
فقھ الحج
األحكام الشرعیة

حث اهللا تعالى عباده بأدائھم فریضة الحج لما لھا من مكانة عظیمة في اإلسالم
بیان اهللا تعالى بعض األحكام و اآلداب المتعلقة بالحج

فضل الحج و العمرة في اإلسالم) ص(بیان الرسول 

مكانة الحج في اإلسالم: المحور 
ج ومعناه قصد للزیارةمصدر حج یح: الحج لغة 

و الحج شرعا عبادة و ذات احرام وطواف للبیت الحرام وسعي بین الصفا و المروة و الوقوف بعرفة لیلة 
عید األضحى أن مكة المكرمة ھي أقدس البقاء وبیت اهللا الحرام اشرف بیت و أعظم حرمة عند اهللا تعالى 

و الى اتجاھھ ) ص(محمد آخر الرسالة على سیدناوضح قواعده نبینا إبراھیم علیھ السالم و كان مھبط
یصلي المسلمون من كل بقع العالم ویتلھفون لزیارتھ

و الحج ھو الركن الخامس من أركان اإلسالم وشعیرة من شعائر الكبرى وھو عبادة مفروضة على 
المشطع

فرض اهللا تعالى في السنة التاسعة للھجرة
من فرائض اإلسالم مر في العمر وما زاالد على المرة فھو مندوبوقد اجمع المسلمون على أن الحج 

" الحج المبرور لیس لھ جزاء الى الجنة ) "ص(و الحج لھ مكانة عظیمة في اإلسالم لقول الرسول 
أخرجھ البخاري

المحور الثاني في مقاصد الحج التربویة و االجتماعیة و االقتصادیة
مقاصد الحج التربیة

د في سبیل اهللا ینفق فیھ المال ویتعب في البدن ویترك من أجلھ األوالد و البالد إجابةوھو جھا
وادن في الناس (29وتلبیة لنداء اهللا على لسان خلیة إبراھیم علیھ السالم قال تعالى في سورة الحج االیة 

بالحج یأتونك رجاال و على كل ضام یاتین )
لج یأتون و أخالق الحج المحرم بالحج وما یجب علیھ أن یتدرب علیھ ھذا أفعال و أقوال وقد بین اإلسالم با

یتجنبھ من آثام ومخالفات حالة اإلحرام تعظیما لھذه الشعیرة وحفظھا من كل ما یفسدھا ألن المقصود و
والتقرب . لمقدسة التربوي من الحج التواصع و االنكسال بین یدي اهللا تعالى وعند بیتھ العتیق ومشاعرھا ا

وترك المعاصي و المحرمات لیكون الحج مبرورا. الى اهللا بالطاعات 
ومن مقاصد التربویة أیضا من النیة هللا في الحج وتدریب الحاج على الصبر حالة المشقة وعلى اإلحسان 

الى إخوانھ وعدم إیذائھم ومضایقاتھم ألن األجر على قدر الصبر و التعب و التحمل

صد الحج االجتماعیة االقتصادیةمقا
أن الحج مظھر من مظاھر العبودیة الكاملة هللا عز وجل فھو أیضا مظھر من مظاھر القوة و االخوة بین 

من مقاصده أن شھد .....المسلمین ، و اهللا تعالى عندما أمر إبراھیم علیھ السالم أن ینادي في الناس بالحج 
اجتماعیة و اقتصادیة منھااهللا مما یدل على أن الحج منافعفیھ المسلمون مكافح لھم ویذكر اسم .

إن الحج تجمع إسالمي كبیر ینعقد كل سنة للتعارف و التشاور وتبادل الخبرات و التجارب و تحمیل 
المصالح ودفع المضار وحل المشاكل وفیھ نزول كل الفوارق المصطحبة وال فضل بین الناس اال بالتقوى 

رب العالمینصعید واحد وھو لباس اإلحرام فال یبقى اإلشعار الدین وشریعةلذ یقف الناس على
أن الشریعة اإلسالمیة أب حت الحاج أن یتاجرو ببیع ویشتري وھو یؤدي مناسك الحج و العمرة
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