
 مقدمة بحث عن الحج

الحُج عبادة عظٌمة، وتكمن عظمتها فً أنه فرٌضة تعٌد فاعلها نقً طاهر، بريٌء من كافة الخطاٌا والذنوب، كمْن ولدتُه 

اٌة، مبتهلٌن ومتضرعٌن هلل أمه، كما أنه ٌساوي بٌن الفقٌر واألمٌر، وٌوّحد لباسهم، وٌجعلهم جمًٌعا متوجهٌن إلى نفس الغ

هذه العبادة العظٌمة فً  -جل عاله-أن ٌغفر لهم ذنوبهن وخطاٌاهم وٌرحمهم وٌتقبل منهم، وقد فرض هللا  -سبحانُه وتعالى-

فً سورة  -جّل وعال-أٌام العشر األوائل من ذي الحجة، هذه األٌام العظٌمة التً أقسم هللا سبحانه وتعالى بلٌالٌها بقوله 

اٍل َعْشرٍ الفج ٌَ ، فكل ما ٌتعلق بالحج ٌعتبر من األمور العظٌمة المقدسة التً تقرب إلى هللا تعالى، حٌث ([1]ر )َواْلَفْجِر*َولَ

ٌصادف الٌوم التاسع من ذي الحجة ٌوم وقفة عرفات، وفً الٌوم التالً الذي ٌلً ٌوم عرفة العظٌم، ٌؤتً ٌوم الجائزة، 

 .ٌوم عٌد األضحى المبارك، وهو أول أٌام التشرٌق فً الحج وهو

 بحث عن الحج

 :الحج هو ركن االسالم الخامس، وفً الحدٌث عن مدى عظمته وأهمٌته سندرُج بحًثا كامالً على نحو الوتٌرة اآلتٌة

 تعريف الحج

، فهو ، ٌحجُّ حاٌج وحاجج، أما فً االصطالع  الحج لغة بمعنى قصد الشًء الُمقدس الُمبجل، وهو مصدر للفعل: حجَّ

، فالحُج هو قصد الحاج الُمقتدر بٌت هللا الحرام، وزٌارته، فً أشهر وأٌام معلومة، للقٌام بعبادات مخصوصة، كما  ًّ الشرع

ٌعرف بؤنه زٌارة مكان معٌن فً زمن معٌن، بنٌة أداء مناسك الحج بعد اإلحرام لها، والمكان هو الكعبة وعرفة، والوقت 

 .ن هو أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجةالمعٌ

 حكم الحج

ِ -سبحانه وتعالى-الحج ركن من أركان اإلسالم، وهو فرٌض على كل مسلم مقتدر مّرة واحدة فً العمر، حٌُث قال هللا  :)َوهلِلَّ

ِه َسبٌِاًل  ٌْ ِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَ ٌْ ، وقد اتفق الفقهاء على فرضٌته لورود األدلة من الكتاب والسنة النبوٌة، ([2]َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلَب

وا، َفقاَل َرُجٌل: أَُكلَّ َعاٍم ٌا َرسوَل هللاِ؟ َفَسَكتَ -صلى هللا علٌه وسلم-حٌُث قال  ، َفُحجُّ ُكُم الَحجَّ ٌْ ُ َعلَ اُس قْد َفَرَض هللاَّ َها النَّ ٌُّ  : )أَ

ُ علٌه وسلََّم: لو قُلُت: َنَعْم لََوَجَبْت، َولَما اْسَتَطْعُتمْ  حتَّى قالََها َثاَلًثا،  .([3]َفقاَل َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 الحكمة من فريضة الحج

 :على عباده المسلمٌن، وفً أداء مناسكه حكم ومنافع عدٌدة، منها -سبحانه وتعالى-الحج طاعة جلٌلة فرضها هللا 

  ْم َشَعائَِر -جّل عاله-، وذلك من تقوى القلوب، حٌُث قال هللا -سبحانه وتعالى-تعظٌم شعائر هللا ٌَُعظِّ : )َذلَِك َوَمن 

َها ِمن َتْقَوى اْلقُلُوب ِ َفإِنَّ  .([4]هللاَّ

 ئبة أو دنس، حٌث قال رسول هللا تطهٌر الحاج من ذنوبه، وتكفٌرها، فٌرجع كالثوب األبٌض الُمنقى من أي شا

هُ -صلى هللا علٌه وسلم-محمد  ْفُسْق، َرَجَع كما ولََدْتُه أُمُّ ٌَ ْرفُْث، ولَْم  ٌَ َت، َفلَْم  ٌْ  .([5]: )َمن أتى هذا الَب

 مضاعفة أجر الصالة فً الحرم، حٌث تعدل الصالة فً المسجد الحرام مئة ألف صالة فٌما سوا ًّ -ه، قال النب

 .([6]: )صالةٌ فً المسجِد الحراِم أفضُل من مائِة ألِف صالٍة فٌما سواهُ -علٌه الصالة والسالم

  ًّ : )تابِعوا بٌَن -علٌه الصالة والسالم-إبعاد الفقر عن الحاج وسالمته منه إذا تابع بٌن الحج والعمرة، قال النب

نوبَ الحجِّ والعمرِة   .([7]، فإنَّهما ٌنفٌِاِن الفقَر والذُّ

  تقوٌة روابط األخوة اإلسالمٌة والتعارف بٌن المسلمٌن القادمٌن من مختلف األعراق والُبلدان، فتتجلى مظاهر

 .الوحدة اإلسالمٌة واإلخاء

 أنواع الحج

 :ها فٌما ٌؤّتًالحج لُه ثالثة أنواع، لكل منها أحكامه، ٌؤتً بٌان

 التمتع: 



أن ٌعتمر المسلم خالَل أشهر الحج ثّم ٌتحلل من عمرتُه، وفً ٌوم التروٌة ٌحرم للحج من مكة المكرمة، وٌكون كالهما 

عن نفّسِه أو عن نائبه فً سفر واحد، فلو أنه اعتمر فً أشهر الحج وعاد إلى بلده ثم حج مرة أخرى لم ٌكن متمتًعا، 

 .ه الدموالمتمتع ٌجبُّ علٌ

 القرآن: 

هو أن ٌحرم الشخص للحج والعمرة فً آن واحد، بحٌُث تكون النٌة لكلٌهما، ولكن ٌقدم نٌة العمرة على نٌة الحج، وكذلك 

 .تكون أعمالهما واحدة، أي أنه ٌكفٌه طواف واحد وسعً واحد لهما، والحاج المقرن علٌه دم أًٌضا

 اإلفراد: 

هو أن ٌنوي الشخص نٌة الحج فقط، أي ال ٌنوي نٌة العمرة، وٌقوم فٌه الحاج بكافة أعمال الحج، واإلحرام ٌكون من 

ٌّة  .المٌقات، وال ٌجب علٌه فد

 شروط الحج

 :تنقّسُم شروط الحج إلى ثالثِة أقسام، نذكرها على النحو اآلّتً

 :شروط الصحة

ٌّن، وهُ   :ماتنقسم شروط الصحة فً الحج إلى قسم

 فالحج فرٌضة على المسلم فقط، فال ٌجوز أن ٌحج الكافر، وإن فعل ال ٌقبل :اإلسالم. 

 ٌّه، وال ٌجزئه بل  :العقل فحج المجنون ال ٌصح، أما حج الصبً غٌر الممٌز فإنه ٌصحُّ منه إن أتمه، وأذن له ول

 .ٌكون له تطوًعا

 :شروط اإلجزاء

 ًّ  :أما شروُط اإلجزاء فه

 ن العبد ٌصحُّ لكنه غٌر واجب، وال ٌجزىءفالحُج م :الحرية. 

 فالحج من الصبً ٌصح سواء أكان مدرك أم غٌر مدرك، فإن كان مدرك أحرم بنفسه، وإن لم ٌكن  :البلوغ

 .مدرك أحرم عنه ولٌه، وعاّمة الصبً ال ٌجب علٌه الحج وال ٌجزئه أًٌضا

 :شروط الوجوب

ستطٌع، حٌُث أن االستطاعة شرًطا من شروط وجوب الحج، فمن وجد ما الحج واجًبا على المسلم البالغ العاقل الحر الم

ٌّة من  ٌفٌض عن نفقتِه، ونفقة من تلزمه نفقتهم، ووسٌلة نقل مناسبة لمثله ٌركبها، وأمن طرٌقه، وكانت لدٌه القدرة البدن

 .غٌر مشقّة شدٌدة وجب علٌه الحج، وٌزاد على النساء وجود المحرم، والخلّو من العدة

 واقيت المكانية للحجالم

ٌّة للحج هً أماكن ذكرها نبً هللا محمد  ، وٌنبغً على المسلم الذي ٌقصد الحج إلى -صلى هللا علٌه وسلم-المواقٌت المكان

ًّ كاآلتً  :بٌت هللا الحرام أال ٌتجاوزها إال وهو محرم، وه

 هو مٌقات أهل مكة :مكة. 

 ٌقات أهل المدٌنة المنّورة، وأبعد المواقٌت عن مكةهو ما ٌعرف الٌوم بآبار علً، وهو م :ذي الحليفة. 

 هو مٌقات أهل الٌمن ومن حولهم، واسمه الٌوم هو الّسعدٌة :يلملم. 



 هو المٌقات المكانً المحّدد ألهل نجد، والطائف ومن حولهم، وٌسمى الٌوم بالسٌل الكبٌر :الجحفة. 

 م، وٌسمى الٌوم بالضرٌبة أو الخرٌباتهو مٌقات أهل المشرق والعراق، وخرسان ومن حوله :ذات عرق. 

 أركان الحج

 :للحج أربعُة أركان، نذكرها فٌما ٌؤّتً

 أن ٌنوي الحاج دخوله بالنسك من المٌقات المحدد ألهل بلده فً أشهر الحج :اإلحرام. 

 ٌكون ذلك فً الشهر التاسع من ذي الحجة، تحدًٌدا فً الوقت الممتد من زوال شمس الٌوم  :الوقوف بعرفة

 .التاسع وحتى طلوع فجر الٌوم العاشر

 وٌؤتً بعد الوقوف فً عرفة ومزدلفة، وٌبقى على الحاج طوال حٌاته، وال آخر لوقته عند  :طواف اإلفاضة

 .جمهور الفقهاء

 للمتمتع، أما القارن أو المفرد فلهما أن ٌسعٌا بعد طواف القدوم وٌؤتً بعد طواف اإلفاضة :سعي الحج. 

 واجبات الحج

 :للحج سبعة واجبات، وهً كما ٌؤتً

 إحرام الحاج من المٌقات. 

 وقوف الحاج فً عرفة، حتى غروب الشمس لمن وقف فٌها فً النهار. 

 مبٌت الحاج فً مزدلفة، فً لٌلة العاشر من ذي الحجة حتى منتصف اللٌل. 

 مبٌت الحاج فً منى، خالل لٌالً التشرٌق الثالث. 

 رمً الجمرات بالترتٌب. 

 حلق الشعر أو تقصٌره. 

 طواف الوداع. 

 محظورات الحج

 ًّ  :إن للحج محظورات ٌنبغً على الحاج تجنبها، ولو فعلها فإن علٌه جزاء وه

 لبس المخٌط والمحٌط للذكور، وتغطٌة الوجه والٌدٌن للنساء. 

 كورتغطٌة الرأس للذ. 

 حلق الشعر. 

 عقد الزواج. 

 الصٌد. 

 التطٌب. 

 الجماع. 



 قص األظافر أو تقلٌمها. 

 مظاهر التيسير في الحج

اإلسالم دٌن ٌسر، فقد ٌسر ورخص فً شتى العبادات المفروّضة على المسلم، وٌظهُر ذلك فٌما ٌسره هللا لعباده الحجاج 

 :أثناء تؤدٌتهم لمناسك الحج، وجعل لهم فً أمرهم سعة،و فٌما ٌؤتً بٌان ألهم مظاهر التٌسٌر فً الحج

 التيسير في وجوب الحج مرة واحدة في العمر

َها النَّاُس -صلى هللا علٌه وسلم-الحج مرة واحدة على كل مسلم فً عمرِه، حٌُث قال النبً  -جل عاله-فقد أوجب هللا  ٌُّ : ) أَ

وا، َفقاَل َرُجٌل: أَُكلَّ َعاٍم ٌا َرسوَل هللاِ؟ َفَسَكَت حتَّى قالََها َثاَلثً  ، َفُحجُّ ُكُم الَحجَّ ٌْ ُ َعلَ ُ ا، َفقاَل َرسوُل هللاِ َصلَّ قْد َفَرَض هللاَّ ى هللاَّ

ن علٌه وسلََّم: لو قُلُت: َنَعْم لََوَجَبْت، َولَما اْسَتَطْعُتْم(، فاستدلوا على ذلك أن الحج ال ٌجب فٌه التكرار، ووجوب الحج ٌكو

 .لمن هو قادر علٌه

 التيسير في عدم وجوب الحج للمرأة دون وجود محرم

ٌُرافقه ا فً حال أنه لم ٌوجد محرم للمرأة  ًٌ ا فً رحلة الحج، فإن حكم الوجوب ٌعفى عنها، دفًعا للحرج ٌظهر ذلك جل

والمشقة، وهذا رأي المذهب الحنفً والحنبلً والكثٌر من أهل العلم أًٌضا، وقالوا بؤن وجود المحرم شرط فً وجوب الحج 

زاد والراحلة، ولٌس كاالستطاعة، وخالفهم فً ذلك جمع من الفقهاء، واستدلوا بعدة أدلة، منها: أّن االستطاعة ُمفسرة بال

الَمحرم، وذهب القائلون باشتراط المحرم إلى أن رفع وجوب الحج عن المرأة ال ٌتغٌر فً حال كانت المرأة غنٌة وذات 

 .قدرة مالٌة، كما ال ٌجوز أن ُتخرج من ٌحج عنها

 عن الحج خاتمة بحث

الغاٌة من خلقِه سبحانه للجن واإلنس، ودلٌُل ذلَك العبادات على عباده المسلمٌن، وجعلت العبادة هً  -جل ُعاله-شرع هللا 

بعض هذه العبادات من أركان  -سبحانه وتعالى -، وقد عد هللا ([8]قوله تعالى: )وما خلقت الجن واإلنس إال لٌعبدون

نًِ اإلسالُم على خمٍس: َشهادِة أن ال إلَه : )بُ -صلى هللا علٌه وسلم-اإلسالم التً بنً علٌها، وقد جاء ذلك فً حدٌث النبً 

، وصوِم رمضانَ  ، ومن بٌن العبادات التً شرعها ([9]إاّل هللاُ، وأنَّ محّمداً رسوُل هللاِ، وإقاِم الصالِة، وإٌتاِء الزكاِة، والحجِّ

صٌل كٌفٌاتهما فً نصوص شرعٌة عدٌدة من القرآن هللا سبحانه: الحج والعمرة، وقد ورد ذكرهما وبٌان أحكامهما وتف

ِ ۚ َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما  -تعالى-الكرٌم والسنة النبوٌة، وقد جمع هللا  وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هلِلَّ بٌنهما فً الّذكر، حٌث قال: )َوأَتِمُّ

َسَر ِمَن اْلَهْديِ    ٌْ ِه أَن ، وقال أ([10]اْسَت ٌْ َت أَِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعلَ ٌْ ِ   َفَمْن َحجَّ اْلَب َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعائِِر هللاَّ ًٌضا: )إِنَّ الصَّ

َف بِِهَما ۚ  وَّ طَّ  .، وهذا ٌدّل على عظٌم فضلهما وثوابهما([11]ٌَ

  

 


