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Asy-Syaikh Rabi’ bin Hady al-Madkhaly haﬁzhahullah
Pertanyaan: Apakah hukum haji badal untuk menggantikan orang lain?
✅ Jawaban: Padanya terdapat sedikit perbedaan pendapat, di sana ada perkara yang
disepakati oleh para ulama dan ada yang mereka perselisihkan. Perkara yang disepakati
adalah bahwa seseorang boleh menghajikan kerabatnya.
Karena pertanyaan-pertanyaan (yang diajukan kepada Rasulullah) semuanya datang, yaitu:
“Ayahku meninggal dalam keadaan belum berhaji.” “Ibuku meninggal dalam keadaan belum
berhaji.” “Ayahku terkena kewajiban haji, namun beliau telah tua renta.” dan seterusnya.
Yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang ayah dan ibu.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu alaihi was sallam mendengar seseorang
mengatakan, “Labbaik ’an Syubrumah.” Maka beliau bertanya, “Siapa Syubrumah?” Dia
menjawab, “Saudaraku atau kerabatku.” Lalu beliau bertanya, “Apakah engkau telah berhaji
untuk dirimu sendiri?” Dia menjawab, “Belum.” Maka beliau bersabda:
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“Berhajilah untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, kemudian berhajilah (tahun berikutnya)
untuk Syubrumah!” (HR. Abu Dawud dan selainnya, lihat; Irwaul Ghalil no. 994 dan ashShahih al-Musnad no. 629 -pent)
Sebagian ulama membatasi pihak yang berhak menggantikan haji hanya bagi kerabat dan
melarang untuk mengupah orang lain. Dan upah ini telah menjadi perdagangan pada banyak
orang.
Ada orang yang datang berdusta dan mengambil tujuh atau delapan kali haji. Yaitu dengan
tujuan untuk menghajikan si fulan, dan dia mengambil upah dari orang ini dan itu, padahal
tidak diketahui apakah dia benar-benar menghajikan untuk seseorang ataukah tidak?!
Sehingga dalam masalah ini terjadi sedikit perkara yang meluas.
Syaikhul Islam dalam masalah ini memiliki pendapat yang bagus, beliau mengatakan:
 ﻓﻠﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ،إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﻋﻨﺪه رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﻣﺎل
 وإن ﻛﺎن ﻗﺼﺪه اﻟﻤﺎل؛ ﻟﻴﺲ ﻫﻤﻪ إﻻ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎل وﻟﻴﺲ ﻫﻤﻪ أن ﻳﺤﺞ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ،ﻗﺼﺪه وﻏﺎﻳﺘﻪ وﻳﻨﻔﻊ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻨﻔﻊ أﺧﺎه
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.أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ
“Jika orang yang mengambil upah tersebut dia memiliki keinginan untuk berhaji lagi tetapi
dia tidak memiliki uang, maka boleh baginya untuk mengambil uang tersebut untuk
membantunya mewujudkan niat dan tujuannya serta memberi manfaat untuk dirinya sendiri
dan saudaranya. Tetapi jika tujuannya hanya untuk mendapatkan harta, tidak ada
keinginannya selain mengambil upah dan tidak memiliki keinginan untuk berhaji, maka ini
”termasuk memakan harta manusia dengan cara yang bathil.
***
Sumber : http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=47&id=787
اﻟﺴﺆال  :ﻣﻘﺪم ﻣﻦ  :إدارة اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﺞ اﻟﺒﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ؟
اﻟﺠﻮاب
ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺨﻼف؛ ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻓﻴﻪ وﺷﻲء ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﻤﺮء ﻳﺤﺞ ﻋﻦ
ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻷن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺟﺎءت“ :ﻣﺎت أﺑﻲ وﻟﻢ ﻳﺤﺞ””،ﻣﺎﺗﺖ أﻣﻲ وﻟﻢ ﺗﺤﺞ”“ ،أﺑﻲ أدرﻛﺘﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ وﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﻴﺮ”
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ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس! ﻳﺄﺗﻲ أﻧﺎس ﻳﺪﺟﻠﻮن وﻳﺄﺧﺬون ﺳﺒﻊ أو ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺣﺠﺞ! ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﻢ أﻧﻪ ﻳﺤﺞ ﻋﻦ ﻓﻼن وﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا وﻳﺄﺧﺬ
.ﻣﻦ ﻫﺬا… وﻣﺎ أدري ﻫﻞ ﻳﺤﺞ ﻋﻦ أﺣﺪ أو ﻻ؟! ﻓﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﻟﻪ رأي ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا؛ ﻗﺎل :إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﻋﻨﺪه رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﻣﺎل ،ﻓﻠﻪ أن
ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺼﺪه وﻏﺎﻳﺘﻪ وﻳﻨﻔﻊ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻨﻔﻊ أﺧﺎه ،وإن ﻛﺎن ﻗﺼﺪه اﻟﻤﺎل؛ ﻟﻴﺲ ﻫﻤﻪ إﻻ أن
.ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎل وﻟﻴﺲ ﻫﻤﻪ أن ﻳﺤﺞ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ
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