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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠٧

  

  حج نيابتی
 

تواند  برای شخص مسلمان ديگری  شخص مسلمان در صورتی می

 حج را انجام داده باشد ، يضۀ فرقبالً رد که خودش آجا ه سم حج را بمرا

ه درغير آن حکم اسالمی ھمين است که او برای مسلمان ديگری حج را ب

  .تواند  ورده نمیآجا 

 حج   خود،  برای  قبالً   بايد بلی  حکم شرعی ھمين که  شخص متذکره ،

 شخصی ديگری  برایتواند   آن نمی در غير.  باشد ،  داده را انجام

  .عمل آرد ه  حج را بيضۀفر

    پيامبر صلی هللا عليه و سلم «: فرمايند  استناد  نموده  می محديثين  در تائيد حکم متذکره  به حديثی از ابن عباس

؟  یا كرده  حج ،  خودت  تو برای : گفت   لبيك عن شبرمة«: گويد  می كه   از حجاج می شنيد،  يكی  از  در مراسم حج

  : فرمود . نخير : گفت

    است گفته  بيھقی .)  ماجه  ابن  و دو ابوداو روايته ب.(«   كن  حج  شبرمه  برای  بعد كن  حج  خود  برای اول«  

  .  نداريم  حديث  اين  اسناد  از  تر  صحيح  اسناد  باره  اين در

  : گفته  تيميه ابن

   موقوف  اگرچه ،  است  كرده  روايت  اين  بودن  مرفوع  به  حكم و ا  از  صالح  فرزندش روايته  ب  احمد امام

    تا مسلمانی  كه   اينست  بر ،  علم  اھل  اكثر  قول  و .  است  نكرده  مخالفت  عباس  ابن  با  درآن كسی  و است

    خواه .رد آجا ه را ب به جای مسلمان ديگری مراسم حج  تواند  نمی  مطلقا  باشد،  را ادا نكرده  مراسم حج خود

 پيامبر   و  است  برعموم  دال ،  احوال  درنقل  تفريق  عدم  و  تفصيل  طلب  ترك  زيرا  نباشد،  يا  باشد مستطيع

  .  است  فرموده  بيان ،  تفصيل  طلب  بدون  و  مطلق صورته  ب  را  آن   صلی هللا عليه و سلم

  :حج نيابتی از جانب پدر
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در حديث متبرکه آمده : رد آجا ه جای پدر خويش که استطاعت جسمی نداشته باشد مراسم حج را به بفرزند ميتواند 

کبير ال يستطيع  يا رسول هللا إن أبی شيخ: فقال  صلی هللا عليه وسلم أنه أتی النبی رزين العقيلی أبی عن«:  است که 

  ).١٨١٠: د ووداوروايت اب(  »حج عن أبيک واعتمر: الحج والعمرة وال الظعن قال 

 تواند حج و يا سفر کند، آيا می پدرم پير شده و نمی: ابو رزين عقيلی نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد و گفت(

  .)توانی حج و عمره کنی جای پدرت میه ب: جای او حج و يا عمره کنم؟ پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده توانم ب

  : فـر برای دونـ حج يا عمره نيابتی

برای متوفی مراسم حج يا عمره را انجام ) مسلمان( شديم که جايز است که انسان زنده ای  ورآ ياد قبالً که  طوری

  . جا آورده  عمره ب يا نيت فقط می تواند برای يک شخص حج و دھد، ولی نائب در يک وقت و دريک 

تواند در  ، نمیدھد را انجام  ود مراسم حج ويا عمرهخ) مادر ويا پدر(اگر فرزند  بخواھد  برای ابوين : طور مثاله ب

 بلکه ؛ حج ويا عمره را انجام دھد يا در يک نيت ويا ھم دريک احرام ھمزمان برای ھردوی شان مراسم يک سفر و

  . د ورآجا ه ب  را  يا عمره واحرام حج و نام ھر کدام بطور جداگانه نيت ه ب بايد 

بھتر   حج ويا عمره پدر ومادر ھردو باشند ، احسن و وردن مراسمآجا ه در بکه  فرمايند در صورتی علماء می

ولی نبايد ؛ بر اوالد  بيشتر است عمره را انجام دھيد، زيرا حق مادر  يا  اول برای مادر تان حج و آنست که  

انجام دھيد که بر او  ا ر  برای کسی آنءبر پدرتان يا مادرتان واجب شده باشد، ابتدا فراموش کرد ، اگر عمره يا حج 

  .واجب شده است

را ببندد، اين عمره يا   يا حج ۀجای دوشخص ، احرام عمره تواند در يک زمان ب  يک شخص نمی در شرع اسالمی

  .حج تنھا برای خودش واقع می شود

  :امام ابن قدامه می گويد 

جای ھر دو نفر ببندد، اين مراسم  ه جای دو نفر نيابت کند، و احرام را به ب)  حج ويا عمره(اگر در يک مراسم  «

 جای دو نفر واقع شود، و اين دو نفر ھم ھيچه فقط برای خودش واقع شده نه برای آن دو نفر، زيرا ممکن نيست که ب

دش واقع شده کدام بر ديگری اوالتر نيست، و اگر ھم برای خود و ھم نفر ديگری احرام ببندد، باز برای خو

  . »..است

  ).٣/٩٧(»المغنی ( 

  :فرمايد نووی می

جا آورد، و او ه جای ھردويشان حج به اگر دو نفر يک مرد را نائب بگيرند تا ب: گفتند ) شوافع(اصحاب ما « 

د يک از آن دو نفر منعق جای آنھا احرام ببندد، احرامش فقط برای خودش منعقد شده، و برای ھيچه ھمزمان ب) نائب(

يک از آن دو بر ديگری اوالتر نيستند، و اگر  نمی شود؛ زيرا احرام برای دو نفر منعقد نخواھد شد، و ھيچ

برای يکی از آن دو نفر و برای خودش احرام ببندد، باز احرامش برای خودش منعقد شده است؛ زيرا ) ھمزمان(

التر است پس برای او منعقد می شود، امام بر غير خود او) حج کننده(جای دو نفر جايز نيست، و او ه احرام ب

نيز از ايشان پيروی ) شافعيه(و قاضی ابوطيب و اصحاب ) غزالی(شافعی در االم اينگونه فرموده، و شيخ ابوحامد 

  ).٧/١٢۶) (المجموع . ( »کرده اند

  آورد؟ جا می ه عمره ب برای اقارب متوفای خويش  که يکبار برای خود و بار ديگر حکم شخصی
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ميقاتی که از آنجا عبور می کند احرام ببندد، و نيت عمره کند،   از محل   خويشۀتواند برای ادای عمر شخص می

که به مسجد الحرم داخل شد، طواف و سعی صفا و مروه را انجام داد، سرش را تراشيد يا کوتاه کرد ، با  بعد از آن

  .کار عمره اش تمام واز احرام بيرون می آيد  اين

از  گر قرار باشد که برای  پدر، مادر  ويا ساير اقارب ذی حق خويش مراسم  عمره را نجام دھد ، بايد سپس ا

جای پدرش ه ب)  در تنعيم که اکنون مسجد عايشه رضی هللا عنھا گويندمثالً ( حرم مکی خارج شود و از آنجا ۀمحدود

 اختی  لبيک اللھم بعمرة عن أبی ، امی يا: (و بگويد جا آورد، ه را ب نيت عمره   يا برادر خويش، ويا مادر يا خواھر

، سپس به مسجد الحرام رفته و طواف کند و بعد سعی صفا و مروه را انجام داده و سرش را بتراشد يا کوتاه ..).ويا

  .جا آورده استه کند، بدينصورت عمره پدر، مادر ويا شخصی که  برايش نيت کرده بود ،را نيز ب

  : گويد عالمه ابن باز می

 کردی، بر تو – اموات يا افراد عاجز به سبب مرض يا کھولت سن –اگر قصد حج يا عمره برای خود يا ديگران «

که از اعمال عمره يا حج فارغ شدی،  واجب است از ميقاتی که از آنجا عبور می کنی احرام ببندی، بعد از آن

کترين محل خارج حرم مانند تنعيم يا جعرانه و غيره، و ايرادی ندارد که عمره را برای نفس خويش بگيری؛ از نزدي

الزم نيست به ميقات بازگردی، زيرا عايشه رضی هللا عنھا ھمراه پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حجة الوداع از 

 مفرده ۀميقات مدينه احرام بست، و وقتی که از حج و عمره اش فارغ گشت از پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای عمر

اجازه گرفت، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم برادرش عبدالرحمن را امر نمود که با عايشه به تنعيم برود و پيامبر 

  ) .١٧/١۵(» فتاوی ابن باز «  .  »..امر نکرد) مدينه(صلی هللا عليه وسلم او را به بازگشت به ميقات 

  ! محترم ۀخوانند

عرض برسانم ، که طبق ه ای ثواب طواف وساير عبادت بايد ب در مورد حکم اھد خواھم در اخير اين بحث می

  : استچنيننظريات اکثريت علما ء وفقھا  

کند مگر  طواف کعبه به صورت نيابی برای شخص ديگری صحيح نيست؛ لذا ھيچ کس به جای ديگری طواف نمی

و نمايندگی، تمام اعمال و  نيابت   حج و يا عمره را می گذارند ، در صورت در صورتی که به نيابت او مراسم

فتاوای : ( برای معلومات مزيد مراجعه بفرمايد. (باشد  که شامل طواف کعبه نيز می. گيرد مناسک حج را در بر می

  وهللا اعلم بالصواب)        ١١/٢٣(انجمن دايمی مباحث علمی و افتا

  :تتبع ونگـارش 

  »انی سعيد افـغــ– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

 یجرمن  -ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 


