
 من وفرض الخمس ودعائمه العظام ومبانيه اإلسالم أركان أحد الحج
 عين فرض وهو والمعقول، واإلجماع والسنة الكتاب عليه دل فروضه،

 كفر فقد ذلك؛ أنكر ومن العمر، في واحدة مرة المستطيع المكلف على
 العلم عن بعيدة بادية في أنشأ أو باإلسالم، عهد حديث كان إذا إال

 .وأهله
 :الكتاب من األدلة

 َأوْ  اْلبَ ْيتَ  َحج   َفَمنْ  الل هِ  َشَعاِئرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الص َفا ِإن  : } تعالى قال -1
 َعِليم   َشاِكر   الل هَ  فَِإن   َخْيرا   َتَطو عَ  َوَمنْ  ِبِهَما َيط و فَ  َأنْ  َعَلْيهِ  ُجَناحَ  َفال اْعَتَمرَ 

 [.151: البقرة{ ]
 ِمنْ  اْستَ ْيَسرَ  َفَما ُأْحِصْرُتمْ  فَِإنْ  ِلل هِ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحج   َوَأِتمُّوا: } تعالى وقال -2

 [191:البقرة{ ] اْلَهْديِ 
 َسِبيال   ِإَلْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  اْلبَ ْيتِ  ِحجُّ  الن اسِ  َعَلى َوِلل هِ : } تعالى وقال -3

 [.99:عمران آل{ ] اْلَعاَلِمينَ  َعنْ  َغِني   الل هَ  فَِإن   َكَفرَ  َوَمنْ 
 َضاِمر   ُكلِّ  َوَعَلى رَِجاال   يَْأُتوكَ  بِاْلَحجِّ  الن اسِ  ِفي َوَأذِّنْ : } تعالى وقال -4

 ِفي الل هِ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا َلُهمْ  َمَناِفعَ  ِلَيْشَهُدوا( 29) َعِميق   َفج   ُكلِّ  ِمنْ  يَْأتِينَ 
َها َفُكُلوا األَنْ َعامِ  َبِهيَمةِ  ِمنْ  َرَزقَ ُهمْ  َما َعَلى َمْعُلوَمات   َأي ام    اْلَباِئسَ  َوَأْطِعُموا ِمن ْ

 [.21-29: الحج{ ] اْلَفِقيرَ 
 َعَلى َوِلل هِ : } تعالى قال حيث الحج إيجاب في صريحة اآليات فهذه
 كفر ومن: أي{  َكَفرَ  َوَمنْ : } تعالى وقال إيجاب،: على وكلمة{  الن اسِ 



 ادعهم: أي{  بِاْلَحجِّ  الن اسِ  ِفي َوَأذِّنْ : } تعالى وقال الحج، بوجوب
 بدليل الحج عليهم فرض اهلل أن أعلمهم: وقيل البيت حج إلى ونادهم

 :تعالى قوله
 { . يَْأُتوكَ } 

 قال{  اْلبَ ْيتِ  ِحجُّ  الن اسِ  َعَلى َوِلل هِ : } لآلية سياقه بعد العربي ابن قال
 لفالن: العربي قال إذا العرب عند الوجوب ألفاظ أوكد من هذا: علماؤنا

 ألفاظ بأبلغ الحج اهلل فذكر: علماؤنا قال وأوجبه، وكده فقد كذا علي  
 (.1(().......لفرضه وتقوية لحرمته وتعظيما   لحقه تأكيدا   الوجوب

 (  صحيح) 
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن رواه 

  لهم غفر استغفروه وإن أجابهم دعوه إن اهلل وفد والعمار الحجاج وسلم
 ولفظهما صحيحيهما في حبان وابن خزيمة وابن ماجه وابن النسائي رواه 

  والغازي والمعتمر الحاج ثالثة اهلل وفد قال
عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 

خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إال الجنة ) 
 محرما إال غابت الشمس بذنوبه  يظل يومهحسن لغيره ( وما من مؤمن 



من مؤمن يلبي هلل بالحج إال شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع  وما
رواه الترمذي( )   األرض  

 ) حسن لغيره ( 
وروى ابن عمر رضي اهلل عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى اهلل عليه  

وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من األنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم 
قاال يا رسول اهلل جئنا نسألك فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسأالني 

ل اهلل عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسأالني فعلت فقاال أخبرنا يا رسو 
فقال الثقفي لألنصاري سل فقال أخبرني يا رسول اهلل فقال جئتني تسألني 

عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد 
الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن 

وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن 
عن هذا جئت  حرك وما لك فيه مع اإلفاضة فقال والذي بعثك بالحق لن

 أسألك 
قال فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام ال تضع ناقتك خفا وال  

ترفعه إال كتب اهلل لك به حسنة ومحا عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد 
بالصفا  وأما طوافكالطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السالم 

والمروة كعتق سبعين رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن اهلل يهبط إلى سماء 
الدنيا فيباهي بكم المالئكة يقول عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق 



يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر 
جمار لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأما رميك ال

فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما نحرك فمذخور 
لك عند ربك وأما حالقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى 

بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف وال ذنب لك   وأما طوافكعنك بها خطيئة 
يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر 

 ضى لك ما م
 رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له ورواه ابن حبان في صحيحه  

 ) حسن لغيره ( 
ورواه الطبراني في األوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه فإن  

لك من األجر إذا أممت البيت العتيق أال ترفع قدما أو تضعها أنت 
ودابتك إال كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة وأما وقوفك بعرفة فإن اهلل 
عز وجل يقول لمالئكته يا مالئكتي ما جاء بعبادي قالوا جاؤوا يلتمسون 

 َعاِلج   َوَرْملُ وانك والجنة فيقول اهلل عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي رض
ْهَناءُ  بِالد ْهَناءِ  َأْعاَلَها يَ ت ِصلُ  ُمتَ َواِصَلة   ِجَبال    َوَأْسَفُلَها اْلَيَماَمةِ  ِبُقْربِ  َوالد 
 َأْرضِ  بَِأْكَثرِ  ُيِحيطُ  َعاِلج   َرْملُ  اْلَبْكِريُّ  قَالَ  َحت ى َكِثير ا اتَِّساع ا َويَ ت ِسعُ  بَِنْجد  

 .(المصباح المنير اْلَعَربِ 



 )أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج
وأما رميك الجمار قال اهلل عز وجل } فال تعلم نفس ما أخفي لهم من 

 قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون { 
وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في األرض إال كانت  

بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من  وأما طوافكلك نورا يوم القيامة 
 ذنوبك كيوم ولدتك أمك 

 
 اْلَعَملُ  َما » قَالَ  َأن هُ  - وسلم عليه اهلل صلى - الن ِبىِّ  َعنِ  َعب اس   اْبنِ  َعنِ 

 َوالَ  » قَالَ  اْلِجَهادُ  َوالَ  قَاُلوا.  « َهِذهِ  ِفى اْلَعَملِ  ِمنَ  َأْفَضلَ  اْلَعْشرِ  َأي امِ  ِفى
البخاري« ِبَشْىء   يَ ْرِجعْ  فَ َلمْ  َوَماِلهِ  بِنَ ْفِسهِ  ُيَخاِطرُ  َخَرجَ  َرُجل   ِإال   ، اْلِجَهادُ   

 


