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  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 
 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٩

  

  شوھربه حج فرضی سفرکندۀتواند بدون اجاز زن می
 

 ءی اکثريت مطلق علماء وفقھاأالً انجام نداده باشد و او  واجد شرايط حج  فرضی شده باشد، راگر زن حج فرضی را قب

  :اينست

 برای زن  مستحب  است که قبل از اشتراک در  مراسم حج فرضی، 

رضايت سفر  حج فرضی   موضوع را با شوھر خويش مطرح  نموده و

د ،  چه  بھتر  اگرشوھر  موافقت به سفر کر.  را از شوھر  حاصل نمايد

 زن می شوھر در مورد سفر به حج فرضی، مخالفت کرد، اً و  اگر  احيان

دين مقدس   حج  را مطابق ساير شرع ۀ شوھر  فريضۀتواند بدون اجاز

شرع اسالمی  برای زن اجازه . دھد م به معيت محرم شرعی، انجام اسال

  .حاصل  نمايدداده   تا در  ادای حج فرضی  شتاب کند، تا  برائت  ذمه  

شود ،  در شرع اسالمی برای شوھر اجازه داده نمی: که گفته شد طوری

  حج ،تا ھمسر خويش را از انجام  عبادت فرضی از جمله  نماز، روزه

گرديده  و   كه  بر ھمسر  واجب حج  عبادتی  است. منع نمايد ... وغيره   

  . اطاعت  مخلوق  در  معصيت  خالق  روا  نيست

رد ، آعمل ه  خويش ممانعتی بۀکه  نبايد  در رفتن حج فرضی برای زوج  اينۀعالوه  ديگر شوھر مسلمان باز جانب

ولی در حج مستحبه  حق برای . بلکه بالعکس کوشش نمايد ،  تا تسھيالت  الزمی را  برای سفرھمسرش  مساعد سازد 

 .شوھر در ممانعت  به رفتن حج مستحبه  داده شده است

كه  شوھردارد،  و  ـ    زن  ثروتمندیۀ كه  پيامبر صلی هللا عليه و سلم    دربار   ابن عمر  روايت  كردهدارقطنی  از

  )  شوھرش  ۀاو  حق  ندارد  برود  مگر  با  اجاز » ليس لھا أن تنطلق إال بإذن زوجھا«:  گفت  شود، مانع  حج  او  می

 ).  حج  سنت  و  غيرفرضی  بوده  استۀال  دربارؤس:  شود  که مالحظه می طوری(

   : هللا می گويدةامام ابن قدامه رحم 

ی و قول أشوھر نمی تواند ھمسرش را از حج فريضه ممانعت کند، و اين رأی نخعی و اسحاق و ابوثور و اصحاب ر« 

 رمضان و ۀ روزفرض است، و برای مرد روا نيست زن را ممانعت کند، مانند) اين عبادت(صحيح شافعی است، زيرا 
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وگرنه ) که بھتر(نمازھای پنجگانه، البته مستحب است که قبل از ھمه زن از شوھر خويش اجازه بگيرد، اگر اجازه داد 

  . او برود، ولی در حج مستحبه شوھر می تواند زن را ممانعت کندۀبدون اجاز

  :ابن منذر گفته است

تواند زنش را از رفتن به حج غيرواجب باز  ارند به اين که شوھر میام اجماع د ی که من از آنھا حفظ کردهئ آن علماۀھم

دارد؛ اين حکم برای شوھر بدين سبب است که حق شوھر بر زن واجب است و زن اجازه ندارد حق شوھرش را از بين 

 .»۵/٣: المغنی« . ببرد برای عبادتی که واجب نيست

   :گويد شيخ ابن عثيمين می

بلی،  «:فرمايد  می» اگر مرد ھمسرش را از رفتن به حج منع کند، گناھکار است؟ «:الی ؤشيخ ابن عثمين در جواب س

) به شوھرش(اگر ھمسرش را از رفتن به حجی که شروط آن فراھم شده باشد منع کند، او گناھکار است، يعنی اگر زن 

فتن  را ھم دارم، و از تو ھيچ پولی است، اين برادرم است و با او به حج می روم، و پول حج ر) من(اين محرم : بگويد 

 حج را انجام نداده باشد، در آنصورت بر مرد واجب است به ۀ فريضنمی خواھم، در اينصورت اگر آن زن قبالً 

که زن بترسد که   شوھر باشد، مگر آنۀھمسرش اجازه دھد، اگر اجازه نداد زن می تواند حج کند ھرچند بدون اجاز

 ) .٢١/١١۵(» فتاوی ابن عثيمين«.  » اينحالت او معذور استشوھرش وی را طالق دھد، در

  ختم    -وهللا اعلم بالصواب  

 

  :تتبع ونگـارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  ی  جرمن-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 

 

 

 

 


