وجه مشروع آنحج و عمره برای کسی که با اخالص«

اْلُعْمَرةُ إِلَی اْلُعْمَرِة َکفَّاَرةٌ لَِما بَْينَھَُما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس «: تر است، و ثابت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند 

جز جنت ) که در آن گناه نباشد( گناھان بين آن دو است، وحج مقبول ۀ کفارۀعمره تا عمر«: ی يعن. »لَهُ َجَزاٌء إاِل اْلَجنَّةُ 

  ).١٣۴٩(ومسلم ) ١٧٧٣(بخاری (  » پاداشی ندارد 

ة«: و فرمود  بخاری   (»ثواب عمره در ماه رمضان معادل ثواب يک حج است«: يعنی . »ُعْمَرةٌ فِی َرَمَضان تَْعِدُل َحجَّ

  ).١٢۵۶(مسلم ) ١٧٨٢(

  : شيخ ابن باز می افزيد ھمچنان 

ھرکس حج فريضه را انجام داده باشد، افضل برای او آنست که پول حج دوم را برای مجاھدين فی سبيل هللا ببخشد، «

أی «: ال شد ؤکه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم س به دليل آن. » مستحبه افضل تر استۀزيرا جھاد شرعی از حج و عمر

ِ َوَرُسولِهِ األعمال أف َّ ِ : ثُمَّ َماَذا؟ قَالَ : قِيلَ . ضل؟ قَاَل إِيَماٌن بِا : يعنی .  »َحجٌّ َمْبُرورٌ : ثُمَّ َماَذا؟ قَالَ : قِيلَ . اْلِجھَاُد فِی َسبِيِل هللاَّ

: ال شدسؤ. جھاد در راه هللا: سپس چه کاری؟ فرمود: پرسيدند. ايمان به خدا و رسولش: کدام عمل، بھتر است؟ فرمود «

  ).٨٣(ومسلم ) ٢۶(بخاری (»  حج مقبول: بعد از آن، چه کاری؟ فرمود

پيامبر صلی هللا عليه وسلم حج را بعد از جھاد قرار دادند، و البته ھدف از آن حج نافله است، زيرا حج فرض رکنی از 

َمْن َجھََّز َغاِزيًا فَقَْد َغَزا، َوَمْن « : اسالم است، و در صحيحين از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت شده که فرمود ارکان 

ھمانا ) ساز و برگ نظامی اش را فراھم سازد(ھرکس مجاھدی را مجھز کند  «: يعنی . »َخلَفَه فِی أَْھلِِه بَِخْيٍر فَقَْد َغَزا

بخاری (» نحو شايسته، سرپرستی نمايد، او نيز جھاد کرده استه  کس که خانواده مجاھدی را بو ھر. جھاد کرده است

  ).١٨٩۵(ومسلم ) ٢٨۴٣(

و شکی نيست که مجاھدين فی سبيل هللا بسيار نيازمند کمک و مساعدت مالی ھستند، و لذا بخشيدن مال به آنھا ، به دليل 

  .»بھتر است) امورات مستحبه(در راه تطوع اين دو حديث و ديگر احاديث ، از بخشيدن پول 
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آيا بھتر است پول را برای ساخت مسجد اختصاص داد و يا «  :ال کنندگانؤساز ال يکی ؤدر برابر س:ھکذا شيخ ابن باز

  جای پدرش حج کند؟ه ب) با آن پول(

 مسجد صرف کن، زيرا اگر نياز ضروری برای تعمير مسجد باشد، پس پول حج مستحبه را در تعمير«: جواب  دادند 

  . نماز جماعت خواھد شدۀمنافع آن بيشتر و مستمر است، و موجب ياری رساندن به مسلمانان در اقام

  شخص ديگری مخارج آناما اگر نياز مبرمی برای بخشيدن پول آن حج مستحبه برای تعمير و ساخت مسجد نباشد، مثالً 

جای او حج کند يا شخص مطمئن ديگری را ه پدرش ، چه خودش بجای ه را تقبل کند، در آنصورت انجام حج مستحب ب

الشيخ ابن باز » مجموع فتاوی«: به يد ئبرای معلومات مزيد مراجعه فرما.(»وکيل کند ، ان شاء هللا بھتر است

)١۶/٣۶٣٧٢-٨. (  

  :ين مورد ميفرمايد اھمچنين شيخ ابن عثيمين  در 

 مستحبه توسط پول آن افضلتر است، زيرا استحباب جھاد از استحباب بنظر من بخشيدن مال در جھاد از رفتن به حج«

  ) .٢/۶٧٧(فتاوی ابن عثيمين  . ( »حج افضل تر است

   ! خواننده  محترم

ا تُِحبُّونَ  « : فرمايد مي ن أپروردگار با عظمت در قرآن عظيم الش ﴾ ٩٢: عمران  ﴿آل » ... لَن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّٰى تُنفِقُوا ِممَّ

 و   در عمل راستين، شايستگي  از ايمان   عبارت كه» ابرار«   ۀ درج ھرگز به:  يعني(» رسيد  نمي  نيكوكاري ھرگز به«

»  كنيد  داريد انفاق  دوست تا از آنچه«) يابيد  در نمي  است بھشت را كه» بر«    رسيد و ھرگز ثواب  نمي  است  آن قبول

  .)  داريد  را دوست  آن  باشد كه  اموالي ، از آن  از طاعات  از جھاد و غير آن  خدا ، اعم  راه شما در نفقه  كه  مگر آن:  يعني

دارند  از اموالى را كه دوست مي  متبرکه خداوند متعال بندگانش را با تمام قوت تشويق وترغيب نموده است،تدر اين آي

يَا أَيُّھَا الَِّذيَن   «:  فرمايد دارد و مي نفاق اموال خبيث بر حذر ميديگر آنھا را از اتی حتی  در آي در راه هللا  انفاق كنند و

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنفِقُوَن َولَْستُم بِآِخِذيِه إاِلَّ أَن تُْغِمُضوا  َن اأْلَْرِض َواَل تَيَمَّ ا أَْخَرْجنَا لَُكم مِّ آَمنُوا أَنفِقُوا ِمن طَيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ فِيهِ    ﴾ ٢۶٧:  ﴿البقرة » َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

   اموال ترين  و حالل ترين و برگزيده از بھترين : يعني(»  كنيد ايد انفاق  آورده دست  به  كه اي  پاكيزه  از چيزھاي!  مؤمنان اي«

  )  كنيد  انفاق خويش

  ھاي ھا، حبوبات، سبزيجات، معادن، گنجھا و دفينه ميوه:  از عبارت  كه(»  ايم  برآورده  شما از زمين  براي و از آنچه«

اموال پس مانده ، ردی : يعني(»را نكنيد « »  و بد ناپاك«)چيزھاي(»  قصد انفاق«)  كنيد  است، نيز انفاق زيرزمين

خود «)  بدھند  خودتان  به ن حقوقتا  عنوان اگر به(»  را  آن كه درحالي«)  ندھيد  اختصاص  و خيرات  صدقات وخراب را  به

 از شما  اگر يكي: يعني(»  كنيد پوشي  چشم  در آن  كه مگر آن « )زماني  نحو و در ھيچ   ھيچ به(»  نيستيد  آن شما نيز گيرنده

 بدھد،   وي  به وي  نمايد، يا دربرابر حقء اھدا  وي  را به  خراب  مال  آن شود، يا كسي  مي  فروخته  را در بازار ببيند كه آن

   و ناباب  چيز نامرغوب  آن  خود به  ھرگاه پذيرد، پس  ، نمي پوشي  و چشم يروئ  كم  و از روي ميلي  جز با بي را ، ھرگز آن

   مال  انفاق شما، پس  از انفاقھاي  است(» نياز  خداوند بي و بدانيد كه«) پردازيد؟  مي  خدا را از آن حق  نداريد، چگونه رغبت

    ) خود شماست  منفعت به قطعاً 

  : با تمام حکمت در می يابيماءً بن

انفاق در راه خدا، جای خاصی  در دين مقدس اسالم برای خود دارد ، پس  اگر كسى استطاعت مالى زيادى در اختيار 

ين  ونيازمندان ، مساکءو ھم به كمك فقرا به تكرار حج اقدام نمايد  تواند ھم  حکم شرع ھمين است که ، ميداشته باشد ،  

  . نمايند  اقدام 
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خير به اولويات بپردازد و ھر كجا  مالی يک شخص محدود باشد ، بھتر است درامور  ولى اگر قدرت وتوانمندی 

 است، و مستحب است ولى تكرار حج واجبمسلمانان نيازمندتر باشند به كمك آنھا بشتابد، زيرا كمك به مستضعفان 

  .خصى برترى داردمنفعت مسلمانان بر منفعت ش

 حج کردن بر آنھا واجب  نمی  اسالم اصالً ولى ناگفته نماند آنعده  اشخاصى كه استطاعت مالى ندارند ، در دين مقدس

بر مسلمانان  است تا در ادی واجبات شرعی ھميشه  اولويات ھا را در نظر  ور شديم،آکه قبال ياد  وطوری. باشد 

   وهللا اعلم.  بگيرند

  :ش تتبع ونگـار

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  یجرمن  -ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 

 


