
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهً" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 !الغٌر عن الحج حكم

 هلل المحبة إلى

 :السؤال

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 طرحه أود سؤال لً. ٌدٌك على النصر وجعل وتمكٌنا   علما   هللا زادك الرشتة بوأ عطاء الجلٌل الشٌخ الكرٌم خًأ

 عن ٌحج نأ وٌرٌد سابقا   شخص حج :مثال ؟واألموات حٌاءاأل على تنطبق وهل البدل حج أحكام هً ما ؛فضٌلتك على

 ةصل وجود ٌشترط هل ى؟متوف شخص عن البدل حج حكم ما ،الحج ومصارٌف تكالٌف مقابل الحٌاة قٌد على شخص

 ؟األفراد بٌن البدل حج فً قرابة

 .ٌدٌك على النصر وجعل وتمكٌنا   علما   هللا زادك

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 :التالٌة األمور مراعاة مع جائز الغٌر عن الحج إن نعم،

 على والدلٌل نفسه، عن الحج فرٌضة أدى قد ٌكون أن ٌجب غٌره، عن ٌحج الذي الشخص ٌكون أن ٌجب: أول  

 :ذلك

َثَنا( الدارقطنً سنن فً جاء -ٔ دِ  أَُبو َحدَّ نُ  َصاِعد   ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ َثَنا :َقالَ  إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  َواْلُحَس ْعقُوبُ  َحدَّ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  ٌَ

ْوَرقِ  َثَنا ،ً  الدَّ م   َحدَّ ٌْ َثَنا ،ُهَش لَى أَِبى اْبنُ  َحدَّ ٌْ ِبىَّ  أَنَّ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َعَطاء   َعنْ  لَ او  » :َفَقالَ  ُشْبُرَمةَ  َعنْ  بِّىٌُلَ  َرُجال   َسِمعَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّ  م 

ةُ  ْجت  » :َفَقالَ  :َقالَ . لَهُ  َقَراَبة   َفَذَكرَ  :َقالَ . «؟ُشْبُرم  ج  نْ  أ ح  ْفِسك   ع  نْ  ف اْحُججْ » :َقالَ . لَ  :َفَقالَ  :َقالَ . «ن  ْفسِ  ع  نْ  ُحج   ُثم   ك  ن   ع 

ة    .)«ُشْبُرم 

دُ  اْلَحَسنِ  أَُبو أنبأ َقَتاَدَة، ْبنُ  َنْصرِ  أَُبو أَْخَبَرَنا( للبٌهقً الكبرى السنن فً ءجا -ٕ اجُ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ رَّ ، ثنا ،السَّ ٌِّن   ُمَط

، اْبنُ  ثنا ر  ٌْ َماَن، ْبنُ  َعْبَدةُ  ثنا ُنَم ٌْ دُ مُ  َبْكر   أَُبو ثنا َقَتاَدَة، ْبنُ  َنْصرِ  أَُبو َوأَْخَبَرَنا ح ُسلَ دِ  ْبنُ  َحمَّ ْجِزي   َداُودَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  ،إِْماَلء   السِّ

ْحَمنِ  َعْبدُ  ثنا دِ  ْبنُ  الرَّ ، إِْدِرٌسَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  ً ، إِْسَحاقَ  ْبنُ  َهاُرونُ  ثنا اْلَحْنَظلِ  ً َمانَ  ْبنُ  َعْبَدةُ  ثنا اْلَهَمَذاِن ٌْ ، ُسلَ  ً  َسِعٌدِ  َعنْ  اْلِكاَلِب

، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  َعْزَرَة، َعنْ  َقَتاَدَة، نْ عَ  َعُروَبَة، أَِبً ْبنِ  ر  ٌْ اس   اْبنِ  َعنِ  ُجَب قُولُ  َرُجال   َسِمعَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ  َعبَّ كَ  :ٌَ ٌْ  َعنْ  لَبَّ

ةُ  م نْ »: َفَقالَ  ،ُشْبُرَمةَ  ْجت  »: َقالَ  ،َقَراَبة   أَوْ  لَهُ  ا  أَخ َفَذَكرَ  «؟ُشْبُرم  ج  ؟ أ ح  لْ »: الَ قَ  ،َل : َقالَ  «ق طُّ ِذهِ  ف اْجع  ْنك   ه   ج  حُ  ُثم   ع 

نْ  ة   ع  سَ  َصِحٌح   إِْسَناد   َهَذا «ُشْبُرم  ٌْ َننِ  ِفً َداُودَ  أَُبو أَْخَرَجهُ  ِمْنهُ  أََصح   اْلَبابِ  َهَذا ِفً لَ ادِ  إِْسَماِعٌلَ  ْبنِ  إِْسَحاقَ  َعنْ  الس   َوَهنَّ

ِريِّ  ْبنِ  ٌَى َوَقالَ  َعْبَدةَ  َعنْ  السَّ ْح اسِ  أَْثَبتُ : َمِعٌن   ْبنُ  ٌَ َمانَ  ْبنُ  َعْبَدةُ  َسِعٌد   ِمنْ  ا  َسَماع النَّ ٌْ  فً الطبرانً أخرجه كذلك (...ُسلَ

 .عباس ابن عن جبٌر بن سعٌد عن ٌرالكب المعجم

 :ذلك على والدلٌل وفاته، قبل الحج فرٌضة أدى قد ٌكن لم إن المتوفى عن الحج ٌجوز: ثانٌا  

َثَنا: قال صحٌحه فً البخاري أخرج -ٔ َثَنا إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  ُموَسى )َحدَّ ر   ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  بِْشر   أَِبً َعنْ  َعَواَنةَ  أَُبو َحدَّ ٌْ  ُجَب

اس   اْبنِ  َعنْ  ًَ  َعبَّ ُ  َرِض َنةَ  ِمنْ  اْمَرأَة   أَنَّ  َعْنُهَما هللاَّ ٌْ ًِّ  إِلَى َجاَءتْ  ُجَه ِب ى َتُحجَّ  َفلَمْ  َتُحجَّ  أَنْ  َنَذَرتْ  أُمًِّ إِنَّ  :َفَقالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّ  َحتَّ

مْ » :َقالَ  ؟َعْنَها أََفأَُحج   ،َماَتتْ  ع  ً ن  ْنه ا ُحجِّ تِ  .ع  ٌْ أ  ان   ل وْ  أ ر  ل ى ك  كِ  ع  ن   أُمِّ ٌْ ة   أ ُكْنتِ  د   ٌ ُ  ّللا    اْقُضوا ؟ق اِض قُّ  ف اهلل  ف اءِ  أ ح   («ِباْلو 

َثَنا: قال صحٌحه فً البخاري وأخرج -ٕ ر   ْبنَ  َسِعٌدَ  َسِمْعتُ  :َقالَ  ِبْشر   أَِبى َعنْ  ُشْعَبةُ  َثَناَحدَّ  آَدمُ  )َحدَّ ٌْ  اْبنِ  َعنِ  ُجَب

اس   بِ  َرُجل   أََتى :َقالَ  – عنهما هللا رضى - َعبَّ َها َتُحجَّ  أَنْ  َنَذَرتْ  ًأُْختِ  إِنَّ  :لَهُ  َفَقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ًَّ النَّ ِبى   َفَقالَ . َماَتتْ  َوإِنَّ  ل وْ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّ

ان   ل   ك  ه  ع  ن   اٌْ ٌْ هُ  أ ُكْنت   د   ٌ قُّ  ف ْهو   ،ّللا    ف اْقِض » :َقالَ . َنَعمْ  َقالَ . «؟ق اِض اءِ  أ ح   .(«بِاْلق ض 

 ٌؤده لم شخص على واجب حج كل على ٌنطبق وهو مات، حتى ٌؤده ولم علٌه الحج وجوب ٌعنً بالحج والنذر

 .عنه الدٌن كسداد بشروطه عنه ؤهقضا فٌجور مات، حتى
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 ٌكون كأن الجسمانٌة قدرته فً الحج على قادر غٌر كان إذا حٌاته فً الغٌر عن الحج فٌجوز الحٌاة ًف أما: ثالثا  

 توفرت إن حتى جسمانٌة استطاعة فٌه تتوفر ل أخرى وبعبارة... والحركة واإلٌاب الذهاب على درقا غٌر أو مشلول ،

 :التالٌة لألدلة وذلك المالٌة، الستطاعة

َثَنا بخاريال صحٌح فً جاء -ٔ ج   اْبنِ  َعنْ  َعاِصم   أَُبو )َحدَّ ٌْ َمانَ  َعنْ  ِشَهاب   اْبنِ  َعنْ  ُجَر ٌْ َسار   ْبنِ  ُسلَ اس   اْبنِ  َعنْ  ٌَ  َعبَّ

اس   ْبنِ  اْلَفْضلِ  َعنْ  ًَ  َعبَّ ُ  َرِض َثَنا ح اْمَرأَة   أَنَّ  ،َعْنُهمْ  هللاَّ َثَنا إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ َثَنا َسلََمةَ  أَِبً ْبنُ  اْلَعِزٌزِ  َعْبدُ  َحدَّ  اْبنُ  َحدَّ

َمانَ  َعنْ  ِشَهاب   ٌْ َسار   ْبنَ  ُسلَ اس   اْبنِ  َعنْ  ٌَ ًَ  َعبَّ ُ  َرِض ةِ  َعامَ  َخْثَعمَ  ِمنْ  اْمَرأَة   َجاَءتْ  :َقالَ  َعْنُهَما هللاَّ ا :َقالَتْ  اْلَوَداعِ  َحجَّ ٌَ 

خ أَِبً أَْدَرَكتْ  اْلَحجِّ  ِفً ِعَباِدهِ  َعلَى هللاَِّ  َفِرٌَضةَ  إِنَّ  ،هللاَِّ  َرُسولَ  ٌْ ْسَتِطٌعُ  َل  ا  َكِبٌر ا  َش ْسَتِويَ  أَنْ  ٌَ اِحلَةِ  َعلَى ٌَ ْقِضً َفَهلْ  ،الرَّ ٌَ 

مْ » َقالَ  ؟َعْنهُ  أَُحجَّ  أَنْ  َعْنهُ  ع   («ن 

َثِنً مسلم صحٌح فً جاء -ٕ ً   )َحدَّ ج   اْبنِ  َعنْ  ِعٌَسى أَْخَبَرَنا َخْشَرم   ْبنُ  َعلِ ٌْ َثَنا ِشَهاب   اْبنِ  َعنْ  ُجَر َمانُ  َحدَّ ٌْ  ْبنُ  ُسلَ

َسار   اس   اْبنِ  َعنْ  ٌَ ا َقالَتْ  َخْثَعمَ  ِمنْ  اْمَرأَة   أَنَّ  اْلَفْضلِ  َعنْ  َعبَّ خ   أَِبً إِنَّ  هللاَِّ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ هِ  َكِبٌر   َش ٌْ  اْلَحجِّ  ِفً هللاَِّ  َفِرٌَضةُ  َعلَ

ْسَتِطٌعُ  َل  َوُهوَ  ْسَتِويَ  أَنْ  ٌَ ً   َفَقالَ  ،َبِعٌِرهِ  ْهرِ ظَ  َعلَى ٌَ ِب ً»: ملسو هيلع هللا ىلص النَّ ْنهُ  ف ُحجِّ  («ع 

ًَّ  أتى أنه الُعَقٌلً رزٌن أبً ولحدٌث -ٖ عن، ول الُعمرة ول الَحجَّ  ٌستطٌع ل كبٌر   شٌخ   أبً إنَّ : فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النب  الظَّ

ِمر أبٌك عن ُحج  »: فقال  .صحٌح حسن: الترمذي وقال السنن، وأصحاب أحمد رواه ؛«واعت 

 :عالقة ذات أخرى أمور: ا  ابعر

 الرسول أن ذلك ودلٌل القرٌب، غٌر من ٌجوز بل عنه للمحجوج قرٌبا   الغٌر عن الحاج ٌكون أن شرطا   لٌس -ٔ

 تم قد دام ما والبعٌد القرٌب الشخص من ٌجزئ المدٌن عن الدٌن وسداد كالدٌن، والسائلة للسائل جوابه فً جعله ملسو هيلع هللا ىلص

 .المبٌنة الغٌر عن الحج وطشر استوفٌت إذا الغٌر عن الحج فً القرابة شترطت ل ولذلك الشخص، هذا برضا

ًّ  عن للحج بالنسبة -ٕ    أن فٌجب عنه النٌابة حكم فً الغٌر عن الحج ألن عنه، البدل بحج ٌأمر أن فٌجب الح

 هذا ٌشترطون ل ونآخر وفقهاء عنه، بالحج ٌوصً أن علٌه ٌوجبون الفقهاء بعض: خالف ففٌه المٌت أما. بإذنه تكون

 الحج ألن أرجحه ما وهذا هللا، بإذن تجزئ الحجة فهذه منه وصٌة دون عنه حج آخر شخصأ   أن لو عندهم بل الشرط

 بسداد ٌوص لم لو حتى ٌصح المٌت المدٌن عن الدٌن وسداد الدٌن كسداد حدٌثه فً ملسو هيلع هللا ىلص الرسول جعله الغٌر عن

 وعلٌه مات من): الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة فً جاء كما قالوا حٌث والحنابلة، الشافعٌة به ٌأخذ ما فهذا وللعلم... الدٌن

 لم فلو ل، أم بها أوصى سواء دٌونه منها تقضى كما ل أم به أوصى سواء تركته جمٌع من عنه حجاجاإل وجب حج

 عنه حج ولو المٌت عن الحج سقط عنه حج من أرسل أو بنفسه عنه حج فإن عنه، ٌحج أن لوارثه استحب تركة له تكن

 .الوارث( إذن بغٌر دٌنه ٌقضً كما الوارث له نٌأذ لم وإن جاز، أجنبً

 .الدٌون أحكام الحج قضاء على فأجروا بالدٌن الحج ملسو هيلع هللا ىلص النبً تشبٌه ومأخذهم

 بحجة ولبٌك فالن عن بالحج أحرمتُ : بلسانه وٌقول بقلبه ٌنوي األصٌل، عن الحج بأداء المأمور الحاج ٌنوي -ٖ

 .صحٌح فهو القلب بنٌة اكتفى لو ولكن التلفظ، عدم من أفضل والتلفظ... فالن عن

 .المعروفب الحج والتزامات نفقة من ٌحتاجه ما كل ٌأخذ أن الغٌر عن للحاج ٌجوز -ٗ

 عن تكون فالنٌة األصٌل الحاج عن ٌنوب فهو أكثر، أو اثنٌن عن ولٌس واحد عن فقط ٌكون الغٌر عن الحج -٘

 .واحد

ي بغًٌن -ٙ ُته تكون وأن البدل، لحج واألمانة الصدق أهل تحرِّ ٌِّ ب ولٌس تعالى؛ هلل ن  ...التكس 

 .وأحكم أعلم وهللا المسألة هذه فً أرجحه ما هذا

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

  هـٕٗٗٔ شوال ٖٓ

 مٕٕٔٓ/ٙٓ/ٔٔ الموافق

 :الفٌسبوك على)حفظه ّللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2946163935629611 
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