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اإلهداء
إىل كل من يهمه الركن اخلامس من أركان اإلسالم,
إىل كل من له فضل علي,
إىل والداي لطاملا محلوا مهّي ,ودعواهتم يل مل تفارق قلوهبم ..

عرفاًن لكم .
تقبلوا هذا البحث ا
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املقدمة

احلمد هلل الذي هداان لإلسالم وعلَّمنا احلكمة والقرآن أمحده وال حممود حبق سواه  ,له جزيل النعم
ووافر العطااي تبارك ربنا وتعاىل وصلى هللا وسلم وابرك على خري خلقه وأمينه على وحيه حممد بن عبدهللا
وعلى اله وصحبه .
وبعد ..
فاحلج ركن من أركان اإلسالم  ,جتب املبادرة فيه ,وعدم أتخريه  ,وعلى املستطيع من اآلابء
واألولياء واألوصياء واألزواج العمل على حج من حتت واليتهم ومسئوليتهم لقول رسول هللا " :كلكم

راع وكلكم مسئول عن رعيته"( .)1وقال تعاىل  ﴿ :وَه َ
اس َح ُّج اْلبي َ
َ
َ
ه
استطاع َإلْي َه
ن
م
ت
ن
ال
ى
ل
ع
ّلِل
ْ
ْ
َّللا غَن ٌّي ع َن اْلعال َمين ﴾ سورة آل عمران97 :
يًل وم ْن كفر فَإ هن ه
سَب ا

وألمهية احلج وفضائله ابعتباره أحد أركان اإلسالم فقد شرعت النيابة فيه ,فبالنسبة للحي يشرتط

أن تكون النيابة إبذنه يف حال عجزه ,أو مرضه ,ملا رواه ابن عباس " أن امرأة من خثعم قالت :اي
رسول هللا ,إن أيب أدركته فريضة هللا يف احلج ,وهو شيخ كبري ال يستطيع أن يستوي على ظهر
البعري أفأحج عنه؟ قال :حجي عنه"(.)2أما بنسبة للميت فهي مطلقة ,فإذا مات املسلم وجب احلج

عنه ملا رواه ابن عباس " : أن امرأة ذكرت للنيب  أن أابها مات ومل حيج ,فقال :حجي عن
أبيك"( .)3وحلاجة الناس للنيابة فيه ومعرفة أحكامه ,فالبد من تبيني أحكام النيابة يف احلج حىت يُعمل
به على بصريه ,وإليضاح سهولة وتيسري ديننا احلنيف حيث شرع النيابة يف حال عجز اإلنسان ببدنه,
وقد كان هذا سببا يف اختيار موضوع البحث.
وكما ال خيفى على أحد أنه البد من مواجهات صعوابت يف أي عمل ,فقد واجهتين بعض
الصعوابت يف كتابة هذا البحث من ضيق الوقت ,وكون املوضوع جديدا على مثلي ,فاحتجت إىل
البحث املتواصل عن مؤلفات وفتاوى ومذاهب العلماء يف هذا الشأن ,وواجهت مشكلة االختصار
دون اإلخالل ابملعىن ,إذ ال يتسع املقام لإلسهاب يف بعض املواضيع.
وقد كانت خطة البحث كالتايل :

التمهيد :ويشتمل على مطلبني:

) )1رواة مسلم  ,صحيح مسلم  ,للنيسابوري ,803/2 : ,ابب فضيلة االمام العادل وعقوبة  , 1459 /3 ,رقم احلديث (.)1829
) )2رواة مسلم ,كتاب صحيح مسلم ,ابب احلج عن العاجز لزمانه وهرم  ,973/2رقم احلديث ( .)1334
) )3سنن النسائي ,ابب احلج عن امليت الذي مل حيج ,116 /5,رقم احلديث (. )2634
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املطلب األول :تعريف النيابة لغة واصطالحا.
املطلب الثاين :تعريف احلج لغة واصطالحا.
املبحث األول :اقسام النيابة يف احلج ,ويشتمل على ثالث مطالب:
املطلب األول :النيابة عن احلي.
املطلب الثاين :النيابة عن امليت.
املطلب الثالث :النيابة يف حج النفل.
املبحث الثاين  :االستئجار على احلج وحكمه وما يشرتط يف النائب ,ويشتمل على ثالث مطالب:
املطلب األول :االستئجار على احلج.
املطلب الثاين :حكم االستئجار يف احلج.
املطلب الثالث :شروط النيابة يف احلج .
اخلامتة.
الفهارس.
كما ال أنسى يف هذا املقام أن أشكر كل من قدم يل يد املساعدة والعون ,من أهل وأستاذات
عين خريا.
وصديقات ,فشكر املوىل بذل اجلميع وأجزل هلم املثوبة وجزاهم  ي
وأسأل هللا أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ,وينفع به االسالم واملسلمني.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى اله واصحابه أمجعني.
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التمهيد
ويشتمل على مطلبني :

املطلب األول  :تعريف النيابة لغة واصطالحا.
املطلب الثاين :تعريف احلج لغة واصطالحا.
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التمهيد
املطلب األول  :تعريف النيابة لغة واصطالحا .

النيـابة لغـة :مصدر أانب ,نواب ومنااب : ,أي قام مقامه ,تقول  :انب عين يف هذا األمر نيابة :إذا
اس ٌم ججل ْم جع انئب  .وتقول  :انب عين فالن  :أي قام مقامي  .وتقول  :أانب وكيال
قام مقامك ,والن َّْوبْ :
عنه يف كذا  :فهو منيب ,والوكيل ُمناب ,واألمر ُمناب فيه ,وانب الوكيل يف كذا ,ينوب نيابة ,فهو انئب,
()1
ومجع انئب  :نواب
َّعوى على ُمتَّهم و َْنوه نجيابة عن الْم ْج جين
وجاء يف العجم الوسيط( :النيابة)  :هْي ئة قضائية تقوم إبججقامة الد ْ
2
علْي جه فردا كان أو جمتمعا.
أما اصطالحا  :فلم أجد يف الكتب الفقهية تعريفا مستقال للنيابة ,وال اباب مستقال حتت عنوان النيابة

كما هو شأن األبواب الفقهية ,كالوكالة واحلوالة والرهن وغريها من األبواب الفقهية ,وإمنا ورد مصطلح
النيابة يف بعض املسائل الفقهية وضمن تفريعات األبواب الفقهية الرئيسية ,ومن اجلدير ابلذكر أن للنيابة
مرادفا يف األبواب الفقهية ,وهي من األلفاظ ذات الصلة مبوضوع النيابة ,وهي الوكالة.
الوكالة لغة  :بفتح الواو وكسرها ,التفويض ,تقول وكلته إليه  :أي فوضته إليه ,ووكيل الرجل  :الذي يقوم

أبمره ومسي وكيال ,الن موكله قد وكل إليه القيام أبمره ,فهو موكول إليه االمر

()3

واصطالحا :عبارة عن استنابة الغري فيما تدخله النيابة ,وكل حق جازت فيه النيابة ,جازت فيه
()4
الوكالة
وثبتت مشروعيتها ابلكتاب والسنة واالمجاع:

َح َد ُك ْم بَِوِرقِ ُك ْم َه ِذهِ ﴾.
 -1الكتاب  :قوله تعاىل ﴿ فَابْـ َعثُوا أ َ
ِِ
ني َعلَ ْيـ َها ﴾.سورة التوبة.60 :
 -2وقوله تعاىل َ ﴿:وال َْعامل َ
 -3السنة :فقد رويت أحاديث كثرية منها خرب الصحيحني عن عائشة رضي هللا عنها قالت إن رسول
سورة الكهف . 19:

()5

:قال( من مات وعليه صيام صام عنه وليه (

-4

ِِ
ني َعلَْيـ َها
االمجاع  :انعقد االمجاع على جوازها لقوله تعاىلَ ﴿: :وال َْعامل َ

﴾.سورة التوبة 60:

) (1لسان العرب للعالمة ايب الفضل مجال الدين األفريقي ,مادة ( نوب) ,اتج العروس يف جواهر القاموس للزبيدي ,مادة ( نوب (  ,املصباح
املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ,مادة (نوب ) ,خمتار الصحاح للرازي ,مادة (نوب )
) )2املعجم الوسيط ,إبراهيم مصطفى وآخرون ,جممع اللغة العربية ابلقاهرة961 /2 ,
) (3لسان العرب ,مادة (وكل) ,املصباح املنري مادة ( وكل) ,ينظر :النيابة يف املعامالت  ,للدكتور سالم حممد علي.
) )4االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ,عال الدين ايب احلسن علي بن سليمان املرداوي احلنبلي .353/5
) )5أخرجه البخاري ,كتاب الصوم ,ابب من مات وعليه صوم ,برقم .1816
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 -5أي الزكاة ,حيث جوز العمل عليها وهو حبكم النيابة عن املستحقني ,ولفعله  ببعث عماله
لقبض الصدقات وتفريقها ,وللحاجة إليها ,إذ ال ميكن كل أحد فعل ما حيتاج إليه بنفسه وقد
()1

يعجز عن قيامه مبصاحله كلها.

املطلب الثاين :تعريف احلج لغة واصطالحاَ .
ج
ت فُالان
احلج لغة -:
ُ
القصد ,ح َّج إجلينا فال ٌن أي قدم ,وح َّجه حيُ ُّجه ح  يجا :قصدهُ ,وحج ْج ُ
ود.
,ورجل
صٌ
واعتم ْدتُه أي قص ْدتُهُ
حمجوج أي م ْق ُ
ٌ
ٌ
احلج إجىل الْب ي ج
ُُثَّ تُعوجرف استجعمالُه جيف الْقص جد إجىل م َّكة للن ج
ول ح َّج حيُ ُّج ح ًّجا,
اصة؛ ت ُق ُ
ت خ َّ
ْ
ْ
ْْ ُ
ُ
ُّسك و ج ي
ُ
احلج قص ُد التَّو ُّجه اىل الْب ي ج
ت ابألعمال الْم ْش ُروع جة ف ْرضا وسنَّة.
و ُّ ْ
ْ
ج ()2
ت البيت أ ُح ُّجه ح ًّجا إجذا قص ْدتهُ ,وأصله جم ْن ذلك.
ت ُق ُ
ول :حج ْج ُ
(احلج) أحد أركان ْج
احلرام للنسك والْعجبادة
صد جيف أشهر م ْعلُومات إجىل الْب ْيت ْ
اإل ْسالم ْ
ْ
اخل ْمسة وُهو الْق ْ
ْ
(احلج ْاأل ْكرب) هو الَّ جذي يسبقه الْوقُوف بجعرفة وجيف التَّ ْن جزيل الْع جزيز ﴿ وأَذَا ٌن ِمن هِ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه إِ َىل الن ِ
هاس
ْ
ُ
َ
َ
ْ ُ ُ
صغر) الَّ جذي لْيس فج جيه وقُوف بجعرفة ويُسمى الْعمرة.
يَـ ْو َم ا ْحلَ ِّج ْاألَ ْك َِب ﴾ سورة التوبة ْ 187 :
(احلج ْاأل ْ
احلج شرعا  -:هو التعبد هلل عز وجل أبعمال خمصوصة يف أوقات خمصوصة  ,يف مكان خمصوص

من شخص خمصوص على ما جاء يف سنة الرسول .)3( 
احلج عند األئمة االربعة:

 -عند الشافعية  :لغة :القصد إىل معظَّم.

شرعا :قصد البيت احلرام ألعمال النسك.

()4

 عند احلنفية  :لغة :القصد إىل معظَّم.شرعا :زايرة مكان خمصوص ,يف زمن خمصوص ,بفعل خمصوص.
ويقصد ابملكان املخصوص :الكعبة وعرفات.
وابلزمن املخصوص :الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي احلجة ,والطواف ابلبيت فجر يوم النحر
)1(.

إىل ما بعده .والفعل املخصوص :اإلحرام بنية احلج وابقي األركان

) )1ينظر :االمجاع لإلمام ايب املنذر ,من مطبوعات رائسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر ,وينظر  :مغين احملتاج اىل معرفة معاين الفاظ
املنهاج ,للشربيين , 217/2 ,الروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنع ,للبهويت .392/1
( )2لسان العرب .أبو الفضل ,ابب (اجليم ) ,فصل (احلاء) ,مادة ( حج).
) (3املعجم الوسيط ,إبراهيم مصطفى وآخرون ,جممع اللغة العربية ابلقاهرة ,ج .2
) )4فقه العبادات على املذهب الشافعي ,كتاب احلج ,احلاجة درية العيطة , ,ابب :معىن احلج ,حكمه ,دليل فرضيته ,162/2 ,
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 عند احلنابلة  :احلج يف اللغة :هو القصد.شرعا :قصد بيت هللا لعمل خمصوص يف زمن خمصوص

()2

 عند املالكية  :احلج لغة :القصد إىل معظَّم.املار أو اجلالس أو املضطجع بعرفة ساعة
شرعا :قصد مكة املشرفة للنسك .وحقيقته :حضور  ي
اف ابلبيت سبعا ,وسعي
زمنية ولو كانت مبقدار اجللسة بني السجدتني من ليلة يوم النحر ,وطو ٌ
()3
بني الصفا واملروة سبعا إبحرام.

) )1فقه العبادات على املذهب احلنفي ,احلاجة جناح احلليب ,كتاب احلج ,الباب االول :تعريف احلج وشروطه.177 /1 ,
) )2موقع فقه الصيام واحلج من دليل الطالب  ,محد بن عبد هللا بن عبد العزيز احلمد  ,دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية,
http://www.islamweb.net
,احلاجة كوكب عبيد  ,الباب األول :تعريف احلج والعمرة . 333/1,
) )3فقه العبادات على املذهب املالكي
 ي
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املبحث األول :أقسام النيابة يف احلج.
ويشتمل على ثالث مطالب :
املطلب األول :النيابة عن احلي .
املطلب الثاين :النيابة عن امليت.

املطلب الثالث :النيابة يف حج النفل.
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املبحث األول :أقسام النيابة يف احلج.

11

املطلب األول :النيابة عن احلي .
أوالا :النيابة يف الفرض عن القادر:

القادر على احلج ال جيوز أن يستنيب من حيج عنه حجة الفريضة ,قال سند( :اتفق أرابب املذاهب
()1
أن الصحيح ال جتوز استنابته يف فرض احلج
األدلة /أوال :من الكتاب:
قال هللا تعاىل ﴿ :وَه َ
َ
ّلِل على الهن َ َ
َّللا غَن ٌّي ع َن
يًل وم ْن كفر فَإ هن ه
استطاع َإلْي َه سَب ا
اس ح ُّج اْلبْيت م َن ْ

اْلعال َمين ﴾ سورة آل عمران97 :

اثنيا :اإلمجاع:
نقله ابن املنذر قال ( :أمجعوا أن من عليه حجة اإلسالم ,وهو قادر ال جيزئ إال أن حيج بنفسه ,وال
جيزئ أن حيج عنه غريه) ( , .)2وابن قدامة  :قال (ال جيوز أن يستنيب من يقدر على احلج بنفسه يف احلج

الواجب إمجاعا) , )3( .وابن حجر :قال (:اتفق من أجاز النيابة يف احلج على أهنا ال جتزئ يف الفرض إال
عن موت أو عضب ,فال يدخل املريض؛ ألنه يرجى برؤه ,وال اجملنون؛ ألنه ترجى إفاقته ,وال احملبوس؛ ألنه
()4
يرجى خالصه ,وال الفقري؛ ألنه ميكن استغناؤه وهللا أعلم) .
اثلثا :أن على القادر احلج ببدنه ,فال ينتقل الفرض إىل غريه إال فيما وردت فيه الرخصة وهو إذا
()5
عجز عنه ,أو كان ميتا ,وبقي فيما سوامها على األصل ,فال جتوز النيابة عنه فيه
اثنيا  :النيابة يف الفرض عن غري القادر:

مستمرا ,كاهلرم ,أو مرض
جيب على من أعجزه كرب ,أو مرض ال يرجى برؤه يشرتط أن يكون العذر
ًّ

مزمن ,فال يدخل املريض؛ ألنه يرجى برؤه ,وال اجملنون؛ ألنه ترجى إفاقته ,وال احملبوس؛ ألنه يرجى خالصه,
()8
وال الفقري؛ ألنه ميكن استغناؤه )6(.أن يقيم من حيج عنه إن كان له مال ( ,)7وهذا مذهب الشافعية
واحلنابلة ( , )9وذهب إليه طائفة من السلف ,وابن ابز  :قال ابن ابز( :العاجز لكرب سن أو مرض ال يرجى
برؤه ,فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه احلج املفروض والعمرة واملفروضة ,إذا كان يستطيع ذلك مباله؛
) )1التاج واإلكليل ملختصر خليل ,حممد بن يوسف بن أيب القاسم  ,أبو عبد هللا املواق املالكي .2 /3
) )2الشرح الكبري ملختصر األصول من علم األصول ,أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد اللطيف املنياوي. 59 /1 ,
) )3املغين .223 /3
) )4فتح الباري شرح صحيح البخاري ,زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ,السالمي.70 /4 ,
) )5اجملموع للنووي .112 /7
) )6الشرح الكبري ,مشس الدين ابن قدامة  ,179 /3فتح الباري ,ابن حجر .
) )7لقاء الباب املفتوح ,حممد بن صاحل بن حممد ,املوسوعة الفقهية  ,الفصل االول :النيابة عن احلي.320 / 2 ,
) )8مرجع سابق  ,94 /7مغين احملتاج ,للشربيين .469 /1
) )9املغين ,البن قدامة  ,222 /3الشرح املمتع على زاد املستقنع ,حممد بن صاحل بن حممد العثيمني .31 /7

النيابة يف احلج
لعموم قول هللا سبحانه ﴿ :وَه َ
َ
ّلِل على الهن َ َ
يًل﴾
استطاع َإلْي َه سَب ا
اس ح ُّج اْلبْيت م َن ْ
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سورة آل عمران:

 , )1( . 97وابن عثيمني :قال( :إن كان اإلنسان قادرا مباله دون بدنه ,فإنه ينيب من حيج عنه).
األدلة:

أوال :من الكتاب:
قال هللا تعاىل ﴿ :وَه َ
َ
ّلِل على الهن َ َ
استطاع َإلْيه ﴾ سورة آل عمران97 :
اس ح ُّج اْلبْيت م َن ْ

وجه الداللة :عموم اآلية ,فمن استطاع احلج ببدنه وماله فقد وجب احلج يف حقه ,فإن كان عاجزا
()2
عن احلج ببدنه ,مستطيعا مباله ,فإنه يلزمه أن يقيم غريه مقامه.
اثنيا :من السنة:
عن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما ,عن النيب ( :أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه ,قالت :اي
رسول هللا ,إن فريضة هللا على عباده يف احلج ,أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على

()3
أقر املرأة على وصف احلج عن أبيها
النيب َّ 
الراحلة ,أفأحج عنه؟ قال :نعم) وجه الداللة :أن َّ
أبنه فريضة ,مع عجزه عنه ببدنه ,ولو مل جيب عليه مل يقرها الرسول  ؛ ألنه ال ميكن أن يقر على
خطأ ,فدل على أن العاجز ببدنه القادر مباله جيب عليه أن ينيب (.)4
اثلثا :أن هذه عبادة جتب إبفسادها الكفارة ,فجاز أن يقوم غريُ فعله فيها مقام فعله ,كالصوم إذا
()5

عجز عنه افتدى
فاالستطاعة للحج نوعان عند الشافعية :استطاعة مباشرة بنفسه ,واستطاعة حتصيله بغريه .
وإن عويف املعضوب قبل إحرام النائب مل جيزئه حج النائب عنه اتفاقا للقدرة على املبدل قبل الشروع يف

البدل ,كاملتيمم جيد املاء , .ومىت أحج املعضوب عن نفسهُ ,ث عويف ,مل جيب عليه حج آخر؛ ألنه أتى مبا
أمر به ,فخرج عن العهدة ,كما لو مل يربأ  .وقال الشافعية واحلنفية :يلزمه حج آخر؛ ألن هذا بدل إايس,
فإذا برأ تبينا أنه مل يكن ميؤوسا منه ,فلزمه األصل ,كاآليسة إذا اعتدت ابلشهورُ ,ث حاضت ,ال جتزئها
تلك العدة.
وال جيوز احلج والعمرة عن حي إال إبذنه فرضا كان أو تطوعا؛ ألهنا عبادة تدخلها النيابة ,فلم جتز عن
()6
البالغ العاقل إال إبذنه كالزكاة.

) )1جمموع فتاوى ابن ابز لقاء الباب املفتوح ,حممد بن صاحل بن حممد العثيمني()122/16
) )2لقاء الباب املفتوح ,ابن عثيمني ,الفصل األول :النيابة عن احلي320/2 ,
) (3رواه البخاري ( ,)1513ومسلم ,كتاب صحيح مسلم ,ابب احلج عن العاجز لزمانه وهرم .973 /2
) (4احمللى ,البن حزم  ,57 /7الشرح املمتع ,البن عثيمني .11 /7
) (5فتح القدير ,للكمال ابن اهلمام  ,145 /3املغين ,البن قدامة .222 /3
ج
الزحيْلج  يي.2098/3 ,
اإلسالمي وأدلَّتُهُ ,أ .د .و ْهبة بن مصطفى ُّ
ُّ
) )6الف ْقهُ
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وجيوز أن يكون النائب رجال عن امرأة وابلعكس :امرأة عن رجل ,بال خالف بني العلماء ,لكن يكره عند

احلنفية إحجاج املرأة الشتمال حجها عادة على نوع من النقصان ,فإهنا ال ترمل يف الطواف ويف السعي
بني الصفا واملروة ,وال حتلق.
فالنيابة عن احلي يف حج الفرض  ..مشروعة على من عجز ببدنه لكرب ,او مرض ال يرجى برؤه بشرط
ان يكون ممن يتوفر عنده املال  .وهللا اعلم ..
املطلب الثاين  :النيابة عن امليت.
اجب ,بقي احلج يف ذمته ,ووجب اإلحجاج عنه من رأس ماله جيب من رأس
من مات وعليه ٌّ
حج و ٌ
املال؛ ألنه دين واجب ,والدين الواجب خيرج من رأس املال ,فوجب مساواته له () ,سواء أوصى به أم ال,
وهذا مذهب الشافعية ( ,)1واحلنابلة ( ,)2والظاهرية قال ابن حزم( :من مات وهو مستطيع أبحد الوجوه
اليت قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر وال بد مقدما على ديون الناس إن مل يوجد من حيج عنه تطوعا
سواء أوصى بذلك أو مل يوص بذلك))3( .وقال أيضا( :وهو قول من ذكران ,وأحد قويل الشافعي ,وقول
مجيع أصحابنا) ( ,)4وقال به طائفة من السلف ( )5واختاره الشنقيطي  :قال( :األحاديث اليت ذكران تدل
قطعا على مشروعية احلج عن املعضوب وامليت ,واألظهر عندان وجوب احلج فورا ,وعليه فلو فرط ,وهو

قادر على احلج حىت مات مفرطا مع القدرة ,أنه حيج عنه من رأس ماله ,إن ترك ماال؛ ألن فريضة احلج
ترتبت يف ذمته ,فكانت دينا عليه ,وقضاء دين هللا صرح النيب  يف األحاديث املذكورة أبحقيته حيث
قال :فدين هللا أحق أن يقضى) ,)6( .وابن ابز قال( :من مات ومل حيج وهو يستطيع احلج وجب احلج عنه
()7
من الرتكة ,أوصى بذلك أو مل يوص)
األدلة:

ِ ِ ِ
وصى ِهبَا أ َْو َديْن ﴾ النساء.11 :
أوال :من الكتاب :قال هللا تعاىل يف املواريث ﴿ :م ْن بَـ ْعد َوصيهة يُ َ

عم يف اآلية الديون كلها ,ومن مات وبقي حج يف ذمته؛ فإنه دين عليه ,جيب
وجه الداللة :أنه َّ
قضاؤه عنه من ماله قبل قسمة الرتكة (.)8

) )1اجملموع  ,للنووي  ,109 /7املبدع شرح املقنع ,أبو إسحاق,ج8:
) (2اجملموع للنووي  ,98 /7روضة الطالبني وعمدة املفتني ,أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي .14/3
) (3الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة  , 183 /3دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات ,منصور بن يونس بن صالح الدين
ابن حسن بن إدريس البهوتى,ج3:
) (4املوسوعة الفقهية ,الدرر السنية  ,اعداد :جمموعة من الباحثني إبشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف ,النيابة عن امليت .320/2 ,
) (5احمللى ( 65 - 62 /7رقم .)818
) (6وبه قال ابن عباس وأبو هريرة رضي هللا عنهما واحلسن وطاووس ,وغريهم  .احمللى البن حزم  ,64 ,62 /7اجملموع للنووي 116 ,112 /7
) (7أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ,حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي.)327 /4( ,
) (8احمللى البن حزم .62 /7
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اثنيا :من السنة :عن ابن عباس رضي هللا عنهما (:أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب :

فقالت :إن أمي ن ذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت ,أفأحج عنها؟ قال :نعم ,حجي عنها ,أرأيت لو
كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء)

()3()2()1

وجه الداللة :أن هذا احلديث وإن كان يف نذر احلج ,إال أنه يدل على فريضة احلج من ابب أوىل؛ ألن
وجوب حج الفريضة أعظم من وجوب احلج ابلنذر ,كما أن النيب  شبهها بدين اآلدمي ,والدين ال
()4
يسقط ابملوت ,فوجب أن يتساواي يف احلكم
اثلثا :اآلاثر عن الصحابة رضي هللا عنهم :عن ابن عباس رضي هللا عنهما( :أن امرأة أتته فقالت:
إن أمي ماتت وعليها حجة ,أفأحج عنها؟ فقال ابن عباس :هل كان على أمك دين؟ قالت :نعم؛ قال:
()6()5
فما صنعت؟ قالت قضيته عنها .قال ابن عباس :فاهلل خري غرمائك ,حجي عن أمك)
النيابة عن امليت يف حج الفرض:
 ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه مىت تويف من وجب عليه احلج ومل حيج ,وجب أن خيرج عنه من مجيعماله ما حيج به عنه ويعتمر ,سواء أوصى به أم ال .وهبذا قال ابن عباس وأبو هريرة  -رضي هللا عنهما -
واحلسن وطاووس

()7

 .واستدلوا على ذلك ابلسنة :فقد روى بريدة  -رضي هللا عنه  :-أن امرأة أتت

النيب  وذكرت له أن أمها ماتت ومل حتج ,قال :حجي عنها (. )8

وجيوز احلج من الوارث ومن األجنيب سواء أذن له الوارث أم ال بال خالف كما قال النووي  )9(.وذهب
احلنفية واملالكية على املشهور عندهم إىل أن االستنابة يف احلج مكروهة ,إال أن امليت إذا أوصى أن حيج

عنه فإن الوصية تنفذ من الثلث ,وهو قول الشعيب والنخعي ألنه عبادة بدنية ,فتسقط ابملوت كالصالة

()10

املطلب الثالث  :النيابة يف حج النفل
أهل العلم يف مشروعية النيابة يف حج النفل على أقوال ,أرجحها:
اختلف ُ
) (1أخرجه البخاري ,صحيح البخاري ,ابب احلج والنذور عن امليت .)1852(, 13/3
) )2قال ابن حزم( :فهذه آاثر يف غاية الصحة ال يسع أحد اخلروج عنها) احمللى .63 /7
) (3املوسوعة الفقهية ,الدرر السنية .الفصل األول ,النيابة عن امليت.63/2 ,
) (4احلاوي الكبري يف مذهب اإلمام الشافعي .عادل أمحد ,أضواء البيان للشنقيطي 324/4
) (5رواه ابن أيب شيبة يف املصنف 843/3
) (6احمللى ,البن حزم 63 /7
) (7اجملموع  ,112 ,109 / 7ومغين احملتاج  ,468 / 1واملغين  38 / 5وما بعدها ,وكشاف القناع عن منت اإلقناع :,للبهوتى ,393 ,392 / 2
ودقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات ,للبهوتى 519/ 1
) (8اخرجة البخاري ,كتاب صحيح خباري  ,ابب احلج والنذور عن امليت ,رقم احلديث ()1852
) (9اجملموع .114 / 7
))10ابن عابدين  ,242 / 2واخلرشي  ,296 / 2واملغين .38 / 5
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القول األول :ال جتوز االستنابة يف حج النفل إال عن امليت واحلي املعضوب :وهو من كان عاجزا عجزا ال

يرجى زواله ,وأصله الزمن الذي ال حراك به؛ كأنه قطع عن كمال احلركة والتصرف ويقال له أيضا:
املعصوب؛ كأنه قطع عصبه أو ضرب عصبه ,)1(.وهذا مذهب الشافعية على األصح ,لكن قيدوا احلج عن
()5
امليت أبن يكون قد أوصى بذلك ( ,)2وهو رواية عن أمحد ( ,)3واختاره الشنقيطي ( ,)4وابن ابز
:األدلة
أوال :من السنة:
عن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما ,عن النيب (( :أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه ,قالت:
اي رسول هللا ,إن فريضة هللا على عباده يف احلج ,أدركت أيب شيخ ا كبريا ال يستطيع أن يثبت على
الراحلة ,أفأحج عنه؟ قال :نعم ( (.)7()6

عن ابن عباس رضي هللا عنهما(( :أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم,
فقالت :إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت ,أفأحج عنها؟ قال :نعم ,حجي عنها ,أرأيت لو

كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء) )8(.قال ابن حزم( :فهذه آاثر يف غاية

الصحة ال يسع أحد اخلروج عنها)

()9

وجه الداللة من احلديثني:
()10
أوال :أن النيابة يف احلج إمنا شرعت للميت أو العاجز عن احلج ,فما ثبت يف الفرض ثبت يف النفل.
اثنيا :أنه يتوسع يف النفل ما ال يتوسع يف الفرض ,فإذا جازت النيابة يف الفرض فنأن جتوز يف النفل
()11

أوىل.
()12
اثلثا :أهنا حجة ال تلزمه بنفسه ,فجاز أن يستنيب فيها
) )1منهج ابن األثري اجلزري يف مصنفه «النهاية يف غريب احلديث واألثر» أمحد اخلراط ,أبو بالل( ,مادة :عضب) ,اجملموع للنووي 94 ,93 /7
) )2اجملموع ,للنووي  ,114 /7هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ,مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي .254 /3
) )3املغين  ,البن قدامة  ,224 /3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ,للمرداوي  ,296 /3واملذهب عند احلنابلة اجلواز مطلقا ,ينظر :كشاف
القناع ,للبهويت  ,397 /2وذهب إىل ذلك احلنفية ,ينظر :فتح القدير ,للكمال ابن اهلمام .146 /3
) )4قال الشنقيطي :األحاديث اليت ذكران تدل قطعا على مشروعية احلج عن املعضوب وامليت أضواء البيان .327 /4
) )5جمموع فتاوى ابن ابز .405 /16
) )6رواه البخاري ( ,)1513ومسلم (.)1334
) )7قال ابن حزم( :هذه أخبار متظاهرة متواترة من طرق صحاح ,عن مخسة من الصحابة ,رضي هللا عنهم ,الفضل ,وعبدهللا ,وعبيد هللا بن العباس بن
عبداملطلب ,وابن الزبري ,وأبو رزين العقيلي) احمللى .57 /7
) )8أخرجه البخاري ,كتاب صحيح البخاري ,ابب احلج والنذور عن امليت , 13 /3 :رقم احلديث.)1852( :
) )9احمللى.63 /7
) )10جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .275 /17
) )11املوسوعة الفقهية الكويتية .77 /17
) )12املغين ,البن قدامة .224 /3
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رابعا :أن حج النفل مل جيب عليه ببدنه وال مباله ,فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحدامها تقراب إىل
()1

ربه عز وجل
()2
خامسا :أن النفل كالفرض ,فلم جيز أن يستنيب فيه القادر على احلج بنفسه

قول للمالكية ( ,)3وقول عند الشافعية ( ,)4واختاره ابن عثيمني:
القول الثاين :عدم اجلواز مطلقا ,وهذا ٌ

قال( :أما االستنابة يف النفل ففي ذلك روايتان عن اإلمام أمحد رمحه هللا :إحدامها :أن ذلك جائز ,والثانية:
أن ذلك ليس جبائز ,وفرق بينها وبني الفريضة ,أبن الفريضة البد من فعلها :إما بنفس اإلنسان أو بنائبه,
وأما النافلة فال ,فتهاون الناس اآلن يف النيابة يف احلج أمر ليس من عادة السلف ()5وذلك ألنه إمنا جاز
()6
االستنابة يف الفرض للضرورة ,وال ضرورة يف غريه ,فلم جتز االستنابة فيه ,كالصحيح
استنتج من ذلك ..

 من مات وهو مستطيع أبحد الوجوه اليت قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر وال بد مقدما على ديونالناس إن مل يوجد من حيج عنه تطوعا سواء أوصى بذلك أو مل يوص بذلك .

 -أما حج النفل  ..ال يستناب فيها ألهنا ليست واجبة و ال ضرورة فيها وهللا أعلم .

) )1فتح القدير ,للكمال ابن اهلمام .146 /3
) )2املغين ,البن قدامة .224 /3
) )3مواهب اجلليل ,حلطاب  ,3 /4الشرح الكبري ,للشيخ الدردير و حاشية الدسوقي
 .18 /2ومذهب املالكية الكراهة ,ينظر :مواهب اجلليل ,حلطاب .3 /4
) )4اجملموع ,للنووي .114 /7 ,
) ) 5قال ابن عثيمني( :األقرب للصواب بال شك عندي أن االستنابة يف النفل ال تصح ال للعاجز وال للقادر) جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .141 /21
جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .142 /21
) )6املوسوعة الفقهية  ,الفصل الثالث  :النيابة يف حج النفل 325 / 2 ,
لقاء الباب املفتوح ,املؤلف  :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني
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املطلب األول  :االستئجار على احلج
 األصل عدم جواز االستئجار على الطاعات( .)1ويرتتب على هذا عدم جواز االستئجار على احلج إذا كان
املسلم يقدر عليه بنفسه .فاحلج كأي ركن من أركان اإلسالم األخرى عبادة جيب أن ميارسها املسلم
جبوارحه ويستشعر فيها كل املعاين اليت شرعت من أجلها .وهلذا وجب عليه كما قلنا ,املبادرة إىل أداء احلج
بنفسه واستشعار معانيه وطلب منافعه قبل أن يدركه األجل.
وخلصوصية احلج االستئجار عليه ,استثناء من األصل ,ومن ذلك ما يلي:
 -1قضاء الفريضة عن امليت الذي مل حيج أو مل حيج عنه بعض أهله وذلك من تركته أو مما خيصصه
لذلك خلفه من ذريته أو أقرابئه أو أصدقائه.
 -2املريض أو العاجز أو الكبري الذي ال يستطيع أداء احلج بنفسه.
 -3املسجون الذي ال يقدر على احلج لسجنه مدة طويلة خيشى فيها انتهاء أجله ومثل ذلك الذي
يقضي سجنا مؤبدا أو من يف حكمه.
 -4العاجز عن الوصول إىل مكة ومثل ذلك الذي ال تسمح له بالده ابلسفر خارجها  ,إما ألمر
يتعلق به كاحملروم من السفر مدة أو مددا طويلة ,أما ممن ال تسمح له بالده ابلسفر ألمر من األمور اليت
تتعلق هبا.

()2

 أقوال العلماء يف جواز االستئجار على احلج:
املالكية( :جيوز عند املالكية مع الكرهة  ,وهلذا فاملنصوص عن مالك كراهة إجارة اإلنسان نفسه يف

عمل هلل تعاىل ,حجا أو غريه؛ ألن يؤاجر الرجل نفسه يف عمل اللنب وقطع احلطب وسوق االبل أحب إيل
()3

من أن يعمل عمال هلل أبجرة )

والشافعية  :يصح االستئجار على ماال جتب له نية كاألذان  ,وال يصح االستئجار لعبادة جيب هلا
نية كإجارة مسلم جلهاد أو إلمامة ولو لنفل ,ألنه حصل لنفسه ,واستثنوا من ذلك االستئجار للحج
والعمرة فيجوز االستئجار عن عاجز او ميت ))4(.ورواية عن أمحد(( ,)5واختاره ابن ابز :ملا سئل ابن ابز

) )1انظر احمللى  ,البن حزم  ,317/5,واألم للشافعي .124/2 ,
) )2امللتقى الفقهي http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5332 :
) )3مواهب اجلليل ( , ) 4/4الشرح الكبري  ,للشيخ الدردري  ,حاشية الدقوسي على الشرح الكبري ,حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي .2/18
) )4احلاوي الكبري  ,4/257اجملموع ,النووي .139 ,7/120
) )5مرجع سابق  , 224/3جمموع الفتاوى للحراين احملقق ,عبد الرمحن بن حممد بن قاسم.18/26 ,
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هل جيوز أن أؤجر على حجة والديت أم يلزمين أن أحج عنها أان بنفسي .فقال ( :إن حججت عنهما
بنفسك ,واجتهدت يف اكمال حجك على الوجه الشرعي فهو األفضل ,وإن استأجرت من حيج عنهما
((5) )2
من أهل الدين واألمانة فال ابس )( , )1( .وابن عثيمني. :
األدلة :
أوالا :من السنة :

 .1عن ابن عباس رضي هللا عنهما ,عن النيب  أنه قال « :إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا» رواه
البخاري

3

 .2عن أيب سعيد رضي هللا عنه ) :أن رهطا من أصحاب رسول هللا  انطلقوا يف سفرة سافروها ,حىت
نزلوا حبي من أحياء العرب ,فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ,فلدغ سيد ذلك احلي ,فسعوا له بكل
شيء ال ينفعه شيء ,فقال بعضهم :لو أتيتم هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكم ,لعله أن يكون عند
بعضهم شيء ,فأتوهم فقالوا :اي أيها الرهط ,إن سيدًن لدغ ,فسعينا له بكل شيء ال ينفعه شيء,
فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم :نعم ,وهللا إين لراق ,ولكن وهللا لقد استضفناكم فلم
تضيفوًن ,فما أًن براق لكم حىت جتعلوا لنا جعالا ,فصاحلوهم على قطيع من الغنم ,فانطلق فجعل يتفل

ويقرأ :احلمد هلل رب العاملني حىت لكأمنا نشط من عقال ,فانطلق ميشي ما به قلبة ,قال :فأوفوهم

جعلهم الذي صاحلوهم عليه ,فقال بعضهم :اقسموا ,فقال الذي رقى :ال تفعلوا حىت أنيت رسول هللا
 فنذكر له الذي كان ,فننظر ما أيمرًن ,فقدموا على رسول هللا  فذكروا له ,فقال :وما يدريك
أهنا رقية؟ أصبتم ,اقسموا واضربوا يل معكم بسهم )

()4

وجه الداللة :
اوال :أن أصحاب النيب  أخذوا اجلُْعل على الرقية بكتاب هللا ,وأخربوا بذلك النيب صلى هللا عليه
وسلم ,فصوهبم فيه ,فدل على جوزا مثل ذلك ,وأوىل منه القرب اليت تدخلها النيابة كاحلج والعمرة(.
)6(.
اثنيا :أنه جيوز أخذ النفقة على النيابة يف احلج ,فجاز االستئجار عليه ,كبناء املساجد والقناطر(

) )1جمموع فتاوى ابن ابز .412/16
) )2الشرح املمتع ,البن عثيمني .58 ,10/57
) )3رواة البخاري ,كتاب صحيح البخاري  ,ابب الشرط يف الرقية بقطيع الغنم .131/7 ,
) )4رواة البخاري ( ,)5749ومسلم  ,ابب النفث يف الرقية .)2201( ,133/7,
) )5مرجع سابق.224/3 ,
))6نفس املرجع .

()5
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اثلثا :أن عليه عمل الناس ,وال يسعهم إال القول به؛ ألن القول مبنعه يفضي إىل سد ابب النيابة هنائيا؛

لندور النيابة على سبيل التربع.

()1

ومل جيز متقدمو احلنفية االستئجار على احلج واألذان وتعليم القرآن والفقه وَنوه من القرابت الدينية
الختصاص فاعلها هبا ,فلو قال رجل آلخر« :استأجرتك على أن حتج عين بكذا» مل جيز حجه ,واملذهب
وقوع احلج عن احملجوج عنه .وإمنا يقول :أمرتك أن حتج عين ,بال ذكر إجارة ,وتكون له نفقة مثله بطريق
الكفاية؛ ألنه فرغ من نفسه لعمل ينتفع به املستأجر .وإمنا جاز احلج عنه؛ ألنه ملا بطلت اإلجارة ,بقي
األمر ابحلج .والزائد عن نفقة املثل يف الطريق وغريه يرد على اآلمر إال إذا تربع به الورثة ,أو أوصى امليت
()2
أبن الفضل للحاج.
ودليلهم على عدم جواز اإلجارة على احلج وبقية الطاعات :أن أيب بن كعب كان يعلِّم رجالا

القرآن ,فأهدى له قوسا ,فسأل النيب  عن ذلك ,فقال له «:إن سرك أن تتقلد قوسا من ًنر,
فتقلدها»( , )3وقال النيب  لعثمان بن أيب العاص« :واختذ مؤذًنا ال أيخذ على أذانه أجرا» ( )4وألهنا
عبادة خيتص فاعلها أن يكون من أهل القربة ,فلم جيز أخذ األجرة عليها كالصالة والصوم .وذهب املالكية
والشافعية واحلنابلة يف رواية إىل أنه جيوز االستئجار على احلج عن امليت .أما عن احلي فال جيوز إال للعذر
امليؤوس عن زواله وذلك عند الشافعية واحلنابلة .أما عند املالكية فال جيوز االستئجار على احلج عن احلي
عندهم .وذهب احلنفية وهو رواية عند احلنابلة إىل أنه ال جيوز االستئجار على احلج عن احلي أو امليت,
فإن وقعت اإلجارة فهي ابطلة لكن احلجة تقع عن األصيل ,وملن حج نفقة مثله ألنه حبس نفسه ملنفعة
()6 ()5

األصيل ,فوجبت نفقته يف ماله
إذا األصل عدم جواز االستئجار على الطاعات ..
لكن استثين منها :من مات ومل حيج عنه بعض أهله ويكون ذلك من تركته  ,املريض أو العاجز أو الكبري
الذي ال يستطيع أداء احلج بنفسه ,.املسجون الذي ال يقدر على احلج لسجنه مدة طويلة خيشى فيها
انتهاء أجله ,العاجز عن الوصول إىل مكة .وهللا اعلم
فلله احلمد على تيسري هذا الدين.

))1جمموع الفتاوى ,ابن تيميه  ,26/14الشرح املمتع ,البن عثيمني .58 ,10/57
) )2رد احملتار على الدر املختار.2 /6 ,
) )3رواه ابن ماجه نيل األوطار.5 /286:
) )4رواه أبو داود ,كتاب سنن ايب داوود  ,ابب اخذ االجر على التأذين )531( ,146/1 ,
) )5ابن عابدين  ,240 / 2والدسوقي  ,13 ,11 / 2واجملموع ,115 ,114 ,120 / 7
وهناية احملتاج إىل شرح املنهاج ,شهاب الدين الرملي  ,254 / 3واملغين .23 / 5
) )6املوسوعة الفقهية الكويتية  ,النيابة يف التلبية 43 /42,
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ذهب أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وهو األشهر عن أمحد إىل أنه ال جيوز االستئجار على احلج
()2
(.)1وذهب الشافعي إىل اجلواز ,وبه أخذ املالكية ,مراعاة خلالف الشافعية يف جواز النيابة يف حج النفل
فلو عقدت اإلجارة للحج عن الغري فهي عند أيب حنيفة ابطلة ,لكن احلجة عن األصيل صحيحة ,على
التحقيق يف املذهب ,ويسمون األجري :مأمورا ,وانئبا ,وقالوا له نفقة املثل يف مال األصيل ,ألنه حبس
نفسه ملنفعة األصيل فوجبت نفقته يف ماله (.)3
فاالستئجار الذي نتكلم عنه هو ما كان استئجارا من فرد لفرد فإن الفقهاء اختلفوا يف ذلك  ,فمنهم من
أجاز االستئجار على ذلك  ,ومنهم من منعه .
فاملوجزون هم :مالك والشافعي وابن املنذر ,وهي رواية ألمحد .

دليلهم قول النيب  ( : أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا )( )4رواه البخاري.
وقد أخذ أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم اجلعل (األجر) على الرقية  ,وكانت ابلفاحتة  ,وهي من
كتاب هللا تعاىل  ,وأخربوا بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم  ,فأقرهم على ما فعلوا  ,وقال هلم ليؤكد هلم
حل ما فعلوا ( واضربوا يل معكم سهما ) .
وقالوا  :إنه جيوز أخذ النفقة على احلج فكذلك جيوز أخذ األجرة عليه كما تؤخذ على بناء املساجد
والقناطر وغريها .
اما املانعون هم :أبو حنيفة  ,وإسحاق  ,والزهري  ,وعطاء  ,والضحاك ,وابن شقيق  ,وهي رواية عن
أمحد ...واستدلوا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعثمان بن أيب العاص  ( :واختذ مؤذان ال أيخذ على

أذانه أجرا ) واحلديث يف الصحيح .
وجاء يف حديث أخرجه أمحد برجال الصحيح قوله  ( :اقرأوا القرآن وال تغلوا فيه وال جتفوا عنه وال
أتكلوا به وال تستكثروا به ).

()5

) )1املسلك املتقسط ,ص  ,288ورد احملتار  ,229 - 228 / 2واملغين  ,231 / 3والفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي
.254 ,252 / 3
) )2اجملموع  ,102 / 7ومغين احملتاج  ,470 / 1والشرح الكبري .19 / 2
)(3انظر تفصيل التحقيق واملناقشات حوله يف املسلك املتقسط وإرشاد الساري بذيله ص  ,289 - 288ورد احملتار ,330 - 329 / 2
وانظر فتح القدير .313 / 2
) )4رواة البخاري ,كتاب صحيح البخاري  ,ابب الشرط يف الرقية بقطيع الغنم  ,اجلزء,7 :الصفحة ,131 :
رقم احلديث)5737( :
) (5مسند امحد خمرا ,حديث عبدالرمحن بن شبل ج.439 /24 :
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وقال املانعون أيضا  :إن هذه األمور عبادة خيتص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم جيز أخذ األجرة

عليها كالصالة والصوم .
واملوضوع مثار خالف قدمي وكل فريق له أدلته .
غري أن أدلة اجلواز أقوى وأصح  ,وأدلة املنع أقل صحة  ,وختتص حباالت معينة  ,وهللا أعلم .

() 1

 وإن جاز االستئجار على احلج عن حي أو ميت ,اعترب فيه شروط اإلجارة من معرفة األجرة ,وعقداإلجارة ,وما أيخذه أجرة له ميلكه ,ويباح له التصرف فيه ,والتوسع به يف النفقة وغريها ,وما فضل فهو له.
وإن أحصر أو ضل الطريق ,أو ضاعت النفقة منه ,فهو يف ضمانه واحلج عليه .وإن مات انفسخت
اإلجارة؛ ألن املعقود عليه تلف ,فانفسخ العقد ,كما لو ماتت البهيمة املستأجرة ,ويكون احلج أيضا من
موضع بلغ إليه النائب ,وما لزمه من الدماء فعليه؛ ألن احلج عليه.

()2

وفائدة اخلالف:
تظهر يف أن املستأجر عليه أن يتم احلج الذي استؤجر عليه مهما تكن الظروف  ,وما أيخذه من األجرة
هو نصيبه ال أكثر وال أقل  ,ولذلك يلزم يف اإلجارة العمل بشروطها من معرفة األجرة  ,ومعرفة العمل إن
كان حجا  ,أو عمرة  ,أو االثنني معا  ,إخل املطلوب معرفته يف ذلك  ,وإن منع من احلج  ,أو ضل
الطريق  ,أو مرض  ,أو ضاعت النفقة فهو ضامن وعليه احلج  ,وما لزمه من الفدية عقااب فعليه .
أما إذا مل يكن مستأجرا فإنه يعترب انئبا جتب له النفقة حىت يعود إىل املكان الذي خرج منه  ,إال أن يتربع
 ,ولو مات  ,أو ضل الطريق  ,أو منع مبرض أو عدو مل يلزمه الضمان ملا أنفق  ,ألن شأنه شأن من أانبه
 ,ولذلك لو بقي معه مال  ,فإن عليه رده ملن أانبه إال أن أيذن له فيه  ,وله أن ينفق على نفسه أثناء
احلج والعودة بدون إسراف وال تقتري  ,وليس له التربع بشيء مل أيذن به من أانبه ...وله التوسع كما يشاء
إن دفع إليه مبلغ معني  ,كمائيت دينار مثال وقيل له  :حج هبذه  ,أو هذه لك لتحج عن فالن هبا  ,أو
قيل له إن امليت أوصى هبذا املبلغ للحج به عنه ؛ ألن هذه إابحة فله أن يتصرف يف املبلغ كما يشاء
خبالف ما إذا قيل له  :حج عين وعلي نفقة حجك  ,فإنه حينئذ انئب مقيد ابلنفقة الوسط  ,أما
3
املستأجر فعليه القيام ابحلج أو العمرة أو غريمها  ,وهو حر التصرف يف األجر .
نستنتج من ذلك  ..أن العلماء انقسموا قسمني جواز ومنع لكن أدلة اجلواز اقوى ,فعلى املستأجر أن
يتكفل جبميع احلج ,ويكون ضامن للحج لو حصل مكروه .

) (1موقع احلج والعمرة – احلج عن الغريwww.tohajj.com/Display.Asp?Url=oth00030.htm.
) )2املوسوعة الفقهية الكويتية  ,النيابة يف التلبية ,ج43/42:
) (3مرجع سابقwww.tohajj.com/Display.Asp?Url=oth00030.htm .
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يشرتط يف النائب أن يكون قد حج حجة اإلسالم عن نفسه أوال ,وإال كانت احلجة عن نفسه ,ومل
جتزئ عن األصيل ,وهذا مذهب الشافعية ( ,)1واحلنابلة ( ,)2وهو قول طائفة من السلف ( ,)3واختاره
الشنقيطي قال( :فتحصل من هذا كله :أن احلديث صاحل لالحتجاج ,وفيه دليل على أن النائب يف احلج
ال بد أن يكون قد حج عن نفسه) .وقال أيضا( :األظهر تقدمي احلديث اخلاص الذي فيه قصة شربمة ؛
ألنه ال يتعارض عام وخاص ,فال حيج أحد عن أحد حىت حيج عن نفسه حجة اإلسالم ,والعلم عند هللا
تعاىل)( ,)4وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة
األدلة :أوال :من السنة:

()5

 - 1عن ابن عباس رضي هللا عنهما(( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع رجال يقول :لبيك عن
ُش ْبـ ُرمة .قال :من شبمة؟ قال :أخ يل ,أو قريب يل .قال :حججت عن نفسك؟ قال :ال .قال :حج

عن نفسك ,مث حج عن شبمة)) ,ويف بعض ألفاظ احلديث(( :هذه عنك وحج عن شبمة)) (.)6

اثنيا :أن النظر يقتضي أن يقدم اإلنسان نفسه على غريه؛ لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ابدأ

بنفسك)) ( ,)7ونفسك أحق من غريك (.)8

ينبغي أن تتوفر يف النائب شروط عدة منها:
 )1أهلية النائب لصحة احلج :أبن يكون مكلفا (ابلغا عاقال) ابالتفاق وأجاز احلنفية كون النائب مميزا
(مراهقا) فال يصح عندهم إحجاج صيب غري مميز.
 )2إسالم النائب واألصيل وتوفر العقل لديهما ,فال يصح احلج من املسلم للكافر ,وال من اجملنون لغريه,
وال عكسه ,لكن لو وجب احلج عن اجملنون قبل طروء جنونه ,صح اإلحجاج عنه.
اطمأن املستنيب قبل اإلانبة أو بعد أداء
احلج بصورة صحيحة ,فلو
 ي
 )3االطمئنان أبن يه  ي
يؤدي مناسك  ي
املناسك كفى.

) )1احلاوي الكبري ,للماوردي  ,21 ,20 /4اجملموع للنووي .117 /7
) )2املبدع شرح املقنع ,البن مفلح  ,43 /3شرح منتهى اإلرادات ,للبهويت .520 /1
) )3منهم ابن عباس واألوزاعي وإسحاق بن راهويه .احلاوي الكبري ,للماوردي  ,21 /4اجملموع ,للنووي .118 /7
) )4أضواء البيان (.)329 /4
) )5فتاوى اللجنة الدائمة .50 /11
) )6رواه أبو داود ( ,)1811وابن ماجه( ,)2364وابن خزمية  ,)3039( 345 /4وابن حبان  ,)3988( 299 /9والطرباين ,)12419( 42 /12
والبيهقي .)8936( ,336 /4
) )7رواه مسلم ( .)997من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما.
) )8الشرح املمتع ,البن عثيمني .32 /7

النيابة يف احلج
احلج وأحكامه ولو إبرشاد من غريه.
 )4معرفته مبناسك  ي
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 )5أن يكون األصيل عاجزا عن أداء احلج بنفسه ,وله مال .فإن كان قادرا على األداء ,أبن كان صحيح
البدن ,وله مال ,ال جيوز حج غريه عنه .وهذا ابتفاق اجلمهور.
 )6األمر ابحلج :شرط احلنفية أن أيمر األصيل ابحلج عنه ,فال جيوز احلج عن الغري بغري إذنه ,إال الوارث,
فإنه جيوز أن حيج عن املورث بغري إذنه ,وتربأ ذمة امليت إذا مل يكن أوصى ابحلج عنه ,ودليلهم حديث
اخلثعمية السابق.
 )7نية النائب عن األصيل عند اإلحرام؛ ألن النائب حيج عن األصيل العن نفسه ,فال بد من نيته,
واألفضل أن يقول بلسانه :أحرمت عن فالن ,ولبيت عن فالن ,فيقول مثال :نويت احلج عن فالن
وأحرمت به هلل تعاىل ,ولبيك عن فالن ,كما إذا حج عن نفسه ,ولو نسي امسه فنوى عن األصيل
صح ,وتكفي نية القلب .وهذا الشرط متفق عليه .
 )8أن تكون النفقة من مال األصيل ,كلها أو أكثرها عند احلنفية ,إال الوارث إذا تربع ابحلج عن مورثه,
تربأ ذمة امليت ,إذا مل يكن قد أوصى ابإلحجاج عنه .فإن تطوع النائب ابحلج من مال نفسه ,مل يقع
عند احلنفية عن امليت ,وكذا إذا أوصى امليت املورث أن حيج عنه مباله ,ومات ,فتطوع عنه وارثه مبال
نفسه ,ال جيزئ امليت؛ ألن الفرض تعلق مباله ,فإذا مل حيج مباله ,مل يسقط عنه الفرض ,وأجاز الشافعية
واحلنابلة التطوع ابحلج من الوارث أو األجنيب عن الغري مطلقا ,سواء أوصى امليت أم مل يوص أو مل
أيذن الوارث لنأجنيب ,كمن يتربع بقضاء دين غريه
 )9أن يستمر العجز كاحلبس واملرض إىل املوت :وهذا ابتفاق احلنفية والشافعية؛ فلو زال العجز قبل
املوت ,مل جيزئه حج النائب؛ ألن جواز احلج عن الغري ثبت خبالف القياس لضرورة العجز الذي ال
يرجى برؤه ,فيتقيد اجلواز به .وقال احلنابلة :جيزئه؛ ألنه أتى مبا أمر به ,فخرج عن العهدة ,كما لو مل
يزل عذره
)10

أن حيج النائب بنفسه إن عينه األصيل ,أبن قال :حيج عين فالن ,ال غريه ,فال جيوز حج غريه,

وال يقع احلج عن امليت ,ويضمن احلاج األول والثاين نفقة احلج .أما إن فوض األصيل النائب ,فقال
له :اصنع ما شئت ,فله حينئذ أن يدفع املال إىل غريه ,ويقع احلج عن اآلمر.
 )11أن حيرم حبجة واحدة :فلو أهل حبجة عن اآلمرُ ,ث أبخرى عن نفسه ,مل جيز ,إال إن رفض الثانية.

) ) 1مناسك احلج والعمرة  ,احكام النيابة  ,أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ,بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ,األشقودري األلباين ,ج 1
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عدم املخالفة :فلو أمره ابإلفراد ,فقرن أو متتع ,ولو عن امليت ,مل يقع عنه ,ويضمن النفقة .ولو

أمره ابلعمرة فاعتمرُ ,ث حج عن نفسه ,أو ابحلج ,فحجُ ,ث اعتمر عن نفسه ,جاز ,إال أن نفقة
إقامته للحج أو العمرة عن نفسه يف ماله ,فإذا فرغ عادت يف مال امليت ,وإن عكس مل جيز.
()1
 )13عدم الفوات أي عدم تفويت الوقوف بعرفة.
هذا ما تيسر ذكره من شروط  ,وغريها الكثري مما ال يتسع ذكره هنا ,ولعل ما ذكرته من أهم الشروط.
وأمهها أن يكون قد حج عن نفسه حجة االسالم أوال .
وهللا اعلم .

) )1الفقه االسالمي وادلته  ,وْهبة بن مصطفى ُّالزحيْلج  يي.
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َّ ج
يس ر وأنعم ,أمحده ُس بحانه ,فهو أهل احلمد ومستحقه وما بكم من نعمة فمن هللا,
احلمد هلل ال ذ ي  ي
من سبحانه بتمام هذا اجلهد ال ذي أرجوه جل يف عاله أن جيع له ُم باركا انفعا لعبادة مقراب إليه يف
 ي
جنته وصلى هللا وسلم وابرك على معلم البشرية اخلري  ,وانفع الناس للناس صالة وسالما دائمني اىل
يوم الدين وعلى آله وصحبه والتابعني.
هذا ما مت مجعه وطرحه يف النيابة يف احلج من أقوال العلماء وأدلته م من القران والسنة النبوية كما أنين
استنتجت يف هذا البحث ما يلي من النتائج:
أوالا :أن الفقهاء اختلفوا يف جواز النيابة يف أصل احلج أبن حيج إنسان عن غريه على قولني:

القول األول  :أن النيابة يف احلج مشروعة ,وتصح عند توفر شروطها وهو قول مجاهري العلماء من احلنفية
والشافعية ,واحلنابلة ,والظاهرية ,وهو قول عند املالكية ,لكن مع الكراهة .

القول الثاين :منع النيابة يف احلج مطلقا ,وهو املشهور عن املالكية ,ونص بعضهم أنه املعتمد يف مذهبهم.
اثنياُ :من مات وهو مستطيع أبحد الوجوه اليت ذكران حج عنه من رأس ماله واعتمر وال بد مقدما على
ديون الناس إن مل يوجد من حيج عنه تطوعا سواء أوصى بذلك أو مل يوص بذلك .
اثلثا :أن األصل عدم جواز االستئجار على الطاعات ,لكن استثين منها :من مات ومل حيج عنه أحد من
أهله  ,يكون ذلك من تركته ,أو املريض أو العاجز أو الكبري الذي ال يستطيع أداء احلج بنفسه ,أو
املسجون الذي ال يقدر على احلج لسجنه مدة طويلة خيشى فيها انتهاء أجله ,أو العاجز عن الوصول إىل
مكة .وهللا اعلم
رابعا :أنه يشرتط يف النائب أن يكون قد حج حجة اإلسالم عن نفسه أوال ,وإال كانت احلجة عن نفسه,
ومل جتزئ عن األصيل.
أهم التوصيات :

 )1املبادرة يف فعل الفرائض.
 )2اإلخالص يف العمل .
 )3مراقبة هللا تعاىل يف األمانة العلمية .

هذا وإن كان فيه من صواب فمن هللا وحده ,وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان .
رب العاملني.
وصلى هللا وسلم على سيدًن ونبينا حممد  واحلمد هلل ِّ
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الفهارس

فهرس اآلايت
السورة

رقم اآلية

الصفحة

طرف اآلية

{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }

آل عمران

97

4,11,12

{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً }

آل عمران

97

13

{وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا}

التوبة

60

7,8

{وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}

التوبة

187

8

{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا}

النساء

11

15

{فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ}

الكهف

19

7
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فهرس االحاديث :
الراوي

طرف احلديث

الصفحة

[ اقرأوا القرآن وال تغلوا فيه...
[ أن أيب بن كعب كان يعل يجم رجال القرآن ,فأهدى له ..

عبدالرمحن بن شبل

23

ايب بن كعب

22

[ إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا...

ابن عباس

23,21

[ أن النيب  مسع رجال يقول :لبيك عن شربمة...

ابن عباس

25

[ أن امرأه اتت الرسول فذكرت له ان امها ماتت ومل حتج ...

بريدة

15,16

[ أن امرأة ذكرت للنيب – -أن أابها مات....

ابن عباس

16, 4

[ أن امرأة من خثعم قالت :اي رسول.....

ابن عباس

12,17

[ إن أمي نذرت أن حتج....

ابن عباس

16,15

[ كلكم راع وكلكم مسئول..

ابن عُمر

4

[ واختذ مؤذان ال أيخذ على أذانه أجرا ...

عثمان بن ايب بن العاص

22,23
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 القران الكرمي .
 كتب التفسري

 التحرير والتنوير ,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف 139 :ه ),الدار التونسيةللنشر  -تونس 1984,ه  ,عدد األجزاء ( 30 :واجلزء رقم  8يف قسمني[ ,ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ,
وهو مذيل ابحلواشي ,وضمن خدمة مقارنة التفاسري.
 اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ,أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدينالقرطيب (املتوىف671 :ه ) ,دار الكتب املصرية – القاهرة ,ط :الثانية1384 ,ه  1964 -م 20 ,جزءا يف
 10جملدات
 اضواء البيان يف ايضاح القران ابلقران ,حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي (املتوىف :1393ه ) ,دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت – لبنان 1415 ,ه  1995 -م
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ,زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ,السالمي ,البغدادي,ُث الدمشقي ,احلنبلي (املتوىف795 :ه ( ,)70 /4الناشر :مكتبة الغرابء األثرية  -املدينة النبوية ,الطبعة:
األوىل 1417 ,ه  1996 -م.
 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  اتج العروس يف جواهر القاموس ,لإلمام حمب الدين حممد مرتضى الزبيدي احلنفي (ت  1205ه  ),دارالفكر ,بريوت لبنان
 لسان العرب للعالمة ايب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي املصري) ,ت  711ه ) دارصادر ,بريوت لبنان.
 خمتار الصحاح ,حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ( ت  666ه ) ,دار الرسالة ,الكويت املعجم الوسيط  ,جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممدالنجار)  ,دار الدعوة  ,القاهرة  ,د ت
 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ,للرافعي للعالمة امحد بن حممد بن علي املقري الفيومي (ت 770ه )مطبعة مصطفى البايب احلليب مصر
 النهاية يف غريب احلديث واالثر ,جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرميالشيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف606 :ه ) ,املكتبة العلمية  -بريوت1399 ,ه 1979 -م ,عدد األجزاء5 :
 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ,عالء الدين ,أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي (املتوىف587 :ه ),دار الكتب العلمية ط ,الثانية1406 ,ه 1986 -م األجزاء7 :
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 تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ج ي جيب ,عثمان بن علي بن حمجن البارعي ,فخر الدين الزيلعي احلنفي
الش ْل ج ي
(املتوىف 743 :ه ) ,املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ,القاهرة ,الطبعة :األوىل 1313 ,ه

 فقه العبادات على املذهب احلنفي ,احلاجة جناح احلليب[,الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع] املبسوط ,حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (املتوىف483 :ه ) ,الناشر :دار املعرفة – بريوت,الطبعة :بدون طبعة ,اتريخ النشر1414 :ه 1993 -م ,عدد األجزاء30 :
 جممع االهنر ,إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب احلنفي (املتوىف956 :ه ) ,احملقق :خرح آايته وأحاديثه خليلعمران املنصور ,الناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان /بريوت ,الطبعة :األوىل1419 ,ه 1998 -م ,عدد
األجزاء4 :
 االم ,الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد منافاملطليب القرشي املكي (املتوىف204 :ه  ,الناشر :دار املعرفة – بريوت ,الطبعة :بدون طبعة ,سنة النشر:
1410ه  ,1990/عدد األجزاء8 :
 احلاوي الكبري ,أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ,الشهري ابملاوردي (املتوىف:450ه ) ,احملقق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ,الناشر :دار الكتب العلمية,
بريوت – لبنان ,الطبعة :األوىل 1419 ,ه  1999-م ,عدد األجزاء19 :
 روضة الطالبني وعمدة املفتني  ,أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف676 :ه ) ,الناشر :املكتباإلسالمي ,بريوت -دمشق -عمان ,الطبعة :الثالثة1412 ,ه 1991 /م,عدد األجزاء12 :
 فقه العبادات على املذهب الشافعي ,كتاب احلج ,احلاجة درية العطية , ,ابب :معىن احلج ,حكمه ,دليلفرضيته  ,اجلزء( )2صفحة ([ ,)162الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع]
 مجوع شرح املهذب ( ,مع تكملة السبكي واملطيعي ) ,أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:676ه ),الناشر :دار الفكر
 مغين احملتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج ,للشيخ مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشربيين ,دار الكتبالعلمية ,بريوت لبنان
 هناية احملتاج اىل شرح املنهاج , ,مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي (املتوىف:1004ه  ,الناشر :دار الفكر ,بريوت الطبعة :ط أخرية 1404 -ه 1984/م ,عدد األجزاء8 :
 االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للشيخ عال الدين ايب احلسن علي بن سليمان املرداوي احلنبلي(ت588ه ) الطبعة :الثانية  -بدون اتريخ ,عدد األجزاء ,12 :دار إحياء الرتاث العريب
 -الدر املختار  ,حاشية ابن العابدين الفروع
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 دقائق اويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى االرادات ,منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسنبن إدريس البهوتى احلنبلى (املتوىف1051 :ه ) ,الناشر :عامل الكتاب ,الطبعة :األوىل1414 ,ه 1993 -م,
عدد األجزاء3 :
 الروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنع ,للشيخ منصور بن يوسف البهويت )ت  1051ه ) مكتبةالرايض احلديثة ,الرايض ( 1390ه )
 الشرح املمتع ,احممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف1421 :ه ) ,دار النشر :دار ابن اجلوزي ,الطبعة:األوىل 1428 - 1422 ,ه  ,عدد األجزاء 15 :البن عثيمني (.)31 /7
 كشاف القناع ,عن منت اإلقناع ,املؤلف :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتىاحلنبلى (املتوىف1051 :ه ) ,الناشر :دار الكتب العلمي ,عدد األجزاء[ 6:ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
 املبدع شرح املقنع ,إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح ,أبو إسحاق ,برهان الدين (املتوىف:884ه ) الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت – لبنان ,الطبعة :األوىل 1418 ,ه  1997 -م ,عدد
األجزاء8:
-

املغين البن قدامه ,أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ُث الدمشقي
احلنبلي ,الشهري اببن قدامة املقدسي (املتوىف620 :ه  ,الناشر :مكتبة القاهرة ,الطبعة :بدون طبعه ,عدد
األجزاء ,10:اتريخ النشر1388 :ه 1968 -م[ ,ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

 التاج واالكليل  ,حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي ,أبو عبد هللا املواق املالكي(املتوىف897 :ه ) ,الناشر :دار الكتب العلمية ,الطبعة :األوىل1416 ,ه 1994-م ,عدد األجزاء 8 :للمواق
(.)2 /3
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ,حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي (املتوىف1230 :ه ) ,دار الفكر,بدون طبعة وبدون اتريخ ,عدد األجزاء4:
,احلاجة كوكب عبيد  ,االب االول :تعريف احل والعمرة  ,مطبعة اإلنشاء,
 فقه العبادات على املذهب املالكي ي
دمشق  -سوراي , .ط األوىل  1406ه  1986 -م

 املدونة  ,مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف179 :ه ) ,الناشر :دار الكتب العلمية,الطبعة :األوىل1415 ,ه 1994 -م ,عدد األجزاء4 :
 مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل  ,مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسيالرعيين املالكي (املتوىف954 :ه  ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :الثالثة1412 ,ه -
املغريب ,املعروف ابحلطاب ُّ
1992م ,عدد األجزاء6 :
 -اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة ,أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف676 :ه ) ,وعليه:
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اإلفصاح عل ى مسائل اإليضاح على مذاهب األئمة األربعة وغريهم ل عبد الفتاح حسني ,الناشر :دار البشائر
اإلسالمية ,بريوت  -املكتبة األمدادية ,مكة املكرمة ,الطبعة :الثانية 1414 ,ه  1994 -م ,عدد األجزاء1 :
ج
اإلسالمي وأصوله جبامعة
الزحْيلج  يي ,أستاذ ورئيس قسم الفقه
اإلسالمي وأدلَّتُهُ ,أ .د .وْهبة بن مصطفى ُّ
ُّ
 الف ْقهُ ي
الرابعة
دمشق  -كل ييَّة َّ
الشريعة  ,اجلزء,3صفحة ,2098دار الفكر  -سوريَّة – دمشق  ,طَّ :
 لقاء الباب املفتوح ,املؤلف  :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني  ,الفصل االول :النيابة عن احلي اللقاء الشهري حممد العثيمني . احمللى ابآلاثر ,أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف456 :ه  ,الناشر:دار الفكر – بريوت ,الطبعة :بدون طبعة وبدون اتريخ ,عدد األجزاء.12 :
 ملوسوعة الفقهية ,الدرر السنيه ,عداد :جمموعة من الباحثني إبشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف,الناشر :موقع الدرر السنية على اإلنرتنت  ,dorar.netعدد األجزاء ,3 :مت حتميله يف /ربيع األول 1433
ه الفصل االول :النيابة عن امليت  ,جزء  , 2صفحة 320
 الشرح الكبري ملختصر االصول ,أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد اللطيف املنياوي ,الناشر :املكتبةالشاملة ,مصر ,الطبعة :األوىل 1432 ,ه  ,2011 -عدد األجزاء1 :
 فتح القدير ,حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين (املتوىف1250 :ه ) ,الناشر :دار ابن كثري ,دارالكلم الطيب  -دمشق ,بريوت ,الطبعة :األوىل  1414 -ه
 فتاوى اللجنة الدائمة ,اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق الدويش,عدد األجزاء 26 :جزءا
 الفتاوى اهلندية ,جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :الثانية 1310 ,ه  ,عدداألجزاء6 :
 جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ,حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف 1421 :ه ) ,مجع وترتيب  :فهد بنانصر بن إبراهيم السليمان ,الناشر :دار الوطن  -دار الثراي ,الطبعة :األخرية  1413 -ه  ,عدد األجزاء 26 :
 مناسك احلج والعمرة ,أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ,بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ,األشقودري األلباين(املتوىف1420 :ه ) ,الناشر :مكتبة املعارف ,الطبعة :األوىل ,عدد األجزاء1 :
 املواقع االلكرتونية :
 )1احلج عن الغري  ,امللتقى الفقهيhttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5332 .

 )2احلج والعمرة  ,تسجيالت صوتية عن احلج لسماحة الشيخ ابن عثيمني ألحكام وضوابط النيابة يف احلج.
http://www.tohajj.com/Display.Asp?Url=oth00030.htm
 )3صيد الفوائد http://www.saaid.net/mktarat/hajj/192.htm
 )4فقه الصيام واحلج من دليل الطالب .http://www.islamweb.net
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