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    الحج في االسالمالحج في االسالمالحج في االسالمالحج في االسالم
�א	����א���م �

أركان أركان أركان أركان     هو الركن الخامس منهو الركن الخامس منهو الركن الخامس منهو الركن الخامس من    الحجالحجالحجالحج
بني بني بني بني     »»»» : : : :محمدمحمدمحمدمحمد    لقول النبيلقول النبيلقول النبيلقول النبي    [[[[1111]]]]،،،،اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم

شهادة أن ال إله شهادة أن ال إله شهادة أن ال إله شهادة أن ال إله : : : : اإلسالم على خمساإلسالم على خمساإلسالم على خمساإلسالم على خمس
إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، 

ة، وصوم ة، وصوم ة، وصوم ة، وصوم وإقام الصالة، وإيتاء الزكاوإقام الصالة، وإيتاء الزكاوإقام الصالة، وإيتاء الزكاوإقام الصالة، وإيتاء الزكا
رمضان، وحج البيت من استطاع إليه رمضان، وحج البيت من استطاع إليه رمضان، وحج البيت من استطاع إليه رمضان، وحج البيت من استطاع إليه 

على كل على كل على كل على كل     فرض عينفرض عينفرض عينفرض عين    والحجوالحجوالحجوالحج    [[[[2222]]]]،،،،««««سبيالسبيالسبيالسبيال

    ::::القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    مسلم قادر لما ذكر فيمسلم قادر لما ذكر فيمسلم قادر لما ذكر فيمسلم قادر لما ذكر في
     ْأتُوكجِّ يِفي النَّاِس ِبالْح َأذِّنو ْأتُوكجِّ يِفي النَّاِس ِبالْح َأذِّنو ْأتُوكجِّ يِفي النَّاِس ِبالْح َأذِّنو ْأتُوكجِّ يِفي النَّاِس ِبالْح َأذِّنو

ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يْأِتين ِمن كُلِّ ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يْأِتين ِمن كُلِّ ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يْأِتين ِمن كُلِّ ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يْأِتين ِمن كُلِّ 

يجب في يجب في يجب في يجب في والحج ال والحج ال والحج ال والحج ال     [[[[3333]]]]،،،،        فَجٍّ عِميٍقفَجٍّ عِميٍقفَجٍّ عِميٍقفَجٍّ عِميٍق
تبدأ تبدأ تبدأ تبدأ     [[[[4444]]]]العمر إال مرة واحدة فقط،العمر إال مرة واحدة فقط،العمر إال مرة واحدة فقط،العمر إال مرة واحدة فقط،

بأن بأن بأن بأن     ذي الحجةذي الحجةذي الحجةذي الحجة    مناسك الحج في شهرمناسك الحج في شهرمناسك الحج في شهرمناسك الحج في شهر
مواقيت مواقيت مواقيت مواقيت     منمنمنمن    [[[[5555]]]]باإلحرامباإلحرامباإلحرامباإلحرام    يقوم الحاجيقوم الحاجيقوم الحاجيقوم الحاج

المحددة، ثم التوجه المحددة، ثم التوجه المحددة، ثم التوجه المحددة، ثم التوجه     الحجالحجالحجالحج
لعمل طواف القدوم، ثم لعمل طواف القدوم، ثم لعمل طواف القدوم، ثم لعمل طواف القدوم، ثم     مكةمكةمكةمكة    إلىإلىإلىإلى

يوم يوم يوم يوم لقضاءلقضاءلقضاءلقضاء    منىمنىمنىمنى    التوجه إلىالتوجه إلىالتوجه إلىالتوجه إلى
ثم التوجه ثم التوجه ثم التوجه ثم التوجه     الترويةالترويةالترويةالتروية

، بعد ، بعد ، بعد ، بعد يوم عرفةيوم عرفةيوم عرفةيوم عرفة    لقضاءلقضاءلقضاءلقضاء    عرفةعرفةعرفةعرفة    إلىإلىإلىإلى
جمرة جمرة جمرة جمرة     ذلك يرمي الحاج الجمرات فيذلك يرمي الحاج الجمرات فيذلك يرمي الحاج الجمرات فيذلك يرمي الحاج الجمرات في

، ويعود الحاج إلى ، ويعود الحاج إلى ، ويعود الحاج إلى ، ويعود الحاج إلى العقبة الكبرىالعقبة الكبرىالعقبة الكبرىالعقبة الكبرى
، ثم يعود ، ثم يعود ، ثم يعود ، ثم يعود طواف اإلفاضةطواف اإلفاضةطواف اإلفاضةطواف اإلفاضة    مكة لعملمكة لعملمكة لعملمكة لعمل

أيام أيام أيام أيام     إلى منى لقضاءإلى منى لقضاءإلى منى لقضاءإلى منى لقضاء
ويعود الحاج مرة أخرى ويعود الحاج مرة أخرى ويعود الحاج مرة أخرى ويعود الحاج مرة أخرى     [[[[6666]]]]،،،،التشريقالتشريقالتشريقالتشريق

إلى مكة لعمل طواف الوداع إلى مكة لعمل طواف الوداع إلى مكة لعمل طواف الوداع إلى مكة لعمل طواف الوداع 
    ....ومغادرة األماكن المقدسةومغادرة األماكن المقدسةومغادرة األماكن المقدسةومغادرة األماكن المقدسة

الحج طقس ديني موجود من قبل الحج طقس ديني موجود من قبل الحج طقس ديني موجود من قبل الحج طقس ديني موجود من قبل 
إذ يعتقد المسلمون أنه إذ يعتقد المسلمون أنه إذ يعتقد المسلمون أنه إذ يعتقد المسلمون أنه     [[[[7777]]]]اإلسالم،اإلسالم،اإلسالم،اإلسالم،

شعيرة فرضها اهللا على أمم سابقة شعيرة فرضها اهللا على أمم سابقة شعيرة فرضها اهللا على أمم سابقة شعيرة فرضها اهللا على أمم سابقة 
أتباع ملة النبي أتباع ملة النبي أتباع ملة النبي أتباع ملة النبي الحنيفيةالحنيفيةالحنيفيةالحنيفية    مثلمثلمثلمثل

 



وِإذْ وِإذْ وِإذْ وِإذْ         ::::إبراهيم، ذكر في القرآنإبراهيم، ذكر في القرآنإبراهيم، ذكر في القرآنإبراهيم، ذكر في القرآن
بوّْأنَا ِلِإبراِهيم مكَان الْبيِت َأن لَا بوّْأنَا ِلِإبراِهيم مكَان الْبيِت َأن لَا بوّْأنَا ِلِإبراِهيم مكَان الْبيِت َأن لَا بوّْأنَا ِلِإبراِهيم مكَان الْبيِت َأن لَا 

 ِتييب طَهِّرًئا وِبي شَي تُشِْرك ِتييب طَهِّرًئا وِبي شَي تُشِْرك ِتييب طَهِّرًئا وِبي شَي تُشِْرك ِتييب طَهِّرًئا وِبي شَي تُشِْرك
ِللطَّاِئِفين والْقَاِئِمين والرّكَّعِ ِللطَّاِئِفين والْقَاِئِمين والرّكَِّع ِللطَّاِئِفين والْقَاِئِمين والرّكَّعِ ِللطَّاِئِفين والْقَاِئِمين والرّكَِّع 

ّالسّالسّالسّوِدالسوِدجوِدجوِدجفكان الناس يؤدونها فكان الناس يؤدونها فكان الناس يؤدونها فكان الناس يؤدونها     [[[[8888]]]]،،،،        ج
أيام النبي إبراهيم ومن بعده، أيام النبي إبراهيم ومن بعده، أيام النبي إبراهيم ومن بعده، أيام النبي إبراهيم ومن بعده، 
لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج 

وذلك حين ظهرت وذلك حين ظهرت وذلك حين ظهرت وذلك حين ظهرت     [[[[7777]]]]وابتدعوا فيها،وابتدعوا فيها،وابتدعوا فيها،وابتدعوا فيها،
الوثنية وعبادة األصنام في الوثنية وعبادة األصنام في الوثنية وعبادة األصنام في الوثنية وعبادة األصنام في 

عمرو عمرو عمرو عمرو     الجزيرة العربية على يدالجزيرة العربية على يدالجزيرة العربية على يدالجزيرة العربية على يد
وقد قام النبي بالحج وقد قام النبي بالحج وقد قام النبي بالحج وقد قام النبي بالحج     [[[[9999]]]]....بن لحيبن لحيبن لحيبن لحي

مرة واحدة فقط هي حجة الوداع في مرة واحدة فقط هي حجة الوداع في مرة واحدة فقط هي حجة الوداع في مرة واحدة فقط هي حجة الوداع في 
وفيها قام النبي وفيها قام النبي وفيها قام النبي وفيها قام النبي     [[[[10101010]]]]،،،،هـهـهـهـ10101010    عامعامعامعام

 : : : :بعمل مناسك الحج الصحيحة، وقالبعمل مناسك الحج الصحيحة، وقالبعمل مناسك الحج الصحيحة، وقالبعمل مناسك الحج الصحيحة، وقال
كما ألقى كما ألقى كما ألقى كما ألقى     [[[[11111111]]]]،،،،««««خذوا عني مناسككمخذوا عني مناسككمخذوا عني مناسككمخذوا عني مناسككم    »»»»

التي أتم التي أتم التي أتم التي أتم     خطبته الشهيرةخطبته الشهيرةخطبته الشهيرةخطبته الشهيرة    النبيالنبيالنبيالنبي
فيها قواعد وأساسات الدين فيها قواعد وأساسات الدين فيها قواعد وأساسات الدين فيها قواعد وأساسات الدين 

    ....اإلسالمياإلسالمياإلسالمياإلسالمي

فرض الحج في السنة فرض الحج في السنة فرض الحج في السنة فرض الحج في السنة 
ويجب على ويجب على ويجب على ويجب على     [[[[13131313]]]][[[[12121212]]]]،،،،للهجرةللهجرةللهجرةللهجرة    التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعة

المسلم أن يحج مرة واحدة في المسلم أن يحج مرة واحدة في المسلم أن يحج مرة واحدة في المسلم أن يحج مرة واحدة في 
فإذا حج المسلم بعد ذلك فإذا حج المسلم بعد ذلك فإذا حج المسلم بعد ذلك فإذا حج المسلم بعد ذلك     [[[[14141414]]]]عمره،عمره،عمره،عمره،

مرة أو مرات كان ذلك تطوعا منه، مرة أو مرات كان ذلك تطوعا منه، مرة أو مرات كان ذلك تطوعا منه، مرة أو مرات كان ذلك تطوعا منه، 
أن النبي أن النبي أن النبي أن النبي     أبو هريرةأبو هريرةأبو هريرةأبو هريرة    فقد روىفقد روىفقد روىفقد روى
يا أيها الناس، قد يا أيها الناس، قد يا أيها الناس، قد يا أيها الناس، قد     »»»» : : : :محمد قالمحمد قالمحمد قالمحمد قال

فقال فقال فقال فقال  . . . .««««فرض عليكم الحج فحجوافرض عليكم الحج فحجوافرض عليكم الحج فحجوافرض عليكم الحج فحجوا
أيجب الحج علينا أيجب الحج علينا أيجب الحج علينا أيجب الحج علينا : ": ": ": "رجل من الصحابةرجل من الصحابةرجل من الصحابةرجل من الصحابة

، فسكت ، فسكت ، فسكت ، فسكت """"كل عام مرة يا رسول اهللا؟كل عام مرة يا رسول اهللا؟كل عام مرة يا رسول اهللا؟كل عام مرة يا رسول اهللا؟
النبي، فأعاد الرجل سؤاله النبي، فأعاد الرجل سؤاله النبي، فأعاد الرجل سؤاله النبي، فأعاد الرجل سؤاله 

لو قلت نعم لو قلت نعم لو قلت نعم لو قلت نعم     »»»» : : : :مرتين، فقال النبيمرتين، فقال النبيمرتين، فقال النبيمرتين، فقال النبي
 : : : :، ثم قال، ثم قال، ثم قال، ثم قال««««لوجبت، وما استطعتملوجبت، وما استطعتملوجبت، وما استطعتملوجبت، وما استطعتم

شروط الحج شروط الحج شروط الحج شروط الحج     [[[[15151515]]]]....««««ذروني ما تركتكمذروني ما تركتكمذروني ما تركتكمذروني ما تركتكم    »»»»
بمعنى بمعنى بمعنى بمعنى     اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    خمسة؛ الشرط األولخمسة؛ الشرط األولخمسة؛ الشرط األولخمسة؛ الشرط األول

نه ال يجوز لغير المسلمين أداء نه ال يجوز لغير المسلمين أداء نه ال يجوز لغير المسلمين أداء نه ال يجوز لغير المسلمين أداء أأأأ
الشرط الشرط الشرط الشرط     [[[[16161616]]]]....مناسك الحجمناسك الحجمناسك الحجمناسك الحج

 



فال حج على مجنون فال حج على مجنون فال حج على مجنون فال حج على مجنون     العقلالعقلالعقلالعقل    الثانيالثانيالثانيالثاني
الشرط الشرط الشرط الشرط     [[[[16161616]]]]....حتى يشفى من مرضهحتى يشفى من مرضهحتى يشفى من مرضهحتى يشفى من مرضه

فال يجب الحج فال يجب الحج فال يجب الحج فال يجب الحج     لوغلوغلوغلوغالبالبالبالب    الثالثالثالثالثالثالثالث
الشرط الشرط الشرط الشرط     [[[[17171717]]]]....يحتلميحتلميحتلميحتلم    حتىحتىحتىحتى    الصبيالصبيالصبيالصبي    علىعلىعلىعلى

فال يجب الحج فال يجب الحج فال يجب الحج فال يجب الحج     الحريةالحريةالحريةالحرية    الرابعالرابعالرابعالرابع
أما أما أما أما     [[[[17171717]]]]....حتى يعتقحتى يعتقحتى يعتقحتى يعتق    المملوكالمملوكالمملوكالمملوك    علىعلىعلىعلى

الشرط الخامس االستطاعة بمعنى ان الشرط الخامس االستطاعة بمعنى ان الشرط الخامس االستطاعة بمعنى ان الشرط الخامس االستطاعة بمعنى ان 
الحج يجب على كل شخص مسلم قادر الحج يجب على كل شخص مسلم قادر الحج يجب على كل شخص مسلم قادر الحج يجب على كل شخص مسلم قادر 

    [[[[18181818]]]]....ومستطيعومستطيعومستطيعومستطيع

يؤمن المسلمون أن للحج منافع يؤمن المسلمون أن للحج منافع يؤمن المسلمون أن للحج منافع يؤمن المسلمون أن للحج منافع 
روحية كثيرة وفضل روحية كثيرة وفضل روحية كثيرة وفضل روحية كثيرة وفضل 

والطوائف والطوائف والطوائف والطوائف     كبير،كبير،كبير،كبير،
، ، ، ، وشيعةوشيعةوشيعةوشيعة    سنةسنةسنةسنة    المختلفة، منالمختلفة، منالمختلفة، منالمختلفة، من    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية

تؤدي مناسك الحج بنفس الطريقة، تؤدي مناسك الحج بنفس الطريقة، تؤدي مناسك الحج بنفس الطريقة، تؤدي مناسك الحج بنفس الطريقة، 
ولكن يختلف الشيعة عن أهل ولكن يختلف الشيعة عن أهل ولكن يختلف الشيعة عن أهل ولكن يختلف الشيعة عن أهل 
السنة من ناحية استحباب زيارة السنة من ناحية استحباب زيارة السنة من ناحية استحباب زيارة السنة من ناحية استحباب زيارة 

وفق وفق وفق وفق     األئمة المعصوميناألئمة المعصوميناألئمة المعصوميناألئمة المعصومين    قبورقبورقبورقبور
المعتقد الشيعي، وأضرحة المعتقد الشيعي، وأضرحة المعتقد الشيعي، وأضرحة المعتقد الشيعي، وأضرحة 

المعروفة، المعروفة، المعروفة، المعروفة،     أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت    وقبوروقبوروقبوروقبور
    ....الذين يجلونهمالذين يجلونهمالذين يجلونهمالذين يجلونهم    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    وبعضوبعضوبعضوبعض

  

      البحث  البحث  البحث  البحثمراجعمراجعمراجعمراجع
اإلسالم سؤال وجواب، تاريخ اإلسالم سؤال وجواب، تاريخ اإلسالم سؤال وجواب، تاريخ اإلسالم سؤال وجواب، تاريخ     أركان اإلسالمأركان اإلسالمأركان اإلسالمأركان اإلسالم     ....١١١١

            الوصولالوصولالوصولالوصول
بني اإلسالم على بني اإلسالم على بني اإلسالم على بني اإلسالم على : : : : شرح صالح آل شيخ لحديثشرح صالح آل شيخ لحديثشرح صالح آل شيخ لحديثشرح صالح آل شيخ لحديث     ....٢٢٢٢

        موقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيميةموقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيميةموقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيميةموقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية    خمسخمسخمسخمس
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