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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکتر الحاج 
 ٢٠١٣بر . اکتو٠۴

  

 حج بعد از مرگ
  

مسلمان :  که حج باالی کسی فرض است: در شرايط وجوب حج آمده است 

و استطاعت مالى و بدنى و امنيتی ) برده نباشد( عاقل و آزاد باشد ، بالغ ،

  .راه رسيدن به مشاعر مقدسه را داشته باشد 

و برای زنان در جنب پنچ شرط متذکره ، شرط ششم نيز اضافه گرديده که 

  .آن عبارت از موجوديت محرم شرعی است 

  :ولی حج بعد از مرگ 

وجوب حج  ، يکی ھم ، شرايط وق  مالحظه فرموديم ، در که در ف طوری

 خود ۀ اگر يک مسلمان  مقدار مالی اضافه بر نفقاءً بن. استطاعت مالی است 

 داشته باشد که برای رفتن به حج کافی باشد، در اختيارو خانواده اش در 

  . به ادای مراسم حج بپردازد که شخصاً استآنصورت او ملزوم 

که استطاعت مالی درا  باشد ولی به علت   در جنب اين اگر شخص متذکره

تواند  ، عازم مراسم حج گردد ،  در اين   ، پيری وکھنسالی ، نمییمريض 

  .صورت بر وی الزمست شخصی ديگری را به نيابت  خويش  به حج روان کند

در ھمين  مدت وفات کند وبه يد که  او شخصی را به نيابت خويش به حج اعزام نداشت ، وآولی اگر وضع طوری پيش  

  مقدار مالی را که برای ادای مراسم حج کافی باشد  به ، متوفی است که  از مال ماترکه  متوفیۀحق برسد ، پس بر ورث

زيرا . توافق ساير ورثه ، جدا نموده ،  ووکيلی  را برای انجام مراسم حج برای شخص متوفی   ، به حج اعزام نمايد 

ی از چنانکه نسائحق تر از ساير ديون است، ه ين و قرض بر دوش او باقی مانده، و ادای َدين الھی بمانند يک دَ ه حج ب

، أَفَأَُحجُّ َعْنهُ؟ قَالَ : قَاَل َرُجلٌ «: ابن عباس رضی هللا عنه روايت می کند  ِ، إِنَّ أَبِی َماَت َولَْم يَُحجَّ أََرأَْيَت لَْو : يَا َرُسوَل هللاَّ

ِ أََحقُّ : قَالَ . نََعمْ : بِيَک َدْيٌن أَُکْنَت قَاِضيَهُ؟ قَالَ َکاَن َعلَی أَ    ).٢۶٣٩(نسائی » فََدْيُن هللاَّ

اگر پدرت : جای او حج کنم؟ فرمود ه پدرم فوت کرده و به حج نرفت، آيا ب! ای رسول خدا: مردی گفت «: يعنی 

پس ادای : يامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود بلی، پ: ش را پرداخت نمی کردی؟ آن مرد گفتبود، آيا قرض میقرضدار 

  .»)تا اداء شود(حق تر است ه َدين خداوند ب

  :امام ابن قدامه گفته 
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ھرگاه کسی که بر وی حج واجب شده فوت کند ولی به حج نرفته باشد، واجب است مقدار مالی را که برای حج کافی « 

کرده باشد يا بدون عذر، و اين رأی حسن بصری و طاوس و باشد از مالش جدا نمود، چه از روی عذر آن حج را ترک 

  .شافعی نيز ھست

  :ی امام ابوحنيفه وامام مالکأر

گردد ،   ساقط می شفوت کند ، فرضيت حج ھم از دوش مسلمان که يک  زمانی: فرمايند امام ابوحنيفه وامام مالک می

جای او مراسم ه ب) مال متروکه اش(توانند ، از يک سوم ماترکش  ولی اگر متوفی وصيت به حج کرده باشد ، ورثه می

: باشد ، و گفتند   می نخعی نيز شعبی و امام  ئيد امام أ امام ابوحنيه وامام مالک مورد ت ۀاين نظري. ورند آجا ه را ب 

  .مانند نمازـه که حج عبادتی بدنی است و لذا با مرگ ساقط خواھد شد، ب چون

زنی از پيامبر صلی هللا عليه « :گويند  می: ورند  آثی که از ابن عباس روايت گرديده است دليل میدر اين مورد حدي

  )جای پدرت حج کنه ب: ال کرد که مرده ولی حج نرفته؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ؤ پدرش سۀوسلم دربار

، ولی فوت می کند، برادرش نزد پيامبر زنی نذر کرده بود حج رود: (ودر حديثی ديگری از ابن عباس روايت است 

آيا اگر خواھرت قرضدار می بود : فرمود  ال کرد؟ پيامبرصلی هللا عليه وسلم ؤصلی هللا عليه وسلم آمد و درباره آن س

نسبت به حق تر است ه پس َدين خدا را نيز قضاء کن چرا که او ب: چرا نه ، فرمود : قرضش را قضاء نمی کردی؟ گفت 

که اين حقی است که بر دوش وی مانده و نيابت پذير است، و  ، و چون) است نسايی  راوی ھردو حديث ) (نقضای َدي

»  المغنی  « . »که نماز نيابت نمی پذيرد با مرگ ساقط نمی شود مانند بدھی و قرض، و قابل قياس با نماز نيست چون

  .مختصرا) ٣/١٠١(

  :تــادداشـي

ش را کند، در وخانواده اش نبوده که کفايت حج   خودۀلک مقدار پولی مازاد بر نفقاگر مسلمانی در زمان حياتش ما

که  حج کند، مگر آن) بعد از مرگش(جای او ه  بر او واجب نيست، و واجب ھم نيست حتما کسی برأساً اينحالت حج 

  .جای وی حج کنده کسی از باب احسان ب

ارم که به سرطان مبتال شد، و امسال فوت نمود و سن وی نوزده ی درمن براد: ال شد ؤاز جناب عالمه ابن عثيمين س

جای او حج ه مدت پنج سال به اين مرض گرفتار بود، آيا به که ايشان ب  حج را اداء نکرد، ضمن اينۀسال بود و فريض

  جا آوريم؟ و آيا کفاره ای ھست؟ه ب

ند با آن حج کند؟ اگر پاسخ مثبت است، پس الزمست آيا اين جوان مالی داشته که بتوا: الزمست بپرسيم «: جواب دادند 

بر او واجب نيست، و در حالی فوت کرده که ) که کفاف حج رفتن کند(جای او حج انجام شود، و اگر مالی نداشته ه ب

اللقاء « . »جای او حج کنيد، اشکالی بر آن نيسته  احسان کنيد و ب،  حج بر دوش او نبوده، اما اگر خواستيد ۀفريض

  ) .۶٢/۵(» لشھری ا

بر اين اساس؛ چنانچه آن مردی که فوت کرده در زمان حياتش مال کافی برای ادای حج داشته، پس حج بر وی واجب 

کاری درست و ) جای او حج کردهه ب يعنی مال موروثي اش يعنی از ماترکش (ال کننده انجام داده ؤبوده، و آنچه س

 ماترکش مقدم بر ورثه است، اما الزمست  ساير ورثه را از انجام فيصله  ۀلوسيه صحيح بوده است، چرا که انجام حج ب

  وهللا اعلم بالصواب  . مطلع  ساخت 

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

 رمنیج  -ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ


