 ‐ 142234اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓ أداء اﻟﻌﻤﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ
اﻟﺴﺆال
ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻣﺔ اﻟﻤﺮﻣﺔ أﻗﻮم ﺑﺘﻮﻛﻴﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ﻷداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﻌﻤﺮة ﻋﻦ واﻟﺪﺗ وﺟﺪﺗ اﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ
أﺳﺄل اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﻫﻞ إن رﻏﺒﻮا ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻷداء اﻟﻌﻤﺮة ﻋﻦ ذوﻳﻬﻢ اﻷﻣﻮات  .ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ  300درﻫﻢ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻮﻓ ﻳﻘﻮم ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﺮة ﻋﻨﻪ  ،ودوري أﻧﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ وﺑﻴﻦ اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء  ،وأﺗﺤﻤﻞ أﻧﺎ دﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟ اﻟﺨﺎص  ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل أﺣﻴﺎﻧﺎً  20درﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻮاﻟﺔ ﺗﺜﺮ أو ﺗﻘﻞ  .ﺳﺆاﻟ ﻫﻮ ﻫﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺮوه أم
ﻣﺤﺒﺐ ؟ وﻫﻞ ﻟ أﻧﺎ اﺟﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧ أﺳﻬﻞ اﻷﻣﻮر ﻋﻠ اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء  ،وﻛﻮﻧ ﻛﺬﻟﻚ أﺑﺬل ﺟﻬﺪا ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻷﻗﻮم
ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  ،وأدﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ دون أن أﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ؟ أﻋﻠﻢ ﺑﺄن اﻷﻓﻀﻞ أن أﻗﻮم أﻧﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﺮة ﻋﻦ أﻣ وﺟﺪﺗ ، وﻟﻦ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷﻣﺮ وزﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻌﻤﺮة ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ  .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻣﺎ أﻗﻮم
ﺑﻪ ﻫﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ، ﻣﻦ دون اﺑﺘﻐﺎء أﻳﺔ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ .ﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻪ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﻻ ﺣﺮج ﻓ اﻻﻋﺘﻤﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ  ،وﻋﻦ اﻟﺤ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ أداء اﻟﻌﻤﺮة ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﺒﺮ أو ﻣﺮض ﻻ ﻳﺮﺟ ﺑﺮؤه  ،وﻓﺎﻋﻞ ذﻟﻚ ﻣﺤﺴﻦ
ﻣﺄﺟﻮر إن ﺷﺎء اﻟﻪ .
وﻻ ﺣﺮج ﻓ دﻓﻊ ﻣﺎل ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ  ،ﻟﻦ ﻳﻨﺒﻐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﺑﻪ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺼﻼح وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﺎم  ،ﻋﻠ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺑﺄداء ﻣﺎ وﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ  ،أو ﻳﺨﺒﺮ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻮﻛﻞ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ  ،ﻷن ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻗﺪ ﻳﺮﺿ ﺑﺈﻧﺎﺑﺘﻪ ﻓ ذﻟﻚ  ،ﻟﺜﻘﺘﻪ ﺑﻪ  ،ﻟﻦ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ
أن ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ .
ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻋﻤﻦ وﻛﻞ ﺷﺨﺼﺎً ﻟﻴﺤﺞ ﻋﻦ أﻣﻪ  ،ﺛﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ أﺧﺬ وﻛﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة،
ﻓﻤﺎ اﻟﺤﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ أﻓﺘﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﻮراً ﻟﻢ؟
ﻓﺄﺟﺎب ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ  :اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﻮن ﺣﺎزﻣﺎً ﻓ ﺗﺼﺮﻓﻪ  ،وأن ﻻ ﻳﻞ اﻷﻣﺮ إﻻ إﻟ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻤﺌﻦ إﻟﻴﻪ ﻓ دﻳﻨﻪ ،
ﺑﺄن ﻳﻮن أﻣﻴﻨﺎً ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي وﻛﻞ إﻟﻴﻪ  ،ﻓﺈذا أردت أن ﺗﻌﻄ ﺷﺨﺼﺎً ﻟﻴﺤﺞ ﻋﻦ أﺑﻴﻚ اﻟﻤﺘﻮﻓ
أو أﻣﻚ  ،ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﺨﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ ﻓ ﻋﻠﻤﻪ وﻓ دﻳﻨﻪ ؛ وذﻟﻚ ﻷن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺟﻬﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻓ أﺣﺎم
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اﻟﺤﺞ  ،ﻓﻼ ﻳﺆدون اﻟﺤﺞ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐ ، وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ ﻓ أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻣﻨﺎء  ،ﻟﻨﻬﻢ ﻳﻈﻨﻮن أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،وﻫﻢ ﻳﺨﻄﺌﻮن
ﻛﺜﻴﺮاً  ،وﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﻨﺒﻐ أن ﻳﻌﻄﻮا إﻧﺎﺑﺔ ﻓ اﻟﺤﺞ ﻟﻘﺼﻮر ﻋﻠﻤﻬﻢ  ،وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻮن ﻋﻨﺪه ﻋﻠﻢ ﻟﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﺘﺠﺪه
ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ أو ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ  ،ﻟﻀﻌﻒ أﻣﺎﻧﺘﻪ ودﻳﻨﻪ  ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐ أن ﻳﻌﻄ ، أو أن ﻳﻮﻛﻞ إﻟﻴﻪ أداء
اﻟﺤﺞ .
ﻓﻌﻠ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻨﻴﺐ ﺷﺨﺼﺎً ﻓ اﻟﺤﺞ ﻋﻨﻪ أن ﻳﺨﺘﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺪه ﻋﻠﻤﺎً وأﻣﺎﻧﺔ  ،ﺣﺘ ﻳﺆدي ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻋﻠ اﻟﻮﺟﻪ
اﻷﻛﻤﻞ.
وﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ذﻛﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ أﻧﻪ أﻋﻄﺎه ﻟﻴﺤﺞ ﻋﻦ واﻟﺪﺗﻪ  ،وﺳﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻪ أﺧﺬ ﺣﺠﺎت أﺧﺮى ﻟﻐﻴﺮه  ،ﻳﻨﻈﺮ  :ﻓﻠﻌﻞ ﻫﺬا
اﻟﺮﺟﻞ أﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺎت ﻋﻦ ﻏﻴﺮه  ،وأﻗﺎم أﻧﺎﺳﺎً ﻳﺆدوﻧﻬﺎ وﻗﺎم ﻫﻮ ﺑﺄداء اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺎﺑﻪ  ،وﻟﻦ ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻺﻧﺴﺎن أن
ﻳﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ؟ أي ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ ﻓ اﻟﺤﺞ  ،أو ﻓ اﻟﻌﻤﺮة  ،ﺛﻢ ﻻ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ذﻟﻚ ،
ﺑﻞ ﻳﻠﻬﺎ إﻟ ﻧﺎس آﺧﺮﻳﻦ؟
ﻓﻨﻘﻮل ﻓ اﻟﺠﻮاب  :إن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز وﻻ ﻳﺤﻞ  ،وﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ  ،ﻓﺈن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺎﺟﺮون ﻓ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،
ﺗﺠﺪﻫﻢ ﻳﺄﺧﺬون ﻋﺪة ﺣﺠﺞ  ،وﻋﺪة ﻋﻤﺮ  ،ﻋﻠ أﻧﻬﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ  ،وﻟﻨﻪ ﻳﻠﻬﺎ إﻟ ﻓﻼن وﻓﻼن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻤﺎ
أﺧﺬ ﻫﻮ  ،ﻓﻴﺴﺐ أﻣﻮاﻻ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ  ،وﻳﻌﻄ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﺿﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻄﻮه ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺞ أو اﻟﻌﻤﺮ  ،ﻓﻌﻠ اﻟﻤﺮء أن ﻳﺘﻘ اﻟﻪ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓ إﺧﻮاﻧﻪ وﻓ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻷﻧﻪ إذا أﺧﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻓﻘﺪ أﺧﺬه ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ  ،وﻷﻧﻪ إذا اؤﺗﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺧﻮاﻧﻪ ﻋﻠ أﻧﻪ ﻫﻮ
اﻟﺬي ﻳﺆدي اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻞ ذﻟﻚ إﻟ ﻏﻴﺮه  ،ﻷن ﻫﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﺿﺎه ﻣﻦ أﻋﻄﺎه ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺞ أو ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﺮ " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ" ).(154 /21
وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻤﻌﺘﻤﺮ ﻋﻨﻪ  ،وﻣﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓ اﻟﺤﻮاﻟﺔ  ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘ ﻳﺮﺟ
ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮ واﻟﺜﻮاب إن ﺷﺎء اﻟﻪ  ،ﻷن اﻟﺪال ﻋﻠ اﻟﺨﻴﺮ ﻛﻔﺎﻋﻠﻪ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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