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 بيع تأشيرة الحج في الفقه اإلسالمي
Selling the Hajj Permit Visa according to Islamic Fiqh 

 Penjualan Visa Haji dalam Fiqh Islam 
 

 *زيد الكيالني  جمال أحمد
 ملخص البحث                                                  

وأنل ، أوهلا عن حتديد أعداد احلجاج وأنواعل وحكمل؛ ا البحث يف ثالثة مباحثجاء هذ
ملا فيل من مصلحة ا افظة على أرواح احلجيج بسبب التزاحم الشديد يف أر  ؛ جائز

أنل خصص لك  دولة إسالمية حصة ، لضيقها عن استيعاب أعدادهم املتزايدة؛ املشاعر
واملبحث الثاين عن التكييو ، دد سكاهنابنسبة ألو حاج لك  مليون نسمة من ع

وأهنا ح  جمرد  تص مبنفعة مالية زوز التنازل عنها مقاب  ، الشرعي لبيع تأشريات احلج
واملبحث الثالث عن صور بيع تأشريات احلج املنتشرة بني ، عو  بشروط خمصوصة

بب الرئيك وقد توص  البحث إىل نتائج من أمهها أن الس، واحلكم الشرعي فيها، الناس
 دودية املقاعد ؛ يف  هور ما يسمى بيع احلج التنافك الشديد على شراء تأشرياتل

وأن تأشرية احلج من احلقو  ، املخصصة لك  دولة مع االزدياد املستمر يف عدد السكان
ويوصي البحث بضرورة إعادة النظر يف احلصص املقررة ، الردة اله زوز بيعها بضوابط

وال سيما أنل مضى على نظام التحديد ، حكومة اململكة العربية السعودية للدول من قب 
 أسثر من ثالثني عاًما من دون مراجعة أو تعدي .

 .تأشرية احلج، احلقو  الردة، أعداد احلجيجالكلمات الر يسة: 
Abstract 

This research, entitled "Selling the Hajj Permit Visa according to Islamic 

Fiqh,” contains three sections, introduction, and a conclusion which states the 

most significant findings and recommendations. The first part touched on the 
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issue of limiting thenumber of pilgrims, and its ruling according to Islamic 

rule. Limiting the number of pilgrims is permissible because it is in the interest 

of protecting their lives.As a result use of the overcrowding in the holy places 

and the shrines and due to the increasing number ofkeen pilgrims to perform 

the Hajj, their number was determined for each Islamic country according to its 

population, which equals one thousand per million of its people. In the second 

section, I showed the legal adaptation of the selling of Hajj permit visas, and it 

is a personal right. The person can waive this right for financial benefits in 

return for compensation under specific terms. In the third section, I presented 

ways of selling Hajj permits visas which are spread among people, I described 

each way and identified the Shariah ruling of it. In the end, the research 

concluded that the main reason for the emerging of the so-called selling of Hajj 

permit is the intense competition to buy the Hajj permits, due to the limitations 

of pilgrims number for each country with a continuous increase in the 

population. The research also concluded, and that Hajj permit is one of the 

personal rights that can be sold under specific constraints. The researcher 

recommends the need to reconsider the quotas for countries by the Government 

of the Kingdom of Saudi Arabia, as the same selection system is being 

implemented for the last thirty years without revision or amendment.  

Keywords: Determinating of pilgrims number, personal rights, selling of hajj 

permit visa. 

 
 

                 Abstrak 

Kajian ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama menyentuh isu 

kuota jemaah haji; jenis-jenis dan hukumnya dalam Islam. Penentuan kuota 

jumlah jemaah haji hukumnya harus dan dibenarkan demi kepentingan 

melindungi nyawa jemaah haji kerana berlaku kesesakan di tanah suci dan 

ianya disebabkan oleh peningkatan bilangan jemaah yang berminat untuk 

melaksanakan haji. Bilangan mereka ditentukan mengikut jumlah 

penduduknya iaitu seribu bagi satu juta penduduk. Di bahagian kedua, kajian 

ini memperlihatkan penyesuaian undang-undang penjualan visa haji, dan 

ianya adalah hak peribadi. Seseorang itu boleh mengetepikan hak ini untuk 

faedah kewangan sebagai ganti pampasan berdasarkan syarat-syarat tertentu. 

Di bahagian ketiga, kajian ini menerangkan cara menjual visa haji yang 

tersebar luas di kalangan orang ramai, dan menerangkan setiap cara dan 

hukum-hukum terhadap cara-cara tersebut. Kajian mendapati bahawa sebab 

utama munculnya penjualan visa haji adalah kerana persaingan sengit untuk 

membeli visa haji akibat penentuan kuota jemaah haji bagi setiap negara 

serta peningkatan populasi yang terus meningkat. Kajian ini juga 

menyimpulkan bahawa visa haji adalah salah satu hak peribadi yang boleh 

dijual di bawah syarat-syarat tertentu. Kajian mengesyorkan keperluan untuk 

menimbang semula kuota bagi setiap negara oleh Kerajaan Arab Saudi 

kerana sistem pemilihan yang sama sudah dilaksanakan selama tiga puluh 

tahun yang lalu tanpa semakan atau pindaan. 

Kata kunci: Kuota jemaah haji, hak peribadi, penjualan visa 

haji. 
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 مقدمة 
 

، ر املقدسة ألداء رسن احلج بيسر وسهولةاألص  أن لك  مسلم احل  يف الوصول إىل املشاع
ولكن طرأت عوار  دفعال اململكة ، ما أمكن ذل ؛ من غري عقبات أو قيود أو موانع

، بسبب ازدياد أعداد احلجيج ؛ العربية السعودية إىل إجراءات تنظم عملية أداء املناس 
وحصول ، وعدم قدرة أر  املشاعر على استيعاهبم الجتماعهم يف زمان وصعيد واحد

فحددت أعداد ، وما ترتب عليل من إزها  أنفك وأرواح، التزاحم والتدافع الشديد بينهم
وقد أدى هذا ، وخصصال لك  دولة حصة تص  إىل ألو حاج لك  مليون نسمة، احلجيج

وأصبح مومسل سوقًا رائجًة لبيع ، اإلجراء التحديدي إىل تنافك الناس على مقاعد احلج
 ال لذل  صور خمتلفة سثر السؤال عن حكمها الشرعي.فاسُتحدث، التأشريات

 

 آلية توزيع الحصص على الدول
 

 ونواع تحديد وعداد الحجي  ودوافع ووال:  
 هناك نوعان لتحديد أعداد احلجيج: -و
ختصيص عدد حمدد من مقاعد احلج لك  دولة  أي؛ التحديد العددي أحدمها -

وال يزاد عليل ، نسمة ألو حاجحبيث يكون لك  مليون ، تتناسب مع عدد سكاهنا
وهذا وف  اتفا  وزراء ، وتقد  ا دمة الالزمة هلم يف يسر، لضمان سالمة احلجاج

خارجية الدول اإلسالمية يف اجتماعهم الذي انعقد يف اململكة األردنية اهلامشية سنة 
 .1م5588هد/5058
إال بعد أي عدم السماح للشخص أن ثج مرة أخرى ؛ التحديد الزمن واآلخر -

سما هي احلال ملن أراد احلج ،  مرور زمن معني على احلجة األوىل تقدر خبمك سنوات
فقد تقرر أن على س  من أراد احلج من داخلها التقدم ، داخ  اململكة العربية السعودية

                                                 
 ، زكم تحديد وعداد الحجاج والمد  ال منية بين زجة ووخرىالشتدي، الشريو هاشم،  يُنظر: 1

http://almoslim.net/node/217782. 

http://almoslim.net/node/217782
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وإن سب  لل ذل  مل يعط ، بطلب تصريح ألداء النس  شرط أال يكون قد أداه مسبًقا
ويعاقب س  من ، 1مخك سنوات من تصرثل األخري للحج التصريح إال بعد مضي

 .2 الو هذا اإلجراء بالغرامة والسجن ملدد متفاوتة طب  ملخالفتل
 

 من دوافع حتديد أعداد احلجيج: -ب
 حتقي  مبدأ تكافؤ الفرص أمام مجيع الراغبني يف أداء مناس  احلج. -
ا من دون حصول تدافع يؤدي إتاحة الال أمام احلجيج ألداء مناس  احلج أداء آمنً  -

 وال سيما بعد ازدياد أعداد احلجيج وحمدودية مساحة أر  مشاعر احلج.، إىل التهلكة
سواء أسان ذل  بالسكن أم با دمات ، توفري ا دمات الالزمة للحجيج -

سما يساعد هذا التحديد الدولة على تنفيذ ،  وغري ذل ، املرورية أو الصحية أو الغذائية
 .3األماسن املقدسةخطط تطوير 

 

 : زكم تحديد وعداد الحجي اثاني
 :4وحجتهم يف ذل  ما يأيت، ذهب العلماء املعاصرون إىل جواز حتديد أعداد احلجيج

ن ني  ﴿: قولل  - س  ُح 
ُنوا  إنَّ اهلل  ثُ ب  امل س  ُلك ة  وأح   ﴾وال تُلُقوا  ب أي د يُكم  إىل التدَّه 

 (.193)البقرة: 
مع ازدياد  -الال أمام مجيع الناس الراغبني يف احلج ليحجوا  وجل الداللة أن فتح

، مما يوقع الناس يف املهال  بسبب التدافع بينهم، يؤدي إىل التزاحم -أعدادهم اهلائلة 
 ويف التحديد حفظ للنفوس واألرواح.
                                                 

 يُنظر: الساب  نفسل. 1
 .75566http://www.alriyadh.com/10، ال حة عقوبات من يحاوأ الح  من دون تصريحيُنظر:  2
 .زكم تحديد وعداد الحجاج والمد  ال منية بين زجة ووخرىيُنظر: الشتدي،  3
؛ 00/55/0555 تحديد وعداد الحجاج  رور  وانعية وم متاهة سياسية؟الشعالن، علي، يُنظر: الساب  نفسل؛  4

نيود الح  بين ، عنان، عماد /؛http://yasaloonak.net ،8/9/8063، فق  الح  والعمر عفانة، حسام عفانة، 
 ، وسالة نون بوسال.الدوافع السياسية وتع ي  الموارد االنتصادية للسعودية
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ر  ﴿: قولل  - ر  وال يُر يُد ب ُكُم الُعس   (.185﴾ )البقرة: يُر يُد اللَُّل ب ُكُم الُيس 
 .وجل الداللة أن يف حتديد األعداد تيسريًا على الناس يف أداء املناس  ورفًعا للحرج عنهم

ومن دون حتديد ، القيام على خدمة احلجيج و يوف الرمحن واجب شرعي -
وبالتحديد ، عدد احلجيج قد تفوت هذه ا دمة أو يصعب القيام هبا لكثرة األعداد

 .1واجب إال بل فهو واجبيتحص  مقصود ا دمة وما ال يتم ال
ومجلة القول أن من يتدبر أسباب ودوافع مسألة حتديد أعداد احلجيج يص  إىل 

ملا فيل من مصلحة  اهرة و رورة وا حة ، اجلزم للقول مبشروعية هذا اإلجراء التنظيمي
 تستدعي هذا الفع .

 

 صور بيع تأشيرة الحج وحكمها في الفقه اإلسالمي
 

 مقعد الح  الذ  ابتسب  بطريق القرعةالصور  األولى: بيع 
تثري اهتمام سثريين يف سيفية  2مسألة احلصول على مقعد للحج بطريقة القرعة

فه  ث  ملن حص  على مقعد عن طري  القرعة بيعلن لإلجابة على ، التعام  معها
 السؤال ال بد من بيان أحوال هذه الصورة.

 وحص  على مقعد:، ابتداءً  : إذا تقدم للقرعة بنية احلجالحالة األولى
                                                 

، حتقي  خلي  منصور )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، ونوار البروي في ونوا  المرويالقرايف، أمحد بن إدريك،  1
 .511، ص5(، جهد5058

سهم اإلنسان، وهي طريقة من طر  القسمة تستخدم لتطييب  القرعة لغًة السهم والنصيب، وشرًعا ما يتعني بل 2
القلوب وإزاحة  مة املي ، وعادة ما جتري عند ا الف وعدم التعيني، وهي مشروعة باتفا  الفقهاء، وعمد م يف 

ح ض ني   ﴿: حكاية عن يونك  تعاىل ذل  قولل ُد 
اهلل  (، وعن عائشة ر ي141﴾ )الصافات: ف س اه م  ف ك ان  م ن  امل

 إذا أراد سفرًا أقرا بني نسائل، فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معل". عنها؛ قالال:" سان رسول اهلل 
؛ 5850ص، 0(، ج0558 ،1)بريوت: عامل الكتب، ط معجم الل ة العربية المعاصر يُنظر: عمر، أمحد خمتار،  

، 5(، جياء الااث العريب، د.ط، د.ت)بريوت: دار إح الشداية في شرل المبتد املرغناين، علي بن أيب بكر، 
، 1، حتقي  حممد زهري الناصر )جدة: دار طو  النجاة، طالصحيح الجامعالبخاري، حممد بن إمساعي ، ؛ 051ص

 .0188هد( ستاب الشهادات، باب القرعة يف املشكالت، احلديث 5000
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إفالس... ، مث طرأ لل ما مينعل من ا روج )مر ، وأعد  لل عدتل، فمن نوى احلج
 فهذه احلالة ال ختلو من أمرين:؛ وأراد أن يبيع مقعده وحقل يف احلج، إخل(

فهو ، أن يكون الشخص دفع مثن املقعد ورسوم احلج وبذل فيل الثمن أحدمها -
ملقعد إىل جهة االختصاص اله نظمال قرعة احلج حبسب األصول با يار: إما أن يرد ا

، مراعاة ملن لل ح  األولوية حبسب الاتيب؛ وهذا األوىل، ويساد ما دفعل إليها من مال
وإما أن بيعل إىل شخص آخر يريد احلج شرط أن يكون ذل  بثمن املث  من دون زيادة 

 فإن باعل بزيادة فإنل ال ث .، ربح
، مل يدفع مثنل؛ وحص  عليل بالقرعة، يكون من استسب مقعد احلجواآلخر أن  -

وآمث على ، واملال الذي حص  عليل ال ث ، فلو فع  فالبيع غري جائز، وأراد أن يبيعل
، 1وذهب إىل هذا القول أغلب العلماء املعاصرين ودور اإلفتاء يف العامل اإلسالمي، فعلل

 وذل  ملا يأيت:
فليك ، لعدم بذلل املال يف سبي  احلصول عليل، يمة ماليةمقعد احلج ال ميث  ق .5

وما حص  عليل من مال ، مبال متقوم شرًعا حىت يكون حمال  للمعاو ة بالبيع والشراء
 مقاب  هذا البيع يدخ  يف باب أس  أموال الناس بالباط .

مقعد القرعة عم  إداري يقوم على املصلحة لتنظيم عملية احلصول على فرصة  .0
ال املعاو ة والكسب املايل. ويف هذا السيا  يقول عبد الوهاب طل عضو المع ، حلجا

مث ، الفقهي العراقي: "... ويف حال تسجي  الشخص للحج بنية خالصة لوجل اهلل
واجهتل صعوبة يف أداء الفريضة فإن األفض  يف مث  هذه احلالة أن يعطي تأشرية أو 

ها بسعر التكلفة شرط عدم وجود نية مسبقة لبيع مع جواز بيع، مقعد احلج لغريه هبة
 .2حج الفريضة أثناء تسجيلل منذ البداية"

                                                 
ر نوح القضاة، والدستور عبد الرمحن الداك، منهم: الشيخ ابن عثيمني، والعالمة حممد سعيد رمضان البوطي، والدستو  1

 والدستور خالد املصلح، ووليد يوسو، ودور اإلفتاء: السعودية، واألردنية، الفلسطينية، واجلزائرية.
 .8/9/0551، تقرير في صحيمة العربي الجديدالعبيدي، أمري،  2
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وذهب إىل أن للشخص الذي ، وخالو عبد الرمحن السعدي ما قالل األسثرون
أن يتنازل عن حقل ؛ ومل يستطع أن ثج لعار ،  هرت لل قرعة واستسب مقعد احلج

احلج عليل بسبب ختلو شرط االستطاعة لعدم وجوب ؛ يف املقعد مقاب  عو  مايل
فمقعد احلج ح  سسائر احلقو  زوز ، وسواء سان حمتاًجا للنقود أم غري حمتاج، والقدرة

 .1االستعا ة عنل مبال
والراجح ما ذهب إليل أغلب العلماء املعاصرين ودور اإلفتاء يف العامل اإلسالمي من 

ال سيما أنل مل يبذل يف سبي  احلصول و ، فأدلتهم  اهرة يف الرجحان، عدم جواز البيع
 على مقعد احلج مااًل.
أن يتقدم الشخص لقرعة احلج للحصول على مقعد أو تأشرية بنية  :الحالة الثانية

 بيعل والتكسب من ذل  ابتداًء:
يقول عبد الوهاب طل: "... وإن ؛ هذا الفع  وهذه النية ال حت  ويأمث من فع  ذل 

، 2لتأشرية احلج مع وجود نية لديل لبيع املقعد الذي سيحص  عليل"اإلمث يقع على من يتقدم 
واساداد ما دفعل من تكاليو ، وينبغي إرجاا املقعد إىل جهة االختصاص املنظمة لبعثة احلج

 :3وثظر عليل بيع املقعد الذي حص  عليل للتكسب ملا يأيت، فقط من دون زيادة
، وفسادها يفسد العم  وثبطل، ايشاط لصحة العبادة وجود النية وصالحه .5

إمنَّ ا األع م اُل »يقول:  والرسول ، فضاًل عن أنل زع  العبادة حماًل للتبذل املايل
فيجب أن تكون نية الشخص املتقدم للحج ، 4«وإمنَّ ا ل ُك ِّ ام ر    م ا ند و ى...، ب الندِّيَّات  

 التكسب بالعبادة. ال، ويرغب يف حتقي  فر  من فرو  اإلسالم، خالصة هلل 
، ألنل غري مستح  لذل ؛ ال زوز ملن ال يريد احلج أن يتقدم للقرعة ابتداءً  -0 

                                                 
 /.alwasat.com-http://www.alomah، مونع األمة الوسطيُنظر: السعدي، عبد الرمحن،  1
 .8/9/0551، تقرير في صحيمة العربي الجديدالعبيدي، أمري،  2
 .http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=141297يُنظر:  3
 .5، احلديث ، باب بدء الوحي، سيو سان بدء الوحي إىل رسول اهلل صحيح البخار البخاري،  4
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وإن  هر لل مقعد أو ، لتعديل على حقو  اآلخرين، ويأمث على فعلل إن سان يعلم احلكم
وعليل رد ه إىل املشاي إن سان حي ا ، فإن املال سحال ال ث ؛ تأشرية للحج مث باعل

 ل إن سان ميًتا.ولورثت
 

 الصور  الثانية: ون ييخذ موظا وزار  األوناف ماال  من آخر ليح  ب  عن 
ويتقا ى ، يقوم مو و وزارة األوقاف الذي  رج مع بعثة احلج مرشًدا أو إداري ا

باحلج عن غريه ، راتبل باإل افة إىل إسرامية مالية عن عملل مرشًدا ومساعًدا للحجيج
وقد اختلو أه  العلم يف هذه ، ميًتا مقاب  مبلا من املال يدفع لل سواء سان حي ا أم
 املسألة على قولني:

أن زوز احلج ، 1ذهب إليل مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلةوزدهما 
أو سان حي ا عاجزًا عن احلج ملر  ال يرجى ، عن غريه إذا سان ميًتا ومل ثج عن نفسل

د سن وهرم ال يستطيع معل السفر والرسوب على الراحلة إال مبشقة  أو لك، برؤه وشفاؤه
قال ابن قدامة: "ال زوز أن يستنيب يف احلج الواجب من ، وال زوز ذل  للقادر، سبرية

قال ابن املنذر: أمجع أه  العلم أن من عليل حجة ، يقدر على احلج بنفسل إمجاًعا
واستدل اجلمهور على ، 2ج غريه عنل"اإلسالم وهو قادر على أن ثج ال زز  أن ث

 –ر ي اهلل عنهما  –جواز اإلنابة احلج عن غريه عند عدم القدرة مبا ما رواه ابن عباس 
إن فريضة اهلل ؛ قالال: يا رسول اهلل؛ قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداا

فه  ، راحلةعلى عباده يف احلج أدرسال أيب شيًخا سبريًا ال يستطيع أن يستوي على ال

                                                 
املوصلي، عبد ؛ 050ص ،0(، ج0550)بريوت: دار الفكر، د.ط،  زاشية رد المحتارابدين، حممد أمني، ابن ع 1

، 5(، ج5500)القاهرة: مطبعة ومكتبة عيسى البايب احللي، د.ط،  االختيار لتعليل المختاراهلل بن حممود، 
(، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)بريوت:  المشذب في فق  ا مام الشافعيالشريازي، إبراهيم بن علي، ؛ 505ص
 .000ص، 0(، جهد5050، 1)بريوت: دار الفكر، ط الم ني؛ ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، 011، ص5ج
 .000ص، 0، جالم نيابن قدامة،  2
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أوأحج ، ومل حتج ويف رواية: "إن أمي ماتال، 1«"ند ع م  »قال: ، يقضي عنل أن أحج عنلن"
 .2"«ند ع م  »عنهان قال: 

 .من العبادات باإلنابة عند عدم القدرة بالنفك وجل الداللة على صحة قضاء دين اهلل 
سما ،  زملوال يل، ذهب فيل اإلمام مال  إىل عدم وجوب احلج على العاجز الثاني

فم ل ُ  الزاد والراحلة عند عدم اإلطاقة البدنية ، ال زز  أن يستأجر من ثج عنل بالنيابة
ول لَّل  ع ل ى النَّاس  ﴿: واستدل بقولل ، ويسقط عنل فر  احلج، ال يعد بل مستطيًعا

ت ط اا  إل ي ل  س ب يالً  ج  البد ي ال  م ن  اس  من عجز عن  ووجل الداللة أن، (50)آل عمران:  ﴾ح 
 وال يطالب بل.، السفر إال مبشقة بالغة يُعد  غري مستطيع احلجَّ 

 لقوة األدلة اله اعتمد عليها أصحابل.؛ والراجح واألوجل القول األول
زوز ملو و األوقاف أن ثج عن غريه مقاب  أجرة يأخذها ؛ وبناًء على ما سب 

يأخذه من و يفتل من أجر أو وال عالقة بني ما ، منهم حبسب رأي مجهور الفقهاء
فما يأخذه من و يفتل يكون ، إسرامية وبني ما يأخذه من الناس مقاب  احلج عنهم

وتدفع لل إسرامية ومكافأة مالية لقيامل على شؤون احلجيج ، مقاب  القيام بعملل
وال مانع من اجلمع بني ، وأما ما يأخذه من الناس فمقاب  احلج عنهم، ورعايتهم
 وُيشاط لصحة احلج عن غريه مقاب  مال ما يأيت:، 3األمرين
ملا ؛ 4وهذا قول الشافعية واحلنابلة، أن يكون النائب قد حج عن نفسل أوالً  -

مسع رجاًل يقول: "لبَّي  اللهم عن  أن الرسول  -ر ي اهلل عنهما  -روى ابن عباس 

                                                 
 .5800، ستاب املناس ، باب احلج عمن ال يستطيع الثبوت على الراحلة، احلديث صحيح البخار البخاري،  1
( باب ما جاء 5558، حتقي  بشار عواد )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، د.ط، السننمد بن عيسى، الامذي، حم 2

 .505عن الشيخ الكبري وامليال، احلديث 
 .http://yasaloonak.net، مونع يسيلونكيُنظر: عفانة، حسام الدين،  3
 .000، ص0، جالم نيابن قدامة، ؛ 011ص ،5، جالمشذبيُنظر: الشريازي،  4



 م1448ه4114رابع وألاربعون . العدد ال الثاني والعشرونالتجديد ـــ املجلد   018

 

بد ر م ُةن»قال: ، شدمة" ح ج ج ال  ع ن  »قال: ، أو قريب"، قال: "أٌخ يل، «وم ن  ش 
ن جَّ ع ن  ند ف س    »قال: ، قال: "ال"، «ند ف س    بد ر م ة  ، ح  جَّ ع ن  ش   .1«مُثَّ ح 

، داللة احلديث على أن احلج عن غري قب  احلج عن النفك ال زز  وجل الداللة
ويف رواية عن أمحد ، ويقع عن نفسل، ولو حجَّ عن غريه قب  نفسل بط  عن ا جوج عنل

ألن ؛ وال يصح عن نفسل، ألن النص أبطلل؛ فال يصح عن ا جوج عنل، أنل بط  احلج
واحلج عبادة ال ، وهذا مل ينوه عن نفسل، وأن لك  امر  ما نوى، األعمال بالنيات
فقالوا جبواز احلج عن غري سواء أحجَّ عن نفسل أم مل ، وخالو احلنفية، 2تصح إال بالنية

ومل يسأهلا إن ، ح جَّها عن أبيها فقد أقرَّ  ،بداللة حديث ا ثعمية املتقدم؛ ثجَّ 
 .3حجَّال عن نفسها أم مل حتجَّ 

، وإمنا اإلخالص هلل ، التجارة والتكسب هغري أال يكون قصده من احلج عن  -
ونية التقرب إليل بالطاعة والذسر والدعاء ورؤية املشاعر ومشارسة احلجيج املناس  ونفع 

وممن ذهب إىل هذا القول ، للمعاو ة املالية ال  فالعبادات ليسال حم، حلج عنلأخيل با
ودار ، اإلمام أمحد وابن تيمية وابن باز وابن عثيمني وحممد صاحل املنجد وحسام عفانة

 . 4اإلفتاء الفلسطينية وجلنة اإلفتاء الدائمة وغريهم
                                                 

، حتقي  حممد حميي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتبة العصرية، د.ط، السننبو داود، سليمان بن األشعث، أ 1
 .5855د.ت( ستاب املناس ، باب الرج  ثج عن غريه، احلديث 

 .000ص، 0، جالم ني؛ ابن قدامة، 011ص، 5، جالمشذبيُنظر: الشريازي:  2
 .580، ص5، جاالختياريُنظر: املوصلي،  3
، حتقي  عبد الرمحن بن حممد )املدينة املنورة: جممع املل  مجموع المتاوىيُنظر: ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  4

موقع فتاوى ابن باز ؛ 17، 51، ص01(، ج5550فهد لطباعة املصحو الشريو، د.ط، 
https://www.binbaz.org.sa/fatawa/686 ،الريا : الرئاسة  عالضيا  الأم؛ ابن عثيمني، حممد بن صاحل(

مونع ؛ املنجد، حممد صاحل، 010(، صالعامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، د.ط، د.ت
عفانة؛ حسام الدين، "احلج عن الغري مقاب   /؛ https://islamqa.info/ar/111407، ا سأم سؤاأ و واب

  .http://ar.islamway.net/fatwa/60499مال"، 
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، ومجلة القول أن احلج عن غري مقاب  مال إذا سان بقصد التكسب والتجارة ال ث 
وأما إن سان بقصد نفع ، وصحَّ احلج وسقط عن املنيب أو املستأجر، إمث وسسُبل حرام وفيل

فال بأس ، إخوانل املسلمني باحلج عنهم ومشارسة احلجيج املناس  وشهودها بالذسر والدعاء
وث  لل أخذ املال مقاب  ذل  بقدر التكاليو والنفقات ، وهو مأجور على فعلل، يف ذل 

واألوىل من س  ذل  واألفض  ، أن يزيده املنيب بطيب نفك منل إال؛ من دون زيادة
 .ويبتغي من فعلل األجر من اهلل ، واألسم  أن ثج عن غريه من دون مقاب 

  
 بيع هبات الح  :الصور  الثالثة

توزا هبات ، تقوم اململكة العربية السعودية مبنح تأشريات جمانية حلج بيال اهلل احلرام
فه  ، ية وأهلية من سياسيني وبرملانيني ورجال دين وأسر الشهداء... إخلومكرمات جلهات رمس

 زوز ملن حص  من هؤالء على منحة حج تأشرية بيعها لغريه واالسفادة من مثنهان
، ويثبال فيل املل  بتمام القبض والتسليم، تدا يصح باإلزاب والقبول اهلبة عقدُ 

من بيع ورهن وإجارة ، 1  مبح  اهلبةالتصرف املطل وحبصول ذل  فإن للموهوب ح َّ 
ف وهبذا املعى يصح تصر  ، وإعارة وهبة وغري ذل  مما ث  للمال  القيام بل يف ملكل

يدل  على ، نتفاا هبا سما يشاءواال، قب  احلكومةاحلاج بتأشرية احلج املمنوحة لل من 
؛ اهلل   د  ب  ا ع  ي      ل   و  هُ »وقال لل: ، مث أهداه البن عمر، اشاى من عمر بعريًا ل أن ذل 

 «.ال  ئ  ا ش  م   ل  ب   عُ ن  ص  ت  
فيجب الوقوف عند شرطل والتقيد  وأما إذا سانال مكرمة احلج مشروطة من الواهب

املؤسسات هة املمنوح هلا شخصية اعتبارية من مث  سانال اجلأسواء ، 2بل عند التصرف
ة احلج حكومة اململكة تأشري فإذا سانال اجلهة املا ة ، أو شخصية حقيقية، واجلمعيات

                                                 
 . 000ص، 0، جالشدايةيُنظر: املريغناين،  1
يُنظر: السوسي، ماهر أمحد، "األحكام الشرعية املتعلقة باهلبات واملنح املقدمة من املؤسسات ا ريية لذوي أسر  2

 .0/0/0555 ، اجلامعة اإلسالمية، غزة،ورنة عملالشهداء"، 
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وجب عندئذ ، احلج وزيارة بيال اهلل احلرام فقطالعربية السعودية بقصد أداء فريضة 
 -ب  إن املوهوب لل ، لبيع والشراءنتفاا هبا باوال ث  اال، لتزام والتقيد هبذا الشرطاال

أن يكون  إال، مقاب من غري خمري بني االستفادة منها أو التنازل عنها لغريه  -املستفيد 
وأما ، ها إىل مصدرهاأو رد  ، فلل أخذ مقدار التكلفة، بذل يف سبي  احلصول عليها ماالً 

 :اآلتيةلألدلة ، 1بيعها فال ث 
يقب   امالي   اوليسال حق  ، للمعاو ات املالية تأشرية احلج املمنوحة ليسال حمال  . 5

وهذا احل  ، ألداء مناس  احلج ا بدخول الدولةفالتأشرية متث  إذنً ، 2االستعا ة عنل مبال
وتسليع احل  ، وزب احاام شرط الواهب، لتكسبال انح بشرط االنتفاا الشخصي مُ 

، يف احلج وحتوي  التأشرية إىل سلعة تباا وتشاى يتناىف مع احلقو  والواجبات الدينية
 .3ومنها فريضة احلج

ارية ذات مكانة لشخصيات سياسية ودينية اعتب متنح تاشريات احلج غالًبا .0
وبيع املوهوب لل تأشرية احلج املمنوحة لل يعن استغالل منصبل ونفوذه وجاهل ، ونفوذ

يدخ  يف باب أس  املال ؛ وهبذه الصورة، 4والتكسب باجلاه، لتحقي  مكاسب مالية
 ،وهو األوجل، اشرعً  امااًل متقومً  العقد باطاًل لوقوا الثمن على ما ال يعد   ويعد  ، 5احلرام

                                                 
 .alghad.comwww. ،27/7/2005يُنظر: "اإلفتاء بعدم جواز بيع وشراء تأشريات احلج"،  1
 هد.5050، 40، العدد مجلة البحوث ا سأميةيُنظر:  مريية، عثمان مجعة، "احل  يف الشريعة اإلسالمية"،  2
 .https://ferkous.com/home/?q=fatwa-150يُنظر: موقع حممد فرسوس،  3
 سبي  حصول آخر على ما هو من مثُن اجلاه بذُل شخص جاهل أو نفوذه أو صالحية ختتص بل ومبن هو مثلل؛ يف 4

حقل لوال عوار  تقضي دونل، شرط أال تستند هذه العوار  إىل سبب شرعي ملزم، من مث  سعي الوجيل عند 
 .?http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php، مونع إسأم ويبيُنظر:  الظامل لرفع الظلم عن املظلوم.

فأما  ه، فأجازه الشافعية واحلنابلة، ومنعل احلنفية، وفص  فيل املالكية.اختلو العلماء يف إباحة التكسب باجلا 5
الشافعية واحلنابلة فقالوا إنل زوز ملن يستقر  لغريه جباهل أن يشاط عليل جعاًل مثًنا جلاهل، فلو قال شخص آلخر: 

ل: ابن يل بيًتا ول  اقا  يل من فالن ألو دينار ول  مخسون؛ جاز؛ ألهنا جعالة على فع  مباح، سما لو قا
)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط،  بشاف القناع عن متن ا نناعيُنظر: البهويت، منصور بن يونك،  مخسون.
، حتقي  حممد شاهني )بريوت: دار البشجة في شرل التحمةالتسويل، علي بن عبد السالم، ؛ 000ص، 0(، جد.ت
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، وإن قامال صورتل، ألن العقد معدوم ال وجود لل؛ املال إىل صاحبل وعلى البائع رد  
فالشارا إذا هنى عن أمر فليك لذل  األمر ، 1"املعدوم شرًعا ساملعدوم حس ا"للقاعدة: 

 . 2وال عدة بوجوده، حقيقة
ا يقوم صاحب وأحيانً ، م نح احلج  دى إىل جهات حكومية ذات مرسز ونفوذ. 0

مما قد يفتح باب ، حاجة من يريد احلج ويرغب فيل ملنحة ببيعها بثمن سبري مستغال  ا
وهذا باب عظيم املفاسد ، الرشوة بني الناس للحصول على تأشرية من يرغب بيعها

 اش  الرَّ  اهللُ  ن  ع  ل  » يقول: ينبغي أن يسد منافذه والرسول 
ُ
وس  شيء ، 3«يش  ت  ر  ي وامل

ومن ذل  مقعد احلج إذا قصد باحلصول ، من الرشوة ل يعد  يأخذه املسؤول بسبب منصب
 عليل بيعل مبال.

                                                 
م ني المحتاج إلى معرفة معاني ولماظ ، حممد بن أمحد، الشربين؛ 088، ص0(، ج5558، 1الكتب العلمية، ط

وذهب احلنفية إىل عدم جواز األجر على  .00ص ،0(، ج5550، 5)بريوت: دار الكتب العلمية، ط المنشاج
الضمان؛ ألن الضامن مقر ، وشرط اجلع  لل األجر على الضمان زيادة على القر ، ومثن اجلاه إمنا هو من باب 

ووه  اجلاه أو الضمان الكفالة أمر واجب على من يقوم بل أم من أعمال التدان احل   هب فال ث .أخذ األجرة للوا
ويف  .110، ص0، جزاشية رد المحتاريُنظر: ابن عابدين، ، أنل ليك بواجب إال إذا تعني على شخص بعينل

ص  بني أن يكون ذو اجلاه حمتاًجا املذهب املالكي خالف بني: قائ  بالتحر  مطلًقا، وقائ  بالكراهة بإطال ، ومف
إىل نفقة ومصاريو التنق  والسفر، فيح  أخذها لذل ، وإال حرم، وهذا التفصي  هو الراجح عندهم، ومال إليل 

، حتقي  حممد عبد السالم شاهني )بريوت: بل ة السالك ألنرب المسالكيُنظر: الصاوي، أمحد بن حممد،  الشافعية.
 .580، ص0(، جهد5050 دار الكتب العلمية، د.ط،

)تونك: املكتبة العلمية،  شرل زدود ابن عرفةالرصاا، حممد بن قاسم، ؛ 505، ص0، جالمروييُنظر: القرايف،  1
 .105، ص0(، جهد5005، 5ط
وعليل؛ ذهب الشافعية واحلنابلة إىل عدم اعتبار ا مر وا نزير أمواالً وال  مان على متلفها مطلًقا، يستوي يف ذل   2
سلم والذمي، يف حني عد ها احلنفية واملالكية من قبي  األموال املتقومة يف ح  الذمي، ويضمن متلفها مسلًما سان امل

 أم ذمي ا عند احلنفية، وأما املالكية فأوجبوا الضمان على املتلو الذمي العتبارها ماالً يف حقل من دون املسلم.
)بريوت: عامل  شرل منتشى ا راداتبهويت، منصور بن يونك، ؛ ال080ص، 0، جم ني المحتاجيُنظر: الشربين: 

)بريوت: دار الكتب العلمية،  بدا ع الصنا ع؛ الكاساين، حممد بن مسعود، 500ص ،0(، ج5550، 5الكتب، ط
 .500، ص0(، جهد5051، 0ط
 .5000، باب الراشي واملرتشي يف احلكم، احلديث سنن الترمذ الامذي،  3
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، إذا منحال تأشريات احلج إىل جهة رمسية أو أهلية لتوزيعها هبة إىل أناس معنيني .0
ومنحها إىل ، فيجب توزيعها على مستحقيها، أو دائرة معينة، من مث  أسر ذوي الشهداء

ل ه ا إنَّ ﴿: يقول ، غريهم يعد  خيانة )النساء:  ﴾اهلل  ي أ ُمرُُسم  أن تُؤد وا  األم ان ات  إىل  أه 
 .1وهذا منهي عنل، وبيع ما ال ميل ، وبيعها تعد  على حقو  اآلخرين، (08

 

 ير  الح  التي فاز بشا في مسابقةبيع تيش :الصور  الرابعة
ابقة قد ثص  أحدهم على جائزة ألداء مناس  احلج من خالل مشارستل يف مس

فما مدى ، مث أراد أن يبيع حقل يف تأشرية احلج حم  اجلائزة، علمية أو ريا ية أو دينية
 نعية بيع مقعد احلج يف هذه الصورةمشرو 
غايات يقصد هبا التحفيز والتنافك للوصول إىل لعادة  اجلوائز على املسابقات نحمتُ 

ا رم ومنها اجلائز ومنها منها ، للمسابقات صور سثريةو ، النتائج املرجوة من إقامتها
 وبيان ذل  سما يأيت:، املختلو فيل

اتف  الفقهاء على جواز املسابقة على ا ي  واإلب  والسهام ملا فيها من إعداد  و.
ديث يظهر جواز واحل، 2«ر  اف  أو ح      ص  أو ن   و  يف خُ  إالَّ     ب  ال س  » :القوة لقولل 

واملقصود ، غري جع  جبع  أم، م غري مالأسان على مال أسواء ، السب  فيها مطلًقا
 . 3والنص  السهام، واحلافر ا ي ، با و اإلب 

                                                 
 «.ع  م ا ل ي ك  ع ن د ك  ال ت ب  : »لقولل  1

، حتقي  حممد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ط، السننابن ماجل، حممد بن يزيد، يُنظر: 
 .0580باب النهي عن بيع ما ليك عندك، احلديث د.ت( 

 ،8، جالم نيقدامة،  ، ويُنظر: ابن0000، ستاب اجلهاد، باب يف السب ، احلديث سنن وبي داودأبو داود،  2
نشاية المحتاج إلى شرل الرملي، حممد بن أيب العباس، ؛ 051، ص1، جبدا ع الصنا ع؛ الكاساين، 105ص

 .050، ص0(، جهد5050)بريوت: دار الفكر، د.ط،  المنشاج
ية، )بريوت: دار الكتب العلم عون المعبود على سنن وبي داوديُنظر: العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمري،  3
 .500ص، 0(، جهد5050، 0ط
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اتف  العلماء على حرمة املسابقات اله يكون فيها بذل للمال من األطراف  ب.
: قولل  ودلي  حرمتل، 2ادد بني الغنم والغرمإذ ي، 1املختلفة الذي هو من قبي  القمار

ُر واألن ص ابُ ي ا أيد ه ا الَّذ ي﴿  ي س 
ُر وامل ٌك م ن  ع م    الشَّي ط ان  ز الواأل ن  آم ُنوا إمنَّ ا ا  م  ُم ر ج 

ل ُحون   ت ن ُبوُه ل ع لَُّكم  تُدف  ر ي  سما فسره ابن عباس،  وامليسر القمار، (55دة: ئاملا) ﴾ف اج 
 . 3اهلل عنهما
حفظ القرآن الكر  أو  سما يف،  اختلو العلماء يف املسابقات العلمية والدينية ج.

 السنة الشريفة مقاب  ُجع  على قولني:
، 4ذهب إليل مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية وأسثر احلنابلة، أحدمها املنع -

وا روج إىل ، وحجتهم أن احلديث نص على جواز املسابقات يف اإلب  وا ي  والرمي
 غريها ال نص عليل وال دلي . 

، إليل أصحاب أيب حنيفة وابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزيةذهب ، واآلخر اجلواز -
وقالوا إن املسابقة يف ، وحجتهم أنل من باب األوىل، 5وحكاه ابن عبد الد عن الشافعي

قال ابن ؛ ملا فيها من تقوية اجلانب الدين، العلم أوىل باجلواز من املسابقة يف ا ي  واإلب 

                                                 
، رقم ستبل وأبوابل وأحاديثل حممد فؤاد عبد الباقي، فتح البار  شرل صحيح البخار العسقالين، أمحد بن علي، يُنظر:  1

 .55ص، 55هد(، ج5005قام بإخراجل وصححل وأشرف على طبعل حمب الدين ا طيب )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 
 .085، ص5، جنيالم يُنظر: ابن قدامة،  2
، حتقي  أمحد حممد شاسر )بريوت: مؤسسة الرسالة،  امع البيان في تيويل القرآنيُنظر: الطدي، حممد بن جرير،  3
 .000، ص0(، جهد5005، 5ط
، منار السبيل في شرل الدليل؛ ابن  ويان، إبراهيم بن حممد، 518ص، 1، جم ني المحتاجيُنظر: الشربين:  4

؛ ابن مفلح، إبراهيم بن حممد، 000ص ،5(، ج5585، 0ش )دمش : املكتب اإلسالمي، طحتقي  زهري الشاوي
 .001، ص0(، ج5550 ،5)بريوت: دار الكتب العلمية، ط المبدع شرل المقنع

، 5)القاهرة: املطبعة الكدى األمريية، ط تبيين الحقا ق شرل بن  الدنا قيُنظر: الزيلعي، عثمان بن علي،  5
)بريوت: دار  ا نصاف في معرفة الرا ح من الخأف؛ املرداوي، علي بن سليمان، 000، ص1(، جهد5050

 .55ص، 1(، ج، د.ت0إحياء الااث العريب، ط
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أباح الرهان يف الرمي واملسابقة با ي  واإلب  ملا يف ذل  من القيم: "... إذا سان الشارا قد 
فجواز ذل  يف املسابقة واملبادرة إىل ، التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد

 .1العلم واحلجة اله هبا تفتح القلوب ويعز اإلسالم وتظهر أعالمل أوىل وأحرى"
لريا ية اله  دف إىل تقوية اجلانب فصح  تنظيم املسابقات العلمية والدينية وا

ومن ذل  تل  اله تنظمها ، تفاقل مع مقصود الشاراال؛ اإلمياين واجلسماين لإلنسان
مع املسابقات اله حددها  انسجامً ت الراعية لتحفيظ القرآن الكر  االدولة أو اجلمعيا

ما و ، ائ  حكم الغاياتفللوس، 2«ر  اف  أو ح      ص  أو ن   و  يف خُ  إالَّ     ب  ال س  » :قولل 
وما ، 3للوسائ  حكم املقاصد ": "للقاعدة؛ دامال الغايات مشروعة فوسائلها سذل 

، ية أو عينية من املتدعني تشجيًعا هلم مباح زوز االنتفاا بلنح للفائزين من جوائز مالميُ 
، ال ذمتلوبرئ، ومن حج هبا سقط عنل حج الفريضة، ومن ذل  جوائز احلج والعمرة

أما املسابقات اله ، وال يدخ  فيها معى املقامرة، احمضً  أن تكون اجلائزة تدًعاشرط 
؛ ال تصحف؛ فع املشارك فيها مااًل ولو زهيًداتقوم عليها املؤسسات اإلعالمية املختلفة ويد

، وإن حج هبا، واجلوائز املاتبة عليها ال ث  أخذها أو االنتفاا هبا، ألهنا من القمار
يد ر  الزَّاد  ﴿ :لقولل ، ويسقط عنل الفر  مع اإلمثفحجل صحيح  وتد ز وُدوا ف إنَّ خ 

جاء يف  وقد، 4«ابً يِّ ط   إالَّ   ُ ب  ق  ال يد   بٌ يِّ ط   اهلل   إنَّ » :وقولل ، (550البقرة: ) ﴾التدَّق وى
ن الفوز برحلة احلج أو العمرة من خالل املسابقات اله أ فتوى جلنة الفتوى يف األزهر

وتطلب من املشارك االتصال برقم حمدد ، وسائ  اإلعالم يف الوقال الراهن جتريها بعض
                                                 

 .00ص ،5(، جهد5008 ،5)مكة: دار عامل الفوائد، ط المروسيةيُنظر: ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر،  1
 .0000يف السب ، احلديث ، ستاب اجلهاد، باب سنن وبي داودأبو داود،  2
، اعتى بإخراجها متعب مجموعة الموا د البشية على من ومة القواعد المقشيةيُنظر: القحطاين، صاحل بن حممد،  3

 .85(، صهد5005، 5بن مسعود )الريا : دار الصميعي، ط
اث العريب، د.ط، ، حتقي  حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار إحياء الا المسند الصحيحمسلم بن احلجاج،  4

 .5550ستاب الزساة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، احلديث   د.ت(
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قد ؛ واإلجابة على سؤال أو أسثر للفوز جبائزة حج أو عمرة بعد إجراء قرعة بني املتصلني
، 1إال أن هذا احلج فيل شبهة وعلى صاحبل إمث املقامرة، يسقط الفريضة عن صاحبل

ُر واألن ص ابُ ي ا أيد ه ا الَّذ ين  آ﴿: لقولل   ي س 
ُر وامل ٌك م ن  ع م    ز الواأل م ُنوا إمنَّ ا ا  م  ُم ر ج 

ل ُحون   ت ن ُبوُه ل ع لَُّكم  تُدف   (.55دة: ئاملا) ﴾الشَّي ط ان  ف اج 
ملا فيل من حتفيز اهلمم وتشجيع املسلمني على حفظ  ؛ القول الثاينوالراجح واألوىل 

 وهذا فيل تقوية الدين وحفظل.، النافعوالعلم  وحديث رسولل  ستاب اهلل 
أو العمرة من خالل مناس  احلج  داءإذا حص  الشخص على تأشرية أل؛ ومن مث

أو ستابة حبث ، أو بعض أحاديث الرسول ، فظ القرآن الكر مسابقة علمية حل
 بشروط:؛ فيصح على رأي من ذسرنا؛ أو غري ذل ، علمي
من مث  ، ال  الطها أمور حمرمةوأ، نيمشروعوأساسها  أن تكون املسابقة -
 مببلا من املال ولو سان قلياًل. اإلسهام
ذل  جواز  ومن، 2اأن يسمح قانون ونظام املسابقة االنتفاا باجلائزة مطلقً  -
واهلبة ، ألن جوائز املسابقات هبات؛ ال تكون اجلائزة من اهلبات املقيدةمبعى أ، بيعها

فجاز بيع ، مبلكل ومن ذل  حقل يف بيعل ومن ح  املال  التصرف، تفيد التملي 
 تأشرية احلج اله فاز هبا. 

 

 3بيع تيشيرات الح  عن طريق الشربات وو السوي السودا  :الصور  الخامسة
 : فيل حالتان، بيع تأشريات احلج عن طري  شرسات النق  للحج والعمرة والسو  السوداء

                                                 
، "احلج مرب  المتوى، "من حج عن طري  املسابقات التلفزيونية عليل إمث املقامرة"؛ لجنة فتوى األزهريُنظر:  1

 .01050، 05055 ، الفتاوىمونع إسأم ويب؛ 555000والعمرة عن طري  مسابقات"، الفتوى 
: "احلج من مال اجلوائز"، ومما جاء فيها: "... وإذا سانال املسابقة اللجنة الدا مةالصادرة عن  5005يُنظر: الفتوى  2

حالالً، ومل تشاط جلنة املسابقة تقييدها، فيجوز لل بيعها لل، أما إذا اشاطال تقييدها؛ فال زوز بيعها؛ ألهنا تعتد من اهلبات 
 ، "حكم البدل املايل على الفوز باملسابقات".0885، فتاوى احلج، الفتوى دار ا فتا  الج ا ر  املقيدة"؛

 ؛ 0551يُنظر: العريب اجلديد، "جتارة تأشريات احلج؛ النزوح يدفع العراقيني لبيع حصصهم"، سبتمد  3
https://www.alaraby.co.uk/investigations. 
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عدد من تأشريات احلج شرسات النق  للحج والعمرة على  حتص  أنإزداهما  -
 مث تقوم بعد ذل  ببيعها.، خاصة باإلداريني واملشرفني للحملة

من املال لبعض مسؤويل استخراج  ابعض شرسات النق  مبلغً  تدفع أن واألخرى -
دون احتساب ذل   من -تأشريات احلج مقاب  احلصول على عدد من تاشريات احلج 

 سة للناس.الشر  تبيعهامث  -من احلصة املقررة للدولة 
إذا سانال الشرسة حتص  على عدد من تأشريات احلج إلدارييها  زكم الحالة األولى:

شرط أن يكون ، فال بأس يف ذل ، مث تستغن عن بعضها فتبيعها، حبسب حاجتها لذل 
وتعمدت طلب ، أما إذا غررت املسؤولني، البيع مبقدار الشراء مع زيادة النفقات والتكاليو

 ملا يأيت:، فهذا غري جائز، شريات يفو  حاجتها هبدف بيعها للناسعدد زائد من التأ
ملا فيل من ، 1عن الغرر وقد هنى ، التغرير وغش املسؤولنيهذا الفع  يعد من  .5

 معى املخادعة وا روج عن احل  إىل الباط .
 حة.وهي واجبة االتباا لقيامها على املصل، فيل خمالفة لألنظمة املعمول هبا يف احلج .0
مما ، على حقو  اآلخرين بسبب نظام حتديد أعداد احلجيج لك  بلد فيل تعد   .0

، قد ثرم بعض املستحقني لفريضة احلج بطريقة تعسفية ويضر هبم للحصول على املال
 ويف هذا حتاي  على احلقو  والتوص  إليها بالباط .

ا عدد معني من تشاط الوزارة على شرسات النق  للحج والعمرة أن يكون فيه .0
وبيع التأشريات ا اصة هبؤالء وتقلي  أعدادهم خمالو لشرط ، اإلداريني أو السائقني

 : »العقد وهذا ال زوز لقولل 
ُ
 .2«مه  ط  و  رُ شُ  د  ن  ع   ن  و  مُ ل  س  امل

ألن إنقاص عدد ؛  رار باحلجاج وتضييع لبعض حقوقهم يف ا دمةفيل إ .0
  والرسول،  خفض مستوى ا دمة املقدمة هلماإلداريني ببيع تأشريا م سيؤدي إىل

                                                 
 . 5050اب البيوا، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيل غرر، احلديث ، ستصحيح مسلم مسلم بن احلجاج، 1
 .1303ستاب اإلجارة، باب أجرة السمسرة، احلديث صحيح البخار ، البخاري،  2
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وقد أدى نقص عدد السائقني يف بعض رحالت احلج إىل ، 1«ار  ر  وال     ر  ر  ال    : »يقول
 حوادث قاتلة سما هو معروف. 

 :جائز ملا يأيتهذا البيع غري  زكم الصور  الثانية:
، لرشوة ا رمةإن استغالل املنصب والتنفوذ للحصول على املال يعد من باب ا .5

 اش  الرَّ  اهللُ  ن  ع  ل  » يقول: والرسول 
ُ
 «.يش  ت  ر  ي وامل

 رار احلج فيل تعد على حقو  اآلخرين وإاستغالل املنصب يف توزيع تأشريات  .0
 هبم وهذا ال زوز.

واملسلم مطالب ، فيل خمالفة للنظام الذي و عتل الدولة لتوزيع مقاعد احلج .0
ي ا أيد ه ا ﴿: لل لقو ، ومل يأمر مبعصية، غري خمالو ألوامر الشرابطاعة أويل األمر ما دام 

ن ُكم  الَّذ ين  آم ُنوا أط يُعوا اللَّل  وأط يُعوا الرَُّسول  وأُو يل  األ  .(05لنساء: )ا ﴾م ر  م 
األص  أال تتخذ تأشريات حج بيال اهلل احلرام للتجارة واستغالل الضعفاء  .0

 .ب  إعانتهم عليها ألهنا من وجوه الد وا ري واإلحسان، يضةاحلريصني على أداء هذه الفر 
مث  أن تصدر ، . يزداد األمر إمثًا وسوًءا إذا سان صدور تاشرية احلج لغر  معني0

مث تستغ  من قب  الشرسة إلغرا  البيع والتجارة ، لعام  أو سائ  أو إداري يف احلملة
وما ، ي  والغش وا داا والتغرير بالناسفإن من عم  ذل  فقد دخ  يف باب التحا، والربح

 وفعلل فيل إمث ومعصية.، حتص  لل من مال هبذا الطري  فهو مال حرام ال ث 
إن شراء تأشريات احلج من السو  السوداء باموال باهظة فيل إحلا  املشقة  .1
واهلل  ،وهو إمث ملعاونة الظامل واملخادا واملختال على أس  أموال الناس بالباط ، بالناس
 وانالو ﴿: يقول وهذا منكر وقبيح ال ير ى ، (0املائدة: ) ﴾ تد ع اونُوا ع ل ى اإلمث   والُعد 

ممن  اآلخرينوملا فيل من تفويال وتضييع ح  ، بل املتبع لكتاب اهلل وسنة رسولل 
 . 2يستح  احلج عن طري  القرعة

                                                 
، 5، حتقي  شعيب األرنؤوط وآخرين )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالمسندابن حنب ، أمحد بن حممد،  1

 .0810احلديث م( 0555هد/5005
 .https://www.youtube.com/watch?v=2aSDiqoLnNIو عبد السالم، "حكم بيع جواز سفر احلج"، أب 2
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 شرا  تيشير  العمل بنية الح  :سةالصور  الساد
 :زالتانتيشير  العمل ل  الح  عن طريق 

شرية حص  عليها للعم  يف خدمات احلج ل تأأنل ثج من خال ووالهما -
 فالعم  سبب سفره وأصلل.، إخل سائ  أو جزار أو إداري...م منث : ، املختلفة
واحلقيقة ، والثانية أن ثج من خالل تأشرية اشااها للعم  يف خدمات احلج املختلفة -
  .وإمنا صورة وغطاء لنية احلج الذي أراد وقصد، ص  لل وال وجودإذ العم  ال أ، غري ذل 

إذا استطاا الشخص الذي يعم  يف خدمة  األولى: للحالةالحكم الشرعي 
ل صحيح وال إمث فحج  ؛ دون التقصري يف عملل من احلجيج القيام بأداء مناس  احلج

، (558البقرة: ) ﴾بُِّكم  ض اًل م ن  ر  ن تد ب تد ُغوا  ف  ل ي ك  ع ل ي ُكم  ُجن اٌح أ﴿: لقولل ، عليل
ال يتعار  شرط أ، حالل ال شبهة فيل واملال الذي ثص  عليل مقاب  عملل يف ا دمة

على خدمة احلجيج ورعايتهم  امبا ينعكك سلبً ، حجل مع عملل أو املهام املوسلة إليل
 والعناية هبم ومبصاحلهم.

 :العلماء املعاصرين فيها على قولني  هر خالف بني الحكم الشرعي للحالة الثانية:
الستيفاء فع  العبادة لألرسان والشروط والواجبات ، حجل صحيح وزدهما

 :طريقتل يف الذهاب إىل احلج ملا يأيتوهو آمث على ، املطلوبة
إنَّ ﴿: وأقبحها لقولل الكذب الذي هو من أسوأ الصفات  ارتكابل فع  .5

تد ُرون  ع ل ى اللَّ  ل ُحون  ل  الالَّذ ين  يد ف   الُ ز  ا يد  وم  ... : » وقولل، (15يونك: ) ﴾ك ذ ب  ال يُدف 
 .1«اابً ذَّ س    اهلل   د  ن  ع   ب  ت  ك   يُ ىتَّ ح   ب  ذ  ى الك  رَّ ح  ت  ويد   بُ ذ  ك  ي    ُ جُ الرَّ 

احلج هبذه الطريقة قد يؤدي إىل تضييع حقو  احلجاج من ا دمة والرعاية  .2
وا فا  ، من السائقني والعمال واإلداريني بسبب شراء تأشريات العاملني يف خدمتهم

 .1«ار  ر  وال     ر  ر  ال    »والقاعدة: ، ويف هذا  رر ال  فى، أعدادهم

                                                 
 .0150، ستاب الد والصلة واآلداب، باب قبح الكذب وحسن الصد ، احلديث صحيح مسلم مسلم بن احلجاج، 1
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واشااها شخص آخر ، إذا اشاط يف تأشرية احلج الصادرة للعام  عدم احلج .0
لقولل ، سان ذل  خمالفة لشرط العقد املتف  عليل بني الطرفني وهذا ال يصح،  وحج هبا
« : 

ُ
 . «مه  ط  و  رُ شُ  د  ن  ع   ن  و  مُ ل  س  امل

، بعض املعاصرين إىل أن احلج هبذه الطريقة فاسد وغري جائز فيل ذهب واآلخر
ملا فيل من التحاي  واللجوء إىل وسائ  ؛ و د. آمنة نصر، د. مدوك عطية :منهم

  فال يتوص  إىل طاعة اهلل، وهذا يستوجب بطالن احلج، وأساليب غري شرعية
وإن ما يدفع من مال يف سبي  احلصول على تأشرية للحج يدخ  يف باب ، يتلمبعص

 الراشي واملرتشي.  وقد لعن ، 2الرشوة ا رمة
مع ، الستكمالل لألرسان والشروط والواجبات، جواز احلج هبذه الصورة الراجحو 

 حتم  إمث األسلوب والطريقة ملخالفتها النظام العام واألخال . 
 

 عي لبيع تأشيرة الحجالتكييف الشر 
وهي بذل  ميكن اعتبارها حق ا ، حلجتعارف الناس واشتهر بينهم بيع تأشريات ا

نتفاا وه  زوز اال نفما هو احل  الرد، عن أعمال احلج وأحكامل جمرًدا لصاحبها منفك ا
 نبل والتنازل عنل مقاب  عو 

 

 : ممشوم الحقوي المجرد ووال
 .3واحل  نقيض الباط ، وقي  إنل من صفاتل، احل  لغًة من أمساء اهلل 

، ويف االصطالح اختصاص يقر بل الشرا سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر

                                                 
 .555، ص5(، ج0551، 5الفكر، ط )دمش : دار القواعد المقشية وتطبيقاتشا في المذاهب األربعةالزحيلي، حممد وهبة،  1
مجلة روز اليوسا اليومية، يُنظر: ناهد، سعد، "األزهر واإلفتاء؛ احلج بتأشرية عم  حتاي  على الدين"،  2

65/66/8060 ،http://www.masress.com/rosadaily/90280. 
هد( 5050، 0ار صادر، ط، حتقي  مجع من ا ققني )بريوت: دلسان العربابن منظور، أمحد بن مكرم، يُنظر:  3

 .مادة )حق (
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أقرها الشرا من ، فهو عالقة استئثار وتفرد بني صاحب احل  وحملل، 1حتقيًقا ملصلحة معينة
 صب.خبالف اختصاص السار  والغا، دون أن يؤدي ذل  إىل اإل رار باآلخرين
 وينقسم احل  باعتبارات خمتلفة:

، املتمث  بالتزام أوامره وترك نواهيل فمن حيث صاحبل: ينقسم إىل ح  اهلل  -
 .2اإلسقاط أو اإلباحة ي بل ميل  التصرف باإلبراء أووح  العبد الذ

من مث  ، سواء سان متعلًقا باألشخاص، ومن حيث حملل ينقسم إىل ح  مايل -
وغري ، أو منافع األعيان سحقو  االرتفا ، ألعيان سالعقاراتح  استيفاء الديون أو ا

 .3مايل سح  احلضانة والوالية...إخل
فالشرعي الذي أثبتل الشارا ، ومن حيث مصدره ينقسم إىل ح  شرعي وعريف -

، لدفع الضرر عن صاحبل سح  الشفعة وح  الزوج يف القسم وح  احلضانة... إخل
، ع أو الصلح أو التنازل وإن جاز ذل  يف القصاصوهذا ال زوز املعاو ة عنل بالبي

،  والعريف الذي ثبال بالعرف والعادة وأقرتل الشريعة مث  ح  االنتفاا باألعيان املادية
سالعالمة التجارية ،  أو ح  االنتفاا باألمور املعنوية، سسكى الدار وحقو  االرتفا 

 .4واالسم التجاري
فالرد ما انفرد واستق  ، رد وغري جمردومن حيث تعلقل مبحلل ينقسم إىل ح  جم -
وهو حم   -فإن العقار، فسواء طالب بل صاحبل أو أسقطل، سح  الشفعة،  عن حملل
وغري الرد ما تعل  مبحلل فال ينفرد ، يبقى سما هو ال يتأثر باإلسقاط أو املطالبة -احل  

                                                 
الدرين، ؛ 55(، صهد5050)دمش : دار القلم، د.ط،  المدخل إلى ن رية االلت ام العامةالزرقا، مصطفى، يُنظر:  1

 .00(، صد.ت، 0)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهحممد فتحي، 
 .005، ص0، جوعة المقشيةالموسوزارة األوقاف الكويتية، يُنظر:  2
)املدينة املنورة: مكتبة العلوم  دراسة شرعية ألهم العقود المالية المستحدثةيُنظر: الشنقيطي، حممد مصطفى،  3

 .180ص، 0(، ج2001، 2واحلكم، ط
 .1988، 3، اجلزء 0، العدد مجلة مجمع المق  ا سأميالعثماين، حممد تقي، "بيع احلقو  الردة"، يُنظر:  4
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فإذا طالب بل ،  ويتأثر حملل يف املطالبة أو االسقاط، سح  القصاص،  أو يستق  عنل
 .1وإذا أسقطل عصم دمل، أهدر دم اجلاين

أو هو اختصاص ، 2إن احل  الرد ما سان غري متقرر يف حملل ميكن قول؛ على هذاو 
 وإمنا متقرر ومستق  عنل.، 3مبنفعة غري متقرر يف حملل

، سحقو  االرتفا  بالشرب واملرور والتعلي والتسيي ،  ماليةواحلقو  الردة نوعان: 
قال ، سح  الشفعة،  وغير مالية، 4"فالشرب ليك مبال ب  هو ح  مايل" قال الكاساين:
"ولو صاحل الشفيع عن الشفعة اله وجبال لل على شيء على أن يسلم  :الكاساين أيًضا
إمنا الثابال لل ح  ، ألنل ال ح  للشفيع يف ا  ، فالصلح باط ، الدار للمشاي

 . 5" التملي  وهو ليك املعى يف ا 
، فهي ح  جمرد غري ثابال يف ذات احلج، ومث  هذا ميكن أن يقال يف تأشرية احلج

، وهذا احل  زوز االعتيا  عنل مبال، وإمنا يثبال مبوجبها ح  الذهاب ألداء املناس 
، خالل بأحكام احلج ومناسكلمن دون أن يؤدي هذا إىل اإل، لتعارف الناس على ذل 

يدل  على ذل  ما ذهب إليل بعض العلماء من ، داء احلجأن يكون لل عالقة حبكم أأو 
فالبيع ، النفكاك معى أحدمها عن اآلخر، لبيع وقال النداء لصالة اجلمعةصحة عقد ا

ي ا أيد ه ا الَّذ ين  ﴿: قولل ، 6وقال النداء لصالة اجلمعة ثرم باتفا  املذاهب األربعة
ٌر ل ُكم  ة  م ن  يد و م  اذ ا نُود ي  ل لصَّالم ُنوا إآ يد  ر  اللَّل  وذ ُروا البد ي ع  ذ ل ُكم  خ  ع و ا إىل  ذ س  جُلُمع ة  ف اس 

ويف صحة العقد خالف ، والنهي يف اآلية يفيد التحر ، (5اجلمعة: ) ﴾إن  ُسن ُتم  تد ع ل ُمون  
                                                 

 .05، صالمدخل إلى ن رية االلت ام العامةالزرقا، يُنظر:  1
 .08(، ص)القاهرة: دار الفكر العريب، د.ط، د.ت وزكام المعامأت الشرعيةا فيو، علي، يُنظر:  2
، رسالة ماجستري، سلية الدراسات العليا، الحقوي المجرد  في المق  المالي ا سأميحبيلي، سامي، يُنظر:  3

 .00ص، 0550ألردنية، اجلامعة ا
 .555ص، 1، جبدا ع الصنا عالكاساين:  4
 .05ص، 1، جصدر نفسلامل 5
 .585، ص0، جبشاف القناع؛ البهويت، 80ص، 1، جالشدايةيُنظر: املرغناين،  6
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 بينهم على قولني:
  وحجتهم يف ذل، وذهب إليل احلنفية والشافعية، يصح ويلزم املتعاقدين وولشما -

وإمنا ألمر خارج عنل وهو االنشغال عن االستماا ، أن األمر باك البيع ليك لذاتل
 .1للخطبة وتفويال أداء الفريضة

واحتجوا بأن ، وذهب إليل املالكية واحلنابلة، والثاين ال يصح وزب فسخل -
وإذا أ يو إىل العقد ، النهي عن البيع إذا أ يو إىل العبادة زب ردها وعدم قبوهلا

 .2وال يعتد بل فسد
وإمنا ألمر منف  عنل وهو ، ألن النهي عن البيع مل يكن لعينل؛ األول الراجحو 

فالبناء العقدي تام ، ولعدم وجود ما    بأرسان العقد أو شروطل، االنشغال عن العبادة
 وال يفسخ بشيء خارج عنل.، من حيث هو

 

 ا: بيع الحقوي المجرد ثاني
وقد اختلو العلماء يف حكم التنازل عنها ، نافعتأخذ احلقو  الردة حكم امل

 مقاب  عو  على قولني:
فال تضمن ، إن املنافع ليسال أمواالً  وقالوا، ب إليل احلنفية واملالكيةذه وزدهما

 فمن غصب داًرا، متكني صاحبها منهاعند االتالف أو التعطي  وعدم االستيفاء أو 
ألن احلقو  الردة ، أمث ويؤدب على ما صنعال يضمن منفعتها إمنا ي، فأجر ها أو سكنها

 .3ليسال مبال فال تقب  التملي  واالعتيا  عنها بالبيع أو اإلجارة أو غري ذل 
إن للمنافع حكم األموال ألن املال  وقالوا، ذهب إليل الشافعية واحلنابلة والثاني

فع األعيان  فمنا، 4ويلزم متلفل الضمان، يطل  على س  ما لل قيمة يباا هبا ويشاى
وعلى هذا زوز االعتيا  ، قوم زب  مانل عند إتالفل سالعنيساألعيان وهي مال مت

                                                 
 . 150، ص5، جبدا ع الصنا عالكاساين، يُنظر:  1
 .501، 500، ص0، جالم نييُنظر: ابن قدامة،  2
 .00، ص0، جتبيين الحقا ق يُنظر: الزيلعي، 3
 .08، ص0، جبشاف القناع؛ البهويت، 000ص، 0، جم ني المحتاجالشربين، يُنظر:  4
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أما ، سح  املسي  والشرب،  عن احلقو  الردة عندهم إذا سانال متعلقة بأعيان مالية
 .1املتعلقة بأعيان غري مالية فال زوز االعتيا  عنها مبال سح  قسم الزوجة

 :يأيت ملا؛ شافعية واحلنابلةذهب إليل ال ما الراجحو 
ألن ، اتفا  أغلب العلماء املعاصرين على دور العرف يف اعتبار مالية احلقو  -

 الناس يبذلون نفائك أمواهلم لتحصيلها. 
اشااط احلنفية عينية األشياء العتبار ماليتها أمر اجتهادي ال نص عليل من   -

بلخ ذهبوا إىل جواز املعاو ة ب  إن متأخري علماء املذهب من مشايخ ، ستاب أو سنة
وحجتهم يف ذل  تعارف الناس ، عن بعض املنافع سح  الشرب والنزول عن الو يفة

نية عرف الناس الذي فناقض شرط العي، وهذا  الو قواعد املذهب يف عدم اجلواز، عليل
 .2فعمدوا للخروج من هذا إىل ختريج املسألة استثناًء باالستحسان، هو حم  اتفا 

وأن سلو األمة مل ، ل  تأشرية احلج بأداء عبادة ورسن عظيم من أرسان اإلسالمولتع
معى احل  يف  و صوصية، وإمنا هي خالصة هلل ، يعرفوا املعاو ة على العبادات

ال يصار إىل إطال  أرى أ، بني حبج بيال اهلل احلرامالستغالل الراغ ومنًعا، عبادة احلج
 هي:، طذل  بضواب وإمنا يقيد، القول جبواز بيعها

 أن يكون شراء تأشرية احلج ابتداًء بنية أداء املناس  ال البيع. -
 طروء عذر مسقط ألداء الفريضة. -
 بطريقة مشروعة. احلصول على تأشرية احلج ابتداء -
 التقيد بشروط اجلهات املنظمة للمناس  أو املا ة لتأشرية احلج. -
 أشرية احلج.عدم التعدي على حقو  اآلخرين يف احلصول على ت -
واملصاريو أو  أن يكون العو  يف حال بيع تأشرية احلج معاداًل للتكاليو -

 النفقات املدفوعة.
 

                                                 
 .000ص ،0ج، الم نيابن قدامة، ؛ 000ص، 0، جم ني المحتاجالشربين، يُنظر:  1
 .00، صميزق االبتكار في المق  ا سأ؛ الدرين، 005، ص0، جالمحتار زاشية رديُنظر: ابن عابدين،  2



 م1448ه4114رابع وألاربعون . العدد ال الثاني والعشرونالتجديد ـــ املجلد   011

 

 خاتمة 
 نتا   البحث:

إن نظام حتديد احلجاج أد ى بالناس إىل التنافك على مقاعد احلج بسبب تزايد  .5
كااًل وأخذ أش، (احلجبيع )اعداد الراغبني يف أداء الفريضة مما أد ى إىل اشتهار ما يسمى 

 منها املباح ومنها ا رم. عدة وصورًا
فاملالية منها خمتصة مبنفعة متعلقة بعني ، مالية وغري مالية؛ احلقو  الردة نوعان .0
 جاز املعاو ة عنها سح  املؤلو واالسم التجاري وتأشرية احلج.، مالية

فيجوز االستعا ة ، نافعتأشرية احلج من احلقو  الردة وتأخذ حكم امل تعد   .0
 دون أن يؤدي هذا إىل من، لتعارف الناس على ذل ، عنها مبال عند أسثر العلماء

 نفكاسها عنل.ال، اإلخالل بأحكام احلج ومناسكل
، صور بيع احلج املدونة يف هذا البحث رصد ا عن طري  استقراء واقع الناس .0

 احلج. وما يتم تداولل بينهم يف السو  عند اقااب موسم
ألهنا من ، وجدت صعوبة يف إعطاء احلكم الشرعي لصور بيع احلج املشار إليها .0

فاستدعى األمر إىل تتبع فتاوى ، النوازل املستحدثة اله مل يتعر  هلا سلفنا الصاحل
 العلماء والنظر يف أصوهلا للتوص  إىل احلكم الذي تطمئن إليل النفك.

يف هذا البحث قاب  للزيادة بناًء على ما ما خلصال إليل من صور بيع احلج  .1
 وهو قاعدة ميكن البناء عليل وتطويره.، لظروفهم تبًعا، ل الناس من أحواليستحدث

 

 التوصيات:
لنظام  –اململكة العربية السعودية  -مراجعة الدولة الراعية لألماسن املقدسة  .5

، ثالثني عاًما مضى عليل ما يقرب منفهو نظام قد  ، حتديد حصص احلج للدول
 حدث خالهلا تغريات و روف دميوغرافية سبرية تستدعي التوقو عندها.

تعلقها بعبادة وشعرية احلذر من املغاالة وإطال  القول يف بيع تأشرية احلج ل .0
 ال يصار إىل ذل  إال بشروط و وابط خمصوصة.وأ، عظيمة

 

 
 



 011 بيع تأشيرة الحج في الفقه إلاسالمي -  زيد الكيالني َّجمال أحمد                                                        

 

 

References:  :المرا ع 
 

“al-Iftā’ bi ʿAdam Jawāz Bayʾ wa Shirā’ Ta’shīrāt al-Ḥajj” Retrieved on 27 July 2005, 

Retrieved from www.alghad.com 

Abū ʿAbd al-Salām, “Hukm Bayʾ Jawāz Safar al-Ḥajj”, Retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=2aSDiqoLnNI. 

Abū Dawūd, Sulaymān bin al-Ashʿath, al-Sunan, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-

Ḥamid, (Beirut: al-Maktabah al-ʿAsriyyah, no date). 

ʿAffanah, Ḥusām al-Dīn, “al-Ḥajj ʿan al-Ghayr Muqābil Māl”, Retrieved from 

http://ar.islamway.net/fatwa/60499. 

ʿAffanah, Ḥusām al-Dīn, “Fiqh al-Ḥajj al-ʿUmrah”, 8th September 2014. Retrieved from 

http://yasaloonak.net. 

ʿAffÉnah, Ḥusām al-Dīn, Mawqiʾ Yasʽalūnak. Retrieved from http://yasaloonak.net. 

Al-ʿArabī al-Jadīd, “Tijārah Ta’shīrāt al-Ḥajj: al-Nuzūḥ Yadfaʾ al-ʿIrāqiyīn li Bayʾ 

Khuṣūṣihim”, Retrieved on Septemter 2016. Retrieved from 

https://www.alaraby.co.uk/investigations. 

Al-ʿAsqalānī, Aḥmad bin ʿAlī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Muḥibb al-Dīn al-

Khaṭīb, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379/1959). 

Al-ʿAẓīm Ābadī, Muḥammad Ashraf bin Amīr, ʿAwn al-Maʾbūd ʿalā Sunan Abī Dawūd, 

(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2nd Edition, 1415/1994). 

Al-Buhūṭī, Manṣūr bin Yūnus, Sharḥ Muntahā al-Irādāt, (Beirut: Ālam al-Kutub al-

ʿIlmiyyah, no date. 

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāʿīl, al-Jāmiʾ al-Ṣaḥīḥ, ed. Muḥammad Zuhayr al-Nāṣir, 

(Jeddah: Dār al-Ṭūq li al-Najāḥ, 1st Edition, 1422/2002). 

Al-Duraynī, Muḥammad Fatḥī, al-Ḥaqq wa Madā Sulṭān al-Dawlah fī Taqyīdihi, (Beirut: 

Muʽassasah al-Risālah, 3rd Edition, no date). 

Al-KÉsānī, Muḥammad bin Masʿūd, Badāiʾ al-Ṣanāiʾ, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 

2nd Edition, 1406/1985). 

Al-Khafīf, ʿAlī, Aḥkām al-Muʿāmalāt al-Ṣharʿiyyah, (Cairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, no date). 

Al-Lajnah al-Dāʽīmah, “al-Ḥajj min Māl al-Jawāʽiz”, al-Fatwa 9349. 

Al-Mardāwī, ʿAlī bin Sulayman, al-Inṣāf fī Maʾrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf, (Beirut: Dār 

Iḥyā’ al-Turāth al-ʿArabī, 2nd Edition, no date). 

Al-Marghinānī, ʿAlī bin Abī Bakr, al-Hidāyah fī Sharḥ al-Mubtadī, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-

Turāth al-ʿArabī, 2nd Edition, no date). 

Al-Munjid, Muḥammad Ṣāliḥ, Mawqiʾ al-Islām Suʽāl wa Jawāb, Retrieved from 

https://islamqa.info/ar/111407. 

Al-Mūsalī, ʿAbd Allāh bin Maḥmūd, al-Ikhtiyār li Taʾlīl al-Mukhtār, (Cairo: Maṭbaʾah wa 

Maktabah Īsa al-Bābī al-Ḥalabī, 1937). 

Al-Qaḥṭānī, Ṣāliḥ bin Muḥammad, Majmuʿah al-Fawāʽid al-Bahiyyah ʿalā Manẓūmah al-

Qawāʿid al-Fiqhiyyah, ed. Mutʿab bin Masʿūb, (Riyadh: Dār al-Ṣumīʿī, 1st 

Edition, 1420/1999). 

Al-Qarāfī, Aḥmad bin Idrīs, Anwār al-Burūq fī Anwā’, ed. Khalīl Manṣūr, (Beirut: Dār al-

Kutub al-ʿIlmiyyah, 1418/1997). 

http://www.alghad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2aSDiqoLnNI
http://ar.islamway.net/fatwa/60499
http://yasaloonak.net/
http://yasaloonak.net/
https://www.alaraby.co.uk/investigations
https://islamqa.info/ar/111407


 م1448ه4114رابع وألاربعون . العدد ال الثاني والعشرونالتجديد ـــ املجلد   016

 

Al-Ramlī, Muḥammad bin Abī ʿAbbās, Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj, (Beirut: 

Dār al-Fikr, 1404/1984). 

Al-Riṣāʾ Muḥammad bin Qāsim, Sharḥ Ḥudūd Ibn ʿArfah, (Tunisia: al-Maktabah al-

ʿIlmiyyah, 1st Edition, 1350). 

Al-Rizqā, Muṣṭafā, al-Madkhal ilā Naẓariyyat al-Iltizām al-ʿĀmmah, (Damascus: Dār al-

Qalam, 1404/1984). 

Al-Saʾdī, ʿAbd al-Raḥman, Mawqiʾ al-Ummah al-Wasaṭ, Retrieved from 

http://www.alomah-alwasat.com/. 

Al-Ṣāwī, Aḥmad bin Muḥammad, Bulghah al-Sālik li Aqrab al-Masālik, ed. Muḥammad 

ʿAbd al-Salām Shāhīn, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1412/1991). 

Al-Shaʾlān, ʿAlī, “Taḥdīd Aʾdād al-Ḥujjāj Ḍurūrah Wāqiyyah am Mutāhah Siyāsiyyah?”, 

27th October 2010.  

Al-Shanbarī, al-Sharīf Hāshim, “Ḥukm Tajdīd Aʾdād al-Ḥujjāj wa al-Muddah al-

Zamaniyyah bayna Ḥujjah wa Ukhrā”, Retrieved from 

http://almoslim.net/node/217782. 

Al-Shinqīṭī, Muḥammad Muṣṭafā, Dirāsah Sharʿiyyah li Ahamm al-ʿUqūd al-Māliyyah al-

Mustaḥdithah, (Medina: Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥukm, 2nd Edition, 2001). 

Al-Sharbīnī, Muḥammad bin Aḥmad, Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʾrifah Maʿānī Alfāẓ al-

Minhāj, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1st Edition, 1994). 

Al-Shīrāzī, Ibrāhīm bin ʿAlī, al-Mudhahhab fī Fiqh al-Imām al-ShÉfiʿī, (Beirut: Dār al-

Kutub al-ʿIlmiyyah, no date). 

Al-Sūsī, Maḥir Aḥmad, “al-Aḥkām al-Sharʿiyyah al-Mutaʿalliqah bi al-Hibāt wa al-Minaḥ 

al-Muqaddamah min Muʽassasah al-Khayriyyah li Dhawī Usar al-Shuhadā’”, 

paper presented at Islamic University of Gaza, 2nd April 2009. 

Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Shākir, Jāmiʾ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurʽān, (Beirut: Muʽassasah 

al-Risālah, 1st Edition, 1420/ 1999). 

Al-Tasūlī, ʿAlī bin ʿAbd al-Salām, al-Bahjah fī Sharḥ al-Tuḥfah, ed. Muḥammad Shahīn, 

(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1st edition, 1998). 

Al-Tirmidhī, Muḥammad bin Īsa, al-Sunan, ed. Bashār ʿIwād, (Beirut: Dār al-Gharb al-

Islāmī, 1998). 

Al-ʿUthmānī, Muḥammad Taqī, “Bayʾ al-Ḥuqūq al-Mujarradah”, Majallat Majmaʾ al-Fiqh 

al-Islāmī, Issue 5, Part 3, 1988. 

Al-Zaylaʿī, ʿUthmān bin ʿĀlī, Tabyīn al-Ḥaqāʽiq Sharḥ Kanz al-Daqāʻiq, (Cairo: al-

Maṭbaʾah al-Kubra al-Amīriyyah, 1st Edition, 1313/1895). 

Al-Zuhaylī, Wahbah, al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arbaʿah, 

(Damascus: Dār al-Fikr, 1st Edition, 2006). 

ʿAnān, ʿĪmad, Quyūd al-Ḥajj bayna al-Dawāfiʾ al-Siyāsiyyah wa Taʾzīz al-Mawārid al-

Iqtiṣādiyyah li Saʿūdiyyah, Wakalah Non-Post. 

Ḍamīriyyah, ʿUthmān Jumʿah, “al-Ḥaqq fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah”, Majallat al-Buhūth 

al-Islāmiyyah, Issue 40, 1414/1993. 

Dār al-Iftā’ al-Jazāʻirī, Fatāwā al-Ḥajj, Fatwā 7881, “ Ḥukm al-Badl al-Mālī ʿalā al-Fawz 

bi al-Musābaqāt”. 

Ḥabīlī, Sāmī, al-Ḥuqūq al-Mujarradah fī  al-Fiqh al-Mālī al-Islāmī, Risālah Mājistīr, 

Kulliyyah al-Dīrasah al-Ulyā, Jāmiʿah al-Urdūniyyah, 2005. 

http://www.alomah-alwasat.com/
http://almoslim.net/node/217782


 017 بيع تأشيرة الحج في الفقه إلاسالمي -  زيد الكيالني َّجمال أحمد                                                        

 

Ibn al-ʿĀbidīn, Muḥammad Amīn, Ḥāshiyah Radd al-Mukhtār, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005). 

Ibn Ḍuwayyān, Ibrāhīm bin Muḥammad, Manār al-Sabīl fī Sharḥ al-Dalīl, ed. Zuhayr al-

Shāwīsh, (Damascus: al-Maktab al-Islāmī, 7th Edition, 1989). 

Ibn Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad, al-Musnad, ed. Shuʿayb al-Arnaʽūt wa Akharīn, 

(Beirut: Muʽassasah al-Risālah, 1st Edition, 1421/2001). 

Ibn Majah, Muḥammad bin Yazīd, al-Sunan, ed. Muḥammad Fuʽād ʿAbd al-Bāqī, (Cairo: 

Dār Iḥyā’ al-Kutub al- ʿArabiyyah, no date). 

Ibn Manzūr, Muḥammad bin Mukrim, Lisān al-ʿArab, (Beirut: Dār Ṣādir, 3rd Edition, 

1414/1993). 

Ibn Mufliḥ, Ibrāhīm bin Muḥammad, al-Mubdiʾ Sharḥ al-Muqniʾ, (Beirut: Dār al-Kutub al-

ʿIlmiyyah, 1st Edition, 1997). 

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr, al-Furūsiyyah, (Mecca: Dār Ālam al-

Fawāʻid, 1st Edition 1428/2007).  

Ibn Qudāmah, ʿAbd Allāh bin Aḥmad, al-Mughnī, (Beirut: Dār al-Fikr, 1st Edition, 

1405/1984). 

Ibn Taymiyyah, Aḥmad bin ʿAbd al-Ḥalīm, Majmūʾ al-Fatāwā, ed. ʿAbd al-Raḥman bin 

Muḥammad, (Medina: Majmaʾ al-Malik Fahd li al-Ṭibāʿah al-Muṣḥaf al-Shafīf, 

1995). 

Ibn ʿUthmayn, Muḥammad bin Ṣāliḥ, al-Ḍiyā’ al-Lāmiʾ, (Riyadh: al-Riʻāsah al-ʿĀmmah li 

Idārāt al-Buhūth al-ʿIlmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Daʾwah wa al-Irshād, no date). 

Lāʽiḥah ʿUqūbāt man Yuhāwil al-Ḥajj min Dūn Taṣrīḥ, Retrieved from 

http://www.alriyadh.com/1075566. 

Lajnah Fatwa al-Azhar, “Man Ḥajj ʿan Ṭarīq al-Musaqāt al-Tilifizyūniyyah ʿalayh Ithm al-

Muqāmarah”. 

Markaz al-Fatwā, “al-Ḥajj wa ʿUmrah ʿan Ṭarīq Musabaqāt”, al-Fatwā 119444. 

Mawqiʾ Fatāwā Ibn Bāz, Retrieved from https://www.binbaz.org.sa/fatawa/686. 

Mawqiʾ Islām Wīb, al-Fatāwā 21709, 26712 

Mawqiʾ Islām Wīb, Retrieved from http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?. 

Mawqiʾ Muḥammad Firkūs, Retrieved from https://ferkous.com/home/?q=fatwa-150. 

Muslim bin al-Ḥijāj, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, ed. Fuʽād ʿAbd al-Baqī, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-

Turāth al-ʿArabī, no date).  

Nāhid, Saʿad, “al-Azhar wa al-Iftā’: al-Ḥajj bi Ta’shīrihi ʿamal Taḥayul ʿalā al-Dīn”, 

Majallah Rawaz al-Yūsuf al-Yawmiyyah, 15th November 2010. Retrieved from 

http://www.masress.com/rosadaily/90280. 

ʿUmar, Aḥmad Mukhtār, Muʾjam al-Lughah al-ʿArabiyyah al-Muʿāṣirah, (Beirut: ʿĀlam al-

Kutub, 1st Edition, 2008). 

Wizārah al-Awqāf al-Kuwaytiyyah, al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah, (Kuwait: Wizārah al-

Awqāf al-Kuwaytiyyah, 1404/1983). 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1075566
https://www.binbaz.org.sa/fatawa/686
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-150
http://www.masress.com/rosadaily/90280


 

 

Guidelines to Contributors 
 

At-Tajdid is a refereed journal published twice a year (June and December) by the 

International Islamic University Malaysia (IIUM). Articles are published based on 

recommendation by at least two specialized peer reviewers. Submissions must 

strictly abide by the following rules and terms: 

Be the author’s original work. Simultaneous submissions to other journals as well 

as previous publication thereof in any format (as journal articles or book chapters) 

are not accepted. (Should this happen, the author is duty bound to refund the 

honorarium paid to the reviewers.) 

Be between 5000 and 7000 words including the footnotes (articles); book reviews 

between 1500 and 4000 words; conference reports between 1000 and 2500 words. 

Include a 200-250 abstract both in Arabic and English. 

Cite all biographical information in footnotes when the source is mentioned for the 

first time (e.g., full name[s] of the author[s], complete title of the source, place of 

publication, publisher, date of publication, and the specific page[s] being cited). 

For subsequent citations of the source, list the author’s last name, abbreviate the 

title, and give the relevant page number(s). 

Provide a separate full bibliographical list of all sources cited at the end of the 

article. 

Qur’anic references (e.g. name of surah and number of verse[s]) must be given in the 

main text immediately after the verse[s] cited as follows: Al-Baqarah: 25). 

Hadith citations must be according to the following format: Al-Bukhāri, 

MuÍammad ibn Ismā‛Êl, al-Jāmi‛ al-ØaÍÊÍ (Beirut: Dār IÍyā’ al-Turāth al-‛ArabÊ, 

1404/1988), “Kitāb al-Zakāh”, ÍadÊth no. x, vol. y, p. z.  

Titles of Arabic books and encyclopedias as well as names of Arabic journals cited 

must be in bold characters. Counterparts of all these in English and other non-

Arabic languages using Latin script must be italicized. Titles of journal articles, 

encyclopedia entries, and chapters in collective books in any language must be put 

between inverted commas (“….”). 

Traditional Arabic should be used for main text (16 points) and footnotes (12 

points) of articles/book reviews and conference reports. Simplified Arabic must be 

used for main title (20 points) and subtitles (18 points). 

Include a cover sheet with author’s full name, current university or professional 

affiliation, mailing address, phone/fax number(s), and current e-mail address. 

Provide a two-sentence biography. 

The editor and editorial Board retain the right to return material accepted for 

publication to the author for any changes, stylistic and otherwise, deemed 

necessary to preserve the quality standard of the journal.  

Submissions should saved in Rich Text Format (RTF) and sent to 

tajdidiium@iium.edu.my  

mailto:tajdidiium@iium.edu.my


 

 

 
A Refereed Arabic Biannual  

Published by International Islamic University Malaysia 
 

Issue No. 44 2018/1440 Volume 22 
 
 

 Editor-in-Chief  

Prof. Dr. Majdi Haji Ibrahim 
   

 Assistant Editor  

Dr. Muntaha Artalim Zaim 
  

 

 

 Editorial Board  

Prof. Dr. Ahmed Ibrahim Abu Shouk 

Prof. Dr. Muhammed Saadu al-Jarf 

   Prof. Dr. Waleed Fikry Faris 

Ibrahim Ahmed Hussein Nasr El DinProf. Dr.  

Badi Ahmed Bashier Jamal. Prof. Dr    

  Assoc. Prof. Dr. Salih Mahgoub Mohamed Eltingari 

Dr. Abdulrahman Helali 

  

 

 

Language Reviser 

Dr. Adham Muhammad Ali Hamawiya 
 

Layout 

Dr. Muntaha Artalim Zaim 


