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Abstract 

 
The purpose of this research is to study the regulations that the fuqaha have 
dealt with, that it is permissible to take the reward for pure acts of worship and 
others, considering the extent of its usefulness and lack thereof hajj for others. 
This will be done by answering two main questions: what is the meaning of pure 
acts of worship and the extent of its usefulness and lack in receiving monetary 
reward on its. The research follows the analytical and applied descriptive 
approach to what is happening today in the state of Malaysia as a model, and 
reached a number of results related to the vAliyydity of taking the monetary 
reward on pilgrimage to others, and that the controls decided by the jurists 
apply to hajj for others and that the applications carried out in Malaysia about 
taking the monetary reward on the hajj for others is correct for the availability 
of conditions and controls, which led to the state of Malaysia as a country 
interested in the affairs of the Islamic religion with the challenges faced both 
inside and outside.  
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ة على يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة الضوابط اليت تناكذلا الفقهاء على جواز أخذ األجر 
عتبار تعدم نفعها كعدمو يف احلج عن الغَت؛ كسيتم ذلك االعبادات اضة كغَتىا، ب

ضة كغَتىا، من خالؿ اإلجابة على سؤالُت رئيسُت؛ مها: ما مدل مفهـو العبادات ا
كما مدل اعتبار تعدية نفعها كعدمو يف جواز أخذ األجرة عليهما؟ كقد تتبع البحث 
ادلنهج الوصفي التحليلي مث التطبيقي على ما جيرم اليـو يف دكلة ماليزيا كنموذج، 

كأف  ،كتوصل إىل ٚتلة من النتائج اليت تتعلق بصحة أخذ األجرة على احلج عن الغَت
ت يف جر الضوابط اليت قررىا الفقهاء منطبقة على احلج عن الغَت كأف التطبيقات اليت 

دكلة ماليزيا حوؿ أخذ األجرة على احلج عن الغَت صحيحة لتوفرىا الشركط كالضوابط، 
شلا أدل إىل اعتبار دكلة ماليزيا دكلة مهتمة بشؤكف الدين اإلسالمي مع ما تواجهو من 
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 . األجرة، الضوابط، العمرة، التطبيقات، التحديات :الكلمات ادلفتاحية

 
  مقدمة

أركاف اإلسالـ  منكالعمرة  حلجاف. (696: 2. البقرة. القرآف) ﴾َكأ٘تُّوا احلَْجَّ َكاْلُعْمرََة لِلَّوِ ﴿ :ا تعاىل قاؿ
بات ا كأركاف ككاجمىناؾ شركط ألدائه الفريضتاف اتُتكمن شعائر ا العظمى، كلوجوب ى اخلمسة

شركطان كضوابط  كالعمرة بأكمل كجو، كما أف للنيابة يف احلج تافالفريض اتُتكمستحبات حىت يأيت احلاج هب
 جاحلعن الغَت، كبينوا األحكاـ ادلتعلقة باإلنابة، إال أف" كالعمرة كآدابان، كقد اشًتط الفقهاء شركطان للحج

" ٖتوؿ إىل مصدر للكسب السريع لدل بعض ضعاؼ النفوس، كيلجأ من يستغلوف لغَتكالعمرة عن ا
ىو  إىل تصيد الفرص للحصوؿ على ادلاؿ، كال يؤدم ما كالعمرة حوائج الناس غَت القادرين على احلج

جيوز ٕتاىلها، بل يصل األمر  مطلوب منو بإتقاف كإخالص، مع أف ىناؾ ضوابط كآدابان للتوكيل ال
إىل أف يقـو بتقليص البقاء يف األراضي ادلقدسة، أك التوكيل عن أكثر من شخص يف كقت كاحد، ببعضهم 

مع  عمرةكال احلجكمن ىنا، سيحاكؿ الباحثاف أف يعاجلا حكم أخذ األجرة على . يؤدم احلج أصالن  أكال
 . ذكر ضوابطها

 
 بموضوع البحث ذات الصلة : التعريفاتالمبحث األول
 واإلجارة: تعريف الضوابط المطلب األول

بط لزـك الشيئ كحسبو كحبسو كحفظو اسم فاعل من )ضبط( كالض 1كالضابط لغة، الضوابط ٚتع الضابط
حفظا بليغا أك حازما، كالضبط اإلتقاف كاإلحكاـ، كالرجل ضابط أم حاـز أك متقن كقيل ضبطت البالد 

 . إذا قمت بأمرىا قياما حازما زلافظا عليها
 يف الصطالح فقد تعددت تعريفاتو كأجود تلك التعريفات ما يلي: كأما الضابط

i. 2. حكم كلي فقهي ينطبق على فركع متعددة من باب كاحد 
ii. 3. قضية كلية فقهية منطبقة على فركع من باب 

                                                                                                                                                                              
                                                        

 . ٖٓٗص ٚج. دار صادر. بَتكت. لساف العرب. ابن منظور، ٚتاؿ الدين أبو فضل 1
مكة: . القواعد كالضوابط الفقهية عند ابن التيمية يف كتايب الطهارة كالصالة. ىػٙٔٗٔ. ادليماف، ناصر بن عبد ا 2

 ٜٕٔص ٕط. معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي
طائف: دار البياف ال. القواعد كالضوابط الفقهية عند ابن التيمية يف فقو األسرة. ىػٕٕٗٔ. الصواط، زلمد بن عبد ا 3

 . ٜٚص ٔج ٔط . احلديثة
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iii. 4قضية كلية فقهية جزئياهتا قضايا كلية من باب كاحد . 
 

أك فصل بل إف بعض ادلختصُت كعليو فيصح إطالؽ الضابط على ما كاف خاصا بكتاب أك باب 
من  5يعقوب الباحسُت. يتوسع يف نطاؽ الضابط حىت لو كاف سلتصا بقسم العبادات كلو، فقد اعترب د

على صفة يف عمـو الضوابط قوؿ الدبوسي رٛتو ا "األصل عند علمائنا أف كل عبادة جاز نفلها 
ك غَته من األحكاـ اليت قد يرد عند ككذل. األحواؿ جاز فرضها على تلك الصفة ْتاؿ من األحواؿ"

البعض أهنا من القواعد شلا يدؿ على أف األمر حيتمل التوسيع ال سيما كأف التفريق بينهما أمر اصطالحي 
 . اجتهادم

 :كاألجر. ر يف عملجر كىو ما أعطيت من أجأمن أجر يبكسر اذلمزة  :6اإلجارة يف اللغةك 
مصدر أجر يأجر أجرا ٚتعو أجور كلو عدة معاف منها: الثواب كادلكافأة كالبدؿ ادلقابل للمنفعة يف اإلجارة 

كاألجَت: . فاألجرة تكوف يف الثواب الدنيوم بينما األجر يطلق على الثواب األخركم غالبان . أم األجرة
  . ر الذم يعمل بأجرة كٚتعو أجراءادلستأج

العلماء اإلجارة بتعريفات عديدة، ال ٗتتلف فيما بينها كثَتا إال يف  عّرؼ ؛اإلجارة يف االصطالحك 
بعض القيود اليت يرل بعض العلماء أهنا ضركرية، فزادكىا يف التعريف، إال أف مفهـو اإلجارة كاضح ٘تاما 

 افبينيطرفا منها مث  الباحثاف ذكريعند العلماء كىم متفقوف على معظم قيودىا، سواء ذكركىا أـ ال كس
 . الراجح منها

 . 7عرؼ احلنفية اإلجارة بعدة تعريفات منها "أهنا عقد على ادلنفعة بعوض" :التعريف األكؿ
، إىل مدة معلومة  . التعريف الثاين: عرفها بعضهم بأهنا عقد على منفعة معلومة، بعوض معلـو

 . على ٘تليك منفعة بعوض"التعريف الثالث: عرفها ادلالكية بتعريفات كثَتة منها: "ىي عقد معاكضة 
"عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذؿ كاإلباحة بعوض  :التعريف الرابع: عرفها الشافعية بأهنا

"  . 8معلـو

                                                                                                                                                                              
                                                        

 ٛ٘ص ٔط. الرياض: مكتبة الرشد. القواعد الفقهية. ىػٛٔٗٔ. الباحسُت، يعقوب بن عبد الوىاب 4
. ادلعايَت اجللية يف التمييز بُت األحكاـ كالقواعد كالضوابط الفقهية. ىػٕٚٗٔ. الباحسُت، يعقوب بن عبد الوىاب 5

 . ٙٛص. الرياض: مكتبة الرشد
 . ٔٔ-ٓٔص 4ج. لساف العرب. ابن منظور 6
 4ج84ص . بَتكت: دار ادلعرفة. ادلبسوط. السرخسي، مشس الدين زلمد بن أٛتد بن أيب سهل 7
 78ص. بَتكت: دار الفكر. مغٍت اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج. زلمد ،الشربيٍت 8
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"عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عُت معينة أك  :التعريف اخلامس: عرفها احلنابلة بأهنا
"موصوفة يف الذمة أك عمل معلـو بعوض   . 9معلـو

 . ىو ما عرفو الشافعية بأهنا عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة بعوض معلـو :التعريف ادلختار
كىو  11)ارتباط إجياب بقبوؿ على كجو مشركع يثبت أثره يف زللو( :العقد ىو 10:شرح التعريف

 . جنس يف التعريف يشمل ٚتيع العقود من إجارة كبيع كنكاح كرىن كغَتىا من العقود
 . 12منفعة: جرج بو العقد على العُت كالبيع كاذلبة كالوصية كحنو ذلك

 . 13مقصودة: خرج بو ادلنفعة التافهة فإهنا ال تقصد كاستئجار الدراىيم كالدنانَت
كخرج بو أيضان األجرة الفاسدة كاستئجار الدار ليس ليسكنها مثال فاإلجارة فاسدة ىنا كال أجرة لو ألهنا 

 . 14ة من العُتمنفعة غَت مقصود
 . مباحة: خرج بو العقد على منفعة زلرمة كاالستئجار على الغناء كاستئجار آالت الطرب كاللهو

معلومة: خرج بو ادلنفعة اجلهولة فإهنا ال تصح األجرة عليها للغرر ك ألنو تؤدم إيل ادلنازعة فكاف ال بد من 
فرد . رلهوؿ كرد الضالة كادلساقة كادلزارعة كالنكاحكخرج هبذا القيد أيضا اجلعالة على عمل . العلم بادلنفعة

الضالة يف اجلعالة على عمل رلهوؿ ألنو قد جيدىا بعد يـو قد جيدىا بعد ساعة كقد يطوؿ الوقت كقد 
كادلساقاة ألنو يكوف للعامل جزء مشاع من الثمرة كالنصف . يقصر فال يستحق األجرة إال بتماـ العمل

نسبة معينة دلن يزرعها كالثلث مثال حسبما يتفق عليو كالنكاح ألف التأقيت  مثال كادلزارعة ألنو يعطى
 . 15يبطلو

: ال بد أف يكوف العوض معلومان ألف جهالتو تؤدم إىل ادلنازعة كألف العوض يف اإلجارة ٙتن  بعوض معلـو
الوصية هبا )ىبة ادلنافع ك  :فخرج بعوض. 16للمنفعة كشرط الثمن للمنفعة كشرط الثمن أف يكوف معلومان 

 . 17كإعارهتا فال تسمى إجارة ألهنا عقد على منفعة بال عوض(
                                                                                                                                                                              
                                                        

 . 59ص. عامل الكتببَتكت: دار . منتهى اإلرادات. تقي الدين ،الفتوحي 9
 . 33-22ص. جدة:دار الشركؽ. اإلجارة الواردة على عمل اإلنساف. الشريف، شرؼ بن علي 10
 . 296ص 6ج. مطابع ألف باء األديب. دمشق. ادلدخل الفقهي العاـ. . مصطفى أٛتد الزرقاء 11
الدين زلمد بن أٛتد الي على حاشية القليويب على شرح جالؿ . شهاب الدين أٛتد بن أٛتد بن سالمة القليويب، 12

 . 67ص 3ج. بَتكت: دار الفكر. منهاج الطالبُت
 . 309ص6ج. بَتكت: دار الفكر. كفاية األخيار يف حل غاية االختصار. احلصٍت، تقي الدين أبو بكر بن زلمد 13
 . 4ص 6ج. بَتكت:دار الفكر. الدر ادلختار يف شرح تنوير األبصار. احلصكفي،زلمد عالء الدين 14
 2ج. بَتكت: دار الفكر. مواىب اجلليل لشرح سلتصر جليل. احلطاب، أبو عبد ا زلمد بن زلمد بن عبد الرٛتن 15

 . 332ص
 . 88ص 2ج. دار الكتاب العريب :بَتكت. اللباب يف شؤح الكتاب. ادليداين، عبد الغٍت 16



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 11. No. 1. July Issue (2018) 
eISSN: 2289-9944 

 

59 
http://al-qanatir. com 

 . 18ادلساقة ألنو ال يشًتط فيها علم العوض :كخرج ٔتعلـو
 

 المطلب الثاني: تعريف الحج والعمرة
كقيل: احلج لغة: القصد . 19إىل كل شيء، فخصو الشرع بقصد معُت ذم شركط معلومةالقصد : لغة احلج

كقيل: احلج: القصُد كالكف، كقصد مكة  21. : القصد-بفتح احلاء ككسرىا- كقيل: احلج. 20إىل معظم
كيقاؿ: احلج: القصد،  22. : حجاج، كحجيج، كحاجة: من حواج، ٚتعوكحاِجج، للنسك، كىو حاج

 . 23: قصدهحج إلينا فالف: قدـ، كحجو حيجو حجا
 . 24سلصوص، بشرائط سلصوصة : القصد لبيت اللَّو تعاىل بصفة سلصوصة، يف كقتشرعا كاحلج

لبيت خاصة، تقوؿ: حج حيج عرؼ على استعمالو يف القصد إىل مكة للنسك، كاحلجِّ إىل ايكقيل: احلج 
 25. ، كسنة البيت باألعماؿ ادلشركعة: فرضا، كاحلج قصد التوجو إىلحجا

الزائر، كالقاصد  كادلعتمر:كقيل: العمرة: الزيارة،  26. الزيارة اليت فيها عمارة الود :لغة العمرةو
كقيل: العمرة: احلج  28. : زيارة البيت احلراـ بشركط سلصوصة مذكورة يف الفقوشرعان  كالعمرة 27. للشيء

 29. األصغر، كيـو احلج األكرب يـو النحر
 

       
                                                                                                                                                                          

بَتكت: دار الكتب . ألفاظ فتح ادلعُت حاشية إعانة الطالبُت على حل. البكرم، أبو بكر عثماف بن زلمد شطا 17
 . 688ص 3ج. العلمية

 . 67ص 3جمنهاج الطالبُت.  حاشية القليويب على شرح جالؿ الدين زلمد بن أٛتد الي على. القليويب 18 
 . ٖٓٗص ٔج. بَتكت: ادلكتبة العلمية. النهاية يف غريب األثَت. ت. ابن األثَت، ادلبارؾ بن زلمد، د 19
 . ٕٕٙص ٕج. لساف العرب. منظورابن  20
 . . ٖ٘ٔص ٔط. بَتكت: دار النفائس. معجم لغة الفقهاء. ىػٙٔٗٔ. زلمد ركاس 21
 ٖٕٗص ٔط. بَتكت: مؤسسة الرسالة. القاموس ايط. ىػٙٓٗٔ. الفَتكزآبادل، زلمد بن يعقوب 22
 . ٕٕٙص ٕج. لساف العرب. ابن منظور 23
 ٘ٔٔص. بَتكت: عامل الكتب. الًتيفات. ىػٚٓٗٔ. اجلرجاين، علي بن زلمد 24
  . ٕٕٙص ٕج. لساف العرب. ابن منظور 25
 . ٜٕٔص ٔط. بَتكت: دار الشامية. مفردات ألفاظ القرآف. ىػٕٔٗٔ. األصفهاين، الراغب 26
 ٔٚ٘ص. القاموس ايط. الفَتكزآبادل 27
 . ٜٕٚص ٖج. النهاية يف غريب األثَت. ابن األثَت 28
 ٜٕٔص  ٔط. ألفاظ القرآفمفردات . األصفهاين 29
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وضوابط األجرة عليهما المبحث الثاني: أنواع اإلجارة على الحج والعمرة وآراء الفقهاء فيها وأدلتهم 
 في دولة ماليزيا التطبيقية جبعض النماذ و 

 أنواع اإلجارة على الحج والعمرة المطلب األول:
فقد قسم ادلالكية إىل . الفقهاء الذين قسموا اإلجارة على احلج كالعمرة إىل أنواع ىم ادلالكية كالشافعية

 نوعُت:
معلـو فلو : إجارة الضماف، كىي أف يستأجره بأجرة معلومة على حجة موصوفة من مكاف النوع األكؿ

 كإجارة الضماف تنقسم إىل قسمُت:. 30الفضل كعليو النقص
القسم األكؿ: مضمونة بذمة األجَت: أم متعلقة بذمتو كذلك مثل أف يقوؿ الويل لشخص "استأجر من 
حيج عن فالف بكذا"، فالقصد ٖتصيل احلج سواء أحج األجَت بنفسو أـ استأجر شخصا آخر حيج عن 

 . 32الشافعية إجارة الذمةكيسميها . 31ادليت مثالن 
القسم الثاين: مضمونة بعينو: كأف يقوؿ الويل لشخص "استأجرتك على أف ٖتج أنت بنفسك عن فالف 

كعند الشافعية لو قاؿ "ألزمت ذمتك لتحج بنفسك فهي . 34كيسميها الشافعية إجارة العُت. 33بكذا"
 . 35نية"إجارة عينية على ادلعتمد فيأيت فيها ٚتيع أحكاـ اإلجارة العي

: إجارة البالغ كىي عقد على دفع األجَت ما ينفقو على نفسو يف سفره للحج عن الغَت ذىابا النوع الثاين
كإيابا بادلعركؼ، فإف فضل من النفقة شيئ يرده على من استأجره كإف مل يكفو ما أخذه رجع ٔتا أنفقو 

ند ادلالكية أهنا عُت النفقة، اللهم إال كيتبُت من خالؿ التعريف السابق إلجارة البالغ ع. 36على مستأجره
 . أهنا عند ادلالكية على صورة عقد إجارة بينما يف النفقة من غَت عقد إجارة

 
 
 

                                                                                                                                                                              
                                                        

 . 566ص 2ج. قرطاج: بيت احلكمة. إرشاد السالك إىل أفعاؿ ادلناسك. ابن فرحوف، برىاف الدين إبراىيم 30
 . 66ص  2ج. بَتكت: دار الفكر. حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت. الدسوقي، مشس الدين الشيخ زلمد عرفة 31
  . 666ص 7ج . بَتكت: دار الفكر. اجملموع شرح ادلهذب. شرؼالنوكم، أبو زكريا زليي الدين حيِت بن  32
 . 66ص  2ج. حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت. الدسوقي 33
 . 666ص 7ج. اجملموع شرح ادلهذب. النوكم 34
حاشية العالمة ابن حجر اذليتمي على شرح اإليضاح يف مناسك احلج لإلماـ . اذليتمي، شهاب الدين أٛتد بن حجر 35

 . 664ص. بَتكت: دار احلديث. النوكم
 6ج. بَتكت: دار الفكر. أسهل ادلدارؾ شرح إرشاد السالك يف فقو إماـ األئمة مالك. الكشناكم، أبو بكر بن حسن 36

 . 444ص
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 فيها وأدلتهم في اإلجارة على الحج والعمرة آراء الفقهاء
بنفسو أك مات عن أدائهما من العبادات ادلشتملة على البدف كادلاؿ كقد يكوف العبد عاجزان كالعمرة  احلج

عنو؟ ففي ذلك قوالف حوؿ حكم  كالعمرة ، فهل جيوز أف ينوب عنو آخر بأجرة يف أداء احلجكمل يؤدمها
 . عن غَتهكالعمرة االستئجار على احلج 

كإمنا يستحق النفقة  كالعمرة القوؿ األكؿ: ذىب احلنفية كاحلنابلة يف ادلعتمد إىل منع االستئجار على احلج
 . بادلعركؼ ذىابان ك إيابان من غَت تبذير كال تقتَت كيرد ما فضل معو من ادلاؿ إال أف يؤذف لو يف أخذه

إال أف ادلالكية يركف أف  كالعمرة إىل جواز االستئجار على احلج 37القوؿ الثاين: ذىب الشافعية كادلالكية
عنو كتنفذ من ثلث مالو مع الكراىة على  كالعمرة باحلج جواز ذلك منحصر يف حالة ما إذا أكصى ادليت

 . ادلشهور
 استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ ٔتا يلي:

نَساِف ِإالَّ َما َسَعى  ﴿ :قوؿ ا تعاىل -6 يقوؿ القرطيب يف  (،39: 53. النجم. القرآف) ﴾َكَأف لَّْيَس ِلإْلِ
ليس لإلنساف إال ما سعى فمن قاؿ إف لو سعي غَته كجو االستدالؿ باآلية الكردية: )فأخرب ا تعاىل أنو 

 . كعليو ال يستأجر لو من حيج عنو ألنو ليس لو سعي غَته. 38فقد خالف ظاىر اآلية(
إىل ا تعاىل كالقربة مىت حصلت كقعت عن العامل كلذلك فال جيوز لو أف يأخذ  كالعمرة قربتاف احلج -2

 . 39لصـواألجرة على عمل كقع لو كما يف الصالة كا
 . 40ة كالصـو فال جيوز االستئجار عليهماالنيابة كالصال فال تقبال كالعمرة عبادتاف بدنيتاف احلج -3
عليها كال النيابة فيها   ف احلج عبادة يتعُت على احلاج فعلها بالدخوؿ فيها فوجب أف ال تصح اإلجارةإ -4

 . 41كاجلهاد
 

 استدؿ أصحاب القوؿ الثاين ٔتا يلي:ك 

                                                                                                                                                                              
                                                        

 6ج. بَتكت: دار ادلعرفة. بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد. ابن رشد، أبو الوليد زلمد بن أٛتد بن زلمد بن أٛتد بن رشد 37
 . 326ص
 . 606ص 4ج. اجلامع ألحكاـ القرءاف. القرطيب 38
 . 236ص 3ج. ادلغٍت. ابن قدامة 39
 4ج. احلاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي. ىػٗٔٗٔ. ادلاكردم، أبو احلسن علي بن زلمد بن حبيب 40

 . 257ص
 . 257ص 4ج. احلاكم الكبَت. ادلرجع السابق 41
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جاءت امرأة من خشعم عاـ حجة الوداع قالت: يا رسوؿ ا، } عباس رضي ا عنهما قاؿ: عن ابن -6
إف فريضة ا أدركت أيب شيخان كبَتان ال يستطيع أف يستوم على الراحلة فهل يقضي عنو أف أحج عنو؟ 

 . 42{نعم}قاؿ 
عليو كسلم فجاءت امرأة كاف الفضل رديف الٍت صلى ا }كعن ابن عباس رضي ا عنهما قاؿ:  -2

من خنثم، فجعل الفضل ينظر إليها كتنظر إليو فجعل النيب صلى ا عليو كسلم يصرؼ كجو الفضل إىل 
 {نعم}كبَتان ال يثبت إىل الراحلة أفحج عنو ؟ قاؿ:  فقالت: إف فريضة ا أدركت أيب شيخان . الشق اآلخر

 . 43{كذلك يف حجة الوداع
أنو أتى النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ ا إف أيب شيخ كبَت ال  عن أيب رزين العقيلي -3

 . 44{حج عن أبيك كاعتمر}يستطيع احلج كال العمرة كال الظعن قاؿ:
: إف احلج كالعمرة كجو االستدالؿ يف األحاديث السابقة من حيث جواز االستئجار على احلج

ك مات كمل يؤده فتجوز اإلجارة عليو حينئذ إذ احلج دين  يف يقبل النيابة يف حق العاجز عن أدائو بنفسو أ
ذمتو فإف مل يوجد من حيج عنو إال بأجرة استؤجر عنو من رأس مالو من يؤدم دين ا تعاىل عنو فهو 

 . 45داخل يف عمـو أمر النيب صلى ا عليو كسلم بادلؤاجرة
 . 46{ا باإلجارة كالزكاةإف احلج عبادة ذلا تعلق بادلاؿ فصحت النيابة فيه} -4
يصح االستئجار على كتابة ادلصحف كبناء ادلساجد كحفر القبور كىو قربة إىل ا تعاىل فكذلك  -5

 . 47عن الغَت كالعمرة عمل احلج
إف احلاجة تدعو إىل االستئجار على احلج فإنو حيتاج إىل االستبانة يف احلج عمن كجب عليو احلج  -6

 . 48يوجد متربع بذلك فيحتاج إىل بذؿ األجر فيوكعجز عن فعلو كال يكاد 
 :عند ادلالكية كالعمرة أما كجو الكراىة يف االستئجار على احلج

 . 49إنو من باب أكل الدنيا بعمل اآلخرة -6
                                                                                                                                                                              
                                                        

 . 53-52ص 4ج. صحيح البخارم. البخارم 42
 . 55-54ص  4ج. صحيح البخارم. البخارم 43
 . 270-269ص 3ج. سنن الًتمذم. الًتمذم 44
 . 257ص 4ج. احلاكم الكبَت. ادلاكردم 45
ادلنتقى شرح موطأ إماـ دار اذلجرة سيدنا مالك بن . الباجي، أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث 46

 . 276ص  6ج. العريببَتكت: دار الكتاب . أنس
 . 637ص 9ج. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد. ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد ا بن زلمد 47
 . 657ص  6ج. ادلغٍت. ابن قدامة 48
 . 3ص 3ج . مواىب اجلليل لشرح سلتصر خليل. احلطاب 49
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 . 50)إنو أخذ العوض عن العبادة كليس ذلك من شيم أىل اخلَت(-2
 

 والرأي المختار لدى الباحثين مناقشة اآلراء
نَساِف ِإالَّ َما َسَعى  ﴿أما استدالذلم بقولو تعاىل  فيجاب أف  ،(39: 53. النجم. القرآف) ﴾َكَأف لَّْيَس ِلإْلِ

عمـو اآلية الكردية سلصوص باألحاديث النبوية الشريفة اليت سبق ذكرىا الدالة على جواز النيابة يف احلج 
تعاىل كالقربة مىت حصلت كقعت عن عاملها كمن مث  كأما استدالذلم بأهنما قربتاف إىل ا. ككذلك العمرة

ند ادلذىب احلنفي أف احلج يقع عن عبأف الصحيح  عنو ال جيوز لو األجرة على عمل كقع لو فيجاب
  51. اجوج عنو

كأما استدالذلم بأهنما عبادتاف بدنيتاف ال يقبالف النيابة كالصالة كالصـو فيجاب عنو بأف قياسهما 
يصح ألف احلج مركبة من ادلاؿ كالبدف معا كالصالة عبادة بدنية زلضة ككذلك قياسهما على الصالة ال 

على الصـو ال يصح ألف الصـو ال يقبل النيابة حاؿ حياة ادلرء مطلقا كأما احلج كالعمرة فيقبالف النيابة 
فيها فوجب أف ال كأما استدالذلم بأف احلج عبادة يتعُت على احلاج فعلها بالدخوؿ . حاؿ احلياة كادلمات

عليها كال النيابة فيها كاجلهاد فيجاب عنو بأف القياس على اجلهاد قياس مع الفارؽ ألف  تصح اإلجارة
 52. اجلهاد ال يقبل النيابة فيو الستواء النائب كادلنوب عنو ٓتالؼ احلج

ؿ بو أصحاب دلا استدكالعمرة  لى احلجىو القوؿ ّتواز االستئجار ع ُتلباحثكالرأم ادلختار لدل ا
يكوف عقدا الزما كما  كالعمرة القوؿ الثاين من أدلة قوية كمقنعة إضافة إىل أف عقد اإلجارة على احلج

 . يًتتب عليو من آثار كذلك أحوط للمستأجر
 

 الحج والعمرة ضوابط األجرة علي المطلب الثاني:
اليت تقصد منها أخذ األجرة عليها لقد ذكر الفقهاء الضوابط اليت جيب أف تتوفر يف كل قربة من القربات 

كمن ضمنها احلج كالعمرة كمىت توفرت تلك الشركط كالضوابط فال بأس بأخذ األجرة كىذه الضوابط ىي  
 كالتايل:

 . ؿ: أف تكوف القربة شلا يصل نفعها إىل ادلستأجراألك 

                                                                                                                                                                              
                                                        

 . 244ص 2ج. الفكربَتكت: دار . حاشية البناين. البناين، زلمد بن احلسن 50
 . ٕٓٙص ٕج. بَتكت: دار ادلعرفة. حاشية ابن عابدين. ت. د. ابن عابدين، زلمد أمُت 51
 . ٕٚ٘ص ٗج. احلاكم الكبَت. ادلاكردم 52



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 11. No. 1. July Issue (2018) 
eISSN: 2289-9944 

 

64 
http://al-qanatir. com 

إىل ادلستأجر  و نفع يصلقاؿ: إن -أخذ األجرة على القرب أم:-يقوؿ شيخ اإلسالـ: "كمن جوز ذلك 
 . 53فجاز أخذ األجرة عليو"

ككما أف من شركط اإلجارة: أف تكوف ادلنفعة حاصلة للمستأجر؛ فإف مل تكن حاصلة للمستأجر 
 . 54فال تصح اإلجارة

قاؿ . يابة صح أخذ األجرة عليها، كإال فالفإف كانت شلا يقبل الن. ا يقبل النيابةالثاين: أف تكوف القربة شل
يابة من العبادة جيوز االستئجار عليو، كل من تدخلو النالشربيٍت يف كتابو مغٍت اتاج: "كضابط ىذا: أف  

 . 55كما ال فال"
فإف كانت من فركض الكفاية صح . الث: أف تكوف القربة من فركض الكفاية، ال من فركض األعيافالث

َها﴿: تعاىلقاؿ القرطيب: "دؿ قولو . أخذ األجرة عليها، كإال فال  (60: 9. التوبة. القرآف) ﴾َكاْلَعاِمِلَُت َعَليػْ
على أف كّل ما كاف من فركض الكفاية كالساعي، كالكاتب، كالقساـ، كالعاشر، كغَتىم، فالقائم بو جيوز 

الة، كإف كانت متوجهة على ٚتيع اخللق، فإف تقّدـ عليو، كمن ذلك اإلمامة، فإف الص لو أخذ األجرة
 . 56فركض الكفايات، فال جـر جيوز أخذ األجرة عليها، كىذا أصل الباب" بعضهم هبم من

كمعٌت ذلك: أنو ال يشًتط فيها كوف فاعلها . الرّابع: أف تكوف القربة ال ٗتتص فاعلها أف يكوف من أىلها
. -بيانوبق كما س-ة قربة، كمرة غَت قربة ها غَت ادلسلم؛ أم: أهّنا تقع مر كعليو، فيجوز أف يفعل. امسلم

 . -كما سبق-ا يفعلها ادلسلم كغَت ادلسلم فيجوز أخذ األجرة عليها بال خالؼ فإذا كانت القربة شل
ا يشًتط فيو النية فال ٕتوز األجرة عليو، كما فإف كانت شل. اخلامس: أف تكوف القربة شلا ال يشًتط ذلا النية

 . 57ال يشًتط لو النية جاز أخذ األجرة عليو
ا إف مل يكن زلتاجفإف كاف فاعل القربة زلتاجنا جاز لو أخذ األجرة، ك . ااعل القربة زلتاجالّسادس: كوف ف

 -كىو أقرب-قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو ا: "كمن فرؽ بُت اتاج كغَته . فال جيوز لو أخذ األجرة
ليستعُت هبا على العبادة، فإف أمكنو أف ينوم عملها ، كيأخذ األجرة؛  -إذا اكتسب هبا-قاؿ: اتاج 

و ال حيتاج إىل الكسب، فال لواجبات هبا، ٓتالؼ الغٍت؛ ألنم اسب على العياؿ كاجب أيضا، فيؤدالك

                                                                                                                                                                              
                                                        

 . ٕٚٓص ٖٓج. رلموع الفتاكل. ابن تيمية 53
 . ٓٔٗص ٕج. أسٌت ادلطالب. ، األنصارمٗص ٗج. الفركؽ. القرايف 54
 . ٖٗٗص ٕج. مغٍت اتاج. الشربيٍت 55
 . ٛٚٔص ٛج. اجلامع ألحكاـ القرآف. القرطيب 56
 . ٖٗٗص ٕج. مغٍت اتاج. الشربيٍت 57
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ا بو، ه فرض على الكفاية، كاف ىو سلاطبحاجة تدعوه أف يعملها لغَت ا، بل إذا كاف ا قد أغناه، كىذ
 . 58ا، كا أعلم"ينال بو كاف ذلك كاجبا عليو عا مل يقم إكإذ

 
 النماذج التطبيقية ألخذ األجرة على الحج والعمرة عن الغير في دولة ماليزيا

 افعن الغَت حيث اختار الباحث كالعمرة حلجعلى القد مر بنا اختالؼ العلماء على جواز أخذ األجرة 
القوؿ ّتوازه اعتمادا على احلجج الراجحة، لكن مع ذلك ىناؾ بعض الناس من يقـو باستغالؿ حاجات 
الناس ادللحة يف زيارة بيت ا مع عدـ توفر قدرة كافة للحج ذلم فيأخذكا منهم مبلغا معينا على أهنم 

افة مناسك احلج، شلا جيعلهم ال يقوموف بأعماؿ احلج نيابة عنهم، كيف احلقيقة ىذا ادلبلغ ال يكفي بتغطية ك
يؤدكنو على كجو صحيح بكل أمانة كثقة، كما ذكر ذلك مدير توجيو كإدارة مناسك احلج تنكو عزيز راج 

، ال نضمن أف تؤدل ادلناسك على كجو صحيح 0333RM"كل أجرة احلج اليت تقل من  59عبد ا
 . كجيد"

فهذا ال يؤمن لو من أداء صحيح، فعلى  ،RM1500كما تعلن بعض الشركات بوجود أجرة بػ 
فهو أكل أمواؿ . الناس احلذر حىت ما خيدعوا كيقعوا يف فك ىؤالء ادلستغلُت كيستغل أمواذلم كذبا كخدعة

َنُكم بِاْلَباِطلِ ﴿ :تعاىل يقوؿالناس بالباطل، كا  . القرآف) ﴾يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَػيػْ
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َٗتُونُوا اللََّو َكالرَُّسوَؿ َكَٗتُونُوا أََمانَاِتُكْم َكأَنُتْم ﴿ :قاؿ أيضاك  (،29: 4. النساء

 . كا أعلم هذا ال جيوز كحيـرف( 27 :8. األنفاؿ. القرآف) ﴾تَػْعَلُموفَ 
 

 نتائج البحثالخاتمة و 
i. على احلج كالعمرة فمنهم من أجازكىا كمنهم من منعوىا لعدة قد اختلفوا يف األجرة  الفقهاء

أسباب ككجهات النظر يف األدلة الواردة فيها كرجح الباحثاف القوؿ ّتوازىا السباب قد سبق 
 . ذكرىا

ii. عو فاعلو، كما يتعدل دمو على نوعُت: ما ال يتعدل نفإف القربات من حيث تعدم النفع، كع
  . ونفعو فاعل

iii.  ،أف النوع يشمل العبادات اضة؛ كصالة اإلنساف لنفسو، كصومو، كاعتكافو لنفسو، كحجو
كعمرتو عن نفسو، كأداء زكاة نفسو، ككل أمر كاجب تعُت على ادلرء أداؤه، فهو داخل يف ىذا 

                                                                                                                                                                              
                                                        

 . ٕٚٓص ٖٓج. رلموع الفتاكل. ابن تيمية 58
59 https://www. hmetro. com. my/setempat/2017/08/250029/waspada-upah-haji.  
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. النوع، ككذلك يشمل ىذا النوع ما تطوع اإلنساف بأدائو عن نفسو من نوافل العبادات ادلختلفة
 . النوع ال جيوز أخذ ادلاؿ عليو بغَت خالؼ كىذا

iv.  أال يكوف العمل شلا ال خيتص فاعلو أف يكوف من أىل القربة: كىو ادلسلم، بل جيوز أف يفعلو
الكافر؛ كتعليم اخلط، كاحلساب، كالشعر ادلباح، كبناء ادلساجد، كالقناطر، كانشاء الطرؽ 

 .  خالؼكتعبيدىا، كحنو ذلك كىذا جيوز أخذ ادلاؿ عليو بال
v. و يشًتط يف فاعلو ل القربة: كىو ادلسلم أم: أنأما إذا كاف العمل شلا خيتص فاعلو أف يكوف من أى

احلج كالعمرة أمثلة ىذا القسم: كيتعدل نفعو فاعلو، كمن . اإلسالـ فال يتأتى فعلو من الكافر
ث كحنوىا من العلـو كالفقو كاحلدي كالفتيا كتعليم القرآف كالقضاء كاألذاف الةالصكاإلمامة يف 

كىذا القسم: ىو زلل اخلالؼ بُت الفقهاء من حيث جواز أخذ ادلاؿ . الشرعية كاحلسبة كحنوىا
أف تكوف فمنها كىذا يكوف حسب توفر الشركط كالضوابط . على القياـ بو أك عدـ جواز ذلك

تكوف القربة من فركض ا يقبل النيابة، كأف ىل ادلستأجر، كأف تكوف القربة شلالقربة شلا يصل نفعها إ
الكفاية، ال من فركض األعياف، كأف تكوف القربة ال ٗتتص فاعلها أف يكوف من أىلها، كأف تكوف 

 . اا النية، كوف فاعل القربة زلتاجالقربة شلا ال يشًتط ذل
vi. الشركط كالضوابط اليت قررىا الفقهاء لكن  رت يف ماليزيا قد توفرت منها جلأف النماذج اليت ج

ىنالك تنبيو لتدخل احلكومة يف إجراء بعض تعديالت كفرض عقوبات على الشركات اليت ال تقـو 
عترب ماليزيا دكلة نبواجباهتا ٕتاه من استأجرىم ذلذه ادلهمة، كا ادلستعاف، لكن مع ذلك ديكننا أف 

 . قرره فقهاء اإلسالـ شعائر اإلسالمية كفق ما أف تطبقٖتاكؿ 
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