
  
 

١ 

 

  الباب األّول

 المقدمة

  خلفية البحث  .أ 

 اخلمسة، الذي فرضهاإلسالم ركن من أركان احلج هو 

مرة على كل فرد من فرض احلّج . على كل مسلم بالشرط

  .ذكر أو أنثى بالشروط

ِجَهاُد اْلَكِبِري، ((: َقاَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

وهذه  ١، ))احلَْجُّ، َواْلُعْمرَةُ : َوالصَِّغِري، َوالضَِّعيِف، َواْلَمْرأَةِ 

ستطيع بنفسه املسلمات امل ن أواملسلمو يعملو�ا العبادة اليت 

  .أو املستطيع بغريه

                                                             
 – ١٤٠٦، حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية (، لنسائياالسنن  ،ىالنسائإمام  ١

، ٢٦٢٦، الرقم )باب فضل احلجكتاب مناسك احلج، ( ،عبد الفتاح أبو غدة: احملقق، )١٩٨٦

  ١١٣.، ص٥.  ج



٢ 

تنقسم ت اكما أن العباد. ركبةاملاحلج من أنواع العبادة و 

كالصالة، والصوم، فإن القصد : بدنية حمضة: إىل ثالثة أقسام

من كل منهما التذلل واخلضوع هللا سبحانه وتعاىل بالنفس، 

كالزكاة، والصدقة؛ فإن : وال دخل للمال فيهما، ومالية حمضة

: القصد منهما نفع املتصدق عليهم باملال، ومركبة منهما

لك  الزم على كل  من حيج أن حيقق البدنية لذ ٢.كاحلج

. ومن هنا، ظهرت االختالفات حبقيقة شروط احلج. واملالية

  {: يف القرآن الكرمي  اهللا تعاىل كما قال   

                  

                                                             

لبنان، دار الكتاب  -بريوت(، الفقه على المذاهب األربعة، عبد الرمحن اجلزيري٢ 

  ٦٣٤. ص ، ١. ج ،)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثانية،  العلمية، الطبعة



٣ 

         {. ذكر يف القرآن بأن احلج ملن يستطع  ٣

 وعلى كل واحد أن يستويف الشروط ألداء احلج وأّما. يف أدائه

ما هو شرط وجوب وصحة أو ، منهافللحج الشروط العامة 

وهو اإلسالم والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب : أداء

وهو البلوغ واحلرية، ومنها ما : واإلجزاء وليس بشرط للصحة

ويف زماننا اآلن،   ٤.وهو االستطاعة: للوجوب فقطهو شرط 

زادت اجلماعة من كل البالد ألداء احلج الستطاعتهم، �ذا 

احلكومية اجلماعية كي يكون كافيا يف احلج  إصطفّ احلال 

طول الزمان،  جيعل، طول الصف ولكن. يف أدائه متواضعاو 

  . وال تقّل املتوىف قبيل احلج، كما أن به واجبا بأدائه

                                                             
  ٩٧:سورة آل عمران اآلية ٣
لبنان، دار الفكر،  -دمشق(، الطبعة الثانية، الفقه اإلسالمّي وأدلّته، الّزحيلية وهب ٤

  ٢٠٧٦.، ص٣. ج، )م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤



٤ 

للغري أو  َبةمل بدل احلج على نّية اهلِ احلال، نع �ذا

وال تدّل �ذه األنشطة . احلج يف حياته يؤّدياملتوىف الذي مل 

لوجود احلديث املكتوب يف تاريخ ثالثة األصول  ،بدعة

 :ذلك ثلاملستخدم للبدل احلج كأساس جوازه، مي

 .األب املسنني عن حتجّ  املرأة .١

 .املتوىف الىت نذرت بهعن حّج أمها حتّج  رأةملا .٢

  شربمة عنالرجل حيّج  .٣

األصول املستخدم السابقة تعرف ما من الشرائع تلك وب

  . يف تنفيذ بدل احلج اإلسالمية

 بدل احلج يقوم به الناس الذين ليس لديهمصار  ،اليومو 

أن يكون بدل احلج عمال بل أكثر منه، كاد . باملبدَّلعالقة 

  .النيب وأصحابهال ميثله ، وهو األمر جتاريا



٥ 

،  هاملبدَّل ب مل يؤديمماملواصلة العبادة احلج  كان بدل

حمضة،  ةج من عبادة مركباحل ملا لاعموليس بوصفه جمال األ

 ا تعملههذا اليتو  ٥الذي حيتاج إىل كمال بدين و مايل،

، الىت )جاوا الغربية(احلج مطلع اخلري مؤسسة التوجيه

  .مما بعده مؤسسة التوجيهستكلمها بكلمة 
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٦ 

اختالفات حول  ريتعبالباحثة على  أرادتبوصف ذلك، 

. احلج بدل حول تنفيذما سبب االختالف و  بدل احلج،

بدل تنفيذ عن  ق االنشقاقتعمّ على  لك، أرادت الباحثةوبذ

 أضواء: احلج اليت ستكشفها بكتابة حبث العلم حتت العنوان

حالة في مؤسسة دراسة ( الحج على تنقيذ بدل اإلسالم

عام )) جاوا الغربية(مطلع الخير التوجيه مناسك الحج

 .ه٢٠١٧/١٤٣٨

 

 

 

 

  



٧ 

 تحديد المسألة  .ب 

على خلفية البحث السابقة، قامت الباحثة بتحديد  ناءٌ بِ 

 :اآلتية ناألمريحبثها على 

احلج مطلع  مؤسسة التوجيهيف  احلج تنفيذ بدل كيف .١

 ؟)جاوا الغربية(اخلري

 تنفيذ بدل احلج يف مؤسسة التوجيهما حتليل الفقه على  .٢

 ؟)جاوا الغربية(احلج مطلع اخلري

 أهداف البحث  .ج 

  :يهذا البحث ها الباحثة يف كتابة هَ ومُ رُ داف الىت تَـ هواأل

احلج مطلع  يف مؤسسة التوجيه احلج تنفيذ بدل ملعرفة .١

 )جاوا الغربية(اخلري



٨ 

يف مؤسسة  تنفيذ بدل احلجى لعملعرفة حتليل الفقه  .٢

 )جاوا الغربية(احلج مطلع اخلري التوجيه

 فروض البحث  .د 

إمنا الفرض من هذا البحث هو النظرية األوىل قبل 

احلصول على النتيجة الصحيحة أو االستنباط الراجح من هذا 

والفرض املقدم هلذا البحث عند الباحثة بعد أن رأت . البحث

اءة فهم يوجد الفرق يف كف" :البحوث السابقة فيما يلي

الطريقة يف تنفيذ بدل احلج بني ما املقروء بني استخدام 

وجد�ا الباحثة يف فقه اإلسالمي وتنفيذ بدل احلج يف بالد 

جمموعة التوجيه احلج اإلندونيسيا، خاصة مبا تنافيذه 

(KBIH) جوى الغربية(مطلع اخلري(."  

  



٩ 

  البحث أهّمية  .ه

 النظرية أمهّية .١

قادرة على نقل املعرفة  أمهّية هذه النظرية علىويرجى 

 ،يف جمال احلج نإىل كل الذين يديرون أو الذين خدمو 

. ألحكام الشريعة اإلسالمية فقاالرؤية مراجعة بدل احلاج و 

علومات عن كلية املجع و ار املوميكن أن تكون مبثابة 

قع أن ا، ومن املتو املذاهب احلقوق، وال سيما يف مقارنة

القانون،  ةجيابية وتساهم يف علم املقارناإلر هم أفكااتس

، وميكن ةتروجي و حىت أن املعرفة ميكن أن تكون مشرتكة

  .العلماءأن يكون مرجعا يف استالم االختالفات 

 



١٠ 

 العملية أمهّية .٢

كن أن توفر مت العلم حبث اأن هذ ةالباحث ورجت و

، خصوصا بالنسبة ألولئك الذين كانوا للمجتمعِ  املعرفةَ 

جلنة  حلكومة واوكمدخل . بدل احلاج تنفيذ مشكوك يف

  .املختصة من أجل دفع االهتمام وتعزيز األحكام القائمة

 السابقة البحوث  .و

حّج البدل عند اإلمام "يف حبثها بعنوان ديني ديكاواتي 

حتدثت فيه بعدم جواز احلّج عن ، "الشافعي واإلمام مالك

الغري للميت من تركته أي يسمي ببدل احلج عند واإلمام 

أي تركته مالك، وجوب نيابة احلّج عن الغري للميت من 

خبالف هذا، أن . يسمي ببدل احلج عند اإلمام الشافعي

الذي حتكمه حتت نفيذ بدل احلج تمل تبحث  عن الباحثة 



١١ 

 ٦.)جاوا الغربية(مطلع اخلريمؤسسة التوجيه مناسك احلج 

  .وأمها تبحث حبثها بطريقة املكتبية الدراسية

َقَضاُء الِعَباَداِت َعن "يف حبثه بعنوان إسماعيل شندي 

يِِّت ِيف الِفقِه اإلْسالِمي
َ
من  مشكلةحتدث فيه عن  ٧،"امل

 يف عليه املفروضة العبادات بعض بأداء املكلَّفني من ال يقوم

بُعذر أو بغري ُعذر، مثَّ ميوت من دون أن يقضَي وقتها احملدَّد، 

نه، ممّ  خبالف هذا، أن الباحث . يعين التَّفريط اما فاته مع َمتَكُّ

مؤسسة التوجيه حتت مل خيص حبثه  يف تنفيذ بدل احلج 

 .الباحثة تكما حبث )جاوا الغربية(مناسك احلج مطلع اخلري

                                                             

، كلية الشريعة، جامعة حّج البدل عند اإلمام الشافعي واإلمام مالك ديين ديكاوايت، ٦ 

 م٢٠٠٩/١٤٣٠ ،دار السالم اإلسالمية، بكونتور فونوروكو
 ،كلية الشريعةَقَضاُء الِعَباَداِت َعن الَميِِّت ِفي الِفقِه اإلْسالِمي، إمساعيل شندي،   ٧

  م ٢٠١١-ه١٤٣٢فلسطني،   جامعة القدس املفتوحة اخلليل،



١٢ 

 األحكام نظرية "يف حبثه بعنوان محمد عمار نور أليم 

حتدث فيه عن  ٨"بإندونيسيا احلج عملية تكرار يف الشرعية

عملية احلج ملرّة الثانية، و حكم من َحتُجَّ مرارا، وما الشرط 

لبحث السابقة وأما الباحثة تأخذه  .إلباحة تكرار احلج

التصاله مبن يوجز على تنفيذ بدل احلج للغري، وهو من آداه 

ختص البحث يف تنفيذ على خالف ذلك، مل . احلج مرتني

  .بدل احلج يف إندونيسيا ومن تكرر احلج لغريه

بعد أن الحظت الباحثة من البحوث العلمية السابقة 

مل جتد حبثا ة، فإن الباحثة ط املتقدمااليت ذكرها يف اخلطو 

ا وهذ. يف إندونيسيا احلج بدلعلميا خيتّص حبثها عن تنفيذ 

البحث الذي قدمتها الذي يفرق بني البحوث السابقة و 
                                                             

نظرية األحكام الشرعية في تكرار عملية الحج بإندونيسيا، حممد عمار نور أليم،   ٨

  م ٢٠١٥ -ه ١٤٣٥، كلية الشريعة، جامعة دار السالم اإلسالمية، بكونتور فونوروكو



١٣ 

من هنا أراد الباحثة  أن تبحث هذا املوضوع ألجل . الباحثة

  .حتليلها وتوضيحها وبيا�ا

 ريالنظ رااإلط  .ز

إىل البحث، تريد الباحثة أن تبّني بعض  قبل احلوض

النظريات املوجودة يف هذا البحث اجتنابا عن الفهم السقيم 

  :ويقدم فيما يلي تفصيليا. من الُقرَاء

 سة،قدّ القصد، أي يقال زارها األماكن امل: احلج يف اللغة

قصد الكعبة ألداء أفعال حمصوصة، أو هو  :احلج اصطالحا

ويقال  ٩.زيارة مكان خمصوص يف زمن خمصوص بفعل خمصوص

                                                             
لبنان، دار الفكر،  - دمشق(انية، ، الطبعة الثالفقه اإلسالمّي وأدلّتهوهبة الّزحيلي،   ٩

  ٢٠٦٥ .، ص٣. ج، )م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤



١٤ 

 مناسك ألداء معني زمن يف مكة بقصد هللاِ  التعبد هو احلج بأن

  :فيها قوله تعاىل ١٠.احلج           .١١  

. احلج هو مصطلح معروف يف الفقه اإلسالميبدل 

حلج عن بايستخدم هذا املصطلح يف كتب الفقه  نم غلبُ أو 

وهذه العبادة ُحيجُّ عن الغري . نيابة عن الغري، وهي احلج  الغري

عن الغري مل  أو حتجّ )  يعمل احلج يف حياتهالذي مل(املتوىف 

يقدر به على عملية احلج لعذره مثل املرضى ال يرجى ِشَفاَء 

  . به

                                                             
بيت األفكار (الطبعة األوىل، موسوعة الفقه اإلسالمي، حممد بن إبراهيم التوجيري،   ١٠

  ٢١٨.، ص٣. ج، )م ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ :الدولية
  ١٩٦: البقرة اآلية سورة  ١١



١٥ 

 يشمل ولكن ،البدنية الفرد على تقتصر ال احلج تنفيذ

 ميكن بأن عملية احلج العلماء قال ولذلك،. يةاملال أيضا

 .احملددة الشروطوهذا ب لآلخرين، تفويض

. تويف أن الغري عن نيابة احلج مهارة على علماءال اتفق

 عن نيابة احلج أجرى عندما الرأي يف االختالف ظهرت

 الذي الشخص هو والشرط .احلياة قيد على يزال ال شخص

  املكة و أّما إىل يذهب أن املستحيل كان املرضى، حمل حل

 السفر،ب يسمح زالمرضه ما  كانو إذا  . املوت جتلبورضه 

  ١٢.بآخر استبداله ينبغي ال احلج هذا

يف إندونيسيا تنفيذه بوصيلة مؤسسة التوجيه بدل احلج 

وهذا  .فرقة عسكرية نفس دم عمليته لكل الدائرة يفالذي خت

                                                             
١٢ Fatwa MUI No. ٤٠, Tahun ٢٠١١ M Tentang Badal Thawaf 

Ifadhah  



١٦ 

 .بطريقة التسجيل حتت الرياسة مؤسسة التوجيه مناسك احلج

مؤسسة بتنفيذ بدل احلج يف الباحثة يف حبثها  اوستخصه

الذي حتدم  )جاوا الغربية(التوجيه مناسك احلج مطلع اخلري

التحليل  مث ستبحثها مع. تنفيد بدل احلج يف جاوا الغربيةعلى 

ا الباحثة يف تنفيذ بدل احلج يف مؤسسة الفقه مبا وجد�

  .)جاوا الغربية(التوجيه مناسك احلج مطلع اخلري

 ها كانا مؤسسة التوجيه يف تنفيذ�كان بدل احلج مبا أد

ج بدل احلج حتت الرياسة مؤسسة التوجيه مناسك احلاملبدِّل 

مؤسسة التوجيه، كما جلنة هو من و ) جاوا الغربية(مطلع اخلري

أّن املبدِّل ليس من نفس النسب باملبدَّل، وهذا الذي مل يذكر 

  :يف احلديث ملا صار املبدِّل من أصول الثالثة منها

 .األب املسنني حتّج عن املرأة .١



١٧ 

 .حتّج عن حّج أمها املتوىف الىت نذرت به رأةملا .٢

  شربمةالرجل حيّج عن  .٣

 تدخأ نكلو  .وهذه العملية متعارضة باحلديث النبوي

 ةدعاق )جاوا الغربية(ج مطلع اخلريمؤسسة التوجيه مناسك احل

  .هعو ر شمل ناسحتسالا

 البحث منهج  .ح

للوصول إىل أهدف البحث ينبغي على الباحثة استفادة 

  :املناهج اآلتية

  نوع البحث .١

جعل  يعىن ،كتبيةالدراسة املهذا البحث من نوع 

البيانات مبطالعة الكتب  مجع الكتب مرجعا أساسيا يف



١٨ 

حىت جتمع احلقائق املتعلقة ، بدل احلج حبكم تعلقةامل

 مبوضوع البحث

 صفة البحث .٢

، وتريد الباحثة أن بحث التحليليالهذا البحث من 

تستخرج من احلقائق ا�موعة بالنظام مث حتليل وبيان عن 

 ).دراسة فقهية حتليلية(حكم بدل احلج 

 مصادر احلقائق .٣

  :يهذا البحث هأّما مصادر احلقائق يف 

ي احلقائق اليت ه الّرئمصادر احلقائق األولوية أو   .أ 

القرآن والسّنة النبويّة والكتب  الباحثة من مجعت

 حبكم بدل احلج تعّلقة امل



١٩ 

ي احلقائق اليت حصلها همصادر احلقائق الثانويّة   .ب 

 ا�الت والفتوى يف أواخر األيامالباحثة من 

 منهج مجع البيانات .٤

  نهج الوثاقيامل  .أ 

واد البيانات واحلقائق مبطالعة امل مجعي طريقة ه

كتبّية، واد املمن امل مجعهاوجودة والسالفة بعد امل

بدل  حكم ملعرفةذه الطريقة هاستخدام الباحثة 

  .احلج

 منهج املقابلة   .ب 

إستعملت الباحثة هذا املنهج بلقاء عضو من 

، )جاوا الغربية(احلج مطلع اخلري مؤسسة التوجيه



٢٠ 

جلمع وحتقيق احلقائق املتعلقة بتنفيذ بدل احلج يف 

  .مؤسسة التوجيه

 فن حتليل احلقائق  .ج 

حلقائق، حاولت نظرا ملا مجعت الباحثة من ا

ليلها، وعند التحليل البيانات الباحثة بعد ذلك حت

اليت بتنفيذ بدل احلج عن تطبيق االجتهاد اجلماعي 

جاوا (احلج مطلع اخلري مؤسسة التوجيهتعملها 

  :استحدمت الباحثة الطريقة اآلتية )الغربية

 الطريقة اإلستقرائية  )١

هي طريقة االستنباط واالستنتاج حيث 

تبدأ الباحثة مجع احلقائق اخلاصة مث االستنتاج 

استحدمت . فيها واالستنتاج القاعدة العام



٢١ 

تنفيذ  الباحثة هذه الطريقة لبيان باالجتهاد يف

  .بدل احلج يف إندونيسيا

   اإلستدالليةالطريقة  )٢

اإلستداللية، الطريقة إّن الباحثة تستعمل 

يف حتليل و ذلك للحصول على نتائج هذا 

  .البحث

 البحث تقرير كتابة تنظيم  .ط

للحصول على األهداف املرجوة وبلوغ األفكار يف كتابة 

هذا البحث، قسمت الباحثة البحث إىل أربعة أبواب الذي 

  : ستنظمها مثل ما يلي، وهي

حتديد و  البحث خلفيةاملقدمة يتكون من :  الباب األول

وفروض البحث  أهداف البحثو  املسألة



٢٢ 

ر ااإلطو  البحوث السابقةو  أمهّية البحثو 

  .كتابةالتنظيم و  منهج البحثو النظري 

ة العامة يالنظر حبثت الباحثة يف هذا الباب :  الباب الثاني

مؤسسة التوجيه مناسك احلج و  عن بدل احلج

بذلك قسمت . )جاوا الغربية(مطلع اخلري

 الفصل، يف فصلنيالباحثة هذا الباب إىل 

 ،احلج بدل تعريفاألول ستبني الباحثة عن ، 

 احلج ينوب من شروطو مشروعية بدل احلج، 

 حكم، يناب احلج بغريه  نمل شروط، الغري عن

ويف الفصل الثاين ستبني  .احلج بدل وأدلة

مؤسسة التوجيه الباحثة عن بيان العام عن 

  ).جاوا الغربية(مطلع اخلريمناسك احلج 



٢٣ 

تنفيذ بدل الباحثة يف هذا الباب عن  حبثت:   الباب الثالث

مطلع مؤسسة التوجيه مناسك احلج يف  احلج

لفصل . الفقه عنه وحتليل) جاوا الغربية(اخلري

يف  تنفيذ بدل احلجالباحثة يف  األول حبثت

مطلع مؤسسة التوجيه مناسك احلج 

ختّص الباحثة يف النية، ، )جاوا الغربية(اخلري

واهلدي، واإلقرار، وحال املبدَّل، واالستحسان 

 حتليلالباحثة  ويف فصل الثاين حبثت. وفيه

مؤسسة التوجيه يف  تنفيذ بدل احلجالفقه عن 

   ).جاوا الغربية(مطلع اخلريمناسك احلج 

تكلمت الباحثة عن احلاصل ونتائج البحث :   الباب الرابع

 .واخلامتة


