








3آداب احلج

آداب الحج إلى بيت اهلل الحرام
ْن ِف النَّــاِس بِاْلـَـجِّ َيْأُتــوَك ِرَجــاالً َوَعــَى ُكلِّ َضاِمٍر  قــال تعــاىل: Pَوَأذِّ
ــَع َلُــْم َوَيْذُكــُروا اْســَم اللَِّ  ــْن ُكلِّ َفــجٍّ َعِميــٍق لَِيْشــَهُدوا َمنَافِ ــَن ِم َيْأتِ
ــاٍم َمْعُلوَمــاٍت َعــَى َمــا َرَزَقُهــْم ِمــْن َبِيَمــِة األَْنَعــاِم َفُكُلــوا ِمنَْهــا  ِف َأيَّ

.((( Oَوَأْطِعُمــوا اْلَباِئــَس اْلَفِقــَر

الشــّك ف أّن الــّج هــو أحــد أكــر الفرائــض اإلســامية)))، وأعظــم 
ــّرب إىل الل  ــا التق ــراد ب ــي ُي ــال الت ــل األع ــن، وأفض ــعائر الدي ش
ــرة  ــكاٌب لكب ــه ارت ــن)))، وترك ــن أركان الدي ــٌن م ــو رك ــاىل، وه تع
ــام  ــاّدة اإلس ــن ج ــرء ع ــروج امل ــّبب ف خ ــا يتس ــر، ممّ ــن الكبائ م

ــره))). ــؤّدي إىل كف ــلمن، وي واملس

الــج، ذلــك املؤمتــر اإلســامي الكبــر، والتظاهــرة اإليانيــة الرائعــة 
ــات  ــاس، والفئ ــن األجن ــددة م ــوف متع ــا صن ــرك فيه ــي تش الت

))) الج: 7).
))) قال رسول الل : )ليس يشء أفضل من الّج إاّل الصاة، وف الّج هنا صاة( وسائل 

الشيعة:  ج))، ص0)).
))) قال الباقر : )ُبني اإلسام عى مخس: عى الصاة والزكاة والّج والصوم والوالية( 

وسائل الشيعة: ج)، ص 7 و8.
َعْن  َغنِيٌّ  اللََّ  َفإِنَّ  َكَفَر  )Pَوَمْن  عّزوجّل:  الل  قول  تفسر  ف    الصادق  اإلمام  قال   (((

اْلَعامَلَِنO يعني من ترك الج( وسائل الشيعة: ج8، ص0).
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ــدة،  ــى أرض واح ــد، وع ــد واح ــات ف موع ــات، والقومي والطبق
يــرددون هتافــًا واحــدا، ويارســون شــعارًا واحــدا، ويتجهــون لغايــة 
واحــدة، وهــي اإلعــان عــن العبوديــة والــوالء لل وحــده، والتحــرر 
مــن كل آثــار الــرك واجلاهليــة، بطريقــة مجاعيــة، تؤثــر ف النفــس، 
وتشــبع املشــاعر واألحاســيس بوحــي مــن اإليــان، ومداليــل 

ــد. التوحي

والــج كــا رصح القــرآن الكريــم، واألحاديــث الريفــة إىل جانــب 
ــة،  ــع اجتاعي ــه مناف ــإن في ــبحانه، ف ــًا إىل الل س ــادة وتقرب ــه عب كون
ــاء  ــاهم ف بن ــة، تس ــية، وتربوي ــة، وسياس ــة، واقتصادي ــد ثقافي وفوائ
ــه وتوجيهــه، وتســاهم ف حــل  ــد ف وعي املجتمــع اإلســامي، وتزي

ــرته. ــيط مس ــاكله، وتنش مش

ــع،  ــاواة، والتواض ــر املس ــلمون: أروع مظاه ــهد املس ــج يش ــي ال فف
ــباب  ــع أس ــاء، وخل ــوارق واألزي ــاء الف ــانية، بإلغ ــوة اإلنس واألخ
املوحــد  العبــادي  باللبــاس  والظهــور  االجتاعــي..،  الظهــور 
)لبــاس اإلحــرام(، حيــث حيــس اجلميــع بوحــدة النــوع اإلنســاين..، 

ــاواة. ــوة واملس وباألخ

وف الــج يستشــعر املســلمون وحــدة األرض، ووحــدة البــر، 
ــات  ــا األناني ــي صنعته ــدود الت ــقاط ال ــة إس ــامهون ف عملي ويس
واألطــاع البريــة والتــي هــي: اإلقليميــة، والقوميــة، والعنرصية...
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وف الــج إعــداد وتربيــة لســلوك الفــرد ونوازعــه، ففــي الــج يتعود 
الــاج الصــر، وحتمــل املشــاق، وحســن اخللــق،... مــن اللطــف، 
والتعاطــف،  والكــرم  املحادثــة،  وحســن  واللــن  والتواضــع، 
ــة، واخلصومــة، والتكــر... إلــخ. ــاع عــن: الكــذب، والغيب واالمتن

ــع  ــن مناف ــا  ع ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــدث اإلم ــد حت وق
الــج، وآثــاره االجتاعيــة التــي جينيهــا الفــرد واملجتمــع حــن قــال: 
)إنــا أمــروا بالــج لعلــة الوفــادة إىل الل عــز وجــل وطلــب الزيــادة، 
ــا  ــتأنفا مل ــى، مس ــا م ــا مم ــد تائب ــرف العب ــا اق ــن كل م ــروج م واخل
ــدان،  ــب األب ــوال، وتع ــراج األم ــن إخ ــه م ــا في ــع م ــتقبل، م يس
ــذات  ــن الل ــس ع ــر النف ــد، وحظ ــل والول ــن األه ــتغال ع واالش
ــوع  ــع اخلض ــا، م ــك دائ ــى ذل ــا ع ــرد، ثابت ــر وال ــاخصا ف ال ش
ــع اخللــق مــن املنافــع  واالســتكانة والتذلــل، مــع مــا ف ذلــك جلمي
ــن  ــر، مم ــر والبح ــن ف ال ــا، وم ــن ف رشق األرض وغرب ــع م جلمي
ــري  ــع ومش ــب وبائ ــر وجال ــن تاج ــن ب ــج، م ــن مل حي ــج ومم حي
كاســب ومســكن ومــكار وفقــر، وقضــاء حوائــج أهــل األطــراف 
ــه  ــن التفق ــه م ــا في ــع م ــه، م ــاع في ــم االجت ــن ل ــع املمك ف املواض
ونقــل أخبــار األئمــة  إىل كل صقــع وناحيــة، كــا قــال الل عــز 
ــًة َفَلــْوال َنَفــَر ِمــْن ُكلِّ فِْرَقــٍة  وجــل: Pَوَمــا َكاَن امْلُْؤِمنـُـوَن لَِينِفــُروا َكافَّ
يــِن َولُِينــِذُروا َقْوَمُهــْم إَِذا َرَجُعــوا إَِلْيِهــْم  ُهــوا ِف الدِّ ِمنُْهــْم َطاِئَفــٌة لَِيَتَفقَّ
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ــْمO )))، وهكــذا شــاء الل  ــَع َلُ ــَهُدوا َمنَافِ ــَذُروَنO وPلَِيْش ــْم حَيْ ُه َلَعلَّ
أن يكــون الــج حمرابــا للعبــادة.. وموســا للربيــة والتوجيــه، وجمــاال 

ــان. ــة لإلنس ــح االجتاعي ــق املصال ــة وحتقي للمنفع

آداب الحج:
يقــول اإلمــام جعفــر الصــادق : )إذا أردَت الــّج فجــّرد قلَبــك 
ــوَرك  ــّوْض ُأم ــب وَف ــاِب كّل حاج ــاِغٍل وحج ــن كّل ش ــاىل ِم للَّ تع
ــن حركاتــك  ــا يظهــر ِم ــع م ــه ف مجي ْل علي ــوكَّ كلَّهــا إىل خالقــك وت
ــا والراحــَة  ــَدِره ووّدع الدني ــه وُحْكمــه وَق وســكناتك وَســلَّْم لقضائ
ــن وال  ــة املخلوق ــن ِجه ــك ِم ــوٍق َتْلَزُم ــن حق ــُرْج ِم ــَق واْخ واخلَْل
وَشــبابك  وُقّوتِــك  وأصحابــك  وراحلتــك  زادك  عــى  َتْعَتِمــْد 
ومالــك، خمافــَة أْن َيصــَر ذلــك َعــُدّوًا وَوبــااًل، فــإّن َمــْن اّدعــى ِرىض 
ــَم أّنــه  ه عليــه َوبــااًل وعــُدّوًا، لِيعَل اللِ واْعَتَمــَد عــى مــا ِســواه َصــّرَ
ليــس لــه ُقــّوة وال حيلــة، وال ألحــٍد إال بعصمــة الل تعــاىل وتوفيقــه 
ــَة وراِع  ــِن الصْحب ــوَع وأْحِس ــو الرج ــْن ال َيرج ــتعداَد َم ــَتِعّد اس واْس
أوقــاَت فرائــِض الل وُســنَِن نبّيــه ، ومــا جيــُب عليــك ِمــن األدب 
واالحتــاِل والصــِر والشــكر والشــَفَقِة والســخاِء وإيثــاِر الــزاِد عــى 

ــاِت. دوام األوق

))) وسائل الشيعة: ج))، ص)).



7آداب احلج

ــدِق  ــوَة الص ــْس ِكْس ــك واْلَب ــة ُذنوَب ــة اخلالص ــاء التوب ــْل ب ــّم اْغِس ث
ــك عــن  والصفــاء واخلضــوع واخلشــوع وأْحــِرم مــن ُكّل يشٍء َيْمنَُع
ذكــر الل تعــاىل وحَيُْجُبــك عــن طاعتــه، وَلــّب بمعنــى: إجابــة صافيــة 
خالصــة زاكيــة للَّ عــّز وجــّل ف دعوتــك ُمَتَمّســكًا بالعــروة الوثقــى.

وُطــْف بقلبــك مــع املائكــة حــوَل العــرش كطوافــك مــع املســلمن 
ــن  ــّرؤًا ِم ــواك وت ــن َه ــًة ِم ــْرِوْل َهْرول ــت وَه ــوَل البي ــك ح بنفس
ــك إىل  ــك بخروج ــك وَزلل ت ــْن َغْفلتِ ــُرْج ِم ــك، واْخ ــك وقّوت حول
ــا  ــَتِحّقه، واعــِرْف باخلطاي ــّل لــك وال َتْس ــّن مــا ال حَيِ ــى، وال َتَتَم ِمنً

ــه. ــاىل بوحدانيت ــد الل تع ــَدك عن ــّدْد عه ــاٍت وَج بَعَرف

ــَد  ــع عن ــوى والطم ــِح ال ــَة... واْذَب ــه بُمْزَدلَِف ــه واّتِق ــّرْب إلي وتق
الذبيحــة.

َرْمــي  عنــَد  والذميمــة  والدنــاءة  واخلَساســة  الشــهواِت  وارِم 
اجلََمــراِت.

واْحَلِق العيوَب الظاهرة والباطنَة بَِحْلِق َشْعِرك.

ــة  ــن متابع ــه ِم ه وكاءت ــْرِ ــه وَس ــاىل وَكنَِف ــان الل تع ــْل ف أم وادُخ
ــرَم. ــك ال ــرادك بدخول م

وُدْر حــوَل البيــت ُمَتحّققــًا لتعظيــم صاحبــه ومعرفــِة جالــه 
وســلطانه.
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واْسَتِلِم الََجَر رىًض بقسمته، وخضوعًا لعّزته.
وَوّدْع ما ِسواه بَطواف الَوداع.

ك للقائه يوَم َتْلقاه بوُقوفك عى الصفا. وأْصِف روَحك وِسّ
وُكْن بَِمرأى من الل عند امَلروة.

ــدَت  ــذي عاَه ــدك ال ــاء عه ــذا ووف ــك ه ــى رشط حّج ــَتِقْم ع واْس
ــاىل مل  ــأّن اللَ تع ــم ب ــة، واعل ــوِم القيام ــه إىل ي ــه ل ــك، وأْوَجْبَت ــع رّب م
َيفــرِض الــّج ومل َيُّصــه ِمــن مجيــع الطاعــات باإلضافــة إىل نفســه 
ــَتطاَع  ــِن اْس ــِت َم ــجُّ اْلَبْي ــاِس ِح ــَى النَّ ــّل: Pوللَِِّ َع ــّز وج ــه َع بقول
ــِه َســبِيًاO، وال ســّن نبّيــه  ف حــال وحــرام ومناســك، إالَّ  إَِلْي
لاســتعداد واإلشــارة إىل املــوت، والقــر والبعــث والقيامــة، وفصــل 
بيــان الّســابقة مــن الّدخــول ف اجلنـّـة أهلهــا، و دخــول النـّـار أهلهــا، 
بمشــاهدة مناســك الــّج مــن اّولــا إىل آخرهــا، ألويل األلبــاب وأويل 

النّهــى ))).
واعلــم أن للحــج وهــو الركــن اخلامــس مــن أركان اإلســام  آدابــًا 
كثــرة ينبغــي مَلــن عــزم الــّج أن يراعيهــا وأن حيــرص عليهــا، حّتــى 
ــه مــرورًا متقّبــًا،  يــؤّدي ُنُســَكه عــى الوجــه املــروع، ويكــون حجُّ
ــة  ــاء تأدي ــفر، وآداب أثن ــاء الّس ــفر، وآداب أثن ــل الّس ــا آداب قب منه

أعــال الــّج.
))) مصباح الريعة: ص7)-50
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آداب قبل السفر:
ــازه  ــز وف جه ــن جته ــول الل : )م ــن رس ــال: فع ــر امل 1- تطه

ــّج())). ــه ال ــل الل من ــرام مل يقب ــٌم ح عل

ــه فقــال: )لبيــك  ــاٍل مــن غــر حّل ــه : )إذا حــج الرجــل ب وعن
لبيــك وال ســعديك هــذا مــردوٌد  قــال الل: ال  لبيــك(  اللهــم 

عليــك())).

وعنــه : )إذا خــرج الرجــل حاجــًا بنفقــٍة طيبــٍة، ووضــع رجلــه 
ف الغــرز )الغــرز: ركاُب ُكــوِر اجلمــل إذا كان مــن جلــٍد أو خشــب، 
ج( فنــادى: لبيــك اللهــم لبيــك نــاداه منــاًد من  وقيــل: الــركاب للــرَّ
ــك  الســاء: لبيــك وســعديك زاُدك حــال وراحلُتــك حــال، وحجُّ
ــه ف  ــع رجل ــة فوض ــة اخلبيث ــرج بالنفق ــأزور، وإذا خ ــر م ــرور غ م
الغــرز، فنــادى: لبيك، نــاداه منــاٍد من الســاء: ال لبيك وال ســعديك، 
ــرور())). ــر م ــأزور غ ــك م ــرام، وحج ــك ح ــرام ونفقت  زاُدك ح

وعــن اإلمــام الصــادق : )إذا اكتســب الرجــل مــاالً مــن غــر 
ِحّلــه، ثــم حــّج فلّبــى نــودي: ال لّبيــك وال ســعديك، وإن كان مــن 

))) وسائل الشيعة: ج))، ص6)).
))) الفردوس: ج)، ص95).

))) من ال حيرضه الفقيه: ج)، هامش ص6)).
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ــه فلّبــى نــودي: لّبيــك وَســْعديك( ))). حّل

ــا  ــجُّ رصورتن ــٍت، ح ــل بي ــا أه ــم : )إن ــام الكاظ ــن اإلم وع
ــا())).  ــور أموالن ــن طه ــا م ــائنا وأكفانن ــور نس ومه

ــع مل  ــن أرب ــاالً م ــاب م ــْن أص ــال: )َم ــر  ق ــام الباق ــن اإلم وع
يقبــل منــه ف أربــع، مــن أصــاب مــاالً مــن غلــول أو ربــا أو خيانــة 
أو سقــة مل يتقبــل منــه ف زكاة وال ف صدقــه وال ف حــج وال ف 
ــًا  ــل اللُ عــّز وجــلَّ حّج عمــرة، وقــال عــن أيب جعفــر : ال يقب

ــرام())). ــال ح ــن م ــرة م وال عم

آداب أثناء السفر:
 : ــادق ــام الص ــن اإلم ــج: فع ــروج للح ــد اخل ــاء عن 1- الدع
ــاْدُع  ــاء الل ف ــرة إن ش ــج والعم ــد ال ــك تري ــن بيت ــت م )إذا خرج
ــَه إال اللُ  ــُم، ال إل ــُم الكري ــَه إال اللُ اللي دعــاء الفــرج، وهــو:  )ال إَل
العــيُّ العظيــُم، ســبحاَن اللِ ربِّ الســاواِت الســْبِع، وربِّ األرضــَن 

ــن(. ــُد للِ ربِّ العامل ــِم، والم ــرِش العظي ــبِع، وربِّ الع الْس

ــن ُكلِّ  ــد، وم ــاٍر عني ــن ُكلِّ جّب ــارًا م ــن يل ج ــمَّ ك ُه ــل: )اللَّ ــمَّ ق ث

))) الكاف: ج5، ص))).

))) وسائل الشيعة: ج)، ص56.
))) األمايل: ص7)5.
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ــد(. ــيطاٍن مري ش

ــبيل اللِ،  ــُت، وف س ــم اللِ خرج ــُت، وبس ــم اللِ دخل ــل: )بس ــم ق ث
ــاَء  ــا ش ــم اللِ وم ــي بس ــياين وعجلت ــدي نس ــن ي ُم ب ــدِّ ــمَّ إيّن ُأق ُه اللَّ
ــى  ــتعاُن ع ــَت املس ــمَّ أن ــيُتُه، الّلُه ــُه أو نس ــذا، ذكرُت ــفري ه الل ف س
ــِل،  ــُة ف األه ــفِر واخلليف ــُب ف الس اح ــَت الصَّ ــا، وَأْن ــوِر ُكلِّه األم
نا فيهــا  ْ ن علينــا َســَفَرنا، واطــِو لنــا األرَض، وســرِّ الّلُهــمَّ هــوِّ
ــَك وطاعــِة رُســولَِك، الّلُهــمَّ َأصلــح لنــا ظهَرنــا، وبــاِرك لنــا  بطاَعتِ
ــاِر، الّلُهــمَّ إيِنِّ أعــوذ بــَك مــن وعثــاِء  فيــا رزقتنــا، وقنــا عــذاَب النّ
ــِد،  ــاِل والول ــِل وامل ــِر ف األه ــوِء امَلنْظ ــِب، وس ــة امُلنَْقل ــفِر، وكآب الس
ــمَّ  ُه ــُر، اللَّ ــَك َأس ــلُّ وب ــَك َأُح ــارصي، ب ــدي ون ــَت عُض ــمَّ أن الّلُه
 ، ــيِّ ــَك عن ــَا ُيرِضْي ــَل بِ وَر والَعَم ــرُّ ــذا ال ــفري ه ــأُلَك ف س إينِّ أس
ــي ف  ــه، واخُلفن ــي في َتُه، واصحْبن ــقَّ ــَدُه ومش ــيِّ ُبع ــْع عن ــمَّ اْقَط الَله
ــذا  ــُدك وه ــمَّ إينِّ عب ــاللِ، الّلُه ــوة إال ب ــٍر، وال حــوَل وال ق َأهــي بخ
ــَك  ــُه وْجُه ــفر( والوْج ــباُب الس ــاع وأس ــان: املت ــَك )الُم ُحْاُن
والســفُر إليــَك، وقــد اطَّلعــَت عــى مــا مل يطَّلــْع عليــه أحــٌد، فاْجَعــْل 
ــه،  ــًا يل علي ــن عون ــويب، وك ــن ُذُن ــَه م ــا قْبل ــارًة مل ــذا كفَّ ــفري ه س
ــا  نــي مــن القــوِل والعمــِل رَضــاَك فإِنَّ َتُه، ولقِّ واكفنــي وعَثــُه ومشــقَّ

ــَك(. ــَك َوَل ــُدَك وبِ ــا َعْب َأن

فــإذا جعلــت رجلــَك ف الــركاب )أي عنــد التهيــؤ لركــوب وســيلة 
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ــم،  ــن الرحي ــم الل الرح ــل: )بس ــا( فق ــيارة أو غره ــن س ــل م النق
ــُر(. ــم اللِ واللُ أك بس

فــإذا اســتويت عــى راحلتــك )أي إذا اســتقر بــك اجللــوس ف 
موضعــك مــن واســطة النقــل( واســتوى بــك حمملــك فقــل: 
ــا  ــنَّ علين ــرآن، وم ــا الُق ــاِم، وعلَّمن ــا لإلس ــذي هدان ــُد للِ ال )الم
َر  ــخَّ ــذي س ــْبَحاَن ال ــبحاَن اللِ، ُس ــه، س ــه وآل ــّى الل علي ــٍد ص بمحّم
ــا ملنقلبــوَن، والمــُد للّ  ن ــا إىل ربِّ ــه ُمْقِرنــن، وإِنَّ ــا ل ــا هــذا ومــا َكنَّ لن
ــى  ــتعاُن ع ــِر، واملس ــى الظَّه ــُل ع ــت الاِم ــمَّ أن ــَن. الّلُه ربِّ العامل
األمــِر، الّلُهــمَّ بلِّغنــا باغــًا يبُلــُغ إىل خــٍر، باغــًا يبُلــُغ إىل مغفرتِــَك 
ــُرَك، وال  ــَرْ إال خ ــُرَك، وال َخ ــَر إال ط ــمَّ ال َط ُه ــَك، اللَّ ورضوانِ

ــُرَك())).  ــَظ غ حاف

2- ُحْســن اخُللــق: قــال النبــي  ف ســفر خــرج فيــه حاّجــًا: )مــن 
كان ســّيئ اخللــق واجلوار فــا يصحبنــا())).

وعــن اإلمــام الباقــر : )مــا يعبــؤ مــن يســلك هــذا الطريــق إذا 
ــٌم  مل يكــن فيــه ثــاُث خصــال: ورع حيجــزه عــن معــايص الل، وِحْل

حبــة ملــن َصِحبــه())). يملــُك بــه غضَبــه، وُحْســن الصُّ

))) الكاف: ج)، ص)8).
))) مكارم األخاق: ص)5).

))) الكاف: ج)، ص86).



13آداب احلج

وعــن اإلمــام الصــادق : )اّتــِق املفاخــرة، وعليــك بــورع 
ــول:  ــّل يق ــّز وج ــإنَّ الل ع ــّل، ف ــّز وج ــايص الل ع ــن مع ــزك ع حيج
ــكام  ــك ب ــم ف إحرام ــث أن تتكل ــن التف ــْم{، وم ــوا َتَفَثُه ــمَّ لَِيْقُض {ُث
قبيــح، فــإذا دخلــت مّكــة فطفــت بالبيــت تكّلمــت بــكام طّيــب، 

ــك())). ــارة لذل ــك كّف وكان ذل

ــًا  ــان مؤمن ــن أع ــول الل : )م ــال رس ــاب: ق ــة األصح 3- إعان
ــا  ــاره ف الدني ــة، وأج ــبعن كرب ــًا وس ــه ثاث ــس الل عن ــافرًا نّف مس
واآلخــرة مــن الغــم والــم، ونّفــس عنــه كربــه العظيــم يــوم 
يغــّص النــاس بأنفاســهم(، وف خــر آخــر )حيــث يتشــاغل النــاس 

بأنفاســهم())).

وقــال إســاعيل اخلثعمــّي: قلــت أليب عبــد الل : )إّنــا إذا قدمنــا 
ــال:  ــم، ق ــظ متاعه ــوين أحف ــون ويرك ــا يطوف ــب أصحابن ــة ذه مّك

أنــت أعظمهــم أجــرًا())).

  4- التحفــظ عــى النفقــة: عــن أيب بصــر: )ســألت أبــا عبــد الل
ــال: كان أيب  ــم ق ــال: ال، ث ــة، ق ــه العام ــى بطن ــّد ع ــرم يش ــن املْح ع

))) الفقيه: ج)، ص))).

))) الفقيه: ج)، ص)9).
))) الكاف: ج)، ص5)5.
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ــا،  ــتوثق منه ــه يس ــا نفقت ــي فيه ــة الت ــه املِنَْطق ــى بطن ــّد ع ــول: يش يق
فإهنــا مــن متــام حّجــه())).

ــي  ــي أه ــد الل : )إّن مع ــت أليب عب ــال: قل ــوان اجلّ ــن صف وع
وأنــا ُأريــُد الــّج، فأشــّد نفقتــي ف َحقــوي؟ )الَقــو: اخلـَـرُص ومشــّد 
اإلزار مــن اجلنــب( قــال: نعــم، فــإنَّ أيب  كان يقــول: مــن قــّوة 

املســافر حفــظ نفقتــه())). 

وعــن يونــس بــن يعقــوب: قلــت أليب عبــد الل : )املْحــرم يشــّد 
ــط( ف  ــد ف الوس ــة يش ــس للنفق ــر- كي ــان - بالك ــان )المي اِلْمي

وســطه؟ قــال: نعــم، ومــا خــره بعــد نفقتــه؟!())).

وعــن يعقــوب بــن ســامل: قلــت أليب عبــد الل : )تكــون معــي 
ــّده ف  ــاين وأش ــا ف مهي ــرم، فأجعله ــا حمْ ــل وأن ــا متاثي ــم فيه الدراه
وســطي قــال: ال بــأس أو ليــس هــي نفقتــك، وعليهــا اعتــادك بعــد 

الل عــّز وجــّل!!())).

))) الكاف: ج)، ص))).
))) الفقيه: ج)، ص80).
))) الفقيه: ج)، ص6)).
))) الفقيه: ج)، ص80).
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آداب عند تأدية أعمال الحج:
هناك آداب يؤدهيا احلاج وهو يقوم باحلج منها:

ــام  ــادق : )ُمق ــام الص ــن اإلم ــّج: ع ــل احل ــة قب ــام بمّك 1- امْلُق
ــّج())). ــد ال ــن بع ــام يوم ــن ُمق ــل م ــج أفض ــل ال ــوم قب ي

2- لقــاء اإلمــام : عــن اإلمــام الباقــر : )متــام الــج لقــاُء 
اإلمــام())).

ــه  ــم حّج ــم فليخت ــجَّ أحدك ــادق : )إذا ح ــام الص ــن اإلم وع
ــج())). ــام ال ــن مت ــك م ــا؛ ألنَّ ذل بزيارتن

ــا  ــل وأن ــو داخ ــر  وه ــا جعف ــمعت أب ــال: )س ــدير ق ــن س وع
ــا  ــا ســدير، إّن ــم اســتقبل البيــت، فقــال: ي ــدي، ث خــارج وأخــذ بي
ــا  ــمَّ يأتون ــا، ث ــوا ب ــار فيطوف ــذه األحج ــوا ه ــاس أن يأت ــَر الن ُأِم
ــاَب  ــْن َت ــاٌر ملَِ ــول الل: Pَوإيِنِّ َلَغفَّ ــو ق ــا وه ــم لن ــا واليته فيعلمون

.((((Oــَدى ــمَّ اْهَت ــًا ُث ــَل َصاِل ــَن َوَعِم َوآَم

ــم:  ــن القاس ــى ب ــن موس ــة : ع ــن األئم ــة ع ــواف نياب 3- الط
)قلــت أليب جعفــر الثــاين اإلمــام اجلــواد  قــد أردت أْن أطــوف 

))) الفقيه: ج)، ص5)5.
))) الكاف: ج)، ص9)5.

))) علل الرايع: ج)، ص59).
))) الكاف: ج)، ص)9).
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عنــك وعــن أبيــك، فقيــل يل: إنَّ األوصيــاء ال ُيطــاف عنهــم، فقــال 
يل: َبــل ُطــْف مــا أمكنــك، فــإن ذلــك جائــز.

ــتأذنتك ف  ــت اس ــنن: إيّن كن ــاث س ــك بث ــد ذل ــه بع ــت ل ــم قل ث
الطــواف عنــك وعــن أبيــك فأذنــت يل ف ذلــك، فطفــت عنكــا مــا 

ــه. ــت ب ــي يشء فعمل ــع ف قلب ــمَّ وق ــاء الل، ث ش

قال: وما هو؟

ــّرات:  ــاث م ــال ث ــول الل ، فق ــن رس ــًا ع ــت يوم ــت: طف قل
ــول الل. ــى رس ــّى الل ع ص

ثــم اليــوم الثــاين عــن أمــر املؤمنــن ، ثــم طفــت اليــوم الثالــث 
ــن  ــس ع ــن ، واخلام ــن الس ــع ع ــن ، والراب ــن الس ع
عــي بــن الســن ، والســادس عــن أيب جعفــر حمّمــد بــن عــي 
، واليــوم الســابع عــن جعفــر بــن حممــد ، واليــوم الثامــن 
  ــّي ــك ع ــن أبي ــع ع ــوم التاس ــى ، والي ــك موس ــن أبي  ع

واليوم العارش عنك يا سيدي وهؤالء الذين أدين الل بواليتهم.

فقال: إذا والل تدين الل بالدين الذي ال يقبل من العباد غره.

ــا مل أطــف، فقــال:  ــَك فاطمــة D ورب ــا ُطفــت عــن أّم قلــت: رب
ــه أفضــل مــا أنــت عاملــه إن شــاء الل())). اســتكثر مــن هــذا، فإن

))) الكاف: ج)، ص))).
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ــام  ــم اإلم ــن الك ــام ب ــأل هش ــّج: س ــواب احل ــر يف ث 4- إرِشاك الغ
الصــادق  عــن الرجــل ُيــرك أبــاه وأخــاه وقرابتــه ف حّجــه؟: 
قــال : )إذًا ُيكتــب لــك حــّج مثــل حّجهــم، وتــزداد أجــرًا بــا 

وصلــت())).

ــد  ــكل واح ــكان ل ــك ل ــًا ف حّجت ــت ألف ــو أرشك ــه : )ل وعن
ــيئًا())). ــك ش ــص حّجت ــر أن تنق ــن غ ــة، م حج

ــه:  ــت ل ــال: )قل ــد الل  ق ــن أيب عب ــار ع ــن ع ــة ب ــن معاوي وع
ُأرشك أبــوي ف حّجتــي؟ قــال: نعــم، قلــت: ُأرشك إخــويت ف 
حّجتــي؟ قــال: نعــم إنَّ الل عــزَّ وجــّل جاعــل لــك حّجــًا ولــم حّجًا 
ــرأة  ــل وامل ــن الرج ــوف ع ــت: فأط ــم، قل ــك إياه ــر لصلت ــك أج ول
وهــم بالكوفــة؟ فقــال: نعــم تقــول حــن تفتتــح الطــواف: )اللهــم 

ــمه())). ــميه باس ــه(، أي: تس ــوف عن ــذي تط ــان ال ــن ف ــل م تقب

وعــن إبراهيــم الرضمــي، عــن أبيــه، أنــه قــال أليب الســن 
موســى : )إيّن إذا خرجــت إىل مّكــة ربــا قــال يل الرجــل: 
ــإن  ــك ف ــن ذل ــتغل ع ــن، فأش ــّل ركعت ــبوعًا وص ــي ُأس ــف عن ط
رجعــت مل أدر مــا أقــول لــه، قــال: إذا أتيــت مّكــة فقضيــت 

))) الكاف: ج)، ص6)).

))) الكاف: ج)، ص7)).

))) الكاف: ج)، ص5)).
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ــذا  ــمَّ إنَّ ه ــل: الّلُه ــم ق ــن ث ــلِّ ركعت ــبوعًا وص ــف ُأس ــكك فط نس
ــي،  ــن الركعتــن عــن أيب، وعــن ُأمــي، وعــن زوجت الطــواف وهات
ــم  ــدي حّره ــل بل ــع أه ــن مجي ــي، وع ــن حاّمت ــدي، وع ــن ول وع
وعبدهــم وأبيضهــم وأســودهم، فــا تشــاء أن تقــول للرجــل: 
ــًا،  ــت صادق ــن إال كن ــك ركعت ــت عن ــك وصلي ــت عن ــد طف إيّن ق
ــلِّ  ــك فص ــب علي ــا جي ــت م ــي  فقضي ــر النب ــت ق ــإذا أتي ف
ركعتــن، ثــم قــف عنــد رأس النبــي  ثــم قــل: الســاُم 
عليــك يــا نبــّي الل مــن أيب وأمــي وزوجتــي وولــدي ومجيــع حامتــي 
ــودهم  ــم وأس ــم وأبيضه ــم وعبده ــدي حّره ــل بل ــع أه ــن مجي وم
 فــا تشــاء أن تقــول للرجــل: إيّن قــد أقــرأُت رســول الل 

عنك السام إال كنت صادقًا())). 

5- التصــدق: عــن اإلمــام الصــادق  أنــه قــال: )ينبغــي للحاّج، 
إذا قــى نســكه وأراد أن يــرج، أن يبتــاع بدرهــٍم متــرًا فيتصــدق بــه، 
ــة  ــّك أو قمل ــن ح ــه م ــه ف حّج ــل علي ــه دخ ــا لعّل ــارة مل ــون كّف فيك

ســقطت او نحــو ذلــك())).

وعنــه : )ُيســتحب للرجــل واملــرأة أن ال يرجــا مــن مّكــة حتــى 
ــا  ــا ومل ــا ف إحرامه ــا كان منه ــه، مل ــا ب ــرًا فيصّدق ــم مت ــريا بدره يش

))) وسائل الشيعة: ج))، ص05).
))) الكاف: ج)، ص))5.
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كان ف حــرم الل عــّز وجــّل())).

ــم  ــافر أحدك ــادق : )إذا س ــام الص ــن اإلم ــة: ع 6- رشاء اهلدّي
ــو بحجــر...())). ــا تيــر ول ــه ب ــأت أهل فقــدم مــن ســفره فلي

وعنه : )هدّية الّج من الّج())).

7- اخلتــم باملدينــة: عــن رســول الل : )مــن زارين، أو زار أحــدًا 
مــن ذّريتــي، زرتــه يــوم القيامــة، فأنقذتــه مــن أهوالــا())).

  ــا جعفــر ــه: )ســألت أب ــد الل، عــن أبي ــن أيب عب وعــن أحــد ب
ــه  ــة، فإن ــم باملدين ــة واخت ــدأ بمك ــال: إب ــة؟ ق ــة أو بمّك ــدأ باملدين أب

ــل()5). أفض

وعن اإلمام الباقر : )ابدأوا بمكة واختموا بنا()6).

وعــن اإلمــام الصــادق  عــن رســول الل  أنــه قــال: )َمــن 
ــن  ــة وم ــوم القيام ــه ي ــة جفوت ــزرين إىل املدين ــا ومل ي ــة حاج ــى مك أت
أتــاين زائــرا وجبــت لــه شــفاعتي ومــن وجبــت لــه شــفاعتي وجبــت 

))) الفقيه: ج)، ص)8).
))) وسائل الشيعة: ج))، ص59).

))) الكاف: ج)، ص80).
))) كامل الزيارات: ص)).

)5) الكاف: ج)، ص055.

)6) الكاف: ج)، ص055.
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لــه اجلنــة())).

8- التعجيــل يف الرجــوع: عــن اإلمــام الصــادق : )إذا فرغــت 
مــن نســكك فارجــع، فإّنــه أشــوق لــك إىل الرجــوع())).

وعنــه : )قــال إذا قــى أحدكــم نســكه فلركــب راحلتــه 
ــب())). ــي القل ــة يق ــام بمك ــإن املق ــه ف ــق بأهل ويلح

9- وداع البيــت: عــن قثــم بــن كعــب: قــال أبــو عبــد الل الصــادق 
ــر  ــن آخ ــال: فليك ــل، ق ــت: أج ــّج؟ قل ــن ال ــك لتدم : )إّن
عهــدك بالبيــت أن تضــع يــدك عــى البــاب وتقــول: )املِســكُن َعــى 

ــِة))). ــه بِاجلنَّ ْق َعَلي ــدَّ ــَك، َفَتص َبابِ

وعــن معاويــة بــن عــّار عــن أيب عبــد الل : )إذا أردت أن ختــرج 
مــن مكــة وتــأيت أهلــك فــوّدع البيــت وطــف بالبيــت اســبوعًا، وإن 
اســتطعت أن تســتلم الجــر األســود والركــن اليــاين ف كل شــوط 
فافعــل، وإال فافتتــح بــه واختــم بــه، فــإن مل تســتطع ذلــك فموّســع 

عليــك.

))) الكاف: ج)، ص5)8.

))) الكاف: ج)، ص))0.
))) علل الرايع: ج)، ص))6.

))) الكاف: ج)، ص5)).
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ــة  ــت مّك ــوم قدم ــت ي ــا صنع ــده ك ــع عن ــتجار فتصن ــأيت املس ــم ت ث
ــود. ــر األس ــتلم الج ــم اس ــاء ث ــن الدع ــك م ــّر لنفس وخت

ثــم ألِصــْق بطنــك بالبيــت، تضــع يــدك عــى الََجــر واألخــرى ممــا 
 . يــي البــاب واحــد الل واثــِن عليــه وصــلِّ عــى النبــي

ــد َعْبــدك وَرُســولك ونبيِّــَك وأمِينَك  ثــم قــل: )الّلُهــمَّ َصــلِّ َعــَى حُممَّ
وَحبيبــَك وِخَرتِــَك مــْن َخْلِقــَك، الّلُهــمَّ كــا بلَّــَغ رســاالتَِك، 
ــَدَك  ــَك، وَعَب ــِرَك وُأوذَي ف َجنْب ــَدَع بأم ــبيلَك، وَص ــَد ف ِس وجاَه

ــُن. ــاُه اليق ــى أت حتَّ

اللُهــمَّ ْاِقلبنــي ُمْفِلحــًا، ُمنِْجحــًا، ُمســَتجابًا يل بأفَضــِل مــا َيرجــُع بــه 
ضــوان والعاَفيــِة، الّلُهــمَّ  أحــٌد مــن َوْفــِدَك مــن امَلغْفــَرِة والرَكــِة والرِّ
ــمَّ ال  ُه ــٍل، اللَّ ــن قاب ــِه م ــي فارُزقني ــر يل، وإْن أحييتن ــي فاْغف إْن َأمتَّن
ُهــمَّ إيّن َعْبــُدَك وابــُن عبــِدَك وابــُن  جتعْلــُه آِخــَر الَعِهــِد مــن َبْيتـِـَك، اللَّ
ــي  ــى َأْقَدْمَتن ــاِدَك، حتَّ تني ف ب ــَك وســرَّ ــي عــى َدَوابِّ ــَك، َحَْلَتن أمتِ
َحَرَمــَك وأْمنــَك، وقــد كاَن ف ُحْســِن ظنــيِّ بِــَك أن َتْغفــر يل ُذُنــويب، 
بنــي إليــَك  فــإْن ُكنــَت قــد َغَفــرَت يل ُذُنــويب فــاْزَدْد عنــيِّ ِرضــًا وقرِّ
ــَل  ُزلفــى وال ُتباعــدين، وإْن ُكنــَت مل ُتْغفــر يل َفِمــن اآلَن فاغفــْر يل َقْب
أن َتنْــَأى عــن َبْيتِــَك داري، فهــذا أواُن اْنــرِصاف وإْن ُكنــَت َأِذْنــَت يل 
ُهــمَّ  َغــْرَ راغــٍب عنْــَك وال َعــْن َبْيتِــَك وال ُمســَتْبدٍل بــك وال بــه، اللَّ
ــايل  ــْن ش ــي وَع ــن َيمين ــي وع ــن َخْلف ــَديَّ وم ــن َي ــن ب ــي م احَفْظن
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ــاِدَك  ــَة عب ــي مُؤوَن ــي فاكفن ــي َأْه ْغَتن ــإِذا بلَّ ــي، ف ــي َأْه ــى ُتبلِّغن حت
ــي(. ــَك ومنِّ ــْن َخْلِق ــَك ويلُّ ذلِــَك ِم وعيــايل، فإِنَّ

ثم ائت زمزم فارشب من مائها.

نــا  نــا حاِمــُدوَن، إىل ربِّ ثــم اخــرج وقــل: )آئُبــوَن تائُبــوَن عابِــُدوَن لربِّ
راغبــوَن، إىل اللِ راِجُعــوَن إْن شــاَء اللُ(.

ــجد  ــن املس ــرج م ــا وأراد أن ي ــا وّدعه ــد الل  مّل ــا عب وإّن أب
الــرام خــّر ســاجدًا عنــد بــاب املســجد طويــًا ثــم قــام فخــرج())). 

ــن  ــى ب ــن موس ــا الس ــت أب ــود: )رأي ــن أيب حمُم ــم ب ــن إبراهي وع
جعفــر  وّدع البيــت، فّلــا أراد أن يــرج مــن بــاب املســجد خــرَّ 
ســاجدًا، ثــم قــام فاســتقبل الكعبــة فقــال: )الّلهــمَّ إيِنِّ انقلُب عــى َأْن 

ــه إال أنت))). ال إل

10- تــرك الذنــوب: عــن رســول الل : )معــارش النــاس، حّجــوا 
البيــت... وال تنرصفــوا عــن املشــاهد إال بتوبــٍة وإقــاع())).

))) الكاف: ج)، ص5)0.

))) الكاف: ج)، ص5)).
))) مستدرك الوسائل: ج8، ص)5.
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ــًا مــن  ــد مقي ــه العب ــرك مــا كان علي ــول الــّج ت ــة قب ــه : )آي عن
ــوب())). الذن

ــّا كان  ــل ع ــع الرج ــّج إذا رج ــول ال ــة قب ــن عام ــه : )م وعن
عليــه مــن املعــايص، هــذا عامــة قبــول الــّج، وإن رجــع مــن الّج، 
ــه  ــد ُردَّ علي ــة فق ــة أو معصي ــا أو خيان ــن زن ــا كان م ــك في ــمَّ اهنم ث

ــه())).  حّج

))) مستدرك الوسائل: ج)0، ص)56.

))) مستدرك الوسائل: ج)0، ص)56.
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