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  الباب الثالث

 مؤسسة التوجيه مناسك الحج في  تنفيذ بدل الحج

  وتحليل الفقه عنه  )جاوا الغربية(مطلع الخير

مؤسسة التوجيه مناسك تنفيذ بدل الحج في   :الفصل األول

  )جاوا الغربية(مطلع الخيرالحج 

 مؤسسة التوجيه مناسك احلج مطلع اخلريتنفيذ بدل احلج يف 

سؤولية مؤسسة التوجيه مناسك مبأو التسجيل هو بطريقة املوصلة 

مؤسسة التوجيه مناسك . تعلقة بالدائرةامل عسكريةالفرقة اليف  احلج

اليت توجه كيفية تنفيذ احلج  مؤسسة جمموعةهي احلج مطلع اخلري 

 موعةتوجه هذه ا� ٨٥.على اجلماعة الذي سيسافر إىل احلج

                                                             
موحِّد ( الغربية جوى - اخلري مطلع احلجمناسك  التوجيه مؤسسة سكرتريحوار الباحثة ب  ٨٥

  ٢٠١٧أبريل  ٢١ التاريخ) باهللا الفؤادي
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 ٨٦.ج عن املبدَّلكذلك يف كيفية تنفيذ بدل احلج وعقد بدل احل

مؤسسة ستبحث الباحثة يف حبثها يف تنفيذ بدل احلج الذي يعاقده 

  ).جوى الغربية(التوجيه مناسك احلج مطلع اخلري

 تقامم، مث أ١٩٧٧بدأت يف التوجيه مناسك احلج يف السنة 

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

 ٨٧.م ١٩٩١وتعاون دولة احلكومية من سنة بعدها، مما بدل احلج 

مرتأ من  ٦٠٠مطلع اخلري مؤسسة التوجيه مناسك احلج  موضع

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

  ٨٨. جوى الغربية، إندونيسياماليا، 

                                                             
 الغربية جوى -اخلري مطلع احلجمناسك  التوجيه مؤسسة سكرتريحوار الباحثة ب  ٨٦

  ٢٠١٧أبريل  ٢١ التاريخ، )موحِّد باهللا الفؤادي(
٨٧ Brosur haji tahun ٢٠١٦ KBIH Mathlaul Khaer 

حممد ( الغربية جوى -اخلري مطلع احلجمناسك  التوجيه حوار الباحثة برئيس مؤسسة  ٨٨

  ٢٠١٧فرباير  ٩التاريخ ) فوزي عبد اللطيف
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حبل  على اخلري مطلعمؤسسة التوجيه مناسك  تإعتمد

 اخلري مطلعوهو من يبىن به معهد " يوسف فقيه"  عائلةمن مثبت 

يف مّكة املكرمة أو يف مدينة املنّورة الذي قد أدا كثريًا  مقيمالذي 

 مطلعمؤسسة التوجيه مناسك يف احلج وبدل احلج، لذلك يوصف 

مؤسسة التوجيه واليوم كان رئيس . عائلةبصفة القرابة ال اخلري

زي عبد اللطيف، وهو االبن هو احلاج حممد فو  اخلري مطلعمناسك 

  ٨٩.السابع من يسوف فقيه

 اخلري مطلعمؤسسة التوجيه مناسك مبا حورت الباحثة برئيس 

، تناولت الباحثة بأن أهّم الشرط لتبديل احلج عن الغربية او اج

عن نفسه، وهذا من األساس بدل احلج ألن ال  الغري هو حجّ 

بتفصيل تام هذا من تكرار . يصّح احلج إّال إذا أحاج لنفسه

                                                             
٨٩ https://cintapada.wordpress.com/keluarga-besar/  diakses pada 

tanggal ٢٠ mei ٢٠١٧,pukul  ٠٩.٤٥ am 



٦٦ 
 

غرض من هذا هو كي . حّجه، و هو الثاين، الثالث أو بعده

كما أّن . يف أداء هذا احلج ما من شكيكون احلج صحيحًا 

هذا . لةيف األخالق واملعام جدير بالثقةعمله،  ق عليهمصدّ املبدِّل 

أّما . التكرار أنفع لنفسه، ألن إذا حّج لنفسه، فقد حّج حج السنة

  .إذا حّج لغريه، استطاع أن تساعد غريه يف أداء احلجّ 

ثـََنا يَزِيُد ْبُن : ويذكر يف احلديث ُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّ َثِين ُزَهيـْ وَحدَّ

، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن زِيَاٍد، َعْن  َهاُروَن، َأْخبَـَرنَا الرَّبِيُع ْبُن ُمْسِلٍم اْلُقَرِشيُّ

: َخطَبَـَنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ : َأِيب ُهَريـَْرَة، َقالَ 

: فـََقاَل َرُجلٌ  ٩٠،))أَيـَُّها النَّاُس َقْد فـََرَض اهللاُ َعَلْيُكُم احلَْجَّ، َفُحجُّوا((

َأُكلَّ َعاٍم يَا َرُسوَل اِهللا؟ َفَسَكَت َحىتَّ َقاَهلَا َثَالثًا، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا 

                                                             
: احملقق، )بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ( صحيح مسلم،  ،مسلم بن احلجاج ٩٠

، ٢. ج، ١٣٣٧. ، الرقم)كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر( حممد فؤاد عبد الباقي

  ٩٧٥.ص
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، "نـََعْم َلَوَجَبْت، َوَلَما اْسَتَطْعُتْم : َلْو قـُْلتُ : " َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َا َهلَ ((: مثَُّ قَالَ  َلُكْم ِبَكثـْرَِة َذُروِين َما تـَرَْكُتُكْم، فَِإمنَّ َك َمْن َكاَن قـَبـْ

ُسَؤاهلِِْم َواْخِتَالِفِهْم َعَلى أَْنِبَيائِِهْم، فَِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْيٍء فَْأتُوا ِمْنُه َما 

�ذا وضح األمر بأن )). اْسَتَطْعُتْم، َوِإَذا نـََهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوهُ 

  .لثاين هو السنةأّما احلج ا. احلج لنفسه يكفي حبّج واحد

لذلك، توصلت الباحثة بأدائه مثل ما من تكرار احلج ألداء 

  . بدل احلج يف إندونيسيا
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األول . ثو يف هذا الفصل تقّسمت الباحثة إىل مخسة املبح

، والثالث اإلقرار، والرابع حال املبدِّل، اخلامس النية، والثاين اهلدي

  .االستحسان فيه

 النية  .أ 

النية من أهّم الشيء ال يرّده يف أدائها ألن هلا أثر كبري يف 

َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه . ارتكاب األعمال والعبادات

َا ِالْمرٍِئ َما نـََوى، َفَمْن َكاَنْت ((َوَسلََّم  َا اْألَْعَماُل ِبالنـِّيَِّة، َوِإمنَّ ِإمنَّ

َرُسولِِه َفِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه َوِإَىل َرُسولِِه، َوَمْن   ِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه َوِإَىل 

َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبـَُها أَِو اْمَرأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل 

  ٩١)).َما َهاَجَر إَِلْيهِ 

                                                             
 – ١٤٠٦، حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية (، لنسائياالسنن ى، النسائإمام  ٩١

، ٧٥. الرقم، ) الطهارة، باب النية يف الوضوءكتاب (، عبد الفتاح أبو غدة: ، احملقق)١٩٨٦

   ٥٨.، ص١.ج
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وأّما . إن مل تصّح النية مل يصّح األعمل أو العبادات

و �ذا ". نويت حج هللا تعاىل"مثل . للحج كذلك له النية

أو عمله أو عبادته سيكّلله الفرد، أو النية حلج  حتديده َوضح

  .اإلفراد، أو التمّتع، أو القران

أن حيرم باحلج وحده، مث ال يعتمر حىت حج اإلفراد هو  .١

 .ل احلج ولكن ال يعمل العمرة مباشرةأو يعم ٩٢،يفرغ

َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ، َعْن َعاِئَشَة  َزْوِج النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه 

َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َوَسلََّم، َقاَلتْ 

ُعْمرٍَة، َوِمنَّا َمْن أََهلَّ َفِمنَّا َمْن َأَهلَّ بِ ((َعاَم َحجَِّة اْلَوَداِع 

ِحبَجٍّ َوُعْمرٍَة، َوِمنَّا َمْن أََهلَّ بِاحلَْجِّ، َوَأَهلَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 

                                                             
 - هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  - دمشق( ،الفقه اإلسالمّي وأدلّتهوهبة الّزحيلي،  ٩٢

  ٢٢٧٦. ص،  ٣.ج، )م ٢٠٠٣
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اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بِاحلَْجِّ، فََأمَّا َمْن َأَهلَّ ِباحلَْجِّ أَْو َمجََع احلَْجَّ 

 ٩٣)).يـَْوَم النَّْحرِ َواْلُعْمرََة، فـََلْم حيُِلُّوا َحىتَّ َكاَن 

حج التمتع هو احلج الذي يبدء قبله العمرة والعمرة هنا  .٢

االنتفاع، : التمتع لغة. قبل التارخ الثامن من ذواحلجة

اجلمع بني إحرام العمرة وأفعاهلا، : وشرعًا عند احلنفية

وإحرام احلج وأفعاله، يف أشهر احلج، من غري إملام 

التََّمتُّع أفضل من ذكره يف كتابه بأّن  ٩٤.صحيح بأهله

فْـَراد  ٩٥اْإلِ

                                                             
 ،)بريوت –املكتبة العصرية، صيدا (، سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث ٩٣

، ١٧٧٩. ، الرقم)باب يف إفراد احلج، كتاب املناسك( ،عبد احلميدحممد حميي الدين : احملقق

  ١٥٢.، ص٢.ج
 - هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  - دمشق( ،الفقه اإلسالمّي وأدلّتهوهبة الّزحيلي،  ٩٤

  ٢٢٨١. ص،  ٣.ج، )م ٢٠٠٣
 - القاهرة (، متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة، علي بن أيب بكر الفرغاين ٩٥

  ٤٨.، ص)مكتبة ومطبعة حممد علي صبح
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اجلمع بني الشيئني مطلقاً، : القران لغة. حج القران .٣

ال  .اجلمع بني إحرام العمرة واحلج يف سفر واحد: وشرعاً 

ذنب له أن يعمل العمرة بعد احلج أو أن يعمل العمرة 

احلج  يفسد نظامقبل احلج، ولكن بوقت معني حىت ال 

 ٩٦. يتهيف عمل

أّما لبدل احلج نفسه نعمل حبج اإلفراد، وهو بعملية احلج 

 مطلعمؤسسة التوجيه مناسك وما أدتاها . بال عملية العمرة

وقرائة النية على . مبواكلة أهل املدينة أو املكة لبدل احلج اخلري

نويت احلج وأحرمت به عن فرد فالن بن فالن "األقل بلفظ 

                                                             
 - هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  -دمشق( ،الفقه اإلسالمّي وأدلّته وهبة الّزحيلي ٩٦

  ٢٢٨٣. ص ،٣.ج، )م ٢٠٠٣
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و �ذا احلال . وبعد هذه النية، أجاز االحرام ٩٧".هللا تعاىل

نستطيع أن نقوهلا ببدل احلج، وهذا احلج من احلج عن الغري 

  .أو هبة لغريه

لتنفيذ بدل احلج نستطيع أن نعامله لنفر واحد فقد ال 

مبعىن . أكثر من ذلك، وهذا ال يعاين تنفيذه للمرأة والرجال

   .ج عن املرأةعن الرجل أو الرجل حي أحاّل املرأة حتجّ 

 الهدي  .ب 

له واجبة لَتْضِحَيِة  والقرانيف تنفيذ احلج بطريقة التمتع 

َمْن َكاَن َمَعُه ((: فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ٩٨اهلَْدَي،

 ))َهْدٌي فَـْليَـُقْم َعَلى ِإْحرَاِمِه، َوَمْن ملَْ َيُكْن َمَعُه َهْدٌي فـَْلَيْحِللْ 

                                                             
حممد ( الغربية جوى -اخلري مطلع احلجمناسك  التوجيه حوار الباحثة برئيس مؤسسة ٩٧

  ٢٠١٧فرباير  ٩التاريخ ) فوزي عبد اللطيف
   ٢٠١٧أبريل  ٢٥التاريخ  المرجع،نفس  ٩٨
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 َيُكْن َمِعي َهْدٌي َفَحَلْلُت، وََكاَن َمَع الزُّبـَْريِ َهْدٌي فـََلمْ وَملَْ . 

  ٩٩.َحيِْللْ 

قال اهللا . هو بشاة واحددي للحج التمتع والقران أّما اهل

{: تعاىل               

                   

                       

                     

                          

                       

                                                             
بريوت، : دار الكتب العلمية(، المسند، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي ٩٩

  ١١٠.ص ،)ه١٤٠٠
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                {.١٠٠
  

َشوَّاٌل َوُذو : َوَأْشُهُر اَحلجِّ الَِّيت ذََكَر اللَُّه تـََعاَىل ِيف ِكَتابهِ 

ِر، فـََعَلْيِه َدٌم أَْو الَقْعَدِة َوُذو اَحلجَِّة، َفَمْن َمتَتََّع ِيف َهِذِه اَألْشهُ 

َعاِصي، َواِجلَدالُ : اِجلَماُع، َوالُفُسوقُ : َوالرََّفثُ " َصْومٌ 
َ
: امل

  ١٠١."املَِراءُ 

واالستطاعة هي احدى من شروط احلج هي استطاعة، 

 أّما هنا ١٠٢.وجود الزاد والراحلة، ووجود احملرم بالنسبة للمرأة

                                                             
  ١٩٦: سورة البقرة، اآلية ١٠٠
، جامعة دمشق( ،البخاري صحيح، ه١٤٢٢، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري ١٠١

: ، باب قول تعاىل البقرة اآليةكتاب احلج( ناصر الناصرحممد زهري بن : احملقق ، )األوىل: الطبعة

  ١٤٤. ، ص ٢. ، ج١٥٧٢. الرقم، )١٩٦
بيت األفكار (الطبعة األوىل، موسوعة الفقه اإلسالمي، حممد بن إبراهيم التوجيري،  ١٠٢

  ٢٢٥. ، ص ٣. ج، )م ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ :الدولية
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سالمة البدن من األمراض األخرى وهي  شروط االستطاعة

ه عن أعمال احلج والعمرة، ومن ال يستطيع بنفسه يقااليت تعو 

يه يف حجه وعمرته ملك ما يكفو  .ب عنه غريهو لزمه أن ين

أمن الطريق، بأن يأمن على نفسه وماله وقت و  .حىت يعود

  ١٠٣.وجود احملرم بالنسبة للمرأة .احلج

وإذا مل يكايف هذه االستطاعة، فال جيب عليه احلج، ألن 

  .ال نستطيع أن نقوله باملستطيع، و ال يوجب عليه بأداء احلج

مناسك مؤسسة التوجيه  اهتيف تنفيذ احلج الذي عمل

مؤسسة التوجيه ، انقسمتها )جوى الغربية(احلج مطلع اخلري

الشرط لبدل احلج ملن أوصى ببدل احلج على مناسك احلج 

، وهو بدفع الثلث من دفع مؤسسة التوجيه مناسك احلج

                                                             
بيت األفكار (الطبعة األوىل، موسوعة الفقه اإلسالمي،  ،حممد بن إبراهيم التوجيري ١٠٣

   ٢٢٥. ، ص ٣. ج، )م ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ :الدولية
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املبدِّل يف أداء بدل احلج، نرى  عانة ماليةهذا الدفع إل. احلج

وإذا استطاع . للسفر كلفة التشغيلحلج اإلفراد له  السري ابأن 

  .بدفع هذا األصيل، استطاع املبدل بأداء احلج عن املبدَّل

 اإلقرار  .ج 

من املبدَّل أن توافق  األمر ويلنفيذ بدل احلج، يف ت

و هذا يكون تسليم التسّلم ببدل احلج عن . باملبدِّل هلذا احلج

�ذه القضية، عرف املبدِّل من املبدَّل والويل، والويل . املبدَّل

يعرض من هذا االتفاق بوضوح العبادة ونية املبدِّل . ن املبدِّلم

  .يف تنفيذه، ألن يف نية احلج يذكر فيها أمساء املبدَّل

مطلع  مؤسسة التوجيه مناسك احلجمن منهج 

، على كّل بدل احلج له القرر بكمولة )جوى الغربية(اخلري
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اليت يبني " الشهادة"وهو بإخراج  ١٠٤.النسك يف بدل احلج

املبدَّل أدى احلج مباِدًأل للمبدَّل املكتوب يف التاريخ فيه بأن 

إّما كان ليس فيه واجبة يف إخراجه، ولكن . املكتوب موافقة

جمموعة التوجيه احلج صيغة لكمول تنفيذ  َمنُوذَجهذا من 

  .حّجه

 حال المبدَّل  .د 

مات قبل النسك، املشروعية للمكلف بأداء احلج إذا 

  .فعلى الوىل ببدله، وهذا بالشروط املفروضة

                                                             
حممد ( الغربية جوى -اخلري مطلع احلجمناسك  التوجيه حوار الباحثة برئيس مؤسسة ١٠٤

  ٢٠١٧فرباير  ٩التاريخ ) فوزي عبد اللطيف
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مع أّن احلج، صار إذا سكنه بعرفة يف يوم عرفة للوقف، 

 ١٠٥،))اَحلجُّ َعَرَفةُ (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

بدل يف حجه، ألن الب عنه لذلك بعد الوقوف بعرفة، ال حيتاج

ف بعرفة، وقمبن مل يوالعكس عن ذلك . قابل اهللا بعبادة حجه

. له واجبة مل يتّمه، لذلك على الوىل بإرسال البدل هلذا امليت

  .وهذا واجبة ويل األمر ملعرفة وصل املبدَّل يف حجه

 ر احلكومية االندنيسيا مبثل هذايف السنتني األخرية تشوّ 

ألن  ١٠٦،"لقمن احلكيم سيف الدين"احلال حتت رياسة 

لذلك، عقد احلكومية . اجلماعة من ضيف الدولة وضيف اهللا

  .اإلندنيسيا بدل احلج هلذا احلال

                                                             
: بريوت –دار الغرب اإلسالمي ( ،سنن الترمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ١٠٥

، باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام أبواب احلج(، بشار عواد معروف: احملقق) ،م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥

  ٢٢٨. ، ص٣.  ج ،٨٨٩: ، الرقم)جبحع فقد أدرك احلج
١٠٦  Ketua Kementian Agama Indonesia tahun ٢٠١٤- sekarang  
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 االستحسان  .ه 

االستحسان يف اللغة هو عّد الشيء واعتقاده حسناً، 

وليس اخلالف بني العلماء يف جواز استعمال لفظ 

، : كقوله تعاىل  ١٠٧االستحسان لوروده يف القرآن الكرمي

}                         

                   {،وقوله  ١٠٨

{: سبحانه وتعاىل              

                                                             
، ٢. ج، )ه ١٤٠٦دار الكر،  -دمشق(أصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزهيلي،   ١٠٧

   ٧٣٦. ص
  ١٨: سورة الزمر، اآلية  ١٠٨
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              {.١٠٩  

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 

أّن هذه األنشطة ليس من البدعة، بل إّمنا من . العدول

ومن تقرير النيب صلى اهللا عليه األنشطة يعملون به الصحابة 

  . سلمو 

  

  

                                                             
  ١٤٥: سورة األعراف، اآلية  ١٠٩
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واألصل لوصول هذا التنفيذ بطريقة االستحسان بنظر إىل 

  :منها و الروايةحديث النيب 

َ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  ١١٠ . َفَجَعَل اْلَفْضُل يـَْنظُُر ِإلَيـْ

. اْلَفْضِل ِإَىل الشِّقِّ اْآلَخرِ  َفَجَعَل َرُسوُل اِهللا َيْصِرُف َوْجهَ 

يَا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّ َفرِيَضَة اِهللا ِيف احلَْجِّ أَْدرََكْت َأِيب : فـََقاَلتْ 

                                                             
معجم ما استعجم من أسماء البالد ، عبد العزيز بن حممد البكري األندلسي  ١١٠

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، (، ٤٨٩. ، ص٢.  ، ج)ه ١٤٠٣، عامل الكتب -بريوت(، والمواضع

  )اسم جبل بالّسراة: بعده عني مهملة وميم
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َال َيْسَتِطيُع َأْن يـَْثُبَت َعَلى الرَّاِحَلِة، أََفَأُحجُّ . َشْيخًا َكِبرياً 

ِة اْلَوَداعِ . ))نـََعمْ ((: َقالَ  َعْنُه؟    ١١١.َوذِلَك ِيف َحجَّ

بدل احلج جواز يف آدائه  أنّ بذكر ي احلديثهذا 

إذا كان املبدَّل شيخا كبريا مل يقدر على السفر للحج، 

واحلج جوار النيابة عن الغري، وأّما املبدَّل جيوز من املرأة 

 .إّما كان املبدِّل من الرجل

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

ِإنَّ أُمِّي : َجاَءْت ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلتْ 

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

                                                             
مؤسسة زايد بن سلطان آل �يان لألعمال اخلريية (، الموطأ اإلمام مالك بن أنس، ١١١

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

   ٥٢٣. ، ص٣.،  ج١٣١٧. كتاب احلج، باب احلج عمن حيج عنه، الرقم
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َها، أََرأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِِّك َدْيٌن :((قَالَ  نـََعْم ُحجِّي َعنـْ

 ١١٢)).؟ اْقُضوا اللََّه َفاللَُّه َأَحقُّ ِبالَوَفاءِ َأُكْنِت قَاِضَيةً 

 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 حج . عبد وال صيب إّال أن يأذن يف ذلك يف وصيته

مث أوصى أن حيج عنه فال جيوز أن يستأجر له عبد 

                                                             
: الطبعة، جامعة دمشق( ،البخاري حيحص ، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري ١١٢

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

  ١٨. ، ص ٣. ، ج١٨٥٢. الرقم ،)عن امليت
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ومن مات قبل . أوصىب، إال أن مينع من ذلك يف وصيته

أن حيج عن نفسه، فأوصى بذلك لورثته، كانت الوصية 

ن أوصى أن حيج عنه رجل وم. يف الثلث رأس املاله

بعينه، فأىب أن حيج عنه، فإن كان املوصى مل حيج عن 

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

 ١١٣.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

                                                             

 -ه١٤٠٨: بريوت، دار الغرب اإلسالمي(، التفريعأيب القاسم عبيد اهللا،  ١١٣ 

  ٣١٧.ص ،)م١٩٨٧
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: قال" حججَت عن نفِسك؟ : "يل، أو قريٌب يل، قال

َرَمة: "ال، قال  ١١٤."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 

احلديث من بدل احلج يف مل حيج عن نفسه، بدل احلج 

  .يذكر بأن شربمة من قرابتهلة احلاعن شربمة و 

فرض احلج على كل احلر البالغ العاقل من املسلمني 

إذ استطاع إليه سبيال مباله وبدنه وإمكان مسريه، وأن 

فإن استطاع مباله . يؤديه بنفسه ما بني استطاعته وموته

دون بدنه لزمه أن يستنيب عنه يف احلج من قد حّج عن 

                                                             
 ،)بريوت –املكتبة العصرية، صيدا (، سنن أبي داود ،سليمان بن األشعثأبو داود   ١١٤

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

  ٢١٨. ، ص ٣. ج
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ماله فال حّج عليه إّال أن وإن استطاع ببدنه دون . نفسه

ومن مات بعد . يكون من أهل احلرم أو من حاضريه

وجوب احلج وقبل أدائه مل يسقط عنه احلج مبوته 

   ١١٥.واستؤجر من حيج عنه من أصل تركته

ومن قدر على أداء احلج ببدنه ووجد زادا يقوته لزمه 

، )زادا وراحلة حتمله(ومن عجز عنه ببدنه، ووجد . فرضه

ضه، ومن عجز عنه ببدنه ومل يستمسك على لزمه فر 

من ماله، (راحلته، سقط عنه فرضه، ومل يلزمه أن حيج 

  ١١٦.عنه) غريه

                                                             
: طهران، دار احسان(، اإلقناع في الفقه الشافعياحلسن على بن حممد،  ١١٥

  ٨٣. ، ص)ه١٤٢٠
 -ه١٤٠٨ ، بريوت: دار الغرب اإلسالمي(، التفريعأيب القاسم عبيد اهللا،  ١١٦

  ٣١٥. ص، )م١٩٨٧
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، َ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 تـَُقوُلو  َن، َوافـَْهُموا َما أَُقوُل َلُكْم، أَميُّ

َفَماَت قَـْبَل َأْن يـُْعَتَق فـََقْد َقَضى َحجَُّه، َوِإْن ُعِتَق قَـْبَل َأْن 

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

َتُه، َوِإْن بـََلَغ فـَْلَيْحُججْ يُْدرَِك فـََقْد َقَضى حَ   ١١٧)).جَّ

هذا احلديث من األمر على الويل من امليت أن حيج 

ألهله إذا مل يبلغ امليت العتيق يف مناسل حّجه، يذكر 

 .بأن من حتج ومل يصل إىل العتيق فلم يصّح حجه

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

لى مركب، وإن ربطتها أسلمت، وال تكاد أن تثبت ع
                                                             

- هـ١٤٢٢لبنان، - بريوت: دار الفكر( ،األم عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، ١١٧

  ١٠٧.ص، ١.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 

ن نفسه، وألنه ميكنه أن حيصل احلّج ع. 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 

 ١١٨.بذل له املطيع أو مل يبذله له

                                                             
دار الكتب (، البيان في فقه اإلمام الشافعياإلمام حيي بن أيب اخلري بن سامل،  ١١٨

  ٣٥.، ص ٤. ج ،)م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣لبنان،  -بريوت: العلمية
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من هذا الدليل مل يذكر جبواز البدل ملن ليس له 

جمموعة التوجيه كما أن من . العالقة بني املبدِّل واملبدَّل

  . حتج ملن تسّجل هلم لبدل احلج (KBIH)احلج 

 مناسك التوجيهمبؤسسة ا الباحثة �يف احلوار مبا قد آد

تناولت الباحثة بأن هذا تنفيذ حمتاج يف أدائه لنرى   ١١٩احلج،

زادت اجلماعة من كل البالد ألداء احلج الستطاعتهم، بأن 

احلكومية اجلماعية كي يكون كافيا يف  ِإْصَطفَّ �ذا احلال 

ولكن، طول الصف جيعل طول . احلج وحيّش عبادة اجلماعة

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

مؤسسة التوجيه  أدتلذلك . هَتْحِويلهذا الذي مل تستطيع ب

  .�ذا التنفيذ، مصادرة حبكم االستحسان مناسك احلج

                                                             
 الغربية جوى -اخلري مطلع احلجمناسك  التوجيه مؤسسة سكرتريحوار الباحثة ب ١١٩

  ٢٠١٧أبريل  ٢١التاريخ  ) موحِّد باهللا الفؤادي(



٩٠ 
 

مناسك التوجيه  مؤسسة اهتهذا من السعي الذي عمل

من الفتاوي املعاصرة بأن . ة للمكلفعيّ تطوّ كي يكون   ،احلج

  :له املصادر يف أداء بدل احلج، ومنها

ج من العبادة يؤذن به رسول اهللا صلى اهللا بدل احلأن  .١

 .عليه وسلم

جيوز أن حيّج الرجل عن املرأة، كما جيوز أن حيّج عن  .٢

الرجل، وجيوز أن حتّج املرأة عن املرأة وأن حتّج عن 

 .الرجل

جيب على املعضوب يف مشكلة املال أو األصيل فيه،  .٣

  : االحتجاج عن نفسه يف صورتني

جر به من حيّج عنه، وشروطه أن أن جيد ماال يستأ  ) أ

 .يكون بأجرة املثل



٩١ 
 

أن ال جيد املال، لكن جيد من حيصل له احلّج وله   ) ب

 :أحوال

أن يبذل له أجنيب ماال يستأجر به، فال جيب  )١

 قبوله على الصحيح

أن يبذل له واحد من أوالده الطاعة يف احلّج،  )٢

 .فيلزمه احلّج بذلك

على أن يبذل األجنيب الطاعة فيجب قبوهلا  )٣

 .األصح

أن يبذل له الولد املال دون النفس، فال جيب  )٤

 ١٢٠.القبول على األصح

                                                             
: لبنان - بريوت(، الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنةالشيخ أمحد عزو عناية،   ١٢٠

  ٣٧٣. ص ،)ه١٤٢٤العلمية، دار الكتب 



٩٢ 
 

وال جيزئ احلّج عن املعضوب بغري إذنه على 

احلّج عن املعضوب،  مبدِّلالصحيح، ويشرتط أن ينوي 

  .ويلزمه أن حيّج من امليقات فإن جاوزه لزمه الدم

تحليل الفقه عن تنفيذ بدل الحج في :   الفصل الثاني

  )جاوا الغربية(ؤسسة التوجيه مناسك الحج مطلع الخير م

للغري أو املتوىف ال تدّل �ذه األنشطة  ِهَبةبدل احلج على نّية 

. ألن يذكر يف احلديث بأن هذا األمر ال حيرمه النيب ١٢١،"بدعة"

البلوغ، والعقل، وفراغ و  اإلسالم،: كما أن الشروط للمبدِّل هي

دليل أن  .حّج لنفسهذمته من حّج واجب، والوثوق باألداء، 

                                                             
اململكة العربية (، البدع والمخالفات في الحج، عبد احملسن بن حممد السميح ١٢١

: مأخوذة من بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أي: البدعة لغة( ٦. ، ص)هـ١٤٢٣ ،السعودية

: أصالنالباء والدال والعني : (- رمحه اهللا  -أنشأه وبدأه على غري مثال سابق، قال ابن فارس 

أحدمها ابتداء الشيء وصنعه ال عن مثال، واآلخر االنقطاع والكالل، فاألول قوهلم أبدعت الشيء 

  )قوال أو فعال، إذا ابتدأته ال عن سابق مثال واهللا بديع السماوات واألرض



٩٣ 
 

ملا رواه ابن عباس  :أن يكون قد سبق له احلّج عن نفسه املبدِّل

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال : رضي اهللا عنهما

: قال ))أحّججت عن نفسك؟((: لبيك عن شربمة، فقال: يقول

ُرَمةِ ((: قال. الَ  نية احلاّج  ١٢٢.))َفحّج َعْن نـَْفِسَك، ُمثَّ حّج َعْن ُشبـْ

ألن النائب حيّج عن األصيل ال عن ، عن احملّجوج عنه عند اإلحرام

أحرمت عن : نفسه، فالبد من نيته، واألفضل أن يقول بلسانه

نويت احلّج عن فالن : فالن، ولبيت عن فالن، فيقول مثال

عن فالن، كما إذا حّج عن  وأحرمت به هللا تعاىل، ولبيك

نفسه،ولو نسي امسه فنوى عن األصيل صح، وتكفي نية 

                                                             
 ،)بريوت: املكتبة العصرية، صيدا(، سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث  ١٢٢

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

  ٢١٨. ، ص ٣. ج



٩٤ 
 

األمر باحلّج، فال جيوز حّج الغري عنه بغري أمره وال  ١٢٣.القلب

أن جيد ماال يستأجر به من حيّج عنه، وشروطه  ١٢٤.بطريق اإلجارة

أن يكون قوله موثوقا، غري مرتدد ،  ١٢٥.أن يكون بأجرة املثل

رم حبّجة واحدة، فلو أهل حبّجة عند األمر مث بأخرى أن حي، الرأي

أال يكون هذا ، أن يكمل أركان احلج يف تنفيذه، عن نفسه مل جيز

 أالخوفا على ضعف يف مناسك احلج،  .الغري عاجزا عن احلج

 الكسب على معوال وال ماشيا، الفرع أو األصل من الغري يكون

 النائب حيجّ  أن أو .طويال السفر كان ماشيا، كان فإن والسؤال،

 األمر مطلق فينصرف راكبا، احلجّ  هو عليه املفروض ألن راكبا،

                                                             
 -هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  -دمشق(، الفقه اإلسالمّي وأدلّتهوهبة الّزحيلي،  ١٢٣

  ٢١١١ .، ص٣. ج ،)م ٢٠٠٣
  ٢١٠٣. ص، نفس المرجع، وهبة الّزحيلي ١٢٤
: لبنان -بريوت(، الفقهية في ضوء الكتاب والسنةالرخص الشيخ أمحد عزو عناية،  ١٢٥

   ٣٧٣.، ص)ه١٤٢٤دار الكتب العلمية، 



٩٥ 
 

 أمر فمن النفقة، فيضمن خالف، فقد ماشيا حجّ  فإذا إليه، باحلجّ 

أال يفسد النائب ، النفقة ضمن ماشيا، فحجّ  عنه، باحلجّ  غريه

عدم املخالفة فلو أمره و  حّجه، وإن أفسده ال يقع وإن قضاه

  .باإلفراد فقرن أو متتع مل يقع عنه، ويضمن النفقة

 ١٢٦،وهو اإلسالماملكلف يف أداء احلج، : شروط املبدَّل هيو 

أن يكون عاقال يريد والّله أعلم قد أثبت فيها بالكتاب واإلشهاد 

، املكلف يف )ملكية( ١٢٧.عليه ما يريد أن يوصي به من حّق عليه

 ١٢٨،البلوغ واحلريةو والعقل  ،وهو اإلسالمأداء احلج، 

أو  أن حيّج هذا الغري بنفسه بإذن من حيّج عنه، ١٢٩،االستطاعةو 

                                                             
  فال حيّل أن حتج للكافر ١٢٦
، )هـ ١٣٣٢، مصر: مطبعة السعادة(أ، المنتقى شرح الموط، أبو الوليد سليمان ١٢٧

  ١٤٦.، ص٦.ج
 - هـ  ١٤٢٤لبنان، دار الفكر،  - دمشق(الفقه اإلسالمّي وأدلّته،  ،وهبة الّزحيلي ١٢٨

  ٢٠٧٦. ، ص٣.ج، )م ٢٠٠٣
  بأصيل املبدَّل ١٢٩



٩٦ 
 

إذ احلّج عبادة بدنية تفتقر إىل النية،  فيه االتفاق أو تسليم التسلم،

وال جيوز احلّج والعمرة عن الغري إذا كان حيا إال . وهو أهل لإلذن

دة تصلح بإذنه سواء كان ذلك يف الفرض أم يف التطوع، أل�ا عبا

فيها النيابة فال جتوز عن البالغ 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 

 هالنائب عن األصيل من وطنه من مجيع مال يعطىأن  ١٣٠،األصح

 .دين واجب، فكان من رأس املال، كدين اآلدمي، ألنه يف الندر

وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسري الناس من بلده : قال الشافعي

فقد لزمه احلّج فإن مات قضي عنه وإن مل ميكنه لبعد داره ودنو 

                                                             
، )م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤القاهرة، : المدار الس(، فقه الحّج والعمرةحسن أيوب،   ١٣٠

  ٢٤.ص



٩٧ 
 

َعْن َعطَاٍء،  ١٣١.احلّج منه ومل يعش حىت ميكنه من قابل مل يلزمه

ُة اْلَواِجَبُة ِمْن َرْأِس اْلَمالِ احلِْ ((: َوطَاُوٍس، أَنـَُّهَما قَاَال  أن  ١٣٢،))جَّ

حيّج النائب عن األصيل من وطنه إن اتسع ثلث الرتكة، يف حالة 

 ١٣٣،الوصية باحلّج، وإن مل يتسع حيّج عنه من حيث يبلغ

واملعضوب عند املالكية من اليستطيع احلّج ألمر ثابت كاهلرم 

عليه أن يستأجر والزمانة، واملشهور أن العاجز عن احلّج الجيب 

من حيّج عنه وإن كان له مال، ولو استأجر من حيّج عنه حّجة 

الفريضة كانت اإلجارة فاسدة، وأنه إذا بذل له ولد أو أخ أو 

                                                             
دار (، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيأيب احلسن علي البصري،   ١٣١

  ١٧. ، ص  ٤.، ج)ت.لبنان، د- بريوت: الكتب العلمية
بريوت، : دار الكتب العلمية(، المسند، الشافعي اهللا حممد بن إدريسأبو عبد   ١٣٢

   ١١٠.، ص)ه ١٤٠٠
 - ه١٤٠٨ ، بريوت: دار الغرب اإلسالمي(، التفريعأيب القاسم عبيد اهللا،   ١٣٣

  ٣١٧.ص ،)م١٩٨٧



٩٨ 
 

هو عبادة مركبة من بدنية ومالية،  ١٣٤،أجنيب الطاعة ال يلزمه احلجّ 

لكنه غلب فيه جانب البدنية، فال يقبل النيابة، فمن كان عليه 

سالم، وهى حّجة الفريضة، فال جيوز له أن ينيب من حيّج حّجة اإل

وهذا قال  ١٣٥.عنه، سواء كان صحيحا أو مريضا ترجى صحته

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

أما إذا عارض بالوصية  ١٣٦.العبادة يف هذه العبادة فال تقبل النيابة

يث اليسع ثلث الرتكة إال باحلّج وصية أخرى غري مكروهة حب

إحدى الوصيتني فتقدم الوصية األخرى يف التنفيذ، وتلغى الوصية 

أن يوصى باحلّج عنه، ويوصى خبمسني جنيها : باحلّج، مثال ذلك

                                                             
: دار الكتب العلمية(، الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنةأمحد عزو عناية،  ١٣٤

  ٣٧٤.ص، )ه١٤٢٤بريوت، 
بريوت، : دار الكتاب العلمية(، الفقه على المذاهب أربعة ،عبد الرمحن اجلزيري  ١٣٥

   ٥٤٣.، ص)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثانية،  الطبعة
- هـ١٤٢٧القاهرة، : هبةمكتبة و (، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمةعطية صقر،   ١٣٦

  ٧٧.، ص)م٢٠٠٦



٩٩ 
 

للفقراء، وكانت أجرة احلّج عنه مخسني جنيها، وثلث الرتكة مخسني 

- جنيهاففي هذه احلالة اليسع ثلث الرتكة إال إحدى الوصيتني

احلّج عنه، والصرف على الفقراء، فيصرف ثلث الرتكة للفقراء، 

  .�ذه احلالة إّال  اليصّح بدل احلج .وتلغى الوصية للحجّ 

استطاعة  احلج هو أن من شروط فال خالف عند الفقهاء

واختلفوا يف تفصيل االستطاعة بالبدن . بالبدن، واملال مع األمن

مباله دزن بدنه لزمه أن فإن استطاع واملال، فقال الشافعي، 

طاع ببدنه وإن است. احلج من فد حّج عن نفسه يستنيب عنه يف

دون ماله فال حّج عليه إّال أن يطون من أهل احلرم أو من 



١٠٠ 
 

ومن مات بعد وجوب احلج وقبل أداءه مل يسقط عنه . حاضرية

  ١٣٧.احلج مبوته واستؤجر من حيج عنه من أصل تركته

فأخذ الوصي الثلث وقاسم  إذا أوصى بوصايا: وقال مالك

الورثة ّمث دفع املال إىل من حيج فتلف املال أو تلف يف يد املوصي 

 ١٣٨.فال تبعة على الوالثة

ومن فريضة تنفيذ بدل احلج، على املبدِّل أن حيج لنفر واحد 

أن و . ال أكثر ألن احلج ال يفرض يف نيته باحلج لنفرين فأكثر

أال يفسد النائب حّجه، وإن ، يكون قوله موثوقا، غري مرتدد الرأي

عدم املخالفة فلو أمره باإلفراد فقرن أو ، أفسده ال يقع وإن قضاه

                                                             
 ١٤٢٠، اإلقناع في فقه الشافعيأىب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي،    ١٣٧

  ٨٣. ،  ص١.، ج)ايران -دار حسان للنشر والتوزيع، طهران(ه، 
في فقه  الكافي، عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الّرب النمرب القرطيبابن  ١٣٨

 دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،الطباعة الثانية،  م،١٩٩٢- ه١٤١٣، أهل المدينة المالكي

  ١٦٧. ، ص١.ج



١٠١ 
 

أن حيرم حبّجة واحدة، فلو أهل ، متتع مل يقع عنه، ويضمن النفقة

، أن يكمل أركان احلج حبّجة عند األمر مث بأخرى عن نفسه مل جيز

ملا أراد على  إذا كملت هذه الشروط، أصح تنفيذ احلج. يف تنفيذه

  .نية اهلبة للغري

أن تنفيذ بدل احلج فقد يف عملية احلج الواجب، وال يشرتط 

. وتكون واجب يف بدله إذا كان احلج من نذر املبدَّل. حلج السنة

بدل احلج تكون واجب يف أدائه يف حالة النذر وهو قادر يف جهة 

و على ولكن فشل لزومة بدل احلج إذا كان ليس له املال أ. مالية

  .األقل بثلث مال أصيله

تنفيذ بدل احلج مثل ما عمل يف احلج الواجب، الفرق فقد يف 

  . نية املبدِّل، وهو يعامله املبدِّل احلج على اسم املبدَّل



١٠٢ 
 

وهذا الذي تعامل مؤسسة التوجيه مناسك احلج مطلع 

وأصحت العملية بدل احلج مبا أد�ا مؤسسة التوجيه  ١٣٩.اخلري

الفرق يف تنفيذه هو . ع اخلري يف تنفيذ بدل احلجمناسك احلج مطل

وهذا ال يغري . يف من يعمل هذه العملية وهذا الذي يتعلق باملبدِّل

األصل ألن املبدِّل الذي أرسلتها مؤسسة التوجيه مناسك احلج 

مطلع اخلري إّما ليس من نفس النسب باملبدَّل ولكن أخذ�ا 

  .وهو باالستحسان القاعدة الفقهية  الذي جاز يف تنفيذه

  

  

  

  

                                                             
حممد ( الغربية جوى - اخلري مطلع احلجمناسك  التوجيه حوار الباحثة برئيس مؤسسة  ١٣٩

  ٢٠١٧فرباير  ٩التاريخ ) فوزي عبد اللطيف


