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  الباب الرابع

  الخاتمة

 نتائج البحث  .أ 

أضواء اإلسالم  "استناداً إىل ما تقدَّم بيانه حول موضوع 

 التوجيه مؤسسةالدراسة احلالة يف (احلج  بدل على تنفيذ

، خلص الباحث )")جوى الغربية(احلج مطلع اخلري مناسك

  :إىل النتائج األساسية اآلتية

 مؤسسة التوجيح مناسك احلج تنفيذ بدل احلج يف .١

 اتصلت طريقة تنفيذ بدل احلج الذي عملتها

 )جوى الغربية(مطلع اخلري مؤسسة التوجيح مناسك احلج

العربية  القانونبني على بدل احلج وهذا باالتفاق  فتاىفلبا

مؤسسة ا �مبا أديف أداء بدل احلج  إندونيسيا والقانون
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، تقدمت العبادة مطلع اخلري التوجيح مناسك احلج

 من مؤسسة التوجيح مناسك احلجباالتفاق بني املبدِّل 

وولىي األمر من املبدَّل، لتكون هذه العبادة  مطلع اخلري

وأوضح النية بذكر اسم املبدَّل . نيابة متصلة عن املبدَّل

ل ليس من نسب بدِّ إّما كان امل. يف قبل أداء بدل احلج

مبصدر االستحسان  املبدَّل، ولكن صّح هذه األنشطة

   .�ا

 الفقه على تنفيذ بدل احلج يف مؤسسة التوجيهحتليل  .٢

  )جاوا الغربية(احلج مطلع اخلري

تنفيذ بدل احلج يف الفقه االسالمي بنظر إىل األدلة 

بدل . وتكون وجوبا بالنذر. املوجودة، جواز يف أداءه

وهذا أساس الذي . احلج تقيم بالنية اهليبة عن الغري
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يف . يسبب اتصال العبادة الذي عمله املبدِّل عن املبدَّل

حبج اإلفراد، وهو بعملية احلج تنفيذ بدل احلج نستحدم 

بال عملية العمرة من تذكرة على وجوب احلج غري 

  .ّمث النية هلبة حّجه عن املبدَّل. العمرة

 التوصيات  .ب 

بعض  ت الباحثةيف ضوء ما سبق من نتائج، إصدار 

ُميكن  ،راها مّهمة يف آخر هذا البحثتالتوصيات اليت 

  :التوصية باآليت

املكلََّف إىل ضرورة أداء العبادات املفروضة  ةوصي الباحثتُ  .١

 .التساهل يف التأخري إال لعذر وعدم يف أوقا�ا احملدَّدة،

إىل ضرورة التبصُّر  والويل الورثَة واألوصياءَ  ةوصي الباحثتُ  .٢

سؤال املختصني،  يف األحكام الشرعية، بالدراسة أو



١٠٦ 

 

من العبادات  بدله ملعرفة ما جيب عليهم أو ما جيوز هلم

يَعنوهم ممَّن ماتوا دون أن يقضوا ما فا�م  اليت فاتت من

 .من تلك العبادات

إىل ضرورة التأينِّ  حتدم يف والية احلجمن  ةوصي الباحثتُ  .٣

بعد التحرِّي  يف إصدار الفتاوى، وأن يكون ذلك

 .ص، ودراسة املسألة من جوانبهاوالتدقيق والتَّمحي

احلج  أّدى ينبغي على كل مسلم ىف هذا العامل من قد .٤

السّنة فالمننع على احلّج الوجب فينبغي له أن يقدم للغري 

 .فرصته ألداء احلج

على القارئني أن يرغبوا يف تعمق عن الفهم عن  ينبغي .٥

 .بدل احلج
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 الخاتمة  .ج 

 وهدايته أمتت الباحثة هذامبعونته  ،احلمدهللا رّب العاملني

 القصري، واعرتفت الباحثة على أن يف هذا البحث البسيط

 البحث نقائص وأخطآت الكثرية، فلذلك ترجو الباحثة من

 القارئني واملهتمني التحليل والنقد من النقصان واخلطأ علميا

  .ولغويا ومنهجيا ليكون أحسن وأكمل

 ويرزقنا علوما تنفعنافنسأل اهللا تعاىل أن ينفعنا مبا علمنا 

 خدمتو ويهدينا سبيل الذدى ووقفنا لدا حيبو ويرضاه من أحل

  واحلمد هللا الذي بنعمتو. دينو ورفع كلمتو والدفاع عن شريعتو

  

 

 


