
٢٥ 

 

 الباب الثاني

  ة العامة عن بدل الحجيالنظر 

  )جاوا الغربية(مطلع الخيرمؤسسة التوجيه مناسك الحج و 

  الحج بدل النظرية العامة عن  : األول الفصل 

 هضوابط الحج بدل تعريف  .أ 

أن احلج فرض يف أواخر سنة تسع من اهلجرة، وأن آية 

نزلت  ٢١}وهللا على الناس حج البيت{ :فرضه هي قوله تعاىل

عام الوفود أواخر سنة تسع وهو رأي أكثر العلماء، وأنه صّلى 

اهللا عليه وسلم مل يؤخر احلج بعد فرضه عامًا واحداً، وإمنا 

أخره عليه السالم للسنة العاشرة لعذر، وهو نزول اآلية بعد 

                                                             
  ٩٧: سورة آل عمران، اآلية  ٢١
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فوات الوقت، فكان حجه بعد اهلجرة حجة واحدة سنة 

  ٢٢.عشر

 والعبادة البدنية عبادةال بني جتمع عظيمة عبادة احلج

. فيه قتال ال أنه إال اهللا سبيل يف اجلهاد أنواع من وهو املالية

ِجَهاُد اْلَكِبِري، ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ٢٣)).احلَْجُّ، َواْلُعْمرَةُ : َوالصَِّغِري، َوالضَِّعيِف، َواْلَمْرأَةِ 

الفضل  فيهيسعى كّل عبد ألداءها، لكو�ا فريضة و 

{: الكبري، قال اهللا تعاىل         

           

                                                             
 - هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  -دمشق(، الفقه اإلسالمّي وأدلّتهوهبة الّزحيلي،   ٢٢

  ٢٠٦٥.، ص٣.ج ،)م ٢٠٠٣
مكتب ( ،لنسائياسنن ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي ٢٣

كتاب ( ،عبد الفتاح أبو غدة: احملقق ، )١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،حلب – املطبوعات اإلسالمية

  ١١٣.، ص٥.  ج، ٢٦٢٦الرقم  )باب فضل احلجمناسك احلج، 
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 {.وهلذا الفضل العظيم كان املسلمون يتمّنون يف  ٢٤

  . لون يف حتقيقهاأداءها وحيوّ 

احلج يف و  ٢٥.غريه، اختذ عوضا منه: بدل الشئ: بدل لغة

 سة، ويقال احتجدّ قا األماكن املهالقصده، أي يقال زار : اللغة

 ٢٦.قدسةاألماكن امل ، فاحلاج الذي حجّ هحجّ  ىنالبيت مبع

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

قصد الكعبة ألداء  :احلج اصطالحاوأّما  ٢٧.احلج مناسك

                                                             
  ٢٧: سورة احلج اآلية ٢٤

دار املشرق، : بريوت(، المنجد في اللغة واألعالمأبو لويس معلويف اليسوعي،   ٢٥

  ٩. ص، ) ١٩٨٦
  ١١٨.ص نفس المرجع،أبو لويس معلويف اليسوعي،  ٢٦

بيت األفكار (موسوعة الفقه اإلسالمي،  ن إبراهيم بن عبد اهللا التوجيري،حممد ب ٢٧

   ٢١٨.، ص ٣. ج،  )م ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ :الدولية
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 صوص يف زمنخمو زيارة مكان هصوصة، أو خمأفعال 

   ٢٨.صوص بفعل لسصوصخم

احلَْجُّ َأْشُهٌر {قال اهللا تعاىل ، معلومة صفة له البيت حج

َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال 

َوتـََزوَُّدوا َفِإنَّ ِجَداَل ِيف احلَْجِّ َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه اللَُّه 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن يَاأُوِيل اْألَْلَبابِ  وأوضح النيب يف  ٢٩.}َخيـْ

َشوَّاٌل، َوُذو الَقْعَدِة، َوَعْشٌر ِمْن  هي َأْشُهُر اَحلجِّ ((احلديث 

)ِذي اَحلجَّةِ   والطواف بعرفة، الوقوف من الشرع يف ٣٠)

 البيت، قصد متام من كله ذلك فإن ذلك يتبع وما بالبيت،

                                                             
، )هـ١٤٠٥/ م١٩٨٠دار الفكر،  -دمشق(،الفقه اإلسالمي وأدلّتهوهبة الزحيلي،  ٢٨

  ٨. ، ص٣. ج
  ١٩٧: سورة البقرة اآلية ٢٩
، جامعة دمشق( ،البخاري صحيح، عبداهللا البخاريحممد بن إمساعيل أبو   ٣٠

 ،)١٩٦كتاب احلج، باب قول تعاىل البقرة اآلية ( ،حممد زهري بن ناصر الناصر: احملقق، )ه١٤٢٢

  ١٤٤.، ص٢. ، ج١٥٧٢. الرقم
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 إّما ،شروعةامل األفعال إىل انصرف الشرع يف االسم أطلق فإذا

  .األصغر أو األكرب، احلجّ  يف

يؤدي احلّج للغري ويكون نائبا  هوبدل احلّج باملراد 

حّج البدل هو احلج ملن ال يقدر على احلّج بنفسه . للعاجز

لزمانة أو كرب وله مال يدفع إىل من حيج عنه فيجب عليه 

فرض احلج ألنه يقدر على أداء احلج بغريه كما يقدر على 

فدل على أنه ال جيب على  .أدائه بنفسه فيلزمه فرض احلجّ 

مستطيع بنفسه ومستطيع بغريه : ملستطيع اثنانغري املستطيع وا

واملستطيع بنفسه ينظر فيه فإن كان من مكة على مسافة 

تقصر فيها الصالة فهو أن يكون صحيحًا واجدًا للزاد واملاء 

بثمن املثل يف املواضع اليت جرت العادة أن يكون فيها يف 

جرة ذهابه ورجوعه واجدًا لراحلة تصلح ملثله بثمن املثل أو بأ
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املثل وأن يكون الطريق آمنا من غري خفارة وأن يكون عليه 

من الوقت ما يتمكن فيه من السري واألداء فأما إذا كان 

   ٣١ .مريضاً تلحقه مشقة غري معتادة مل يلزمه

: بدنية حمضة: تنقسم إىل ثالثة أقسامأّن العبادات 

كالصالة، والصوم، فإن القصد من كل منهما التذلل 

هللا سبحانه وتعاىل بالنفس، وال دخل للمال فيهما، واخلضوع 

كالزكاة، والصدقة؛ فإن القصد منهما نفع : ومالية حمضة

  ٣٢.كاحلج: املتصدق عليهم باملال، ومركبة منهما

                                                             
،  )دار الكتب العلمية(المهذب في فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم،   ٣١

    ٣٦١.ص ،١.ج

 - بريوت :دار الكتاب العلمية(، الفقه على المذاهب األربعةعبد الرمحن اجلزيري، ٣٢ 

  ٦٣٤. ص ، ١. ج ،)م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤لبنان، 
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عن امليت إذا كان قد  احلج االستنابة من جاحل بدل كان

  ٣٣.استطاع يف حياته وله تركة وأوصى امليت بذلك

 احلنفيةبدل احلج عند  )١

اخربنا حمّمد عن أيب حنيفة يف الرجل ميوت ومل حيّج 

عنه ان ذلك من ثلثه وان مل يبلغ ذلك  فيوصي ان حيجّ 

ة ثلثه احج عنه من حيث يبلغ الثّلث اال ان خيتار الورث

ال أبو قال حمّمد وق ده مبا بلغان حيجوا عنه من بال

ة ان تطوع رجل عن رجل فحج عنه وقد مات ومل حنيفَ 

و ان رجال وليا كان له أو غري ويل فلائز فذلك ج حيجّ 

فحج عنه بعض ولده  ادركه اْلكرب وَمل حيّج حّجة االسالم

وقال أهل  جزاه ذلك ان شاء اهللا تعاىلريه اأو ويل غ

                                                             
: دار الكتب العملية(، أوجز المسالك لى موطأ مالكالشيخ حممد زكريا بن حممد،    ٣٣

  ٦٨. ، ص ٧. ، ج)م١٩٩٩-هـ١٤٢٠لبنان، - بريوت
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حّي قدر احملجوج عنه ن املدينة ال جيزي ان حيّج حّي ع

يقدر فإذا مات فان كان اّلذي حيّج عنه ج أَو مل على احل

 فال يعجبنا ما غري ويلبأس بأن يتطوّع عنه فأ ا فالولي

  ٣٤. صيتهفان اوصى انفذت و 

 بدل احلج عند امللكية )٢

النيابة يف احلج عن يف كتابه بأن  يةالكامليف ما ذكر 

طيعا أوال وسواء  احلّي ال جتوز سواء كان احملجوج عنه مست

و نفال وال تصح إّال عن ميت أوصى كان احلج فرضا أ

                                                             
عامل (، الحجة على أهل المدينة، احلسن بن فرقد الشيباينأبو عبد اهللا حممد بن   ٣٤

  ٢٧٧.، ص٢.، ج)ه١٤٠٣، بريوت :الكتب 
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الكراهة كما يكره للنائب أو يبدأ باحلّج اّلذي باحلّج مع 

  ٣٥.أوصى به املّيت ويؤخر حجه املفروض عليه

هو الغالم ابن عشر و  اليفاعوأّما الوصية جيب على 

و اثنيت عشرة سنة رواه عيسى عن ابن القاسم ، أسنني

عيد يف روايته س ذكر حيىي بن وقد .عن مالك يف املدينة

 سنني، أو اثنيت عشر ناب كر أّن الغالم كان بعن أيب

ع وتارة كان فا شرة سنة فتارة كان يصفه أبو بكر بأنّه يع

ثنيت عشرة سنة، وذلك  ا يصفه بأنّه ابن عشر سنني، أو

ان حلاله وما يحيتلم على سبيل الب كّله سواء وقوله مل

، قصد وصفه به من أنّه مل خيرج بعد من حّد الّصغر

لكرب اصغر و ال بني جال والّنساء حدّ  الرّ واالحتالم يف

                                                             
دار الكتب (، الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، حممد العريب القروي  ٣٥

  ٢٠٩. ، ص)بريوت : العلمية
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باحليض فهو فيهّن حّد بني الصغر  اءوخيتّص يف النس

  ٣٦.والكرب

 بدل احلج عند الشافعية )٣

لو : ومن قال هذا، كان وجها حمتمال ولزمه أن يقول

وصّية كما لو ت الحيّج عنه تطّوعا بطل أوصى رجال أن

إن : أن يقول ولزمه ةأوصى أن يصّلي عنه بطلت الوصيّ 

حّج أحد عن أحد بوصيئة فهي يف ثلثه واإلجارة عليه 

فاسدة، ّمث يكون القول فيما أخذ من اإلجارة على هذا 

أّن له أجر مثله ويرّد الفضل : أحدمها: واحدا من قولني

ممّا أخذ عليه ويلحق بالفضل إن كان نقصه كما يقول يف  

                                                             
. ، ج)هـ ١٣٣٢، مصر: مطبعة السعادة(أ، المنتقى شرح الموط، أبو الوليد سليمان  ٣٦

  ١٥٤. ، ص٦
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عمله عن  كّل إجارة فاسدة، واآلخر أن ال أجرة له، ألنّ 

  ٣٧.نفسه ال عن غريه

عليه  صّلى الّله - رسول الّله  والقول الثّاين أن يكون

 لّ واجب، دن غريه يف الع رء أن حيجّ امل إذا أمر - وسّلم 

، نيعلى األبدان من وجه رضهذا على أن يكون الف

لّصالة، وال ا أحدمها ما ال يعمله املرء عن غريه، مثل

ريها، واآلخر الّنسك من حيمله عنه غريه مثل احلدود وغ

عا وّ احلّج والعمرة فيكون للمرء أن يعمله عن غريه متط

ال يقدر فيها  إذا صار يف احلال اّليت هعنه أو واجبا علي

ن يتطوّع عنه، أ وال يشبه أن يكون له، على احلجّ 

اّليت أذن رسول  الألّن احل ،واملتطوّع عنه يقدر على احلجّ 

                                                             
- هـ١٤٢٢لبنان، - بريوت: دار الفكر( ،األم أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي،  ٣٧

  ١٣٣. ص ،٢.ج، )م٢٠٠٢
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يها باحلّج عنه هي احلال اّليت ف وسّلمّلى الّله عليه ص الّله

ع عنه وّ ال يقدر فيها على أن حيّج عن نفسه وألنّه لو تط

ا  وهو يقدر على احلّج مل جيز عنه من حّجة اإلسالم، فلمّ 

 ع عن نفسه كانت حّجة اإلسالم، وإنان هو لو تطوّ ك

مل ينوها فتطع عنه غريه مل جيز عنه، وقد ذهب عطاء 

أراد أنّه جيزي عنه أن يتطوّع عنه  مذهبا يشبه أن يكون

بكّل نسك من حّج أو عمرة إن عملهما مطيقا له أو 

غري مطيق، وذلك أّن سفيان أخربنا عن يزيد موىل عطاء 

 ٣٨.رّمبا أمرين عطاء أن أطوف عنه: قال

 

 

                                                             
- هـ١٤٢٢لبنان، - بريوت: دار الفكر( ،األم أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي،  ٣٨

  ١٣٣. ص، ٢.ج، )م٢٠٠٢
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 بدل احلج عند احلناببلة )٤

احلج والعمرة واجبان على املسلم احلر املكلف 

 الفور فإن زال الرق واجلنون القادر يف عمره مرة على

والصبا يف احلج بعرفة ويف العمرة قبل طوافها صح فرضا 

  ".نفال"وفعلهما من الصيب والعبد 

 ١ووجد زادا ومركوبا" من أمكنه الركوب: "والقادر

صاحلني ملثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية 

  .واحلوائج األصلية

لزمه أن يقيم  وإن أعجزه كرب أو مرض ال يرجى برؤه

من حيج ويعتمر عنه من حيث وجبا وجيزئ عنه وإن 

  ".بعد اإلحرام"عويف 

ويشرتط لوجوبه على املرأة وجود حمرمها وهو زوجها 

أو من حترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن 

  ٣٩.مات من لزماه أخرجا من تركته

  

                                                             
 :دار الوطن للنشر(، اختصار المقنعزاد المستقنع في ، موسى بن أمحد املقدسي  ٣٩

   ٨٦.، ص)الرياض
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 مشروعية بدل الحج  .ب 

 من القرآن )١

  {الكرمي  قال اهللا تعاىل يف القرآن    

                 

     {. ٤٠
ولكن مل خيص هذه اآلية بالشرائع  

اهللا له صفة الرمحن والرحيم، فكره  ولكنمن بدل احلج، 

النيب إلمنام الدين على فأنزل اهللا . حال عبده يف العبادات

 .الناس

 

  

                                                             
  ٩٧: سورة آل عمران، اآلية  ٤٠
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 من احلديث )٢

لذلك أرسله النيب ليحمل الشريعة اإلسالمية الذي 

، كثر احلادثنرى يف الزمن .  الزم على املكلف بتعديتها

�ذا احلال، خياطب على . قبيلة حجهمن املستطيع تويف 

�ذا املثل نعمل احلج . ويل األمر أن �تم بوقيعة العبادة

   .امليت، ونقوله ببدل احلجنيابة على 

ُهَما، َأنَّ اْمَرأًَة ِمْن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َنَة، َجاَءْت ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلتْ  : ُجَهيـْ

ِإنَّ أُمِّي َنَذَرْت َأْن َحتُجَّ فـََلْم َحتُجَّ َحىتَّ َماَتْت، أَفََأُحجُّ 
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َها، أََرأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِِّك :((َها؟ قَالَ َعنْـ  نـََعْم ُحجِّي َعنـْ

   ٤١)).َدْيٌن َأُكْنِت َقاِضَيًة؟ اْقُضوا اللََّه فَاللَُّه َأَحقُّ بِالَوفَاءِ 

 أن للمرء ينبغي أنب يوضح ،صحيح حديثمن  هذا

 يف. لآلخرين بل لنفسه ليس ولكن احلج فريضة تعمل

من مل و  .احلج فريضة يدتؤ  مات الذي لألم احلالة هذه

حيج، فأوصي أن حيج عنه، فال حيج عنه عبد وال صيب 

ومن حج مث أوصى أن . إّال أن يأذن يف ذلك يف وصيته

حيج عنه فال بأس أن يستأجر له عبد أوصىب، إال أن مينع 

ومن مات قبل أن حيج عن نفسه، . من ذلك يف وصيته

يف ثلثة دون رأس فأوصى بذلك لورثته، كانت الوصية 

                                                             
، )جامعة دمشق( ،البخاري صحيح، ه١٤٢٢، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري ٤١

. ، الرقم)باب احلج و النذور عن امليتكتاب جزاء الصيد، (،حممد زهري بن ناصر الناصر: احملقق

   ١٨.، ص ٣. ، ج١٨٥٢



٤١ 
 

ومن أوصى أن حيج عنه رجل بعينه، فأىب أن حيج . ماله

عنه، فإن كان املوصى مل حيج عن نفسه، دفعت حجته 

إىل غريه، وإن كان فد حج عن نفسه بطلت وصيته، ورد 

  ٤٢.املال إىل ورثته

ولكن من احلديث السابق مل ختص طريقة أو احلطوة 

اجتمع األصوليني لتوصيل  لذالك. لتنفيذ بدل احلج

احلكم حول بدل احلج، وأخرج مما بعده بالقاعدة 

  .االستحسان

 هيةالقاعدة الفق )٣

االستحسان يف اللغة هو عّد الشيء واعتقاده 

حسناً، وليس اخلالف بني العلماء يف جواز استعمال 

                                                             
 ، )م١٩٨٧ -ه١٤٠٨ ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي(التفريع، أيب القاسم عبيد اهللا، ٤٢

  ٣١٧.ص



٤٢ 
 

كقوله   ٤٣لفظ االستحسان لوروده يف القرآن الكرمي،

{: تعاىل                    

                   

   {،وقوله سبحانه وتعاىل ٤٤ :}      

               

                   

   {.٤٥  

                                                             
، ٢. ج، )ه ١٤٠٦، دمشق : دار الكر(أصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزهيلي،   ٤٣

   ٧٣٦. ص
  ١٨: سورة الزمر، اآلية  ٤٤
  ١٤٥: سورة األعراف، اآلية  ٤٥



٤٣ 
 

يف اصطالح األصوليني هو عدول ا�تهد عن 

مقتضى قياس جلي إىل مقتضى قياس خفي، أو عن 

حكم كلي إىل إلىحكم استثنائي، لدليل انقدح يف عقله 

  .رجَّح لديه هذا العدول

 الغير عن الحج ينوب من شروط  .ج 

اليت اتفق به العلماء  الغري عن احلج ينوب من شروط

البلوغ، والعقل، وفراغ ذمته من حّج واجب،  اإلسالم، :منها

والوثوق باألداء، وجيوز أن ينوب الرجل عن املرأة، واملرأة عن 

  . الرجل، وإن كان كل من النائب واملنوب عنه صرورة

  :منها الغري عن احلج ينوب نمَ  والشروط األخرى ِمن

أن يكون قد سبق له احلّج  املبدِّلدليل أن  .حّج لنفسه .١

أن رسول : ملا رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما :عن نفسه



٤٤ 
 

لبيك عن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال يقول

. الَ : قال ))أحّججت عن نفسك؟((: شربمة، فقال

 ٤٦.))ُرَمةِ َفحّج َعْن نـَْفِسَك، ُمثَّ حّج َعْن ُشبْـ ((: قال

ألن النائب حيّج ، نية احلاّج عن احملّجوج عنه عند اإلحرام .٢

عن األصيل ال عن نفسه، فالبد من نيته، واألفضل أن 

أحرمت عن فالن، ولبيت عن فالن، : يقول بلسانه

نويت احلّج عن فالن وأحرمت به هللا تعاىل، : فيقول مثال

امسه ولبيك عن فالن، كما إذا حّج عن نفسه،ولو نسي 

 ٤٧.فنوى عن األصيل صح، وتكفي نية القلب

                                                             
 ،)بريوت –صيدا  :املكتبة العصرية(، سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث  ٤٦

، ١٨١١الرقم ، )باب الرجل حيج عن غريه، كتاب املناسك(، حممد حميي الدين عبد احلميد: احملقق

  ٢١٨. ، ص ٣. ج
 - هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  - دمشق(، الفقه اإلسالمّي وأدلّتهوهبة الّزحيلي،  ٤٧

  ٢١١١.، ص٣.ج ،)م ٢٠٠٣



٤٥ 
 

األمر باحلّج، فال جيوز حّج الغري عنه بغري أمره وال بطريق  .٣

  ٤٨.اإلجارة

أن جيد ماال يستأجر به من حيّج عنه، وشروطه أن يكون  .٤

 ٤٩.بأجرة املثل

  .أن يكون قوله موثوقا، غري مرتدد الرأي .٥

مث أن حيرم حبّجة واحدة، فلو أهل حبّجة عند األمر  .٦

  .بأخرى عن نفسه مل جيز

 .أن يكمل أركان احلج يف تنفيذه .٧

خوفا على ضعف  .أال يكون هذا الغري عاجزا عن احلج .٨

 .يف مناسك احلج

                                                             
 - هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  - دمشق(، اإلسالمّي وأدلّته الفقه، وهبة الّزحيلي ٤٨

  ٢١٠٣. ص، ٣.ج ،)م ٢٠٠٣
دار (، الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنةالشيخ أمحد عزو عناية،  ٤٩

   ٣٧٣.، ص)ه١٤٢٤، لبنان  - بريوت: الكتب العلمية



٤٦ 
 

 معوال وال ماشيا، الفرع أو األصل من الغري يكون أال .٩

 السفر كان ماشيا، كان فإن والسؤال، الكسب على

 هو عليه املفروض ألن راكبا، النائب حيجّ  أن أو .طويال

 حجّ  فإذا إليه، باحلجّ  األمر مطلق فينصرف راكبا، احلجّ 

 باحلجّ  غريه أمر فمن النفقة، فيضمن خالف، فقد ماشيا

 .النفقة ضمن ماشيا، فحجّ  عنه،

 أال يفسد النائب حّجه، وإن أفسده ال يقع وإن قضاه .١٠

عدم املخالفة فلو أمره باإلفراد فقرن أو متتع مل يقع عنه، و 

  .النفقةويضمن 

 .و �ذا جاز النائب أو املبدِّل لبدل من حج عن غريه

 

  



٤٧ 
 

 يناب الحج بغيره منل شروط  .د 

  :منهاوشروط جواز احلّج عن الغري 

الّله أعلم قد أثبت فيها بالكتاب و  أن يكون عاقال يريد .١

 ٥٠.هبه من حّق علي وصيواإلشهاد عليه ما يريد أن ي

 )ملكية(

البلوغ و والعقل  ،وهو اإلسالماملكلف يف أداء احلج،  .٢

 ٥٢.االستطاعةو  ٥١،واحلرية

أو فيه  أن حيّج هذا الغري بنفسه بإذن من حيّج عنه، .٤

إذ احلّج عبادة بدنية تفتقر إىل  االتفاق أو تسليم التسلم،

                                                             
. ، ج)هـ ١٣٣٢، مصر: مطبعة السعادة(أ، المنتقى شرح الموط، أبو الوليد سليمان ٥٠

  ١٤٦.، ص٦
 - هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  -دمشق(الفقه اإلسالمّي وأدلّته،  ،وهبة الّزحيلي ٥١

  ٢٠٧٦. ، ص٣.ج، )م ٢٠٠٣
  بأصيل املبدَّل ٥٢



٤٨ 
 

وال جيوز احلّج والعمرة عن الغري . النية، وهو أهل لإلذن

إذا كان حيا إال بإذنه سواء كان ذلك يف الفرض أم يف 

أل�ا عبادة تصلح فيها النيابة فال جتوز عن البالغ  التطوع،

العاقل احلي إال بإذنه كالزكاة، فأما امليت فتجوز عنه بغري 

إذن سواء أكان ذلك يف الواجب أم يف التطوع، كما 

جيوز أن حيّج عنه الويل وغريه من األجانب على 

 ٥٣.األصح

يف  هالنائب عن األصيل من وطنه من مجيع مال يعطىأن  .٥

، ألنه دين واجب، فكان من رأس املال، كدين ندرال

وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسري : قال الشافعي .اآلدمي

الناس من بلده فقد لزمه احلّج فإن مات قضي عنه وإن 

                                                             
. ، ص)م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤القاهرة، : دار السالم(، فقه الحّج والعمرةحسن أيوب،   ٥٣

٢٤  



٤٩ 
 

مل ميكنه لبعد داره ودنو احلّج منه ومل يعش حىت ميكنه 

: َعْن َعطَاٍء، َوطَاُوٍس، أَنـَُّهَما َقاَال  ٥٤.من قابل مل يلزمه

ُة اْلَواِجَبُة ِمْن َرْأِس اْلَمالِ ((  ٥٥)).احلِْجَّ

أن حيّج النائب عن األصيل من وطنه إن اتسع ثلث  .٦

الرتكة، يف حالة الوصية باحلّج، وإن مل يتسع حيّج عنه من 

 ٥٦.حيث يبلغ

واملعضوب عند املالكية من اليستطيع احلّج ألمر ثابت   .٧

كاهلرم والزمانة، واملشهور أن العاجز عن احلّج الجيب 

عليه أن يستأجر من حيّج عنه وإن كان له مال، ولو 

                                                             
دار (، اإلمام الشافعي الحاوي الكبير في فقه مذهبأيب احلسن علي البصري،   ٥٤

  ١٧. ، ص  ٤.، ج)ت.لبنان، د- بريوت: الكتب العلمية
بريوت، : دار الكتب العلمية(، المسند، الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس  ٥٥

   ١١٠.، ص)ه ١٤٠٠
 - ه١٤٠٨ ، بريوت: دار الغرب اإلسالمي(، التفريعأيب القاسم عبيد اهللا،   ٥٦

  ٣١٧.ص ،)م١٩٨٧



٥٠ 
 

استأجر من حيّج عنه حّجة الفريضة كانت اإلجارة 

فاسدة، وأنه إذا بذل له ولد أو أخ أو أجنيب الطاعة ال 

  ٥٧.يلزمه احلجّ 

نب هو عبادة مركبة من بدنية ومالية، لكنه غلب فيه جا .٨

البدنية، فال يقبل النيابة، فمن كان عليه حّجة اإلسالم، 

وهى حّجة الفريضة، فال جيوز له أن ينيب من حيّج عنه، 

وهذا قال  ٥٨.سواء كان صحيحا أو مريضا ترجى صحته

 .امللكية

                                                             
: دار الكتب العلمية(، الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنةاية، أمحد عزو عن ٥٧

  ٣٧٤.، ص)ه١٤٢٤بريوت، 
بريوت، ، : دار الكتاب العلمية(، الفقه على المذاهب أربعة عبد الرمحن اجلزيري  ٥٨

   ٥٤٣.، ص)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤



٥١ 
 

فإذا مل توص فال حيّج عنها، مغلبا جانب البدنية يف هذه  .٩

أما إذا عارض ٥٩.العبادة يف هذه العبادة فال تقبل النيابة

بالوصية باحلّج وصية أخرى غري مكروهة حبيث اليسع 

ثلث الرتكة إال إحدى الوصيتني فتقدم الوصية األخرى يف 

أن يوصى : التنفيذ، وتلغى الوصية باحلّج، مثال ذلك

باحلّج عنه، ويوصى خبمسني جنيها للفقراء، وكانت أجرة 

اففي احلّج عنه مخسني جنيها، وثلث الرتكة مخسني جنيه

احلّج -هذه احلالة اليسع ثلث الرتكة إال إحدى الوصيتني

عنه، والصرف على الفقراء، فيصرف ثلث الرتكة للفقراء، 

 .  وتلغى الوصية للحجّ 

 

                                                             
- هـ١٤٢٧القاهرة، : مكتبة وهبة(، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمةعطية صقر،   ٥٩

  ٧٧.، ص)م٢٠٠٦



٥٢ 
 

  الحج بدل وأدلة حكم  .ه 

أداء احلّج شامل ملن كان عاجزا عن احلّج  واالستنابة يف

ملرض، وميكنه أن يرسل من حيّج عنه، ويشمل كذلك من كان 

فمن كان . قادرا على احلّج ولكن قدمه املوت قبل أن حيجّ 

عاجزا عن مباشرة احلّج ولكنه مستطيع مباله فاحلّج واجب 

أّن هذه األنشطة  .ومع وجوبه باالستطاعة مع العجز عليه،

  ٦٠ن البدعة،ليس م

 

 

 

                                                             
اململكة العربية (، البدع والمخالفات في الحج، عبد احملسن بن حممد السميح  ٦٠

  ٦. ، ص)هـ١٤٢٣ ،السعودية



٥٣ 
 

بل إّمنا من األنشطة يعملون به الصحابة ومن تقرير النيب 

  :كما قال النيب يف احلديث. صلى اهللا عليه و سلم

َماِلٌك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َعْن عن  .١

َكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس َرِديَف : قال َعْبِد اِهللا اْبِن َعبَّاسٍ 

 َفَجاَءْتُه اْمَرأٌَة ِمْن َخثْـَعمَ .َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

َها، َوتـَْنظُُر ِإلَْيهِ . َتْستَـْفِتيهِ  َفَجَعَل . َفَجَعَل اْلَفْضُل يـَْنظُُر ِإلَيـْ

: فـََقاَلتْ . َرُسوُل اِهللا َيْصِرُف َوْجَه اْلَفْضِل ِإَىل الشِّقِّ اْآلَخرِ 

رِيَضَة اِهللا ِيف احلَْجِّ أَْدرََكْت َأِيب َشْيخاً  يَا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّ فَ 

 َال َيْسَتِطيُع َأْن يـَْثُبَت َعَلى الرَّاِحَلِة، أَفََأُحجُّ َعْنُه؟. َكِبرياً 

ِة اْلَوَداعِ . ))نـََعمْ ((: قَالَ     ٦١.َوذِلَك ِيف َحجَّ

                                                             
مؤسسة زايد بن سلطان آل �يان لألعمال اخلريية (، الموطأ اإلمام مالك بن أنس، ٦١

، حممد مصطفى األعظمي: ، احملقق)م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، اإلمارات –أبو ظيب  - واإلنسانية 

   ٥٢٣. ، ص٣.،  ج١٣١٧. ، الرقم)كتاب احلج، باب احلج عمن حيج عنه(



٥٤ 
 

بدل احلج جواز يف آدائه  أنّ بذكر ي احلديثهذا 

مل يقدر على السفر للحج،  إذا كان املبدَّل شيخا كبريا

واحلج جوار النيابة عن الغري، وأّما املبدَّل جيوز من املرأة 

 .إّما كان املبدِّل من الرجل

َنَة،  .٢ ُهَما، َأنَّ اْمَرأًَة ِمْن ُجَهيـْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ِإنَّ أُمِّي : تْ َجاَءْت ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ 

َها؟  َنَذَرْت َأْن َحتُجَّ فَـَلْم َحتُجَّ َحىتَّ َماَتْت، أََفَأُحجُّ َعنـْ

َها، أََرأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِِّك َدْيٌن :((قَالَ  نـََعْم ُحجِّي َعنـْ

 ٦٢)).َأُكْنِت قَاِضَيًة؟ اْقُضوا اللََّه َفاللَُّه َأَحقُّ بِالَوَفاءِ 

                                                             
: الطبعة، جامعة دمشق( ،البخاري صحيح، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري ٦٢

باب احلج و النذور كتاب جزاء الصيد، ( حممد زهري بن ناصر الناصر: احملقق، )،ه١٤٢٢، األوىل

  ١٨. ، ص ٣. ، ج١٨٥٢. قمالر  ،)عن امليت



٥٥ 
 

 أن للمرء ينبغي أنب يوضح ،صحيح حديث هذا

فورا، ألن رمبا الزمان مل يسمحه ألداء  احلج فريضة تعمل

إذا كان تويف قبل أداءاحلج وأّماه نذر . احلج �رمه

فاملفروض على ويل األمر يبدل عنه يف أداء حّجه، ألن 

  .   هذا يعترب مثل الدين

فأوصي على ويل األمر أن حيج عنه، فال حيج عنه 

ومن  ٦٣ .ن يأذن يف ذلك يف وصيتهعبد وال صيب إّال أ

حج مث أوصى أن حيج عنه فال جيوز أن يستأجر له عبد 

ومن مات قبل . أوصىب، إال أن مينع من ذلك يف وصيته

أن حيج عن نفسه، فأوصى بذلك لورثته، كانت الوصية 

ومن أوصى أن حيج عنه رجل . يف الثلث رأس املاله

                                                             

 ،)م١٩٨٧ -ه١٤٠٨ ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي(، التفريعأيب القاسم عبيد اهللا،  ٦٣ 

  ٣١٧.ص
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مل حيج عن  بعينه، فأىب أن حيج عنه، فإن كان املوصى

نفسه، دفعت حجته إىل غريه، وإن كان قد حج عن 

 .نفسه بطلت وصيته، ورد املال إىل ورثته

أن النيب صلَّى اهللا عليه وسلم َمسَع رجًال : عن ابن عباس .٣

ُرَمَة، قال: يقولُ  ُرَمة؟ : "لبيك عن ُشبـْ أٌخ : قال" من ُشبـْ

: قال" حججَت عن نفِسك؟ : "يل، أو قريٌب يل، قال

َرَمة: "الال، ق  ٦٤."حج َعْن نفِسَك مث ُحجَّ عن ُشبـْ

هذا احلديث من حديث األحكام لذكر عبادة بدل 

احلج يفرض على من حّج عن نفسه، فال بدل احلج إذا 

                                                             
 ،)بريوت: املكتبة العصرية، صيدا(، سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث  ٦٤

، ١٨١١الرقم ، )باب الرجل حيج عن غريه، كتاب املناسك( ،حممد حميي الدين عبد احلميد: احملقق

  ٢١٨. ، ص ٣. ج
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احلديث من بدل احلج يف مل حيج عن نفسه، بدل احلج 

  .يذكر بأن شربمة من قرابتهاحلالة عن شربمة و 

، َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل، َعْن َأِيب  .٤ َأْخبَـَرنَا َسِعيُد ْبُن َساملٍِ

َفِر قَالَ  ُعوِين َما ((: َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ : السَّ أَيـَُّها النَّاُس، َأمسِْ

َا َممُْلوٍك َحجَّ ِبِه أَْهُلُه  تـَُقوُلوَن، َوافـَْهُموا َما أَُقوُل َلُكْم، أَميُّ

َتَق فـََقْد َقَضى َحجَُّه، َوِإْن ُعِتَق قَـْبَل َأْن َفَماَت قَـْبَل َأْن يـُعْ 

َا ُغَالٍم َحجَّ ِبِه َأْهُلُه َفَماَت قَـْبَل َأْن  َميُوَت فـَْلَيْحُجْج، َوأَميُّ

َتُه، َوِإْن بـََلَغ فـَْلَيْحُججْ   ٦٥)).يُْدرَِك فـََقْد َقَضى َحجَّ

يارسول اهللا، إن أمى : أن رجال قال: وروى أبو هريرة .٥

ال تكاد أن تثبت على مركب، وإن ربطتها أسلمت، و 

                                                             
- هـ١٤٢٢لبنان، -بريوت: دار الفكر( ،األم أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، ٦٥

  ١٢٥.ص، ٢.ج، )م٢٠٠٢
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خفت أن متوت، أفأحّج عنها؟ فقال صلى اهللا عليه 

حّج عن أمك، وهذا صيغته صيغة األمر، واألمر : وسلم

أنه : إذا جترد عن القرائن، اقتضى الوجوب، فدل على

وجب احلّج على احملّجوج عنه بوجود من يطيعه، وهلذا 

ه أن حيصل احلّج عن نفسه، وألنه ميكن. أمر املطيع باحلجّ 

: إذا ثبت ماذكرناه. فلزمه احلّج، كما لو قدر على املال

: جيب على املعضوب احلّج ببذل الطاعة: فإمنا نريد بقولنا

وهو أن يكون للمعضوب من يطيعه، ويثق بطاعته إذا 

أمره بذلك، فيجب على املعضوب احلّج بذلك، سواء 

 ٦٦.بذل له املطيع أو مل يبذله له

  

                                                             
دار الكتب (، البيان في فقه اإلمام الشافعياإلمام حيي بن أيب اخلري بن سامل،   ٦٦

  ٣٥.، ص ٤. ج ،)م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣لبنان،  -بريوت: العلمية
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مؤسسة التوجيه مناسك بيان العام عن   : الثاني الفصل

  )جاوا الغربية(مطلع الخيرالحج 

مؤسسة الىت ختدم يف  مؤسسة التوجيه مناسك احلج هي

 و .عملية مناسك احلج من استعداده حىت السري مناسك احلج

مؤسسة التوجيه مناسك احلج مطلع اخلري هي مؤسسة التوجيه 

عملية احلج يف فرقة العسكرية جاوا  مناسك احلج اليت ختدم يف

 .الغربية

استهالل مؤسسة التوجيه مناسك احلج هي من معهد مطلع 

الذي ختدم  على ترقية األّمة من حركة الرتبية اخلري، وهو املعهد 

املنهجية مث أوسع ختدميها يف عملية مناسك احلج، حىت توصلت 

  .يف التوجيح احلج وبدل احلج
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يف  توبدأ ٦٧م،١٩٧٥يف السنة  ريمطلع اخل معهد إنتصب

مؤسسة  تقامم، مث أ١٩٧٧التوجيه مناسك احلج يف السنة 

تنفيذ بدل  على) جاوا الغربية(التوجيه مناسك احلج مطلع اخلري

 ٦٨.م ١٩٩١، وتعاون دولة احلكومية من سنة ابعدهمما  احلج

 مرتأ من ٦٠٠مطلع اخلري مؤسسة التوجيه مناسك احلج  عموض

معهد مطلع اخلري، جينتافادا، ستيا نغارا، مدينة تاسك  جنوب

  ٦٩. جوى الغربية، إندونيسياماليا، 

حبل  على اخلري مطلعمؤسسة التوجيه مناسك  تإعتمد

 اخلري مطلعمن يبىن به معهد  وهو" فقيهيوسف  " ةعائلمن مثبت 

                                                             
٦٧ https://cintapada.wordpress.com/keluarga-besar/ ٢٠ mei ٢٠١٧, 

٠٩.٤٥ am 
٦٨ Brosur haji tahun ٢٠١٦ KBIH Mathlaul Khaer 

حممد ( الغربية او اج - اخلري مطلع) KBIH( احلج التوجيه جمموعةحوار الباحثة برئيس   ٦٩

  ٢٠١٧فرباير  ٩التاريخ ) فوزي عبد اللطيف
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يف مّكة املكرمة أو يف مدينة املنّورة الذي قد أدا كثريًا  يممقالذي 

 مطلعمؤسسة التوجيه مناسك يف احلج وبدل احلج، لذلك يوصف 

مؤسسة التوجيه واليوم كان رئيس  .ةعائلقرابة الالبصفة  اخلري

هو احلاج حممد فوزي عبد اللطيف، وهو االبن  اخلري مطلعمناسك 

  ٧٠.السابع من يسوف فقيه

 :ملتتشأمهية مؤسسة التوجيه و 

تنظيم أو تنفيذ توجيه احلج اإلضايف يف املياه اجلوفية فضال   .أ 

 .عن توجيه العرض

 تنظيم أو تنفيذ توجيهات ميدانيه يف اململكة العربية السعودية  .ب 

 .يف عملية احلج

                                                             
٧٠ https://cintapada.wordpress.com/keluarga-besar/ ٢٠ mei ٢٠١٧, 

٠٩.٤٥ am 



٦٢ 
 

املعلومات االستشارية وحل حاالت احلج  ةالقيام خبدم  .ج 

 .للشعب يف الوطن ويف اململكة العربية السعودية

 اجلماعةان تنمي الثقة يف صحة وإتقان العبادة   .د 

  

 

  

  

  

  

 


