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تمتاز مّكة عن ســائر المدن 
فــّذة  بخصائــص  والبلــدان 
وميــزات فريــدة; وذلــك لما 
حباها اهلل تعالــى به من موقع 
متمّيــز، ودور فّعال في تاريخ 
البشــرّية وتاريخ المســلمين 

على وجه الخصوص.
من هنــا أوّد اإلشــارة إلى 
بعــض تلــك الخصائص التي 
كتابه  في  ذكرها اهلل ســبحانه 

الكريم، وهي كما يلي:

1 � مكة ُاّم القرى:
)… َو ِلُتْن��ِذَر أمَّ اْلُق��َری … ( ؛ 

) … ِلُتْنِذَر أمَّ اْلُقَری …(. 1
فقد ورد عــن المؤرخين أّنه 
عندما كان الماء مشتماًل الكرة 
األرضّيــة برّمتها، ظهرت فيها 
ثّم توسعت  اليابسة،  بقعة من 
شيئًا فشــيئًا، وقد سّمي يوم 
األرض(  )َدْحو  اليابسة  ظهور 

القمرية  السنة  وهو يعادل في 
شهر  من  والعشرين  الخامس 

ذي القعدة.
وقد أشارت المصادر الدينّية 
إلــى هذه المســألة، واعتبرت 
البقعــة الظاهرة من اليابســة 
المشــرفة،  الكعبة  هي محــل 
وأّن األرض توّسعت من ذلك 

المكان.2
وجاء في بعــض األدعية ما 
يدّل علــى ذلك ومنــه: »ألّلهّم 

داحي الكعبة«.3
كما يؤيد ذلــك نظريات علم 
)الجيولوجيا(  الحديثة  األرض 
التــي تقول: إّن قــاّرات العالم 
انفصلــت مــن نقطــة تقع في 
الجزيرة  وشبه  أفريقيا  حدود 

العربية.4
ومّما يجــدر ذكره أّن مكان 
الكعبة الحالي يقــع في مقابل 
المعمور  البيــت  أو  )الضراح( 
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الذي عند العرش، وهذا األمرـ 
وما ســبقه ـ يــداّلن على أّن 
للكعبة محورّيًة في عالم الخلق 
والوجود وفــي األرض.5 وقد 

جاء في الرواية:
»… َوُوِضَع اْلَبْيُت ِفي َوَسِط 
ااْلَرْ ِض ألنَُّه اْلَمْوِضُع الَِّذي ِمْن 
َولَِيُكوَن  ااْلَْرُض،  ُدِحَيِت  َتْحتِِه 
َو  اْلَمْشــِرِق  الَِْهــل   اْلَفــْرُض 

اْلَمْغِرِب ِفي َذلَِك َسَواًء …«.6

2 � مك��ة حتظى بدع��اء إبراهيم 
اخلليل7 :

تاريخها  خالل  مكة  أسهمت 
في عطــاء حضاري  العتيــق 
أعقــاب  فــي  وذلــك  كبيــر، 
الخليل7 فقد  إبراهيــم  دعاء 
أصبحت مدينًة أو بلدًا يؤّسس 
لحضارة دينّية في بقعة جبلّية، 
وواد غير ذي زرع، وهو الذي 
دعائه  إبراهيم7 فــي  أراده 

حيث قــال: )…َربِّ اْجَع��ْل َهَذا 
اْلَبَلَد…(.7

3 � البلد األمني:
تمتاز هذه المدينة المقّدســة 
وحــدود الحرم فــي أطرافها 
باألمن، فليــس ألحد الحّق أن 
والجور،  بالظلم  المكان  يدّنس 
وكّل من التجأ إليه فسيكون في 
كامل األمن واألمان، ويشــمل 
ذلك الحيوان والنبات، فاليجوز 
ألحد أن يتعّرض لها باإلساءة 
واألذى، فــال يقتــل حيوانًا أو 
فيسلب  نباتًا  يقطع  يؤذيه، وال 
منــه الحياة، قــال تعالى: )…

َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد…(،8 وقال 

أيضًا في آية ُاخــرى: )َو هَذا 
اْلَبَلد ِ األِمين         (.9

ويؤّكد في آيــة ثالثة أّن من 
انتهك حرمة الحرم; ســيواجه 
بانتقام إلهــي أليم، قال تعالى: 
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)َو َمْن ُيِرْد ِفيِه بِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه 
ِمْن َعذا   ٍب أِليمٍ (.10

4 � سالمة االقتصاد واملوارد:
ومــن الخصائــص ااُلخرى 
التــي تتمّيز بها هــذه المدينة 
المقّدسة، أّن سكانها يتمّتعون 
طّيبة،  وموارد  سالم  باقتصاد 
أعطاهــم اهلل تعالى هذه النعمة 
المباركــة، قال تعالــى: )… َو 
اْرُزْق َأْهَل��ُه ِم��َن الثََّمراِت…(،11 

وقــال تعالى في آيــة ُاخرى: 
)… ُيْجَبي إَلْيه ِ َثَمراُت ُكلِّ َش��ْي ٍء 

ِرْزقً ِمْن َلُدنَّا…(.12

5 � إشتياق القلوب إليها:
ومن خصائصهــا أّن قلوب 
ماليين المســلمين تهفو إليها، 
وفي كّل عــام يحظى بعضهم 
المشــاعر  لحضور  بالتوفيق 
المقّدســة فيهــا، قــال تعالى: 

)..َفاْجَع��ْل أْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي 
إَلْيِهْم…(.13

6 � تساوي الناس فيها:
فالذين َير ِدون مكة المشرفة 
ألداء المشــاعر من غير أهلها، 
ال فرق بينهــم وبين المقيمين 
)…َس��واًء  تعالــى:  قــال  فيها، 
اْلعاِكُف ِفي��ِه َو اْلباِد…(،14 وقد 

جاء فــي الروايــة: »فالعاكُف 
المقيــُم به، والبادي الذي يحّج 

إليه من غير ِ أهلِه«.15

7 � أولياؤها من املّتقني:
وجاء في الكتــاب الكريم أّن 
المتوّلين لهذه المدينة يجب أن 
يكونوا من المّتقين الصالحين، 
قال تعالى: )…َو ما كاُنوا أْوِلياَءُه 
اْلُمتَُّق��وَن…(،16  إلَّ  أْوِلي��اُؤُه  إْن 

وســّر هذه المسألة هو أن مّكة 
والمسجد الحرام والكعبة ليست 
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مجــّرد مدينة أو أثــر تاريخي 
يتوجب علــى المتصّدين له أن 
يبذلوا الجهــد لحفظه وصيانته 
وحســب، بل هي قاعدة الهداية 
والتربية، ومركز إشــعاع للعلم 
والثقافة، ومنه ينتقالن عن طريق 

الحجيج إلى أنحاء العالم كاّفة.

8 � فيها أّول بيت وضع للناس:
فمــن خصائص هذه المدينة 
المقّدســة وقــوع الكعبة فيها، 
وهي أّول بيــت وضع للناس، 
ونتيجة ذلك هو أّن كّل مســلم 
له تعّلق خاّص ببيته الذي هو 
بيت اهلل ســبحانه، فال يشــعر 
بالغربة فيه، قــال تعالى: )ِإنَّ 
َل َبْي��ٍت ُوِض��َع ِللنَّ��اِس َللَّ��ِذي  َأوَّ

َة ُمَباَركً…(.17 ِبَبكَّ

9 � هدًى للعاملني:
منار هــدًى ومركز  فالكعبة 

إلى  الدينّية  للهدايــة  إشــعاع 
َل َبْيٍت… َو  أرجاء العالم: )ِإنَّ َأوَّ

ُهدًي ِلْلعاَلِميَن(.

عالمية  والّرسول9 رسالته 
هي: )َتباَرَك الَِّذی َن��زََّل اْلُفْرقاَن 
ِلْلَعاَلِمي��َن  ِلَيُك��وَن  َعْب��ِدِه  َعَل��ي 

َنِذيرًا(.18 )َوما أْرَسْلناَك ِإلَّ َكافًَّة 

ِللنَّاِس َبِشيرًا َو َنِذيرًا(.19

أنزله اهلل  الكريم  والقرآن 
تعالى لهداية عموم البشر: )َشْهُر 
اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُاْنِزَل  الَِّذی  َرَمضاَن 

ُهَو  )…إْن  ِللنَّاِس…(،20  ُهدًي 

ِلْلعاَلِميَن(.21 وبناءًا  ِذْكري  ِإلَّ 

على ما تقّدم فإّن اإلسالم دين 
عالمي، والرسول9 إّنما بعث 
هذا  ومثل  كاّفة،  الناس  لهداية 
ثابت  مركز  إلى  يحتاج  الدين 
والتغيير،  للتحّول  قابل  وغير 
الدين  هذا  مِحّبو  يستطيع  كي 
في  يجتمعوا  أن  ومــؤّيــدوه 
في  ويتحّدثوا  المركز،  هذا 
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والسياسّية  العلمّية  المسائل 
والدينّية،  ــة  واالقــتــصــادّي
ووجهات  الخبرات  ويتبادلوا 
النظر المختلفة التي تسهم في 
والصعوبات  مشكالتهم،  حّل 
التي تعتري حياتهم، قال تعالى: 
َيأُتوَك  باْلَحجِّ  النَّاِس  ِفي  أذِّْن  )َو 
ِرجاًل َو َعلي ُكلِّ ضاِمٍر َيأِتيَن ِمْن 

َمناِفَع  ِلَيْشَهُدوا  ٭  َعِميٍق  َفجٍّ  ُكلِّ 

أيَّاٍم  ِفي  اْس��َم اهلِل  َيْذُكُروا  َو  َلُهْم 

َمْعُلوماٍت(.22

من هنــا جعل اهلل ســبحانه 
رابطة تشّد المسلمين إلى هذا 
المركز، فهم يتوّجهون إليه كّل 
إقامة  مــّرات عند  يوم خمس 
الصــالة، ويجعلــون وجــوه 

موتاهم إليه عند الدفن.

10 � الكعبة طاهرة مطهرة:
فالكعبــة والمســجد الحرام 
مطّهــران بأمــر ِ اهلل تعالى من 

كّل دنس ورجس، ومن يدخل 
فإّنــه يطّهر من  الحرام  البيت 
الذنوب، ويــرّد إلى أهله وهو 
له كّل ذنــب«.23 كما  »مغفوٌر 

ورد في الحديث.
واألمر فــي هذه الطهارة هو 
من عنــداهلل تعالــى: )َو َعِهْدنا 
إَلي إْبراِهيَم َو ِإْس��ماِعيَل أْن َطهِّرا 

عِ  
َّ
اِئِفيَن َو اْلعاِكِفيَن َو الرُّك  ِللطَّ

َ
َبْيِتی

ُجوِد(.24 السُّ

ولــو أردنا أن نســتلهم من 
الكتــاب الكريم، لنــدرك دور 
المؤمن،  تطهير  في  المســجد 
فإّننا ســنجد أّنــه يقول حول 
َس  بناء مسجد قبا: )َلَمْسِجٌد أسِّ
ِل َي��ْوٍم أَحقُّ  َعَلي التَّْق��َوي ِمْن أوَّ

أْن َتُق��وَم ِفي��ه( ثــم يقول: )…

ِفيِه ِرجاٌل ُيِحبُّوَن أْن َيَتَطهَُّروا…( 

وفــي النتيجــة: )َو اهلُل ُيِح��بُّ 
هِِّريَن(.25 اْلُمطَّ

ومنه نســتنتج أّن هذا البيت 
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المســلمون،  يدخله  حتى  ُبني 
أدران  أنفســهم من  ويطّهروا 
الشرك والذنوب، لينالوا محّبة 

خالقهم.

11 � الكعبة قيام للنّاس:
فقد جعل القرآن الكريم بقاء 
ببقاء  المجتمع اإلسالمي رهنًا 
الكعبة، قــال تعالى: )َجَعَل اهلُل 
ِقيام��ً  اْلَح��راَم  اْلَبْي��َت  اْلَكْعَب��َة 

ْهَر اْلَحراَم…(.26 ِللنَّاِس َو الشَّ

هذه اآليــة تبّيــن أّن الناس 
إذا اهتّمــوا بالحــّج والكعبــة 
واســتفادوا من هــذا التجّمع 
الديني الكبير على طريق تحّقق 
أهداف الّرسول األعظم9 فإّن 
المادّيــة واالجتماعّية  حياتهم 
والسياســّية ســتصان مــن 
التفــّرق واالختــالف، وتحفظ 
من التشــّتت واالنفصال، وقد 
عّبــر اإلمام جعفــر بن محمد 

الصادق7 عن هــذه الحقيقة 
القرآنّيــة بقوله: »اليزال الدين 
قائمًا ما قامت الكعبة«.27 ويقول 
أميرالمؤمنيــن7 في وصيته 
»اهلل اهلل في  ألوالده وأصحابه: 
بيــت رّبكم التخلــوه ما بقيتم 
فإّنــه إن تــرك لم ُتناظروا…
«،28 وجــاء أيضــًا في حديث 
آخــر: »أما إّن الناس لو تركوا 
حّج هذا البيت لنزل بهم العذاب 

وما نوظروا«.29
نســتخلص ممــا تقــّدم أّن 
عــدم االعتنــاء بالكعبــة وأّن 
إهمال الحّج نقض للعهد مع اهلل 
أركان  وإهمال ألحد  سبحانه، 
ديننــا المهّمــة، والريــب أّن 
إلهماله دورًا تخريبّيًا كبيرًا في 
إضعاف قواعد اإلسالم وتبديد 
قواه، لذلك اّتخذت وسائل في 
هذا المجــال؛ منهــا: أّنه على 
الدول اإلسالمّية في حال عدم 
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االعتناء بالحــج، وترك زيارة 
بيــت اهلل الحرام أن يرســلوا 
المســلمين إلى الحج، وُينفقوا 
عليهــم مــن بيت المــال، كي 

ال يبقى بيت اهلل مهجورًا.30

12 � الكعبة بيت عتيق:
فهي بيت ُحــّر، وهي محور 
الحرّيــة، قــال تعالــى: )…َو 
ُفوا ِباْلَبْيِت  وَّ ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َو ْلَيطَّ

اْلَعِتيق ِ(.31

ويقول اإلمام الباقر7 حول 
ســبب تســمية الكعبة بالبيت 
العتيق: »هو بيت ُحّر عتيق من 

الّناس لم يملكه أحد«.32
محــور  الكعبــة  أّن  وبمــا 
التوحيد، والتوحيد ينطوي على 
التخّلص من كّل أنواع العبودّية 
إاّل هلل تعالى، لــذا يمكن القول: 
إّن الكعبة محور الحرّية، يقول 
اإلمام علي7 : »َواَل َتُكْن َعْبَد 

َغْير َِك وَقْد َجَعَلَك اهلُل ُحّرًا«.33

13 � الكعبة مثابة للناس:
للناس  إذ هي مرجع ومأمن 
كاّفة، قال تعالــى: )َو ا ِْذ َجَعْلَنا 
 34،)… ً اْلَبْيَت َمثاَبًة ِللنَّاِس َو أْمن

فالذي يتوجه إلى البيت ويزوره 
إلى وطنه األصلي  فكأّنما عاد 

وبالنتيجة عاد إلى أصله.
عــن رســول اهلل9 مخاطبًا 
لمكة: »إّني ألعل�م أّنك حرم اهلل 
وأمن�ه وأح�ّب البل�دان إلى اهلل 

تعالى«.35
ــه9 وكــــان واقــفــًا  ــن وع
مّكة:  سوق  في  بالحزورة،36 
أرض اهلل،  لخير  إّن��ك  »واهلل 
وأحّب األرض إلى اهلل عّزوجّل ، 
ما  منك  ُاخرجُت  أّن��ي  ول��وال 

خرجت«.37
ويقول اإلمــام الصادق7 : 
»أح�ّب األرض إل�ى اهلل تعال�ى 
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مّك�ة، وم�ا ترب�ة أح�ّب إلى اهلل 
عّزوج�ّل من تربته�ا، وال حجر 
م�ن  عّزوج�ّل  إل�ى اهلل  أح�ّب 
حجرها، وال شجر أحّب إلى اهلل 
عّزوجّل من ش�جرها، وال جبال 
أحّب إلى اهلل عّزوجّل من جبالها، 
وال ماء أحّب إلى اهلل عّزوجّل من 

مائها…«.38

مّكة موض��ع إلقامة احل��ج وحمور 
لنشر الثقافة الدينّية:

المقّدســة  مّكــة  تمتلــك 
خصائص الشــرف ومقومات 
العظمة من جهــة، كما حظيت 
من جهة ُاخــرى بأهمية أكثر 
إلقامــة مراســم الحــج فيها، 
فالحج هو الذي جعل من هذه 
أثرها  المدينة محــورًا وعّمق 
الثقافي واألخالقــي في العالم 
اإلســالمي، وأّهلهــا ألداء هذا 

الدور على أحسن وجه.

لقد أوجب اهلل تعالى الحّج على 
المستطيع من الناس في قوله: 
ِ َعَلي النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن 

َّ
)َو هلِل

اْس��َتطاَع إَلْيِه َس��ِبيًا…(،39 لكي 

يجتمع المســلمون في موسم 
الحّج كّل عام وفي أيام خاّصة 
مــن كّل أرجاء العالم عند هذه 
البقعة المقّدسة، فيؤّدوا مناسك 
الفريضة  وتلك  الحّج،  فريضة 
واجبة على كّل مسلم مستطيع 
مّرة واحدة فــي حياته، ولهذا 

قيل لها: »عبادة العمر«.
إّن الروايات واألخبار الواردة 
عن الرســول األكرم9 وأهل 
بثمرات  البيت: والمتعّلقــة 
أّن  تبّيــن  الحــّج،  وبــركات 
الحّج قاعدة أساســّية للتحّول 
الروحي واألخالقي للمسلمين؛ 
ففــي كّل عام يجــب على من 
تتوّفر فيهم شروط االستطاعة 
أن يؤّدوا المناســك المقّدسة، 
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الذنوب،  أنفسهم من  ويطّهروا 
ويبتعــدوا عن الخطايــا التي 
النهج  ويختــاروا  اقترفوهــا، 
الصحيح في الحياة، ثم يعودوا 
فينقلوا هذا التحّول إلى عوائلهم 
في  ومعاريفهم  وأصدقائهــم 
أماكن مختلفة من العالم، وبذلك 
يسهم الحّج في بسط التهذيب 

الخلقي والروحي للمسلمين.
الموضوع  توضيــح  وألجل 
البــّد من اإلشــارة إلى بعض 
الثمرات والنتائج المترّتبة على 
الحــّج، والواردة في األحاديث 
عــن  المنقولــة  والروايــات 
رسول اهلل9 وأهل البيت: .

بركات الحج

إذا أنجــز الحــاج حّجه إلى 
بيت اهلل بشــكل صحيح ُتراعى 
فيــه اآلداب الخاّصــة بالحّج 
والمشاعر، وبعبارة ُاخرى إذا 
أّدى مشــاعر الحّج بشــرطها 
وشروطها، فسوف تترّتب عّدة 
آثــار وثمرات مهّمة يســتفيد 
منها الحاج في دنياه وآخرته، 

وفيما يلي نذكر بعضها:

1 � غفران الذنوب:
يــؤّدي  حينمــا  الحــاج  إّن 
المناســك ويعيشــها، يشطب 
علــى ماضيه غيــر الصحيح 
بخّط البطــالن، ويمهد الطريق 
لحيــاة صحيحــة يراعى فيها 

الدين ومبادؤه الحّقة.
»أيُّ  رســول اهلل9 :  قــال 
َرُج�ل َخَرَج ِم�ْن َمنز ِ لِه حاّجًا أو 
ُمْعَتِمرًا، َفُكلَّما َرَفَع َقَدمًا َوَوَضَع 
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َقَدمًا تناَث�َرِت الذُّنوُب ِمْن َبَدِنِه 
�َجر ِ،  َكم�ا َيَتناَثُر الَوَرُق ِمَن الشَّ
َف�إذا َوَرَد الَمديَن�َة َوصاَفَحني 
الَمالِئَك�ُة  صاَفَحْت�ُه  �الم ِ  بالسَّ
�الم ِ، فإذا َوَرَد ذا الُحَلْيَفِة،  بالسَّ
واْغَتَس�َل َطهَّ�َرُه ِم�َن الذُّنوب ِ، 
َجِديَدي�ن ِ  َثوَبي�ن ِ  َلِب�َس  وإذا 

َجدََّد اهلُل َلُه«.40
وقال اإلمام جعفر بن محمد 
الصادق7: »من حّج يريد اهلل 
عّزوج�ّل و ال يريد ب�ه رياًء وال 

سمعًة غفر اهلل له البّتة«.41
وقال رسول اهلل9: »من حّج 
البي�ت فل�م يرفث ولم يفس�ق، 
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رجع كما ولدته ُاّمه«.42
ويقــول أيضــًا فــي حديث 
آخر: »معاِش�َر الّناس ِ، ما َوَقَف 
ِبالَمْوِق�ِف ُمؤِمٌن إاّل َغَف�َر َلُه ما 
َس�َلَف ِمْن َذْنِبِه إل�ى َوْقِتِه ذِلَك 
ُتُه اس�ُتؤِنَف  فإذا انَقَض�ْت َحجَّ

َعَمُلُه«.43
ومّما تقّدم نســتنتج أّن أداء 
الحــّج بشــكله الصحيح الذي 
يقبلــه اهلل تعالى، يكــون ثوابه 
الذنــوب والدخول في  غفران 

حياة جديدة ومنهج جديد.

2 � دخول اجلّنة :
جعــل تعالــى ثــواب الحّج 
المبــرور والمقبــول دخــوَل 
الجّنة، ولعّل الســبب في ذلك 
البيت حينما  أّن صاحــب  هو 
يحّل عليه أحٌد ضيفًا، يســعى 
إلــى أن ُيقريــه بأحســن ما 
لديه من الغــذاء، وأن يوّفر له 

أحسن االمكانات المتاحة لديه، 
والحاج هــو ضيف اهلل القاصد 
الكريم  العفّو  بيته، وهو تعالى 
الذي ال يخيب مــن دعاه، وال 
يرّد من رجاه، ونحن نخاطبه 
تعالــى في الدعــاء فنقول: »يا 

أكرم األكرمين«.
والجّنة التي وعد اهلل تعالى بها 
عباده المؤمنين والمحســنين، 
هي خير مــا يحبو به ضيوف 
بيته، قال رسول اهلل9: »الحّج 
إاّل  ج�زاء  ل�ه  لي�س  المب�رور 

الجّنة«.44

3 � النورانّية:
إّن األفــراد الذين يوفقهم اهلل 
ألداء فريضة الحّج، يستطيعون 
ويغسلوا  نفوسهم  يطّهروا  أّن 
الصافي  الحّج  ببحر  أرواحهم 
إلى  ثانية  ويعــودوا  الــزالل، 
الحياة، وقد استعادوا فطرتهم 
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نورانّية  واكتســبوا  األولّيــة، 
هي  النورانّية  تلــك  قلوبهــم، 
أجرهم من اهلل تعالى، ويمكنهم 
المحافظة عليهــا بالعمل وفق 
مبــادىء اإلســالم ومنهجــه 
القويــم، ومــن الواضــح أّن 
اقتراف الذنــوب يقّلل من تلك 
النورانّيــة، واالســتمرار فيها 
يزيلها إلــى األبد، يقول اإلمام 
»الحاج  الصــادق7:  جعفــر 
الي�زال علي�ه نور الح�ّج ما لم 

يلّم بذنب«.45

4 � احلصول على خري الدارين:
قال رســول اهلل9: »من أراد 
الدنيا واآلخرة فليؤم هذا البيت، 
فم�ا أت�اه عب�د يس�أل اهلل دنيا 
إاّل أعط�اه اهلل منها، وال يس�أله 

آخرة إاّل اّدخر له منها«.46
قال9  آخــر  وفــي حديث 
لعثمان بن أبي العاص: »واعلم 

أّن العم�رة هي الح�ّج األصغر، 
وأن عم�رة خير م�ن الدنيا وما 
فيها، وحّجة خير من عمرة«.47

5 � طمأنينة القلب:
فلسفة تشــريع فريضة  من 
تعالى،  ذكــر اهلل  إقامة  الحــّج 
فقد جــاء عن رســول اهلل9 
جع�ل  »إّنم�ا  حديــث:  فــي 
الط�واف بالبيت وبي�ن الصفا 
والم�روة ورم�ي الجمار إلقامة 

ذكر اهلل«.48
وجــاء فــي القــرآن الكريم 
أّن ذكر اهلل تعالــى باعث على 
طمأنينــة القلــب )أَل ِبِذْكرِ اهلِل 
َتْطَمِئ��نُّ اْلُقُل��وُب(،49 ومع النظر 

إلى هذه المقّدمة وإلى ما قاله 
اإلمام الباقر7: »الحّج تسكين 
القلــوب«،50 يتبّيــن أن إحدى 
القلب،  طمأنينة  الحــّج  ثمرات 
التي تعّد من أهــّم ما يحتاجه 
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أبناء البشرّية في هذا اليوم.

6 � جمالسة النبيني والصاحلني:
قــال اإلمــام الصــادق7: 
»لما حّج موس�ى7 نزل عليه 
جبرئي�ل فق�ال ل�ه موس�ى: يا 
جبرئيل! ما لمن حّج هذا البيت 

بنّية صادقة ونفقة طيبة؟
تعالى،  إل��ى اهلل  فرجع  قال: 
له:  ق��ل  إل��ي��ه:  ف��أوح��ى اهلل 
مع  األعلى  الرفيق  في  أجعله 
والشهداء  والصديقين  النَّبيين 
ُاولئك  وحسن  والصالحين 

رفيقًا«.51

7 � األمن من العذاب:
روي عن اإلمام الباقر7 أّنه 
قال: »من دخل هذا البيت عارفًا 
بجميع ما أوجبه اهلل عليه، كان 
آمن�ًا ف�ي اآلخ�رة م�ن العذاب 

الدائم«.52

جعفــر  اإلمــام  وعــن 
تعالى:  قولــه  الصادق7 في 
)َو َم��ْن َدَخَل��ُه كاَن آِمن��ً( قال: 
»م�ن دخ�ل الح�رم م�ن الناس 
مس�تجيرًا ب�ه فه�و آم�ن م�ن 

سخط اهلل…«.53
جعفــر  اإلمــام  ويقــول 
الصادق7: »… وعليكم بحّج 
ه�ذا البي�ت فأدمنوه، ف�إّن في 
إدمانكم الحّج دفع مكاره الدنيا 
عنكم، وأهوال يوم القيامة«.54

8 � علّو الدرجات يف اجلّنة:
»الحاج   : رسول اهلل9  يقول 
ف�ي ضم�ان اهلل مقب�اًل ومدبرًا، 
ف�إن أصابه في س�فره تعب أو 
نصب غفر اهلل له بذلك سيئاته، 
وكان ل�ه بكّل ق�دم يرفعه ألف 
أل�ف درج�ة ف�ي الجّن�ة، وبكّل 
قط�رة تصيب�ه م�ن مط�ر أجر 

شهيد«.55
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9 � استجابة الدعاء:
ومن ثمرات الحّج اســتجابة 
الدعــاء، قــال رســول اهلل9: 
ُمْس�َتجاَبٌة:  َدَع�وات  »َث�الُث 
ُدع�اُء الحاجِّ ف�ي َتَخلُّ�ِف أهِلِه، 
وُدعاُء الَمري�ض ِ فال تؤذوُه وال 

ُتضِجروُه، وُدعاُء الَمْظلوم ِ«.56
وقــال فــي حديــث آخــر: 
َوْف�ُد اهللِ،  والُعّم�اُر  »الُحّج�اُج 
وَس�أُلوُه  َفأجاب�وُه،  َدعاُه�ْم 

َفأعطاُهم«.57

10 � نفي الفقر:
قال رسول اهلل9: »ُحّجوا َلن 

َتفَتِقروا«.
بن  علي  أميرالمؤمنين  وقال 
أبي طالــب7: »إنَّ أفَض�َل ما 
لوَن إلى اهللِ  الُمَتَوسِّ ِبِه  �لَ  َتَوسَّ
ُس�بحاَنُه وَتعال�ى، اإليم�اُن بِه 
الَبْي�ِت  َوَح�جُّ  وبَرس�وِلِه،… 
واعِتم�اُرُه، فإنَُّهما َينِفيان ِ الَفْقَر 

وَيْرَحضان ِ الذَّْنب«.58

11 � سالمة األبدان:
عن اإلمام جعفر الصادق7 
قال: قال علي بن الحسين8: 
»حّجوا واعتمروا، تصّح أبدانكم، 
وتكفون  أرزاق��ك��م،  وتتسع 

مؤونات عيالكم… «.59

12 � الوقاية من اهلالك والعذاب:
عن اإلمام جعفر الصادق7 
قال: »كان في وصّية علي7 : 
رّبك�م  بي�ت  ح�ّج  تدع�وا  ال 

فتهلكوا«.60
وعن اإلمام جعفر الصادق7 
أيضــًا أّنه قال: »لوترك الناس 
الح�ّج لما نوظ�روا العذاب« أو 

قال: »أنزل عليهم العذاب«.61
ومّما تقّدم ذكره، وما يستفاد 
بفلسفة  المتعّلقة  الروايات  من 
الحّج وأسرار أعماله المختلفة، 
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مثل: التوبة قبل الســفر، ودفع 
وتطهيــر  المالّيــة،  الحقــوق 
األمــوال، وتحصيل اإلخالص 
وإنجاز األعمال هلل، والتزّود من 
أطيب الزاد، وإعانة األصحاب، 
واالحتراز من العجلة، ومراعاة 
الكبار،  واحتــرام  المرضــى، 
الصاحب  مع  الخلق  وحســن 
إلى  السفر، وعدم اإلساءة  في 
وقراءة  والتصــّدق،  اآلخرين، 
المنزل  من  عندالخروج  الدعاء 
وعلى طول الســفر وغيره… 
نستخلص أّن الحّج أحد القواعد 
المهّمة في تغيير الذات، وإحداث 
واألخالقي  الروحــي  التحّول 
للفرد المســلم، وأّن مناســك 
الحّج هي في الحقيقة مناســك 
الحياة اإلســالمّية الصحيحة، 
ففي الحــّج تتمّثل الحياة الدنيا 
واآلخرة جنبــًا إلى جنب، فهو 
للنفس، وتربية  تربية وتهذيب 

وهو  وسياســّية،  اجتماعيــة 
باعث للشعور باألخّوة، وتعّلم 
النظم والترتيــب، وهو مجمع 
لتوحيــد اآلراء والقلــوب في 
مجاالت متعــّددة، وهو محور 
والزلفى  الخالــق  للقرب مــن 
ذلك وغيره  تعالى، ولكّل  لديه 
جعــل اهلل تعالى الحــّج مركزًا 
الجتماع المســلمين: )ِلَيْشَهُدوا 

َمناِفَع َلُهْم…(.

ومن مجمل ما ذكرناه يمكن 
القــول: إّن مّكة هــي عاصمة 
اإلســالمي،  العالم  في  الثقافة 
وهي قاعــدة قوّيــة ومحكمة 
لتطهير الروح وسمّو األخالق، 
فإذا أحسّنا االستفادة من هذه 
الفريضة العظيمة، أمكننا بلوغ 

األهداف المذكورة بكّل يسر.

٭    ٭    ٭
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أخيرًا، وألجل حسن الختام لهذا المقال المتواضع، أذكر حديثًا 
لإلمــام جعفر بن محمد الصادق7 يبّين طريق وأســلوب الحّج 

الصحيح، أو الحّج المبرور.
ْد َقْلَبَك هلل َتَعاَلى ِمْن ُكلِّ  قال الصادق7: »إَِذا أَرْدَت اْلَحــجَّ َفَجرِّ
ْل َعَلْيِه ِفي َجِميع ِ  ْض ُاُموَرَك إَِلى َخالِِقَها، َوَتَوكَّ َشاِغل ٍ َو ِحَجاٍب، َو َفوِّ
ْنَيا  َحَرَكاِتَك َو َســَكَناِتَك، َوَســلِّْم لَِقَضائِِه َوُحْكِمِه َوَقَدر ِِه، َوَدع ِ الدُّ
اَحَة َواْلَخْلَق َواْخُرْج ِمْن ُحُقــوٍق َتْلز ُِمَك ِمْن جَهِة اْلَمْخُلوقِيَن،  َوالرَّ
ِتَك َوَشَباِبَك َوَمالَِك  َوال َتْعَتِمْد َعَلى َزاِدَك َوَراِحَلِتَك َوأْصَحاِبَك َوُقوَّ
َمَخاَفــَة أْن َيِصيَر َذلَِك َعــُدّوًا َوَوَبااًل، َفإنَّ َمــن ِ ادََّعى ر َِضى اهلل 
َواْعَتَمَد َعَلى َما ِسَواُه َصيََّرُه َعَلْيِه َوَبااًل َوَعُدّوًا، لَِيْعَلَم أنَُّه َلْيَس َلُه 
ِعدَّ اْستِْعَداَد  ٌة َوال ِحيَلٌة َوال الََِحد إالَّ بِِعْصَمةِ اهلل َوَتْوفِيِقِه، َفاْســتَ ُقوَّ
ْحَبــَة َوَراع ِ أْوَقاَت َفَراِئض ِ اهلل  ُجوَع َوَاْحِســن ِ الصُّ َمْن ال َيْرُجو الرُّ
ْبر ِ  َوُســَنن ِ َنبِيِِّه9 َوَما َيِجُب َعَلْيَك ِمــَن األَدب ِ َو ااِلْحتَِمال ِ َوالصَّ
اِد َعَلى َدَوام ِ األْوَقات ِ، ُثمَّ  َخاَوِة َوإِيَثار ِ الزَّ َقِة َوالسَّ ــفَ ْكر ِ َوالشَّ َوالشُّ
َفا  ْدق ِ َوالصَّ اْغِسْل بَِماِء التَّْوَبِة اْلَخاِلَصِة ُذُنوَبَك، َواْلَبْس ِكْسَوَة الصِّ
َواْلُخُضوع ِ َواْلُخُشــوع ِ، َواْحر ِْم ِمْن ُكلِّ َشــْيء َيْمَنُعَك َعْن ِذْكر ِ اهلل 
َوَيْحُجُبَك َعْن َطاَعتِِه، َوَلــبِّ بَِمْعَنى إَجاَبة َصاِدَقة َصافَِية َخاِلَصة 
ــكًا باْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى، َوُطْف  َحاَنُه ِفي َدْعَوِتَك ُمَتَمسِّ َزاِكَية هلل ُســبْ
بَِقْلِبَك َمَع اْلَمالئَِكِة َحْوَل اْلَعْرش ِ َكَطَواِفَك َمَع اْلُمْســلِِميَن بَِنْفِســَك 
ِتَك،  أ ِمــْن َحْولَِك َوُقوَّ َحْوَل اْلَبْيــِت، َوَهْرو ِْل َهَربًا ِمْن َهَواَك َوَتَبرَّ
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َواْخُرْج ِمْن َغْفَلِتَك َوَزالَِّتَك ِبُخُروِجَك إَلى ِمنَى، َوال َتَتَمنَّ َما الَيِحلُّ 
ْد َعْهَدَك ِعْندَ اهلل  َلَك َوال َتْسَتِحقُُّه، َواْعَتر ِْف باْلَخَطاَيا بَِعَرَفات، َوَجدِّ
ْب إَلْيِه َواتَِّقِه بُِمْزَدلَِفَة، َواْصَعْد ِبُروِحَك إَلى اْلَماَلِ  بَوْحَدانِيَّتِــِه َوَتَقرَّ
َمع ِ َعْنَك  األْعَلى ِبُصُعوِدَك إَلى اْلَجَبــل ِ، َواْذَبْح َحْنَجَرَة اْلَهَوى َوالطَّ
ِميَمَة ِعْنَد  َناَءَة، َوالذَّ َهَواِت، َوالَخَساَسَة، َوالدَّ بِيَحِة، َواْرم ِ الشَّ ِعْنَد الذَّ
اِهَرَة َواْلَباِطَنَة ِبَحْلق ِ َشــْعر َِك،  َرْمي ِ اْلِجَمــار ِ، َو اْحلِق ِ اْلُعُيوَب الظَّ
ر ِِه َوِكالَءتِِه ِمــْن ُمَتاَبَعِة ُمَراِدَك  َواْدُخْل ِفي أَمان ِ اهلل َوَكَنِفِه َوَســتْ
بُِدُخول ِ اْلَحــَرم ،ِ َو ُدُخول ِ اْلَبْيِت، ُمَتَحقِّقًا لَِتْعِظيم ِ َصاِحبِِه َوَمْعِرَفِة 
تِِه،  َجاللِِه َوُسْلَطانِِه، َواْسَتلِم ِ اْلَحَجَر ر ًِضى بِِقْسَمتِِه َوُخُضوعًا لِِعزَّ
َك لِلَِقائِِه َيْوَم  َوَدْع َما ِســَواُه ِبَطَواِف اْلَوَداع ِ، َوأْصِف ُروَحَك َوِسرَّ
َفا، َوُكْن بَمْرأى ِمــَن اهلل َنقِّيًا ِعْنَد اْلَمْرَوِة،  َتْلَقــاُه ِبُوُقوِفَك َعَلى الصَّ
ِتَك َهِذِه َوَوَفاِء َعْهِدَك الَِّذي ُعوِهْدَت بِِه َمَع  َواْسَتِقْم َعَلى َشْرِط َحجَّ

َربَِّك َوُاوِجْبَت َلُه إَلى َيْوم ِ اْلقَِياَمِة.
اَعاِت  ــهُ ِمْن َجِميع ِ الطَّ َواْعَلــْم أنَّ اهلل َلْم َيْفرض ِ اْلَحجَّ َوَلْم َيُخصَّ
ِ َعَلي النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن 

َّ
بِاالَِْضاَفِة إَلى َنْفِســِه بَِقْولِِه َتَعاَلى: )َو هلِل

اْسَتطاَع إَلْيِه َسِبيًا( َو ال َشَرَع َنبِيُُّه9 ُسنًَّة ِفي ِخالل ِ اْلَمَناِسِك َعَلى 

َتْرتِيِب َما َشَرَعُه إاِّل لالْستِْعَداِد َواالَِْشاَرِة إَلى اْلَمْوِت َواْلَقْبر ِ َواْلَبْعِث 
ْبق ِ ِمْن ُدُخول ِ اْلَجنَِّة أْهُلَها، َوُدُخول ِ النَّار ِ  َواْلقَِياَمِة َوَفْضل ِ َبَيان ِ السَّ
لَِها إَلى آِخر َِها الُِولِي األْلَباب ِ  أْهُلَها، بُِمَشاَهَدِة َمَناِسِك اْلَحجِّ ِمْن أوَّ

َوُاولِي النَُّهى«.62
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