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املقدّمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني وعلى اآله 
و�سحبه اأجمعني. وبعد: 

وقد  التحجيج،  امل�سائل  تلك  ومن  ومتجددة  متعددة  احلج  م�سائل  فاإن 
راأيت م�ستعيًنا باهلل اأن اأبحث يف هذا املو�سوع وعنونت له ب�“اأحكام التحجيج 

ونوازله”. 

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

تظهر اأهمية البحث يف هذا املو�سوع من خالل ما ياأتي: 

اأنه مو�سوع يتعلق بعبادة عظيمة وركن من اأركان الإ�سالم وهو احلج. . 1

و�سوؤال . 2 وقوعه  لكرثة  م�سائله؛  وجتلية  اأحكامه  ملعرفة  احلاجة  دعاء 
الكثري عنه. 

وجود بع�ص امل�سائل املعا�سرة املتعلقة به وهذا يزيده اأهمية ول ريب. . 3

اأنه مل يفرد -ح�سب علمي- ببحث م�ستقل، وهذا اأدعى لبحثه وتناوله. . 4

منهج البحث: 

�ساأ�سري -اإن �ساء اهلل- يف كتابة هذا البحث وفق املنهج الآتي: 
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ت�سوير امل�ساألة وحترير محل اخلالف الفقهي -اإن وجد-. . 1

القت�سار على راأي املذاهب الفقهية الأربعة، ورمبا ذكرت راأي غريهم . 2
اأحياًنا؛ فاإن كانت امل�ساألة محل اتفاق ذكرت اتفاقهم واأتبعته بالأدلة، 
واإن كانت امل�ساألة خالفية ذكرت الأقوال ثم الأدلة ووجه ال�ستدلل، 
يف  اجتهدت  ورمبا  �سببه  بيان  مع  الرتجيح  ثم  الواردة  واملناق�سات 

ال�ستدلل واملناق�سة. 

قوًل . 3 اأجد  مل  واإذا  الأ�سيلة،  م�سادرهم  من  املذاهب  اأقوال  توثيق 
�سريًحا ملذهب يف م�ساألة �سلكت م�سلك التخريج الفقهي. 

والقواعد . 4 و�سروح احلديث  كالتف�سري   - الفقهية  للكتب غري  الرجوع 
الفقهية عند احلاجة اإليها، مع ال�ستعانة باملراجع احلديثة. 

الرتكيز على مو�سوع البحث، وجتنب ال�ستطراد، مع العناية ب�سرب . 5
الأمثلة الواقعية عند املنا�سبة. 

ترقيم الآيات وذكر ا�سم ال�سورة، وتخريج الأحاديث النبوية والآثار . 6
من كتب ال�سنة، وبيان ما ذكره اأهل الخت�سا�ص يف درجتها واحلكم 
اكتفيت  كانت  فاإن  اأحدهما-  اأو  ال�سحيحني  يف  تكن  مل  -اإن  عليها 

بذكره. 

و�سع خامتة تعطي فكرة عما ت�سمنه البحث من نتائج. . 7

و�سع فهر�ص للم�سادر واآخر للمو�سوعات. . 8

تق�سيمات البحث: 

جعلت هذا البحث يف مقدمة ومتهيد واأربعة مباحث وخامتة. 

املقدمة: وفيها اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره، ومنهج البحث، وتق�سيماته.
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التمهيد: التعريف بالتحجيج وبيان حكمه وف�سله، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: التعريف بالتحجيج. 

املطلب الثاين: ف�سل التحجيج. 

املبحث الأول: حتجيج الزوجة، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: حتجيج الزوج زوجته بنف�سه. 

املطلب الثاين: اإعانة الزوج زوجته على احلج. 

املطلب الثالث: جعل التحجيج مهًرا يف النكاح. 

املطلب الرابع: ا�سرتاط التحجيج يف عقد النكاح. 

املبحث الثاين: حتجيج غري الزوجة، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: حتجيج القريب. 

املطلب الثاين: حتجيج غري القريب. 

املطلب الثالث: حتجيج غري املكلف. 

املبحث الثالث: �سرف الزكاة يف التحجيج والتربع له، وقبوله، وطلبه، وفيه 
اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: �سرف الزكاة يف التحجيج. 

املطلب الثاين: التربع للتحجيج. 

املطلب الثالث: قبول التربع بالتحجيج. 

املطلب الرابع: طلب التحجيج. 

املبحث الرابع: نوازل معا�سرة يف التحجيج، وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: جعل التحجيج جائزة وتكرمًيا. 
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املطلب الثاين: حتجيج حديث العهد بالإ�سالم. 

املطلب الثالث: جمع التربعات للتحجيج. 

املطلب الرابع: حتجيج اخلدم والعمال. 

املطلب اخلام�ص: حتجيج الدولة واجلهات الر�سمية. 

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج. 

وبعد فاأحمد اهلل تعالى على اإمتام هذا البحث، فما كان فيه من �سواب 
ذلك،  من  اهلل  واأ�ستغفر  فمني  خطاأ  اأو  نق�ص  من  فيه  كان  وما   ، فمنه 

واأ�ساأله  اأن ينفع بهذا البحث، واأل يحرمني اأجره، اإنه �سميع جميب. 

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد واآله و�سحبه. 
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التمهيد 
التعريف بالتحجيج وبيان حكمه وف�صله

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
تعريف التحجيج

التحجيج لغة: م�سدر حجج واأحجج، يقال: اأحجج فالن فالًنا اأي بعثه 
ليحج البيت احلرام)1(، وقد يقال له اإحجاج)2(.

ذلك  ولعل  التحجيج  عرف  من  على  اأقف  مل  ا�سطالًحا:  التحجيج 
لو�سوحه ولكن ميكن اأن يعرف باأنه )متكني الغري من اأداء احلج تربًعا(. 

�سرح التعريف: 

عن  احلج  اأداء  لأنها  احلج؛  يف  النيابة  به  خرج  الغري(:  )متكني  قولنا 
الغري)3(.

فمثاًل الذي ا�سطحب ابنه للحج يقال له حتجيج، والذي تربع لغريه مبال 
ا حتجيج، اأما من حج عن اأمه العاجزة مثاًل اأو حج عن  ليحج به هذا اأي�سً

اأبيه امليت فهذه نيابة ول ت�سمى حتجيًجا ولي�ست مق�سودة يف هذا البحث. 
)1( انظر: القامو�ص املحيط �ص234، امل�سباح املنري �ص47، املعجم الو�سيط 156/1.

)2( انظر: �سرح كتاب حتفة امللوك 1380/1، تبيني احلقائق 4/2، املجموع 50/7. 
)3( انظر: حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري 17/2، النيابة يف العبادات �ص17.
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ولفظة )متكني الغري( ت�سمل متكني الفرد غريه، وكذلك متكني اجلهات 
كتمكني الدولة واملوؤ�س�سات اخلريية ونحو ذلك.

ولفظة تربًعا: تخرج التحجيج مبقابل مايل باأجرة ونحوها كالذي تقوم 
به موؤ�س�سات الطوافة وحمالت احلج فاأحكام ذلك ل تدخل يف جمال هذا 

البحث. 

ومن خالل التعريف ال�سابق فاإن التحجيج له اأنواع ثالثة: 

متكني باملال وامل�ساحبة مثل من يذهب بزوجته للحج ويتحمل نفقات . 1
حجها. 

متكني باملال فقط مثل من يدفع اإلى فقري ماًل ليحج به. . 2

اأن يذهب ويل ال�سبي به للحج، ولكن نفقات . 3 متكني بغري املال مثل 
احلج يف مال ال�سبي. 

املطلب الثاين
حكم التحجيج وبيان ف�صله

من خالل النظر يف كالم الفقهاء يف م�ساألة حتجيج ال�سبي، وحتجيج 
مب�سروعية  القول  على  متفقون  اأنهم  يظهر  للتحجيج)1(،  والتربع  القريب، 

التحجيج. 
وي�ستدل لذلك بالأدلة الآتية:)2(

اهلل . 1 يار�سول  فقالت:  �سبًيا  امراأة  »رفعت  قال:    عبا�ص  ابن  عن 
األهذا حج؟ قال: نعم، ولك اأجر«.)3(

)1( �سياأتي تف�سيل الكالم عن هذه امل�ساألة -اإن �ساء اهلل- من خالل هذا البحث. 
)2( هناك اأدلة اأخرى تاأتي -اإن �ساء اهلل- يف مواطنها خالل هذا البحث. 

)3( رواه م�سلم يف �سحيحه من كتاب احلج: 330، واأبو داود يف �سننه من كتاب املنا�سك 143/2.
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واإذا كان هذا يف حتجيج ال�سبي -الذي مل يكلف بالعبادات- فغريه 
من املكلفني من باب اأولى. 

اأن النبي S حج بزوجاته يف حجة الوداع.)1(. 2

اأن ال�سحابة  حجوا مع ر�سول اهلل S وحجوا بن�سائهم و�سبيانهم)2(.. 3

ومن اأبرز ف�سائل التحجيج ما ياأتي: 

اأنه اإعانة للم�سلم على فعل اخلري، وهو اإح�سان له، وتعاون على الرب . 1
والتقوى.)3( يقول اهلل تعالى: )ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]املائدة:2[، 

ويقول : )ھھ  ھ    ھ  ے    ے( ]البقرة:195[.

ويقول النبي S: »واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون اأخيه«.)4( 

ا من اأبواب الدعوة . 2 اأن التحجيج فيه دللة على فعل اخلري، وهو اأي�سً
اإلى اهلل وتاأليف القلوب وبخا�سة لبع�ص الفئات.

فهو . 3 للزوجة  كان  واإن  وبًرا،  �سلة  كان  للقريب  كان  اإن  التحجيج  اأن 
معا�سرة باملعروف، وكل ذلك مما دعت اإليه ال�سريعة.)5(

اآثار حميدة م�ساهدة يف . 4 الغالب- من  التحجيج -يف  ما يرتتب على 
الواقع �سواء منها ما يعود على الباذل لغريه، اأو على امل�ستفيد -الذي 

اأدى احلج- ومعه تلك الآثار املحبة، والتاآلف والرتاحم والتعارف.

ومع القول مب�سروعية التحجيج وبيان ف�سله اإل اأنه ل ينبغي املبالغة فيه 
)1( رواه البخاري يف �سحيحه من كتاب احلج، فتح الباري 415/3، وم�سلم يف �سحيحه من كتاب احلج: 300.
اأحمد يف امل�سند 269/22، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب احلج 156/5، والرتمذي يف �سننه  )2( رواه 
املنا�سك 1010/2، واحلديث يف �سنده �سعف. انظر:  كتاب احلج 257/2، وابن ماجه يف �سننه كتاب 

التلخي�ص احلبري 270/2، مخت�سر البدر املنري: 144.
)3( انظر: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم 15/26-16، فتاوى نور على الدرب لبن باز 21،26/17. 

)4( رواه م�سلم يف �سحيحه، من كتاب الذكر والدعاء: 684، واأبو داود يف �سننه من كتاب الأدب 287/4.
)5( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة يف اململكة العربية ال�سعودية 20/11.
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ب�سوابط  ي�سبط  بل  عليه احلج-  يجب  ل  الذي  الفقري  -وبخا�سة حتجيج 
بالتربع  اأولى  ما هو  يكون هناك  وقد  اأ�سله تربع،  التحجيج يف  لأن  معينة، 
كعالج املر�سى، والت�سدق على الفقري وم�ساعدة املحتاجني ونحو ذلك من 

اأوجه الرب والإح�سان. 

ويف املقابل ل يقال باإغالق باب التحجيج اأو الت�سنيع على من حجج غريه 
على  امل�سلم  اإعانة  بدعة يف  واأي  يبدع)1(،  اأن  عن  ف�ساًل  ذلك،  اإلى  دعا  اأو 
احلج وقد ثبتت هذه الإعانة يف ال�سرع وا�ستقر عليها عمل امل�سلمني منذ عهد 
النبوة اإلى وقتنا احلا�سر، ومل يقل ببدعية ذلك اأحد من العلماء املعتربين!!! 

التطبيق  عند  ولكن  م�سروع،  اأ�سله  يف  التحجيج  اأن  القول  وخال�سة 
والأولويات،  امل�سالح،  اعتبار  يف  والنظر  الجتهاد  يكون  املناط  وحتقيق 

ومراعاة اختالف الأحوال والأ�سخا�ص. واهلل اأعلم. 

 

)1( اطلعت على بع�ص املقالت ال�سحفية التي عنون لها ب�“بدعة التحجيج” !! وهذا فيه جمازفة ل تنبغي 
ولعل الكاتب -وفقنا اهلل واإياه لل�سواب- ق�سد مبقاله نقد من يبالغ يف هذا الأمر وبخا�سة مع وجود 
اإطالقه بل الأمور تقدر بقدرها،  اأولى بدفع املال من التحجيج، وهذا م�سلم به ولكن لي�ص على  ما هو 
وتراعى الأحوال والأ�سخا�ص، واإل لو قيل مبا يراه الكاتب على اإطالقه لأغلق باب ال�سدقات والأوقاف 

على امل�ساجد ون�سر كتب العلم، وتفطري ال�سائمني !! لأن هناك ما هو اأولى بالتربع منها. 



337

أحكام التحجيج ونوازله

املبحث االأول 
حتجيج الزوجة

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
حتجيج الزوج زوجته بنف�صه

اتفق الفقهاء على اأنه ل يجب على الزوج اأن يحج بزوجته اإذا مل ت�سرتط 
عليه ذلك يف ابتداء النكاح �سواء اأكان حجها فري�سة اأم نافلة.)1( 

وميكن اأن ي�ستدل لذلك مبا ياأتي: 

فيه . 1 وتبذل  النفقة،  الزوج  فيه  يبذل  معاو�سة  عقد  النكاح  عقد  اأن 
الزوجة نف�سها)2(، واحلج بها غري داخل يف ذلك. 

على . 2 يوجب  دليل  يوجد  ومل  بدليل،  اإل  �سيء  وجوب  عدم  الأ�سل  اأن 
الزوج اأن يحج بزوجته. 

اأن يحج بزوجته  للزوج  وي�ستحب  ي�سرع  اأنه  الفقهاء  لكن مقت�سى كالم 
وبخا�سة اإذا كان حجة فري�سة.)3(

 ،198/2 اجلليل  منح   ،413/1 عبدالرب  لبن  الكايف   ،188/4 الرائق  البحر   ،112/4 املب�سوط  )1( انظر: 
النجم الوهاج 414/3، مغني املحتاج 468/1، املغني 35/5، ك�ساف القناع 383/2.

)2( انظر: بدائع ال�سنائع 331/1، الكايف 595/1، احلاوي الكبري 417/11، ك�ساف القناع 460/5. 
)3( انظر: املراجع ال�سابقة هام�ص )1(.
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وي�ستدل لذلك بالأدلة الآتية: 

اأن النبي S حج بزوجاته يف حجة الوداع)1(. . 1

وهذا دليل �سريح على م�سروعية حتجيج الزوجة. 

اأن حتجيج الزوجة عليه عمل ال�سحابة  منذ العهد النبوي يدل . 2
لذلك قول النبي S للرجل الذي �ساأل عن امراأته التي خرجت للحج 

بدون محرم »انطلق فحج مع امراأتك«.)2( 

تعالى: . 3 قال  باملعروف،  زوجته  معا�سرة  الزوج  اأمر  ال�سارع  اأن 
)ۉ  ۉ( ]الن�ساء:19[، ول ريب اأن احلج بها من الع�سرة 

باملعروف)3(. 

اأن ال�سارع اأمر بالتعاون على الرب والتقوى قال تعالى: )ەئ  وئ  . 4
هذا  يف  داخل  الزوجة  حتجيج  اأن  �سك  ول  ]املائدة:2[  ۇئ(  وئ  

الباب؛ لأنه اإعانة لها على الطاعة والعبادة.)4(

املطلب الثاين
اإعانة الزوج زوجته على احلج)5(

اتفق الفقهاء على اأنه ي�سرع للزوج اأن يعني زوجته على اأداء احلج �سواء 
ا اأم نافلة)6(. كان فر�سً

)1( رواه البخاري يف �سحيحه من كتاب احلج، فتح الباري 415/3، ورواه م�سلم يف كتاب احلج: 300.
)2( رواه البخاري يف �سحيحه من كتاب احلج، فتح الباري 72/4، وم�سلم يف �سحيحه من كتاب احلج: 331.

)3( انظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 262/21.
)4( انظر: فتح الباري77/4، فتاوى اللجنة الدائمة يف ال�سعودية 20/11.

)5( الفرق بني هذه امل�ساألة والتي قبلها اأن تلك امل�ساألة هي اأن يحج الزوج بزوجته ويتحمل تكاليف احلج، ويف 
هذه امل�ساألة اإعانتها فقط اإما بالتكاليف اأو بالذهاب معها فقط. 

)6( انظر: املب�سوط 165/4، الذخرية 186/3، مغني املحتاج 467/1، املغني 34/5. 
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و�سور اإعانة الزوجة على احلج هي: 

اأوًل: اإذن الزوج لها اأن حتج النافلة اإذا وجدت محرًما، اأما حج الفري�سة 
فال يلزم اإذن الزوج)1(. 

ثانًيا: األ يحللها اإذا حجت النافلة بدون اإذنه)2(.  
ثالًثا: اأن يحج معها ويكون محرمها ولو مل ينفق عليها نفقة احلج)3(. 

رابًعا: اأن ينفق عليها وعلى محرمها نفقة احلج)4( وهي نفقة زائدة على 
النفقة املعتادة. 

هذا  اأن  من  الأول  املطلب  يف  تقدم  مبا  امل�ساألة  لهذه  ال�ستدلل  وميكن 
من اأظهر اأوجه املعا�سرة باملعروف بني الزوجني، وملا فيه من الإعانة على 
الرب والتقوى، ولأن الزوج ماأمور بن�سح زوجته وحثها على اخلري والطاعة)5( 

واإعانتها على احلج داخل يف ذلك. 

املطلب الثالث
جعل حتجيج الزوجة مهًرا

اإذا طلبت املراأة اأن يكون مهرها يف النكاح اأن يحج بها زوجها فما حكم 
ذلك؟ 

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

القول الأول: اأن ذلك جائز واملهر �سحيح.
)1( انظر: الختيار 141/1، الذخرية 186/3، املهذب 235/1، املغني 35/5.

)2( انظر: املراجع ال�سابقة. 
)3( انظر: املراجع ال�سابقة، جممع الأنهر 262/1.

)4( انظر: املراجع ال�سابقة، منح اجلليل 198/2، ك�ساف القناع 395/2.
)5( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة يف ال�سعودية 20/11، 94.
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وهو قول للمالكية)1(، وقال به بع�ص احلنابلة)2(، وقال به من املتقدمني 
ا اللجنة  النخعي والثوري والأوزاعي)3(، واختاره ابن القيم)4(، واختارته اأي�سً

الدائمة لالإفتاء يف اململكة العربية ال�سعودية.)5( 

القول الثاين: اأن ذلك غري جائز واملهر غري �سحيح. 

وهو مذهب احلنفية)6(، وال�سافعية)7(، وامل�سهور من مذهب احلنابلة )8(. 

الأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا ياأتي: 

وقال: . 1 القراآن  تعليم  مهره  وجعل  اأ�سحابه  اأحد  زوج   S النبي  اأن 
»زوجتكها مبا معك من القراآن«)9(. 

وجه ال�ستدلل: اأن جعل تعليم القراآن مهًرا دليل على اأنه ل يلزم اأن 
يكون ماًل، بل اأي منفعة تنتفع بها الزوجة �سح كونها مهًرا، ومن ذلك 

احلج بها)10(. 

القراآن مهًرا  تعليم  باأن م�ساألة جعل  ال�ستدلل  وميكن مناق�سة هذا 
القيا�ص  ي�ستقم  مل  كذلك  كان  واإذا  اأ�سال)11(،  فيها  مختلف  م�ساألة 

عليها. 
)1( انظر: الذخرية 391/4، عقود اجلواهر الثمينة 101/2، منح اجلليل 451/3.

)2( انظر: الغاية 386/1، مفيد الأنام يف حترير اأحكام حج بيت اهلل احلرام: 145.
)3( انظر: املغني 12/10، ال�سرح الكبري 90/21.

)4( انظر: اإعالم املوقعني 286/1.
)5( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 37/19.

)6( انظر: بدائع ال�سنائع 277/2، البحر الرائق 186/3.
)7( انظر: املعاين البديعة 224/2.

)8( انظر: املغني 102/10، املبدع 133/7، ك�ساف القناع 133/5.
)9( رواه البخاري يف �سحيحه من كتاب النكاح، فتح الباري 205/9.
)10( انظر: اإعالم املوقعني 287/1، فتاوى اللجنة الدائمة 37/19.

)11( فال�سافعية وبع�ص احلنابلة يرون �سحة ذلك. انظر: احلاوي الكبري 403/9، اأ�سنى املطالب 526/3، 
املغني 103/10، املبدع 135/7.



341

أحكام التحجيج ونوازله

ويجاب باأن العربة بالدليل والأ�سعد بالدليل يف هذه امل�ساألة هو القول 
ب�سحة جعل تعليم القراآن مهًرا، بل اإن بع�ص من ل يرى �سحة جعل 
�سحة  يرون  تقدم  كما  واحلنابلة-  ال�سافعية  -وهم  مهًرا  التحجيج 

جعله تعليًما، وهذا تناق�ص؛ لأن الكل منفعة للزوجة ول فرق.)1( 

)ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     . 2 قول اهلل تعالى: 
ۅ  ۅ  ۉ( ]الق�س�ص:27[. 

هنا  -وهي  املنفعة  اأن  على  دلت  الكرمية  الآية  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
فيه  ملا  الزوجة  عليه حتجيج  فيقا�ص  مهًرا،  يكون  اأن  ي�سح  الرعي- 

من املنفعة لها)2(.

اأن حتجيج الزوجة فيه منفعة ظاهرة لها، بل قد يكون اأنفع واأ�سلح . 3
لها من اإعطائها املال يف املهر.)3( 

وا�ستدل القائلون بعدم ال�سحة مبا ياأتي: 

اأن التحجيج لي�ص ماًل، واملهر ل يكون اإل ماًل متقوًما.)4( . 1

ويناق�ص هذا الدليل من وجهني: 

اأ.  اأن ا�سرتاط كون املهر ماًل متقوًما م�ساألة خالفية)5(، فال ي�ستقيم 
هذا ال�ستدلل. 

ب. اأن منفعة التحجيج توؤول اإلى املال؛ لأن الزوجة لو حجت بنف�سها 
لأنفقت ماًل. 

)1( انظر: اإعالم املوقعني 286/1.
)2( انظر: املعونة 571/2.

)3( انظر: اإعالم املوقعني 286/1.
)4( انظر: بدائع ال�سنائع8 277/2، البحر الرائق 168/3.

الكبري  املعونة 571/2، احلاوي  للحنفية- يرون �سحة جعل املهر منفعة. انظر:  )5( لأن اجلمهور - خالًفا 
411/9، املغني 101/10.
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اأن جعل التحجيج مهًرا فيه جهالة يف القدر وال�سفة فال ي�سح، فهو . 2
كما لو تزوجها على �سيء ل يدري ما هو.)1(

يرون  فهم  متناق�سون،  املانعني  اإن  بل  مغتفرة،  باأنها جهالة  ونوق�ص 
�سحة جعل املهر تعليم الزوجة اأو رد الآبق اأو الرعي ونحو ذلك من 
يف  اجلهالة  من  واأو�سح  اأظهر  والغرر  فيها  اجلهالة  اأن  مع  الأعمال 

حتجيج الزوجة.)2( 

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- هو القول ب�سحة جعل حتجيج الزوجة مهًرا لها؛ 
لوجاهة اأدلته يف مقابل �سعف اأدلة القول الآخر. ملا ورد عليه من مناق�سات، 
لها  تدعو  التي  وامل�سالح  للمقا�سد  مراعاة  فيه  بال�سحة  القول  اإن  ثم 
ال�سريعة، لأن اأداء الزوجة للحج وبخا�سة حج الفري�سة مطلب �سرعي رمبا 
ل يتاأتى لها بعد ذلك، وفيه من املنافع التي قد تفوق منافع املهر لو كان ماًل. 

املطلب الرابع
ا�صرتاط التحجيج يف عقد النكاح

هذا  حكم  فما  الزوج  يحججها  اأن  النكاح  عقد  يف  املراأة  ا�سرتطت  اإذا 
ال�سرط؟ 

مقت�سى مذهب الفقهاء  القول ب�سحة هذا ال�سرط، واأنه ينبغي على 
الزوج الوفاء به اإذا ر�سي به عند ال�سرتاط؛ وذلك لأنه �سرط فيه م�سلحة 

للزوجة ولي�ص فيه مخالفة لل�سرع، ول ملقت�سى عقد النكاح. )3( 
)1( انظر: املغني 102/10، �سرح منتهى الإرادات 133/3، ك�ساف القناع 133/5.

)2( انظر: اإعالم املوقعني 286/1.
اجلليل  منح   ،196/3 اخلر�سي  �سرح   ،171/3 احلقائق  تبيني   ،105/3 املختار  لتعليل  الختيار  )3( انظر: 

303/3، املهذب 47/2، مغني املحتاج 226/3، املغني 483/9، ك�ساف القناع 98/5.
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وي�ستدل ل�سحة هذا ال�سرط بالأدلة العامة التي تدل على وجوب الوفاء 
بال�سروط والعقود)1(، وهذا ال�سرط داخل فيها. 

ومن تلك الأدلة ما ياأتي: 

قول اهلل تعالى: )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]املائدة:1[.. 1

قول النبي S: »اأحق ال�سروط اأن توفوا بها ما ا�ستحللتم به الفروج«)2(. . 2

قول النبي S: »امل�سلمون على �سروطهم«.)3( . 3

لأحد . 4 م�سلحة  فيها  كان  اإذا  النكاح  يف  ال�سروط  ب�سحة  القول  اأن 
الزوجني قول عدد من ال�سحابة  منهم عمر بن اخلطاب و�سعد 

بن اأبي وقا�ص ومعاوية وعمرو بن العا�ص.)4( 

 

)1( انظر هذه الأدلة يف املغني 483/9، ال�سرح الكبري لبن قدامة 392/20.
)2( رواه البخاري يف �سحيحه من كتاب النكاح باب ال�سروط يف النكاح، فتح الباري 207/9.

)3( رواه اأبو داود يف �سننه من كتاب الأق�سية 304/3، واأحمد يف امل�سند 389/14، والطحاوي يف �سرح معاين 
الآثار 90/4، والبيهقي يف ال�سنن الكربى 79/6، والدارقطني يف �سننه من كتاب البيوع 27/3، و�سححه 
املقا�سد احل�سنة  وال�سخاوي يف  املجموع 376/9،  النووي يف  الغليل 142/5، وح�سنه  اإرواء  الألباين يف 

452، وح�سنه ال�سوكاين يف نيل الأوطار 255/5.
)4( انظر: فتح الباري 217/9، املغني 484/9، ال�سرح الكبري لبن قدامة 391/20، �سنن الرتمذي 298/2.
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املبحث الثاين 
حتجيج غري الزوجة 

وفيه مطالب: 

املطلب االأول
حتجيج القريب

عليهم  ويقا�ص  والآباء)1(،  الأبناء  حتجيج  م�سروعية  على  الفقهاء  ن�ص 
الأقرب  بالتقدمي  والأولى  والأخوال،  والأعمام  كالإخوة  الأقارب  �سائر 

فالأقرب اأو من يدعو لتحجيجه �سبب خا�ص. 

وي�ستدل لهذه امل�ساألة مبا ياأتي: 

ثبت اأن امراأة يف عهد النبي S حجت بطفل لها �سغري و�ساألت ر�سول . 1
اهلل S »األهذا حج؟« قال: »نعم ولك اأجر«.)2(

ويقا�ص  كانوا �سغاًرا،  ولو  الأولد  ا�ستحباب حتجيج  دليل على  وهذا 
على الأولد �سائر الأقارب.)3( 

اأن ال�سحابة  كانوا يحجون باأولدهم ال�سغار.)4( . 2

اأن ال�سارع اأمر برب الوالدين كما قال : )ں   ں( ]الن�ساء:36[. . 3
املجموع 97/7،  ال�سغار: 31، مواهب اجلليل 506/2، منح اجلليل 195/2،  اأحكام  )1( املب�سوط 154/4، 

مغني املحتاج 470/1، املغني 9/5، املبدع 94/3، �سرح منتهى الإرادات 518/1. 
)2( رواه م�سلم يف �سحيحه من كتاب احلج: 330، واأبو داود يف �سننه143/2.

)3( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 70/11. 
)4( انظر: التمهيد لبن عبدالرب 103/1-104، م�سائل الإمام برواية اأبي داود: 116.
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الرب  من  الفري�سة  حجة  وبخا�سة  الأم  اأو  الأب  حتجيج  اأن  ريب  ول 
والإح�سان املاأمور به)1(، وعليه عمل امل�سلمني منذ عهد النبوة. 

اأن ال�سارع اأمر بالتعاون على الرب والتقوى، ول �سك اأن حتجيج القريب . 4
ا اإعانة لهم على الطاعة والعبادة.)2(  داخل يف هذا الباب، وفيه اأي�سً

تعالى: . 5 قال  �سليمًة كما  تربيًة  الأولد  اأمر برتبية  ال�سارع احلكيم  اأن 
النبي  ويقول  ]التحرمي:6[،  ۋ   ۅ   ۅ(  ۋ   )ۈ  ۈ  ٴۇ  

S: »كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته...«.)3( 

وحتجيج الأولد داخل يف الرتبية ال�سحيحة، ملا فيه من اإعانتهم على 
العبادة وتعويدهم على الطاعة، وملا له من اآثار حميدة ل تخفى.)4( 

اأن ال�سارع احلكيم اأمر ب�سلة الأرحام، ويدخل يف ذلك حتجيجهم؛ . 6
لأن اإعانتهم على العبادة من اأظهر وجوه ال�سلة ملا يرتتب عليه من 

اآثار طيبة على القريب.)5(

املطلب الثاين
حتجيج غري القريب

اتفق الفقهاء على اأنه ي�سرع حتجيج الأجنبي غري القريب ولو كان غنًيا، 
وكذلك اإعانته على اأداء احلج باملال اأو غريه)6(. 

)1( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة بال�سعودية 37/11.
)2( انظر: فتاوى نور على الدرب لبن باز 20/17.

)3( رواه البخاري يف �سحيحه من كتاب اجلمعة، فتح الباري 385/2، وم�سلم يف �سحيحه من كتاب الإمارة: 481.
)4( انظر: جمموع موؤلفات ال�سيخ ابن �سعدي 373/11.

)5( انظر: نيل الأوطار 310/4.
)6( انظر: حتفة الفقهاء 386/1، �سرح كتاب حتفة امللوك 1394/2، مواهب اجلليل 510/2، منح اجلليل 
195/2، احلاوي الكبري 11/4، النجم الوهاج 422/3، املغني 9/5، املبدع 94/3، �سرح العمدة يف بيان 

منا�سك احلج والعمرة: 130.
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وي�ستدل لذلك بالأدلة الآتية: 

اأن حتجيج الأجنبي من التعاون على الرب والتقوى املاأمور به �سرًعا. . 1
عموم الأدلة التي تدل على ف�سل الإعانة، والإح�سان للم�سلم. . 2
واملحبة . 3 الن�سح  من  الإ�سالم  بحق  قيام  فيه  الأجنبي  حتجيج  اأن 

والدعوة ونحو ذلك. 
ول زال عمل امل�سلمني -وهلل احلمد- منذ العهد النبوي اإلى ع�سرنا هذا 
على هذا الأمر، فتجد من يحجج اإخوانه امل�سلمني اأو يعينهم على ذلك، بل 

ا�ستهر عن بع�ص ال�سلف اأنه يحجج غريه كل عام.)1( 

املطلب الثالث
حتجيج غري املكلف)2(

فهل  عقلًيا،  مختاًل  جمنوًنا  اأو  يبلغ،  مل  �سبًيا  يكون  اأن  اإما  املكلف  غري 
هذان ال�سنفان يحججان؟. 

اأوًل: حتجيج ال�سبي 
اختلف الفقهاء يف حكم حتجيج ال�سبي على قولني:)3( 

القول الأول: اأنه ي�سرع حتجيج ال�سبي مطلًقا املميز وغري املميز.
وهذا مذهب اجلمهور)4(، وقول عند املالكية.)5( 

)1( كما ا�ستهر ذلك عن عبداهلل بن املبارك  انظر: �سري اأعالم النبالء 385/8.
)2( املق�سود يف بحث هذه امل�ساألة هو بيان حكم حتجيج ال�سبي واملجنون، اأما تف�سيالت حجهما وما يرتتب 

عليه من اأحكام فال تدخل يف جمال هذا البحث.
)3( ن�سب بع�ص الفقهاء لالإمام اأبي حنيفة القول بعدم �سحة حج ال�سبي، وقد بني بع�ص فقهاء احلنفية اأنه لي�ص 
اأحرم عنه وليه- فال يرتتب عليه فدية  اإذا  املراد عدم حتجيج ال�سبي، واإمنا املراد عدم انعقاده لزًما- 

ول دم لو اأتى محظوًرا ول �سيء عليه لو رف�ص الإحرام. انظر: فتح القدير 423/2، البحر الرائق 340/2.
)4( انظر: للحنفية: املحيط الربهاين 44/3، حا�سية ابن عابدين 459/2، تبيني احلقائق 3/2، ولل�سافعية: 

املهذب 195/1
)5( انظر: الذخرية 297/3، مواهب اجلليل 475/2، �سرح اخلر�سي 282/2.
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القول الثاين: اأنه ي�سرع حتجيج ال�سبي املميز، ويكره حتجيج غري املميز.
وهو قول عند املالكية.)1(

الأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل القائلون مب�سروعية حتجيج ال�سبي مطلًقا مبا ياأتي: 

اهلل . 1 يار�سول  فقالت:  �سبًيا  امراأة  »رفعت  قال:    عبا�ص  ابن  عن 
األهذا حج؟ قال: نعم ولك اأجر«.)2(

اأنه كان طفاًل غري مميز؛  اأن الظاهر من احلديث  وجه ال�ستدلل: 
لأن ال�سائلة حملته بع�سده ورفعته)3(، كما يف رواية اأبي داود.)4(

اأن حتجيج ال�سبيان -املميزين وغري املميزين- ثابت عن ال�سحابة . 2
.)5(


ومن ذلك اأن اأبا بكر  حج بابن الزبري وطاف به يف خرقة.)6(

اأنه ملا كان يحج بال�سبي املميز، ول جتزئه عن حجة الإ�سالم -اإذا . 3
اأجر  لوليهما  يكتب  لأنه  املميز،  غري  بال�سبي  يحج  فكذلك  بلغ- 

التحجيج بهما)7(.

وا�ستدل من قال مب�سروعية حتجيج املميز وكراهة حتجيج غري املميز 
باأن ال�سبي املميز يعقد الإحرام بنف�سه، ويفهم منا�سك احلج واأعماله 

يف اجلملة، وميكن اأن يتعلم ولي�ص كذلك ال�سبي غري املميز)8(.
)1( انظر املراجع ال�سابقة.

)2( رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب احلج: 330، واأبو داود يف �سننه، كتاب املنا�سك 143/2.
)3( انظر: النجم الوهاج 397/3، مغني املحتاج 461/1.

)4( يف �سننه من كتاب املنا�سك 143/2.
)5( انظر: التمهيد لبن عبدالرب 104/1، احلاوي الكبري 206/4، م�سائل الإمام اأحمد برواية اأبي داود: 116.
)6( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، كتاب املنا�سك 825/3، وعبدالرزاق يف م�سنفه، كتاب احلج 70/5.

)7( انظر: النجم الوهاج 398/3.
)8( انظر: مواهب اجلليل 476/2.
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غري  ال�سبي  بتحجيج  ورد  ال�سحيح  ال�سريح  الن�ص  باأن  ويناق�ص 
يف  العقلي  للدليل  يلتفت  فال  كذلك  كان  واإذا  تقدم-  -كما  املميز 

مقابل الن�ص. 
والراجح -واهلل اأعلم- القول مب�سروعية حتجيج ال�سبي مطلًقا مميًزا 
كان اأو غري مميز؛ لقوة اأدلته يف مقابل �سعف ما علل به للقول الآخر مبا 
كان  واإن  ال�سبيان  حتجيج  باأن  يقال  هذا  مع  لكن  مناق�سة،  من  عليه  ورد 
م�سروًعا اإل اأنه ينظر يف الأ�سلح والأف�سل، فاإن كان يف اأوقات �سدة الزحام، 
اإذا كانوا  وكرثة النا�ص-كما يف وقتنا املعا�سر- فاإنه ل يحج بهم وبخا�سة 
غري مميزين، اأو فيهم �سعف، وهذا من باب مراعاة امل�سالح، ودرء املفا�سد 
خوًفا عليهم، وملا قد يرتتب على حجهم من التزامات مالية وغريها تفوق 

م�سلحة احلج بهم.)1(

ثانًيا: حتجيج املجنون 
اختلف الفقهاء يف حكم حتجيج املجنون على قولني: 

القول الأول: اأنه ي�سح حتجيج املجنون. 
وهو قول للحنفية)2(، وامل�سهور من مذهبي املالكية)3(، وال�سافعية)4(، 

ووجه عند احلنابلة.)5( 
القول الثاين: اأنه ل ي�سح احلج باملجنون. 

وهو قول للحنفية)6(، واملالكية)7(، وال�سافعية)8(، وامل�سهور من مذهب 
احلنابلة)9(.

)1( وقد نبه اإلى مثل هذا ال�سيخ ابن عثيمني  يف ال�سرح املمتع 24/7.
)2( انظر: املب�سوط 69/4، حا�سية ابن عابدين 467/2، البحر الرائق 340/2.

)3( انظر: مواهب اجلليل 475/2، �سرح اخلر�سي 282/2، منح اجلليل 188/2.
)4( انظر: العزيز �سرح الوجيز 451/8، رو�سة الطالبني 397/2، مغني املحتاج 461/1.

)5( انظر: الفروع 207/5، املبدع 85/3، ك�ساف القناع 378/2.
)6( انظر: حا�سية ابن عابدين 467/2، البحر الرائق 340/2، حا�سية ال�سلبي على تبيني احلقائق 6/2.

)7( انظر: مواهب اجلليل 475/2، الفواكه الدواين 361/1، منح اجلليل 188/2.
)8( انظر: العزيز 451/8، املجموع 20/7، مغني املحتاج 461/1.

)9( انظر: الفروع 207/5، الإن�ساف 12/8، املبدع 85/3.
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الأدلة واملناق�سة: 

ال�سبي غري  ب�سحة حتجيج  ورد  الن�ص  باأن  بال�سحة  القائلون  ا�ستدل 
وعدم  التمييز  عدم  بجامع  باملجنون؛  احلج  �سحة  عليه  فيقا�ص  املميز، 

التكليف يف كليهما.)1( 

اأهلية العبادة، ول  وا�ستدل القائلون بعدم ال�سحة باأن املجنون لي�ص له 
تقع منه فال يحج به، اإذ اإنه ل ي�ستفيد بهذا احلج �سيًئا.)2(

ويناق�ص باأنه واإن �ُسلم باأن املجنون لي�ص اأهاًل للعبادة اإل اأن هذا ل مينع 
حتجيجه؛ لأنه ل يعقد الإحرام بنف�سه واإمنا يعقده وليه، فدليلهم �سعيف؛ 
حتجيج  على  املجنون  حتجيج  قيا�ص  وهو  منه  اأقوى  قيا�ص  مقابل  يف  لأنه 

ال�سبي غري املميز والذي ورد به الن�ص. 

الرتجيح: 

دليله  لوجاهة  املجنون  حتجيج  ب�سحة  القول  اأعلم-  -واهلل  الراجح 
حتجيج  يف  تقدم  -كما  يقال  ذلك  مع  ولكن  الآخر،  القول  دليل  و�سعف 
ال�سبي- مبراعاة جلب امل�سالح ودرء املفا�سد، فاإن راأى الويل اأن حتجيجه 
رمبا ترتب عليه مفا�سد اأكرب من امل�سالح، فالأولى والأف�سل األ يحج به، كما 
لو كان هناك زحام �سديد -كما يف هذه الأزمنة- اأو كان املجنون من النوع 
العدواين املوؤذي، اأو كان جنونه �سديًدا مطبًقا ل يفهم �سيًئا، اأو خاف عليه، 
والعك�ص بالعك�ص، لأنه من املعلوم اأن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح 

كما هو مقرر يف القواعد ال�سرعية. )3(

 

)1( انظر: الفروع 207/5، مغني املحتاج 461/1.
)2( انظر: رو�سة الطالبني 397/2، الفروع 207/5.

)3( انظر هذه القاعدة يف قواعد الأحكام للعز بن عبدال�سالم 98/1، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم: 99.
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املبحث الثالث
�صرف الزكاة يف التحجيج والتربع له وقبوله وطلبه

وفيه مطالب: 

املطلب االأول
�صرف الزكاة يف التحجيج

اأن   يف حكم �سرف الزكاة يف التحجيج وذلك مثل  اختلف الفقهاء 
يدفع �سخ�ص �سيًئا من زكاته ليحجج فالًنا من النا�ص على قولني: 

القول الأول: اأن الزكاة ل ي�سح �سرفها يف التحجيج. 

عند  ورواية  للحنفية)3(،  وقول  وال�سافعية)2(،  املالكية)1(،  وهو مذهب 
ا الثوري واأبو ثور وابن املنذر)5(، وابن حزم  احلنابلة)4( وقال به اأي�سً
الظاهري)6( واختاره اأكرث اأع�ساء هيئة كبار العلماء يف ال�سعودية)7(. 

القول الثاين: اأنه ي�سح �سرف الزكاة يف التحجيج. 

به  وقال  املذهب)9(،  احلنابلة هي  عند  ورواية  للحنفية)8(،  قول  وهو 
)1( انظر: املعونة 270/1، بداية املجتهد 277/1، الذخرية 522/2.

)2( انظر: حلية العلماء 161/3، املجموع 198/6، البيان 426/3، املعاين البديعة 312/1.
)3( انظر: املب�سوط 10/3، بدائع ال�سنائع 46/2، جممع الأنهر 221/1، تبيني احلقائق 295/1.

)4( انظر: امل�ستوعب 355/3، املغني 328/9، الفروع 348/4، الإن�ساف 249/7. 
)5( انظر: الإ�سراف 95/3، املغني 328/9.

)6( انظر: املحلى 151/6.
)7( انظر: اأبحاث هيئة كبار العلماء يف ال�سعودية 146/1.

)8( انظر: املب�سوط 10/3، بدائع ال�سنائع 46/2، تبيني احلقائق 298/1.
)9( انظر: امل�ستوعب 355/3، املغني 328/9، الفروع 348/4، الإن�ساف 249/7، وا�سرتط بع�ص احلنابلة =
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واختاره  راهويه)1(،  بن  واإ�سحاق  الب�سري،  احل�سن  املتقدمني  من 
�سيخ الإ�سالم ابن تيمية)2(، وال�سوكاين)3(، واأفتت به اللجنة الدائمة 

للبحوث والإفتاء يف ال�سعودية.)4( 

الأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل القائلون بعدم �سحة �سرف الزكاة يف التحجيج مبا ياأتي: 

قول النبي S: »ل حتل ال�سدقة لغني اإل خلم�سة: لعامل عليها اأو لغاز . 1
يف �سبيل اهلل اأو غني ا�سرتاها مباله، اأو فقري ل�سدقة عليه فاأهداها 

لغارم اأو غني«)5(.

هذه  يف  للغني  الزكاة  اإعطاء  ح�سر  احلديث  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
املوا�سع ومل يذكر منها احلج، فدل على اأنه ل ت�سرف فيه.)6( 

اأن اآية م�سارف الزكاة الثمانية مل يذكر فيها التحجيج، واأما اإدخاله . 2
يف م�سرف “يف �سبيل اهلل” فال ي�سلم؛ لأن �سبيل اهلل اإذا اأطلق يف 
القراآن وال�سنة فرياد به اجلهاد يف �سبيل اهلل والغزو ل غري وهو قول 

عامة اأهل التف�سري واحلديث)7(.
= القائلني ب�سحة ال�سرف يف التحجيج ال�سروط الآتية:

1. اأن يكون املحجج فقرًيا ل يجد غريها.
2. اأن تكون حجة الفري�سة.

3. األ ي�سرف الزكاة يف حج نف�سه اأو نائبه.
انظر: املراجع ال�سابقة لهم، وال�سرح الكبري 251/7، املبدع 425/2.

)1( انظر: املغني 328/9.
)2( انظر: ال�سيا�سة ال�سرعية: 46، الأخبار العلمية من الختيارات الفقهية: 105.

)3( انظر: نيل الأوطار 181/4. 
)4( انظر: فتاوى اللجنة 7/10.

)5( رواه اأحمد يف امل�سند 370/17، واأبو داود يف �سننه من كتاب الزكاة 119/2، وابن ماجه يف �سننه من 
الزكاة،  كتاب  من  امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ،15/7 الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،590/1 الزكاة  كتاب 

و�سححه 566/1، و�سححه النووي يف املجموع 191/6، والألباين يف اإرواء الغليل 377/3.
)6( انظر: الذخرية 148/3، املغني 329/9، املحلى 151/6.

)7( انظر: املب�سوط 10/3، املعونة 270/1، املجموع 200/64، املغني 329/9.
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ونوق�ص)1(: باأنه قد ورد ما يدل على دخول احلج يف �سبيل اهلل وت�سميته 
جهاًدا كما يف حديث عائ�سة  عندما �ساألت النبي S عن جهاد 

الن�ساء فقال: »عليهن جهاد ل قتال فيه احلج والعمرة«)2(.

ويجاب باأن ت�سمية احلج جهاًدا ل يعني اأنه يقا�ص عليه يف الأحكام، 
واإمنا ذلك من باب الت�سبيه له ملا فيه من امل�سقة والتعب واملجاهدة، 
كما نقول مثاًل جاهد نف�سك على اأداء ال�سالة وال�سوم ونحو ذلك. 

اأن �سرف الزكاة اإلى الأ�سناف الثمانية املذكورين يف الآية الكرمية . 3
هو اإما حلاجتنا اإليهم، كالعاملني عليها واملوؤلفة قلوبهم، اأو حلاجتهم 
يف  معدومان  والو�سفان  ال�سبيل،  وابن  وامل�ساكني  كالفقراء  اإلينا 

احلاج؛ لأننا ل نحتاج اإليه، ول هو محتاج اإلينا)3(.

اأن من اأراد احلج اإن كان فقرًيا مل يعط من الزكاة؛ لأن احلج ل يجب . 4
ا؛ لأن الأ�سل اأنه ل  عليه حينئذ، واإن كان غنًيا م�ستطيًعا مل يعط اأي�سً

يعطى اإل بدليل، ول دليل �سريح يف امل�ساألة)4(.

وا�ستدل القائلون باأن الزكاة ت�سرف يف التحجيج بالأدلة الآتية: 

حديث اأم معقل  اأن النبي S »ملا رجع من حجة الوداع قال لها . 1
يا اأم معقل ما منعك اأن تخرجي معنا؟، قالت: كان لنا جمل هو الذي 
اأبو معقل واأو�سى به يف �سبيل اهلل، فقال النبي  نحج عليه وقد مات 

S فهال خرجت عليه فاإن احلج يف �سبيل اهلل«)5(.
)1( انظر: اأموال الوقف وم�سرفه للعثمان: 509.

)2( رواه الإمام اأحمد يف امل�سند 198/42، وابن ماجه يف �سننه من كتاب املنا�سك 968/2، والدارقطني يف 
�سننه 284/2، و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل 151/4.

)3( انظر: املعونة 443/1، الإ�سراف 422/1.
)4( انظر: الذخرية 148/3.

و�سححه  املنا�سك  كتاب  من  امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ،204/2 املنا�سك  كتاب  �سننه،  يف  داود  اأبو  )5( رواه 
املجموع  يف  النووي  �سححه  فقد  فيه  مختلف  واحلديث   ،164/6 الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،660/1
 ،151/6 املحلى  يف  حزم  ابن  و�سعفه   ،380 املنة:  ومتام   ،374/3 الغليل  اإرواء  يف  والألباين   ،199/6

والزيلعي يف ن�سب الراية 396/2، وانظر الكالم حوله يف نيل الأوطار 181/4.
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وجه ال�ستدلل: اأن احلديث دل على اأن احلج يف �سبيل اهلل، فيدخل 
�سمن الأ�سناف الثمانية التي ي�سح �سرف الزكاة فيها)1(.

ونوق�ص مبا ياأتي: 

اأ.  اأن احلديث �سعيف فال ي�ستقيم ال�ستدلل به)2(.

يف  تقدم  -كما  واأثبته  �سححه  من  العلماء  من  باأن  يجاب  وقد 
تخريجه-.

ب. اأن املراد ب�سبيل اهلل يف هذا احلديث وجوه الرب واخلري وهو املعنى 
الأعم، ولي�ص املعنى الأخ�ص الوارد يف اآية ال�سدقات.)3( 

ج. اأن حج اأم معقل على اجلمل لي�ص فيه متليك لها، كما يف متليك 
الزكاة ملن اأخذها)4(. 

اإبل . 2 على   S اهلل  ر�سول  »حملنا  قال:    اخلزاعي  ل�ص  اأبي  عن 
ال�سدقة للحج«)5(.

وجه ال�ستدلل: اأن ا�ستعمال النبي S لإبل ال�سدقة -اأي الزكاة- يف 
حمل احلجاج دليل على جواز �سرف الزكاة للحجيج.)6(

ونوق�ص من وجهني: 
اأ.  اأن احلديث �سعيف ل ي�سح ال�ستدلل به.)7(

)1( انظر: ال�سرح الكبري 250/7. 
)2( انظر: املغني 329/9، املحلى 151/6، نهاية املحتاج 157/6.

)3( انظر: املراجع ال�سابقة. 
)4( انظر: تف�سري املنار 503/10، اأبحاث فقهية يف ق�سايا الزكاة املعا�سرة: 804.

ال�سنن  يف  والبيهقي   ،612/1 و�سححه  امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ،458/29 امل�سند  يف  اأحمد  الإمام  )5( رواه 
اأن فيه عنعنعة ابن ا�سحاق ولهذا توقف ابن املنذر  اإل  “رجاله ثقات  الكربى 252/5، قال ابن حجر: 
يف ثبوته” فتح الباري 332/3، و�سححه الألباين يف اإمتام املنة: 375، وح�سنه محققو امل�سند 458/29.

)6( انظر: اأبحاث فقهية يف ق�سايا الزكاة: 798، اأموال الوقف وم�سرفه: 505، التطبيقات املعا�سرة مل�سارف 
الزكاة: 336.

)7( انظر: املراجع ال�سابقة. 



354

د.   زيد بن سعد الغنام

وميكن اأن يجاب باأن من العلماء من اأثبته -كما يف تخريجه-. 

ب. اأن النبي S اإمنا حملهم اأي اأركبهم عليها، ومل ميلكها لهم فلم 
تخرج عن اإبقائها على مال ال�سدقة)1(. 

عن ابن عبا�ص  اأنه قال: »يعتق من زكاة ماله، ويعطي يف احلج«)2(. . 3

فهذا قول �سريح من �سحابي جليل يف اعتبار التحجيج من م�سارف 
الزكاة)3(.

ونوق�ص من وجهني: 

اأ.  اأن فيه �سعًفا وا�سطراًبا فال يحتج به.)4( 

وميكن الإجابة باأن من العلماء من اأثبته - كما يف تخريجه-. 

ل  الذي  للفقري  الزكاة  اإعطاء    عبا�ص  ابن  مراد  اأن  يحتمل  ب. 
ي�ستطيع احلج، والفقري جممع على اإعطائه من الزكاة �سواء كان 

حاًجا اأم مل يكن.)5( 

اأجل  من  اإعطاء  اأنه  الظاهر  بل  بعيد،  احتمال  هذا  باأن  واأجيب 
احلج؛ لأن الفقري م�سلم باإعطائه.)6( 

عن ابن عمر  اأنه �سئل عن امراأة اأو�ست بثالثني درهًما يف �سبيل . 4
اهلل، فقيل له: اأجتعل يف احلج؟ قال: »اأما اإنه يف �سبيل اهلل«.)7( 

)1( انظر: فتح الباري 332/3، املراجع ال�سابقة.
�سحيحه  يف  البخاري  وذكره   722 الأموال:  يف  عبيد  واأبو   ،518/6 امل�سنف  يف  �سيبة  اأبي  ابن  )2( رواه 
معلًقا ب�سيغة التمري�ص يف كتاب الزكاة، فتح الباري 331/3، وذكر ابن حجر اأن هذا الأثر م�سطرب 

لالختالف يف اإ�سناده فتح الباري 332/3، وجود اإ�سناده الألباين يف اإرواء الغليل 377/3.
)3( انظر: املغني 328/9، التطبيقات املعا�سرة مل�سارف الزكاة: 337، نوازل الزكاة: 435.

)4( انظر: اأبحاث فقهية يف ق�سايا الزكاة املعا�سرة: 799، التطبيقات املعا�سرة مل�سارف الزكاة: 337.
)5( انظر: املحلى 151/6.

)6( انظر: التطبيقات املعا�سرة مل�سارف الزكاة: 337.
)7( رواه الدارمي يف �سننه كتاب الو�سايا 886/2، والبيهقي يف ال�سنن الكربى 274/6، واأبو عبيد يف الأموال: 

724، و�سححه ابن حجر يف فتح الباري 332/3، والألباين يف متام املنة: 381.
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فهذا الأثر يدل على اأن التحجيج داخل يف �سبيل اهلل، فت�سرف فيه 
الزكاة)1(.

ونوق�ص باأن هذا الأثر متعلق بالو�سايا ول عالقة له بالزكاة، وما كان 
و�سية فاإنه ي�سرف يف وجوه الرب واخلري ومنها التحجيج، مبعنى اأن 
املراد �سبيل اهلل مبعناه العام ولي�ص اخلا�ص الوارد يف اآية م�سارف 

الزكاة)2(.

الرتجيح: 

لعل الراجح -واهلل اأعلم- هو القول باأن الزكاة ل ت�سرف يف التحجيج 
ملا ياأتي: 

القول -يف اجلملة- يف مقابل ما ورد من مناق�سة . 1 اأدلة هذا  وجاهة 
على اأدلة القول الآخر. 

اأنه قول الأكرث من املتقدمني واملتاأخرين.. 2

اأنه اأحوط واأبراأ للذمة. . 3

املطلب الثاين
التربع للتحجيج

اتفق الفقهاء على م�سروعية التربع للتحجيج -من غري الزكاة- وي�سمل 
ذلك الوقف، والو�سية، وال�سدقة، والهدية)3(، وذلك مثل اأن يوقف �سخ�ص 

)1( انظر: اأبحاث فقهية يف ق�سايا الزكاة املعا�سرة: 799، نوازل الزكاة: 435.
)2( انظر: التطبيقات املعا�سرة مل�سارف الزكاة: 338.

)3( انظر: للحنفية املب�سوط 33/12، فتح القدير 239/6، تبيني احلقائق 331/3، وللمالكية: املعونة 500/1، 
جامع الأمهات: 184، مواهب اجلليل 507/2، ولل�سافعية: املهذب 454/2، احلاوي الكبري 524/7، النجم 
الوهاج 287/6، املجموع 87/7، وللحنابلة: املغني 210/8، الفروع 337/7، ك�ساف القناع 245/4، مغني 

ذوي الأفهام: 316.
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عقاًرا وي�سرتط اأن ي�سرف ريعه يف حتجيج الفقراء، ومثل اأن يو�سي �سخ�ص 
بثلث ماله يف حتجيج اأقاربه، ومثل اأن يت�سدق �سخ�ص على اآخر مبال ليحج 

به.. وهكذا. 

وي�ستدل لهذه امل�ساألة مبا ياأتي: 

اأن من . 1 الفقهاء على  بر وقربة، وقد ن�ص  التحجيج  املال يف  اأن بذل 
م�سارف الوقف والو�سية القربة.)1( 

اهلل . 2 �سبيل  يف  املال  بذل  على  حتث  التي  ال�سريفة  الن�سو�ص  عموم 
هذا  يف  داخل  التحجيج  اأن  ريب  ول  والهدية،  ال�سدقة  على  وحتث 

الباب. 

يوؤدون  امل�سلمني ول زال على هذا، فتجد كثرًيا من احلجاج  وكان عمل 
اإخوانهم املح�سنني يف هذا  هذه ال�سعرية العظيمة م�ستفيدين من تربعات 

الباب. 

املطلب الثالث
قبول التربع بالتحجيج

اإذا وجد �سخ�ص ل يجب عليه احلج -لعدم ا�ستطاعته مالًيا- ووجد من 
يتربع له بالتحجيج، باأن بذل له ماًل ليحج به، اأو قال له مثاًل: اأنا اأحج بك 

فهل يلزمه القبول اأول؟ 

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

القول الأول: اأنه ل يلزمه القبول مطلًقا �سواء كان املتربع ولًدا اأو غريه. 
)1( انظر: املب�سوط 33/12، املهذب 454/2، املغني 210/8.
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من  وامل�سهور  واحلنابلة)3(،  واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو 
مذهب ال�سافعية)4(. 

القول الثاين: اأنه يلزمه قبول هذا التربع اإذا كان املتربع ولًدا للمتربع له. 

وهو قول عند ال�سافعية.)5( 

الأدلة واملناق�سة: 

الزاد . 1 »ال�سبيل  قال:  احلج  اإلى  ال�سبيل  عن  �سئل  ملا   S النبي  اأن 
والراحلة«)6(.

وجه ال�ستدلل: 

اأن احلديث دل على اأن احلج ل يجب اإل على امل�ستطيع الذي ميلك، 
واأما من بذل له مال فاإنه ل يعد ملًكا حقيقة.)7(

الولد من ك�سب  لوالده يعد ملًكا له، لأن  الولد  باأن ما يبذله  ونوق�ص 
واإن  اأكلتم من ك�سبكم  ما  اأطيب  »اإن   :S قوله  الأب)8( كما جاء يف 

اأولدكم من ك�سبكم«.)9( 
)1( انظر: املب�سوط154/4، بدائع ال�سنائع 122/2، جممع الأنهر 261/1.

)2( انظر: مواهب اجلليل 506/2، حا�سية الد�سوقي 8/2، بلغة ال�سالك 264/1.
)3( انظر: املغني 9/5، ال�سرح الكبري 49/8، الفروع 259/5.

)4( انظر: احلاوي الكبري 12/4، املجموع 97/7، حلية العلماء 241/3. 
)5( انظر: احلاوي الكبري 12/4، املجموع 97/7، العزيز 307/3، تقومي النظر 247/1.

)6( رواه الرتمذي يف �سننه، من كتاب تف�سري القراآن، و�سعفه 293/4، ورواه الدارقطني يف �سننه من كتاب 
اأنه  ال�سواب  اأن  واأ�سار ل�سعفه وذكر  الكربى كتاب احلج 327/4،  ال�سنن  والبيهقي يف  احلج 214/3، 

مر�سل، و�سعفه ابن حجر يف التلخي�ص احلبري 221/2.
)7( انظر: الفروع 259/5.

)8( انظر: اأحكام ال�ستطاعة يف الفقه الإ�سالمي 373/1.
)9( رواه اأبو داود يف �سننه كتاب البيوع 289/3، والرتمذي يف �سننه من كتاب الأحكام وقال ح�سن �سحيح 
406/2، وابن ماجه يف �سننه كتاب التجارات 769/2، ورواه الإمام اأحمد يف امل�سند 261/11، والبيهقي 
يف  الألباين  �سححه  واحلديث   ،158/4 الآثار  معاين  �سرح  يف  والطحاوي   ،480/7 الكربى  ال�سنن  يف 

�سحيح �سنن اأبي داود 380/2، وح�سنه محققو امل�سند 261/11.
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ويجاب باأن كون الأب ي�سح له اأن يتملك من مال ولده �سيء، وم�ساألة 
اإلزامه بقبول تربعه له بالتحجيج �سيء اآخر، بدليل اأنه ل يلزمه اأن 

يتملك من مال ولده اإذا مل يتربع له. 

اإباحة للمال، والإباحة لي�ست لزمة، لأن املبيح . 2 اأن التربع بالتحجيج 
وهو باذل التربع قد مينع املباح له من الت�سرف فيما بذل له)1(. 

اأن القول بلزوم قبول التربع بالتحجيج يرتتب عليه ح�سول املنة على . 3
ال�سخ�ص املتربع له، والإن�سان ي�ستنكف من ذلك.)2( 

اأن القول بلزوم قبول التربع بالتحجيج يرتتب عليه حقوق وفرو�ص يف . 4
حق املتربع له كانت غري لزمة.)3( 

اأن قبول التربع �سبب يوجب احلج، واأ�سباب الوجوب ل يلزم حت�سيلها، . 5
وذلك مثل لو بذل له مال يبلغ ن�ساب الزكاة اأو مال ليكفر به مل يلزم 

القبول فكذلك هنا.)4( 

اأن الأ�سل عدم الوجوب اإل بدليل، ومل يوجد دليل �سريح يف امل�ساألة)5(. . 6

وا�ستدل من قال باأنه يلزمه قبول تربع الولد مبا ياأتي: 

)ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( . 1 تعالى:  قول اهلل 
]اآل عمران:97[.

وجه ال�ستدلل: اأن ال�ستطاعة اأمر يح�سل بتربع الولد.)6( 

القدرة  جمرى  يجري  ل  الولد  تربع  باأن  ال�ستدلل:  هذا  ونوق�ص 
)1( انظر: بدائع ال�سنائع 122/2، جممع الأنهر 261/1.

)2( انظر: احلاوي الكبري 12/4، العزيز 307/3، النجم الوهاج 419/3.
)3( انظر: احلاوي الكبري 12/4.

)4( انظر: الفروع 259/5، التاج والإكليل 505/2.
)5( انظر: الفروع 260/5.

)6( انظر: تقومي النظر 247/1.
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والإباحة  فاإباحة  التربع  اأما  به،  يقوم  املرء و�سف  لأن قدرة  وامللك؛ 
و�سف يقوم باملبيح.)1( 

اأن من تربع له ولده بالتحجيج اأمكنه احلج من غري منة تلزمه، ول . 2
الولد  لأن  والراحلة،  الزاد  ملك  لو  كما  القبول  فلزمه  يلحقه  �سرر 

يختلف عن غريه يف هذا الباب.)2( 

ونوق�ص بعدم الت�سليم باأنه ل يلحقه منة بتربع ولده، ولو �سلم بذلك 
فاإنه يبطل بتربع الوالدة وتربع من للمتربع له عليه اأياد كثرية ونعم)3(. 

اأنه يلزم قبول التربع بالتحجيج قيا�ًسا على ما لو تربع له مباء ليتو�ساأ . 3
به فاإنه يلزمه قبوله.)4(

ولو  باملاء،  التربع  القبول يف م�ساألة  يلزمه  باأنه  ُي�سلم  باأنه ل  ونوق�ص 
�سلم فاإن بني امل�ساألتني فرًقا، وهو اأنه لو وجد املاء مباًحا لزمه الو�سوء 

بخالف ما لو وجد ماًل مباًحا مل يلزمه متلكه.)5( 

الرتجيح: 

بالتحجيج  التربع  قبول  وجوب  بعدم  القول  هو  اأعلم-  -واهلل  الراجح 
مطلًقا �سواء كان املتربع ولًدا اأم غريه؛ وذلك لوجاهة اأدلته يف مقابل �سعف 
الوجوب  بعدم  القول  اإن  ثم  مناق�سة،  عليها من  ورد  الآخر مبا  القول  اأدلة 
احلج-  -ومنها  العبادة  اأمور  جتعل  التي  العامة  ال�سريعة  قواعد  مع  متفق 
متعلق بذات ال�سخ�ص ل بغريه، اإل ما ي�ستثنى من ذلك ك�سحة النيابة يف 

بع�ص العبادات التي ورد بها الن�ص. 
)1( انظر: املرجع ال�سابق.

)2( انظر: احلاوي الكبري 12/4، ال�سرح الكبري لبن قدامة 50/8.
)3( انظر: ال�سرح الكبري 50/8، �سرح العمدة لبن تيمية�ص121.

)4( انظر: تقومي النظر 247/1، ت�سحيح الفروع 259/5.
)5( انظر: املرجعني ال�سابقني. 
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املطلب الرابع
طلب التحجيج

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: طلب ال�سخ�س التحجيج لنف�سه 

من  يطلب  اأن  له  فهل  مالًيا،  لعجزه  ي�ستطيع احلج  ل  �سخ�ص  وجد  اإذا 
يحججه اأو يعينه على احلج؟ 

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على اأربعة اأقوال: 

القول الأول: اأنه يجوز له طلب التحجيج 

وامل�سهور  وال�سافعية)3(،  للمالكية)2(،  وقول  احلنفية)1(،  مذهب  وهو 
من مذهب احلنابلة)4(. 

القول الثاين: اأنه يكره له طلب التحجيج. 

وهو قول عند احلنابلة.)5( 

القول الثالث: التف�سيل وهو اأنه يكره له الطلب اإن مل يكن له ما يتك�سب 
به، فاإن كان له ما يتك�سب به فالطلب حرام. 

وهو قول لل�سافعية.)6( 

القول الرابع: التف�سيل وهو اأنه اإن كان من عادته الطلب وال�سوؤال وغلب 
على ظنه الإجابة وجب عليه طلب التحجيج، واإل جاز له وهو امل�سهور 

)1( انظر: املب�سوط 154/4، بدائع ال�سنائع 120/2، فتح القدير 416/2.
)2( انظر: الذخرية 177/3، مواهب اجلليل 508/2، �سرح اخلر�سي 286/2.

)3( انظر: احلاوي الكبري 6/4-7، املجموع 78/7، مغني املحتاج 463/1.
)4( انظر: املغني 9/5، الفروع 231/5، ك�ساف القناع 388/2.

)5( انظر: الفروع 231/5، ك�ساف القناع 388/2.
)6( انظر: حتفة اخلطيب مع حا�سية البجريمي 369/2.
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من مذهب املالكية.)1( 

الأدلة واملناق�سات: 

ا�ستدل من قال بجواز الطلب مبا ياأتي: 

)ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( . 1 تعالى:  قول اهلل 
]اآل عمران:97[.

وجه ال�ستدلل: 

 اأن النبي S ف�سر ال�ستطاعة باأنها الزاد والراحلة -كما تقدم-)2( 
النبي  لذكره  ال�ستطاعة؛  يف  داخاًل  النا�ص  و�سوؤال  الطلب  كان  ولو 

.)3(S

)ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( . 2 تعالى:  قول اهلل 
]التوبة:91[.

وجه ال�ستدلل: 

 اأن اهلل تعالى بني اأن الذي ل يجد ما ينفقه - ومن ذلك العاجز عن 
احلج لفقره- ل حرج عليه ومل يلزمه  ب�سوؤال النا�ص وطلبهم.)4( 

وا�ستدل من قال بكراهة طلب التحجيج مبا ياأتي: 

عن ابن عبا�ص  قال: كان اأهل اليمن يحجون ول يتزودون ويقولون: . 1
نحن املتوكلون فاإذا قدموا مكة �ساألوا النا�ص، فاأنزل اهلل تعالى قوله: 

)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]البقرة:197[)5(.

)1( انظر: الكايف لبن عبدالرب 357/1، الذخرية 177/3، مواهب اجلليل 508/2.
)2( �سبق تخريجه. 

)3( انظر: احلاوي الكبري 7/4، املغني 9/5.
)4( انظر: احلاوي الكبري 8/4.

)5( رواه البخاري يف كتاب احلج، فتح الباري 384/3.
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وجه ال�ستدلل: 

 اأن ترك �سوؤال النا�ص من التقوى، وهذا يفيد كراهية ال�سوؤال ملن كان 
غري م�ستطيع للحج)1(.

كقول . 2 النا�ص)2(؛  وطلب  امل�ساألة  كراهية  الدالة على  الأحاديث  عموم 
النبي S: »لأن ياأخذ اأحدكم حبله فياأتي بحزمة حطب على ظهره 
فيبيعها فيكف اهلل بها وجهه، خري له من اأن ي�ساأل النا�ص اأعطوه اأو 

منعوه«)3(.

وقوله S: »ما يزال الرجل ي�ساأل النا�ص حتى ياأتي يوم القيامة لي�ص 
يف وجهه مزعة حلم«)4(.

مينعون . 3 قد  لأنهم  تذلل؛  فيه  التحجيج  و�سوؤالهم  النا�ص  طلب  اأن 
ال�سائل)5(.

اأن طلب النا�ص و�سوؤالهم فيه ت�سييق عليهم ؛ لأن ال�سائل ي�سبح عالًة . 4
عليهم، ثم اإنه يلزم نف�سه ب�سيء مل يلزمه �سرًعا وهو هنا احلج)6(.

به،  يتك�سب  ما  له  يكن  مل  اإن  التحجيج  طلب  بكراهة  قال  من  واأما 
وحترميه اإن كان له ما يتك�سب به فهو اأن �سوؤال النا�ص مع القدرة على 
الك�سب حرام اأ�ساًل �سواء يف احلج اأو يف غريه)7(، واأما اإن مل يكن له 

ك�سب مل يكن حراًما بل مكروه ا�ستدلًل باأدلة القول الثاين. 
)1( انظر: فتح الباري 384/3، اأ�سواء البيان 78/5.

)2( انظر: اأثر ال�ستطاعة يف الأحكام ال�سرعية 377/1.
الباري 335/3، ورواه  امل�ساألة، فتح  الزكاة، باب ال�ستعفاف عن  البخاري يف �سحيحه، من كتاب  )3( رواه 

م�سلم يف �سحيحه يف كتاب الزكاة باب كراهة م�ساألة النا�ص: 246.
)4( رواه البخاري يف �سحيحه من كتاب الزكاة باب من �ساأل النا�ص تكرًثا، فتح الباري 338/3، وم�سلم يف 

�سحيحه من كتاب الزكاة باب كراهة امل�ساألة للنا�ص: 246.
)5( انظر: الآداب ال�سرعية 280/3.

)6( انظر: املهذب 197/1، املغني 9/5.
)7( انظر: حتفة اخلطيب مع حا�سية البجريمي 369/2.
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وا�ستدل من قال باأنه اإن كان من عادته �سوؤال النا�ص وطلبهم وجب عليه 
طلب التحجيج واإل جاز له مبا ياأتي: 

عليه . 1 قدر  ومن  ال�ستطاعة،  يدخل يف  النا�ص  التحجيج من  اأن طلب 
لأنه من عادته فاإنه يعد م�ستطيًعا فيجب عليه الطلب)1(.

ونوق�ص باأنه ل ُي�سلم باأن طلب النا�ص و�سوؤالهم داخل يف ال�ستطاعة ملا 
تقدم من اأن ال�ستطاعة ف�سرت بالزاد والراحلة -كما يف اأدلة القول 
النا�ص؛ لأن العربة بعموم  ال�سوؤال عادة لبع�ص  الأول- حتى ولو كان 
الأحوال ل بخ�سو�سها كما يف رخ�ص ال�سفر فاإنها تعم من ي�سق عليه 

ال�سفر ومن ل ي�سق عليه)2(.

اأن الفقري املحتاج يف احل�سر - يجوز له اأن يطلب من النا�ص نفقته، . 2
ومن قدر على حت�سيل النفقة بوجه جائز لزمه احلج)3(.

ويناق�ص باأن طلب النا�ص النفقة يف احل�سر حاجة ملحة، بعك�ص طلب 
التحجيج فاإنه لي�ص حاجة ملحة حتى يقال باأنه يلزمه. 

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول باأن طلب التحجيج ل يجب على غري امل�ستطيع 
يقال  هل  ولكن  بالوجوب،  قال  من  دليل  �سعف  مقابل  اأدلته يف  لقوة  مطلًقا 
باأن الطلب جائز يف حقه اأو اأنه يكره والأف�سل تركه؟ لعل ذلك -واهلل اأعلم- 
يختلف باختالف الأحوال والأ�سخا�ص ونوع احلج، ومراعاة امل�سلحة للطالب.. 
فمثاًل من يطلب حجة الفري�سة لي�ص مثل من يطلب حجة نافلة، ومن يطلب 
من قريبه لي�ص كمن يطلب من اأجنبي، ومن يطلب وعادته �سوؤال النا�ص لي�ص 

)1( انظر: ال�سرح الكبري 8/2، اأ�سواء البيان 78/5.
)2( انظر: احلاوي الكبري 7/4، املغني 9/5.

)3( انظر: مواهب اجلليل 508/2.
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كمن عادته األ ي�ساأل النا�ص ومن يطلب ويغلب على ظنه اأن ي�ستجاب له لي�ص 
كمن يطلب ويغلب على ظنه عدم ال�ستجابة.. وهكذا. 

الفرع الثاين: طلب ال�سخ�س التحجيج لغريه

اإذا وجد من ل ي�ستطيع احلج لعدم قدرته مالًيا فهل لغريه اأن يطلب له 
من يحججه؟ 

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

القول الأول: اأنه يجوز اأن يطلب ال�سخ�ص التحجيج لغريه. 

وهو  رواية)1(،  يف  احلنابلة  عليه  ن�ص  فقد  اجلمهور،  مذهب  وهو 
مقت�سى مذهب احلنفية تخريًجا على جواز ال�سفاعة للغري عندهم)2(، 
وال�سافعية)4(  املالكية)3(،  مذهب  ومقت�سى  وطلب،  �سوؤال  وال�سفاعة 
تخريًجا على مذهبهم يف جواز اأن يطلب ال�سخ�ص لغريه ماًل اإذا كان 

محتاًجا. 

القول الثاين: كراهة اأن يطلب ال�سخ�ص التحجيج لغريه. 

وهو رواية عند احلنابلة)5(. 

الأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل من قال باجلواز مبا ياأتي: 

اأنه ملا قدم وفد امل�سريني على النبي S وراأى ما هم فيه من الفقر . 1
والفاقة، خطب النا�ص وحثهم على ال�سدقة.. احلديث)6(.

)1( انظر: الفروع 318/4، الآداب ال�سرعية 280/3، ك�ساف القناع 274/2.
)2( انظر: النتف يف الفتاوى: 398، حا�سية ابن عابدين 60/4.

)3( انظر: املعيار املعرب 205/11، مواهب اجلليل 508/2.
)4( انظر: املجموع 239/6، فتاوى ابن ال�سالح 190/1.

)5( انظر: الفروع 318/4، ك�ساف القناع 274/2، الآداب ال�سرعية 280/3.
)6( رواه م�سلم يف �سحيحه، من كتاب الزكاة، باب احلث على ال�سدقة: 241.
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وجه ال�ستدلل: دل احلديث على اأنه يجوز لل�سخ�ص اأن ي�ساأل ال�سدقة 
لغريه املحتاج)1(، فيقا�ص عليه طلب التحجيج للغري. 

امل�سلم . 2 لكربة  ك�سف  فيه  محتاًجا  كان  اإذا  لغريه  ال�سخ�ص  طلب  اأن 
وعون له فيكون جائًزا.)2( 

وميكن ال�ستدلل باأن ال�سارع احلكيم �سرع ال�سفاعة احل�سنة -وهي . 3
طلب من الغري للغري- فيقا�ص عليها طلب التحجيج للغري. 

وي�ستدل باأن هذا داخل يف التعاون على الرب واخلري الذي حث عليه . 4
ال�سرع. 

وا�ستدل من قال بالكراهة باأنه رمبا طلب لغريه فيمنع من ال�ستجابة 
فيكون يف نف�سه عليه.)3( 

ويناق�ص باأن هذا �سيء مظنون يقابله م�سلحة راجحة وهي نفع اأخيه 
امل�سلم، ثم لو قدر اأن املطلوب منه امتنع فاإن الطالب مح�سن ماأجور 

ولي�ص كالذي يطلب لنف�سه يقع عليه حرج بهذا المتناع. 
الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول بجواز طلب التحجيج للغري، لوجاهة اأدلته، 
لكن مع هذا فاإن الأولى فيمن يطلب لغريه اأن يراعي الأحوال والأ�سخا�ص، 
والطلب  لغريه،  الطلب  من  اأولى  الفري�سة  يحج حجة  ل�سخ�ص مل  فالطلب 
اأنه ميتنع  اأولى من طلب من يغلب على الظن  حال غلبة الظن بال�ستجابة 
يختلف  اأنه  فالذي يظهر  لغريه،  �ساأل  اإذا  “واأما    ابن حجر  بقول  ويرد 

باختالف الأحوال”.)4( 

 

)1( انظر: املعيار املعرب 205/11، اأحكام امل�ساألة وال�ستجداء: 190.
)2( انظر: ت�سحيح الفروع 318/4، الآداب ال�سرعية 280/3.
)3( انظر: ت�سحيح الفروع 318/4، الآداب ال�سرعية 280/3. 

)4( فتح الباري 342/3.
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املبحث الرابع
نوازل معا�صرة يف التحجيج

وفيه مطالب: 

املطلب االأول
جعل التحجيج جائزة وتكرمًيا

اأو تكرمًيا ل�سخ�ص  اأن يجعل جائزة  من امل�سائل املعا�سرة يف التحجيج 
املوؤ�س�سات كاملدار�ص  اأو  الأفراد  بع�ص  به  يقوم  اأ�سخا�ص، وذلك مثل ما  اأو 
م�سابقة  جترى  كاأن  وغريها،  واملراكز  والأ�سواق  وامل�سارف  واجلامعات 
يكرم  اأن  ومثل  الفائزين،  حتجيج  فيها  اجلائزة  وتكون  �سرًعا-  -مباحة 
�سخ�ص لأدائه عماًل متميًزا مفيًدا ويجعل تكرميه التحجيج، ومثل اأن جتعل 

جائزة من يحفظ القراآن الكرمي اأو من يتفوق درا�سًيا التحجيج.. وهكذا. 

مقت�سى  ولكن  امل�ساألة  هذه  حكم  على  املتقدمون  الفقهاء  ين�ص  ومل 
مذهبهم م�سروعية ذلك ملا ياأتي: 

التحجيج، . 1 جمال  يف  التربع  م�سروعية  على  اتفاقهم  من  تقدم  ما 
وهذه امل�ساألة تخرج على التربع، بل هي اأولى من التربع املجرد؛ لأنها 

حتجيج يف مقابل عمل متميز. 

كانت من . 2 اإذا  املباحة  امل�سابقات  العو�ص يف  بذل  م�ساألة  على  تخرج 
اأجنبي عن املت�سابقني، وهي م�ساألة متفق على جوازها.)1( 

)1( انظر: حتفة الفقهاء 348/3، منح اجلليل 0238/3، املهذب 413/1،ك�ساف القناع 50/4.
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الطاعة . 3 فعل  على  مادي  ت�سجيع  وتكرمًيا  جائزة  التحجيج  جعل  اأن 
بع�ص  يف  ال�سريعة  به  جاءت  مما  وهذا  للنا�ص،  املفيدة  والأفعال 
الأحكام كما يف م�ساألة اإعطاء ال�سلب للمجاهد)1( وكما يف تنفيل بع�ص 
املجاهدين لقيامهم باأعمال متميزة يف املعركة، يقول �سيخ الإ�سالم 
“ينبغي تي�سري طريق اخلري والطاعة والإعانة عليه   : ابن تيمية 

والرتغيب فيه بكل ممكن”.)2( 

به . 4 املاأمور  والتقوى  الرب  التعاون على  باب  داخلة يف  امل�ساألة  اأن هذه 
�سرًعا، فكثري من النا�ص رمبا ل ميكن اأداء احلج ل�سبب ما، فكيف اإذا 

كرم اأو كوفئ بالتحجيج.

ال�سعودية بجواز  والإفتاء يف  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اأفتت  وقد 
والبحوث  الإفتاء  قطاع  بجوازه  اأفتى  وكذلك  جائزة)3(،  التحجيج  جعل 

ال�سرعية بدولة الكويت.)4( 

املطلب الثاين
حتجيج حديث العهد باالإ�صالم

من امل�سائل املعا�سرة والنوازل مل�ساألة التحجيج ما تقوم به بع�ص املراكز 
حتجيج  من  الأخرى  واجلهات  الأ�سخا�ص  اأو  الدعوية،  واملكاتب  الإ�سالمية، 
واإن مل  العمل  وهذا  معينة،  وفق �سوابط  الإ�سالم حديًثا  بع�ص من دخل يف 
ين�ص عليه الفقهاء املتقدمون اإل اأن مقت�سى مذهبهم م�سروعية ذلك ملا ياأتي: 
)1( ال�سلب: بفتح ال�سني والالم ما يكون على املقاتل من ثياب وما يكون معه من �سالح ومركوب ونحو ذلك. 
انظر: طلبة الطلبة: 178، معجم لغة الفقهاء �ص248، القامو�ص املحيط: 179، وينظر يف حكم اإعطاء 

ال�سلب: اللباب 130/4، بداية املجتهد 397/1، املهذب 238/2، املغني 103/13.
)2( جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم 370/28.

)3( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 40/11.
اجلوائز  وينظر:   ،119/10 الكويت  يف  الإفتاء  قطاع  عن  ال�سادرة  ال�سرعية  الفتاوى  جمموعة  )4( انظر: 

اأحكامها و�سورها املعا�سرة: 63، 67.
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تقوية . 1 الزكاة  من  اجلديد  امل�سلم  اإعطاء  على  ن�سوا  الفقهاء  اأن 
ذلك  على  ويخرج  قلوبهم)1(،  املوؤلفة  من  لأنه  له؛  وتثبيًتا  لإميانه، 
م�ساألة حتجيجه؛ ملا فيها من املقا�سد املوجودة يف اإعطائه من الزكاة. 

اأن . 2 ريب  ول  باملعروف،  والأمر  اإلى اهلل،  بالدعوة  اأمرت  ال�سريعة  اأن 
حتجيج امل�سلمني اجلدد داخل يف هذا الباب، اإذ احلج مدر�سة اإميانية 

دعوية كبرية كما هو م�ساهد ومعلوم. 

اأن هذا العمل داخل يف التعاون على الرب والتقوى الذي اأمر به ال�سارع، . 3
ملا للتحجيج من اآثار حميدة يف نف�ص حديث العهد بالإ�سالم وبخا�سة 

اإذا مل ي�سبق له احلج والعمرة، اأو لكونه فقرًيا مثاًل. 

اأن ال�سريعة جاءت ببذل املال يف اأوجه اخلري ويف �سبيل اهلل ول �سك اأن . 4
حتجيج حديثي العهد بالإ�سالم وبذل املال فيه يدخل يف هذا الباب. 

وقد جاء من اأهداف املكاتب الدعوية وتوعية اجلاليات يف اململكة العربية 
وم�ساعدتهم  اجلدد،  امل�سلمني  ملتابعة  املنا�سبة  الأجواء  “تهيئة  ال�سعودية: 
باإعداد الربامج املنا�سبة واملحا�سرات  على فهم الإ�سالم وتطبيقه، وذلك 

والدرو�ص ورحالت احلج والعمرة”.)2( 

مراعاة  ينبغي  اجلدد  امل�سلمني  حتجيج  مب�سروعية  القول  مع  اأنه  اإل 
ال�سوابط الآتية: 

حتري الدقة يف اختيار من يحجج من هوؤلء امل�سلمني. . 1

حيث . 2 من  الأمر  هذا  يف  املبالغة  وعدم  والظروف  الأحوال  مراعاة 
الإنفاق املايل وبخا�سة مع ازدياد تكاليف احلج حتى ل يكون الإنفاق 

يف هذا املجال على ح�ساب جمالت دعوية اأخرى رمبا تكون اأهم. 
تيمية  لبن  الفتاوى  جمموع   ،317/9 املغني   ،176/2 الطالبني  رو�سة   ،217/2 اخلر�سي  �سرح  )1( انظر: 

109/28، نوازل الزكاة: 392. 
)2( دعوة اجلاليات يف اململكة العربية ال�سعودية: 9.
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اأمور احلج من قبل اجلهات . 3 مراعاة ال�سوابط التي و�سعت لتنظيم 
نوعية  وكذلك  بالت�ساريح،  اإل  التحجيج  عدم  مثل  وذلك  العليا، 
امل�ساكن يف امل�ساعر ونحو ذلك حتى ل توؤدي املخالفات اإلى مفا�سد 

قد تفوق امل�سالح املرجوة من حتجيج هوؤلء امل�سلمني اجلدد. 

املطلب الثالث
جمع التربعات للتحجيج

امل�سلمني  اأو  الفقراء  لتحجيج  التربعات  جمع  الأخرية  الآونة  يف  انت�سر 
اجلدد اأو العمال ونحوهم - وطلب التحجيج للغري واإن كان لي�ص نازلة- اإل 
اأن اجلديد فيه اأنه اأ�سبح ب�سكل اأكرث من ذي قبل، وا�سبح الطلب من جهات 
ر�سمية، وكذلك ا�ستخدم يف هذا الطلب و�سائل الإعالم، والتوا�سل احلديثة، 
اإعالنات تطلب م�ساعدات  اإذ كلما قرب مو�سم احلج ت�سل ر�سائل وتوجد 

وتربعات لتحجيج الفئة الفالنية، فما حكم هذه النازلة؟ 

عند التاأمل يف هذه امل�ساألة يظهر -واهلل اأعلم- اأنه ميكن اأن تخرج على 
امل�ساألة املتقدمة طلب التحجيج للغري، وقد تبني �سابًقا اأنها م�ساألة خالفية؛ 
واأن الراجح -اإن �ساء اهلل- جواز الطلب مع مراعاة الأحوال والأ�سخا�ص، 
الأمر  حقيقة  يف  هو  التربعات  جمع  لأن  باجلواز؛  يقال  ا  اأي�سً هنا  فكذلك 
طلب من الغري، وي�ستدل بالأدلة ال�سابقة نف�سها مع مراعاة ال�سوابط الآتية: 

الزكاة خروًجا من اخلالف يف �سحة دفع . 1 التربع من غري  يكون  اأن 
الزكاة يف التحجيج -كما تقدم-. 

ل . 2 حتى  الدولة،  قبل  من  وم�سرًحا  به  ماأذوًنا  التربع  جمع  يكون  اأن 
ي�ستغل يف اأمور اأخرى غري التحجيج. 
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واملتعلقة مبثل . 3 للدولة  املرعية  الأنظمة  وفق  التربعات  يكون جمع  اأن 
املعروفة  بال�سور  التربعات  واإمنا قيل بذلك؛ لأن جمع  الأمور،  هذه 
عليه  يرتتب  ل  الذي  الفردي  الطلب  عن  تختلف  احلا�سر  وقتنا  يف 

م�سئوليات اأو تبعات مهمة. 

مراعاة اأحوال الأ�سخا�ص املراد حتجيجهم فيقدم الأ�سلح يف ظاهره . 4
العتبارات  من  ذلك  ونحو  الفري�سة  حج  له  ي�سبق  مل  من  اأو  مثاًل 

املنا�سبة. 

املطلب الرابع
حتجيج اخلدم والعمال

من امل�سائل املعا�سرة يف التحجيج ما تقوم به بع�ص الأ�سر واملوؤ�س�سات 
كاخلدم  لديهم  يعمل  من  بع�ص  حتجيج  من  اجلهات  وبع�ص  وال�سركات 
وال�سائقني والعمال، وهذا داخل يف م�سروعية حتجيج الأجنبي غري القريب 
بفئة معينة  اأنه خا�ص  وم�ساألًة معا�سرًة  نازلة  كونه  ووجه  تقدم-)1(،  -كما 
هو  بل  عاًما  لي�ص  اأنه  ا  واأي�سً احلج،  ا�ستطاعة  وعدم  الفقر  فيها  الغالب 
ما  اأو  ال�سركة  اأو  العمل  �ساحب  وهو  حججهم  مبن  �سلة  لهم  من  حتجيج 
ي�سمى بالكفيل، وحكم هذا التحجيج اأنه م�سروع -ملا تقدم- وينبغي مراعاة 

ال�سوابط الآتية: 

اأن يكون مراعًيا لالأحكام ال�سرعية فمثاًل ل ي�سافر باخلادمات بدون . 1
محرم؛ لأن الأقرب حترمي ذلك حتى ولو كن مع ن�ساء ثقات)2(.

)1( انظر: فتاوى نور على الدرب لبن باز 59/17، النوازل يف احلج: 113، 122.
)2( راجع كالم الفقهاء يف م�ساألة �سفر املراأة للحج بدون محرم يف بدائع ال�سنائع 124/2، اللباب 178/1، 
التلقني 202/1، املعونة 501/1، املجموع 86/7، مغني املحتاج 467/1، امل�ستوعب 19/4، الإن�ساف 77/7. 
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مراعاة الأنظمة املتعلقة باحلج، فال يحجج العامل مثاًل بدون ت�سريح . 2
احلج، ول يخالف اأنظمة العمل الأخرى. 

اأداء . 3 له  ي�سبق  مل  الذي  العامل  فمثاًل  والأ�سخا�ص،  الأحوال  مراعاة 
والأميز مّقدم  الأ�سلح  والعامل  له ذلك،  �سبق  احلج مّقدم على من 

على غريه.. وهكذا. 

املطلب اخلام�ض
حتجيج الدولة واجلهات الر�صمية

واجلهات  الدول  بع�ص  به  تقوم  ما  التحجيج  يف  املعا�سرة  امل�سائل  من 
الر�سمية فيها من حتجيج بع�ص الأفراد على ح�ساب الدولة )من بيت املال( 

ومن �سور ذلك واأمثلته: 

حتجيج بع�ص املتميزين يف جمال عملهم؛ تقديًرا ملا قدموه من نفع . 1
للمجتمع كاملتميزين علمًيا وفكرًيا ومهنًيا وغريهم)1(.

حتجيج بع�ص الأفراد؛ مراعاًة لظروفهم وتاأليًفا لقلوبهم -حتى ولو . 2
كانوا م�ستطيعني مادًيا- مثل حتجيج بع�ص اأ�سر ال�سهداء)2(.

حتجيج بع�ص فئات املجتمع مثل طلبة العلم، اأو الفقراء، اأو غريهم . 3
ويكون اختيارهم وفق �سوابط معينة.)3(

)1( ومن اأمثلة ذلك ما تقوم به اململكة العربية ال�سعودية -حر�سها اهلل- من حتجيج بع�ص الأفراد كل عام 
يف برنامج �سيوف خادم احلرمني ال�سريفني، والذين يختارون وفق �سوابط معينة من الدول الإ�سالمية 

وغريها. 
)2( ومن اأمثلة ذلك ما تقوم به اململكة العربية ال�سعودية -حر�سها اهلل- من حتجيج بع�ص اأ�سر ال�سهداء �سواء 

يف الداخل اأو اخلارج.
)3( ومن اأمثلة ذلك ما قامت به اململكة العربية ال�سعودية -حر�سها اهلل- وغريها من البالد الإ�سالمية من 

حتجيج لبع�ص طلبة العلم. 
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ومقت�سى مذهب الفقهاء القول مب�سروعية حتجيج الدولة من بيت املال 
وي�ستدل بالأدلة الآتية: 

كما . 1 العامة  بامل�سلحة  منوط  املال  بيت  يف  الأمر  ويل  ت�سرف  اأن 
الأفراد  بع�ص  حتجيج  اأن  �سك  ول  ال�سريعة)1(،  قواعد  يف  مقرر  هو 
اأداء  على  لهم  اإعانة  لأنه  ظاهرة؛  م�سلحة  فيه  معينة  لعتبارات 

هذه ال�سعرية العظيمة)2(؛ عماًل بقول اهلل تعالى: )ەئ  وئ  وئ  
ۇئ( ]املائدة:2[. 

وقد اأ�سار بع�ص الفقهاء اإلى اأن الدولة م�سئولة عن كل ما يعني على 
احلج ولو ببذل املال من بيت املال.)3( 

باأعمال . 2 لقيامهم  املجاهدين؛  الأفراد  بع�ص  ينفل  اأن  الأمر  لويل  اأن 
بيت  من  التحجيج  م�ساألة  ذلك  على  فيخرج  اجلهاد)4(  يف  متميزة 

املال؛ لأن الكل ت�سرف مايل مل�سلحة ظاهرة. 

الدين . 3 حفظ  اأوجه  ومن  الدين،  حفظ  العامة  الولية  مق�سود  اأن 
الدعوة اإليه بكل و�سيلة ممكنة، ول ريب اأن حتجيج بع�ص الأفراد نوع 
من الدعوة ون�سر اخلري والإعانة على الطاعة فيكون م�سروًعا، ويكون 

البذل فيه من بيت املال م�سروًعا كذلك. 

اأن حتجيج بع�ص الفراد لعتبارات معينة يعد مكافاأة لهم، واملكافاأة . 4
على الفعل احل�سن متفق مع قواعد ال�سرع التي تقر باإثابة املح�سن. 

وقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية باأن 
لويل الأمر -احلاكم- اأن يحّجج بع�ص الأفراد من بيت املال.)5( 

)1( انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي: 121، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم: 137.
)2( انظر: النوازل يف احلج لل�سلعان: 81-80.

)3( انظر: الأحكام ال�سلطانية للماوردي: 137، الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى: 109.
)4( التنفيل: ما يعطاه املحارب زيادة على ن�سيبه من الغنيمة: انظر: معجم لغة الفقهاء: 485، ينظر يف حكم 

التنفيل اللباب 130/4، بداية املجتهد 397/1، املهذب 283/2، املغني 103/13.
)5( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 36/11.
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وينبغي يف م�ساألة التحجيج من املال العام اأن تراعى فيه امل�سالح، وتقدر 
املرجوة  ومقا�سده  ثماره  يوؤتي  حتى  املنا�سبة،  ال�سوابط  وتو�سع  الأحوال، 

منه. 
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اخلامتة

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد: 

يف ختام هذا البحث اأ�سجل اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها وهي: 

املراد بالتحجيج هو “متكني الغري من اأداء احلج تربًعا”. . 1

التحجيج يف اأ�سله م�سروع وفيه ف�سل واأجر وهو اإح�سان واإعانة ولكن . 2
يبالغ فيه على  اأن ي�سبط ب�سوابط معينة فال  التطبيق  ينبغي عند 
ح�ساب ما هو اأولى، ويف املقابل ل يغلق بابه اأو ي�سنع على من فعله 

ودعا اإليه. 

اأن . 3 اأو  ذلك،  له  ي�ستحب  ولكن  زوجته،  الزوج حتجيج  على  يجب  ل 
يعينها على اأدائه. 

ي�سح جعل التحجيج مهًرا يف عقد النكاح - على الراجح من قويل . 4
اأهل العلم-. 

ي�سح للزوجة ا�سرتاط احلج بها وينبغي على الزوج الوفاء بذلك. . 5

ي�سرع حتجيج القريب من الآباء والأولد وغريهم. . 6

ي�سرع حتجيج غري القريب، �سواء اأكان غنًيا اأو فقرًيا. . 7

ي�سرع حتجيج ال�سبي مطلًقا، والأولى مراعاة امل�سالح والأحوال يف . 8
ذلك. 
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يجوز حتجيج املجنون- على الراجح من قويل اأهل العلم- والأولى . 9
مراعاة امل�سالح والأحوال وتقديرها يف ذلك. 

ل ت�سرف الزكاة يف التحجيج -على الراجح من قويل الفقهاء-. . 10

ي�سرع التربع للتحجيج من الأوقاف والو�سايا وال�سدقات وغريها. . 11

الراجح اأنه ل يجب قبول التربع بالتحجيج مطلًقا، ل من قريب ول . 12
غريه. 

امل�ستطيع، ولكنه عند . 13 التحجيج على غري  اأنه ليجب طلب  الراجح 
الطلب يراعي الأحوال ويقرر الأمور. 

الراجح اأنه يجوز طلب التحجيج للغري مع مراعاة الأحوال وامل�سالح. . 14

ي�سح جعل التحجيج جائزة وتكرمًيا. . 15

الأحوال . 16 مراعاة  مع  لكن  بالإ�سالم  العهد  حديث  حتجيج  ي�سرع 
وامل�سالح وو�سع ال�سوابط لذلك. 

يجوز جمع التربعات للتحجيج باأية و�سيلة، لكن مع مراعاة الأحوال . 17
وامل�سالح وو�سع ال�سوابط املنا�سبة لذلك. 

اجلهات . 18 اأو  الفراد  قبل  من  �سواء  والعمال  اخلدم  حتجيج  ي�سرع 
الأخرى مع مراعاة امل�سالح يف ذلك. 

ي�سرع للدولة واجلهات الر�سمية فيها حتجيج الأفراد من بيت املال . 19
مع مراعاة امل�سالح، وو�سع ال�سوابط املنا�سبة لذلك. 

وبعد فهذا اآخر ما ي�سر اهلل يل تدوينه يف هذا البحث واأ�ساأل اهلل التوفيق 
وال�سداد واحلمد هلل رب العاملني. 
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فهر�س امل�سادر واملراجع

الآداب ال�سرعية واملنح املرعية: ملحمد بن مفلح املقد�سي، ت763ه�، . 1
الثانية  الطبعة  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  ط  الأرناوؤوط،  �سعيب  ت: 

1417ه�. 
دار . 2 ط  باحثني،  ملجموعة  الزكاة:  ق�سايا  يف  معا�سرة  فقهية  اأبحاث 

النفائ�ص، الأردن، 1418ه�. 
اأبحاث هيئة كبار العلماء يف ال�سعودية: النا�سر اإدارة البحوث العلمية . 3

والإفتاء بالريا�ص، الطبعة الثانية، �سنة 1425ه�. 
اأثر ال�ستطاعة يف الأحكام ال�سرعية، د.نا�سر بن محمد املنيع، ط دار . 4

كنوز اإ�سبيليا، الريا�ص، 1434ه�. 
اأحكام امل�ساألة وال�ستجداء يف الفقه الإ�سالمي: محمد بلو اخلياط، ط . 5

موؤ�س�سة الريان، م�سر، �سنة 1427ه�. 
الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية: لعلي املاوردي ت 450ه�، ط دار . 6

الكتب العلمية، بريوت. 
حامد . 7 محمد  ت  ت458ه�،  يعلى  اأبي  للقا�سي  ال�سلطانية  الأحكام 

الفقي، ط دار الكتب العلمية، بريوت، 1403ه�. 
اأحكام ال�سغار: ملحمد بن محمود الأ�سرتو�سني ت 632ه�، د. م�سطفى . 8

�سميدة، ط دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأولى 1418ه�. 
بن . 9 لعلي  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  من  الفقهية  الختيارات 

محمد البعلي، ت803ه�.
الختيار يف تعليل املختار: لعبداهلل بن محمود املو�سلي، ت683ه�، ط . 10

دار الكتب العلمية، بريوت. 
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اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل: نا�سر الدين الألباين، . 11
ت1420ه�، ط املكتب الإ�سالمي، بريوت، 1405ه�. 

اأ�سنى املطالب ب�سرح رو�ص الطالب: زكريا الأن�ساري، ت962ه�، ط . 12
دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة، م�سر. 

الأ�سباه والنظائر: جلالل الدين ال�سيوطي، ت 911ه�، ط دار الكتب . 13
العلمية، بريوت، 1403ه�. 

الإ�سراف على مذاهب اأهل العلم: ملحمد بن املنذر ت 318ه�، حتقيق . 14
محمد �سراح الدين، ط اإدارة اإحياء الرتاث الإ�سالمي، قطر. 

اإعالم املوقعني عن رب العاملني: لبن قيم اجلوزية، ت 751ه�، حتقيق: . 15
محمد محي الدين عبداحلميد، ط املكتبة الع�سرية، بريوت، 1407ه�. 

دار . 16 املي�سي، ط  للقا�سم بن �سالم، ت224ه�، حتقيق: خليل  الأموال: 
الفكر، بريوت، 1408ه�. 

اأموال الوقف وم�سرفه: د.عبدالرحمن بن اإبراهيم العثمان، ط وزارة . 17
ال�سوؤون الإ�سالمية يف ال�سعودية، 1427ه�. 

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف لعلي بن �سليمان املرداوي، . 18
ت885ه�، حتقيق: د.عبداهلل الرتكي، ط دار هجر، الأولى 1415ه�. 

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق: لزين الدين بن جنيم، ت 970ه�، ط . 19
دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية 1413ه�. 

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع: لعالء الدين الكا�ساين، ت 587ه�، . 20
ط دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية 1406ه�. 

دار . 21 ط  ت595ه�،  ر�سد،  بن  ملحمد  املقت�سد:  ونهاية  املجتهد  بداية 
املعرفة، بريوت، الطبعة التا�سعة 1409ه�. 

دار . 22 ط  ال�ساوي،  محمد  بن  لأحمد  امل�سالك:  لأقرب  ال�سالك  بلغة 
املعرفة، بريوت، 1409ه�. 
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البيان يف مذهب ال�سافعي: ليحيى العمراين، ت558ه�، حتقيق: قا�سم . 23
محمد النوري، ط دار املنهاج، 1421ه�. 

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق: لفخر الدين الزيلعي، ت743ه�، ط . 24
مكتبة امدادية باك�ستان. 

الكتب . 25 دار  ط  ت539ه�،  ال�سمرقندي،  الدين  لعالء  الفقهاء:  حتفة 
العلمية، بريوت، 1413ه�. 

مع . 26 مطبوع  ت885ه�،  املرداوي،  �سليمان  بن  لعلي  الفروع:  ت�سحيح 
بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  ط  الرتكي،  د.عبداهلل  حتقيق:  الفروع، 

1424ه�. 
النظر يف م�سائل خالفية ذائعة: ملحمد بن علي بن الربهان، . 27 تقومي 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط  الأزهري،  اأمين  حتقيق:  ت590ه�، 
الأولى 1421ه�. 

ت422ه�، . 28 املالكي،  عبدالوهاب  للقا�سي  املالكي:  الفقه  يف  التلقني 
حتقيق: محمد ثالث الغاين، ط املكتبة التجارية، مكة املكرمة. 

حجر . 29 لبن  الكبري:  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  التلخي�ص 
الع�سقالين، النا�سر: عبداهلل ها�سم اليماين، املدينة املنورة، 1384ه�. 

الألباين، . 30 الدين  لنا�سر  ال�سنة:  فقه  على  التعليق  يف  املنة  متام 
ت1420ه�، ط دار الراية، الريا�ص، 1417ه�. 

بن . 31 لأحمد  ماج�ستري  ر�سالة  الزكاة:  مل�سارف  املعا�سرة  التطبيقات 
�سعد احليد 1435ه�، كلية ال�سريعة جامعة الإمام، مل تطبع ومل تن�سر. 

حتقيق . 32 عبدالرب،  لبن  والأ�سانيد:  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد 
وتهذيب: محمد الفالح، النا�سر: مكتبة ال�سوادي، جدة. 

اجلامع ال�سغري يف اأحاديث الب�سري النذير: جلالل الدين ال�سيوطي، . 33
ط دار الفكر، بريوت. 
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جمل الأحكام: لأحمد بن محمد الناطقي ت446ه�، حتقيق: حمد اهلل . 34
�سيدجان، ط مكتبة نزار الباز، مكة املكرمة، الأولى 1418ه�. 

دار . 35 ط  عامر،  اأحمد  با�سم  املعا�سرة:  و�سورها  اأحكامها  اجلوائز 
النفائ�ص، الأردن، 1426ه�. 

احلنفي . 36 اليمني  لعلي  القدوري:  مخت�سر  على  النرية  اجلوهرة 
ت800ه�، ط مكتبة امدادية، باك�ستان. 

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري: ملحمد عرفة الد�سوقي، ط دار . 37
الفكر، بريوت، مطبوع مع ال�سرح الكبري على مخت�سر خليل. 

عادل . 38 املاوردي، حتقيق:  لعلي  املزين:  �سرح مخت�سر  الكبري  احلاوي 
الأولى  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط  معو�ص،  وعلي  عبداملوجود 

1414ه�. 
القفال، . 39 اأحمد  بن  ملحمد  الفقهاء:  مذاهب  معرفة  يف  العلماء  حلية 

حتقيق: د.يا�سني درادكة، ط مكتبة الر�سالة، الأردن، 1408ه�. 
حا�سية رد املحتار »حا�سية ابن عابدين« ملحمد اأمني بن عابدين، ط . 40

دار الفكر، بريوت، 1399ه�. 
ال�سعودية: د.عبدالعزيز العمري، . 41 دعوة اجلاليات يف اململكة العربية 

ط جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية. 
الذخرية: لأحمد بن اإدري�ص القرايف ت 684ه�، حتقيق: محمد حجي، . 42

ط دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، الأولى 1414ه�. 
عادل . 43 النووي ت 624ه�، حتقيق:  �سرف  بن  ليحيى  الطالبني:  رو�سة 

عبداملوجود وعلي معو�ص، ط دار الكتب العلمية، بريوت، 1412ه�. 
ط . 44 الألباين،  الدين  نا�سر  بن  ملحمد  ال�سحيحة:  الأحاديث  �سل�سلة 

املكتب الإ�سالمي، بريوت، الرابعة، 1405ه�. 
ال�سنن: لأبي داود ال�سج�ستاين ت 275ه�، حتقيق: محمد محيي الدين . 45

عبداحلميد، ط املكتبة الع�سرية، بريوت. 
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فوؤاد . 46 محمد  حتقيق:  ت275ه�،  القزويني  ماجه  بن  ملحمد  ال�سنن: 
عبدالباقي، ط دار اإحياء الكتب العربية، بريوت. 

العلمية، . 47 الكتب  دار  الرتمذي ت279ه�، ط  ال�سنن: ملحمد بن عي�سى 
بريوت، 1403ه�. 

ال�سنن: لعلي بن عمر الدارقطني ت 385ه�، حتقيق: عبداهلل ها�سم . 48
اليماين، ط دار املحا�سن، القاهرة، �سنة 1386ه�. 

فواز . 49 حتقيق:  ت269ه�،  الدارمي  عبدالرحمن  بن  لعبداهلل  ال�سنن: 
زمريل وخالد العلمي، ط دار الريان للرتاث، القاهرة، 1407ه�. 

ال�سنن الكربى: لأحمد البيهقي ت 1051ه�، ط دار املعرفة، بريوت، . 50
1413ه�. 

حتقيق: . 51 302ه�،  ت  الن�سائي  �سعيب  بن  لأحمد  الكربى:  ال�سنن 
د.عبدالغفار البنداري، ط دار الكتب العلمية، بريوت، الأولى، 1411ه�. 

تيمية، حتقيق: . 52 والرعية: لبن  الراعي  اإ�سالح  ال�سرعية يف  ال�سيا�سة 
محمد اأمين ال�سرباوي، ط دار الكتب العلمية، بريوت. 

�سرح العمدة يف بيان منا�سك احلج والعمرة: لبن تيمية، حتقيق: د. . 53
�سالح احل�سن، ط مكتبة احلرمني، الريا�ص، 1409ه�. 

54- ال�سرح الكبري: لعبدالرحمن بن قدامة ت682ه�، حتقيق: عبداهلل . 54
الرتكي، ط دار هجر، الأولى، 1415ه�. 

اخلر�سي . 55 عبداهلل  بن  ملحمد  خليل:  مخت�سر  على  اخلر�سي  �سرح 
ت1101ه�، ط دار �سادر، بريوت. 

الفكر، . 56 دار  ط  الدردير،  لأحمد  خليل:  مخت�سر  على  الكبري  ال�سرح 
بريوت. 

�سرح كتاب حتفة امللوك: ملحمد بن عبداللطيف بن ملك، حتقيق: د. . 57
عبداملجيد الدروي�ص، ط ون�سر �سركة األفا- م�سر 1428ه�. 
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�سرح معاين الآثار: لأحمد بن محمد الطحاوي ت321ه�، ط دار الكتب . 58
العلمية، بريوت، 1407ه�. 

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع: ملحمد بن �سالح العثيمني ت 1421ه�، . 59
ط موؤ�س�سة اآ�سام بالريا�ص، ط الأولى، 1415ه�. 

الفكر، . 60 دار  ط  ت1051ه�،  البهوتي  ملن�سور  الإرادات:  منتهى  �سرح 
بريوت. 

البخاري ت256ه�، ط . 61 اإ�سماعيل  بن  البخاري: ملحمد  الإمام  �سحيح 
دار املعرفة، مطبوع مع �سرحه فتح الباري. 

�سحيح الإمام م�سلم: مل�سلم بن احلجاج الق�سريي ت 261ه�، ط مكتبة . 62
الر�سد، بالريا�ص، 1427ه�. 

ت . 63 الن�سفي  محمد  بن  لعمر  الفقهية:  ال�سطالحات  يف  الطلبة  طلبة 
537ه�، حتقيق: محمد ح�سن ال�سافعي، ط دار الكتب العلمية، بريوت، 

1418ه�. 
عادل . 64 حتقيق:  ت623ه�،  الرافعي  لعبدالكرمي  الوجيز:  �سرح  العزيز 

عبداملوجود وعلي معو�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، 1417ه�.
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة: جلالل الدين بن �سا�ص، . 65

حتقيق: د.محمد اأبو الأجفان، ط دار الغرب الإ�سالمي، 1410ه�. 
دار . 66 ط  الع�سقالين،  حجر  لبن  البخاري:  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 

املعرفة، بريوت. 
د.عبداهلل . 67 حتقيق:  763ه�،  ت  املقد�سي  مفلح  بن  ملحمد  الفروع: 

الرتكي، ط موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1424ه�. 
دم�سق، . 68 الفكر،  دار  ط  الزحيلي،  وهبة  د.  واأدلته:  الإ�سالمي  الفقه 

1409ه�. 
فتح القدير �سرح الهداية: للكمال بن همام ت 681ه�، ط دار الفكر، . 69

بريوت. 
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عبدالرزاق . 70 بن  اأحمد  جمع  ال�سعودية:  يف  الدائمة  اللجنة  فتاوى 
الدوي�ص، ط موؤ�س�سة الأمرية العنود اآل �سعود، 1423ه�. 

فتاوى نور على الدرب لبن باز: جمع د. محمد بن �سعد ال�سويعر، ط . 71
الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يف الريا�ص، 1431ه�. 

الفواكه الدواين على ر�سالة القريواين لبن غنيم النفراوي ت1125ه�، . 72
ط دار الفكر، بريوت. 

القامو�ص الفقهي: ال�سعدي اأبو جيب، ط دار الفكر، دم�سق، 1419ه�. . 73
القامو�ص املحيط: ملحمد الفريوز اآبادي ت817ه�، ط موؤ�س�سة الر�سالة، . 74

بريوت 1407ه�. 
الكتب . 75 دار  ط  ت741ه�،  املالكي  جزي  بن  ملحمد  الفقهية:  القوانني 

العلمية، بريوت.
الكايف يف فقه الإمام اأحمد: ملوفق الدين ابن قدامة ت 620ه�، حتقيق: . 76

د. عبداهلل الرتكي، ط دار هجر، بريوت، 1418ه�. 
حتقيق: . 77 ت463ه�،  عبدالرب  بن  ليو�سف  املدينة:  اأهل  فقه  يف  الكايف 

احلديثة،  الريا�ص  مكتبة  النا�سر  املوريتاين،  ماديك  ولد  محمد 
1398ه�. 

الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار: لعبداهلل بن اأبي �سيبة ت 235ه�، . 78
حتقيق: يو�سف احلوت، ط دار التاج، بريوت، 1409ه�. 

مكتبة . 79 النا�سر:  البهوتي،  ملن�سور  الإقناع:  منت  عن  القناع  ك�ساف 
الن�سر احلديثة، الريا�ص. 

اللباب �سرح الكتاب: لعبدالغني امليداين احلنفي، ط دار اإحياء الرتاث . 80
العربي، بريوت، 1412ه�. 

املبدع �سرح املقنع: لبراهيم بن مفلح احلنبلي، ت 884ه�، ط املكتب . 81
الإ�سالمي، بريوت، 1980م. 
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املب�سوط: ل�سم�ص الدين ال�سرخ�سي ت482ه�، ط دار املعرفة، بريوت، . 82
1406ه�. 

دار . 83 ط  احلنفي،  اأفندي  لعبداهلل  الأبحر:  ملتقى  �سرح  الأنهر  جممع 
اإحياء الرتاث العربي، بريوت. 

املجموع �سرح املهذب: لالإمام النووي، ط دار الفكر، بريوت. . 84
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: جمع عبدالرحمن بن قا�سم، . 85

ط دار عامل الكتب، 1412ه�. 
جمموع موؤلفات ال�سيخ عبدالرحمن بن �سعدي، النا�سر: دار امليمان، . 86

الريا�ص، 1432ه�. 
جمموع الفتاوى ال�سرعية ال�سادرة عن قطاع الإفتاء يف الكويت، ط . 87

وزارة الأوقاف يف الكويت، 1428ه�. 
د.عبداهلل . 88 حتقيق:  ت652ه�،  تيمية  بن  للمجد  الفقه:  يف  املحرر 

الرتكي، ط موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1428ه�. 
الرتاث . 89 دار  ط  �ساكر،  اأحمد  حتقيق:  الظاهري،  حزم  لبن  املحلى 

بالقاهرة. 
م�سائل الإمام اأحمد برواية اأبي داود �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين، . 90

النا�سر: محمد اأمني دمج، بريوت. 
ت . 91 الني�سابوري  احلاكم  عبداهلل  لأبي  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط  عطا،  م�سطفى  حتقيق:  405ه�، 
1411ه�. 

امل�ستوعب ملحمد بن عبداهلل ال�سامري ت 616ه�، حتقيق: د.م�ساعد . 92
الفالح، طبعة مكتبة املعارف بالريا�ص، 1413ه�. 

الباحثني، طبعة موؤ�س�سة . 93 اأحمد: حتقيق/ جمموعة من  الإمام  م�سند 
الر�سالة، بريوت، 1429ه�. 
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املكتبة . 94 طبعة  770ه�،  ت  الفيومي  محمد  بن  لأحمد  املنري:  امل�سباح 
العلمية، بريوت. 

املعاين البديعة يف معرفة اختالف اأهل ال�سريعة: ملحمد بن عبداهلل . 95
العلمية،  الكتب  دار  طبعة  مهني،  محمد  د.�سيد  792ه�،  ت  الرميي 

بريوت، 1419ه�. 
معجم لغة الفقهاء: د. محمد قلعجي، طبعة دار القراآن، باك�ستان. . 96
املعجم الو�سيط: ملجموعة باحثني، ط دار الدعوة، تركيا، 1410ه�. . 97
املعونة على مذهب عامل املدينة: للقا�سي عبدالوهاب املاليك، حتقيق: . 98

د.حمي�ص عبداحلق، ط مكتبة الباز، مكة املكرمة والريا�ص، 1415ه�. 
حتقيق: . 99 909ه�،  ت  احلنبلي  عبدالهادي  لبن  الأفهام:  ذوي  مغني 

اأ�سرف عبداملق�سود، ط مكتبة اأ�سواء ال�سلف، الريا�ص، 1416ه�. 
ت . 100 احلنبلي  قدامة  بن  الدين  ملوفق  اخلرقي:  مخت�سر  �سرح  املغني 

620ه�، حتقيق: د.عبداهلل الرتكي ود. عبدالفتاح احللو، ط دار هجر، 
القاهرة، 1413ه�. 

مغني املحتاج �سرح املنهاج: ملحمد اخلطيب ال�سربيني، ط دار الفكر، . 101
بريوت. 

املقا�سد احل�سنة يف الأحاديث امل�ستهرة على الأل�سنة: ملحمد ال�سخاوي . 102
بريوت،  العربي،  الكتاب  دار  ط  اخل�ست،  محمد  حتقيق:  902ه�،  ت 

1414ه�. 
احلرام: . 103 اهلل  بيت  حج  اأحكام  حترير  يف  الظالم  ونور  الأنام  مفيد 

ط  الفريان،  �سعود  د.  حتقيق:  جا�سر،  بن  عبدالرحمن  بن  لعبداهلل 
الثانية، 1431ه�. 

دار . 104 ط  ت1299ه�،  علي�ص  ملحمد  خليل:  مخت�سر  �سرح  اجلليل  منح 
الفكر، بريوت. 
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دار . 105 ال�سريازي ت 476ه�، ط  اإ�سحاق  لأبي  ال�سافعي:  فقه  املهذب يف 
الفكر، بريوت. 

مواهب اجلليل �سرح مخت�سر خليل: ملحمد اخلطاب ت 954ه�، ط دار . 106
الفكر، بريوت، 1412ه�. 

النجم الوهاج �سرح املنهاج: لكمال الدين محمد الدمريي ت 808ه�، . 107
ط دار املنهاج، 1425ه�. 

دار . 108 ط  الزيلعي،  لعبداهلل  الهداية:  اأحاديث  تخريج  يف  الراية  ن�سب 
اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1407ه�. 

النوازل يف احلج: د. علي ال�سلعان، ط دار التوحيد، الريا�ص، الطبعة . 109
الأولى 1431ه�. 

نوازل الزكاة: د. عبداهلل الغفيلي، ط دار امليمان، الريا�ص، 1429ه�. . 110
الر�سالة، بريوت، . 111 الهليل، ط موؤ�س�سة  العبادات: د. �سالح  النيابة يف 

1417ه�. 
دار . 112 ال�سوكاين، ط  بن علي  الأخبار: ملحمد  �سرح منتقى  الأوطار  نيل 

اإحياء ال�سنة، ن�سر مكتبة البابي احللبي. 
الو�سيط يف املذهب: ملحمد الغزايل ت 505ه�، حتقيق: محمد محمود . 113

اإبراهيم ومحمد تامر، ط دار ال�سالم، م�سر، 1417ه�. 
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