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  من ال يمر بميقات وال بما يحاذيه
  آية اهللا الشيخ جعفر السبحاني

  
جيب عليه اإلحرام لعمرته ) النائي(اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ اآلفاقي 

ملن مير ) صلى اهللا عليه وآله(من أحد املواقيت اخلمسة اليت وقّتها رسول اهللا
ما إذا كان احلد الفاصل بني امليقات ، أو مما حياذيها حماذاة عرفية، ك١ا

  .ومهلّه، بضع كيلومترات
أخرج الكليين بسند صحيح عن عبداهللا بن سنان الثقة عن اإلمام 

من أقام باملدينة شهراً وهو يريد احلج، مثّ بدا له : قال)عليه السالم(الصادق
أن خيرج يف غري طريق أهل املدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من 

  .٢ة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداءمسري
ولعلّ احلد الفاصل بني املدينة ومسجد الشجرة يوم ذاك، كان ستة أميال، 

                                       
  .وغيرها ٣و  ٢من أبواب المواقيت ، الحديث ،  ١، الباب  ٨: الوسائل ) ١(
  .١من أبواب المواقيت ، الحديث  ٧، الباب  ٨: الوسائل ) ٢(
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فلذلك أمر اإلمام باإلحرام بعد االبتعاد عن املدينة، مقدار ستة أميال، ليكون 
  .املهلّ حماذياً للمسجد

ال مبا حياذيه حماذاة إنما الكالم إذا ورد عن طريق ال مير بامليقات، و
  .عرفية، فيقع الكالم يف مهلِّه

وال يكون حماذياً لواحد منها  ١فإن قلنا بعدم تصور طريق ال مير بامليقات
حبجة أنّ املواقيت حميطة باحلرم من اجلوانب، وقلنا بكفاية مطلق احملاذاة، وإن 

  .كانت عن مسافة بعيدة فيحرم مما حياذي أحد املواقيت
لنا بإمكان طريق ال مير مبيقات وال مبا حياذيه حماذاةً عرفية، عن وأما لو ق

فإنها ليست مبيقات، كما هو » جدة«مسافة قريبة، كما هو احلال يف مدينة 
، فيقع الكالم فيما ٢واضح، وال حتاذي أحد املواقيت كاجلحفة، حماذاة عرفية

  .هو الواجب على الوافدين إىل جدة جوياً أو حبرياً
سألة معنونة يف كلمات الفريقني، وهي ذات قوانني منذ عهد بعيد، وامل

  :وإليك البيان

  اآلراء في المسألة
ولو حاذى ميقاتاً، فميقاته عند احملاذاة، إذ «: »الوجيز«قال الغزايل يف 

املقصود مقدار البعد عن مكة، وإن جاء من ناحية مل حياذ ميقاتاً وال مر به، 
                                       

خالف الفائدة فيه ، إذ وقد اختلفوا في حكم من سلك طريقاً ال يحاذي شيئاً من المواقيت ، وهو : قال المحقّق النراقي ) ١(
وتبعه صاحب العروة الوثقى في مبحث المواقيت ، والتصديق ) ١١/٢٨٣: المستند (المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب 

  .ميدانية ، وأنّي لنا هذه دراسةالعلمي يحتاج إلى 
خرائط الجغرافية أن المطار الحديث ة غير عرفية ، فالظاهر من الاوأما المحاذاة عن مسافة بعيدة ، والتي نسميها محاذ) ٢(

للحجاج و ضفاف البحر ، ومقدم الجسر الكبير تحاذي الجحفة ، فإن الخط الممتد من الجحفة إلى جدة يمر على هذه 
  .األمكنة أو على مقربة منها
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  .»»ذات عرق«أقلّ املواقيت وهو أحرم من مرحلتني فإنه 
لو جاء من ناحية ال حياذي يف طريقها ميقاتاً «: وقال الرافعي يف شرحه

وال مير به، فعليه أن حيرم إذا مل يبق بينه وبني مكة إالّ مرحلتان، إذ ليس 
  .»شيء من املواقيت أقلّ مسافة من هذا القدر

» املواقيت وهو ذات عرق فإنه أقلّ«: مثّ علّق على قول الغزايل يف املنت
سواها من ما إنما كان حيسب أن لو كانت ذات عرق أقلّ مسافة من كلّ 

  .١املواقيت، لكن قد مر أنّ ذات عرق مع يلملم وقرن، متساوية يف املسافة
ما وأما إذا أتى من ناحية ومل مير مبيقات وال : وقال حمي الدين النووي

حرم على مرحلتني من مكة، اعتباراً بفعل لزمه أن ي: حاذاه، فقال أصحابنا
  .٢عمر يف توقيته ذات عرق

والظاهر أنّ فقهاء السنة على قول واحد، وهو اإلحرام على مرحلتني من 
مكة، متسكاً مبا فعله عمر حيث جعل ذات عرق ميقاتاً، ألنه على مرحلتني 

  .من مكة، مثل قرن املنازل ويلملم
  .٣ميقاتاً» ذات عرق«اهللا نص على كون  ولكن الثابت عندنا أنّ رسول

وما ذكره الغزايل من الوجه من أنّ املقصود االبتعاد مبقدار املرحلتني أو 
أزيد، فيكفي اإلحرام من هذا املقدار من البعد، استحسان ال دليل عليه، وال 
ينفي لزوم العود إىل امليقات، وال لزوم اإلحرام من مقدار أبعد املواقيت إذا مل 

  .اوزه ومل يكن حماذياًجي
أنّ ما دلّ على االبتعاد ذا املقدار من املسافة، إنما دلّ : أضف إىل ذلك

  .إذا أحرم من امليقات، ال مطلقاً وإن مل مير على ميقات
                                       

  ٣٣٦ـ  ٢٢٥:  ٣العزيز في شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي ) ١(
  .وهو شرح للمهذب للشيرازي ، ٢٠٣:  ٧المجموع ) ٢(
  .٢من أبواب الميقات ، الحديث  ١، الباب  ٨: الوسائل ) ٣(
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  :وأما فقهاؤنا فلهم قوالن

  اإلحرام من مرحلتين من مكة. ١
حماذياً فقد اختار  إذا سلك طريقاً ال مير فيه على هذه املواقيت وال يكون

ابن اجلنيد ما حكيناه عن فقهاء السنة يف أنه حيرم من مكة بقدر أقرب 
  .١املواقيت إليها فيحرم منه

أنّ هذه املسافة ال جيوز ألحد قطعها إالّ : وذكر الشهيد الثاين يف وجهه
حمرماً من أي جهة دخل، وإنما االختالف يقع يف ما زاد عليها، فهي قدر 

  .٣قريب مما ذكره والده يف املسالك» املدارك«ويف  ٢همتفق علي

  :يالحظ عليه
نّ ما ذكره ليس مربراً لإلحرام من هذه املسافة، إذ ملاذا ال يعود إ: أوالً

وقد عرفت أنّ ما ذكره من أنه ال جيوز قطع هذه املسافة، بال ! إىل امليقات؟
، فال دليل على لزوم إحرام إنما هو فيما إذا أحرم من امليقات ال مطلقاً

  .اإلحرام يف قطع املرحلتني إذا أحرم من غري املواقيت املنصوصة كما سيأيت
  اإلحرام من أدىن احلل :وثانياً

وهناك وجه آخر، وهو اإلحرام من أدىن احلل، من غري فرق بني 
اجلعرانة، أو احلديبية، أو التنعيم، وإن كان الثالث أقرب إىل مكة، فقد ذكره 

، واستحسنه يف »املسالك«ة يف عدة من كتبه، والشهيد الثاين يف العالّم
  :وإليك بعض الكلمات. »املدارك«

ولو مل يؤد إىل احملاذاة فاألقرب إنشاء «: »القواعد«قال العالّمة يف . ١
                                       

  .٤٣:  ٤المختلف ) ١(
  .٢١٦:  ٢المسالك ) ٢(
  .٢٢٤ـ  ٢٢٣:  ٧المدارك ) ٣(
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  ١.»اإلحرام من أدىن احللّ، وحيتمل مساواة أقرب املواقيت
وجه القرب أنه «: ه يف القواعدوقال فخر احملقّقني معلّقاً على قول والد. ٢

ميقات للمضطرين، كالناسي، وهذا الّذي حج على طريق ال يؤدي إىل 
  .ميقات وال إىل حماذاته منهم، لتعذر امليقات، وهو األقوى عندي

  .٢»أنّ االعتبار باحملاذاة إنما هو املساواة: ووجه الثاين
ميقاتاً وال جاز به، ولو مر على طريق مل حياذ «: »التذكرة«وقال يف . ٣

حيرم من مرحلتني، فإنه أقلّ املواقيت وهو ذات عرق، : قال بعض اجلمهور
  .٣»وحيتمل أن حيرم من أدىن احللّ

ولو مر على طريق ال حياذي ميقاتاً، فاألقرب «: »التحرير«وقال يف . ٤
  .٤»اإلحرام من أدىن احللّ

ف ما لو مل حياذ ميقاتاً موضع اخلال«: »املسالك«وقال الشهيد الثاين يف . ٥
ـ والوجه اآلخر أن حيرم من أدىن : فإنه حيرم عند حماذاته ـ إىل أن قال
  .٥»احللّ، عمالً بأصالة الرباءة من الزائد

: واستقرب العالّمة يف القواعد، وولده يف الشرح«: »املدارك«وقال يف . ٦
وجوب وجوب اإلحرام من أدىن احلل، وهو حسن، ألصالة الرباءة من 

  .الزائد
إنّ هذه املسافة ال جيوز قطعها إالّ حمرماً يف موضع املنع، ألنّ : وقوهلم

ذلك إنما ثبت مع املرور على امليقات ال مطلقاً، بل لوال ورود الرواية 

                                       
  .٤١٧:  ١القواعد ) ١(
  .٢٨٤:  ١اإليضاح ) ٢(
  .٢٠٤:  ٧التذكرة ) ٣(
  .١/٥٦٥: التحرير ) ٤(
  .٢١٧ـ  ٢١٦:  ٢المسالك ) ٥(
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يشري إىل صحيحة عبداهللا بن سنان (بوجوب اإلحرام من حماذاة امليقات 
  .١»شة فيه مبثل ما ذكرناهألمكن املناق) الواردة يف القريب ال البعيد

حيرم من مساواة : ولو مل حياذ شيئاً منها، قيل«: »الرياض«وقال يف . ٧
أقرا إىل مكة، وهو مرحلتان تقريباً، ألنّ هذه املسافة ال جيوز ألحد قطعها 

  .٢»من أدىن احلل، ألصالة الرباءة من وجوب الزائد: إالّ حمرماً، وقيل
سلوك طريق ال حياذي شيئاً من (مكان ولو فرض إ«: قال النراقي. ٨
  .٣»، فاملختار اإلحرام من أدىن احللّ، ألصالة الرباءة عن الزائد)املواقيت
لو سلك طريقاً مل يكن فيه حماذاة ميقات من «: »اجلواهر«وقال يف . ٩

اإلحرام من مقدار : املواقيت، وإن كان قد عرفت فيه االحتمالني بل القولني
  .٤من أدىن احللّأقرب املواقيت أو 

ـ وقد كانت املسألة ذات قولني إىل أن أفىت السيد احلكيم بتعني  ١٠
فه باحلجق عمله عند تشراإلحرام من أدىن احللّ، وعلى ذلك طب.  

  وقد نبه إىل ذلك جنله الشهيد السيد حممدباقر احلكيم يف شرح
  :ومنها: والده ـ عند ذكر بعض فتاواه احلديثة ـ وقال

كفاية اإلحرام من حدود احلرم وأدىن احلل للحجاج الذين الفتوى ب
يأتون من اآلفاق، ممن ال ميرون يف طريقهم بأحد املواقيت اخلمسة املعروفة، 
أو ما حياذيها حماذاة عرفية، كاحلجاج الذين يأتون إىل جدة بالطائرات، 

  .وكذلك صحة اإلحرام من هذا املوقع للمعتمر بالعمرة املفردة
ن يستفيد من روايات املواقيت أنها خمتصة مبن مير عليها أو حيث كا

                                       
  .٢٢٤:  ٧المدارك ) ١(
  .١٩٥:  ٦رياض المسائل ) ٢(
  .١٨٩:  ١١مستند الشيعة ) ٣(
  .١١٨:  ١٨الجواهر ) ٤(
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حياذيها حماذاة عرفية، وهى احملاذاة الّيت مير فيها احلاج قريباً من امليقات يف 
حالة استقباله ملكة، وبدون ذلك ال تكون هذه 
حماذاةً وال مروراً بامليقات، وبالتايل فيمكنهم أن 

  .حيرموا من أدىن احللّ
طع النظر عن صحة هذا االستنباط ومع ق

وعدمه فإنّ ذلك موكول لألحباث الفقهية، ولكن 
املهم هو الشجاعة واجلرأة األدبية هلذه الفتوى، 
والّيت عاجل ا مشكلة حقيقية يعاين منها احلجاج 

  .١استناداً لفهمه من النصوص

  :تعين القول الثاني
إنّ الّذي حيثّ الفقيه على اخلوض يف هذه 

سألة أنها مما يبتلى به من قبل الكثري من امل
احلجاج، حيث إنّ الذين يقصدون احلج من بلدان 

  :بعيدة على أقسام
قسم منهم يرتلون مطار املدينة املنورة . ١

وحيرمون من ذي احلليفة، وهذا من أفضل وجوه 
احلج.  
قسم آخر يرتلون مطار جدة ويذهبون إىل . ٢

، )صلى اهللا عليه وآله(النيباملدينة شوقاً إىل زيارة 
  وحيرمون من

  .ذي احلليفة أيضاً
                                       

  .٦٨ـ  ٦٧دليل الناسك ) ١(
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  .قسم منهم يرتلون مطار اجلحفة وحيرمون منها. ٣
  .إنما الكالم يف القسم األخري

من يرتل مطار جدة، وال يتمكّن من الذهاب إىل املدينة، ويشق عليه . ٤
  .الذهاب إىل اجلحفة إما لضيق الوقت أو ال يريده طلباً للراحة

  :فالقسم الرابع هو أكثر ما يبتلي احلجاج به، فأمام هؤالء الطرق التالية
إلزامهم بالذهاب إىل أحد املواقيت، كاجلحفة أو قرن املنازل أو . ١
  .غريمها
  .اإلحرام من مرحلتني من مكة. ٢
  .اإلحرام من أدىن احللّ. ٣

من أنّ رسول فال دليل على اإللزام، فإنّ ما ورد من الروايات : أما األول
احلليفة، ووقّت ألهل الشام  اقد وقّت ألهل املدينة ذ)صلى اهللا عليه وآله(اهللا

اجلحفة، ووقّت ألهل جند العقيق، ووقّت ألهل الطائف قرن املنازل، ووقّت 
، كلّ ذلك راجع إىل من كان أهل هذه املواقيت أو كان ١ألهل اليمن يلملم

 يؤدي إىل أحد هذه املواقيت فال يوجد ممن جيتازها، وأما من سلك طريقاً ال
  .أي دليل على إلزامه بالعود إىل املواقيت

وهو اإلحرام من مرحلتني من مكة حبجة أنه ال جيوز ألحد : وأما الثاين
أن جيتازها بال إحرام، فقد مر فيه اإلشكال بأنه راجع ملن حضر أحد هذه 

قلّ بال إحرام، وأما من ليس من املواقيت فال جيوز له قطع املرحلتني على األ
  .أهلها وال جمتازاً فال دليل على أنها بالنسبة إليه ميقات

ويشهد له ـ مضافاً إىل كونه احملتمل الذي ليس : فتعين هنا الطريق الثالث
  :وراؤه احتمال آخر ـ اُألمور التالية

                                       
  .وغيره ٣من أبواب المواقيت ، الحديث  ١، الباب  ٨: الوسائل ) ١(
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ن يقوم إنّ أدىن احللّ ميقات العمرة املفردة، للقارن واملفرد ولكلّ م. ١
  .بعمرة مفردة

  إنها ميقات من نسي اإلحرام أو جهل حبكمه، فإنه حيرم. ٢
: من أدىن احللّ، فإن تعذر فمن مكانه، ففي صحيحة عبداهللا بن سنان قال

عن رجل مر على الوقت الّذي حيرم الناس ) عليه السالم(سألت أبا عبداهللا
رجع إىل الوقت أن منه فنسي أو جهل فلم حيرم حتى أتى مكة، فخاف إن 

  .١»خيرج من احلرم وحيرم وجيزيه ذلك«: يفوته احلج؟ فقال
إنها ميقات املقيم مبكة ما مل متض عليه سنتان، فإنه خيرج إىل أحد . ٣

  .املواقيت إذا لزمه التمتع، ومع التعذّر إىل أدىن احللّ
 وهذه الوجوه وما يقارا تشرف الفقيه على القول بكفاية اإلحرام من

  .أدىن احللّ بال حاجة إىل العود إىل املواقيت
وجيب أن نذكر أنّ هناك مشكلة أُخرى تتعلّق مبسألة وجوب ترك 
التظليل ليالً كالنهار عند مجاعة من الفقهاء، خصوصاً إذا كانت الليلة مطرية، 
أو ذات رياح شديدة، فقد ذكروا ترك التظليل من تروك اإلحرام، هذا من 

آخر إنّ السيارات املكشوفة غري متوفرة، واملتوفرة جانب، ومن جانب 
الستهالكها، خطرة على حياة احلجاج، حينما يستقلوا من املدينة إىل مكة، 
فإنّ ركوا وإن كان يسهل األمر من جهة ترك التظليل، لكن ركوا، ال 

  .خيلو من نظر كما شاهدناه بأم أعيننا
أدىن احللّ، حيث إنّ املسافة بني وهذا خبالف مالو جاز هلم اإلحرام من 

احلديبية أو التنعيم ومكة قريبة جداً، فيمكن اتخاذ سيارات مكشوفة تسري 
  .هذه املسافة القصرية
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واألفضل حسب الظروف احلالية اإلحرام من احلديبية ملن يصلها 
عربأحد الطريقني القدمي أو اجلديد، حيث تتوفر فيها احلمامات بوفرة جلميع 

ج نساًء ورجاالً، وهذا ما شاهدته بأُم عيين يف سفري األخري ألداء احلجا
  .ق .هـ ١٤٢٤العمرة املفردة عام 

  )قدس سره(دراسة فتوى السيد الخوئي
مثّ إنّ السيد اخلوئي ـ رضوان اهللا عليه ـ أفىت يف املوضوع باألمور 

  :التالية
  .لزوم الذهاب إىل أحد املواقيت مع اإلمكان. ١
اإلحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إىل جدة مبقدار أو نذر . ٢

  .معتد به، ولو يف الظاهر فيحرم من حمل نذره
الذهاب إىل ـ رابغ ـ الذي هو يف طريق املدينة واإلحرام منه بنذر، . ٣

  .باعتبار أنه قبل اجلحفة اليت هي أحد املواقيت
  م قبل ذلكإذا مل ميكن املضي إىل أحد املواقيت ومل حير. ٤

بنذر، لزمه اإلحرام من جدة بالنذر، مثّ جيدد إحرامه خارج احلرم قبل دخوله 
  .١فيه

  :ويالحظ على ما أفاده بأُمور
نّ إلزام الذهاب إىل أحد املواقيت مع اإلمكان بال ملزم، ملا مر من إ: أوالً

أنّ الروايات الدالة على لزوم اإلحرام من املواقيت اليت وقّتها رسول 
ناظرة إىل من كان من أهل هذه املواقيت أو كان ممن ) صلى اهللا عليه وآله(هللا

جيتازها، وأما من سلك طريقاً ال يؤدي إىل أحدها فال دليل على لزوم 
  .الذهاب إىل املواقيت

                                       
  .، والحظ المناسك ٣٢٤:  ٣المعتمد ) ١(
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إنّ نذر اإلحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول مبقدار معتد : ثانياً
مشكلة إحرام، لكن يبقى اإلشكال يف  به أو يف الطائرة، وإن كان حيلُّ

االستظالل بعده بسقف الطائرة وحنوها إذا كان الطريان يف النهار أو يف الليايل 
  .املمطرة أو ذات الرياح العاصفة

نّ حقيقة اإلحرام عبارة عن العزم على ترك احملرمات إ ،وجه اإلشكال
ق أو قبل ركوب فكيف جيتمع ذلك العزم اجلدي، مع العلم بنقضه يف الطري

الطائرة، وحنو ذلك، وهذه مشكلة جيب التخلص منها على حنو ال يصادم 
  .حقيقة اإلحرام الذي هو أمر قليب قائم باجلزم والنية

أضف إىل ذلك أنّ هذا االقتراح، ال ينفك عن وجوب الفدية عليه، وهو 
  .تكليف زائد وحتميل عليه وهو رهن الدليل

  لذهاب إىل رابغ يتمكن غالباً منإنه إذا متكن من ا: ثالثاً
الذهاب إىل اجلحفة، فإنها مبقربة من رابغ، والطريق، معبد، ذلول، واملسافة  

  .قليلة جداً
إذا مل ميكن املضي إىل أحد املواقيت ومل حيرم قبل ذلك بنذر، فقد : رابعاً

أفىت بلزوم اإلحرام من جدة بالنذر، مثّ جيدد إحرامه خارج احلرم قبل 
  .له فيهدخو

ومل يعلم وجهه، ألنّ املورد خارج عن مصب روايات النذر، ألنّ مورد 
هو نذر اإلحرام قبل امليقات، مثّ اجتيازه واملرور به، وأين هو من  ١رواياته

املفروض، وهو نذر اإلحرام قبل الدخول يف احلرم مثّ الدخول فيه محرماً، 
تكليفاً أو وضعاً ـ بالنذر  وقد ثبت يف حمله أنه ال ميكن حتليل احلرام ـ

واليمني والعهد، واإلحرام قبل امليقات، أو بعده حرام تكليفاً وباطل وضعاً، 
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خرجت منه صورة واحدة، وهو نذره قبل امليقات، مثّ املرور به حمرماً، 
  .والصور اُألخرى باقية حتت املنع

  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

 

١٧ 
 

  
ابي

 الني
حج

ال
  

  
  
  
  
  
  
  

  الحج رموز، وحكم
  حيدر حب اهللا:   ترجمةـ  آية اهللا عبداهللا جوادي آملي

  

إنّ الدين {البد لكلّ إنسان من دين إهلي، وال دين كذلك سوى اإلسالم 
غري اإلسالم ديناً  تغومن يب{ ،كما ال يقبل دين عداه ،١}عند اهللا اإلسالم
فاإلسالم هو الدين الوحيد اجلامع النازل من جانب احلق  ،٢}فلن يقبل منه

واملهيمن على األديان الباطلة  ،كماالت اإلنسانيةواملشتمل على متام ال ،تعاىل
وهو الديانة الفريدة القابلة لإلجراء والتطبيق لتكون مورداً الستفادة  ،كافّة

  .اإلنسان
البد هلذا الدين أن حيوي برامج وآليات ميكن توظيفها  ،وبناًء عليه

نية اجنالًء وتظهر وتنجلي يف مناخ تعايل اإلنسا ،واالستفادة منها عرب التاريخ
  .وتاماً كامالً

أي إنه يستوعب يف  ،الشمولية والدوام من أكرب أوصاف اإلسالم وأمهّها

                                       
  .  ١٩:   آل عمران) ١(
  .  ٨٥:   آل عمران) ٢(
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كما ... داخله أفراد اإلنسان كافّة من السود والبيض واحلمر وسائر األعراق و
  .إىل يوم القيامة ،يف ماضيه ومستقبله ،يستوعب امتداد الزمان

لباً على الزمان واحلركة واملادة مصوناً من بوصفه أمراً إهلياً غا ،ولإلسالم
وهذه العلّة  ،تامة مثله يف ذلك مثل سائر املمكنات علّةٌ ،الزوال واالندثار
فالعلّة  ،من علّتني إحدامها العلّة الفاعلة واألخرى العلّة القابلة التامة مكونةٌ

ال يتبدل مبا واإلنسان إنسان ال يتغير و ،القابلة لإلسالم هي اإلنسان نفسه
فطرة اهللا اليت فطر الناس {ة اخلاصة والطينة املخصوصة رجبل عليه من الفط

وأما العلّة الفاعلة له فهي اهللا الذي ال تناله يد  .١}اهللا  عليها ال تبديل خللق
فإنّ ذاته منبع احلياة والنور  ،ي بكرامته شباك التحوالتظالتغيريات وال حت
فهي  ،الريل فيها أبداً للموت والظلمة واجلهل واالعتوال سب ،والعلم والقدرة
واألقدر على تعليمه  ،ة ـ إذن ـ مبصاحل اإلنسان ومفاسدهمالذات العلي

 ،وهدايته إىل املدارج الرفيعة وحتذيره من السقوط يف املهاوي السحيقة
  .ااكواإلعالم بدر ا درجانيوتبي

  :ن يفمكيفإنّ سر عاملية اإلسالم  ،على هذا األساس
تلك الفطرة اليت ال  ،إنّ نزوله كان لتفتيح براعم الفطرة اإلنسانية :أوالً

ال تناهلا  بل ،ال مسري زمين هلا كما ،ترن ألرض خاصة وال لتاريخ معين
ومن هنا متثل البنية التحتية  ،التأثريات العرقية والقومية وال الظواهر اجلغرافية

  .ساس احملكم لإلرشاد والتعليمواأل ،الراسخة للتربية
إنّ معلّم اإلنسان ومربي البشرية هو اإلله الذي ال رخصة للجهل  :ثانياً

وال فسحة للسهو والنسيان إىل  ،يف الولوج إىل حرمي علمه املطلق الالمتناهي
من هنا كان الدين املرضي عنده هو  .حرم أمن حضوره وشهوده الدائم

                                       
  .  ٣٠:  الروم) ١(
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دائم الذي ال يعرف الزوال يف هداية اتمعات األساس الثابت والبناء ال
  .اإلنسانية مجعاء
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  الحج النيابي
  محسن األسدي

  
حظيت فريضة احلج مبكانة كبرية يف الشريعة اإلسالمية املباركة، يف 

وأحاديث و أقوال أئمة أهل بيت العصمة  ‘كتاب اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا
مة املذاهب اإلسالمية وأقوال فقهائها وعلمائها، ، وكذلك يف آراء أئ^والطهارة

كما نالت اهتمام املسلمني قاطبة، فراحوا يؤمون ديار اهللا املقدسة يف مكة، 
ألداء مناسك هذه الفريضة املقدسة، تلبيةً لألذان األول الذي رفعه نيب اهللا 

 وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً{: بأمر من السماء 7إبراهيم اخلليل
وعلى كلّ ضامر يأتني يف كلّ فج عميق ليشهدوا منافع هلم و يذكروا اسم 
اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من يمة األنعام فكلوا منها وأطعموا 

  .١}البائس الفقري مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
مكان أو أماكن حمددة، ليحققوا هذه األهداف الكبرية يف موسم معني ويف 
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وليؤدوا فريضةً عظيمةً أرادا السماء وفرضتها عليهم وألزمتهم بعدم التخلف 
  .١}هللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً{عنها، 

فاحلج ركن من أركان الدين، وفرع يف الفروع الواجبة وضرورة وعبادة 
مية كافّة، وجعلت من اتفقت على وجوا ووجوب أدائها الفرق اإلسال

ينكرها أو يتعمد التخلف عن أدائها، مع توفر الشروط فيه، داخالً حتت 
  .٢}ومن كفر فإنّ اهللا غين عن العاملني{

ونظراً للمرتلة العظيمة هلذه الفريضة وملناسكها، ولرغبة السماء يف أن ال 
األعذار ـ خيلو هذا البيت املبارك والبقاع املباركة من أدائها، فتحت لذوي 

وحىت لألموات ـ من املؤمنني باباً آخر ألداء هذه الفريضة، فالشريعة راحت 
تالحق أصحاب األعذار والذين يعجزون عن أداء مناسك هذه الفريضة 
بسبب األمراض وغريها مع توفر االستطاعة املالية هلم، بل والحقت حىت 

ختلّفوا عنها أو عن الذين يتوفون منهم ومل يكن مبقدورهم أداؤها أو أنهم 
بعض مناسكها بعذر أو بغري عذر، فتحت لكلّ هؤالء ـ رجاالً ونساء 
وخناثي ـ باباً مسته باب النيابة، وأمرم بأن ينيبوا من يؤدي عنهم هذه 

له، وأنها إذا ما أُديت صحيحةً  الفريضة، وجعلت ثواباً عظيماً للنائب تشجيعاً
، )املنوب عنه(ب، تكون جمزية عن األصيل بشروطها وأحكامها من قبل النائ

  .وال تفرغ ذمته إالّ بأدائها مادامت االستطاعة قد حتققت عنده
وللنيابة أحكامها وشروطها و مشروعيتها، هذا ما تناولته األحاديث 

ونقلته ألسنة الصحابة والتابعني،  ^وألئمة أهل البيت ‘الشريفة لرسول اهللا 
وأعلنت على أساسها ) اإلمامية وأهل السنة(واكتظّت ا كتب الفريقني 
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آراؤهم الفقهية وأقواهلم يف مشروعيتها وما يترتب عليها من أحكام 
وهاحنن يف مقالتنا هذه نتعرض إىل فضلها وثواا، وأدلة ... وآداب

مشروعيتها، وشيء من أحكامها عند املذاهب اإلسالمية، آملني أن يكون 
ر اإلمكان، مستفيداً فيه مما تيسر يل من مصادر هذا البحث خمتصراً نافعاً قد

  .احلديث والفقه
وقبل أن نبدأ الكالم عن النيابة، مشروعيتها، شروطها، أحكامها، نذكر 
فضل احلج نيابةً، و ماجاء فيه من أحاديث مباركة تدعو إليه وحتض عليه 

  .وتبني ثوابه، وما أعده اهللا تعاىل للعاملني يف هذا اخلصوص
إنّ اهللا عزوجلّ يدخل باحلجة الواحدة ثالثة نفر : ‘ن رسول اهللا ـ فع
  .امليت، واحلاج عنه، واملنفذ ذلك: اجلنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حجة للمحجوج عنه، وحجة للحاج، و : حجة للميت ثالثة: ‘ـ وعنه 
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  .حجة للموصي
من حج عن ميت كتبت عن امليت و كتب للحاج براءةٌ من : ‘ـ وعنه 

  .النار
الرجل حيج عن آخر، : قلت له: 7ـ وعن ابن مسكان عن أيب عبداهللا

  ماله من األجر والثواب؟
  .للذي حيج عن رجل أجر وثواب عشر حجج: قال

ذُكر يل كثرة ما حيج احملمودي ـ وهو : ـ وعن الفضل بن شاذان اهلروي
: من أصحاب األئمة ـ فسألته عن مبلغ حجاته، فلم خيربين مببلغها، وقال

  .رزقت خرياً كثرياً واحلمد هللا
  فتحج عن نفسك أو عن غريك؟: قلت له
، وأجعل ما ‘عن غريي، بعد حجة اإلسالم أحج عن رسول اهللا: فقال

  .أجازين اهللا عليه ألولياء اهللا، وأهب ما أثاب على ذلك للمؤمنني و املؤمنات
  فما تقول يف حجك؟: قلت
وجعلت جزائي منك ومنه  ‘حممد اللهم إين أهللت لرسولك : أقول: فقال

، ووهبت ثوايب لعبادك املؤمنني واملؤمنات بكتابك وسنة ^ألوليائك الطاهرين
  .‘نبيك 

إذ دخل عليه  7كنت عند أيب عبداهللا: ـ وعن عبدالرمحن بن سنان
رجل، فأعطاه ثالثني ديناراً حيج ا عن إمساعيل، ومل يترك شيئاً من العمرة 

طه عليه، حىت اشترط عليه أن يسعى عن وادي حمسر، مثّ إىل احلج إالّ اشتر
يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان إلمساعيل حجة مبا أنفق من ماله، وكان : قال

  .لك تسع مبا أتعبت من بدنك
عن الرجل حيج عن آخر، أله من  7سئل الصادق: ـ الشيخ الصدوق
  األجر والثواب شيء؟
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اب عشر حجج، و يغفرله وألبيه للذي حيج عن الرجل أجر وثو: فقال
وألمه والبنه والبنته وألخيه وألخته ولعمه ولعمته وخلاله وخلالته، إنّ اهللا 

  .واسع كرمي
بعد هذا، ننتقل إىل معرفة آراء فقهاء املسلمني من الفريقني، وما توفر 

  :لدى الفريقني من أحاديث استندت عليها أقواهلم

  اإلمامية
  :ىل أنه ال إشكال يف صحة النيابةذهب فقهاء اإلمامية إ

أ ـ عن امليت يف احلج الواجب و املندوب، بضرورة من املذهب إن مل 
  .تكن من الدين، ولنصوص مستفيضة نأيت على ذكر بعضها

ب ـ عن احلي يف احلج املندوب مطلقاً، ويف الواجب يف بعض الصور، 
ديثية املستفيضة اليت وتتخذ النيابة مشروعيتها من اإلمجاع، والنصوص احل

  :نذكر بعضها
سألت أبا «: روي عن عاصم بن محيد، عن حممد بن مسلم أنه قال

عن رجل مات ومل حيج حجة اإلسالم، ومل يوص ا، أيقضي  7جعفر
  عنه؟

  .»نعم: قال
عن امرأة  7سألت أبا عبداهللا«: وروي عن معاوية بن عمار أنه قال

  .عتقأوصت مبال يف الصدقة واحلج وال
إبدأ باحلج فإنه مفروض، فإن بقي شيء، فاجعل يف الصدقة : فقال

  .»طائفة، ويف العتق طائفة
يف رجل مات «: 7وروي عن هارون بن محزة الغنوي عن أيب عبداهللا

  .ومل حيج حجة اإلسالم، ومل يترك إالّ قدر نفقة احلج وله ورثة
  .»حجوا عنه هم أحق مبرياثه إن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا: قال
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عن رجل «: 7سئل أبو عبداهللا: وروي عن حارث بياع األمناط أنه
إن كان صرورة، فهي من صلب ماله إمنا هي دين عليه، : أوصى حبجة، فقال

  .»و إن كان قد حج، فهي من الثلث
وعن رجل ميوت يف طريق احلج، روى علي بن رئاب عن ضريس عن 

  .جة اإلسالم فمات يف الطريقيف رجل خرج حاجاً ح«: 7أيب جعفر
إن مات يف احلرم، أجزأت عنه حجة اإلسالم، وإن كان مات دون : فقال

  .»احلرم، فليقض عنه وليه حجة اإلسالم
: ويف رواية أخرى عن علي بن رئاب عن بريد العجلي ذا املورد، قال

عن رجل خرج حاجاً، ومعه مجل له ونفقة وزاد،  7سألت أبا جعفر«
  .ت يف الطريقفما

إن كان صرورة مثّ مات يف احلرم، فقد أجزأت عنه حجة اإلسالم، : قال
وإن كان مات وهو صرورة قبل أن حيرم، جعل مجله وزاده ونفقته وما معه 
  .يف حجة اإلسالم، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن مل يكن عليه دين

لطريق قبل أن حيرم، أرأيت إن كانت احلجة تطوعاً، مثّ مات يف ا: قلت
  ملن يكون حجه ونفقته وما معه؟

يكون مجيع ما معه وماترك للورثة، إالّ أن يكون عليه دين فيقضى : قال
  .»عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك ملن أوصى له، وجيعل ذلك من ثلثه

  عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم ال؟« 7وسئل أبوعبداهللا
، فإن كان أبوه قد حج، كتب ألبيه نافلة ولالبن فريضة، حيج عنه: قال

  .١»وإن مل يكن حج أبوه، كتب ألبيه فريضة ولالبن نافلة
اب، يرزم ث 7بعث إيلّ أبواحلسن الرضا«: ويف صحيح ابن عيسى قال

                                       
  . من أبواب نيابة الحج ٣٤، باب  ، وسائل الشيعة  ٢٨٤ـ٢٨٠ :٢يخ الصدوق انظر من ال يحضره الفقيه للش) ١(
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وغلماناً، وحجة يل، وحجة ألخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس بن 
  .»فكانت بيننا مائة دينار أثالثاً فيما بينناعبدالرمحن، وأمرنا أن حنج عنه، 

  .إىل غريها من الروايات اليت ستأتينا طي البحث
  :هذا وتصح النيابة هذه بأمور

  .التربع - ١
  .اإلجارة - ٢
  .اجلُعالة - ٣

ـ واالتفاق، وأنّ املدار + لظهور اإلطالق ـ كما يقول السيد السبزواري
ال تفرغ ) املنوب عنه(نّ ذمة األصيل على إتيان العمل بأي وجه حصل، وأ

إال بإتيان النائب للعمل صحيحاً، وهو ما تقتضيه قاعدة أنّ االشتغال اليقيين 
يقتضي الفراغ اليقيين، فإذا كان على امليت حج واجب، واستؤجر شخص 
ألدائه، فال تربأ ذمة امليت مبجرد ذلك، وإمنا ترتبط براءة ذمته بأداء األجري 

لوجه الصحيح، و كذلك احلال يف احلي الذي وجب عليه أن للحج على ا
  .يستنيب شخصاً ليحج عنه

وعلى هذا األساس، البد أن يكون األجري مأموناً على أداء احلج، و 
التعرف على واجباته وأحكامه، وجديراً بالثقة واالعتماد، وإن كان عادالً ـ 

قول السيد الشهيد إضافة إىل وثاقته ومعرفته ـ فهو أحسن وأفضل، كما ي
  .الصدر رضوان اهللا عليه

  شروط النائب 
ذكر الفقهاء شروطاً جيب توفرها يف النائب ـ سواء أكان متربعاً بالنيابة 
عن األصيل أم كان مستأجراً من قبله ـ فإذا مل تتوفر هذه الشروط يف النائب 

  :ال يصح حجه وهي
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يزاً ـ عن غريه يف حجة البلوغ، فال جيزي حج الصيب ـ ولوكان مم :األول
اإلسالم وغريها من احلج الواجب، وتصح نيابة الصيب املميز عن غريه يف 

  .احلج املندوب إذا أذن له الويل به
العقل، فال تصح نيابة انون الذي ال يتحقق منه القصد بالضرورة  :الثاين

ني، خصوصاً يف لعدم اعتماد اجلميع على أفعال اان; بني الفقهاء، بل العقالء
وال فرق يف كون . مثل هذا العمل الذي له أحكام كثرية و موضوعات خمتلفة

جنونه مطبقاً ـ أي مستمراً ـ أو أدوارياً ـ أي الذي يصاب باجلنون أحياناً ـ 
  .إذا كان العمل يف حالة جنونه، وأما السفيه فال بأس باستنابته

  .اإلميان، لعدم صحة عمل غري املؤمن :الثالث
عدم اشتغال ذمة النائب حبج واجب عليه يف ذلك العام، فال تصح  :الرابع

نيابة من وجب عليه حجة اإلسالم، أو النذر الضيق مع متكنه من إتيانه، و 
  .أما مع عدم متكنه لعدم وجود املال، فال بأس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فلو حج عن غريه مع متكنه من احلج لنفسه بطل على املشهور، وإن 
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ضهم إىل أنّ هذا الشرط إمنا هو لصحة االستنابة واإلجارة، وإالّ ذهب بع
فاحلج صحيح، وإن مل يستحق األجرة، وتربء ذمة املنوب عنه على ما هو 

فيما ذهب بعض آخر إىل أنّ هذا اإلنسان املكلف باحلج يف سنة . األقوى
، النيابة مل جيز له إمهال ماهو واجب عليه من أجل أن حيج نيابة عن غريه

ولكن إذا صنع ذلك إمهاالً ـ ال جهالً منه بوجوب احلج عليه ـ تصح نيابته 
وحجته النيابية وأن اإلجارة ال تسوغ إذا كان الشخص املكلف باحلج عاملاً 

  .بأنه مكلف وملتفتاً إىل ذلك
أما إذا وقعت مثل هذه اإلجارة أو أدى األجري احلج نيابة فهو يستحق ـ 

األجرة اليت يتقاضاها األجراء عادة للقيام مبثل ذلك  على رأي هذا الفريق ـ
العمل، وإذا كانت األجرة احملددة يف اإلجارة أكثر من ذلك مل يكن له املطالبة 

  .ألنّ اإلجارة باطلة; بالزائد
والبد أن يكون هذا النائب متمكناً من واجبات احلج كافّة، وأما إذا كان 

ك ـ فليس من املعلوم أنّ نيابته عن معذوراً يف بعضها ـ ملرض أو غري ذل
فتاويه ـ  يف+ غريه يف احلج الواجب كافية ـ كما يقول السيد الشهيد الصدر

وعليه أن يستأجر ألداء احلج الواجب عن غريه، و إذا بادر وتربع بأدائه 
  .عن الغري فال يكتفى بذلك

ة، فتصح وال تشترط املماثلة بني النائب و املنوب عنه يف الذكورة واألنوث
  .نيابة املرأة عن الرجل وبالعكس

وهناك من ، وال فرق يف النائب بني أن يكون قد حج سابقاً أو مل حيج
اشترط عدالة النائب، أو الوثوق بصحة عمله، وهذا الشرط إمنا يعترب يف 

يف موضوع + فيما ذهب السيد السبزواري جواز االستنابة ال يف صحة عمله،
ناط إحراز صحة عمله ـ حبسب القواعد الشرعية كقاعدة العدالة إىل أنّ امل

  .الصحة وحنوها ـ ولو كان فاسقاً، ومع عدم اإلحراز الجيوز ولوكان عادالً
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واشترط بعض معرفة النائب بأفعال احلج وأحكامه، وإن كان بإرشاد 
  .معلّم حال كلّ عمل

ميكن عد هذا الشرط من شرائط العمل : ويقول السيد السبزواري
ستأجر عليه، كما ميكن عده من شرائط العامل، ألنه من األمور اإلضافية امل

املتقومة بالطرفني، وعلى أي تقدير فالدليل عليه ـ مضافاً إىل اإلمجاع ـ لزوم 
كون األجري قادراً على إتيان العمل املستأجر عليه، ومع عدم املعرفة كيف 

  !يقدر عليه؟
ط يف النائب أن ال يكون عليه وهذه بعض الروايات خبصوص االشترا

حج واجب، وحكم من حج نائباً مع وجوب احلج عليه، وأيضاً يف جواز 
  .استنابة الصرورة مع عدم وجوب احلج عليه

ـ فعن حممد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن 
عن الرجل الصرورة  7سألت أبا احلسن موسى: سعد بن أيب خلف قال

  امليت؟حيج عن 
نعم، إذا مل جيد الصرورة ما حيج به عن نفسه، فإن كان له ما حيج : قال

به عن نفسه، فليس جيزي عنه حىت حيج من ماله، وهي جتزي عن امليت، إن 
  .كان للصرورة مال، و إن مل يكن له مال

ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن 
يف رجل صرورة مات ومل حيج حجة اإلسالم وله  7عمار، عن أيب عبد اهللا

  .مال
  .حيج عنه صرورة ال مال له: قال

ـ وعن حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن سعيد بن عبد اهللا األعرج، 
  الصرورة أحيج عن امليت؟: 7أنه سأل أبا عبد اهللا

لك نعم، إذا مل جيد الصرورة ما حيج به، فإن كان له مال، فليس له ذ: فقال



 
 
 
 

 
 

 
سنة 

ال
 :١١ 

دد 
 الع

ـ 
 :٢٢  

  

٩٨ 
 

  .١حىت حيج من ماله، وهو جيزي عن امليت كان له مال أو مل يكن له مال
قلت : ويف خصوص عدم اشتراط املماثلة، روي عن بشري النبال أنه قال

  .إنّ والديت توفيت ومل حتج«: 7أليب عبد اهللا
  .حيج عنها رجل أو امرأة: قال
  أيهم أحب إليك؟: قلت
  .»رجل أحب إيل: قال

الرجل حيج عن : 7قلت أليب عبد اهللا: ية بن عمار أنه قالوعن معاو
  .املرأة، واملرأة حتج عن الرجل

  .ال بأس: قال
إن كانت : 7يف املرأة حتج عن الصرورة، فقال 7وعن أيب عبد اهللا

  .٢قد حجت، وكانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل
فال تصح النيابة عن  هذا، وقد اشترط يف املنوب عنه أن يكون مسلماً،

الكافر، ال لعدم انتفاعه بالعمل عنه، ملنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف يف 
عقابه، بل النصراف األدلة، فلو مات مستطيعاً، وكان الوارث مسلماً، ال جيب 

  .عليه استئجاره عنه
أدلة ذلك، وهي اإلمجاع املتسامل +  وبعد أن استعرض السيد السبزواري

  .وما تقتضيه غريزة االختالف الديين واملذهيببينهم، 
  :استدل عليه أيضاً بأمور أخرى

  .فتارةً بأنه ال ينتفع بالعمل
  .وأخرى بانصراف األدلة عنه

                                       
  .  من أبواب الحج ٥، باب  انظر وسائل الشيعة) ١(
  . من أبواب النيابة في الحج ٦، باب   الوسائل) ٢(
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وماكان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني {: وثالثة بقوله تعاىل
  .١}ولوكانوا أويل قرىب

  .٢}إالّ ما سعى وأن ليس لإلنسان{ :بقوله أيضاً: ورابعة
  .بأنّ فعل النائب تابع لفعل املنوب عنه يف الصحة والفساد: وخامسة

والكلّ باطل، إلمكان حصول النفع يف : وبعد استعراضه هلذه األدلة قال
الدنيا أو الربزخ أو ختفيف العذاب يف اآلخرة، وال وجه لالنصراف، ولو كان 

فهو بدوي.  
االستغفار ال ينفع املشرك عن اخللود يف واآلية األوىل يف مقام بيان أنّ 

النار، وأنه نوع موادة ملن حارب اهللا ورسوله، وليست يف مقام عدم النفع 
  .أصالً ولو بنحو اجلملة واإلمجال

وحيث إنّ عمل النائب كعمل املنوب عنه، فكأنه من سعي نفس 
  .اإلنسان، فيشمله إطالق اآلية

  .٣ة من عقل أو عرف أو شرعوأما األخري فال دليل على املالزم
و يشترط يف املنوب عنه أيضاً كونه ميتاً، أو حياً عاجزاً يف احلج 

وأما يف . فال تصح النيابة عن احلي يف الواجب، إالّ إذا كان عاجزاً. الواجب
احلج النديب، فيجوز عن احلي وامليت، تربعاً أو باإلجارة، واليناب إالّ إذا 

سالم، ومل يؤدها إىل أن مات، أو كان موسراً وعجز استقرت عليه حجة اإل
  .عن مباشرة احلج بنفسه

وأما يف احلج املستحب، فتسوغ االستنابة فيه عن األموات واألحياء 

                                       
  . ١١٣: التوبة) ١(
  .  ٣٩: النجم) ٢(
  .  المتن والهامش ٢٣٦ :٢، للسيد السبزواري  انظر مهذب األحكام) ٣(
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على السواء، شريطة أن يكون املنوب عنه مسلماً، والفرق يف النيابة على 
وناً، إذا استقر عليه مميزاً أو بالغاً، جمن العموم بني أن يكون املنوب عنه طفالً

حال إفاقته مثّ مات جمنوناً ـ إلطالق األدلة الدالة على وجوب إخراج 
الواجبات املالية عن أصل التركة بعد تعلق الوجوب يف حال احلياة جامعاً 

  .، شيعياً كان أو سنياً، فتصح النيابة عن هؤالء مجيعاًللشرائط ـ أو كان عاقالً
د النيابة، وتعيني املنوب عنه يف النية، ولو ومن أحكامها أو شروطها، قص

باإلمجال، واليشترط ذكر امسه، وإن كان يستحب ذلك يف مجيع املواطن 
لدليله  واملواقف، وهنا يقول السيد السبزواري ـ تتميماً هلذا احلكم وتفصيالً

فألنها من العناوين القصدية ; أما اشتراط القصد يف النيابة: ـ الذي ذكره املاتن
  .املتوقفة عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وأما كفاية اإلمجايل منه، فلعدم دليل على اعتبار األزيد، بل مقتضى 
اإلطالقات، واألصل عدمه، كما أنّ مقتضاها عدم اعتبار ذكر امسه أيضاً، ويف 
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  :الصحيح
  عن الرجل، يسميه بامسه؟ 7إنّ رجالً سأل أبا احلسن األول«

  .»يةإنّ اهللا ال ختفى عليه خاف: 7فقال
ما : قلت له« 7وأما استحباب ذلك، فلصحيح ابن مسلم عن أيب جعفر

  جيب على الذي حيج عن الرجل؟
  .»يسميه يف املواطن واملواقف: 7قال

  .احملمول على الندب مجعاً وإمجاعاً
إذا مات النائب قبل اإلتيان باملناسك فهنا صور : ومن أحكام النيابة

  :ثالث
إلحرام، وهنا ال جيزي عن املنوب عنه، أن يكون موته قبل ا: األوىل

  .لكون األصل عدم فراغ ذمة املنوب عنه إال باإلتيان
أن يكون موته بعد اإلحرام ودخول احلرم وهنا جيزي عنه، فقد : الثانية

سألته عن الرجل ميوت فيوصي حبجة، فيعطى «: روى ابن عمار يف املوثق
 غريه،أعطى الدراهم  رجل دراهم حيج ا عنه، فيموت قبل أن حيج، مثّ

مناسكه، فإنه جيزي  يإن مات يف الطريق أو مبكّة قبل أن يقض: 7فقال
  .١»...عن األول

يف رجل أعطى «: 7املؤيدة مبرسلة حسني بن عثمان عن أيب عبد اهللا
إن كان خرج فأصابه يف بعض : رجالً ما حيجه، فحدث بالرجل حدث، فقال

  .»الطريق، فقد أجزأت وإالّ فال
حيج عنه  يف رجل أعطى رجالً ماالً«: أيضاً 7رسلة الثانية، عنهوامل

فإن مات يف مرتله قبل أن خيرج فال جيزي عنه، وإن مات يف : فمات، قال
                                       

  .  من أبواب النيابة في الحج ١٥، باب   الوسائل) ١(
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  .»الطريق فقد أجزأ عنه
الدالة على أنّ النائب إذا مات يف الطريق أجزأ عن املنوب عنه، املقيدة 

من «: 7قال الصادق: املقنعة قال مبرسلة حممد بن حممد بن النعمان املفيد يف
خرج حاجاً فمات يف الطريق فإنه إن كان مات يف احلرم، فقد سقطت عنه 
، »احلجة، فإن مات قبل دخول احلرم، مل يسقط عنه احلج، وليقضي عنه وليه

وال فرق يف هذا احلكم بني احلج النفسي الذي يؤديه صاحبه واحلج النيايب 
اية شاملة للحاج عن غريه أيضاً، وال يعارضها الذي يؤديه النائب، فالرو
يف رجل حج عن آخر ومات يف الطريق، «: 7موثقة عمار عن الصادق

وقد وقع أجره على اهللا، ولكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب : 7قال
  .»يف رحله ويأكل زاده فعل

الدالة على أنّ النائب إذا مات يف الطريق عليه أن يوصي، ألنها حممولة 
ى ما إذا مات قبل اإلحرام، أو على االستحباب، وهو ـ أي االستحباب ـ عل

  .من أحسن طرق اجلمع بينهم
أن تدركه الوفاة بعد اإلحرام وقبل دخول احلرم، ويف اإلجزاء هنا : الثالثة
  :قوالن

) خالفه(وادعى يف &  وقد نسب هذا إىل الشيخ; اإلجزاء :القول األول
ا يقول صاحب مهذب األحكام ـ موهون بدعوى اإلمجاع عليه، ولكنه ـ كم

  .اإلمجاع عن غريه على خالفه
وذهب بعض ـ كما عليه املاتن يف مهذب األحكام ـ إىل عدم أبعدية 
اإلجزاء وإن مل يقل به يف احلاج عن نفسه، مستنداً يف قوله هذا إىل إطالق 

بعد اإلحرام، ومع األخبار يف املقام، والقدر املتيقن من التقييد هو اعتبار كونه 
  .هذا فإنّ صاحب هذا القول خيتار أقوائية

وهو عدم اإلجزاء، ألنّ االشتغال اليقيين يقتضي الفراغ  :القول الثاين
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من خرج حاجاً فمات يف الطريق، فإنه «: اليقيين، وظهور اإلمجاع، وللمرسلة
  .»إن كان مات يف احلرم فقد سقطت عنه احلجة

إن مات قبل دخول احلرم، ال جيزي عن  كما أنّ من حيج عن نفسه
كما يقول  !؟حجه، فكيف نقول به يف النائب مع عدم دليل معترب للفرق بينهما

  .١صاحب مهذب األحكام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أهل السنة
بعد أن استعرض مجع من فقهاء أهل السنة العبادات، معددين أنواعها ـ 

                                       
  .  ٢٤٣-٢٤١: ١٢انظر مهذب األحكام المتن والهامش ) ١(
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  .نيابة دون غريهوحنن نذكرها باختصارـ ذكروا ما تصح فيه ال
العبادات املالية احملضة، وهي كالزكاة والكفارة وتوزيع األضاحي، : أوالً

حالة االختيار : احلالتني تافإنّ هذه جتوز النيابة فيها عندهم باالتفاق، ويف كل
وحالة الضرورة، معللني ذلك بأنّ املقصود منها هو انتفاع أهلها ا، و 

  .باألصيل و مباشرته أو بنائبه االنتفاع حاصل منها سواء أكان
العبادات البدنية احملضة وهي كالصالة والصوم، وألنّ املقصود من : ثانياً

هذه العبادات إتعاب النفس، وإتعاب النفس ال حيصل إالّ مبباشرة األصيل 
  .املكلف، وال يتحصل بالنائب فال جيوز النيابة فيها

ها مركبة من االثنني معاً، كفريضة العبادات املالية والبدنية، أي أن: ثالثاً
احلج اليت حنن بصددها، وقد اتفقت كلمة مذاهب أهل السنة ـ عدا املالكية ـ 

  :على جواز النيابة فيها بشرطني
  .العجز أو الضرورة

فعند العجز جتوز النيابة، وجتوز عند الضرورة أيضاً، فاملشقة املقصودة ـ 
بفعل الغري أيضاً إذا كان مباله ـ كما يقولون ـ حتصل بفعل النفس، وحتصل 

  .أي مال األصيل ـ فاملشقة حتصل لألصيل املكلّف تارةً بنفسه وأخرى مباله
وهذه العبادات عندهم ختتلف عن الصالة باشتماهلا على القربة املالية 

  . غالباً باإلنفاق يف األسفار
يف حج  أما املذهب املالكي، فعلى الصحيح عنده ال جتوز النيابة عن احلي

ألنه عمل بدين ال ; الفرض أو النفل، بأجرة أو ال، كما أنّ اإلجارة فيه فاسدة
يقبل النيابة شأنه شأن الصالة والصوم فهو من العبادات البدنية احملضة، 
واملقصود منه تأديب النفس مبفارقة األوطان وذيبها باخلروج عن املعتاد، 

آلخرة والقرب، وتعظيم شعائر اهللا يف لتذكر املعاد وا; من لبس املخيط وغريه
تلك البقاع، وإظهار االنقياد من اإلنسان ملا مل يعلم حقيقته، كرمي اجلمار، 
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والسعي بني الصفا و املروة وغريمها، وهذه مصاحل ومقاصد ال تتحقق إالّ ملن 
  .باشرها بنفسه

وحىت امليت ـ عندهم ـ إذا أوصى باحلج يصح عنه مع الكراهة، ويكره 
  .١التطوع عنه باحلج

  .بعد هذا نعود إىل آراء فقهائهم وأقواهلم خبصوص هذا املوضوع

  أقوال فقهاء أهل السنّة
من مل جيب عليه احلج بنفسه لعذر كاملريض وحنوه، وله : قالت احلنفية

مال، يلزمه أن حيج رجالً عنه، وجيزئه عن حجة اإلسالم، أي أنه جتوز 
شرط دوام العجز إىل املوت، بفقط ال عند القدرة، النيابة يف احلج عند العجز 

وأما املقصر الذي مات فتصح منه بل جتب الوصية باإلحجاج عنه ويكون 
  :من بلده، إن مل يعني مكاناً آخر، فهنا حالتان

  .ـ العجز
  .ـ وبعد املوت بالوصية

تصح  الو إنّ النيابة عن احلي ال جتوز،: أما املعتمد عند املالكية فهو
لقاً إالّ عن ميت أوصى باحلج، فتصح النيابة مع الكراهة وتنفذ من ثلث مط

من استطاع إليه {: ماله، وال حج على املعضوب إالّ أن يستطيع بنفسه لآلية
  .، وهذا غري مستطيع}سبيالً

  :فقد أجازوا احلج عن الغري يف حالتني: وأما الشافعية
احلج بنفسه لكرب أو  وهو العاجز عن: حالة املعضوب: احلالة األوىل

زمانة أو غري ذلك، و هو الذي ال يثبت على الراحلة، بل يلزمه احلج إن 
                                       

، ومغني  ١٢٨: ومابعدها ، والقوانين الفقهية  ٢١٢:  ٢وما بعدها ، والبدائع  ٣٠٨:  ٢اُنظر في هذا كال من فتح القدير ) ١(
  .  وغيرها ٢٥٨: ١ية المنتهى ، وغا ١٧: ، ومتن اإليضاح  ٤٦٨: ١المحتاج 
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وجد من حيج عنه بأجرة املثل بشرط كوا فاضلة عن حاجاته املذكورة 
ألنه مستطيع ; فيمن حج بنفسه، لكن ال يشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً

، تكون ببذل املال وطاعة الرجال، بغريه، ألنّ االستطاعة كما تكون بالنفس
فيجب على من عجز عن احلج بنفسه ـ هلرم أو مرض ال يرجى برؤه ـ 

  .االستنابة إن قدر عليها مباله أو مبن يطيعه بأن كان متربعاً موثوقاً به
وهي حالة من يأتيه املوت ومل حيج، فيجب على ورثته : احلالة الثانية

منها دينه، ويلزمهم أن خيرجوا من ماله من تركته، كما يقضى  عنه اإلحجاج
  .مبا حيج به عنه، بالنفقة الكافية ذهاباً وإياباً

  :ومن هذا يتضح أنّ االستطاعة عند الشافعية نوعان
  .أ ـ استطاعة املباشرة بنفسه
  .ب ـ استطاعة حتصيله بغريه

  .ولكلّ منهما شروط
  :فشروط األوىل

 ،فصاعداً) مرحلتان(القصر الراحلة ملن كان بينه و بني مكّة مسافة 
وهو أن يبقى من الزمان : والزاد، وأمن الطريق، وصحة البدن، وإمكان املسري

بعد وجود الزاد والراحلة، ما ميكن فيه السري املعهود إىل احلج.  
فهي أن يعجز عن احلج بنفسه مبوت أو : وأما شروط االستطاعة الثانية

أو هرم حبيث ال يستطيع الثبوت كرب، أو زمانة أو مرض ال يرجى زواله، 
  .وهذا العاجز احلي يسمى معضوباً. على الراحلة إالّ مبشقة شديدة

وجتب االستنابة عن امليت إذا كان قد استطاع يف حياته، ومل حيج، إذا 
كان له تركة، وإالّ فال جيب على الوارث، وجيوز للوارث واألجنيب احلج عنه 

  .سواء أوصى به أم ال
ب فال يصح عنه احلج بغري إذنه، وتلزمه االستنابة إن وجد وأما املعضو



 
 
 
 

 

١٠٧ 
 

  
ابي

 الني
حج

ال
  

ماالً يستأجر به من حيج عنه فاضالً عن حاجته يوم االستئجار خاصة، سواء 
وجد أجرة راكب أو ماشي، بشرط أن يرضى بأجر املثل، وإن مل جيد ماالً، 

  .ووجد من يتربع عنه باحلج من أوالده الذكور أو اإلناث، لزمه استنابته
جتوز االستنابة يف حج التطوع للميت واملعضوب على األصح، ولو و

استناب املعضوب من حيج عنه، مثّ زال العضب وشفي، مل جيزه على األصح، 
  .١بل عليه أن حيج

أما إذا مات بعد التمكن من األداء، مل يسقط الفرض، وجيب قضاؤه من 
  :ألنّ احلج جيب; تركته، وجيب قضاؤه عنه من امليقات

  .ـ من امليقات أ
ألنه دين واجب، فكان من رأس املال كدين ; ب ـ وجيب من رأس املال

اآلدمي، وإن اجتمع احلج ودين اآلدمي، والتركة ال تتسع هلما فاألصح أنه 
  .يقدم احلج

  :وأما احلنابلة، فهم كالشافعية أجازوا احلج عن الغري يف حالتني أيضاً
عجز عن السعي إىل احلج والعمرة وهو من : املعضوب: احلالة األوىل

لكرب أو زمانة أو مرض ال يرجى برؤه، أو ثقل اليقدر معه الركوب على 
فيلزم كلّ من هؤالء . الراحلة إالّ مبشقة غري حمتملة، أو آيست املرأة من حمرم

احلج إن وجد من ينوب عنه حراً، وماالً يستنيبه به، فيحج عنه ويعتمر على 
  .ن املوضع الذي أيسر منه إن كان غري بلدهالفور من بلده، أو م

النائب فيجوز عندهم أن يكون رجالً عن امرأة وبالعكس، امرأة عن  أما
الشتمال ; رجل، بال خالف بني العلماء، لكن يكره عند احلنفية إحجاج املرأة

حجها عادة على نوع من النقصان، فإا ال تزمل يف الطواف ويف السعي بني 
                                       

  .  ١٩٩ :١، والمهذب   ومابعدها ١٦: اُنظر اإليضاح للنووي) ١(
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  .، و ال حتلقالصفا واملروة
ألنّ الصحيح ; وإن مل جيد ماالً يستنيب به، فال حج عليه بغري خالف

لومل جيد ما حيج به، مل جيب، فاملريض أوىل، وإن وجد ماالً ومل ) غري املريض(
جيد من ينوب عنه، فهل هو من شرائط الوجوب وهو املذهب، فال جيب 

، فيجب احلج عنه بعد عليه شيء بعد املوت، أم من شرائط لزوم السعي للحج
  موته؟

ومن يرجى زوال مرضه وفك حبسه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل مل 
جيزئه، ألنه يرجو القدرة على احلج بنفسه، فلم يكن له االستنابة، وال جتزؤه 

  .إن فعل كالفقري
وإن عويف املعضوب قبل إحرام النائب مل جيزئه حج النائب عنه اتفاقاً، 

  .قبل الشروع يف البدل، كاملتيمم جيد املاءللقدرة على املبدل 
ألنه ; ومىت أحج املعضوب عن نفسه، مثّ عويف، مل جيب عليه حج آخر

  .أتى مبا أمر به، فخرج عن العهدة، كما لو مل يربأ
ألنّ هذا بدل إياس، فإذا برأ ; يلزمه حج آخر: وقال الشافعية واحلنفية

صل، كاآليسة إذا اعتدت بالشهور، مثّ تبينا أنه مل يكن مأيوساً منه، فلزمه األ
  .حاضت، ال جتزؤها تلك العدة

ألا ; وال جيوز احلج والعمرة عن حي إالّ بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً
  .عبادة تدخلها النيابة، فلم جتر عن البالغ العاقل إالّ بإذنه كالزكاة

من وجب عليه احلج، : امليت الذي وجب عليه احلج: احلالة الثانية
الستكمال الشرائط السابقة املطلوبة، مثّ تويف قبله، فرط يف احلج بأن أخره 
لغري عذر، أو مل يفرط كالتأخري ملرض يرجى برؤه أو احلبس أو األسر أو 

ويكون . حنوه، أخرج عنه من مجيع ماله حجة وعمرة، ولو مل يوص به
ضاء ألنّ الق; اإلحجاج عنه من حيث وجب عليه، ال من حيث مكان موته
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يكون بصفة األداء، بل جيب أال يكون النائب من خارج بلده اليت تبعد فوق 
ألنّ مادوا ; مسافة القصر، وجيوز من نائب من بلد آخر دون مسافة القصر

يف حكم احلاضر، وإن مات من وجب عليه احلج يف الطريق أو مات نائبه يف 
  .سافةً وقوالً وفعالًالطريق، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه، فيما بقي م

شبهه  ‘ألنه ; أما عن امليت، فيسقط عنه حبج أجنيب عنه ولو بال إذن وليه
بالدين، أي أنّ احلج عن امليت جيوز عنه بغري إذنه واجباً كان أو تطوعاً، 

أمر باحلج عن امليت، مع العلم أنه ال إذن له، وما جاز  ‘خبالف احلي، ألنه 
  .ه كالصدقةنفلفرضه جاز 
وصى املسلم حبج نفل ومل يعني حمل االستنابة، جاز أن حيج عنه من  وإن

امليقات أي ميقات بلد املوصي، ما مل متنع منه قرينة، بأن يوصي أن حيج بقدر 
يكفي للنفقة من بلده، فيتعني منها، فإن ضاق ماله عن احلج من بلده بأن مل 

وحج به من حيث  خيلف ماالً يفي به، أو كان عليه دين، أخذ للحج حبصته،
  .يبلغ، لشبهه بالدين
يزون احلج عن امليت إذا أوصى، أنّ املالكية واحلنفية جي: وخالصة ذلك

وتنفذ الوصية من ثلث املال، فيما أجاز اجلمهور غري املالكية احلج عن احلي 
  .العاجز ملرض وحنوه

د أما عن. وحج النائب يكون عند احلنفية واحلنابلة من بلد املنوب عنه
الشافعية فيكون من امليقات، وتنفذ الوصية عند الشافعية واحلنابلة من رأس 

  .املال، ال من الثلث فقط
لقوله ; هذا، وأنّ حج النائب عن امليت يكون على الفور عند اجلمهور

واألمر على  }وهللا على الناس حج البيت{، }وأمتّوا احلج والعمرة هللا{: تعاىل
  .الفور

أمر أبابكر  ‘ألنّ النيب ; فعلى التراخي، وللنائب تأخريه أما عند الشافعي
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على احلج وختلّف باملدينة، ال حمارباً وال مشغوالً بشيء، وختلف أكثر الناس 
  .١قادرين على احلج، فدلّ على أن وجوبه على التراخي

أما بالنسبة للصرورة، وهو من مل حيج عن نفسه، فقد أجازت احلنفية مع 
ميية حج الصرورة، ومل يشترطوا أن يكون النائب قد حج عن الكراهة التحر

من غري » حجي عن أبيك«: نفسه، عمالً منهم بإطالق حديث اخلثعمية
 حوالاستفسار عن سبقها احلج عن نفسها، وترك االستفصال يف وقائع األ

يرتل مرتلة عموم املقال أو اخلطاب، أما سبب الكراهة فهو أنه تارك فرض 
  .احلج

يكره احلج عن غريه، أي يف حالة الوصية باحلج قبل أن : املالكية وقال
حيج عن نفسه، بناًء على أنّ احلج واجب على التراخي، وإالّ منع على القول 

  .بأنه على الفور، وهو املعتمد عندهم
ال يصح احلج عن الغري مامل يكن النائب قد : وقال الشافعية واحلنابلة
: رجالً يليب عن شربمة، فقال له ‘مر النيب أل; حج عن نفسه حجة اإلسالم

حج عن نفسك، مث عن شربمة، وحيمل ترك االستفصال يف حديث اخلثعمية 
بأا حجت عن نفسها أوالً، وإن مل يرد لنا طريق علمه  7على علمه

  .٢»ال صرورة يف اإلسالم«: بذلك، مجعاً بني األدلة كلها، ويؤيده حديث آخر
د بإسناد صحيح، بعضه على شرط مسلم، وباقيه وهو الذي رواه أبو داو

أكره أن يسمى من مل حيج صرورة، : على شرط البخاري، وقال الشافعي
: ومسي صرورة ألنه صر بنفسه عن إخراجها يف احلج، وكذلك قال احلنابلة

                                       
، وانظر كلّ هذا التفصيل في   ٩٨: ١١، العدد   ميقات الحج» الفور والتراخي في فريضة الحج«انظر مقالتنا ) ١(

  . في المجموع شرح المهذب، والنووي في حج الفرض   ٣٧: ٣الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 
  .  الصرورة.  )أبو داود(انظر مسند ) ٢(
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  .١حلديث ال صرورة يف اإلسالم ،تكره تسمية من مل حيج صرورة

  روايات أهل السنة
  :لى مشروعية النيابة يف احلج باألحاديث التاليةاستدل فقهاؤهم ع

يا رسول اهللا، إنّ : أنّ امرأةً من خثْعم، قالت: ـ عن ابن عباس وعن غريه
أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج شيخاً كبرياً، ال يستطيع أن يستوي على ظهر 

  .بعريه
  .٢فحجي عنه: قال

جاء رجل : بن الزبري بلفظوقد رواه أمحد والنسائي مبعناه عن عبد اهللا 
  .٣من خثعم، يصف حال أبيه الكبري
  .وكان هذا يف حجة الوداع

  .وهو يدل على جواز احلج عن الوالد غري القادر على احلج
: ، فقالت‘أنّ امرأة من جهينة جاءت إىل النيب : ـ وعن ابن عباس أيضاً

  إنّ أمي نذرت أن حتج، فلم حتج، حىت ماتت، أفأحج عنها؟
نعم، حجي عنها، أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا  :قال

  .٤اهللا، فاهللا أحق بالوفاء
إن أيب مات، وعليه : رجل، فقال ‘أتى النيب : فيما رواه الدارقطين بلفظ
  حجة اإلسالم، أفأحج عنه؟

  أرأيت لو أنّ أباك ترك ديناً عليه، أقضيته عنه؟: قال
                                       

  .  المصدر نفسه) ١(
  .  ، ورواه أحمد والترمذي  رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس) ٢(
  . ١٨١ :٢، سبل السالم   ٢٨٥: ٤نيل األوطار ) ٣(
 : ٢، وسبل السالم  وما بعدها ٢٨٥ :٤، والنسائي بمعناه عن ابن عباس كما في نيل األوطار  رواه البخاري) ٤(

١٨١ .  
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  .نعم: قال
  .أبيك فاحجج عن: قال

شبهه و فقد دلّ هذا احلديث على إجزاء احلج عن امليت من الولد،
  .بالدين

دلت على » إنّ أخيت نذرت أن حتج«ـ فيما دلّت رواية أخرى وفيها 
 رثٌامل يستفصلها أو‘ألنّ رسول اهللا ; صحة احلج عن امليت من الوارث وغريه

  ال؟  هي أم
إنّ أمي ماتت ومل : فقالت ‘ جاءت امرأة إىل النيب: ـ وعن بريدة أنه قال

 عنها؟ ]يعين حجة اإلسالم: يقول صاحب التاج يف اهلامش[حتج جأفأح  
  .نعم حجي عنها، رواه الترمذي يف احلج، ومسلم يف الصوم: قال

فصريح هذه النصوص ـ كما يقول صاحب التاج اجلامع لألصول ـ يدل 
و هللا كاحلج والكفارة والزكاة على أنّ من مات وعليه واجب للعباد كالدين أ

والنذر، وجب على وليه قضاؤه من رأس ماله إن كان، و إال ندب له قضاؤه، 
، وجيب الوفاء بنذر احلج وال يسقط به ىولو قضاه أجنيب بإذن وليه كف

  .١جيزىء عن النذر وحج اإلسالم: ألنه أصلي، وقيل; رضفال
ب قد حج عن نفسه، وقد دلّت السنة عندهم على اشتراط كون النائ

لبيك : مسع رجالً يقول ‘إنّ النيب : مستندين يف هذا إىل ما رواه ابن عباس
  .عن شبرمة
  من شبرمة؟: قال
  .أخ يل، أو قريب يل: قال

                                       
، وقد ذكر   ١١١ـ١١٠ :٢للشيخ منصور علي ناصف  ‘ اُنظر التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول) ١(

  . هذه الروايات أصحاب الكتب الستة
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  حججت عن نفسك؟: قال
  .ال: قال
  .حج عن نفسك، مثّ حج عن شربمة: قال

نفسك، مثّ فاجعل هذه عن : فيما روى أبو داود وابن ماجة أنه قال
  .احجج عن شربمة

  .١هذه عنك وحج عن شربمة: فيما ذكر الدارقطين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشروط
ويف شروط احلج عن اآلخر، اشترطت احلنفية عشرين شرطاً للحج عن 

  :الغري، نستعرض بعضها مع ذكر آراء الفقهاء اآلخرين يف أمهّها
                                       

  . ٢٩٢ :٤، واُنظر نيل األوطار   أبو داود وابن ماجة) ١(
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  النية - ١
ألنه حيج عن ; إلحرامأي جيب على النائب أن ينوي عن األصيل عن ا

أحرمت عن فالن، ولبيت عن : ويفضل أن يقول النائب. األصيل ال عن نفسه
  .فالن، ونويت احلج عن فالن وأحرمت به هللا تعاىل، ولبيك عن فالن

األصيل صح، أي أنّ نية القلب كافية، وهذا  ولو نسي امسه فنوى عن
  .الشرط متفق عليه عند فقهائهم

  العجز - ٢
وإالّ فال . األصيل عاجزاً عن أداء احلج بنفسه، وله مال أي أن يكون

يصح هذا النوع من احلج، أي أنه إن كان صحيح البدن وله مال، ال جيوز 
وهذا باتفاق مجهورهم إال املالكية الذين ال جييزون احلج عن . حج غريه عنه
ج الجيوز أن يستنيب يف احلج الواجب من يقدر على احل: وعليه ،احلي مطلقاً
  .بنفسه إمجاعاً

  استمرار العجز - ٣
أي استمرار هذا العجز كاحلبس واملرض إىل املوت، فلو زال هذا العجز 

لّلني هذا بأنّ جواز احلج عن الغري ثبت عم; قبل املوت مل جيزئه حج النائب
  .خبالف القياس لضرورة العجز الذي ال يرجى برؤه، فيتقيد اجلواز به

ا بإجزائه، ألنه أتى مبا أمر به، فخرج عن العهدة وأما احلنابلة، فقد قالو
  .كما لو مل يزل عذره

  وجوب احلج -  ٤
فلو حج الفقري أو غريه ـ ممن مل جيب عليه احلج ـ عن الفرض، مل جيز 

  .حج غريه، وإن وجب بعد ذلك
  .ـ وجود العذر قبل اإلحجاج ٥

  .فلو أحج صحيح غريه، مثّ عجز، ال جيزيه
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  .ابع واخلامس مفهومان بداهةوهذان الشرطان الر
أن تكون النفقة من مال األصيل، كلها أو أكثرها، وهو رأي احلنفية،  - ٦

إالّ الوارث إذا تربع باحلج عن مورثه، تربأ ذمة امليت، إذا مل يكن قد أوصى 
باإلحجاج عنه، فإن تطوع النائب باحلج من مال نفسه مل يقع عن امليت، 

ث أن حيج عنه مباله، ومات، فتطوع عنه وارثه وكذا إذا أوصى امليت املور
ألنّ الفرض تعلق مباله، فإذا مل حيج مباله، مل ; مبال نفسه، ال جيزي عن امليت

  .يسقط عنه الفرض
أما الشافعية ـ وكذلك احلنابلة ـ فقد أجازوا التطوع باحلج من الوارث 

مل يأذن أو األجنيب عن الغري مطلقاً، سواء أوصى امليت أم مل يوص، أو 
  .الوارث لألجنيب، كمن يتربع بقضاء دين غريه

فيما . أن يقع اإلحرام من امليقات على النحو الذي طالب به األصيل - ٧
ألن احلج واجب على ; جيب على النائب احلج من بلد األصيل: قال احلنابلة

العاجز أو امليت من بلده، فوجب أن ينوب عنه منه، والقضاء يكون على 
  ...ء، كقضاء الصالة والصوم، وكذلك يف حج النذر والقضاءوجه األدا
اشترطت احلنفية أن يأمر األصيل باحلج عنه، فال جيوز احلج عن  - ٨

الغري بغري إذنه إالّ الوارث، فله أن حيج عن املورث بغري إذنه، وتربأ ذمة 
امليت إذا مل يكن أوصى باحلج عنه، ودليلهم حديث اخلثعمية املروي عن ابن 

  .باسع
ولو حج عنه أجنيب تسقط عنه حجة اإلسالم إن شاء اهللا تعاىل، ألنه 

  .إيصال للثواب، وبعد الوصية جيزيه من غري املشيئة
إسالم النائب واألصيل وتوفّر العقل لديهما، فال يصح احلج من  - ٩

املسلم للكافر، وال من انون لغريه، وال عكسه، ولو وجب احلج عن انون 
  .وء جنونه صح اإلحجاج عنهقبل طر
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وأجاز احلنفية كون النائب  ،)بالغاً عاقالً(أن يكون النائب مطلقاً  - ١٠
  .صبياً مميزاً

وهناك شروط أخرى اكتفينا بأمهها، وللمزيد انظر اجلزيري يف الفقه على 
  .املذاهب األربعة، والزحيلي يف الفقه اإلسالمي وأدلته

النيابة يف احلج عند املذاهب اإلسالمية، ونكتفي ذا القدر من مشروعية 
 إنّ النيابة تتحقق باإلجارة والتربع واجلعالة، آملني البحث مستقبالً: وقد قلنا

  .يف اإلجارة املذكورة وشروطها وأحكامها
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  الحج في األدب العربي
  إدارة التحرير

  

  × مناجاة اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
  

  ُتباركت تُعطي من تشاء وتمنع     اذا الجودوالمجد والعاللك الحمد ي
  ُإليك لدى اِإلعسار واليسر أَفزع      إلهي وخالَّقي وحرزي وموئلي
  ُفعفوك عن ذنبي أَجلُّ وأوسع     إِلهي لئن جلت وجمت خطيئتي
  ُفها أنا في أَرضِ النّدامة أَرتع      إلهي لئن أَعطيت نفسي سؤلها

  ُفية تسمعخوأنت مناجاتي ال     ي وفاقتيري وفقإلهي ترى حال
  ُب جودك مطمعيفؤادي فلي في س      إلهي فال تقطع رجائي وال تزغ
  ُفمن ذا الذي أرجو ومن لي يشفع      إلهي لئن خيبتني أو طردتني
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  ُأسير ذليلٌ خائف لك أخضع      إلهي أَجِرني من عذابِك إنني
  ُإذا كان لي في القَبر مثوى ومضجع      إلهي فآنِسني بتلقين حجتي
  ُفحبلُ رجائي منك ال يتقطَّع      إلهي لئن عذَّبتني ألف حجة

  ُك ينْفعلوال مالٌ هنا بنون     لهي أذقني طعم عفوك يوم الإ
  إن كنت ترعاني فلست أضيعو      إلهي إذا لم ترعني كنت ضائعاً
  ُبالهوى يتمتّع ءيفمن لمس      إلهي إذا لم تعف عن غير محسن
  ُتَبعأثر العفو أقفو وافها أنا      إلهي لئن فرطت في طلب التُّقى

  رجوتك حتى قيل ها هو يجزع      فطالما إلهي لئن أخطأتُ جهالً
  ُوصفحك عن ذنبي أجلُّ وأرفع     إلهي ذنوبي جازت الطّود واعتلَت

  لوعتي ١ي ذكر طَولكـي ينجـإله
  لوعتي

  ُنِّي تدمعوذكْر الخطايا العين م  
  ُفلست سوى أبواب فضلك أقرع   ًإلهي أنلني منك روحاً ورحمة
  فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع      إلهي لئن أقصيتَني أو طردتَني
  ينادي ويدعو والمغفّل يهجع    ٌ إلهي حليف الحب بالليل ساهر
  ُلرحمتك العظْمى وفي الخلد يطمع      وكلهم يرجو نوالك راجياً

  علي يشيع ٢ئاتيـطيـح خـبـوقُ      يمنيني رجائي سالمةً إلهي
عنقذي  يشيع      إلهي فإن تعفو فعفوك مرِ أُصرُوإالّ فبالذّنْبِ المدم  

                                       
 .فضلك وإحسانك: ـ طولك ١

 .ـ خطيئتي ٢
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  )وحرمة إبراهيم خلّك أضرع      إلهي بحق الهاشمي وآله(
لك أخشَع      إلهي فانشرني على دينِ أحمد اً  ت ن ا اً ق قي اً ن ُتقي  

  ُشفاعته الكُبرى فذاك المشفَّع      وسيدي ي يا إلهيوال تحرمنّ
دببـاجاك أخيـون      وصلِّ عليه ما دعاك موح ـِابـاركّع١ك ر  

  

* * *  

    البن فارض ةالقصيدة الدالّي
  خَفّف السير

  
  ٢إنّما أنتَ سائق بِفُؤادي      خفّف السير واتّئد، يا حادي

  ٣لربيعِ الربوعِ، غَرثَى، صوادي      ما تَرى العيس بين سوق وشَوق  
  ٤وادـام بـظـد على عـلْـر جِـغَي      لم تُبقّي لها المهامه جِسماً  
  ٥من وجاها، في مثلَ جمرِ الرماد      وتحفّتْ أخْفافُها، فَهي تَمشي  

لّ براها نَى، فَحالو   ٦خَلّها تَرتَوي ثماد الوِهاد      وبراها 
  

                                       
  .نعيم زرزور: ، تحقيق األستاذ×  يوان اإلمام عليـ د ١
 .سائق اإلبل: الحادي. تمهل: ـ اتئد ٢

 .عطاش: صواد. جائعة: ـ غرثى ٣

 .الفالة: ـ المهامه، الواحد مهمه ٤

 .الحفا: الوجى. وهو للبعير بمنزلة الحافر للفرس: ـ أخفافها، الواحد خف ٥

راضي بقية الماء في األ: ثماد الوهاد. حلقة تجعل في أنف البعير: لواحدة برةبراها، ا. التعب: ىنالو. هزلها: ـ براها ٦
 .المنخفضة
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  ١فاسقها الوخْد من جِفارِ المهاد     ها الوجد، إن عدمتَ روِاهاشَفّ
  ٢تَترامى به إلى خَيرِ واد      واستَبِقْها، واستَبقها، فَهي مما

  ٣، غادي، فالدهنا، فبدرٍينْبعٍ      عمرك اَهللا، إن مررتَ بوادي  
نّقَا، فأودان ودا     ٤إلى رابِعِ الروي الثّمادن،      وسلَكْتَ ال

  ٥ت قُديد، مواطنِ األمجاد      وقطَعتَ الحرار، عمداً، لخَيما  

  ٦ن، فَمر الظّهران، ملقَى البوادي      وتَدانَيتَ من خُلَيص، فعسفا  
  ٧ـناء، طُراً مناهلَ الوراد      ووردتَ الجموم، فالقَصَر، فالدكْـ

  ٨هر نَوراً، إلى ذُرى األطواد      التّنْعيم، فالزّاهر الزّا وأتَيتَ  
   جون، واجتَزْتَ، فاخترتَ الحربوع      األوتاد ٩تَ، ازدياراً، مشاهد  
  ١٠ذاك النّادي ، عريبعن حفاظ       وبلَغتَ الخيام، فابلغْ سالمي  

                                       
البئر : فار، الواحد جفرجال. سير سريع: الوخد. ما يرويها: رواها. الحب: الوجد. أنحلها حتى رقت فظهر ما وراءها: ـ شفها ١

  .األرض المنخفضة: المهاد. الواسعة
 .ف به، يريد تسير عليهاذتتقا: تترامى به. احفظها: قهااستب. اسبقها: ـ استبقها ٢

  .أراد غادياً أي مبكراً، بالنصب على الحال من التاء في مررت: غادي. مواضع: ـ ينبع، والدهناء، وبدر ٣
 .الماء القليل: الثماد. المرتوي: الروي. مواضع: ـ النقا، وأودان ودان، ورابغ ٤

 .اسم علم: قديد. ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالناراألرض : ـ الحرار، الواحدة حرة ٥

 .ملتقى أهل البادية: ملقى البوادي. مواضع: ـ خليص، وعسفان، ومر الظهران ٦

الذي : الوراد، الواحد وارد. موضع الشرب: المناهل، الواحد منهل. موضعان: القصر والدكناء. البئر الكثيرة الماء: ـ الجموم ٧
  .ربيأتي الماء ليش

 .الزهر األبيض: النور. المشرق: الزاهر الثانية. موضعان: ـ التنعيم والزاهر األولى ٨

  .الجبال، وأراد هنا األولياء الصالحين: األوتاد. ةدالزيا: االزديار. جبل: ـ الحجون ٩
 .عن تحفظ: ـ عن حفاظ ١٠
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  ِغرامٍ، ما إن لَه من نفاد من     وتَلَطَّف، واذكُر لهم بعضَ ما بي
  ؟منكُم، بالحمى، بعود رقادي      يا أخالي، هل يعود التداني
  ١ي، وأحلَى التّالقِ بعد انْفرادـ      ما أمر الفراق، يا جيِرةَ الحـ

لزّنَاد       ىـكيف يلتَذّ بالحياة معنّ     ِبين أحشائه كَوريِ ا
 هرمقاصٍعفي انْت هبارواصْط       جيادوزْد   ِواه ووجده في ا

   والقلب في أجياديب شَآماً،       في قُرى مصر جِسمه، واُألصَيحا
فةإ وق  د تع لصـن  ا    ٢ بعد بعادي سعدتُ روحاً حيرات      ، فويق 

ُهللا يومنا بالمصَلّى   ٢ بعادي   ٣بيلِ الرشادحيثُ نُدعى إلى س       يا رعى ا
  ٤ن، سراعاً، للْمأزِمين، غوادي       وقباب الركابِ، بين العلَيميـ

  ٥يف، صَوب عهادخولُييالت ال       وسقَى جمعنا بجمع، ملثّاً  
  يفَمنائي منى، وأقصَى مراد       وحسن مآل من تَمنّى ماالً
بينٍ      زِ إن حكَم الدهْـيا أُهيلَ الحجا د، ر ب إرا حتمٍ  ضاَء    يق

  يكَما عهِدتُم، وِدادادي، دوو       فغرامي القديم فيكم غرامي

                                       
 .حذف الياء تجوزاً، مراعاة للوزن: ـ قوله التالق ١

 .مساء: رواحاً. بعينه موضع: ـ الصحيرات ٢

 .طريق الخير: سبيل الرشاد. موضع: ـ المصلى ٣

 .الضيقين: المأزمين. الجبل: تصغير لمثنّى علم: العلَيمينـ  ٤

 .دائم المطر، وهو حال مقدم من صوب عهاد، أي المطر من أمطار الربيع: ـ ملثاً ٥



 
 
 
 

 
 

 
سنة 

ال
 :١١ 

دد 
 الع

ـ 
 :٢٢  

  

١٢
٢ 

  ١ه، ومن مقلَتي سواَء السواد      قَد سكَنتُم من الفُؤاد سويدا
  ٢عاديشادياً، إن رغبتَ في إس      يا سميري روح بمكّةَ، روحي  

  ٣وسبيلُ المسيلِ وِردي وزَادي       فَذَراها سربي، وطيبي ثَراها
  ٤ومقامي المقام، والفَتح باد       كان فيها أنسي ومعراج قُدسي

  ٥وارِداتي، ولَم تَدم أورادي       نَقَلَتني عنها الحظُوظُ، فَجذّتْ  
  بع لزّمان   يفَعسى أن تَعود لي أعياد      ودآه لَو يسمح ا

  ٦تَارِ، والمروتَينِ، مسعى العباد       قَسماً بالحطيمِ، والركْنِ، واألسـ
  ٧للقُصّاد رزَابِ، والمستَجا       وظاللِ الجنَابِ، والحجرِ، والميـ  
  ٨سعاد لفُؤادي، تحيةً من       ما شَممتُ البشام إالّ وأهدى  
    

* * *  

                                       
  .حبته: سواء السواد. حبته: ـ سويداه ١
 .أعط الراحة: روح. ليالً محدثي: ـ سميري ٢

 .أي مسيل الماء: المسيل. طريق: سبيل. طريقي: سربي. ساحتها: ـ ذراها ٣

 .ظاهر: باد. أراد به النصر: الفتح. مصعد، سلم: ـ معراج ٤

 .الجزء من القرآن: د وردحأورادي، الوا. ما يرد إلي: وارداتي. قطعت: ـ جذت ٥

هما المروة : المروتان. أستار الكعبة، ما تستر به من النسيج: األستار. كان الكعبةأحد أر: الركن. مكان بمكة: ـ الحطيم ٦
 .أي حيث يسعى العباد في حجهم: مسعى العباد. جبالن في مكة: والصفا

. أراد ميزاب الرحمة في البيت الحرام: الميزاب. أراد حجر إسماعيل في البيت الحرام: الحجر. هضاب في مكة: ـ الجناب ٧
  .اسم موضع: رجاالمست

 .شجر طيب الرائحة: ـ البشام ٨
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  في بيان حقائق مناسك الحج

  
  )هـ٧٣٦ت (عبدالرزاق الكاشاني 

  
  ٍلى علَى كَرموعولتُ من جانِبِ الم      إنّي وإن تَرني لَحماً علَى وضمٍ
اذَ بِهتَعا اسلى موم الَيوؤالَي مم      فاَقَة م ذوذَا نِع ٍقَطٌّ إالّ صَار  

و الَوالَ تَ  و قامس م لَ    ِعلَيه إالّ وقَد عافَاه من سقَم      نِفدكَّ
  ِالغَشم ةإالّ وأنْقَذَه من أَزْم      ف وجِمعوالَ استَعان بِه مستَضْ

ه ت ي ل ب ي  ف لْ  كَّ و تَ و  ه بِ  ق ث   ِعلَيه تَحظ بِه في البؤسِ والنِّقَم      فَ
  !أال تُسلِّم مالَم يبد عن عدم؟      جوداً حقُّه عدملَيه وسلِّم إِ

  ِفَلَيس في يدك التَّصْرِيف بِالقَلَم      فَوضْ إِلَيه أموراً ال تُصَرفُها
هتجحي مف لُكاسو زْمالع درالً      وجهس القَدأسِ والر نيب قالفَر ِمو  
  والعزم فيه فُتُور شَاب بِالنَّدم      ما نَالَ مقْصُوده من كان في طَلَب
تَهنِ القَلْبِ خَلويتَ بِعأَيالِ ذا      إذَا ررِ الفَعرِة القَادي صُوِعتَصما ف  
  ِن العصَمفَعلْتَه فَلَك الوثقَى م      بِحوله فَلَه الحولُ الشَّديد إذَا
    والقُوةُ ابرأ بِه من كُلِّ متَّهم      الَ كَون للخَلْقِ كَيف الحولُ عن عدم
بِه نلَملَى ذَا فَاعتَ عرم      إِذَا قَدتُه الَ  ك ا إِي  ر د مقَ  أَنَّه   ِبِ
كُنلْتَ وما فَعيف هياضرم اطلُبو      ر هلعف نكَمِعياً فَالْكُلُّ بِالْحاض  
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هتما بِرنها ممو ك   ِفَإنَّها فَضَالتٌ فيك كَالزّنَم      واحرزْ قُوا
  ِفَإِن موقعه ال شَيَء في القدم     وانظُر إلَى الممكنِ الموجود عن عدم 
ه لُ ي خ تُ  ر م أ  ه تُ قَ ي حق ا  م و       ودجاِهللا ـ ذافَال وو ،مِ! لَهـ قَس  
دوى أحس رصبي لَم دحوالم م      إِنوى اُمجاً سنَه درى أحالَيِو  
  ؟ونَهجه مستَقيم، أين ذُو قَدم      ؟فَوجهه متجلٍّ، أَين ذُو بصَرٍ
  ِلِّ واَألرواح للنِّسمأعيان للكُ      .. وجهتُ وجهِي ِهللا الَّذي فَطَر الـ

    إِلَيه مستَنَد اَألحياِء والرسم      أَحرمتُ عما سواه قاصداً سنَداً
  ِبرِئتُ قَبلُ دخُولي حومةَ الحرم      مما حواه يدي أو ضَمه خَلَدي
  ِفي تَقْبِيِلِ مستَلم قُدوسِ فَكَّرتُ      ..إذا خَلَعتُ صفاتي البِساً صفَةَ الـ

  ِجبارِ طَوفاً علَى الهامات والغَمم    ..الـ  حمى حولَ كَاَألمالك  بِالبيت وطُفتُ
  ِصَلَّى الخَليلُ أصَلِّي تلو محتَشم      وكُنْتُ إِذ شاهد الروح الجمالَ كَما
زَّتُهع صَفَّى القَلْب دشاهالم م      ثُماِإلدي النَّفسِ وعى فس نهم النُّورِو  

عيس ن  وذاكإلى  م    مختَتَمي شواطبِاأل جلمودمروةَ      طُورالصَّفاِء
ية اق ب د  ع ب ي  نِّ م يةُ  قب ل ا   ِإفْناؤها الحرمةُ العظمى من الحرم      تُفنى 

 رآخ رِيأفَكَانعتَممطوارِي ل      الحيرِ ذا حكموبِالتَّقْص كُمحلُّ ي   
 بالح باإفَأَوجالفناِء لَه زَم      حرامأَوفَقِ الع نةً مزْمالَها عِفَي  

ئُهنشماماً وم      إذ كُنتُ أُنشأُ إِحرذا غم سيناً لَيقي بِيبالح ِذَاك  
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قَفْتُ لَهتّى وح بِه يهتُ فرفَس       وي مففلَم قم ذَا العسفات ورِع  
فلزدالصُّبحِ م صَلوة دعب عمالجم      واللَّمالتَّلوِينِ و عراف قُوفُهِو  
   وذا بِنُورِ جمالِ الذّات مختَتَمي      فَذَاك بعد زَوالِ الروحِ فانِيةً
  مسودةَ الحممِ ىي البقايا حومنِّ      وعند قُوة نُورِ الشَّمسِ قد فَنِيتْ
  لكن راميها رامي قوِي صَنَمي      طَفقْتُ أَرمي و ال أَرمي حصَيتها
  نَّها جشَم الشَّيطان ال جشَميإفَ      أَعنِي أنَانِيتي طَرداً وما تَبِعتْ
   دقَها في صُورة الغَنَمرؤياه صَ      وكُنْتُ أَذْبح نَفْسي كَالخَليلِ إِذا
ئزها   ِوالحلق رمزٌ إِلى إِفناِء ذي الشِّيم      وكُلُّ ما تَبِعتْها من غَرا
يما أُمرِتُ بِهف تُ بِهتَقَماس ي      ثُمنتَزَماستأنَفتُ مو جلحفَطُفتُ ل   

  ِفي كَالوذَم ثمي نَفي ثَالوالر     مما فَعلتُ بِنَفْسي عنْد معتَمرِي 
ةً تَ بِ ا ثَ ِهللا  ا بِ دت  ج و ةٌ  ي ف ن   ِأَفعالها أشْبهتْ في أَعينِ اُألمم      م

لَحالَتَينِ بدا تَّانشَ   في القيمِ نها التَّفاوتُ بين النّاسم      بينَهما في ا
كناسالم لكبِكُم تاتُ صاحيقضالَّ      م وهاألوي القَاعِ وكُم فعي مِكَمذ  

صَّتَهق تْ أُذُناهعمس نلَّ مم      لَعبِالهر يهمري أو كَذَّبي يسمِي  
  ِوأَين بكَّة والركبان في اللُّقَم      يقُولُ كَيف؟ وما حانَتْ مواسمها

ع قَدذا واذهعوما سم يشيئ      را إذ كانمفَهمِ ذاك ع نع مهاداً فُؤ  
  ِتُ حينَئذ يقْظان لَم ينمـ     ..أَكَان ذلك حقّاً لَم يكُون وكُنْـ
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ية بِأغش نُهم كَفَّتْ  أَعي  ن أَ    وسد إِذ أَنَّهم عن ذاك بِالصِّمم      كَ
تَهحج يقْضالم ارِفا العها أيق فَ      يمإصَدكَالنِّع جي الحف مِنَّه  
ع قَد امتَثَلُوا   ِالخصَم النَّارفي عذَابِ فَاستنقَذُوامن     إالّ أَوامر تَشْرِي
هركَديم ال يوا بِنَعدتَسعاسيص بالشنم      والَ التَّنغ و النّفَاد فخَو    
  ِيه قَاضياً للْحق في العظملهد      زُرتُ الحبِيب إذَا طَهرتُ متّبِعاً
  ِيرتَها في العربِ والعجمظأُذُن نَ      خُذْها عجِيبة أَحوالي فَما سمعتْ
هتمسقداً لمح همنْع   ِفَقَد رضيتُ من الجبارِ بِالقسم      شُكراً ِأل

* * *  
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  حوار مع
  حج والزيارةاللشؤون ممثّل الولي الفقيه 

  سماحة حجة اإلسالم والمسلمين
  محمدي الري شهري،

  ق . هـ  ١٤٢٤حول خصائص الحج للعام 
  

لتقينا ـ و على العادة يف كل عام بعد حج التمتع ـ مساحة حجة اإلسالم ا
واملسلمني حممدي الري شهري ـ دامت إفاضاته ـ ممثل الويل الفقيه ومسؤول 

على كيفية إقامة  مية، لنوقف قراءنا الكرابعثة احلج يف اجلمهورية اإلسالم
مراسم احلج واملشاكل اليت تواكب هذه الشعرية، وتقدمي تقرير عن أهم 

  .ق .هـ ١٤٢٤النشاطات واألعمال الثقافية حلج عام 
  

o ما هو تقويمكم شكر سماحتكم على إتاحة الفرصة، ن: ميقات الحج
  ق؟ .هـ ١٤٢٤لحج عام 

  
لشكر والتقدير اهللا الرمحن الرحيم، بعد بسم ا :شهري لشيخ الريا �

حناول اإلجابة عن سؤالكم » ميقات احلج«جلهود اإلخوة العاملني يف جملة 
  :ضمن احملاور التالية
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  :ـ إحصائية الزائرين اإليرانيني طبقاً آلخر التقارير ١
لغت إحصائية احلجاج القادمني من إيران إىل اململكة العربية السعودية ب

زائراً ) ١٨١٣(بينهم ما يقرب من  ،حاجاً) ٩٦١٠٣(ق  .هـ ١٤٢٤يف عام 
زائراً عراقياً، وما عدا هؤالء من العاملني يف خدمة ) ١٦٧(أفغانياً، و 

الزائرين، وهم عبارة عن أعضاء البعثة، واللجنة الطبية، واإلذاعة والتلفزيون، 
ة، يت املعنوقراء القرآن الكرمي، والطاقم اجلوي، وغريهم من أفراد املؤسسا

وجلان اإلشراف على  ،ومن العاملني يف إعداد الربامج الغذائية املركّزة
  .الذباحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شخصاً قد دفعت مسبقاً من ) ٥٢٧(من اجلدير بالذكر أن تكاليف سفر و

قارئاً للقرآن دفعت من قبل ) ٣٠(قبل اجلهات املختصة، ونصف تكاليف 
  .وزارة األوقاف واالُمور اخلريية
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رحلة، كانت نسبة ) ٥٢٢( نيلغت جمموع رحالت احلجاج اإليرانيبوقد 
، وأما نسبة الذين يعرفون %)١٣/٤٦(، ونسبة النساء %)٧٨/٥٣(الرجال فيها 

  %).٥٥(القراءة والكتابة من جمموع احلجاج فكانت تزيد على 
ذا، وقد بلغ جمموع احلجاج القادمني من خمتلف البلدان إىل السعودية ه

ع حجاج عام وزائراً، وجمم) ٧٠٦/٤١٩/١(ر اإلحصائيات حسب آخ
زائراً، ومن ذلك يظهر أن ما يقرب ) ٠٠٠/٣٠٠/٢(ق يقرب من  .هـ ١٤٢٤

  .ألف حاج هم من أبناء الشعب السعودي) ٨٠٠(من 
قد كشفت بعض اإلحصائيات أن دخل الدولة السعودية خالل موسم ل

مليارد ) ٤٥/١(ما يعادل ميليارد ريال سعودي، أي ) ٢/٥(احلج كان زهاء 
  .دوالر
  :شعور باحلاجة إىل منجيلـ ا ٢
ان الشعور باحلاجة إىل قائد ومنج واحد للعامل اإلسالمي يف حج العام ك

املاضي يفوق اإلحساس باحلاجة إىل ذلك يف السنوات املاضية، فأهم 
ق هو اهتمام  .هـ ١٤٢٤اخلصائص اليت ميكن حبثها فيما يرتبط حبج عام 

اإلسالمي وشعوره مبنطقة الفراغ واحلاجة إىل قيادة االُمة اإلسالمية،  العامل
  .وها حنن جند هذا الشعور يتزايد وينتشر يف العامل شيئاً فشيئاً

قد حبثنا موضوع املهدوية يف هذا العام مع حجاج سائر البلدان، سواء ل
يف لقائهم معنا أو مع أعضاء البعثة، حيث طرح هذا املوضوع أكثر من 

أن ذلك كان ـ وبدون علم مسبق منا أو  السنوات السابقة، ومن امللفت للنظر
تنسيق ـ حمور أحباث أكثر االجتماعات و امللتقيات، وأيضاً حمور أحباث بعثة 

  .قائد األمة على املستوى العاملي
  :^ ـ قراءة دعاء كميل بني حرم رسول اهللا و أئمة البقيع ٣
و أداء مراسم هائص حج العام املاضي ألمر اآلخر الذي يعترب من خصا
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دعاء كميل على أحسن وجه، والسبب يف ذلك شعور احلكومة السعودية 
باخلطر جتاه نشاط الوهابيني املتشددين، حيث شددت احلكومة الرقابة حتسباً 
لألحداث احملتملة، مما أدى إىل اخنفاض عدد املشاركني من احلجاج غري 

كان يقف جانباً وعلى بعد من حمل إقامة الدعاء، اإليرانيني، حىت أن البعض 
لكننا شهدنا حضوراً ومشاركةً أكثر للحجاج يف األدعية االُخرى، لقد 
أوضحت أحداث دعاء كميل يف احلج املاضي أن بني احلركة الوهابية 

  .واملسؤولني السعوديني يف هذا الشأن اختالفاً واضحاً
بيت  راسم دعاء كميل حلجاجقد قررت مجاعة من الوهابية يف أول مو

ـ والذي يعترب يف احلقيقة املراسم الثالثة هلذا ) املدينة بعد احلج(اهللا احلرام 
الدعاء يف هذا البلد الطيب ـ مدامهةَ املشاركني يف هذه املراسم، لكن احلكومة 
السعودية واجهتهم وقبضت عليهم، فعلى الرغم من وجود بعض املخاطر 

ـ من إقامة دعاء كميل على أربع دفعات وجلميع  متكّنا ـ وحبمد اهللا
وذلك ) واملدينة بعد احلج ،املدينة قبل احلج(املشاركني يف مراسم احلج 

  .مبشاركة عالية وحضور فائق ومعنوية خاصة من جانب احلجاج
  :ـ مراسم الرباءة من املشركني ٤
 ق واليت أقيمت يف .هـ ١٤٢٤انت مراسم الرباءة من املشركني عام ك

املراسم عظمة وجزالة، لكن احلكومة السعودية مل تكن  رصحراء عرفة من أكث
قد مسحت لنا عشية عرفة يف إعداد املخيمات حىت طلوع الفجر إلقامة هذه 
املراسم، ولكنا سرعان ما عدنا إىل عرفات وقمنا بتشييد اخليام لغرض 

  .مراسم الرباءة
ربعة ألمبراسم الرباءة يف ا اإليرانيني قياساً انت مشاركة احلجاج غريك

عشر سنة املاضية ـ وهي مدة استالمي ملسؤولية البعثة ـ أكثر محاساً و 
  .مشاركة
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  :ـ قراءة بيان قائد الثورة اإلسالمية ٥
عالت اهلتافات ضد أمريكا وإسرائيل لدى قراءة بيان قائد الثورة ت

أيضاً، ومن اإلسالمية باللغة الفارسية والذي ترجم إىل اللغة العربية 
ق زيارات احلجاج غري اإليرانيني  .هـ ١٤٢٤خرى حلج عام الُاخلصائص ا

الكثرية والواسعة النطاق ملقر بعثة السيد القائد، حىت أن املقر كان يضيق 
باحلاضرين أحياناً، ومل جند الفرصة للقاء زائرين جدد، وهذا األمر يدل على 

نقطة االنطالق وأمل املسلمني،  أنّ اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، صارت
  .يوماً بعد آخريتزايد هذا األمل وأنّ 

  :ـ لقاء مسؤويل البعثات االُخرى ٦
لتقينا ستة عشر شخصاً من مسؤويل البعثات من سائر البلدان، أمثال ا

وزير احلج اجلزائري، ووزير احلج واألوقاف اليمين، ومسؤويل البعثات يف 
ة جبو من الود موحزب اهللا، وكانت اللقاءات مفع أفغانستان، وعمان، والعراق،

  .واحملبة، حيث تناولنا معهم االُمور ذات العالقة بني اجلانبني
  :ـ لقاء الشخصيات العلمية والسياسية البارزة ٧
ان لنا لقاءات مفيدة مع عدد من الشخصيات العلمية والسياسية سواء ك

شيخ صاحل احلصني مسؤول شؤون يف داخل البعثة أو خارجها، فقد التقينا ال
مني، وحتدثنا معه حول ظاهرة العام املاضي، وهي ترمجة خطب وكلمات راحل

بعض أئمة اجلماعات واليت تضمنت بعض اإلهانات للشيعة، بل وجه بعضها 
، وقد طلبت التصدي حبزم ملثل هذه األمور، كما ‘ اإلهانة لشخص رسول اهللا

ه معرفة بأمور بلدنا، وعلى لو شاب فاضل، التقينا وزير احلج اليمين، وه
  .طالع علمي جيداو يوع

على أي حال، إنّ بإمكان مثل هذه اللقاءات أن تكون مفيدة وجمدية و
  .لكال البلدين
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  :ـ امللتقيات ٨
ملتقى، كان زهاء النصف منها على ) ١٢(قدنا يف حج العام املاضي ع

شتركني يف ملا، كان عدد امستوى عاملي، وعلى ضوء التقارير الواصلة إلين
هذه امللتقيات ما يقرب من األربعة آالف شخصية من خمتلف املمالك 

  .واألقطار
  :ـ نشاطات قسم املذهب السين ٩
ان لقسم املذهب السين يف البعثة نشاطات فاعلة وقوية، حيث كانت ك

هلذا القسم ـ وباإلضافة إىل اللقاءات اإلعالمية العادية ـ لقاءات خاصة مع 
  .ودينية سعودية وغريها من خمتلف البالد اإلسالمية شخصيات علمية

  :ـ تفعيل نشاط احلركة الوهابية ١٠
ددت احلكومة السعودية من الرقابة األمنية يف حج العام املاضي خوفاً ش

من مدامهة املتشددين للحجاج، فكان السلفيون حتت ضغط الدولة السعودية، 
  .ال أية مشاكل تذكريف هذا ا ومل يواجه احلجاج اإليرانيون

لى أنّ السلفيني ضاعفوا من نشاطهم ضد الشيعة عن طريق توزيع ع
الكتب والنشريات واألشرطة، إالّ أنهم مع ذلك مل يتمكّنوا من خلق مشاكل 

املوسم الوحيد الذي مل يتحدث ) ١٤٢٤(حلجاجنا، فكان موسم احلج لعام 
، فبعثت رسالة شكر عن ةام ضد الشيعفيه خطباء مسجد النيب واملسجد احلر

طريق سفرينا يف السعودية إىل السيد األمري نايف وزير الداخلية للمملكة 
إنّ هذه السنة هي السنة األوىل اليت مل يمس : العربية السعودية جاء فيها

  .ملذاهب غري الوهابية بسوءااخلطباء يف صالة اجلمعة 
  :ـ أصداء جناح حزب اهللا ـ لبنان ١١
ات حزب اهللا لبنان على صعيد حترير األسرى واملعتقلني حقد كانت لنجال

أصداء إجيابية واسعة يف احلج املاضي، كما أدى بث ; اللبنانيني والفلسطينيني
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رتباط حبزب اهللا واملقاومة اإلسالمية احتفاالت تبادل األسرى إىل تعميق اال
  .يف لبنان أكثر فأكثر

  ):الدورة السابعة(النيابية نتخابات ـ أصداء أخبار اال ١٢
ان ألخبار انتخابات جملس الشورى السابع يف إيران واخلالف الناجم ك

عن ذلك آثارها السيئة يف نفوس احلجاج، خاصة املتابعني منهم لتطور االُمور 
السياسية يف إيران، حيث كانوا يتساءلون عن سر االختالف واألسباب 

  .الباعثة لذلك
  :راقينيعللزائرين ال ـ احلضور الفاعل ١٣
احلضور الفاعل للزائرين والشيعة ) ق .هـ ١٤٢٤(ن خصائص حج سنة م

العراقيني، والذي يعترب فريداً من نوعه بعد سقوط صدام، حيث قامت اململكة 
  .العربية السعودية ـ كما قيل ـ بدفع بعض تكاليف هؤالء الزائرين

خيضعون للرقابة املشددة، قد كان احلجاج العراقيون يف السنوات املاضية ل
حيث كان عناصر النظام يتابعون عالقات احلجاج العراقيني مع غريهم بدقة، 

  .لكنهم يف هذا العام شعروا حبرية مطلقة
  :ـ مشاكل قرب البقيع ١٤
نا نواجه يف حج العام املاضي بعض املشاكل قرب البقيع واُحد، لكن ك

ني حضوراً فاعالً يالسلف: حرىحيث مل يكن لعناصر األمر باملعروف أو باأل
سنح ذلك للحجاج أداء شعائرهم حبرية تامة، وبالطبع كان لبعض الزائرين 

بتزازي حيث كانوا ـ ومن خالل الصالة داخل ااإليرانيني وغريهم سلوك 
سلفيني، مما دفعنا للتفكري يف إجياد حلّ للوخارج املقربة ـ يقدمون الذرائع 

  .القادمةهلذه املشكلة يف السنوات 
  :إمرأة مبلّغة) ١٤٥(ـ إرسال  ١٥
ـ وألول مرة ـ من اخلدمات الثقافية ) ١٤٢٤(قد استفدنا يف حج عام ل
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لبعض املرشدات لفئة خاصة من احلجاج، أي النساء، فقد وردت تقارير 
والذي فاق تصورنا ـ الذي حققته املرأة املبلّغة،  حاكية عن النجاح الباهر ـ

احلوزات العلمية، ونسأل املوىل القدير هلم واألخوات وها حنن نبارك جهود 
  .املزيد من التوفيق

قد كان هلذه األخوات يف مكة واملدينة برامج إرشادية وتعليمية أيضاً، ل
وحنن نأمل من خالل وضع خطة مخسية ـ على مدى مخس سنوات ـ إعداد 

  .املرأة املرشدة للقيام بدورها يف مجيع رحالت احلج
خوات املرشدات يف مقر البعثة لتلقي املسائل ألعدد من اقد استقر ل

الشرعية املرتبطة باملرأة واإلجابة عنها، وكن قد حضرن أيضاً يف مسجد 
  .لغرض اإلجابة عن أسئلة النساء; الشجرة ساعة رحيل احلجاج إىل مكة

  :ـ اإلجابة عن املسائل الشرعية ١٦
فاعل  القائد حضور دثة السيان ألعضاء جلنة االستفتاء املستقرة يف بعك

ومستمر منذ بداية شعائر احلج وحىت انتهائها، حيث كانوا ـ وطبقاً لربنامج 
ـ جييبون عن أسئلة السائلني يف مجيع مواقيت احلج واملسجد احلرام   مدروس
حىت أن الشيعة من العراقيني واألفغان وسائر البلدان االُخرى كانوا  ،واملشاعر

  .يتلقّون اإلجابة منهاإىل جلنة االستفتاء و يرجعون يف مسائلهم
  :ـ عمل الرابطني بني البعثة واملبلّغني ١٧
االُخرى تقومي األعضاء يف البعثة ) ١٤٢٤(ن خصائص حج عام م

ألعمال علماء الدين ومساعديهم يف مكة واملدينة، حيث متَّ عن طريقهم 
ن أمساءهم إلينا، يدعاملاً دينياً، رفعت معاونية شؤون علماء ال) ٧٦(اختيار 

  .حيث نأمل االستفادة التامة من هؤالء األفاضل يف املستقبل
  :ـ اللجان اإلرشادية ١٨
جهوداً قيمة، حيث متَّ تشكيل ) ١٤٢٤(ذلت جلان اإلرشاد يف حج عام ب
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هذه اللجان يف إيران، وقد وزعت عليهم كراريس تتعلق بالعمل اإلرشادي 
قافية، ويساعدوا علماء الدين ومسؤول كل ثلليمارسوا على ضوئها أعماهلم ا

  .رحلة وزائريها، وكانت نشاطام جيدة ومرضية للغاية
) ١٩٨(شخاص ميلكون شهادة الدكتوراه، و أ) ١١٠(تضمن هذه اللجان ت

شخصاً ميلك شهادة البكالوريوس، ) ٩٣٣(شخصاً ميلك شهادة املاجستري، و 
من الالّزم أن نشكر مساعي  ىرمن طالب العلوم الدينية، وإني أل) ١٠٣(و 

  .مجيع املتعاملني مع جلان اإلرشاد
  :ـ استقصاء آراء الزائرين ١٩
شياً مع برنامج العام املاضي، متّ توزيع ملزمة يف ثالثة عشر صفحة مت

سؤاالً للزائرين، مما ميكن حلصيلة اإلجابات عليها التأثري يف ) ٢١٥(تتضمن 
  .شاكل يف السنوات القادمةملااختاذ السبل املناسبة ملعاجلة 

  :ـ مشاركة خنبة من قراء القرآن الكرمي يف احلج ٢٠
مشاركة خنبة من قراء العامل ) ١٤٢٤(ن مجلة النشاطات الثقافية لعام م

اإلسالمي يف مراسم احلج، حيث اُجريت مراسم تالوة القرآن يف املسجد 
  .احلرام
ة على علماء الدين يمن تلك النشاطات أيضاً توزيع كراريس إرشادو

لغرض اإلجابة عن شبهات الفرقة الوهابية، وعرض تقرير عن كيفية حج 
املواطن اإليراين قياساً حبج املواطن املسلم من سائر البلدان، وتشكيل 

  .اجللسات داخل البعثة للزائرين اإليرانيني، وغري ذلك
  : ...و ةـ التغطية اإلعالمية الشاملة ملراسلي اجلمهورية اإلسالمي ٢١
عترب التغطية اإلعالمية القوية واملؤثرة التابعة ملراسلي اجلمهورية ت

اإلسالمية واإلذاعة والتلفزيون من خصائص حج العام املاضي، حيث 
انعكست آثارها املعنوية يف أرجاء البالد، وأين ألتقدم بالشكر ملا بذله مجيع 
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  .هؤالء األعزاء من جهود يف هذا اال
جليدة واملشتملة على الطبقة املثقفة حباجة ماسة إىل ا ن الرحالتإ
  .»نشرية الزائر«

قد قمنا بتجهيز رحلة أساتذة اجلامعات باحلاسوب واالنترنت، لكننا ل
نشعر بأنه البد من مزيد اهتمام ذه الطبقة يف السنوات املقبلة، وأنه البد من 

  .مجيع الطبقات تعميم اخلدمات االلكترونية واألجهزة املتطورة إىل
  :...ـ النقل املباشر للزائرين إىل املدينة و ٢٢
زائراً بشكل مباشر إىل ) ٤٦٤٣٢(ستطاع املسؤولون التنفيذيون نقل ا

  .زائراً ـ ممن كان يف املدينة بعد احلج ـ إىل إيران) ٤٧٩١٨(املدينة، ونقل 
طقة املن من منازل الزائرين الواقعة يف% ٦٠ذا وقد لعب ما يقرب من ه

املركزية والفنادق احمليطة باملسجد النبوي الشريف دوراً يف تنشيط احلالة 
  .املعنوية لدى الزائرين
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  :ـ الطهي املركزي ٢٣
عترب الطبخ املركزي للطعام للذين نزلوا الفنادق احمليطة باملسجد النبوي ي

ارج خ; افلالشريف يف املنطقة املركزية، ومنح رخصة طهي الطعام داخل القو
قرباناً يوم % ٦٢املنطقة املركزية، وأيضاً التطبيق املنتظم لربنامج الذبح، وذبح 

يف اليوم احلادي عشر من ذي احلجة، كلّ ذلك يعترب % ٣٨عيداألضحى، و 
  ق  .هـ ١٤٢٤من خصائص حج العام 

  :ـ السلبيات والنواقص وبعض املشاكل ٢٤
جلانب اخلدمي، من قبيل بعض النواقص يف ا ١٤٢٤اجهنا يف حج عام و

احلمل والنقل داخل املدينة، عدم كون بعض األبنية مناسباً، وجود بعض 
النواقص يف قسم التموين، التأخري للرحالت اجلوية، وعدم توفّر األمور 

هذه وغريها كانت من مشاكل احلج يف العام  ، ...اخلدمية املناسبة للزائرين و
تكررها بوضع اخلطط املناسبة من املاضي، واليت نأمل رفعها واحلد.  

  

o ذكرتم بعض المشاكل والنواقص، هل فكرتم في : ميقات الحج
  إيجاد حلول مناسبة لذلك؟

  
كما ذكرنا لكم أنه على الرغم من النجاح الذي  :شهري لشيخ الريا �

حققناه يف حج العام املاضي واجهنا بعض املشاكل والنواقص، وهي عبارة 
  :عن
يف بعض خطوط باصات احلمل والنقل داخل  جاحلجا ازدحام :والًأ
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مكة، خصوصاً يف موقف نفق باب علي، فقد كان ازدحام احلجاج شديداً 
نضباط، حيث كان بعض الزائرين من باقي جداً، والسبب يف ذلك عدم اال

الدول يرتقون هذه الباصات فيضاعفون من املشاكل، كان تردد وسائط النقل 
جد احلرام يضاعف أيضاً من املشكلة، من اليوم الرابع العامة يف منطقة املس

  .احلجة، وذلك بسبب شدة ازدحام احلجاج وحىت اليوم الثامن من ذي
ذه هي مشكلتنا يف كل عام، والسبب الرئيس فيها تزايد عدد احلجاج، ه

  .وفقدان اإلدارة الصحيحة للسري، وهي مشكلة ال عالقة لنا ا
  ،من قبل البعثة ومؤسسة احلج ةنّ هناك مساعي وجهود حثيثإ

  الغرض منها التعرف على بعض املشاكل من أجل رفعها يف السنوات
لكن مشكلة االزدحام مشكلة قائمة ال ميكن حلّها حىت على مدى  القادمة،

  .السنوات القادمة
كانت بعض منازل مكة تعاين من نواقص، لكننا قررنا بعد دراسة  :انياًث

رين املقيمني فيها تعويضاً هلم بذلك عن النقص ئااملوضوع دفع مبالغ للز
  .احلاصل

الضعف الذي كانت تعاين منه بعض فروع التموين الغذائي، فقد  :الثاًث
برزت مشكلة يف األلبان واملشروبات الغازية مثالً، لكنها سرعان ما ارتفعت 

  .جبهود بذلتها البعثة ومعاونية التفتيش ومؤسسة احلج والزيارة
تأخري احلاصل يف اخلطوط اجلوية أو عدم تقدمي اخلدمات لا :ابعاًر

لني يف هذا اال واملناسبة يف بعض الرحالت اجلوية، وقد تقدمنا إىل املسؤ
  .جبملة مالحظات

الطبع، ال تعد هذه املشاكل شيئاً أمام اخلدمات الكثرية اليت تقدم إىل ب
شي ارتكاا يف احالزائرين، لكن يف الوقت نفسه البد من معاجلتها لت

  .السنوات املقبلة
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o معاملة الدولة السـعودية لإليـرانيين بـدأت     ّيبدو أن: ميقات الحج
الخناق قـد ضـاق علـى الحركـة      ّتتحسن قياساً بالحالة السابقة، وأن

  فما هو نظركم في ذلك؟ ،الوهابية
  

كانت معاملة الدولة السعودية يف حج العام  :شهري لشيخ الريا �
تازة قياساً بالسنوات املاضية، فقد كان هلم تعامل طيب وحازم يف مم ياملاض

إقامة مراسم دعاء كميل، على العكس من احلركة الوهابية والسلفيني، حيث 
  .كانت معاملتهم قياساً باملاضي أشد وأغلظ

السبب يف ذلك ـ حسب تقديري ـ واضح، وهو أنه كلّما استوثقت و
يرانية والدولة السعودية أكثر، شعر إلية االعالقات بني اجلمهورية اإلسالم

الوهابيون بعزلة أكثر، حىت أنّ ذلك ينعكس سلباً على تصرفام، حيث 
تسعى احلركة البتزاز اإليرانيني والتعامل معهم بشدة، ولعلّ ذلك يدعو 
اإليرانيني إىل املواجهة، ومن مثّ يؤثر على العالقات بني إيران والدولة 

  .السعودية
دعو الزائرين اإليرانيني، خصوصاً املسؤولني يف مؤسسة احلج ننحن ذا، فل

والزيارة، إىل احلذر وعدم تقدمي الذرائع للوهابيني يف ارتكاب أي عمل 
  .يصب يف صاحلهم

  
o برزت عدة مشاكل في العمرة مـن السـنة الماضـية    : ميقات الحج

بسبب مشاركة بعض الشركات في تقديم الخدمات إلى المعتمـرين،  
  اإلجراءات المتخذة في السنة الحالية لعدم تكرر مثل ذلك؟ يفما ه
  
مل تتمكن بعض الشركات اليت تعمل حتت رعاية  :شهري لشيخ الريا �
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مؤسسة احلج والزيارة من تقدمي االُمور اخلدمية املطلوبة للزائرين، مما أدى 
 ةالتغطيإىل عدم ارتياح مجاعة من املعتمرين، وذلك الرتفاع األسعار، وعدم 

الكافية واملطلوبة للزائرين، وهذا األمر يعين أنّ رقابة مؤسسة احلج والبعثة لو 
ارتفعت فإنّ ذلك ال يؤدي إىل خفض األسعار فحسب بل سوف يزيد من 
املشاكل، والسبب فيه واضح، وهو أن مؤسسة احلج ال تطمح إىل الكسب 

مرة، وتقدمي خدمات والربح، بل تسعى إىل أخذ األسعار املناسبة ألداء الع
  .أفضل إىل احلجاج لكسب املزيد من رضاهم

بات اليت نين أقترح على مؤسسة احلج تقدمي تقرير عن املشاكل والصعوإ
ن الذين ذهبوا إىل العمرة على نفقام اخلاصة ـ كان يعاين منها املعتمرو

تب ولطاملا كرر ذلك السيد رئيس قنصلية اجلمهورية اإلسالمية يف جدة ومكا
» ميقات احلج«لية احلج والزيارة يف مكة واملدينة ـ ليتم نشرها يف جملة ثمم

  .ليطلع عليها عامة الناس
قترح ترتيب لقاءات خاصة مع الزائرين الذين عانوا من تلك أما ك

املشاكل، ليكون ذلك رادعاً للذين يتخذون املواقف ضد مؤسسة احلج 
  .والزيارة
مساحة ع ما ذكرناه آنفاً إىل السيد القائد ييف مجحنن بدورنا قدمنا تقريراً و

اخلامنئي، فأمر مساحته بأن يكون العمل يف كل ما يرتبط باُمور العمرة آية اهللا 
مركزياً كما هو احلال يف احلج والزيارة، والتصدي القانوين لكل من يتخلّف 

  .ويعمل على خالف ذلك
  من املشاكل عرب هذهذكر أنّ مؤسسة احلج والزيارة قد حتملت الكثريي

القنوات، ولكنها ال تزال صامدة لتتمكن من أداء وظائفها على أفضل وجه، 
وحنن نأمل عدم تكرر مشاكل العام املاضي، ونرجوا ملؤسسة احلج والزيارة 



 
 
 
 

 

١٤١ 
 

  
قيه

 الف
ولي

ل ال
ممث

مع 
وار 

ح
...  

  .يئة أجواء هادئة وجيدة للمعتمرين يف السنة القادمة

o ف  أصدرت الدولة السـعودية بيانـاً يسـمح    : ميقات الحجبالتشـر
كلّ خمس سنوات مرة واحدة، ما هو رأيكم في ذلك، وما هي  بالحج

  وصيتكم للناس؟
  

  ال نعلم إىل اآلن أن قرار الدولة السعودية يف :شهري لشيخ الريا �
  هذا الشأن هل هو قطعي أم ال؟ لكن لو نفّذت السلطات السعودية ذلك

ال هاب إىل احلج الو يفسح الذين تشرفوا بالذ. فهو يف رأينا عمل جيد
أمام املستطيعني ـ ممن مل تسنح له الفرصة بسبب العدد احملدود ـ للتشرف 
  باحلج، فانّ ذلك عمل مفيد قطعاً، ليس على مدى مخس سنوات بل

  .إىل األبد
كيف : قد سألت يف لقائي السيد غالم اهللا وزير احلج اجلزائري، فقلت لهل

ال ثالثني ألف حاج سلقد متكّنا من إر: تتعاملون مع هذه املشكلة؟ فأجاب
من أصل مائة وثالثني ألف شخص، لذا حنن يف كل عام نرسل احلاج على 
أساس القرعة، واملشاركون يف القرعة هم ممن مل يذهب إىل احلج قط، وليس 
ملن ذهب مرة واحدة إىل احلج حق املشاركة يف صناديق االقتراع، واألمر 

مل تصب اسم الشخص املتقدم بالطلب فإنه مينح يف  امللفت للنظر أنّ القرعة لو
القرعة الثانية سهمان، فإن مل تصب ففي القرعة الثالثة ثالثة أسهم، فإن مل 

  .تصب القرعة امسه أبداً فانه يذهب إىل احلج بال قرعة
عتقادي، إن هذه السبل أقرا إىل العدل، وقد ورد يف بعض األخبار ابو

بعد ظهوره يف املسجد احلرام أنه ال  # م املهديأن أول عدل يقيمه اإلما
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يسمح بأداء الطواف املستحب حىت يتمكن أهل الطواف الواجب من أداء 
إذا منع من الطواف املستحب فإنه سوف مينع عن احلج  # طوافهم، فإنه

املستحب بطريق أوىل، إالّ أن تكون اإلمكانات بنحو يتمكّن عامة الناس 
صة احلج، وعليه، فإذا كانت حصة اجلمهورية اإلسالمية تنام فرغمعها من ا

ألف حاج، فالبد من ختصيصها مبن مل يؤد حجه الواجب، وال شك أن ) ٩٠(
الذين ذهبوا ألداء احلج الواجب بإمكام فسح اال أمام اآلخرين ألداء 

  .حجهم الواجب، ويأتوا بدل ذلك بالعمرة
قدمني بطلب احلج من دون أن نشترط من املت ذكر أن لدينا أعداداً كثريةي

الوقت احلاضر من القيام بذلك، لكن  عليهم شيئاً سابقاً، وقد ال نتمكن يف
ميكننا اختاذ التدابري الالزمة ذا الصدد يف املستقبل، وإن كان القرار النهائي 
يف هذا اال بيد الدولة ومسؤويل احلج والزيارة، لكنه لو وضع يف املستقبل 

  .ا القانون فإن تنفيذه سوف يكون أمراً سهالًمثل هذ
  

o مات في حج العام الماضي في رمي الجمرات عدد : ميقات الحج
من الزائرين غير اإليرانيين، ما هو تقويمكم لهذه الحادثة؟ ومـا هـي   

  الحلول المقترحة لذلك؟
  

فيما يتعلق برمي اجلمرات هناك مشكلتان  :شهري لشيخ الريا �
  :أساسيتان

قلّة اإلمكانات يف مىن واجلمرات، فعلى الرغم من اجلهود : ىلألوا
املبذولة يف السنوات األخرية مل تلب اإلمكانات املوجودة حاجة هذا اجلمع 

  .الغفري
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خلطوة األوىل اليت جيب اتباعها يف حل هذه املشكلة تكمن يف فصل ا
تشريق م الاطرق السيارات عن طرق املشاة، أو منع اقتراب السيارات يف أي

  .من اجلمرات
و أمكنت االستفادة من اإلمكانات املوجودة يف العامل باجتاه فتح أنفاق ل

  .حتت األرض ملا وجد هذا الزحام الذي ال حيتمل
أيضاً لو منع الزائرون من النوم يف الطرق، ومن اجللوس على طريق و

  .اجلمرات لكانت املشكلة أقل مما هي عليه اآلن قطعاً
جمع الشديد للزائرين فيمكن حلّه بإجياد أبنية وعمارات الت ةما مشكلأ

مرتفعة وذات طبقات متعددة، فما أفىت به بعض علماء السنة من عدم جواز 
  .بناء عمارات سكنية يف مىن كالم غري صحيح، وال يستند إىل دليل تام

تفاق على عدد الطوابق يف ث اجلمرات أخرياً لكنه مل يتم االعم، متّ حبن
لتنفيذ لقلّل من املشكلة إىل حد ، ومن الطبيعي لو أنّ ذلك بلغ مرحلة ابناءلا
  .ما

هناك اقتراحات اُخرى أيضاً مثل أن يكون الذهاب إىل اجلمرات على و
شكل مجاعات كما يف ترتيب اخليام حسب املناطق، لكن ما مل خيضع ذلك 

ص أن للشخ نللبحث والدراسة العلمية والدقيقة من قبل املختصني ال ميك
  .ي فيهئيبدي رأيه النها

ن على فقهاء السنة اإلفتاء بسعة الوقت كما يقول به فقهاء الشيعة، بأن إ
يسمحوا بالرمي من طلوع الشمس إىل الغروب ليتم تقسيم الزائرين على 

  .زدحامطول النهار ويقل اال
ن موت الكثري من الزائرين يف رمي اجلمرات أمر ال ميكن تربيره إ
  .، وال بد من إجياد حلّ ذلكاع عنهفوالد
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o تحاول قوات الشرطة السعودية اسـتخدام مختلـف   : ميقات الحج
الطرق والوسائل لغرض استقرار الحجاج في المشـعر حيـث يـؤدي    
ذلك إلى مشاكل كثيرة للحاج، هل لديكم حلول لـذلك، و هـل أن   
هذه المشاكل ترفـع ـ عـن طريـق البعثـة ومؤسسـة الحـج ـ إلـى          

  عوديين؟مسؤولين السلا
  

هذه املشكلة إىل حد ما إذا  لّيف رأيي ميكن ح :شهري لشيخ الريا �
كانت هناك إدارة صحيحة، ومتّ استخدام السبل املتطورة يف تنظيم حركة 

  .السيارات وكيفية توقفها
ن الطبيعي توقف عدد كبري من السيارات على مشارف املشعر احلرام م

مكن استخدام وسائل أخرى للنقل لكن من امل مما يسبب مشاكل يف السري،
مثل القطار داخل املدينة، فهل من ضرورة تدعو إىل اإلتيان ذا الكم اهلائل 
من السيارات إىل حمل أداء الشعائر لكي نصنع بأنفسنا هذه املشكلة يف 

  .السري؟ إن معاجلة مثل هذه املشاكل هلا عالقة بطريقة اإلدارة
املشاكل ومجعها، ومن مثّ إرساهلا إىل  ة باستقصاءندورنا، نقوم يف كل سب

وزارة احلج السعودية، وقد كان ذلك مؤثراً أحياناً، ومن املقرر يف هذه السنة 
  .استقصاء املشاكل وإرساهلا إىل الوزارة املذكورة

  

o ماهي الثغرات الثقافية للحج والعمرة في رأيكم؟: ميقات الحج  
  

تواجهه مجيع البلدان ما  من أهإبإعتقادي  :شهري لشيخ الريا �
طالع واملعرفة الكافية مبا يرتبط اإلسالمية يف اجلانب الثقايف هو عدم اال



 
 
 
 

 

١٤٥ 
 

  
قيه

 الف
ولي

ل ال
ممث

مع 
وار 

ح
...  

بأسرار احلج وفلسفته، فإن الكثري من املسلمني ال يعرفون ما هو اهلدف من 
  ...الذهاب إىل احلج، كما ال يعرفون اهلدف من التلبية والطواف و

  ية عاملية جادة، والرادة ثقافوهذا حباجة إىل إعالم قوي وإىل عزم وإ
ـ لكلّ ذلك عيناً وال أثراً بني هذه الدول، ذلك أن الكثري من  نرى ـ ولألسف

قادة العامل اإلسالمي يرى أن مصلحته الشخصية هي بقاء االُمة يف اجلهل 
واملفهوم احلقيقي له لواجه  وعدم املعرفة، كما أنه يعلم أن احلج لو فسر باملعىن

  .كربون الكثري من املشاكلبسببه املست
ذن ال بد يف اخلطوة األوىل من تفهيم اتمع املسلم فلسفة احلج، ويف إ

اخلطوات االُخرى ترميم الثقافة يف كافة ااالت، مثل ثقافة الصالة أول 
هتمام الوقت، ثقافة الزيارة الصحيحة، ثقافة العشرة الصحيحة، ثقافة اال

فإن هذه االُمور لو مل تكن بالشكل ... رآن وم بالقابصالة اجلماعة، االهتم
األمر على ما نراه أحياناً، فمثالً نرى البعض يف وقت  ، لكانالثقايف املطلوب

صالة اجلماعة جيلس على أعتاب احملالّت، أو ال يذهب إىل الصالة، أو يدور 
يف األزقة والطرقات بال هدف، فالشخص الذي اعتاد يف إيران على عدم 

 صالة اجلماعة أو عدم الصالة أول وقتها ال ميكن التأثري فيه عرب الذهاب إىل
حماضرة أو حماضرتني، كذلك العمل الثقايف ال بد فيه من تضافر جهود 

  .مؤسسات الدولة ومراكزها الثقافية كافّة
ات العلمية، وهي زهناك مشكلة ال بد من حلّها عن طريق احلوو

تمكن علماء الدين يف البعثة من اختالف فتاوى مراجع التقليد، وذلك لي
اإلجابة عن األسئلة الشرعية للزائرين، ولكي ال تنقدح الشبهات ـ ال مسح 

  .اهللا ـ يف أذهان عامة الناس، خصوصاً الطبقة املثقفة
وهي  اًهناك أيضاً مشكلة ثقافية أساسية شغلت بعض الزائرين كثريو

أمراً مستحباً يف الشرع، قضية شراء اهلدايا واحلاجيات، فإنّ ذلك وإن كان 
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إالّ أنّ اإلفراط فيه غري صحيح، إذ قد يقترن أحياناً وقت هذه املشكلة مع 
  .الصالة أول الوقت، وقد رأينا أن ذلك يشوه صورة الشيعة وإيران اإلسالمية

نهم على قلّتهم بإمكام أإالّ  الطبع، هؤالء األفراد ليسوا بالكثريين،ب
  .جاج اإليرانينيالقدح بشخصية جمموع احل

  

o للحج ثقافة عظيمة وشاملة، إالّ أنّها لم تستنفذ تماماً، : يقات الحجم
ماهي السبل المناسبة المقترحة في سبيل توسعة رقعة اإلستفادة من 

  ثقافة الحج وتأثير هذه الفريضة في نفوس الحجاج؟
  

من أجل اغتنام الفرصة واالستفادة التامة من  :شهري لشيخ الريا �
ة دارقافة احلج واليت هي يف احلقيقة واسعة ومعطاء البد أوالً من العزم واإلث

اجلادة جلميع البلدان اإلسالمية يف هذا اال، ألننا لو وضعنا ألنفسنا برناجماً 
يكون احلال أفضل مما عليه اآلن، بل ال بد من املشاركة الفاعلة فلن معيناً 

  .جلميع البلدان يف ذلك
الداخلي للبالد فإن بعثة السيد القائد مبا فيها من  ىتوأما على املس

إمكانات ومكانة و كوادر فاعلة ال تستطيع االستفادة من ثقافة احلج أكثر 
  .من ذلك، وإن كان ما قمنا به إىل يومنا هذا باملستوى املطلوب، واحلمد هللا

و على البعثة استخدام موظفني هلا فإن من الطبيعي أن تغد رندما يتعذّع
  .عاجزة عن االستفادة املطلوبة من احلج وكما تريد

ل حىت لو توافرت للبعثة اإلمكانات الالزمة فال هي وال مؤسسة احلج ب
ستكون قادرة على االستفادة التامة من ثقافة احلج، ملا يتطلبه ذلك من جهود 

  .افيني لتتجسد نتيجة أعماهلم وتظهر يف احلجقمكثفة للمسؤولني الث
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ك مسألةً ال بد من اإلشارة إليها، وهي املبالغة أحياناً يف  إن هنامث
اإلعالن عن األرقام، إذ البعثة ـ بسبب الضعف املوجود يف قسم العالقات 
العامة ـ عاجزة عن إعالن ما قامت به من نشاطات وبيانه لالُمة، وإني 

ذا الضعف، حىت أن البعض قد يتقدم لنا ببعض املقترحات وعندما  اعترف
إنه مل : ويقول ،إننا فعلنا ذلك أو قمنا بطبع الكتاب الفالين يتعجب: نقول له

  .يكن يعلم بذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

o مضى على افتتاح طريق العتبات المقدسة مدة وقـد  : ميقات الحج
تشرف الكثير بزيارتها، ماهو السبب في عـدم أخـذ مؤسسـة الحـج     

  والزيارة بزمام ذلك؟
  

  :ه القضية أسباب عديدة، نذكر منهاهلذ :شهري لشيخ الريا �
لعراق، وما دام مل يف اغموض الوضع السياسي واألمين  :لسبب األولا
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حين الوقت الستالم احلكومة الشرعية ومل تتسلم مهامها فالوضع سوف ال 
  .يكون أفضل مما عليه اآلن

  .ل لبعض املؤسسات الداخليةوالتصرف الالّمسؤ :لسبب الثاينا
العتبات داث واملشاكل اليت واجهها زائرو اً وبسبب األحقد اتضح تدرجييل

املقدسة أنه لو مل تكن الرحالت حتت رعاية وإشراف مؤسسة احلج والزيارة، 
  .فإنه سوف يهدد الزائرين الكثري من املشاكل الثقافية والسياسية واألمنية

  

o ل بأن زيارة العتبات المقدسة في العراق وهناك من يق: ميقات الحج
في مشهد، هل هذا الكـالم   × ب أن تكون كزيارة اإلمام الرضايج

مكانات الالزمة، كما أنـه فاقـد   صحيح، علماً بأن العراق ال يملك اإل
  لألمن وغيره من األمور؟

  
ألن زيارة ; ال ميكن أن يكون ذلك صحيحاً قطعاً :شهري لشيخ الريا �
مستقالن هلما حنوان  ات العراق ختتلف عن زيارة مشهد متاماً، فنحن بلدانبعت

من السياسة، سواء يف احلاضر أو املستقبل، والوضع يف كلٍّ منهما تابع لقوانني 
وأن يف  ^صحيح أن يف العراق ضرائح ستة من األئمة املعصومني. ذلك البلد

شيعة، إالّ أن لكل بلد ـ يف الوقت نفسه لالنجف وكربالء وغريمها الكثري من ا
  .ـ ضوابطه اخلاصة به

جهة أخرى، فإن الوضع االقتصادي يف العراق ال يسمح بتقدمي من 
ري من الزائرين اإليرانيني، فنحن يف مكة باخلدمات املناسبة للحشد الك

مكانات كثرية ـ عاجزون عن إرسال احلجاج إواملدينة ـ مع ما فيهما من 
بط وبال حدود، فكيف ميكن إرساهلم هكذا إىل العراق وهو فاقد ابدون ضو
  !مكانات؟اإلواألمن وغريمها من  للصحة
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ذن، فزيارة العتبات يف العراق ختتلف عن الذهاب إىل مشهد، إذ ال بد إ
الثقايف والسياسي للعراق بدقة وأخذ ذلك و من مالحظة الوضع االقتصادي

  .بنظر االعتبار
  

o حالة الرفاه في الزيارة إحدى أهم آفات سـفر   تعتبر: ميقات الحج
هي نشاطات مؤسسـة الحـج والزيـارة فـي هـذا      الحج والزيارة، ما 

  الصدد؟
  

توفري الرفاه والراحة يف سفر احلج أمر جيد  :شهري لشيخ الريا �
وحسن، ليتمكّن الزائر من أداء أعمال الزيارة ومناسك احلج بفراغ بال تام، 

الذي يريد السفر إىل احلج أن حيمل معه  ىوقد ورد يف الروايات أن عل
  .ه من اإلمكانات، و أن يهتم بأصدقائه ورفقائه يف السفرطعاماً جيداً وغري

ن الشيء القبيح يف هذا السفر هو اإلسراف، وال ميكن التوسل بالقوة من إ
أجل إجياد حالة االعتدال فيه، بل ال بد من أخذ رأي املختصني يف ذلك من 

  .فضل طريقة للحد من اإلفراط واإلسرافأأجل اخلروج ب
  
o ـوق وشـراء     يظ: ميقات الحجهر أن أبناء شعبنا يميلـون إلـى الس

الهدايا أكثر من الحد المتعارف، ما هو رأيكم في ذلك؟ وما هي سبل 
  عتدال؟الحل المقترحة في ذلك لغرض إيجاد حالة اال

  
إننا نعتقد أن فرأينا يف مسألة شراء اهلدايا واضح،  :شهري لشيخ الريا �

ه يف توفري اجلو املعنوي والروحي، و ستفادة منوقت الزائر جيب اغتنامه واال
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أن االهتمام البالغ حد اإلفراط يف شراء اهلدايا وإتالف الوقت يف الشوارع 
  .والطرقات واألسواق آفة كبرية يف هذا السفر اإلهلي

فأوجدنا  ،من أجل حتقيق هذا الغرض اختذنا بعض املقررات يف ذلكف
الصحيحة يف العمل، وحنن  لكنها فشلت بسبب عدم املنهجية ،معارض للشراء

اآلن ـ وحتقيقاً ملطالب السيد القائد ـ بصدد البحث عن السبل املناسبة 
  .للوصول باملشاكل املترتبة على الشراء إىل احلد األدىن

 لماً بأن البعثة ومؤسسة احلج لوحدمها ال يؤثران كثرياً، كما أنع
وال نرى من املصلحة استعمال القوة يف هذا اال ليس مدعوماً بالقانون، 

القيام بذلك، لكننا نعتقد أن لإلعالم واستخدام الطرق الثقافية الصحيحة، 
  .يف ذلك التأثري املطلوب

  

o نشكركم على إتاحة الفرصة لمجلة ميقات الحج: ميقات الحج.  
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  ومن هو الحاج؟ ،ما الحج
  األسس النفسية والتربوية

  الدكتور غالم علي افروز

  
ر يف فلسفة وجود القيم الدينية وأسسها النظرية، وكذلك يف عند الغو

الواجبات واحملرمات الشرعية، نتوصلُ إىل احلقيقة التالية، وهي أن خالق عامل 
مه عندما خلق اإلنسان الذي هو أشرف املخلوقات وخليفة اهللا الوجود و منظّ

ب تعاليه ورشده على األرض، سخر لَه كذلك مجيع اإلمكانات وهيأ له أسالي
  .وفالحه يف معترك احلياة الدنيا، مبا يتناسب مع الفطرة والطبيعة البشرية

يف األيديولوجية اإلسالمية والثقافة القرآنية، نرى أن مجيع  ،بعبارة أخرى
والعقل  ،واملنطق ،على أساس الفطرة الواجبات واحملرمات الدينية مبنيةٌ

ان الذي ميلك ملكة التعقل وقدرة التمييز السليم لإلنسان، هذا اإلنس
  .واالختيار

نستنتج أن مجيع الواجبات واملستحبات الدينية، وكذلك  ،ويف نظرة عامة
مجيع احملرمات واملكروهات مبنيةٌ على أساس نظام منطقي وقيمي واضح، 
حبيث منِع وحرم كلُ ما هو مضر لصحة وسالمة اإلنسان وكلُ ما هو مانع 

رشده الفكري والنفسي واالجتماعي، سواٌء بالفعلِ أو بالقوة، على املدى ل
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وعلى العكس ... القريب أو البعيد، بصورة عالنية أو سرية، فردية أو مجاعية
 هو منو على كل إنسان بالغ وعاقل كل ما يؤدي إىل تعاليه بمن ذلك أوج

الفرائض الدينية كذلك و ي،دي والعقلي والروحي واألخالقي واالجتماعساجل
فُرِضت بطريقة حبيث إن كل انسان يستطيع أن ينال ما يطلبه من الكمال 

هوالفالح والتوفيق على قدرِ استطاعت.  
بعض  علىايري احلاكمة عمثالً عند التأمل العميق يف األصول العامة وامل

حلم مثل تعاطي املشروبات الكحولية و ،األمور اليت اعتربت من احملرمات
مثل  ،اخلرتير واملواد املخدرة، وكذلك االحنرافات األخالقية والسلوكية

وأمثاهلا، ... الكذب، والغيبة، والتهمة، والسرقة، والتطفيف، واخليانة، والظلم
 عيقعلى صحة اإلنسان وسالمته، وت نراها هي األمور بعينها اليت تؤثر

  .١تكامله العقلي والروحي
سالمية جند أن مجيع الواجبات والتوصيات اإل ،من الناحية األخرى

لُ ا أرضية لتكامل اإلنسان يف حياته الفردية والعائلية واالجتماعية، والعم
وشخصيةً متكاملة، وكذلك جمتمعاً ساملاً  ةيضمن لإلنسان روحاً سامل

  .ومتطوراً
 ،الصدق، وقول احلق، والعدالة: ومن مجلة هذه الواجبات والتوصيات

صرة املظلومني، والعفة والطهارة ،حاربة الظلمومواالبتعاد عن املضرات،  ،ون
وتآلف القلوب والسعي إلجياد الصلح والوئام، وأداء اخلُمس والزكاة لغرض 

                                       
في جامعة لندن بأن تعاطي الكحول والمخدرات حتى  مؤخراًًت يتشير نتائج الدراسات التي اُجر) ١(

ولو بمقدار ضئيل، عالوةً على آثاره المخربة والمدمرة على األسرة والمجتمع، يؤدي كذلك إلى انقباض 
كذلك لحم الخنزير فإنه يحوي هورمونات تفضي إلى اختالل الحاالت الخاليا الدماغية لإلنسان، و

  .ة والسلوك الالمتعادلسالروحية لألفراد، و تُضاعف لديهم حاالت التوتر والنزاع والمشاك
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تأمني احتياجات املعوزين، واإلحساس باملسؤولية، ومتابعة أمور احملرومني 
لب العلم ومكافحة اجلهل واملستضعفني، واحترام الوالدين وتكرمي األبناء، وط

هذه الواجبات يعملُ ا كلُ صاحب ... واألمية، والتعاون وإبداء املُساعدة
  .جتماعيةه االُمور حلياته الفردية واالدراية وفكر يؤمن بضرورة هذ

من أصبح ومل يهتم بأمور املسلمني فليس «: ‘ عن الرسول األكرم
  .»قل والعقل هو الدينالدين هو الع«: ، ويف حديث آخر»مبسلم

فالعاقل هو الشخص الذي يبين حياته الفردية و االجتماعية على أساس 
نسان صاحب ذكاء مفرط مبا يكونُ اإلرل... املنطق، واحلكمة والتطور والتعايل

ولكنه يتصرف يف أغلب األحيان تصرفاً غري منطقي، مثل التدخني لدى 
غم من اطالعهم على مضاره، لكنهم املتخصصني يف جمال الطب، فهم على الر

  .ال يأون بذلك
ستفادة من هذا الذكاء، ن االسحيلعقل او، وأداة إنّ الذكاء وسيلةٌ

  .الًقعا اًه ويؤمن به ال يعترب إنسانفاإلنسان الذي ال يعملُ مبا يعتقد
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  :جاء يف كتاب اهللا الكرمي
أم {: ويف آية اخرى .١} تفعلونيا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال{

  .٢}تقولون على اهللا ما ال تعلمون
من الواضح جداً أن أمسى وأمجل تعبري هلذه القيم اإلهلية املتعالية يتجسد و

و يتبلور يف سلوك املوحدين األحرار الذين هم على اتصال دائم خبالقهم عن 
أن يتكلم مع اهللا من يريد «: ‘ طريق إقامة الصالة، فعن الرسول األكرم

  .»فليصل، و من يريد اهللا أن يتكلم معه فليتلو القرآن
الصالة هي اجلواب األمثل للتعبري عن الشكر والتقدير للخالق املنان 

ال وهو االزدهار والوصول إىل أألقصى ما يبغيه البشر ويسعى للوصول إليه، 
  .درجة الكمال

على ق واملخلوق، واجلواب الدائم الصالة مصفاة الوجود، وتناغم اخلال
حتياجات اإلنسان الروحية والفطرية، منهج غري مقيد بعاملي التاريخ اال

نسان حر ومفكر وشكور لكي يقف عند إواجلغرافية، وفرصةٌ متاحة ألي 
اللزوم ويف أوقات معلومة على منصة املعراج، ويتغىن بنشيد احلرية، ويبوح 

  .الشكر للخالق الرمحن الرحيممبكنونات قلبه عن طريق 
يهيئُ األرضية للنمو احليوي والنفسي  ،أما الصوم، فهو منهج تربوي آخر

واالجتماعي املطلوب، وواجب على كل إنسان صاحل وسامل ويف أية نقطة يف 
العامل أن يقف يف صفوف املسلمني يف شهر رمضان املُبارك ويشاركهم يف أداء 

هو معسكر ذيب النفس، وتكوين الشخصية، وحتطيم هذا املنهج العام الذي 
القيود والعادات اليومية والنفسية واالجتماعية، وتقوية اإلرادة، واالتكال 

                                       
  . ٢: الصف) ١(
  . ٨٠: البقرة) ٢(



 
 
 
 

 

١٥٥ 
 

  
حج

ا ال
م

، 
هو 

من 
و

ج؟
لحا

ا
  

  .، والسعي للوصول إىل قمة الفالحالذاتعلى 
نّ املعىن الدقيق للتربية يبدأ من حتطيم العادات، وبتعبري آخر، حىت إ

الة أيضاً جيب أن ال تؤدى على أساس العادات احلسنة ليست باحلسنة، الص
رض أن يكون كل عمل وسلوك مقروناً بالوعي والنية تالعادة والتكرار، بل يف

  .واإلرادة
الصوم منهج يهدف إىل ازدهار الفرد وحتوله، وحركة مستهدفة ومؤثرة 

  .وسالمة اتمع وتعاليه ،وحتقيق العدل ،يف طريق القضاء على الفقر
كاة والفطر وتوزيعها العادل بني احملتاجني زلية مجع نفقات الال شك أن عم

يف أي جمتمع من اتمعات اإلسالمية، هي خطوة مؤثرة وإجيابية يف طريق 
ية معينة، ومن نحاجات املسلمني الغذائية لفترة زم نمكافحة الفقر وضما

والشرطة تبين التقارير السنوية اليت يقدمها مسؤولو القضاء  ىالناحية األخر
تقلّ عادةً يف شهر رمضان بشكل املخالفات األخالقية بأن معدل اجلرائم و

  .جدير باملالحظة
وأخرياً، الصوم هذه الفريضة التربوية مثلُها مثلُ الطبيعة معرضة بعد عام 

بالضبط كمزارع  ،من ممارستها وجتربتها إىل التغيري والتحول وإعطاء الثمار
يف كل عام قبل نثر البذور اجلديدة كي يتخلص من مثابر، حيرثُ األرض 
ذا تستطيع البذور اجلديدة أن تنمو يف األعشاب التالفة واملخربة للزروع، و

أرض مناسبة، شهر رمضان املبارك كذلك خيلق األرضية املناسبة اخلالية من 
  .اآلفات احملتملة اليت متنع النمو والرشد املطلوب لإلنسان

وعاملٌ  ،نظار، الصوم حاجة طبيعية لتطهري اجلسد والروحو من هذا امل
لنمو اإلنسان وتعاليه مساعد.  

مقارنته مع  لدى ـ جندهالذي أما احلج، هذا املنهج التربوي التهذييب، 
مقيداً عادةً بعاملي الزمان ـ املناهج التربوية األخرى مثل الصالة والصوم 
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وم والصالة يف إجنازه يف زمان معني، ولكنه الص واملكان، وهلذا فهو متفق مع
خيتلف عنهما يف أن مناسكه ال ميكن أداؤها يف أي مكان خنتاره، بل تؤدى 

  .يف أرض مقدسة، ويف موعد واحد، ويف حميط آمنو، ةدائماً يف منطقة خاص
احلج تطهري النفوس يف حبر الوجود، وجماة الشرك، والدعوة للتوحيد، 

  .هليةهري اجلسد والروح مباء الرمحة اإلالوجود، وتطوكذلك تصفية 
وجتربة احلياة يف ظل  ،اتانيّاحلج هو التخلص من القيود والتعلقات واألن

  .التوحيد
على األشخاص املستطيعني، بينما ـ بالدرجة األوىل ـ احلج أمر واجب 

  .حلقعلى كل املؤمنني باهللا والسالكني طريق ا نالصالة والصوم، أمران واجبا
فبحسب  ،١}ال يكلّف اهللا نفساً إال وسعها{: جاء يف الكتاب الكرمي

ظام اإلهلي، على كل من باستطاعته حضور مراسم احلج العظيمة وأداء نال
مناسكه وتأمني نفقاته، زيارة بيت اهللا اآلمن، واهلجرة من النفس األمارة 

  .وااللتحاق باخلالق املنان
متعون بإمكانات مالية واجتماعية أكثر يف ويف الواقع، إن الذين يت

هلذا  ،خالقيةلالحنرافات االجتماعية واأل غريهمحيام، معرضون أكثر من 
مكانه أن يكون عامالً إإن مل يكن الثراء مقروناً بالتزكية وذيب النفس فإنّ ب

  .مساعداً على التمرد والطغيان
ال شك أن الشخص وتكاليف أكثر من غريه،  الثري نساناإلإنّ على 

الذي ميلك نصيباً أوفر من النِعم اإلهلية ويتمتع بقدرة بدنية وفكر خالّق 
 أن يكون لديه حساس باملسؤولية أكثر من إوإمكانات إقتصادية عالية، جيب

غريه، وأن يسعى دائماً ألداء رسالته الشخصية واالجتماعية عن طريق 
                                       

  . ٢٨٦: البقرة) ١(
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  .يقات وافرةواكتساب توف، وصفاء القلب ،ذيب النفس
نسان متمكن، لئال تكون هذه االستطاعة إعلى كل  اًاحلج واجبكان لذا 

وهذا التمكن والثراء واملرتلة االجتماعية سبباً للتباهي والتفاخر والتسلط 
  .والتمرد والطغيان

 ،فات املتعلقة بشخصية اإلنساناحلج منهج شامل للتخلص من مجيع اآل
ان، فلو تأملنا يف سري مناسك احلج وحتصني النفس من وساوس الشيط

وأحكامه من البداية حىت النهاية، الستطعنا أن نستنتج بأن احلج هو  هوأعمال
هو روحية واالحنرافات االجتماعية، وتصفية النفس من مجيع اآلفات ال

يها، مصونةً من الفساد، هادئةً للشخصية اليت ميكن االعتماد عل صياغةٌ
على اهللا،  ، متوكلةًةاا النفسانية واملؤثرات احمليطيمتواضعة، تتحكم بشهوو

  .ومبتعدة عن الطمع والتباهي والتسلّط، وخالصة يف عبادا هللا عز وجلّ
يريد كل من يتأمل ويفكر يف هذا السفر اإلهلي يتولد لديه إحساس بأنه 

يوية، هلذا عليه التخلّص والتحرر من القيود الدنأن ينتقل إىل عامل آخر، و
لق ومن تعلقات الدنيا قوكذلك من التشويشات واالضطرابات النفسية، من ال

واضطراباا، وكذلك االضطرابات النامجة عن العالقات االجتماعية، والتعامل 
أرض التوحيد بقلب آمن ومطمئن، لذا عليه أن يطلب يبلغ بني األفراد، لكي 

يطلب وجريانِه وزمالئه وغريهم، ومعارفه ذمته من أهل بيته وأقاربه و إبراء
املعذرة ممن أساَء هلم يوماً ما أو اغتام، و ذا يكون قد أزالَ غبار احلقد 

  .والضغينة
على كل شخص عازم على احلج أن يسد مجيع  دعالوةً على هذا، جيب

ايل ديونه الشرعية والقانونية، ويرسم لنفسه صورةً واضحةً عن وضعه امل
تعهداته األخالقية واالجتماعية، ويقدمها لعائلته أو اباته ووتسوية حس

املاضي واحلاضر، احلاج درس يلوصيه، ألن سفر احلج ال يكونُ مقبوالً إذا مل 
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  .غافالً عن احلاللِ واحلرام انوإذا ك
تحلى ا بسهولة أي مسافر لبيت اهللا، وإنما ي كلمة احلاج ليست صفةً
، لقب جبميع الفضائل األخالقية والقيم اإلنسانيةتتطلب أن يتحلّى هذا ال

  .ويترته عن مجيع الرذائل األخالقية، ويتحرر من األهواء النفسية
لقب احلاج، هذا املقام  وأنت أيها اإلنسان املسلم إذا أردت أن تنال

وتتوحد  ،الشامخ، جيب أن تتحمل املشقّات، وأن خترج من صفة الذات
، أن تصفّي قلبك من الشوائب قُربةً إىل اهللاو ،ألحدوختلص هللا الواحد ا

تستبدله ببذور حب اهللا عز وجلّ، وتطهر وتفرغه من كل ما هو باطلٌ و
الذي مييزك عن (جسدك وروحك مباء الرمحة اإلهلية، وتبدل لباسك املميز 

  .بلباس اإلحرام األبيض اللون الذي ال مييز شخصاً عن آخر) غريك
فعندما  ،من اهلوية الفردية لإلنسان يتعين من خالل املالبسإن جانباً 

من الناس اللباس املوح فريق د مثل مرضى املستشفيات، اجلنود، يلبس
، وهلذا وتزولُ دم الفوارقهاحلجاج املكفنني بلباس اإلحرام، عند ذاك تن

السبب جند أن البعض من األثرياء الراقدين يف املستشفيات يفضلون أن 
  .يلبسوا مالبسهم الشخصية يف املستشفى حىت يتميزوا عن غريهم

 إميان وعزم جيب أن يكون احلاج مقاوماً للرتعات وامليول النفسية، ولديه
وتوكل راسخ، و نية خالصة، ودوافع مقدسة، وال يغفل حلظةً عن السعي يف 

  .جماالت الصدق والصفاء واملروءة واإليثار
ومن  ،١}وأن ليس لإلنسان إىل ما سعى{: ميجاء يف كتاب اهللا الكر

  .٢}بل اإلنسان على نفسه بصرية{: آياته أيضاً
                                       

  .٣٩: النجم) ١(
  .١٤: القيامة) ٢(



 
 
 
 

 

١٥٩ 
 

  
حج

ا ال
م

، 
هو 

من 
و

ج؟
لحا

ا
  

ومجيع علماء النفس واألطباء النفسانيني يدركون هذه احلقيقة، وهي أن 
أهم اآلفات األخالقية واالحنرافات السلوكية على مدى األزمنة ويف كل 

  .األهواء وامليول النفسيةسببه العجز عن التغلّب على  ،مكان يف العامل
اخلالق املنان الذي خلق اإلنسان على شاكلته، عليم جبميع القوانني اليت 
حتكم النفوس واخلصوصيات واحلاجات الفطرية لإلنسان، وهو يريد أن 

  .اإلنسان املتمكّن وميتحنه ييبتل
حاج ريد أن يصبحاً أن يعمل بالنصائح بصورة عامة، على كل من ي

  :التالية
حال اإلحرام ال جيوز النظر يف املرآة أو  يف: جتنب التكبر والتربج ـ ١

  .التعطّر أو لبس اخلوامت
ال جيوز وضع شيء على : االبتعاد عن الكسل و عدم االهتمام بالغري ـ ٢
  .طيته وأنت ىف حال اإلحرامغوت ،الرأس
أي دم  قتل احلشرات، وإراقة: جتناب إيذاء النفس وإيذاء اآلخرينا ـ ٣
  .حرام
ال جتوز اادلة، : التحرر من األفكار العدوانية واملخربة واملشاكسة ـ ٤

  .ومحل السالح بكل أنواعه، وكذلك قلع األشجار، وقتل احليوانات
ال جيوز ممارسة : واألهواء اجلنسيةأنواع املباشرة االبتعاد عن  ـ ٥

  .األعمال اجلنسية
  .هاة والتعايلاالبتعاد عن التفاخر واملبا ـ ٦
  .حتراز عن البذاءات واإلهانات واإلساءة لآلخريناال ـ ٧

من ـ  فردية أو االجتماعيةألن بروز هذه الصفات ـ سواء يف احلياة ال
واحلاج هو من  ،اآلفات األساسية املعيقة لتطور اإلنسان واملضرة بشخصيته

احل، أال وهي يستطيع أن جيتاز باقتدار تلك العقبات، و يصل إىل أمسى املر
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ما لديه مرحلة التضحية بأعز.  
 يف واآلن وأنت ترغب ،التضحية مرحلةٌ شاخمة من مراحل احلج العظيمة

حد يف صف ، عليك أن تت7براهيمإاهللا  اً وتنال مقام نيبأن تكون حاجٍّ
، و أن تتفوه من سويداء قلبك »ال إله إال اهللا«: املنادين احلقيقيني لعبارة

، 7، جيب عليك أن تضحي بإمساعيلك كما ضحى به إبراهيملبيك: بكلمة
نفعاالت وذا تكون قد أفلحت يف تصفية النفس، والغلبة على األهواء واال

  .النفسية، وصوالً إىل صقل اجلسد والروح، واخللوص والتوحيد
نتظار وقرن من الشقاء بعد عمر من اال 7أعز ما كان ميتلكه إبراهيم

هو ولد عزيز، وشاب مجيل الطلعة والسرية، ويف حلظة وحتمل الصعاب، 
ميلك، حيث  ااختبار صعبة اقتضى األمر أن جيتث صالته و جذوره بأعز م

  .بدالً عن إمساعيل نإبراهيم لقد انتصرت، فضح بقربايا : أتى النداء يقول
، أوالدك، زوجك، مقامك، دكيرص: خالص كل ما لديكق اإلبضع يف طَ
واآلن وأنت تريد أن ... ، شغلك، شهرتك، أطماعك، جشعكماء وجهك

ر سالمية، فكّال العزة اإلنتصبح حاجاً وتصل إىل أعز مرتلة بني املسلمني وت
  .بإمساعيل خالصاً وخملصاً فتأمل

نعم، ضح بإمساعيلك يف مسلخ العشق والتضحية، وعد إىل بلدك وأهلك 
قلب مطمئن وآمن، واآلن قد أصبحت ذا منصوراً كاملصطفني من عباد اهللا، ب

سلوك كأنك ولدت مرةً أخرى، خيفق قلبك من أجل اهللا فقط ال غري، ال 
يف غري طريق  تقول غري احلق، وال تبحث عن غري احلق، وال ختطو خطوةً

احلق، يرغب كل الناس رجاالً ونساءاً، صغاراً وكباراً أن يشاهدوا فيك القيم 
تعالية للشخصية اإلسالمية، يف سلوكك الفردي اإلسالمية والقدوة امل

  .جتماعيواال
احلاج هو مظهر املقاومة أمام طُغيان النفس، وهو تفسري للصدق 
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والصواب، و جتسيد للمغفرة والتضحية، وتبلور للمحبة واملنطق، ورمز للصفاء 
وعباد الرمحن الذين ميشون على {: واملروءة، وكما جاء يف القرآن الكرمي

  .١}ألرض هوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماًا
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  خزيمة بن ثابت األنصاري، ذو الشهادتين
 حسن احلاج

ومن , ‘ قيض اهللا سبحانه وتعاىل نفوساً طيبة من أصحاب رسول اهللا
وقد ملئت قلوم إمياناً وصالبة ووعياً  ,مدرسته الربانية املباركة رواد
وكدحها  ,وهيأها لكي جتين مثار إمياا الواعي وسعيها احلثيث, ة ثاقبةوبصري
و لصدقها وإخالصها يف , وتسابقها يف اخلريات ,وجهادها املتواصل, الدؤوب

صلوات اهللا وسالمه عليه بدوره أومسة  فقد حباها نيب الرمحة, مجيع ذلك
 جلّأن صارت م, وصفات مجيلة, ومشائل عالية, ومناقب جليلة, رفيعة

ويتفاخرون , وراحت تتزين ا أكتاف أصحاا حبق, األلقاب اليت حيبوا
فيما  ,...وحفظتها هلم األجيال والتاريخ ومصادره, ا دون تعال وتكرب

  .أعناق آخرين دون جدوى اشرأبت إليها
  :فبعضهم حظي ا بعد استشهاده أو وفاته

سيد الشهداء بعد ياته ويف ح أسد اهللا فحمزة بن عبد املطلب كان يلقب
  .وفاته

يطري ما يف  ذو اجلناحني وجعفر بن أيب طالب وصف بأنه جعفر الطيار
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  .اجلنة حيث يشاء
  .وحنظلة بن أيب عامر الراهب غسيل املالئكة 
  ...وسعد بن معاذ اهتز ملوته عرش الرمحن 

  :وبعض حظي ا يف حياته
كان واحداً من , ذكرهالذي حنن ب هذا الصحايب الكبري خزمية بن ثابت

خزمية ذو (القلة الذين منحتهم السماء وساماً رائعاً ألبسه رسول الرمحة له 
لصدقه وعدله ونفاذ بصريته , أي عدت شهادته بشهادة رجلني) الشهادتني

مل يفرط فيه طيلة حياته , فظل حمتفظاً به حريصاً عليه, ووعيه وعمق إميانه
إنه وسام , بوسام آخر أجل منه وأعظمحىت اقترن , اإلميانية واجلهادية
الطريق إىل حيث الفردوس  وخيتصر به ,ليختم به عمره ,الشهادة املباركة

مع الذين أنعم اهللا عليهم ... {األعلى يف جنة عرضها السماوات واألرض 
  .١}رفيقاً أولئك وحسن  والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني من
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يعرف بذي  وسي اخلطمي املديناأل نصارياأل اوهكذا ظل وما زال هذ
الذي مل يناقش  ,ب بعده مباشرة ذا الوسامما ذكر امسه عقّ وإذا, الشهادتني

 بل ومل يذكر امسه إال وهو مقترن ذا اً،أو يشكك يف نسبته إليه أحد أبد
   .اللقب إال قليالً

  :نسبه 
  عامر بن غيانهو خزمية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن 

  .ولبوا األوقد صو ،حنظلة :وقيل ،بن عامر بن خطمة ـعنان  :ويقال ـ
وس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو أوامسه عبد اهللا بن جشم بن مالك بن 

  . بن عامرا
  .هذا نسبه من أبيه

  .مية بن عامر بن ثعلبةأوس بن عدي بن أفهي كبشة بنت  ،ما من أمهأو 
والصواب خطمة بغري , حنظلة بدل خطمة: وقيل ،ويف نسبه اختالف

وهو الذي ورد يف , بيهأعامر بن خطمة الوارد يف نسبه من  وهو.. شك
 ورمبا يكون املقصود بثعلبة هذا هو جده. يف ترمجة كبشة ١طبقات ابن سعد

  .وقد اكتفى بذكره اختصاراً, بن عمرو بن عامر  ثعلبة
أبوعمارة : وهو, ثابت هذا هو ذو الشهادتني فخزمية بن ،وختاماً

حسن الصحبة أ. وسشراف قبيلة األأمن  ،وسي اخلطمي املديننصاري األاأل
. هل بيته الطاهرين سالم اهللا عليهمله وسلم وألآلرسول اهللا صلى اهللا عليه و

  فابن هشام يف السرية النبوية مل ،سالمهإول أن مل يتيسر يل معرفة إو
  والثانية وىليف العقبتني األ ‘يورد امسه يف الذين بايعوا رسول اهللا 

وبعد أن شرح اهللا سبحانه وتعاىل صدره لإلميان  نهأال إ ،خريةوال حىت األ
                                       

  .٣٥٤ : ٨طبقات ابن سعد  )١(
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هل بيته أحب اهللا تعاىل ورسوله وأو, ميان بروحه وشعوره ووجدانهعاش اإل
ال يشوا شك وال خيالطها  ،خالص واستقامةإبصدق و صلوات اهللا عليهم

وات ااهللا تعاىل وجنة عرضها السم ول واألخري رضاهدفه األ, تردد
والسابقون األولون {: فكان حبق من مصاديق هذه اآلية املباركة ,رضواأل

من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا 
ذلك الفوز  اًعد هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدأعنه و
  .١}العظيم

ه عمري بن عدي يكسران أصنام بين خطمة قومهم هو وصاحب وقد راح
  .٢بال خوف من عقاب

وما ، ومنها معركتا أحد واخلندق ،‘شهد مشاهد وغزوات رسول اهللا 
  .ا من املعارك والغزواتبعدمه

  . ابن هشام يف عداد املشاركني فيها  أما معركة بدر الكربى فلم يذكره
اخلالف  بب الذي أوجدهو السـ وقد يكون هناك غريه ـ ويبدو أن هذا 

م اتفقوا على حضوره أإال , و عدمهأ لة حضوره بدراًأخني يف مسبني املؤر
  .‘ما بعدها من املشاهد مع رسول اهللا 

من املشاركني يف غزوة مؤتة بناحية الكرك بالبلقاء يف مجادى خزمية كان 
مل  معركةًـ هو ومن معه ـ حيث خاض هناك , لسنة مثان من اهلجرة األوىل

 ع املشركون الروم بالعتاد واجلند ما ميألفقد تدر, مثلها خيض املسلمون معركةً
, كما وصف ذلك عدد من املؤرخني ،السهل واجلبل وما ال طاقة للمسلمني به

فيهم أمراء جيش املسلمني الثالثة  نممن كتبت له الشهادة مب فاستشهد الكثري
                                       

  .١٠٠ :التوبة )١(
  .وغيره ٤٥ :٨مختصر تاريخ دمشق  )٢(
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 ،فجعفر بن أيب طالب ،حارثةزيد بن : وهم ،‘الذين استعملهم رسول اهللا 
 املقاتلون الذين كتبت فيما عاد .١فعبد اهللا بن رواحة رضوان اهللا عليهم مجيعاً

  ...يعتصر قلوم مما جرى هلم السالمة إىل املدينة واألمل
ذكريات تلك املعركة الشرسة  تبقى أشياء كثرية منومن الطبيعي أن 

ديد من املقاتلني يتحدثون ا بني فراح الع, يف أذهان املشاركني ا عالقةً
  .الفترة واألخرى

  : نه قالأعن أبيه  هذا عمارة بن خزمية حيدثف
فيها , يومئذ فأصبته وعليه بيضة له فبارزت رجالً, حضرت مؤتة

فلما انكشفنا وازمنا رجعت , ي إال الياقوتة فأخذافلم يكن مهّ, ياقوتة
فبعتها زمن عمر بن اخلطاب , فنفلنيها, ‘ ا إىل املدينة فأتيت ا رسول اهللا 

  .٢فاشتريت حديقة خنل بين خطمة, ئة دينارامب
كانت كل قبيلة من  هجرية ٨عام  ويوم فتح مكة يف شهر رمضان  

راية قومه بين  كانت مع خزمية بن ثابت فيما ,حتمل رايتها قبائل املسلمني
  .)٣(خطمة

  !ذو الشهادتين 
عدة روايات من أن  لرائع والصفة احلميدةتواترت يف قصة هذا الوسام ا

فشهد له خزمية , من سواء بن قيس احملاريب فجحد اشترى فرساً ‘رسول اهللا 
  .بن ثابت

                                       
  .، والمصادر التاريخية األخرى ٣٠ :اُنظر مقاتل الطالبيين )١(
  .٤٥:  ٨، ومختصر تاريخ دمشق ٧٦٩ :٢اُنظر كتاب المغازي للواقدي  )٢(
  .٤٥ : ٨اُنظر مختصر تاريخ دمشق  )٣(
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  ! ؟ما محلك على الشهادة ومل تكن معنا حاضراً: فقال رسول اهللا
  .نك ال تقول إال حقاًأوعلمت , صدقتك مبا جئت به: قال
  .ناقة وال نصدقك خبرب اشتراء صدقناك خبرب السماء: يف خرب آخرو

  :‘ فقال رسول اهللا
  .>من شهد له خزمية أو شهد عليه فحسبه<

فاستتبعه النيب , من أعرايب ابتاع فرساً ‘ أن النيب  :ويف رواية أخرى
 أبطأاملشي و ‘ سرع النيب أف, له وسلم ليقضيه مثن فرسهآصلى اهللا عليه و

ال يشعرون , يساومونه بالفرسفطفق رجال يعترضون األعرايب ف, األعرايب
حىت زاد بعضهم األعرايب يف السوم , له وسلم ابتاعهآأن النيب صلى اهللا عليه و

إن : فقال ‘ عرايب النيبفنادى األ, ‘ الفرس الذي ابتاعه به النيب  على مثن
  .هذا الفرس فابتعه وإال بعته كنت مبتاعاً

  د ابتعته منك ؟ أوليس ق: حني مسع نداء األعرايب ‘ فقال النيب  
  .قد ابتعته منك ،بلى: ‘ فقال النيب , ال واهللا ما بعتك: قال األعرايب

عرايب فطفق األ, عرايب ومها يتراجعانواأل ‘ فطفق الناس يلوذون بالنيب
: عرايبمن املسلمني قال لأل فمن جاء, ين بايعتكأيشهد  هلم شهيداً: يقول
حىت جاء خزمية فاستمع ملراجعة , مل يكن ليقول إال حقاً ‘ ن النيب إ! ويلك
ين أيشهد  هلم شهيداً: عرايب يقولوطفق األ, عرايبومراجعة األ ‘ النيب 
  . بايعتك

  . نك قد بايعتهأشهد أنا أ: فقال خزمية
  مب تشهد؟: على خزمية فقال ‘قبل النيب أف
  كيف تشهد ومل حتضره ومل تعلمه ؟ ـكما يف رواية ثانية  ـ أو 
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  ! ا رسول اهللا بتصديقك ي :فقال
يا رسول اهللا حنن نصدقك على : ـ خرى أحسب رواية  ـنه قال أأو 

  !نك قضيته؟أفكيف ال نصدقك على , وحي من السماء
، ر شهادته شهادة رجلنينه صيأل, >ذا الشهادتني<اه شهادته ومس ×نفذ أف

يف أي قضية  ـ ‘  ذا الوصف له من قبل رسول اهللا ـوصارت شهادته 
   .ا تغين عن طلب شاهد آخريدعى هل

على يهودي يف دين  ‘ شهد للنيب  ـكما يف خرب آخر  ـن خزمية أو أل 
  . قضاه عليه السالم

فهيأه كل هذا  !نه األميان الوثيق واليقني العميق والبصرية الواعية أ
  .الستحقاق ذلك اللقب العظيم والوصف اجلليل

قشات الفقهية عند الفريقني يف هلا يف املنا وقد احتلت هذه الرواية مكاناً 
  ....)١(ويف باب الشهادات باب حجية علم القاضي

  !وافتخر األنصار
 الذين نالوا حظاً, األنصار أخرى تضاف إىل سجلّ هذا الشعار كرامةًيعد 
راحت تضفي  ،قوال نبوية شريفةأيف آيات قرآنية مباركة وأحاديث و وافراً

لثناء السماء  حىت غدوا أهالً ،شاخمة وتذكر هلم مواقف ,عليهم صفات عالية
  .ومدحها

, ن املغفرة والرزق الكرمي نصيبهمأوب ،اهللا تعاىل بأم مؤمنون فقد وصفهم
فقال يف , ما قدموه لرسول اهللا وللمؤمنني املهاجرين من إيواء ونصرة بسبب

                                       
، وأحكام ٤٧– ٤٦ : ٨، ومختصر تاريخ دمشق ٣من أبواب كيفية الحكم، ح ١٨، ب ١٨ي هذا كله وسائل الشيعة انظر ف )١(

  .، وغيرها من المصادر التاريخية والروائية والفقهية٢٣٤٧ :، واإلصابة في معرفة الصحابة٤٠٥ :٣القرطبي 
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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا{: كتابه العزيز
 ٧٢ية وانظر اآل ١}هلم مغفرة ورزق كرمي لئك هم املؤمنون حقاًأووا ونصر

سهم نيب أيوائهم املهاجرين وعلى رتكرمي هلم إلاألنفال، حيث فيها من سورة 
  . أيضاً ونصرم هلم ،الرمحة

من  اًءلوال اهلجرة لكنت امر<: ‘ الذين قال فيهم رسول اهللا وهم 
  . >األنصار
أعمال محيدة  موه منعليهم وعلى ما قدمن اإلطراء  ىل غري هذاإ

فاستحقوا عليها كل ذلك الثناء والذكر  ,وخدمات جليلة وفقهم اهللا تعاىل هلا
  . الطيب
، ة مؤمنة منهمبثلّ ـهلم أن يفتخروا  وكان حقاً ـوس فقد افتخر األ * 

, تشرفوا بالصحبة النبوية املباركة, ‘ من أصحاب رسول اهللا  تتضمن أربعةً
  .وأومسة رفيعة مبناقب عاليةوحظوا 
  :فقالوا

  .حنظلة بن راهب: منا غسيل املالئكة
  .سعد بن عبادة: ومنا من اهتز له عرش الرمحن

 ،قلحعاصم بن ثابت بن أيب األ :ومنا من محته الدبر أي النحل والزنابري
وذلك أن املشركني ملا قتلوه  ,فمنعت النحل الكفار منه, فقد أصيب يوم أحد
, فسلط اهللا عز وجل عليهم الزنابري الكبار تأبر الدارع, أرادوا أن ميثلوا به

  .٢فارتدعوا عنه حىت أخذه املسلمون فدفنوه
                                       

  .٧٤: األنفال )١(
  .<دبر >راجع لسان العرب، مادة  )٢(
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  .خزمية بن ثابت: ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلني
 ،فيما راحت اخلزرج هي األخرى تعدد مناقب أربعة من أبنائها*  

  . وسعلى ما تفاخرت به األ جاء رداًوكأنه 
  :فقال اخلزرجيون

  :وهم, جيمعه غريهم إذ مل ،‘ ن على عهد رسول اهللا آمنا أربعة مجعوا القر
  .١ومعاذ بن جبل, وأيب بن كعب, وأبو زيد, زيد بن ثابت

وهي ألقاب كانوا حيبوا ـ ذه املناقب وبتلك األومسة  إال أن افتخارهم
من أحقاد وضغائن ونزاعات  إلثارة ما دفن ن سبباًكاد أن يكو ـ بصدق

دهم اإلسالم ونيب قبل أن يوحوذلك , ئة عامادامت قرابة م قدمية بينهم
  .وا أن يقتتلواهلم ‘ ل السماء وحكمة رسول اهللا ولوال تدخ ,‘ الرمحة حممد 

يا أيها الذين آمنوا { :آييت فقد ذكر مجع من املفسرين أن سبب نزول
 واعتصموا حببل اهللا مجيعاً * نتم مسلمونأ حق تقاته وال متوتن إال واتقوا اهللا

لف بني قلوبكم أعداء فأوال تفرقوا واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم 
نقذكم منها كذلك أوكنتم على شفا حفرة من النار ف فأصبحتم بنعمته إخواناً

تدونيبي أخار بني هو ما وقع من افت، )٢(}ن اهللا لكم آياته لعلكموسي 
  .وخزرجي حول ما يتمتع به بعضهم من مناقب وفضائل

ثعلبة بن غنم من : وس واخلزرجافتخر رجالن من األ: فقد قال مقاتل
  . سعد بن زرارة من اخلزرجأو ,وساأل

 ،ومنا حنظلة غسيل املالئكة ،بن ثابت ذو الشهادتنياا من: وسيفقال األ
سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرمحن ومنا  ،ومنا عاصم بن ثابت محي الدين

                                       
  .٤٧:  ٨، ومختصر تاريخ دمشق  ٥٦ :١ام القرآن للقرطبي اُنظر أحك )١(
  .١٠٣ـ  ١٠٢آل عمران  )٢(
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  .له ورضي حبكمه يف بين قريظة
 ،ومعاذ بن جبل ،أيب بن كعب :نآحكموا القرأمنا أربعة : وقال اخلزرجي

  .ومنا سعد بن عبادة خطيب األنصار ورئيسهم ،وأبو زيد ،وزيد بن ثابت
وسي وس إىل األفجاء األ ،فغضبا وتفاخرا وناديا ،احلديث بينهما ىفجر

  . ومعهم السالح ،يخلزرج إىل اخلزرجوا
ها أفقر ،نزل اهللا هذه اآلياتأف, تاهمأو فركب محاراً ،‘ فبلغ ذلك النيب 
  .١عليهم فاصطلحوا

انظر أسباب الرتول للواحدي يف ف ،وهذه ليست الوحيدة واألخرية بينهم
جتد ما دار بني  .٢} ...إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم{خصوص اآلية 

ان فثار احلي ,وسعد بن عبادة زعيم اخلزرج، ٣وسمعاذ زعيم األ سعد بن
فلم  ،قائم على املنرب ‘ ورسول اهللا  حىت مهوا أن يقتتلوا ،وس واخلزرجاأل

  . يزل خيفضهم حىت سكتوا وسكت
هذا إضافة إىل ما كان يذكيه يهود املدينة ويغذونه من نعرات قدمية بني 

وس واخلزرجني األاحلي.  

  !ةرؤيا خزيم

                                       
  .، في تفسير اآليتين المذكورتين، وراجع غيره من التفاسير ٨٠٤ :٢اُنظر مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي  )١(
  .١١: النور )٢(
شهور في بني قريظة، وهو أمر وقع قبل حادثة اإلفك بفترة وفي هذا كالم، ألن سعد بن معاذ توفي بعد حكمه الم )٣(

اللهم إال إذا أخذنا بما ذكره الواقدي من أن غزوة بني المصطلق التي وقعت فيها حادثة اإلفك كانت  .تجاوزت أشهراً عديدة
عت في شعبان سنة قبل غزوة بني قريظة، بل وقبل غزوة الخندق، فكانتا بعد المريسيع لحرب بني المصطلق من خزاعة فوق

غزا بني المصطلق من ‘ خمس من الهجرة، وهو كما يبدو خالف مشهور المؤرخين الذي يذهب إلى أن رسول اهللا  
  .١٠٤ :٢تاريخ الطبري : اُنظر .خزاعة في شعبان سنة ست من الهجرة 
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نه رأى يف املنام كأنه سجد على أ :عن عمارة بن خزمية بن ثابت عن أبيه
  . ‘ ذكر ذلك لرسول اهللا ف ،‘ جبني رسول اهللا 

 ،رأسه ‘ قنع رسول اهللا أف. تلقى الروحإن الروح ال : ‘ فقال رسول اهللا 
  . ١‘ جبني رسول اهللا  ،مث أمره فسجد من خلفه على جبينه

  :جمع القران
ذو <نه كان خلزمية بن ثابت أمن املصادر التارخيية والروائية أكدت كثري 

فقد راح العديد , دور واضح يف مهمة مجع آيات كتاب اهللا تعاىل >الشهادتني
خاصة حني فقدام لبعض  ،من الصحابة يستعينون به يف هذا املشروع

  :نية املباركةآاآليات القر
  :نه قالأفعن زيد بن ثابت 
من املؤمنني { ‘ مسعها من رسول اهللا أفقدت آية كنت  ملا كتبنا املصاحف

رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر 
وكان يدعى ذا  ،فوجدا عند خزمية بن ثابت. ٢}وما بدلوا تبديالً

  .فأحلقتها يف سورا ،الشهادتني
فقام يف , نآعمر بن اخلطاب أراد أن جيمع القر أن :ويف رواية أخرى

  . ن فليأتنا بهآمن القر شيئاً ‘ من كان تلقى من رسول اهللا : فقال الناس
وهو  ،مجع عسيب ـكتبوا ذلك يف الصحف واأللواح والعسب  وكانوا

                                       
  .اُنظر في ذلك ما رواه أحمد بن حنبل، مسند األنصار، وغيره )١(
  .٢٣: األحزاب )٢(
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وكان ال يقبل  ـلسان العرب  كما يف جريدة النخل مما ال ينبت عليه اخلوص
  .فقتل وهو جيمع ذلك, حىت يشهد شهيدان  من أحد شيئاً

  :فقال فقام عثمان بن عفان
وكان ال يقبل من , فليأتنا به من كان عنده من كتاب اهللا عز وجل شيء

  . حىت يشهد عليه شهيدان ذلك شيئاً
  .يتكم قد تركتم آيتني مل تكتبومهاأين قد رإ: فجاء خزمية بن ثابت فقال

  وما مها؟ : قال
كم رسول من لقد جاء{له آتلقيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال

ن إف. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم 
  . ١}له إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيمإ اهللا ال يبتولوا فقل حس
  فأين تريد أن جتعلهما ؟ ,ما من عند اهللاأشهد أنا أو: قال عثمان

  .٢ءةفختمت ما برا. نآاختم ما آخر ما نزل من القر: قال
ن إف{آية  ـ ويف رواية عند أيب خزمية ـووجدوا عند خزمية بن ثابت 

  .٣}تولوا فقل حسيب اهللا ال اله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

  :مما رواه
النبوة آلياا ن وآملدرسة القر رضوان اهللا عليه مالزماًخزمية كان 

يف  أميناً, منها مستفيداً, هلا حافظاً, عليها حريصاً, مواقفها وآثارها ومثارهاو
 ،وآيات قرآنية مباركة ،ومعرفة ،علم نقل ما تيسر له مما توفر عليه من

  :وكان منها, وأحاديث نبوية شريفة
                                       

  .١٢٩و ١٢٨: التوبة )١(
  .٥٠ :١، أحكام القرآن للقرطبي ٢٤٣ـ  ٢٤٢: ، البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي٤٦ : ٨اُنظر مختصر تاريخ دمشق  )٢(
  .١٢٩: التوبة  )٣(
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  .>عمار تقتله الفئة الباغية< :نه قالأ ‘عنه عن رسول اهللا ـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجع بني املغرب  ‘أن رسول اهللا ـ وعن مجع آخر ـ روي عنه ـ و
 ... ١والعشاء ركعتني بإقامة واحدة صلى املغرب ثالثاً ،مععشاء جبوال

ن أو ،أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ‘انا رسول اهللا : وعنهـ 
  .نستنجي برجيع أو عظم

من استطاب بثالثة أحجار ليس فيهن : نه قالأ ‘وعنه عن رسول اهللا ـ 
 . رجيع كان له طهوراً

واستعاذ  ،ل اهللا رضوانه ومغفرتهأس بيتهذا فرغ من تلإ ‘كان : وعنهـ 
 . برمحته من النار

الذنب فهو  فأقيم عليه حد ذلك من أصاب ذنباً: قال ‘وعنه أن النيب ـ 
 . كفارته

                                       
  .٤٢٤: ٢حكام القرطبي أانظر  )١(
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 : نه قالأ ‘وعنه عن النيب ـ 

عامر بني السماء واألرض مباء  ين رأيت املالئكة تغسل حنظلة بن أيبإ
 . ١املزن يف صحاف الفضة

ما حدث  ـكما ورد يف خمتصر تاريخ دمشق ـ حديثه  ومن غرائبـ 
ىل بعض حجرات إه وهو مسند ظهر ،يف املسجد ‘م كانوا عند رسول اهللا أ

فشم منه , ‘ل رسول اهللاأفجلس يس فدخل رجل من أهل العالية, نسائه 
  .صحابهأتأذى هو و رحياً ‘رسول اهللا 

 . فال يؤذينا ا من أكل من هذه الشجرة: فقالـ 

إىل ما توفرت عليه هذه املقالة من  وهناك أحاديث أخرى إضافة
  .اهللا تعاىل عليه رضوان رواياته
  

  :^والهل البيت  والؤه لإلمام علي
تباع مدرسة أهل بيت النبوة أكان خزمية بن ثابت ذو الشهادتني من 

 ،وهو ما عرف به وعرفت به مواقفه, والعصمة والطهارة سالم اهللا عليهم
مام علي بن أيب طالب حقانية العترة الطاهرة املتمثلة يف زمنه باإل عن دفاعاً

يبدل حىت  ر وملعلى استقامته هذه مل يغي وظل هذا الرجل, سالم اهللا عليه
 بني يدي أمري املؤمنني علي سالم اهللا عليه يف يوم فاضت روحه شهيداً

  .صفني

                                       
  .المالئكة تغسله‘ فلذلك رأى النبي   ,د بأحد جنباًاستشه )١(
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  :روايته لحديث الثقلين
وهو , اة حديث الثقلني املعروفمن رو ن يكون واحداًأوقد تشرف ب

الثاين  م الثقلأو ،الذي يبني مرتلة أهل البيت سالم اهللا تعاىل عليهماحلديث 
هو الذي ينجي من الضاللة والتيه  ن التمسك ما معاًأو, نآبعد القر
  .واالحنراف

نشد أ: مث قال, قام فحمد اهللا و أثىن عليه 7أن علياً :فعن أيب الطفيل
  ثبت أو بلغين :وال يقوم رجل يقول, يوم غدير خم إال قام اهللا من شهد

منهم خزمية بن  ،فقام سبعة عشر رجالً ,إال رجل مسعت أذناه ووعاه قلبه
  ...ثابت و

  . هاتوا ما مسعتم: 7فقال علي
 ،من حجة الوداع ونزلنا بغدير خم ‘قبلنا مع رسول اهللا أنا أنشهد : فقالوا

  :مث قال ،مث قام فحمد اهللا وأثىن عليه, ا معهفصلين ،مث نادى بالصالة جامعة
  نتم قائلون؟أأيها الناس ما 

  . قد بلغت :قالوا
ين إجيب وأدعى فأين أوشك أن إ: اللهم اشهد ثالث مرات مث قال: قال

كتاب  ،ين تارك فيكم الثقلنيإأيها الناس : مث قال ،نتم مسؤولونأمسؤول و
فانظروا كيف ختلفوين , لن تضلواذا متسكتم ما إ ،هل بييتأاهللا وعتريت 

, ين اللطيف اخلبريأبذلك نب, ما لن يفترقا حىت يردا علي احلوضإو, فيهما
  : مث قال

وىل بكم من أين ألستم تعلمون أ, نا موىل املؤمننيأإن اهللا موالي و
  نفسكم؟أ

  . بلى: قالوا
  : خذ بيدك يا أمري املؤمنني فرفعها وقالأمث . قال ذلك ثالثاً
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  . اللهم وال من وااله وعاد من عاداه, نت مواله فهذا علي موالهمن ك
  . ١نا على ذلك من الشاهدينأصدقتكم و: فقال علي

  ئمةهم األ
ومن  7وكان رضوان اهللا عليه من كبار أصحاب أمري املؤمنني علي

ومن , بني إليهومن جلسائه املقر, قادة جنده املعروفني بالصالبة والفداء 
 ،ئمة احلق الذين يقتدى مأم أو ،هل البيتأافعوا عن مرتلة وائل الذين دأ

مام تغلب عن اإل للطربسي بسنده عن ابن كما جاء يف رواية االحتجاج
  .7جعفر الصادق
خالد بن سعيد بن العاص وكان : يوم أنكر مجع من املهاجرين ووقع هذا
  ... بو ذر الغفاري وأو ،وسلمان الفارسي ،من بين أمية
وخزمية  ،وسهل وعثمان ابنا حنيف ،بو اهليثم بن التيهانأ: نصارومن األ
واحدقوا باملنرب مبحضر من اخلليفة األول ومجع ... ذو الشهادتني و بن ثابت

إىل  كل واحد منهم يديل حبجته حىت وصل األمر راح مث... كبري من املسلمني
  :خزمية بن ثابت فقال

قبل شهاديت وحدي ومل يرد  ‘ ألستم تعلمون أن رسول اهللا ،أيها الناس
  معي غريي؟
  .بلى: قالوا
  : يقول ‘ اهللا رسول مسعت شهد أينأف: قال

  .>م يقتدى وهم األئمة الذين ،احلق والباطل يفرقون بني أهل بييت<
  .٢وقد قلت ما علمت وما على الرسول إال البالغ املبني

                                       
  .٨٤ :لين لنجم الدين العسكريحديث الثق: اُنظر )١(
  .راجع االحتجاج للطبرسي )٢(
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  :لهآو اذكر علياً
فغضبت , ل مجع من األنصار عنه اعتز يف األيام األوىل خلالفة أيب بكر 

فتكلم بكالم  ،قم: لعمرو بن العاص فقالت... قريش من موقف األنصار هذا 
  .ففعل ذلك ،تنال فيه من األنصار

نشده أو ،خربهأمث صار إىل علي ف ،فقام الفضل بن العباس فرد عليهم
  .قاله شعراً
على  ورد ،فذكر األنصار خبري ،حىت دخل املسجد فخرج علي مغضباً 

  .عمرو بن العاص قوله
ما نبايل بقول من قال مع <: فلما علمت األنصار ذلك سرها وقالت

  .>حسن قول علي
  .جب الفضل أ: واجتمعت إىل حسان بن ثابت فقالوا

  .إن عارضته بغري قوافيه فضحين : فقال
  .فقط فاذكر علياً :فقالوا

له يكفيك عن كل آو اذكر علياً<: ذو الشهادتني فقال أما خزمية بن ثابت 
  .>شيء
  :كان منها تسعاً نشد حسان أبياتاًأف

  
جلزاء بكفه وا خرياً  اهللا    !أبا حسن عنا ومن كأيب حسن؟      جزى 
نا إذ قال عمرو خبصلة    أمات ا التقوى وأحيا ا اإلحن      غضبت ل
ووصيه هلدى  ا يف  ١علم فهر بالكتاب وبالسنن؟أو      ألست أخاه 

  
                                       

  . ٤٣ـ  ٤٢ :٢تجد بقية األبيات والقصة كاملة مع مصادرها في كتاب الغدير للشيخ األميني   )١(
.  
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  :من أوائل المبايعين
باخلالفة من  سالم اهللا عليه بايعوا اإلمام علياً من أوائل الذين كان أيضاًو

وعدد منهم تسعة  ,األنصار الذين ذكرهم الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل
 مث عقب الشيخ يف اية ,ذو الشهادتني الرتبة الثانية بينهم وعشرين احتل

  :باألنصار قائالً هذه السلسلة مشيداً
واختصوا  ،وصلوا القبلتني ،األنصار الذين بايعوا البيعتنييف أمثاهلم من 

له السالم مبا مل خيتلف آن والثناء عليهم من نيب اهلدى عليه وآمن مدائح القر
ومل حيتمل , وممن لو أثبتنا أمساءهم لطال ا الكتاب, فيه من أهل العلم اثنان

  . ١استيفاء العدد الذي حددناه
أن  >يف رحاب أئمة أهل البيت< يف كتابه وقد ذكر السيد حمسن األمني
نه ملا بويع علي بن أيب طالب على منرب أاحلاكم روى يف املستدرك بسنده 

  :يدي املنرب بني واقف وهو, قال خزمية بن ثابت ،‘رسول اهللا 
  

عنا علياً فحسبنا فنت      إذا حنن باي ل ا من  خناف  مما     أبو حسن 
   قريش بالكتاب وبالسنن أطب      رجوناه أوىل الناس بالناس إنه
اره غب شق  ت ما  شاً  ري ق    إذا ما جرى يوماً على الضمر البدن      وإن 
  ٢كل الذي فيه من حسن فيهم  وما      وفيه الذي فيهم من اخلري كله

  
و شارك معه يف  ،اإلمام عليه السالم إىل وقد انضم ذو الشهادتني ،هذا

ومعركة صفني  ،ل ضد الناكثنيكمعركة اجلم ،املعارك اليت خاضها أثناء خالفته
  .حسناً بلى فيهما بالًءأو.,ضد القاسطني معاوية وجنده

                                       
  .١٠٦ـ  ١٠٥: المفيد، الجمل )١(
  .٣:  ٢محسن األمين، في رحاب أئمة أهل البيت  )٢(
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  : في معركة الجمل
  مجادى اآلخرة وقعت حرب اجلمل بني جيش الزبري يف منتصف

من جهة  7وجيش اإلمام علي, وطلحة ومعهم أم املؤمنني عائشة من جهة
  .أخرى 

  :وابن الحنفية ذو الشهادتين
وقال  فنخس قفاه، ابنه حممد بن احلنفيةمع  7مام عليكانت راية اإل

 تقدم ال أم :فقال. إال على سنان رمح حىت مل جيد متقدماً ،امحل فتقدم :له
  .يابين بني يدي :فتناول الراية من يده وقال أ،فتلك ،لك

نه دفع إليه الراية يوم اجلمل وقد استوت أ :احلديد ويف رواية ابن أيب 
  .الصفوف

  .فتوقف قليالً امحل :وقال له
 ،بيب املطرآأما ترى السهام كأا ش ،مري املؤمننيأفقال يا . امحل :فقال له

  :خذ الراية فهزها مث قالأمث . مكأق من ردركك عأ :فدفع يف صدره وقال
  

ك حتمد ي ب أ طعن  ها  ف وقد      اطعن  ت مل  ذا  إ احلرب  يف  خري      ال 
    باملشرقي والقنا املسدد

  .فطحن عسكر البصرة ،خلفه مث محل ومحل الناس
  ر باحلسن واحلسني؟مل يغرر بك أبوك يف احلرب وال يغر: قيل حملمد

  .نهيفهو يدفع عن عينيه بيم ،ما عيناه وأنا ميينهإ: فقال
 ،امح األوىل باألخرى وهذه األنصار معك: مث دفع الراية إىل حممد وقال

ألنصار كثري من أهل وضم إليه خزمية بن ثابت ذا الشهادتني يف مجع من ا
  . حسناً بلى بالًءأمحالت كثرية أزال ا القوم عن مواقفهم و ومحل ،بدر

 ،نه لو كان غري حممد اليوم الفتضحأأما : 7فقال خزمية بن ثابت لعلي
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. ولئن كنت خفت عليه اجلنب وهو بينك وبني محزة وجعفر ملا خفناه عليه
  .ه الرجال ن كنت أردت أن تعلمه الطعان فطاملا علمتإو

يا أمري املؤمنني لوال ما جعل اهللا تعاىل للحسن واحلسني : وقالت األنصار
  .من العرب ما قدمنا على حممد أحداً

بلى أنه قد أغىن وأأما  !أين النجم من الشمس والقمر؟: 7فقال علي
  .وله الفضل

  : فقال خزمية بن ثابت فيه
ليوم وصمة احلرب      حممد ما يف عودك ا يف  كنت  ا وال  عود م لضروس    ًا

ا      الذي مل يركب اخليل مثله أبوك د م حم يب  ن ل ا ك  ا مس و ي  ل   ًع
ك ما ال يرى أبد      فلو كان حقاً من أبيك خليفة   الكنت ولكن ذا
غالب اهللا أطول  حبمد  ا      وأنت  د ي ملكت  مبا  ها  دا ن وأ اً  ن سا   ًل
الكمى برحمه ا      وأطعنهم صدر  د هن م اً  عضب هام  ل ل هم  كسا أ   ًو

ك السيد هلد إمام     ين كالمهاسوى أخوي ا ىل  إ عيان  دا ل ا و لورى    ىا
  ١مرقى ومصعداً اللوح يف أو األرض من      أىب اهللا أن يعطى عدوك مقعداً

  
  :شعره يوم الجمل

قال خزمية بن ثابت ذو : ذكر ابن أىب احلديد يف شرح ج البالغة
  :يف يوم اجلملـ  وكان بدرياً ـالشهادتني 

يس بني األنصار يف جحمة احل  طعان      رل ل ا إال  ة  عدا ل ا وبني     ب 
قضب ل ا ب ة  ا م ك ل ا ع  ا ر ق املران      و حتطم  ما  بيض فإذا  ل    ا
جبان      فادعها تستجب فليس من اخلز ألوس يا علي     رج وا
                                       

  . ٤٣ـ  ٤٢:  ٢البيت محسن األمين، في رحاب أئمة أهل  )١(
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   ب األعادي وسارت األظعان      يا وصي النيب قد أجلت احلر
ك األمور سوى    الشام ويف الشام يظهر األذعان      واستقامت ل

   هكذا حنن حيث كنا وكانوا      وحسبك منا حسبهم ما رأوا
  

  :ذو الشهادتين وأم المؤمنين
 بل راح خياطب أم املؤمنني عائشة طالباً ,ومل يكتف ذو الشهادتني بذلك

نه وصي أذكرها بف, 7عن موقفها التحريضي و املناوئ لعلي يمنها التخلّ
  :كما يذكر ابن ايب احلديد ذلك حيث يقول ,‘رسول اهللا 

  :يوم اجلمل مية أيضاًوقال خز
  

ش خلّي عن علي وعيبه د     أعائ ل ا و أنت  ا  من إ ه  ي ف س  ي ل ا    ةمب
  ةوأنت على ما كان من ذاك شاهد      وصي رسول اهللا من دون أهله
غري واحد      وحسبك منه بعض ما تعلمينه لو مل تعلمي    ةويكفيك 
  ةخبذل ابن عفان وما تلك آبد      إذا قيل ماذا عبت منه رميته

مسا س  ي ل اًو م د طرة  ا ق اهللا    ١اء مبائدةـوما األرض الفض لذاك      ء 

  :في معركة صفين
 ,اجلمل كما ذكرنا وكان خزمية رضوان اهللا تعاىل عليه ممن شهد معركة

و كان  ,7مام عليإلصفني جبانب جيش ا هجرية شهد معركة ٣٧ويف سنة 
  .األشداء املعروفني ببسالتهم فيها من املقاتلني

منهم  مام طالباًليهم اإلإن أشياخ األنصار الذين توجه م كان واحداً  فقد 
  .املشورة

                                       
  .١٤٦ـ  ١٤٥:  ١ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغة  )١(
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ملا أراد املسري إىل أهل الشام دعا  7أن اإلمام علياً :فقد ورد يف اخلرب
  :ثىن عليه وقالأفحمد اهللا و, نصارليه من كان معه من املهاجرين واألإ

مباركو , باحلق يلمقاو, مراجيح احللم, نكم ميامني الرأيإف ،ما بعدأ<
  .>فأشريوا علينا برأيكم, ردنا املسري إىل عدونا وعدوكمأوقد ، الفعل واألمر

لئك الذين استحقوا املرتلة اليت اختارها أمري أومن  فكان خزمية واحداً
وقد حظي هو ومن معه ذه الصفات العظيمة اليت مل تصدر من  ,املؤمنني هلم

وقد سبقهم قيس بن سعد بن عبادة  .أبداً هلا ذا مل يكونوا أهالًإ 7ماماإل
انكمش بنا إىل عدونا , يا أمري املؤمنني :ثىن عليه وقالأفحمد اهللا و ،بالكالم
الدهام يف , من جهاد الترك والروم يلّإحب أفواهللا جلهادهم  ،١وال تعرد

                                       
  .الفرار واإلحجام واالنهزام :اإلسراع والجد، والتعريد :االنكماش )١(
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نصار من املهاجرين واأل ‘صحاب حممد أولياء اهللا من أدين اهللا واستذالهلم 
ذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو ، إبعني بإحسانوالتا

  .١وحنن هلم فيما يزعمون قطني ،نفسهم حاللأوفيئنا هلم يف . سريوه
وذكر منهم خزمية بن ـ بادر أشياخ األنصار  وما إن انتهى من كالمه حىت

  :فقالوا لقيس ـ  نصاري وغريمهايوب األأبو أثابت و
  بالكالم ؟ سبدأم يا قيمل تقدمت أشياخ قومك و 

ولكين وجدت يف نفسي , نكمأمعظم لش, ين عارف بفضلكمأأما : فقال
  .الضغن الذي جاش يف صدوركم حني ذكرت األحزاب

  . ليقم رجل منكم فليجب أمري املؤمنني عن مجاعتكم: فقال بعضهم لبعض
  .وهنا وقع اختيارهم على سهل بن حنيف

  .حنيف قم يا سهل بن :فقالوا
حنن سلم ملن , يا أمري املؤمنني: مث قال ،ثىن عليهأفحمد اهللا و ،سهل فقام

ينا أن تقوم أوقد ر ،يك وحنن كف ميينكأينا رأور, ساملت وحرب ملن حاربت
هلم يف  وختربهم مبا صنع اهللا, مرهم بالشخوصأفت, ذا األمر يف أهل الكوفة

اموا لك استقام فان استق ،م هم أهل البلد وهم الناسإف, ذلك من الفضل
  ..لك الذي تريد وتطلب

 أمرتناومىت , مىت دعوتنا أجبناك, ما حنن فليس عليك منا خالفأو
  .٢أطعناك

  كانوا راغبني يف املوافقة وتلبية طلب ـوكما يف اخلرب ـ إذن فهم 
الصحايب اجلليل  مبن يف ذلكدون تردد من أحد  7علي املؤمنني أمري

                                       
  .الرقيق أو الخدم واألتباع والمماليك: القطين )١(
، منشورات ٩٤ـ٩٣ :سالم محمد هارونبتحقيق عبد ال, ٢١٢اُنظر في هذا وقعة صفين لنصر بن مزاحم المتوفى سنة  )٢(

  .مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي النجفي قدس سره الشريف
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ة عن عمارة بن خزمية أن خزمية شهد ن وردت روايإو. موضوع مقالتنا
حىت يقتل  قتل أحداًأنا ال أ: وشهد صفني وقال, سيفاً اجلمل وهو ال يسلّ

  .>تقتله الفئة الباغية< :يقول ’ مسعت رسول اهللا ينإف, يقتله نظر منأف, عمار
 ،مث اقترب, قد بانت يل الضاللة :فلما قتل عمار بن ياسر قال خزمية: قال

  .فقاتل حىت قتل
, طعنه برمح فسقط, وكان الذي قتل عمار بن ياسر أبو الغادية املزين

فلما ، فقتل يومئذ وهو ابن أربع وتسعني سنة، ١وكان يومئذ يقاتل يف حمفة
: وكالمها يقول, قبال خيتصمان فيهأف, وقع أكب عليه رجل آخر فاحتز رأسه 

  .نا قتلتهأ
 ،فسمعها معاوية. النارإن ختتصمان إال يف , واهللا: فقال عمرو بن العاص

! ما رأيت مثلما صنعت: فلما انصرف الرجالن قال معاوية لعمرو بن العاص
  ! إنكما ختتصمان يف النار ؟ :قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول هلما

ولوددت أين مت قبل هذا , نك لتعلمهإواهللا , وهو واهللا ذلك: فقال عمرو
  !٢سنة نبعشري

ا خمالفة لتفاصيل مواقفه  ،المتهاة هذه الرواية وسفعلى فرض صحمع أ
اليت تدل بشكل واضح على يقينه ، واملذكورة أعاله يف معركيت اجلمل وصفني

وهو املعروف بنفاذ بصريته , ال ضري فيها على خزمية  ،وسالمة اختياره
ىل معركة صفني إوقد خرج , ‘وعمق والئه ألمري املؤمنني علي  ,وسالمتها

 7مل بكامل وعيه للحق الذي ال يفارق علياًومن قبلها معركة اجل
                                       

  .المركب كالهودج، إال أن الهودج يقبب، والمحفة ال تقبب، راجع لسان العرب: المحفة )١(
  .٤٨ : ٨اُنظر مختصر تاريخ دمشق  )٢(
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  . 7وللباطل الذي الذ به خصوم علي
وهو  فقد حيدث لإلنسان يف حلظة ما تردد أو توقف ،ولكن مع كل هذا
 ‘أو وهو خيطرعلى باله قول رسول اهللا , حيدد مصريه يف أمر خطري جداً

عمار بن ياسر الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى حبق:  
  .>آخر زادك من الدنيا ضياح لنب ،تقتلك الفئة الباغية !بشر عمارأأن <

يستعني ا من تصيبه غفلة أو ضاللة أو  ,احلق فيجعله الرمز ورايته راية
مره ليكون على أفينتظر برهة مث حيسم , ما اىل النارإىل اجلنة وإما إ ،حرية

ه من باب ليطمئن قليب نأو أ ،بداًأو نقصان أمره ال يشوا ريب أبصرية من 
  ...ال غري
تقتلك <ت هذه العالمة املنحصرة بعمار رضوان اهللا تعاىل عليه ن دلّإف

, منا تدل على رمحة اهللا تعاىل بعبادهإف ,على شيء عظيم >...الفئة الباغية
ن أو, م الضاللة واحلرية تباعه يف أن ال تستبدأعلى حمبيه و ‘وحرص النيب

و أن ال يرتغ الشيطان بينهم وبني احلق , طويالً أعينهم على الغشاوة ال تبقى
 ،فتختلط عليهم األوراق ,والضاللة حقاً ر احلق ضاللةًفيصو, الذي يريدون

مع ضيق الوقت وخطورة املوقف   ,وقد يقع احملذور وسوء االختيار
فكان ، صوبعادة النظر واختيار األصح واألإل مما ال يدع جماالً ،وحراجته
, عنها ايته الدليل الناصع على حقانية الطائفة اليت يقاتل عمار دفاعاًعمار ور

 ,ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهذا ,وضاللة الطائفة اليت يقاتلها
واليت زينها  ,فمن مل تذكره هذه الراية اليت قدرت السماء أن حيملها عمار

  :عندما ذكر عماراً 7بقول آخر لعلي ‘رسول اهللا 
وثناؤها , وذكرها كثري, جرها عظيمأنه سيشهد معك مشاهد إما أ<
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  .١>حسن
أو مل , فهو الذي مات قلبه ,مبكان احلق واهلدى فمن مل يذكره كل هذا

وأنصت بوعي لنداء  مسعه أومل يكن قد هي, يكن عنده قلب على اإلطالق
 ,ألخرىوالعذاب يف ا فكانت عاقبته اخلزي يف الدنيا ،فاستبد به العناد ,اهلدى

  .وذلك هو اخلسران املبني
م بنور احلقوخزمية وغريه من األصحاب الذين نور اهللا تعاىل قلو، 

قواله وحبكم يعرفون مجيع هذا وغريه حبكم مالزمتهم لرسول اهللا ووعيهم أل
هلذا نراهم قد  ,‘بصريم النافذة يف معرفة مرتلة علي من رسول اهللا 

  .واقفه طيلة حياماستبسلوا يف الدفاع عن علي وم
  .هطغسل الشهادة حينما آوى إىل فسطا الذي دعا أن يغتسل وخزمية هو
  :تقول الرواية

 يبأحدثنا عبد اجلبار بن العباس الشامي عن  :قال عن الفضيل بن دكني
دخل خزمية بن ثابت فسطاطه وطرح عنه  ،ملا قتل عمار: إسحاق قال

  .)٢(ل حىت قتلمث قات، مث شن عليه املاء فاغتسل ،سالحه
 يرى عماراً نه يراها أمام عينيه وهوألريد معركة الشهادة اليت تيقنها ك

عمار < :‘ لقد مسعتها من رسول اهللا :وخزمية يردد ,شهيداً على تراا صريعاً
   .>...تقتله الفئة الباغية
 كنت بصفني فرأيت رجالً: أن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال :ويف رواية

أتقاتل الناس  ،يا شيخ: فقلت ,ومشاالً مييناً شديداً الناس قتاالً يقاتل ملثماً
  !؟ومشاالً مييناً

                                       
  .١٤٢: ١، حلية األولياء ٧٢٣ : ١١كنز العمال : اُنظر )١(
  .٥٣ـ  ٥٢ :رجال الكشي: اُنظر )٢(



 
 
 
 

 
 

 
سنة 

ال
 :١١ 

دد 
 الع

ـ 
 :٢٢  

  

١٨
٨ 

  : رضوان اهللا عليه عن عمامته مث قال فحسر
  : يقول ‘مسعت رسول اهللا 

   .>قاتل مع علي مجيع من يقاتله<
  . نصاريوأنا خزمية بن ثابت األ

اجرمتيقن أل ،ف للشهادةمث راح يواجه املوت بقلب متلهوهو ،ها وثوا 
  :قائالً يرجتز
  

ث ال ث ل ا وهذا  مرٍّ يومان      هذا الذي يلهث فيه الالهث      قد 
    كم ذا يرجى أن يعيش املاكث     هذا الذي يبحث فيه الباحث
كث      الناس موروث ومنهم وارث ا ن عصاه  من  علي        هذا 

وظل خزمية يقاتل حىت استشهد جبوار الصحايب اجلليل عمار بن ياسر 
  .ووقع هذا سنة سبع وثالثني هجرية. اهللا تعاىل عليهما رضوان

خزمية بن ثابت اليت عرفت بإمياا ووالئها لإلمام  تمث راحت ضبيعة بن 
  :ترثي أباها صاحب الشهادتني علي سالم اهللا عليه

  
الفرات      عني جودي على خزمية بالدمع ب يوم  ألحزا    قتيل ا
اً و عت دتني  ا شه ل ا ا  ذ ا  و ل ت اهللا     ق ب  أدرك  ترا ال ب هم       من
زل ع غري  ة  ي ت ف يف  وه  ل ت    يسرعون الركوب للدعوات      ق
املمات      نصروا السيد املوفق ذا العد ك حىت  ذا    ل ودانوا ب
ه و ل ت ق اً  ر ش ع م هللا  ا ن  ع آلفات      ل وا اخلزي  ب هم  ما      ور

، وانطلق عبد اهللا يزيد بن عاصم األنصاري يرثي من قتل من أصحابه
  :قائالً, منهم كان واحداً خزمية رضوان اهللا عليهو

   أضحوا رفاتاً وقد كانوا عرانينا      يا عني جودي على قتلى بصفينا
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ليوم مدفونا      أىن هلم صرف دهر قد أضر بنا ا يف  لهم  قات با ل   ًت
  ًمأوى الضعاف وهم يعطون ماعونا      كانوا أعزة قومي قد عرفتهم
لهم قات   ١صابينايب وطوىب للمـلى النـع      أعزز مبصرعهم تباً ل

  ١صابيناللم
  
ن ذا الشهادتني تويف يف زمن اخلليفة الثالث عثمان بن أوهناك قول ب ،هذا
ن الذي استشهد مع اإلمام علي عليه السالم يف صفني هو صحايب أو ،عفان

نه ليس املعروف بذي أإال  ،أي خزمية بن ثابت ،آخر حيمل االسم نفسه
  .الشهادتني

  :نهأل وهو قول شاذ
عليه علماء السري من أن الذي استشهد يف معركة  مجعأخمالف ملا : أوالً

  .نه مل ميت يف عهد عثمانأو ,ذو الشهادتني صفني هو خزمية بن ثابت
غري  ،أي خزمية بن ثابت ،سملعدم وجود صحايب ذا اإل: وثانياً 

  .٢املتصف بذي الشهادتني

  :يندب إخوانه ويطري عليهم ومنهم ذو الشهادتين × اإلمام 
الذين  ,يذكر إخوانه كما كان يسميهم 7ام عليوقد راح اإلم

وكان احلزن يعتصر , استشهدوا يف معركة صفني ويشيد م ويتمىن وجودهم
تباعه وتباطئهم يف االستجابة أوهو يرى ختاذل جنده و ,قلبه على مصرعهم

ومما , حينما يستحثهم ملواصلة املرحلة الثانية من القتال ضد معاوية وجنده له
  : اهللا عليهقاله سالم 

                                       
  .٣٦٦ـ  ٣٦٤: وقعة صفين لنصر بن مزاحم: اًُنظر )١(
  .اإلصابة وغيرها من المصادر التاريخية: راجع )٢(
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...ال يكونوا اليوم إإخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفني  ما ضر
, جورهمأقد واهللا لقوا اهللا فوفاهم ! يسيغون الغصص ويشربون النق حياء؟أ
   .من بعد خوفهمحلهم دار األأو

  :منهم قائالً ويعدد مناذج، خوةمث راح يندم ويصفهم باأل
استقاموا فيه  :أي! ومضوا على احلق؟, خواين الذين ركبوا الطريقإين أ

  .ال يبتغون عنه بدالً ،ىل هنا وهناكإمل ينحرفوا 
  !ين عمار ؟أ
  !ين ابن التيهان ؟أو
 مام سالم اهللا عليه راحواإل, وهو خزمية بن ثابت! ين ذو الشهادتني ؟أو

قائمة مقام  شهادته منفردةً أن عد ،له ‘يناديه بلقبه الذي جعله رسول اهللا 
  . ادة رجلنيشه

سهم وبرد برؤأو, ةخوام الذين تعاقدوا على املنيإين نظراؤهم من أو
  !ىل الفجرة؟إ

طال البكاء مث قال عليه أف, مث ضرب بيده على حليته الشريفة الكرمية
  :السالم

, وتدبروا الفرض فأقاموه, حكموهأن فآأوه على أخواين الذين تلوا القر
  .ووثقوا بالقائد فاتبعوه, عوا للجهاد فأجابواد ،حيوا السنة وأماتوا البدعةأ

  :وبعد إطرائه عليهم رضوان اهللا عليهم نادى بأعلى صوته
  ...١اجلهاد اجلهاد عباد اهللا

  :الرجال ذو الشهادتين في كتب علماء
عند علماء الرجال  قيمةً أن حيتل خزمية بن ثابت مكانةً كان طبيعياً

                                       
  .٢٦٤ :نهج البالغة، صبحي الصالح: اُنظر )١(
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إميان وثيق، هذا الصحايب اجلليل من ع به ملا متت, واحلديث من الفريقني
الذي  ،>ذو الشهادتني<العظيم  استحق ا اللقب ،صدق حديث وروايةو
تضاف إىل سجله احلافل باملواقف  ،ضفاه عليه النيب الكرمي صلوات اهللا عليهأ

  :ميانية املباركةاجلهادية طوال حياته اإل
  : + ففي رجال الشيخ الطوسي

وعده مع توصيفه بذي . رسول اهللاخزمية بن ثابت من أصحاب 
  .١ 7الشهادتني يف أصحاب علي

   :فيما قال عنه الربقي يف آخر رجاله
لست تعلم أ: حيث قال يب بكرأنكروا على أ الذين ثين عشرهو من اإل

  . قبل شهاديت وحدي ‘ يا أبا بكر أن رسول اهللا
  . بلى: قال
نه أل ،7عدي عليمامكم بإ<: شهد مبا مسعته منه وهو قولهأين إف: قال

  .>ميت والعامل فيهمنصح ألاأل
ومل يغريوا  ،نه من الذين مضوا على منهاج نبيهمإ: أما يف العيون فقد ذكره

  .)٢(ومل يبدلوا
عن اإلمامة  كثر من رواية تبني مواقفه دفاعاًأفقد ذكر  ،ما الكشيأو

  :منها 7احلقة املتمثلة بأمري املؤمنني علي
  . قتاله يف صفني اليت ذكرناها غتساله قبلا رواية: الرواية األوىل
 ‘مسعت رسول اهللا: قائالً نه سل سيفه يف صفنيأرواية : الرواية الثانية

  .اليت ذكرناها >عمار تقتله الفئة الباغية<: يقول
                                       

  .٥: رجال الشيخ الطوسي )١(
  .وئيراجع أسماءهم في ترجمة جندب بن جنادة في رجال الحديث للخ )٢(
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حدثين حممد بن احلسن عن جعفر : قال جعفر بن معروف: الرواية الثالثة
ين على ظهر إ ،واهللا: زة قاليب محزة عن أبيه محأبن بشري عن حسني بن ا

يا أبا محزة فجئت وأبو  جبأ: بعريي يف البقيع إذ جاءين رسول فقال
 إن أقواماً: مث قال. يتكأإذا ر ستريحين ألإ: فقال ،جالس 7اهللا  عبد

ذن عمار وخزمية إخاب  ،حىت شهر سيفه مل يكن إماماً 7يزعمون أن علياً
سهم أبني الفئتني ب ئذ صائماًيوم وقد خرج ،بن ثابت وصاحبك أبو عمرة

  .١يعين عماراً ،يتقرب ا إىل اهللا تعاىل حىت قتل فرماها قرباً
بذي  سبب تسميته أو توصيفه يف رجال احلديث + وذكر السيد اخلوئي

يف  ١ح ،٢٣باب النوادر  ٥كتاب الشهادات ، الشهادتني عن كتاب الكايف
ذكرنا بعضها  من علماء الرجال أقوال مجع ونقل السيد اخلوئي أيضاً .٨الد 
  .مفصلةهناك انظر ترمجته ف ،أعاله

 ،النبالء عالمأسري وهكذا حتدث عنه علماء آخرون كالذهيب يف كتاب 
خزمية بن ثابت الفقيه أبو عمارة األنصاري اخلطمي املدين ذو : فقد قال عنه
  .أحاديثوله . وما بعدها حداًأنه شهد إوالصواب  ،نه بدريإ :قيل ،الشهادتني

  . وكان من كبار جيش علي فاستشهد معه يوم صفني 
 ،وديوعمرو بن ميمون األ ،وأبو عبد اهللا اجلديل ،حدث عنه ابنه عمارة

  . يب وقاص ومجاعةأبراهيم بن سعد بن إو
وشهد . وكان حامل راية بين خطمة هـ ،٣٧رضي اهللا عنه سنة  قتل
  .٢مؤتة

مع بعض ما  احملدثني وغريه وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات وطبقات
                                       

  .٣: ترجمة عمار: راجع )١(
  .٤٨٥ :٢٠سير أعالم النبالء : اُنظر )٢(



 
 
 
 

 

١٩٣ 
 

  
فين

شري
ن ال

رمي
الح

من 
ت 

صيا
شخ

  

   .‘رواه عن النيب
  

   وختاماً
 أال وهو ،اهرضوان اهللا تعاىل عليه مبا متناجلليل  حظي هذا الصحايب لقد
 إذا ما ،سبعني سنة ا عمره البالغ اليت ختم ،يف سبيل اهللا تعاىل الشهادة

 ن ملإو ،كتب عن خزمية بن ثابت ذي الشهادتني بعض من أخذنا مبا ذكره
نه ولد أمن  ،ر يل من مصادر تارخييةعلى دليل تارخيي يثبته فيما تيس عثرأ

فيكون عمره حني استشهاده رضوان  ،قبل البعثة النبوية املباركة بعشرين سنة
املسلمني الذين  ويعد من مشايخ, فهو شيخ كبري ،اهللا تعاىل عليه سبعني سنة

ياسر رضوان اهللا تعاىل بعد عمار بن  نالوا وسام الشهادة يف معركة صفني
  . عليه

  !راضية مرضية  ليهإفرحلت  ،آمنت برا مطمئنةً فسالم عليك نفساً
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  الداعية األمريكي الحاج
  )م إكسلمالكو(مالك شباز 

  الحج وفعلُه التغييري في حياته وفكره 
  آدم بمبا

  مقدمة
طبيعية، فإنَّ  إذا كانت وحدة األصل البشري، وتساوي الشعوب مسلَّمة

هذه احلقيقة يصعب االهتداء إليها يف ظلِّ العنصريات واملواقف املسبقة عن 
الشعوب واألمم، وال سبيلَ إىل رفع هذا الكَلَف عن وجه هذه احلقيقة 

فاإلنسان عدو ما ; احلق بني الناس» التعارف «الناصعة إالَّ بتوفري فرص من 
قال األفراد واجلماعات، وأسباب اختالط األمم وإذا كانت وسائل انت. جيهل

بعضها ببعض متعددة، فإنَّ رحلة احلج تظلُّ قمة الوسائل يف توفري مسرح 
حي لتقرب اإلنسان إىل غريه، ونبذ العنصرية، وصور االستعالء العرقي بني 

  .األجناس

من رجاالت ومن هذا املنطلق، تأيت أمهية الوقوف عند شخصية فريدة 
جبدارة إن شاء اهللا، » احلاج«الدعوة اإلسالمية ممن محلوا اللَّقب الشرقي 

، وذلك بفعل التجربة »صنِع يف مكّة«ويصح أن نلصق عليهم طابعاً حيمل 
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إنها أحدثت : اإلميانية اخلصبة اليت عايشوها يف احلج، جتربة ال نبالغ إنْ قلنا
تغيرياً مل يبقِ على شخوصهم السابقة إالّ اللَّحم والدم،  يف حيام وسلوكهم

  .»كيوم ولدته أمه«البشر خيرج منها احلاج » صنع«فكأنَّ احلج آلة عجيبةٌ يف 

شهيد «) مالكومل إكس سابقاً(خصية هي احلاج مالك شباز تلك الش
ة يف االنتقال طريف، الذي متثِّل قصة حياته رحلةً ١»اإلسالم األول يف أمريكا

عرف عليه، ونبذ الفوارق العرقية لصاحل األخوة الدينية، ، والت»اآلخر«إىل 
بني مشهدين متضادين من حياة صاحبها، مشهد  رحلة وضعت خطاً فاصالً

وحواره » الالَّمساس«أول هو الصراع بني الرجل األسود واألبيض، منطقه 
أما املشهد اآلخر، فمنطقه منطق االنفتاح واألخوة، حىت . »فإنهم عدو يل«

آخر خمتلف عنه  شهد األول قد استبدل بإنسانلكأنَّ البطل الذي ظهر يف امل
  .يف مجيع املواصفات النفسية والسلوكية

  
  
  
  
  

  

  

                                       
هذا من إطالق علي صديقي في ورقة قدمها في سمنار جماعة المسلمين في دنفير األمريكية بمناسبة أسبوع تاريخ  )١(

  :، بعنوان١٩٨٨السود عام 
Malcolm X :martyr Of in Islam America, janaat, al-Muslimeen, Baltimore, ١٩٨٨, 
USA . 
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غيريي يف حياة احلاج مالك شباز، فقد ارتأينا استجالًء هلذا الفعل الت
الستخالص  ية، مع الوقوف عند مرحلة احلجصورة إمجالعرض حياته ب

الدروس والعبر يف سرية حياته املطبوعة، آملني أن تنفع يف إقامة احلجة لنا 
يف روح األخوة يف اإلسالم، ويف اضطالع شعائره بتأمني السالم العاملي، ويف 

م وجمتمعام، ال إىل أقوامه» رسل سالم«ذيب اإلسالم ألتباعه، وجعلهِم 
  !خرساء» متاثيل سالم«

 من جانب آخر، فإنّ من األجدر باملسلمني اليوم، ـ خاصة ـ يف ديار
فريق يف الصف اإلسالمي، ومحالت تشويه الغرب، وحنن يف خضم محالت الت

صورة اإلسالم، متثُّل تلك القيم والرؤى االنفتاحية على إخوام يف ديار 
الرؤى اليت انتهجها احلاج مالك شباز وأمثاله، حىت يبقى العود  اإلسالم، تلك

اإلسالمي عوداً واحداً قوياً يستحيل على األعداء معاجلته وكسره، وحىت 
تبقى تلك املنارات اإلسالمية وهاجة، وشاهدة على الغرب، والشعوب 

سامح والوسطيالت ه العالج األخرى، يف عقر ديارها بأنَّ اإلسالم دينة، وأن
  .الشايف ألمراضهم االجتماعية

  اإلسالم في أمريكا واإلطار االجتماعي والديني: أوالً
إذا كان جلُّ املؤرخني يقفون ببداية تاريخ أمريكا باملالح كريستوف 

، فإنَّ احلقائق التارخيية املتضافرة قد برهنت على أنَّ )١٤٥١-١٥٠٦( كولومبس
بل املسلمني اإلسبان املهاجرين،  كولومبس مسبوقإىل اكتشاف أمريكا من ق

بل إنَّ كولومبس قد استعان خبرائط أولئك ومعلومام يف اإلحبار إىل 
  .١الشاطىء األمريكي

                                       
الجمعية العربية السعودية للثقافة : جدة(عبداهللا أحمد الداري، الوجود اإلسالمي في الواليات المتحدة األمريكية،  )١(

  .١٢، ص)هـ ١٤٠٣والفنون، 
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صاحب (أما يف اجلانب األفريقي، فإنَّ املؤرخ املسلم ابن فضل العمري 
ر امللك أيب بكر قد أورد يف كتابه ذك) مسالك األبصار يف ممالك األمصار

الذي أحبر من شواطىء احمليط األطلسي يف ) م ١٣١٢(سلطان مايل عام 
وتوجد مساندةٌ قوية هلذه . ١غرب أفريقيا إىل خليج مكسيكو األمريكية

جبامعة هارفرد يف دراساته عن أفريقيا  Wiener  Leoالرواية لدى الربفسور 
وية الوظيفية بني بعض لغات واكتشاف أمريكا، إذ استعان بالعالقات اللغ

غرب أفريقيا ولغات السكان احمللِّيني يف الشاطىء اآلخر عند خليج 
نيوجرسي  Rutgersجبامعة  Ivan V. Sertimaكما برهن الباحث . مكسيكو

بدراساته املستفيضة على وجود سكان أفارقة معظمهم مسلمون يف أمريكا 
٢ةقبل اكتشاف كولومبس للقارة األمريكي.  

وقد أورد هؤالء الباحثون كثرياً من القرائن واملرويات والوثائق التارخيية 
الدالَّة على أنَّ اإلسالم قد حلَّ بالديار األمريكية منذ أن وطىء العبيد 
األوائل تلك األراضي، وظلَّ بينهم ـ بشكل أو بآخر ـ حىت ورثها األجيالُ 

الت حمو اهلوية، وإرغام املسلمني الالَّحقة على الرغم من االضطهاد، ومح
هذا، وقد عرِف يف .. على تغيري دينهم، وأمسائهم، والتفريق بني األسر والقبائل

، وفاجأوا ١٧٣٠تاريخ السود بأمريكا علماء ممن وصلوا أمريكا يف غضون 
األمريكيني مبستواهم املعريفِّ، واستعان الباحثون ببعضهم يف ترمجة بعض 

                                       
)١(Sulaymam S. Nyang, Ialam in the United States Of America, (Chicago: ABC 

International Group Inc. ١٩٩٩), P ١٢.  
» They Came here before Columbusلقد أتوا إلى هنا قبل كولومبس «: وضع هذا الباحث كتاباً شهيراً بعنوان )٢(

ومن جانب آخر، فإن . في األوساط األكاديمية بمعلوماته وآرائه الجديدة المثيرة الكتاب جدالً ام، وقد أثار هذ ١٩٧٦عام 
Alex Haley ة في غامبيا، قد استطاع أن يبرهن على » الجذور«سيرة الذاتية صاحب الالذي أكَّد فيها على أصوله اإلسالمي

هذا، وتاريخ العبيد المسلمين في . صدق دعواه، وتتبع القرائن التاريخية حتى وصل إلى قريته على ضفاف نهر السنغال
  .مشهور) ١٨٣٥(المسترقين » األسياد«ة ضد البرازيل وقوتهم في الصمود وقيادتهم انتفاضات مسلَّح
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يارو حممد، وجوب بن سليمان، واألمني جاي، والشيخ : ق، من أولئكالوثائ
  .١حممود بقاقا، وحممد علي بن سعيد، وأيوب بن سليمان ديالو، وعبدالرمحن

وعلى الرغم من إلغاء الرق، وجتارة العبيد والتلويح بشعارات احلرية 
، فإنَّ وضع )١٨٦١_  ١٨٦٥(والدميقراطية بعد احلرب األهلية األمريكية 

السود االجتماعي يف الواليات املتحدة األمريكية خاصة يف واليات الشمال، 
ر التجول بعد الغروب يف حظمل يطرأ عليه حتسن ملموس، حيث فرض عليهم 

بعض املدن، ومنعوا من دخول املطاعم، وركوب سيارات النقل اجلماعي، 
املستشفيات، وفُصل بينهم وبني البيض يف وحرِموا من اخلدمات الطبية يف 

وقد كانت أية معارضة أو احتجاج على هذا الوضع، أو .. الكنائس، واملالهي
املناداة إىل املساواة تؤدي باملعارض إىل السجن، أو القتل أو أي شكل من 
أشكال التخويف على أيدي العصابات العنصرية اليت أسسها البيض، واليت 

  .ارس أعمال العنف على مرأى ومسمع من الشرطةكانت مت

هلذه احلالة، شهدت بدايات القرن العشرين نشأة الكثري من  نتيجةً
، ومجاعة EIKSاحلركات القومية يف أمريكا خاصة بني السود، مثل حركة 

Aipha Phi Aipha ،البيض فة ضدوتراوحت تلك احلركات بني متطر ،
كما تراوحت املرجعيات الفكرية . دى الطّبقة املثقَّفةوأخرى معتدلة خاصة ل

لتلك احلركات بني علمانية، ووثنية، وإسالمية ومسيحية، وإنْ كان الغالب 
  .على معظمها املزج بني تلك املرجعيات الدينية

اليت أطلق  Marcus Garveyأُوىل تلك احلركات حركة مرقس غاريف 
 Universal Negroاملية لترقية اجلنس األسودالع الرابطة«عليها 

Improvement Associatation « وهي حركة ١٩١٦اليت نشطت منذ عام ،
                                       

)١( The Muslim Almanac, P ١٤٨.  
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ود إىل حترير أنفسهم من الظُّلم االجتماعية، دعا السة اجتماعيقويت . سياسي
  .حركته لكنها احنلت بعد نفي مرقس من الواليات املتحدة

 Moorish Holy Scienceاملغريب املقدس للعلوم  اهليكل«وثانيتها حركة 

Temple« سها الكارييب تيموثي درو١٩٢٩-١٨٨٦(، اليت أس (Thinothy 
Drew  يف مدينةNewark ى فيما بعد بالشريف درو . بوالية جريسيوتسم

علي، رافعاً نسبه إىل األشراف باململكة املغربية، زاعماً أنَّ أصل السود يف 
املتحدة من آسيا، وأنهم ينحدرون من قبيلة كانت تسكن مكَّة  الواليات
رقية يطاً من املعتقدات الدينية الشكانت دعوته خل. ١»شباز«وتدعى 

واملبادىء االجتماعية، دعا السود إىل االرتداد عن املسيحية واعتربها دين 
. نة أجدادهم األصليةالبيض اآلريني، وأمرهم باعتناق اإلسالم باعتباره ديا

كما دعا إىل انفصال السود عن البيض يف والية خاصة م داخل الواليات 
  .٢املتحدة، واسم خاص حيملونه

، وهو )القرآن املقدس(ادعى الشريف درو علي النبوة، وكتب كتيباً مساه 
مل من مزج غريب آليات القرآن الكرمي، وج«ـ كما يصفه جاك كونراي ـ 

الكتاب املقدس، وكلمات مرقس غاريف، وقصص حول حياة يسوع، يربط 
وقد القت دعوة . ٣»)درو علي(هذه العناصر كلها بيانات وتفسريات املتنيب 

                                       
)١( Yvonne Yazbeck Haddad, The Muslims of America, p ٥٥. 

نفس الممارسة عند محمد  ت، وقد ظهريةسيوإشعاراً بأصولهم اآل» بيه«أو » اـل«كان يضيف على أسماء األتباع البادئة  )٢(
. اء شرقية ألتباعه زعم أنَّها توحى إليه، وأن ما يعطى ألي شخص من اسم، فإنّما هو اسمه الحقيقيغارفي في إعطاء أسم

إشارةً إلى أسمائهم األصلية غير  ،إلى أسماء أتباعه» X«ليجا محمد، بإضافته الالحقة إكما ظهرت الممارسة نفسها عند 
لرفض لثقافة البيض واالندماج فيهم، ووسيلة الستعادة الهوية المفقودة وعلى كل، فإن هذه الممارسة صورةٌ من ا. المعلومة

 .لدى السود في أمريكا

، مجلة مجمع البحوث »اإلسالم بين األرقاء السود في شمال أمريكا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر«دينس ووقر،  )٣(
  .٤٤_ ٣٣ ، ص٤، عدد ١٤اإلسالمية، إسالم آباد، باكستان، مج 
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موسعاً، وراقت أذواق الطَّبقة الكادحة من السود يف أوائل  درو علي قبوالً
يترويت، وشيكاغو، القرن العشرين، وكانت هلا هياكل ومعابد نشطة يف د

ونيويورك، وغريها من الواليات يف أمريكا، وراجت عقائد الطائفة بسرعة 
وعلى الرغم من االحنرافات الواضحة يف . ١٩٢٩وقوِيت حىت وفاة املؤسس 

تعاليم درو علي وبعدها عن اإلسالم الصحيح، ومزجها بني الشعائر والعقائد 
ني األوىل اليت أيقظت يف األمريكي رب الواجهةاإلسالمية واملسيحية، فإنها تعت

السود الشعور باالعتزاز ويتهم، وتقوية الوعي بضرورة العودة إىل اإلسالم، 
  .واالرتباط بأرض أفريقيا وآسيا

) ١٩٣٩(اليت ظهرت يف غضون » أمة اإلسالم«ثالثة تلك احلركات حركة 
 لشعبية، وكان بائعاً متجوالًعلى يد واالس فارد حممد، يف أحياء ديترويت ا

بدأ دعوته باالخنراط يف االُسر، وتذكري السود . يتاجر يف األقمشة واملالبس
. »اكتشاف الذَّات«بأصوهلم األفريقية، مؤكِّداً هلم أنه جاءهم ليحملهم على 

بعد كسبه جلماعة وتأسيس منظمته، وخروجه من الدعوة السرية، أسس 
  .نني والبنات، وأنشأ مؤسسات جتارية، ومعامل خاصة للسودمدارس للب

، اختفى فارد حممد فجأةً، وكان قد أوكل أمر احلركة ١٩٣٤حبلول عام 
فكان أول ما قام  Elijah poole) ١٨٧٥ _ ١٩٧٥(بول ) إليجا(إىل روبرت 

، ومسى ١ة لنفسهبه إليجا ادعاء األلوهية لفارد حممد، وادعاء النبوة والرسال
 The» أمة اإلسالم املفقودة ـ املوجود يف جماهل أمريكا الشمالية«احلركة 

Lost-found Nationof IsLam in the wilderness of North America 
. وزعم بأن الرجل األبيض هو الشيطان نفسه املذكور يف الكتب السماوية

، »Templesهياكل / معابد «اها ونشط يف تأسيس أماكن عبادة ألتباعه ومس
                                       

)١( Lincoln Chartes Eric, The Black Muslim in the Unired States, P ١٧o. 
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كما طور املؤسسات التجارية . ومل يكن فرق كبري بينها وبني الكنائس
  .١واملصانع، وأغرى البسطاء بالوعود اإلهلية للجنس األسود

  عرفت حركة إليجا حممد عصرها الذَّهيب أيام احلاج مالك شباز،
  )وارث الدين(واالس  هابنوملا تويف إليجا حممد، تولَّى زعامة احلركة 

حيث أبطل  ،الذي أدخل تصحيحات جذرية يف تنظيم احلركة ويف تعاليمها
دعاوى أبيه التحريفية، وأعلن عن اتباعه ملنهج أهل السنة واجلماعة يف 
االعتقاد والعمل، هذا، وقد انفصلت عن واالس مجاعةٌ بزعامة لويس 

وباإلميان بنبوة إليجا حممد وتعاليمه  فرخان، ملتزمةً بالدعاوي القدمية،
  .وعقائده الباطلة

نظيم يف عهده األول، فإنَّ من املالمح ومهما يكن من مآخذ على هذا الت
  اإلجيابية فيه قوة اجلانب الروحي، وجناحه يف شحن األتباع بدينامية

وبان يف الثقافة التطهري الذايت، والتمسك باهلوية، واالحتراز املفرط من الذَّ
  .األمريكية

  المولد والنَّشأة ،مالكولم: ثانياً
والده . يف أوماها والية نرباسكا ١٩٢٥مايو  ١٩ولد مالكومل ليتل بتاريخ 

) j.Earl Little ( من مواليد جورجيا، ووالدته)Lousie Norton( نازحة ،
ت م قاء رزِوهو االبن الرابع من بني سبعة أبن. من بالد جزر الكارييب

، وله ثالثة إخوة آخرين من أبيه رزِق م يف زواجه األول قبل ٢»لُوِسا«

                                       
)١( Ibid, P ١٣٦ _ ١٣٥.  
، Reginaورِيجينا Malcolm، ومالكولم Philbert، وفيلبير Hilds، وهيلدا Wilfredويلفريد : هم بالترتيب )٢(

 .Wesleyووِيسلي 
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وصباه تصاعد ) مالكومل(وقد صادف مولد . ١أم مالك» لويسا« زواجه بـ
األزمة العنصرية، واضطهاد السود يف الواليات املتحدة، وكان صباه مهدد 

يف الواليات الشمالية، وضد أتباع حركة  بشبح العنصرية البيضاء ضد السود
إذْ كان أبوه داعية ; مرقس غاريف اليت كانت أسرته زعيمة إحدى جتمعاا

كما حاز لقب » Reverend= الكاهن «مشهور، حاز اللَّقب الشريف ) غاريف(
لتزعمه الطائفة الغارفية بأوماها، ونشاطه يف تنظيم » Elder= الرشيد «

  .ا، وإلقاء اخلطبأموره
وتصرحيات إخوانه أن اإليديولوجية ) مالكومل(يتضح من سرية حياة 
ه حلياة األسرة، وسلوك أفرادها، فإضافةً إىل الغارفية وتعاليمها كانت املوج

تزعم األب للطائفة الغارفية، وكون األم حمررة ألخبار اجلماعة ونشر تعاليمها 
منهما على تلقني األبناء مبادىء احلركة، فكان  يف بعض الصحف، حرص كلٌّ

الوالد يصطحب مالكومل وأخويه إىل املعبد حيث يلقي اخلطب، ويلقِّن األتباع 
أما األم، فكانت إذا اجتمعت األسرة حول النار بعد العشاء، . تعاليم الطائفة

حتكي لألطفال عن ماضي أجدادهم السود العريق، وتنفث فيهم روح 
  .٢عتزاز بعنصرهم األسوداال

                                       
، وكانت مثله أفريقية أمريكية، وتابعة Betty X، باألخت بيتي ١٩٥٨ يناير ١٤كان زواج مالكولم إكس في تاريخ  )١(

) ١٩٦٤(، llyash) ١٩٦٢(،Qubilah) ١٩٦٠(، Attelah) ١٩٥٨: (، ورزقت منه بستِّ بنات هن)أمة اإلسالم(لجماعة 
Amilah ،)١٩٦٥ (Malaaka & Malikah لدتا بأشهر بعد اغتيالهوهما توأمتان و. 

كولم وإخوته أن والدتهم حرصت على زرع الروح النقدية في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم، ولم يكن لها يوكِّد مال )٢(
انتماء محدد إلى دين على الرغم من اتِّباعها التام لتعاليم الحركة الغارفية وبرنامجها الغذائي، يقول ويلفرد شباز أخو مالكولم 

كانت تأخذنا إلى الكنيسة  ،ناقشها معاً، لكن أمي كانت تصطحبنا دائماً إلى مكان مختلفكانت تقرأ علينا اإلنجيل، ون«: األكبر
. هكانت تأخذنا إلى شهود يهو.. العتقادها أن لكل واحد من المذاهب الدينية المختلفة شيئاً ينبغي عليها اكتشافه; المعمدانية

ناخ من الحركات والطوائف الدينية المتعددة إلى جانب وفي ظلِّ هذا الم... دانمإلى كنيسة المع  وكانت تأخذنا كذلك
المسيحية التقليدية نشأ مالكولم وإخوته، تشجعهم األم على دراسة األديان، ولكن دون االنخراط في دين معين أو التَّعصب 

 On theهم بالمناقشات الدينية له على حساب األديان األخرى، وقد ظهر أثر هذه التربية جلياً في مالكولم وإخوته، واهتمام

Side of my People, p ٥١ _ ٥٠ 



 
 
 
 

 

٢٠٣ 
 

  
كي 

ألمري
ية ا

داع
ال

<
س

 إك
ولم

الك
م

>  

على احلياة، قد ) مالكومل(وال شك أن هذا اجلو النضايل الذي تفتح فيه 
انطبع على تفكريه، ووجه الكثري من حتركاته وتصرفاته خالل خمتلف مراحل 

، واألسر Lansingوإذا أخذنا يف احلسبان الوسطَ العام يف مدينة . حياته
يديولوجي الذي كان تربةً السود، أدركنا مدى األثر األ األخرى يف جمتمع

خصبةً لنماء الوعي القومي والديين لدى جيل مالكومل من أبناء األمريكيني 
  .السود

ومن األحداث اليت شحذت نفسية مالكومل وحفرت يف ذاكرته أسى 
حادثة  ما رواه يف سريته عن ،للبيض منذ نعومة أظفاره دفيناً، وكراهيةً

  العنصرية يف» كو كلوس كالن«إحراق مرتل أسرته على يد عصابة 
شعلوا النار أفكسروا النوافذ، و; حيث أتى رجال مقنعون ذات ليلة .١أوماها

طلقوا عبارات عنصرية، وطالَبوا األسرة باهلجرة من بني أيف املرتل، و
ه وصباه كان يف إن مولد: وقد خلص مالكومل هذه احلالة بقوله. أظهرهم

  .٢الرعب واخلوف

واألمر أنه حني أشعل البيض النار يف املرتل، وهرعت األسرة للنجاة 
جاء رجال اإلطفاء والبوليس البيض، ووقفوا «: بنفسها، يقول مالكومل

  !»يتفرجون على املرتل املشتعل إىل أنْ أتت النار على املرتل بأكمله

                                       
)١( Ku Klux Klan  ة، تأسست منذ عامة سرية إرهابيبعد الحرب األهلية األمريكية، في والية  ١٨٦٥عصابة عنصري

متحدة األمريكية، في الواليات ال» الملونيين«ن الجمهوريين من البيض، وجميع ي، لمحاربة الجنوبيTennesseeتينيسي 
ومعارضة انتقالهم أو سكناهم في بعض المدن واألحياء، وتقوم العصابة بهجومات منتظمة على اليهود والسود بكسر نوافذ 

وال تزال تلك . بيوتهم، أو إحراقها، وإتالف ممتلكاتهم، وربما االعتداء عليهم بالقتل، وممارسة صُور االستفزاز والتخويف
  .كال وهيئات متعددة حتى وقتنا الحاضرالعصابة نشطة بأش

)٢( Malcolm X Speaks, p ١٣٥. 
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مل يف سن السادسة تفاقمت املأساة حني حني كان مالكو ١٩٣١ويف عام 
عثر على جثة والده طرحياً على سكة حديدية، وكان تقرير البوليس أنَّ 
قطاراً صدمه، بينما أصر جمتمع السود أنه ضرِب وجرح قبل أن يلقى حتت 

كنت يف السادسة من عمري آنذاك، لكنين «: يقول مالكومل.. عجالت القطار
  .)١(»قد تعلَّمت أنَّ كون اإلنسان أسود يف هذا البلد مثار مشاكل كنت قبلُ

بعد موت عائل األسرة وكاسبِها، ظلَّت األم جتاهد وتكد لتربية األطفال 
ة بوتأمني حاجام، لكن املناخ العنصري مل يكن لريحم األرملة املغلو

يل لدى البيض، وأيتامها الصغار، فلم يكن من اليسري احلصول على عمل مرت
ومل ينفع إيقاف أخوي مالكومل احلدثَني الدراسة ومساعدة األم يف طلب لقمة 
العيش، ومع تزايد وطأة الفقر، واملطالب املالية كانت األم تشعر من يوم آلخر 

  . أبنائهاريلق على مصريها وعلى مصحبدة النفس، وزيادة الق
البيض لألسرة يف حدة نفس األم، دت استفزازات اجلريان اهذا، وقد ز

حىت وصموها باالضطراب النفسي، ومن هنا تدخلت مجعيات الرعاية 
فكان رد ; االجتماعية، ألخذ األطفال وتوزيعهم على مراكز رعاية األطفال

األم الرفض القطعي هلذا التفريق بينها وبني أبنائها، ومل يزل رجال الرعاية 
اً باضطراب نحىت انتزعوا منها أبناءها، وكان ذلك إيذابنفوذهم احلكومي 

نفسي حمقَّق للمرأة، أدخلت بعدها يف مصحة نفسية وظلت ا أكثر من 
  .عشرين عاماً

بعد أن تفرق األطفال أيدي سبأ بني مراكز رعاية األطفال، وكِّل مالكومل 
اية األحداث يف ميشغان، إىل أسرة أفريقية أمريكية، ومن مث إىل مركز لرع

إذ كان هو األسود الوحيد بني األطفال البيض، ; ومل يرقه املكان بأي حال
وكان بعض املربني البيض يستفزونه بتعليقات عنصرية متكررة، وكان سبب 

                                       
)١( DeCaro, On the Side of my People, p ٤٧. 
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خروجه من إحدى تلك املراكز، وهروبه من الدراسة سخرية أحد املربني منه 
نَّ أمنيته أن يصبح حمامياً، فنصحه املعلِّم بأن خيتار مهنة حني ذكر له مالكومل أ

  .»زجني«ألنَّ احملاماة ال تنسجم واقعاً مع ; النجارة

، وهي أخته من أبيه، وقد Ella» إيالَ«انتقل مالكومل بعد ذلك إىل السيدة 
يها إنها أول امرأة سوداء رأى ف :كانت سيدةً فاضلةً حمترمة، قال عنها مالكومل

قامت هذه املرأة بدور فعال يف مساندة .. الفضل والثِّقة واالعتزاز بنفسها
مالكومل يف شىت مراحل حياته، وكان أكرب تلك املواقف إمدادها إياه باملال 
ألداء فريضة احلج مما كان له األثر املباشر يف التغيري اجلذري يف حياة مالكومل 

  .وفكره، وحركته الدينية
  
  
  
  
  
  
  

ويف شوارع ديترويت، اجتمع مالكومل ليتل مبجموعة من الشباب السود 
املتسكِّعني يف البارات، وعلى أبواب املتاجر، ويف األزقَّة املظلمة، وكان من 
أهم أنشطتهم بيع املواد املختلفة من أحزمة، ومناديل يد، وسجائر، وعطور، 

ألنَّ النشاط الفعلي لدى  كانت تلك املهن الشريفة لديهم،... ومسح أحذية
بعضهم كان يف ريب املخدرات، والسطو على املنازل، والسمسرة بني البغايا 

  .ائنهنبوز

  سرعان ما اخنرط مالكومل عملياً ونفسياً يف هذا اتمع، وحاز لقب
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بذلة : »هيب« فبدأ يلبس على طريقة الـ; »Detroit Redأمحر ديترويت « 
ن طويلة، حزام ضيعر باليود امللوعة ذات ريش طويلة، وصبغ الشق، وقب

ـ شعوره  قد فقد ـ كلياً«وباجلملة، كان مالكومل .. وامللين، وتدخني األفيون
ووصف مالكومل تلك احلالة اليت أجلأت اآلالف . ١»ويته، وفقَد الشعور بذاته

حني تنخرط يف «: قولهمن أمثاله من السود إىل مثل هذا العيش والتردي ب
جمتمع الغيتو، مثلما كنت أنا، فإنك تدخل يف عالَم الوحوش، ويصبح البقاء 

  .٢»لألقوى قانوناً حمتوماً

تعددت نشاطات مالكومل غري القانونية حني عمله خادماً يف إحدى 
املكان ملتقى جتار األفيون،  حيث كان; املراقص الصاخبة يف حي هارلْم

، ومساسرة البغايا، وعصابات السطو على احملالت التجارية، »احلظ« عيبوال
جرفاً يف جتارة األفيون اليت درت عليه األرباح نوهكذا وجد مالكومل نفسه م

كانت يف .. ، وبضاعيت، وقلَّما كنت أناميظللت أضاعف أرباح«.. الطائلة
حىت كون عصابة  وقوِيت شوكةُ مالكومل. ٣»..جييب رزمة ضخمة من املال

إجرامية للسطو على البيوت وسرقة اوهرات، تألَّفت تلك العصابة من 
  .صوفيا وأختها: ، ورفيق آخر، ومن بِنتني بيضاوتني»شوريت«صديقة 

، فإنَّ ما »األوحال«وعلى الرغم من وصف مالكومل هذه الفترة حبياة 
ربته حبياة عامة الناس، ووقوفه ـ يحمد هلذه الفترة يف حياة مالكومل تعميقه خل

يف كلِّ دقيقة من تلك التجربة ـ على جروح اتمع الدامية، من تشرد، 
وبطالة، وظلم، وشقاوة، وسرقة، ودعارة، وسطو على األبرياء، واحتيال، 
: وإدمان خمدرات، وكل ما يتصل بذلك من أدواء اجتماعية، يقول مالكومل

                                       
)١( Malcolm X, Autobiography, p ٥٤.  
)٢( Ibid, p ١٠٢.  
)٣( Ibid, p ٩٩. 
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 املبشرون، وزعماء احلركات االجتماعية، ورجال الشرطة، كان أكرب زبائين«
  .١»وخمتلف املسؤولني عن حياة اآلخرين ومصريهم

وال شك أن هذه التجربة احلية كان هلا أثرها القوي يف حدة حساسية 
» املرضى«معرفته بنفسيات  مالكومل لعالج تلك األدواء، ويف تعميق

  .ومعرفته للدواء املناسب لكل حالة» لذِّئابا«و» الضحايا«و

  السجن واالهتداء إلى اإلسالم: ثالثاً
، وهو يف الواحد والعشرين من عمره، )مالكومل إكس(ألقي القبض على 

بعد حماولته إصالح ساعة يد مثينة سرقها من أحد البيوت، وحوكم واُدين 
غري القانونية للسالح الناري، بتهمة السطو املسلَّح على املنازل، واحليازة 

لقضاء عشر سنوات، فكانت تلك  ١٩٤٦وزج به يف سجن شارلستون عام 
إىل نفسه ويثوب بعض الشيء، وحيدث ) مالكومل(احلادثة كفيلةً ألنْ يعود 

العنصري تمع األمريكيهم يف اود، ووضعته السه عن أحوال بين جلدنفس .
ـ وإنْ كان يعترف جبرمه ـ رأى أن شدة العقوبة مل تكن ) مالكومل(بل إن 

بفداحة اجلُرم بقدر ما كانت بسبب عشرته للبنت البيضاء، صوفيا وأختها، 
وقد صرح . وإشراكه إيامها يف عمليات السرقة مما أثار ثائرة القاضي عليه
يس لك يف ل«: القاضي ملالكومل بذلك لدى إمساعه إياه قرار احملكمة بقوله
  !»بنات البيض سبيل، وسوف يلقِّنك هذا درساً يف االبتعاد عنهن

التوجه إىل «، ودعوم إياه إىل )مالكومل(وعلى كلٍّ، فإن مبادرة عائلة 
جاءت يف أواا حني بدأ مالكومل يشعر أنه حبق رهني » القبلة والصالة هللا

ت دعوة إليجا هي املخرج فكان ،سجن جسدي، وسجن روحي: حمبسني
  .أال وهو السجن الروحي ،ـ من أشد السجنني النتشاله ـ أوالً

                                       
)١( Lomax E. Louis, When the Word is Given, p ٥٠. 
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حني حول مرة  ١٩٥٠حىت مارس » نورفولك«يف سجن ) مالكومل(بقي 
أخرى إىل سجن شارلستون بتهمة العصيان، ولكن السبب احلقيقي وراء هذا 

جناء، وقد جاء يف تقرير سعلى ال) كوملمال(التحويل كان للحد من تأثري 
مراسالته ترتكز على العقيدة اإلسالمية، «: السجن ما يؤكِّد ذلك إذ قيل عنه

  .١»وعلى الكُره الشديد للجنس األبيض

الدعوي، بل استمال ) مالكومل(بالعكس، مل حيد هذا التحويل من نشاط 
 & Osborneورن ولوروي أسب: إىل اإلسالم زمرةً من رفاقه كاألخوين

LeRoy واألخ مالكومل جارفيس ،Jarvis ف تلك العصبة منوقد كان تصر ،
حيث  ،السجناء ملفتاً للنظر واالهتمام منذ عهدها األول بسجن شارلستون

طالب هؤالء إدارة السجن بأن تكون وجبام اليومية حسب النظام الغذائي 
تنعوا عن أكل حلم اخلرتير، وطالبوا بأن يوضعوا الذي وضعه إليجا حممد، وام
  .يف زنزانات مواجهة للقبلة

قد ألفت إليه األنظار مبلَكته اخلطابية، ) مالكومل(من جانب آخر، فإن 
فكان يناظر األساقفة الزائرين للسجن، ويبهتهم مبالحظاته، وحيرجهم 

ة باعتراضاته الكثرية على اإلجنيل، مثل اعتراضه على الصورة النمطي
التقليدية للمسيح حيث يصوره البيض بعيون زرقاء، وشعر ذهيب، وبِشرة 

مناظريه بأنَّ املسيح كان أسود ملوناً، أو على ) مالكومل(فقد أفحم .. بيضاء
  .٢األقلِّ، كان من شعوب الشرق األوسط، ال من اجلنس اآلري

ويصدع فيها بإسالمه، ويعلن يدع فرصةً إالّ ) مالكومل(وهكذا، مل يكن 

                                       
)١( DeCaro, On the Side of my People, p ٩٠. 

)٢(  Ibid, p ٩١. 
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جن، ووقوفه . عما يراه احلقة منذ مكثه يف السته القويوظهرت بوادر شخصي
، كتب إىل مفوض السجن السيد ١٩٥٠ففي أبريل . يف خندق املظلومني

زنزانةً  اللَّهجة دفاعاً عن أخ مسلم أودعخطاباً حادMcDowell  ماكدويل 
بسم اهللا العليم احلكيم، «: خطابه بقوله) مالكومل(دأ ابت. منعزلة بسجن نورفيلك

وأثقل اخلطاب . ١»... (!!)السيد إليجا حممد.. احلق احلي، وباسم نبيه املقدس
بالوعيد للكفرة والظاملني، وندد بالذين يظلمون الناس ال لذنب إالَّ ألنهم 

احتجاج إىل وكتب مرة أخرى خطاب ). القبلة(يصلون مستقبلني الشرق 
املفوض نفسه، يندد فيه بأحد املوظفني الذين منعوا أحد املسلمني من 

يف ذلك اخلطاب أن يسخر ) مالكومل(االخنراط يف برنامج حمو األمية، ومل يفت 
مبا يسهل هلم » طااللُّو«من حالة التردي اخللقي يف السجن حيث حيظى 

  .من حقوقهم الطبيعيةشذوذهم، ويمنع املسلمون املنضبطون 

إنَّ مرحلة السجن كانت الساحنة اليت استغلَّها : ، ميكن القولإمجاالً
فأكب على مكتبة ; أحسن استغالل لتشكيل نفسه ثقافياً وعلمياً) مالكومل(

السجن الداخلية، والتحق بفصول تكوينية يف املراسلة، ومهارات التعبري 
أما من الناحية . اللغوية حبفظ معجم لغوي ضخمالكتايب، ومنَّى ذخريته 

الثَّقافية، فقد عكف على كتب التاريخ واحلضارة األفريقية واألمريكية، 
كما منَّى ملَكته اخلطابية باالخنراط يف فرقة اخلطابة . والفلسفات الشرقية

  .واملشاركة يف املناظرات

ومل قد وجد يف السجن بعض فإنَّ مالك ،وإىل جانب املطالعات الكثرية
النزالء ممن هم على قدر عال من الثَّقافة واملعرفة، وتعلَّم منهم الكثري، ومن 
أولئك الذين أشاد م يف سريته الذَّاتية، الشاب األسود الذي أشار إليه باسم 

                                       
)١( Ibid, p ٩٢.  
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Bimbi لَ «: يقول عنهجلَ األوكان بيميب يكسب كلَّ نقاش خيوضه، وكان الر
لكن بيميب كان ملحداً، وكان . »رأيته يفرِض احتراماً مطلقاً بكالمه الذي

تعلُّق مالكومل به بسبب حديثه العميق يف األديان، وقد سبق بنا أنَّ والدة 
وهكذا، . مالكومل قد أرضعته وإخوانه على التفتح للمناقشات الدينية

اجلهل يف نفسه، إلدراكه  باملطالعات الطَّويلة، والتعلم الذايت، عاجل مالكومل داَء
بب األساس يف سلوكه اإلجراميذه احلقيقة يف ... أنَّ اجلهل هو الس حصر

خطاب له إىل الضابط مأمور السجن حني طلب التحويل إىل سجن آخر، 
لك رغبيت يف يإن السبب األساس يف طليب االنتقال إىل سجن نورف«: قال

سهيالت التربوية هنالك غري موجودة يف غريها، فلو أين تثقيف نفسي، فالت
إنين اليوم أقضي عشر . كنت أكملت تعليمي ملا كنت اآلن قابعاً يف احلبس
لقد أدركت خطئي منذ .. سنوات جزاء جرمييت األوىل، إنَّ ذلك ال جيرح كثرياً

  .١»أمد بعيد، ألنه من املستبعد أن يسطو رجلٌ متعلِّم على منازل الناس

، حيث أطلق سراحه، ١٩٥٢ذا السجن حىت أغسطس  »مالكومل« ظلَّ
وعلى الرغم من . Wilfredوانتقل بعد ذلك إىل ميشغان مع أخيه ويلفرد 

بقائده إليجا حممد وجهاً لوجه منذ إسالمه إىل ) مالكومل(عدم اجتماع 
، فإنَّ العالقة بني الرجلني كانت قد )١٩٥٢يف أغسطس (خروجه من السجن 

استطاع إليجا حممد من  ،توطَّدت عرب املراسالت األسبوعية املنتظمة بينهما
كذلك جنابته ) مالكومل(فلسفته الدينية، وأثبت ) مالكومل(خالهلا أن يلقِّن 

  .وإخالصه وجدارته حبمل لواء حركة إليجا

  )أمة اإلسالم(مالكولم إكس واالنخراط في 
                                       

)١ (Letter from Malcolm little to Me . Dwyer, Norfolk peison Colony Transportation 

Board, ٢٨ July, ١٩٤٧, PF. 
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يضيف خيرج من السجن، ويلحق بقائده، و )مالكومل(ما كاد املريد النبيه 
إالّ وترقَّى يف سلك التنظيم،  ١»إكس«حقة إليجا على اسم مالكومل الال

وشهدت احلركة كذلك ـ آنذاك ـ عصرها الذهيب وتطورها املطَّرد يف عدد 
  .األتباع، ونوعية التنظيم

ت أن وعلى سبيل املثال، فقد كان من عادة وزراء احلركة يف ديتروي
يقصدوا مدينة شيكاغو مقر احلركة العام يف مناسبة االحتفال بعيد احلركة 

) مالكومل إكس(السنوي لالستماع إىل إليجا، وكانت القافلة األوىل اليت أقلَّت 
وما أن باشر . سيارتني ١٩٥٢مع بقية وزراء احلركة إىل شيكاغو عام 

مالة األتباع اجلدد من أحياء السود عمله يف الدعوة للحركة، واست) مالكومل(
، ومن البارات، وزوايا الزقاق املظلمة، وعلى أبواب الكنائس، )الغيتو(الفقرية 

إالّ وتضاعف أتباع احلركة قبل أن حيول احلَول، فإذا .. ويف جتمعات السود
. ٥٢جمموعها  ١٩٥٣حيدو قافلةً من السيارات إىل شيكاغو عام ) مالكومل(
يف مرتبة ) مالكومل(م يكن من القائد إليجا حممد إال املسارعة يف تعيني فل
، وهو اهليكل األول الذي )١(باهليكل رقم » Full Ministerوزير كامل «

  .أسسه املعلم فارد حممد نفسه

، أصبح يقضي ليلَه )أمة اإلسالم(للعمل حبركة ) مالكومل(ومنذ أن تفرغ 
تباع اجلدد، وإقامة احملاضرات، وتأسيس اهلياكل واره يف جتنيد األ

اجلديدة، وكثُرت أسفاره من أدىن الواليات إىل أقصاها، وأمثرت ) املساجد(
املؤثِّرة يف تضخم أتباع ) مالكومل(تلك اجلهود الدعوية اجلبارة، وشخصية 

باحلركة، إىل حوايل ) مالكومل(عضو زمن التحاق  ٤٠٠احلركة من حوايل 
                                       

ةً إلى أسمائهم وكانت إضافته إلى أسماء المسلمين السود إشار. إلى قيمة غير محددة) X( في الرياضيات، يرمز ـب )١(
  .القبلية المفقودة بفعل الحملة االستعبادية، وتعبيراً عن رفضهم لألسماء المعطاة لهم من قبل أسيادهم البيض
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  .ألف عضوأربعني 

هذا، وكان من املالمح املميزة للحركة ـ قبل عهد مالكومل ـ متركُزها على 
 مال يف املصانع، وسكان األحياء الفقرية املنعزلة، لكنالطَّبقة الفقرية من الع

قد استهوت كثرياً من املثقَّفني ) أمة اإلسالم(، كانت حركة ١٩٥٧حبلول عام 
  .ال األعمال، ورجاالت الفكر واألدب السودواألكادمييني، ورج

وباملثل، فإن املستوى األيديولوجي للحركة فرض حضوره يف اتمع 
الثقايفِّ األمريكي، وجعل خمتلف الطَّوائف الدينية والسياسية والفكرية تعري 

يف و. وطروحات الوزير مالكومل اُذناً صاغيةً، واعتباراً خاصاً) أمة اإلسالم(
شهرةً حمليةً وعاملية موسعة، ) أمة اإلسالم(اكتسبت ) ٦٠-١٩٦٩(تلك الفترة 

لفزيونية، ظرات واحملاورات اإلذاعية والتيف املنا) مالكومل(وذلك مبشاركة 
وإلقائه الكلمات يف مدرجات املعاهد والكليات، وقيام بعض الصحف 

: عات متكررة عن احلركة، أمثال جملةواالَّت العاملية الشهرية باستطال
داجيِيست ردايويك، ورونيوس ،ف، ولوكوجنحت أجهزة . ١اليFBI  يف تلك

للتجسس عليها وعلى حياة مالكومل ; الفترة يف دس بعض عيوا يف احلركة
  .اخلاصة، فكان من تلك العيون أحد حرس مالكومل املقربني

يف تلك الفترة ) مالكومل إكس(العنيفة اليت خاضها  ومن املعارك الفكرية
معارضته لدعوة االندماج، وسياسة السالم اليت كان يروج هلا املسيحي 

، )١٩٢٠-١٩٦٤ ,Martin L. King(األفرو ـ األمريكي مارتن لوثر كينغ 
 حيث احتج مالكومل أنَّ النظام السياسي واالقتصادي األمريكي مؤسس على

التمييز العنصري والظّلم يف أساسياته وتفاصيله، وأن كلَّ اندماج يف مثل هذا 
. اجلهاز لن يزيد إالّ يف تعاسة الفقراء واملغلوبني من طبقة السود العاملة

                                       
)١( Clifton E. Marsh, From Black Muslims to Muslims, p ٥٥. 
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واعترب مالكومل ـ كذلك ـ املسيحية جهازاً من أجهزة االستغالل يف يد 
املسيحية «: يقول. ياً للرجل األسوداألمريكي األبيض، ونفى مالءمتها روح

دين الرجل األبيض، فاإلجنيل يف يد الرجل األبيض وتفسريه اخلاص له، قد 
. ١»كان السالح األيديولوجي األفعل الستعباد ماليني الناس غري البيِض

، والعداوة احلتمية بني »شيطانية األبيض«موقفه ذلك بعقيدة ) مالكومل(وعضد 
ألْمح إىل أنه ) مالكومل(لكن . ألبيض واألسود اليت قال ا املعلم فارد حممدا

لسنا «أفراد البيض بقدرِ ما يقصد ا جنسهم، » شرية األبيض« ال يقصد بـ
نعين أي فرد من البيض، بل إننا نعين اموع العام لتاريخ الرجل األبيض، 

  .٢»تصرفاته الشيطانية ضد غري البيض، ومجيع هوقسوته اجلماعية، وشرور

وبقيام احلركات التحررية يف حقبة الستينيات يف أفريقيا وآسيا، ودعوا 
حروباً ضروساً ضد ) الفيتنام مثالً(إىل االستقالل، وخوض بعض الشعوب 

وحركته أكثر مصداقية، وأكثر ) مالكومل(غدت دعوات  ...القوى االستعمارية
ومنذ تلك الفترة، أصبحت . »شيطانية البيض«قوة يف إقناع اجلماهري بعقيدة 

، تكتسب بعداً دولياً، ومساندةً خارجية من لدن زعماء )أمة اإلسالم(حركة 
احلركات التحررية يف أفريقيا وآسيا، وجزر احمليط اهلندي الغربية، وكان 

  .يف هذا االعتبار بالطَّبع، مركز الضوء) مالكومل(

جدير بالذّكر أنَّ قائد احلركة األعلى إليجا حممد، على الرغم من ارتياحه 
) مالكومل(بتطور احلركة، وتضاعف أعداد األتباع، مل يكن راضياً بأن يسلك 

 ا منحى اً، أو ينحوولياً داً، وكان ذلك ـ أباحلركة بعداً انفتاحييديولوجي
بل بينه وبني اجليل الشاب . اخلالف بينه وبني مريده املخلص بالذَّات ـ بداية

                                       
)١ (Malcolm X, Autobiography, p ٢٤٢ _ ٢٤١. 

)٢ (lbid, p ٢٦٥.  
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  .وجهته االنفتاحية) مالكومل(من أتباعه ممن كانوا يشاطرون 

ومن ناحية أخرى، فإنَّ احلركة قد شهدت أزمتها الداخلية منذ عام 
، ودب احلسد يف نفوس السلك الوزاري )مالكومل(حني تألَّق جنم ) ١٩٦١(
خل احلركة، فاُشيع أنَّ مالكومل يريد أن يستأثر باحلركة، وأنه يؤلِّب بعض دا

ويبدو أن بعض ... وزراء احلركة الشباب على مركز سلطة احلركة يف شيكاغو
الوقائع تواطأت يف تقوية تلك اإلشاعات يف نفس إليجا حممد، منها مترد ابنه 

والده بالضالل واخلروج عن ، ووصفُه تعاليم ١٩٦٣واالس حممد عليه عام 
 فاق، مل يشجبف بالنصد عن احلركة، ووحيح، وملا أبعمالكومل(اإلسالم الص (

  .فعلته، ومل ينطق يف حقِّه بسوء

جاءت  ١٩٦٣إضافةً إىل ذلك، فإنَّ فضيحة إليجا حممد اجلنسية عام 
 هها على قائدقد أضفا) مالكومل(لتعصف بالكثري من هالة القداسة اليت كان 

الروحي، ولترغمه على إعادة حساباته يف قيادة احلركة، والشعور بتأنيب 
; الضمري يف سوق اجلماهري املتحمسة إىل مصري غري مأمون حتت قيادة إليجا

فبدأ يكرس جهوده يف املشكالت االقتصادية واالجتماعية ألتباع احلركة، 
  .اخلارجيويوسع اهتماماته بالعالَم 

ومعلِّمه إليجا يف أواخر ) مالكومل(كان اتساع اخلَرق وعكْر الصفو بني 
عن ) مالكومل(، حني اغتيل الرئيس األمريكي جون كيندي، وسئل ١٩٦٣عام 

فأبدى مالكومل مشاتته بكيندي مشرياً إىل أنَّ الدهر قد ; رأيه يف هذا االغتيال
حكومته يف سلسلة من االغتياالت، مثل صف منه، ولقي جزاءه يف تواطؤ نأ
.. وغريمها Medgar Eversواألمريكي Patrice Lumumba ئيس تيال الرغا

إليجا منه، وعزله عن وزارة  يالتصريح اجلريء سبباً يف ترب وقد كان هذا
. يوماً) ٩٠(بنيويورك، ومنعه عن احلديث باسم احلركة ملدة ) ٧(اهليكل رقم 

لَه عن احلركة وتعاليمها ينتظر انقضاء العدة، بل أعلن انفصامل ) مالكومل(لكن 
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  .ةالعنصري

النسخة «ومن املعلوم، أنَّ إليجا حممد كان على يقني بانتهاء فعالية 
اليت قدمها لألمريكيني السود، وعدم صالحيتها لتطلُّعات اجليل » اإلسالمية

عن حركته كان صفعةً قوية، وديداً  اجلديد، غري أنَّ انفصال مالكومل املعلن
مباشراً لزوال ملكه، وأنَّ ذلك سوف يعصف بالعرش الذي بناه لنفسه على 
مزاعم غري ملتئمة مع الواقع واحلقيقة، فعقيدة نبوة إليجا، وعقيدة حرب 
اهلرجمدون اليت يهلك اهللا فيها البيض، وحتلُّ مملكة السود، والدعوة إىل إعطاء 

كلُّ تلك الدعاوى كان الدهر قد عفا ... د واليةً خاصة م يف أمريكاالسو
  .عليها

وإضافة إىل مالكومل، فقد رأى إليجا سلسلة من االعتراضات املتكررة 
والتمرد على تعاليمه وادعاءاته خاصة لدى أقرب الناس إليه، وأوالده ممن 

خرج عليه ابنه واالس .. فاتهيقفون ـ عن كثب ـ على خبايا حياته وتصر
، وخرج ١٩٦٤حممد أكثر من مرة، وخرج عليه حفيده حسن شريف يف 

وقد أشاد كلُّ أولئك مبالكومل، ورفضوا النيل  ١٩٦٥عليه ابنه أكرب حممد عام 
وأنه ال ) homemade(» صناعة حملية« منه، ومسى أكرب حممد إسالم والده بـ

  .ية لإلسالميعكس الصورة األصل
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  »Muslim Mosque Incمسجد المسلمين المتحد «منظمة 
، وتأسيسه )اُمة اإلسالم(انفصاله عن ) مالكومل(أعلن  ١٩٦٤يف مارس 

، وأنَّ منهجه املنهج اإلسالمي »مسجد املسلمني املتحد«ملنظمة خاصة باسم 
ة اإلسالم، وأسس السلفي، ودعا مجيع املسلمني إىل العمل معه من أجل رفع

 Afro _ Amerecanالوحدة األفرو ـ األمريكية : هيئة سياسيةً أخرى باسم

Unity.  

بصرف  ـ  كان اهلدف من تأسيس تلك املنظمة مجع األمريكيني السود
وعلى ذلك، فإنَّ . للعمل جمتمعني لتحقيق حقوق اإلنسانـ النظر عن أديام 

إذْ دعاهم إىل العمل يف ; ملعادية للبيضرجع عن مواقفه ا) مالكومل إكس(
جمتمعام حملاربة صور الظُّلم، والعمل لتحقيق األخوة احلقَّة بينهم وبني 

ذلك أنَّ حتقيق األخوة  السود، غري أنه مل يفتح منظمته الفتية للبِيض، معلِّالً
  .١بني السود أنفسهِم بني البيِض والسود ال يتم إالّ بتحقيق االتحاد والتعاون

) مالكومل(وواضح من هذا اإلطار أنَّ مجيع املقدمات كانت تنىبء بأنَّ 
خيطِّط حلركة عاملية ذات شأن خطري يف املطالبة باحلقوق اإلنسانية، فَمن 

انطلق إىل املطالبة حبقوق ) Pan - Africanism(دعوته إىل الوحدة األفريقية 
» خوةاإل«يف أمريكا الالَّتينية، و» خوةاإل« ، واالهتمام بـشعوب العالَم الثالث

غي على الرجل األسود ينب«: ومن تصرحياته الشهرية قوله.. الصينني
أن يدرك أنَّ على عاتقه مهمة كربى يف استدعاء الواليات املتحدة  األمريكي

حدة بتهمة أساسية لالمتثال أمام حمكمة األمم املتة يف خرق حقوق األمريكي
  .٢»اإلنسان

                                       
)١( Coiftonn E, From Black Muslims to Muslims, P ٦٠. 

)٢( Malcolm X, Autobiography, P ٣٦١.  
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ومن اخلطوات الناجحة يف تلك الفترة تكثيف مالك أسفاره ولقاءاته 
بالعلماء، واملؤسسات اإلسالمية، وبالزعماء والقادة يف أفريقيا وآسيا، فزار 

  .، ومصر، والسودان، والتقى السفراء من خمتلف البلداناغان

مل يكن مبقدوره ) أمة اإلسالم(اعة واجلدير ذكره أنَّ مالك يف ظلِّ مج
; االنفتاح على اجلماعات الدينية والسياسية األخرى خارج الواليات املتحدة

مغلقة » شرنقة«إذ كان من سياسة إليجا حممد احلفاظ على مجاعته داخل 
وقد صرح مالك بذلك يف مقابلة . متنعها من االختالط باخلارج وتبادل اآلراء

: اجلامايكية، قال» Sunday Glenderصونداي غالندر «صحيفة منشورة له ب
إنه طاملا تاق إىل زيارة البلدان الكاريبية لكن قائده مل يكن ليسمح له بذلك، 

بصفيت مسلماً أسود، ويف حركة املسلمني السود، مل يكن مبقدوري «: قال
يشجع أتباعه على ألنَّ السيد حممد مل يكن ; ]الكارييب[السفر إىل هناك 

  .»الذِّهاب إىل أي مكان شاءوا، بل كانت تشغلهم مشاغل أمريكا عما عداها

) ١٩٥٩-١٩٦٠عام (حىت إنَّ اجلولة اليت قام ا إليجا إىل أفريقيا وآسيا 
بصفيت مندوباً للسيد لقد زرت تلك البالد «: كانت بإيعاز من مالك، يقول

بب األوحد وكان الس. رحلة وخمططهاع، فقد كنت واضع هذه البحممد، وبالط
يف عدم عوديت إىل تلك البالد، أنه ما كان ليدعين أذهب، فلم يكن يشجع أياً 

  .١»من أتباعه على السفر إىل مكة أو أفريقيا

  العالمية ةمقتله والمؤامر: رابعاً
اء معلنة عليه من وشهدت األشهر السابقة الغتيال احلاج مالك حرباً شع

واتهمته احلركات القومية . FBI، ومكتب CIAخمتلفة، مثل مكتب  جبهات
 وكانت صحيفة . وغريهم» العرب«للسود باالحنراف عن قضية السود حنو 

                                       
)١( DeCaro, On the Side of my People, P ٢٦٧. 
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Muhammad Speaks   ة (جلماعةهم، تنال منه، وتلصق به الت) اإلسالمأُم
قات وتصفه بالنفاق واالرتداد، ولقي كذلك أتباعه حظَّهم من املضاي

اً مربحاً لقي على بفضرب أحدهم ضر; وضروب التخويفواالستفزازات، 
النار يف منزل مالكومل قبل مقتله بأسبوع، كاد هو أسرته  متإثره حتفه، واُضرِ

وبلغت أعمال الترهيب مبلغها حىت أن مالك . يهلك حرقاً لوال أنَّ اهللا سلَّم
  .وكّلني باغتيالهكان على أهبة للتصريح بأمساء األشخاص امل

جارب وأمرل كما أنه قد عرف يف تلك الفترة أصعب التها يف حتو
  »فلبري« هاألصدقاء، وختاذل الصحاب، وظلم ذوي القريب حىت أن شقيقَ

الذي تنكَّر له، ووقف يف صف إليجا حممد، أحلق به التهم ووصفَه باهلوس 
من صور املضايقات و. ١ومرض اضطراب النفس الذي أودى بأمهم

  والتحريض والتآمر العاملي ضد مالك منعه من دخول فرنسا بأيام قبل
مقتله حني تقدم لزيارا وإللقاء كلمته يف مؤمتر الطُّالب األفارقة، وكان هذا 

  وال أدلَّ. ٢املنع بطلب من الواليات املتحدة، والسنغال، وساحل العاج
صحاب له من موقف شقيقه املذكور آنفاً على فداحة تنكُّر األقارب واأل

ألنه ـ حسب وصفه ـ مات ميتة ; املعادي له، حىت حني قُتل مل يشيع جنازته
  .٣ضالة

 ٢١املفتوح ظهرية األحد  OAAUوهكذا جاءه أجله احملتوم يف اجتماع 
، وكانت كلُّ اإلرهاصات يف ذلك اليوم تصرخ باقتراب ١٩٦٥فرباير عام 

حقداً وناراً، وتتأبط شراً،  جتتأج باملكان ضغائن شر طر داهم، وأنَّخ

                                       
)١( Goldman, The Death and Life Of Malcolm X, P ٢٣٢. 

)٢( Ibid, P ٣٣١.  
)٣( Clifton E. Marsh, From Black Muslims to Muslims, P ٦٧. 
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وبفراسته الصادقة شعر مالك مبا بيته القوم له، وصرح ألصحابه يف صالة 
إنين ال أشعر بارتياح حنو هذا االجتماع، «.. االنتظار عن ختوفه وتوجسه

» !نا يا إخواينإنَّ أمراً غريباً حيدث ه. أشعر أنه ليس باألجدر أن أكون هنا
إخواين، إنين أقدم إليكم «: وكان من املفارقة أن خيتم املقدم حديثه قائالً

ويتقدم مالك إىل املنصة، ويلقي . »ما كان ليبخل حبياته من أجلكم رجالً
رة ر يرد حتيته حىت يعلو يف مؤخالسالم على احلضور، وال يكاد احلضو

ف األنظار إىل الضوضاء، يثب ثالثة إىل الصالة هرج وشجار، وحني تنصر
» !أيها اإلخوة اهدأوا«.. فيحاول مالك دئتهم; املنصة وثبة أشقى قوم صاحل

  ...فتنطلق رصاصات إليه

هذا، وإذا تضاربت األقوال والتصرحيات حول هوية قاتليه، فإنَّ مما ال 
ركيز على هذا علينا التومنهجه اجلديد، وينبغي شك فيه أنه كان ضحية فكره 

اجلانب حىت نقدره حق قدره، وال يشغلنا البحث احلثيث عن أولئك ارمني 
وقد أملح . منرياً بإذن اهللا عن تدبر فكره، ودعم ذلك واإلبقاء عليه مشتعالً

ينبغي أن تدركوا أنّ ما أقوم به «: مالك إىل هذا الواجب يف حق دعوته بقوله
جد للنخطري، ألن ديد مباشر ه تعريةٌ هويل بأمجعه، ألنالد ظام العنصري

فاطمئنوا أن ما ; وعليه، فإني إن أمت أو أقتل ،للتفرقة بأشكاهلا الدولية
  .١»حركته لن يتوقَّف أبداً

إذن، مل يكن خباف على احلاج مالك مغبة ما يقوم به، ووعورة الطّريق 
قد علَّمه التاريخ أنه ما أتى رجلٌ مبثل ما أتى به، وما ، فهاجلديد الذي سلَك

قصد قاصد مثل غايته، إالّ وتكالبت عليه أيدي املكر، وطواغيت القهر 
ـ مل يعد ذلك السمسار يف شوارع  واالستعباد، إنَّ احلاج مالك ـ بكلِّ بساطة

                                       
)١( Eugene V. Wolfenstein, The Victims of Democracy: Malcolm X, P ٣٢٨. 
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لتف حوله توالذي  مهوس،» نيب« هارمل، ومل يعد ذلك املسلم األسود املطبل لـ
ن  ةأمة وممن حتركهم العواطف العرقيبيهم مماس أو متعصسطاء النمن ب

املختفي أن / اهلالك » فارد«رهات، وينتظرون إالَههم أفيون التيعيشون على 
بيض، ويضع مملكة السود، وجيعل األرض جنة يأتيهم ويهلك عدوهم األ

عصب، املعلِّق مصري قومه ك املنذر الرشيد، املنبذ للتذلولكنه أصبح ... هلم
وحتريرهم بتحرير املغلوبني ـ مجيعهم ـ على األرض بصرف النظر عن 

  .ألوام وأشكاهلم وأديام

وإن كان مالك تنبأ مبصريه، فإنه قد كشف لنا بعض تفاصيل املكر احملاك 
احلق والباطل، ومشاهدات التآمر  ضده، فقد أدرك بقراءته لسنن الصدام بني

أن أحزاب املكر يف اخلفاء جهاز معقَّد، وجيش لويب من شخصيات، 
وأحزاب وحكومات خمتلفة كلُّها تستفيد من القضاء عليه، ولكن الذي يعلِّق 
اجلرس وجيهز على الفريسة، ما هو إالّ أضعف تلك األحزاب، وربما أقلُّها 

أنه لن يقوم باحللقة ) مالك(وباجلملة، أدرك . اآلمثة انتفاعاً يف هذه الصفقة
للمفارقة ـ أولئك الذين  اياألخرية يف هذه املؤامرة إالّ أقرب الناس إليه ـ و

لم حلرب من أجل خالصهم من براثن الظحتمل املخاطر من أجلهم، وأعلن ا
 زعيم حركة» Julian Mayfieldجوليان «قال ذلك حملدثه . واالستغالل

» األيدي اخلفية«حني سأله ذاك عن ) اغان(األفرو ـ األمريكية يف أكرا 
فأجاب أنه إذا ما وقع له أي شيء فال يظنن أحد أنَّ ذلك بالضرورة من 

القضية » عومل«طاملا أنه قد  ،املسلمني السود وحدهم، فهي مؤامرة عاملية
  .األفرو ـ األمريكية

وقانون المثير واالستجابة ة في حياة الحاج مالك شبازتجارب مهم  
املثري «لعلَّ قراءة نفسية لسرية حياة مالك وشخصه، وتطبيق قانون 
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على املواقف احلياتية اليت مر ا مالك، يوقفنا على رهافة طبع » واالستجابة
صارماً جتاه  مالك، وحدة شعوره لتلك املواقف، وبالتايل اتخاذه موقفاً حمدداً

وعلى ضوء هذا املفهوم، فإننا نقف عند بعض جتارب مالك . كلِّ جتربة
باعتبارها صدمات نفسية خضع هلا مالك، واتخذ موقفاً حمدداً منها، فأثَّر هذا 

مات املثرية حرق لك الصدولعلَّ اُوىل ت. املوقف يف حياته تأثرياً ملحوظاً
مالكومل، وقتلهم لوالده، يلي ذلك سخرية معلم البيض العنصريني مرتل عائلة 

املدرسة منه، وفضيحة إليجا اجلنسية، ومفاجأته يف مكة بكَرم الضيافة 
... العربية، وبروح التوادد واإلخاء واملساواة بني السود والبيض ومجيع األلوان

  .ولنا وقفة عند األخريتني

  فضيحة إليجا الجنسية: أوالً
وعن عالقة  UPIاخللقي الذي كشفت عنه صحيفة  دالفساكانت صدمة 

إليجا حممد اجلنسية غري الشرعية باثنتني من سكرترياته، أعنف الصدمات 
وطبعت بصمتها على حياته وتصرفه ونظرته إىل ) مالكومل(اليت هزت نفس 

إليجا » هنبي«ولثقة مالكومل البالغة بأستاذه و. فيما بقي من عمره» اإلنسان«
حقيق الصحفي يف حق ما كان ليطمئن إىل حرف من الت) مالكومل(حممد، فإنَّ 

أستاذه، غري أن طبيعته املتعطّشة إىل سرب األمور، ومواجهة احلقائق، وقطع 
فأكَّدتا له ; الشك باليقني أجلأته إىل مساءلة البِنتني عن عالقاما بإليجا

دمة عنيفةً، ، وكانت قوة الصمنه طفالً جنبتمنهما قد أ اخلرب، وأنَّ كالً
والفضيحة كبريةً ألن يغضي عنها مالكومل، فهرع ـ عبثاً ـ إىل القرآن الكرمي 

جيد فيهما مربراً لفعلة أستاذه وقائده الروحي الشنعاء،  هوإىل اإلجنيل علَّ
، مل وطبعاً... كمثل الغريق الذي يتشبث بأي جسم متحر) مالكومل(فكان 

وبكلِّ ثقة اعترف األستاذ .. األستاذ ةفر إىل شيكاغو ومساءليسعه إالَّ الس
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بفعلته بل بررها باالستشهاد بقصص الكتاب املقدس املفتراة على أنبياء اهللا 
إنين أنا داود، فحني تقرأ عن أخذ داود حليلةَ غريه، فأنا «: املعصومني، قال

لذي سكرِ فهو أنا، وإذا قرأت عن لوط ذاك ذاك داود، وإذا قرأت عن نوح ا
وذا . ١»(!!!)فاتكتمل يف مجيع تلك الصالذي ضاجع ابنته من صلبه، فقد ا

االفتراء، كان إليجا يريد أن يوغل يف تدجله وتضليله ملريده املخلص، 
ويسجل لنفسه مكسباً جديداً، ويبين حول نفسه هالةً أخرى من املناعة 

ن اجلرح يف قلب املريد كان عميقاً، مستعصياً على االندمال، والقداسة، ولك
  .االنقياد العمياء لقائده ةدمة عنيفة لبعثه من موتلصوكانت ا

  صدمة الجهل بأساسيات العبادة: ثانياً
لعلَّ أعنف صدمة أشعرت احلاج مالك باحلرية واخلجل من نفسه منذ أن 

كُه مدى جهله بأساسيات الدين حطَّ رحالَه يف األراضي املقدسة إدرا
جيمل بنا قراءا  ويف زيارته هلذه األماكن دروس وعرب ،اإلسالمي وأولياته

  .ومتثُّلها يف وقفاا يف تلك املشاعر املقدسة
  :ومن تلك املواقف اليت وقفها واستنبط دروساً إميانية فيها املواقف اآلتية

  ةمكة المكرمة والشُّعور بالكرام ـ ١
كان نزول احلاج مالك شباز مبكة املكرمة، نقطة حتول يف نظره إىل نفسه 

رب، ولكنه تقدير مظلَّل قديراً ليس منشأه الصلت والكوتقديره حق قدره، ت
كَلب امللك، «وإذا جاز أن نستعري مثَلهم الساخر . جبالل عظمة اخلالق اجلبار

ه عبد ملك د املسلم الذي يستشعر أنعلى العب، فإنَّ إجراءه »سيد الكالب
ه واقف ببقعة ، وأن»سيد العباد«اً ـ إىل الشعور بأنه امللوك، يفضي به ـ حتم

                                       
)١( Malcolm X, Autobography, P ٢٩٩. 
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طوالَ سين التسع «: يقول مالك... من لدن ذي اجلالل واإلكرام» مكرمة«هي 
يها والثَّالثني على هذه األرض، كانت مدينة مكة املقدسة أول بقعة وقفت ف

  .»ين إنسان كاملمام خالق كلِّ شيء، مستشعراً بأنأ

مشاعر بقاع قليلة  رجحت جتارب ساعات معدودة، ورجحت وهكذا
العدد على جتارب أزمنة وأمكنة غري حمصورة، وتواطأ املكانُ والزمان على 

ألنه ـ طوالَ تسع وثالثني حجج ـ كان ; تغيري نظرة احلاج مالك عن نفسه
، وكانت الغلبة )رجل أبيض# رجل أسود (من خالل معادلة ينظر إىل نفسه 

مركَّبات نقص ) مالكومل(احلتمية دائماً للقطب األبيض، مما مجع يف نفس 
أما يف هذا املوقف اخلايل من تلك املعادلة، فقد شعر . ومعاداة هلذا األبيض

  .بالكرامة، ووازن نفسه بنفِسه ومن خاللِ عظمة الرب الذي خلقه

  )يطان األبيضي األسود والشبموت الن(عرفات ـ  ٢
كانت عرفات والوقوف ا املسرح الفعلي الذي ساعد احلاج مالك شباز 
على مراجعة حقَّة ملاضيه، ودفعه إىل تعديل جذري لرؤيته وإدراكه حلقيقة 

العامل  تماحي األلوان، فإنَّبو. العاملية اإلسالمية، وحمو شائبة األلوان واألعراق
.. جال جمردين عن األصباغ امللونةوظهر الرقد ظهر على حقيقته أمام مالك، 

ليت قضيتها مع إليجا يف مكَّة، استذكرت السنوات اإلثين عشرة ا«: يقول
حممد، كأ إنسان إدراك أنه ليس مبقدور أي أمامي حبركة بطيئة، وأظن ا متر

ولكنين من على أقدس بقعة يف .. حممد عمق ثقيت الكاملة يف شخص إليجا
خاصة اعتقاد  ،الدنيا، أدركت مدى خطورة إيالِء مثل هذا االعتبار إلنسان
  .١»تلقِّيه نوعاً من الوحي اإلهلي، أو إعطاؤه نوعاً من العصمة

                                       
)١( Malcolm X, Autobiography, P ٢٩٩. 
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ل، بطة بني احلاج مالك وقائده األوايكشف لنا هذا التصريح عمق الر
عن حركة إليجا، فإنَّ مكانةَ هذا الرجل ) مالك(وعلى الرغم من انفصال 

كان قد أسلم نفسه إليه طوعاً، ) مالك(إذ إنَّ ; كانت عميقة اجلذورِ يف نفِسه
كنت قد «: ، أو كما يقول مالك نفسه»بني يدي غاسله تمي«وانقاد له مثل 

ق وما كان ليجتثَّ تلك العرو. »صدقته وآمنت به أكثر مما يصدق هو نفسه
 ي رببني يد إمياينٌّ عنيف كهذا، موقف العميقة من أصوهلا إالّ موقف

أشعر كأنين مثل رجل ظلَّ منوماً ـ بطريقة ما ـ «): مالك(يقول . العالَمني
ه نابع من قوله اآلن، وما أشعر به اآلن أنأشعر أنَّ ما أ. حتت تأثري إنسان آخر

ين اآلن إن. ه من وحي إليجا حممدنفسي، ومن قبلُ، كان فكري وكالمي كلُّ
عن يقظة ووجود جديد ) مالك(وذه الكلمات يعلن . ١»أفكِّر بعقلي اخلاص

  فما دام ; »النيب األسود/ اإلله «لنفسه، كما يعلن ـ إعالناً خطرياً ـ عن موت 
يف األرض املقدسة، قد وقف شاخماً فوق أعلى قمة مباركة ) مالك(احلاج 

ل مرة ـ نفسه كإنسان مكرم، فقد تضاءل أمام عينيه كلُّ خملوق وعرف ـ ألو
إنَّ جاهليات . »منوم مغناطيسي«حاشا امللك اجلبار، وبطُل لديه سحر كلِّ 

الفكر واالعتقاد، وادعاء العصمة والنبوة إلليجا، موضوعةٌ حتت قدمي احلاج 
أو من كانَ ميتاً {. ميوتاليقظ، الرافض لتلقِّي األوامر على الر) مالك(

  .} ...فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس

 تومن الطريف أنَّ هذه القاعدة يف جترد الناس عن ألوام، قد طال
: هذه احلقيقة بقوهلا» بيتي شباز«احلاج مالك نفسه، وقد وصفت زوجته 

، فكأنَّ ٢»اً فحسبمضى إىل مكَّة وهو مسلم أسود، وأصبح هنالك مسلم«
                                       

)١( Breitman, Malcolm X Speaks, P ٦٨. 

)٢( Clifton E. Harsh, From Black Muslims to Muslims, P ٦١. 
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مالك انسلخ من لونه كما تنسلخ احلية من جلدها، أو أنه حبمله للقلب 
  ألنَّ احلج انفتاح على العالَم، انفتاح» األسود«، سقط عنه قناع )احلاج(
يستقيم واالنغالق االنغالق يف لبوس من العنصرية والطائفية والكره  ال
ه كان منغلقاً يف لبوس اللَّون قبل سفره الك بأنهذا، وقد اعترف م. خرينلآل

نوات إىل احلج، حني كشف عن سر عدم سفره إىل بالد الكارييب طوال س
  .»مسلماً أسود، ويف حركة املسلمني السود«ه كان ألن; عمله حتت قائده إليجا

  
  
  
  
  
  
  
  

  الحج والوعي الوحدوي بين البشر ـ ٣
أنَّ أهم درس تعلَّمه احلاج مالك يف رحلة من نافلة القول اإلشارة إىل 

احلج ويف أداء شعائره هو الوعي بضرورة وحدة البشر ال وحدة املسلمني 
فحسب، وتعلَّم ـ فوق ذلك ـ بعض اإلجراءات العملية لتحقيق تلك الوحدة 

  .وخصائصها
  :ومن تلك اإلجراءات

 ،بوحدة اخلالق سبحانهإنَّ من لزوميات حتقيق الوحدة العاملية اإلميان  أ ـ
واعتماداً على ذلك فقد دعا مالك أمريكا إىل القَبول العاجل لعقيدة وحدانية 
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، وأكَّد )The immediate acceptance of the oneness of God(اخلالق 
أنَّ ذلك هو اخليار األوحد أمام أمريكا للخروج من مأزق العنصرية، والنجاة 

  .اق من االيار احملد

إنَّ الوحدة العاملية تنبين على أساس من الوحدة احمللية سواء أكانت  ب ـ
تعلَّم مالك ذلك حني الحظ أنَّ احلجاج ـ . وحدة إقليمية أو عرقية أو دينية

على الرغم من متاحي الفوارق بينهم ـ جيتمعون أفواجاً أفواجاً، حيث 
. جتمعهم أخوة صادقة. ..ع الباكستانينياألفارقة مع األفارقة، والباكستانيون م

وأكَّد يف  ،طبيق املباشر هلذا املفهوم حني أسس مالكومل مجاعته اجلديدةكان الت
ـ من وحدة السود  دستورها أنَّ وحدة السود والبيض البد أن تنطلق ـ أوالً

  .١أنفسهم

  مالمح مميزة لشخصية مالك وتأثيره الفكري في الشباب

  المالمح المميزة لشخصيته ودعوته: والًأ
يف ختام هذا العرض عن حياة مالك شباز، جيمل بنا طرح سؤال وحماولة 

آلثار زة لشخصية مالك شباز، وما اترى ما املالمح املمي: ابة عليهاإلج
عوية اليت اضطلعت ا رحلة احلج يف حركة احلاج اإلجيابية، واملكاسب الد

تدعي اإلطالة واالستقصاء، ك أنَّ اإلجابة على تلك األسئلة تسمالك؟ وال ش
  :نا حناول االختصار بسرد أهم تلك املميزات كما يليغري أن

يديولوجيات اليت ليس إنه متيز بالروح احلركية، والبعد عن األ ـ ١
يف حيز وراءها عملٌ، فكلَّما تعلَّم شيئاً انطلق مباشرةً إىل تنفيذه، وإخراجه 

                                       
)١( DeCaro, On the Side of my people, P ٢١٦. 
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 احلركة الواقع، ولعلَّه قد تشرب تلك الروح منذ نعومة أظفاره من طبيعة
ويعد هذا . »أوماها«الغارفية اليت كان والده داعيتها ورئيس جتمعها يف مدينة 

إذ ; اجلانب أحد األسباب األساسية يف انسالخ مالك عن حركة أستاذه إليجا
حول فضفاض من الفكر، ويسوقهم إىل هدف رأى أنَّ أستاذه جيمع الناس 

يف : غري ملموس، فدعا مالك إىل ربط الدين باحلياة، وتفعيله يف حياة الناس
ظرة يف حديث له مبعهد ، واالقتصاد، وقد صرح ذه الناالجتماع، والسياسة

Tuskegee  ة اإلسالم(بعد انفصاله عنإليجا جيلس إذا كان «: بقوله) أم
). يعرض بفارد حممد املنتظر(ين ال أجلس وأنتظر اهللا أن يأيت إنوينتظر، ف

إنين أؤمن بالدين، ولكن أؤمن بدين يشمل احلركة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، تلك اجلوانب اليت من شأا بناء جنة هنا على األرض ريثما 

  .١»ننتظر اجلنة األخروية

ل حبياته األمل للضائعني يف اهلداية والصالح، وأن إنَّ مالك قد مثَّ ـ ٢
الصعود من احلضيض اخلُلقي، إىل قمة املثُل العليا ممكن وليس من 

غيري يكون أظهر، وأكرب وقعاً يف يؤكِّد بأنَّ الت) مالك(ل إنَّ ب. املستحيالت
 ال ميكن أن«.. اإلنسان الذي كان يف الدرك األسفل من التردي واالحنطاط

ين أمسي نفسي إن. كثر من الذي كان أكثر فساداًحيدث حتول كلي ألحد أ
قد بلغت أعلى مؤشراا » التطهري«وال شك أن معادلة » .أفضلَ مثال لذلك
فاحلج جيب ما . كما أشار إىل ذلك يف أكثر من مناسبة ،وأصفاها بعد حجه

  .قبله

سلمني واملسيحيني السود يف أمريكا، إنه كان أمنوذج التقارب بني امل ـ ٣
                                       

)١( Ibid, P ٢٦٩.  
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خاصة يف املرحلة األخرية من حياته، وذلك بنضاله ضد العنصرية، واستعالء 
الرجل األبيض، ومن أجل ذلك أمكن لكثري من اجلماعات املختلفة ادعاء 

  .، وربطت عالقات نسبها الفكرية واأليديولوجية بأفكاره)مبالك(أحقِّيتها 

نه متيز بروح النقد الذايت، واالعتراف باخلطأ، وحماولة تصحيحه إ ـ ٤
نَّ بعض املتحاملني عليه وصفوه بتغيري مبادئه ومواقفه طبقاً أ، حىت عاجالً

حتامل مغرض خاصة  هوال شك أن.. ١للظروف، ورغبةً يف اكتساب املؤيدين
ية ضد البيض بعد إيراده يف سياق رجوع احلاج مالك عن نظرته العنصر

  .رجوعه من احلج

  ومن املكاسب الدعوية يف أثر رحلة احلج يف فكر احلاج مالك ـ ٥
تقويته جلناح احلركات اإلسالمية السنية يف أمريكا، واليت كانت  ،ويف حركته

  املنحرفة قد طغت على وجودها، وحجبت صورا) أمة اإلسالم(مجاعة 
اإلسالمي يف الوسط األمريكي، مثل مجاعة دار ن الربوز على السطح ع

، ومجاعة .Islamic Brotherhood Incاإلسالم، ومجاعة األخوة اإلسالمية 
Party Islamic  ة صحيحةوكان ذلك سبباً لتأسيس بعض احلركات اإلسالمي
  .٢املنهج

خاصة،  لإلسالم يف الوسط األمريكي محله صورةً أمنوذجية طيبة ـ ٦

                                       
)١( Houston A. Baker Jr, The Black Public Sphere, P ٤٤. 

، وكان أول إمام لها هو يحيى ١٩٦٢أسسها مجموعة من الشباب المسلمين في بروكلين عام ) دار اإلسالم(جماعة  )٢(
  .عبدالكريم

، وهو ممن أسلم على يدي مالك ١٩٦٧أحمد توفيق في هارلم عام  أسسه الشيخ خالد MIBـ مسجد األخوة اإلسالمية 
  .١٩٨٨توفي . شباز، ودرس باألزهر الشريف، والتزم بالمنهج اإلسالمي الصحيح

على يد مظفر الدين حامد بواشنطن العاصمة، أسلم على يدي الحاج مالك شباز  ١٩٧١أسست عام : Islamic Partyـ 
 .تأثر بدعوة الشهيد حسن البنا، والشيخ المودودي. وسافر إلى البالد العربية واإلسالمية ).أمة اإلسالم(بعد انفصاله عن 
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لعاملي عامة، وذلك بدعوته إىل السالم العاملي بني األديان، واألجناس، وا
وتصحيحه لصورة اإلسالم املشوهة لدى الغرب يف اإلعالم، ويف ممارسة 
 ن قَبلُ ـ أحدة املنحرفة، وقد كان احلاج مالك ـ مبعض احلركات اإلسالمي

الم يف املخيلة األمريكية بفعل يف هذه احلملة التشويهية لإلس املمثِّلني الكبار
  .تعاليم قائده إليجا املغلوطة، غري أنه وفِّق يف إتباع السيئة احلسنة إن شاء اهللا

إنه أعاد األمل والثِّقة إىل املسلمني املهاجرين من الدول العربية  ـ ٧
 ;اجلامعات املسلمني ةوالدول اإلسالمية يف الشرق األوسط وآسيا، وطلب

فالتف حوله بعضهم قبل مقتله، كما أسسوا منظمات إسالمية بعد مماته لدعوة 
  .األمريكيني، وتصحيح العطب الذي أحدثته مجاعات منحرفة باسم اإلسالم

 >أمة اإلسالم«الذي أيقظ يف صف مجاعة » جرس التنبيه«كونه  ـ ٨
عل ذلك ما سهل خلَلف إليجا ول. ا وعقيدا اإلسالميةهالوعي ملراجعة فلسفت

  .حممد ابنِه وارث الدين حممد محلته التصحيحية لعقيدة اجلماعة وممارساا

  يديولوجيتأثير الحاج مالك شباز األ: ثانياً
ميكن أن ـ إنَّ أول مظهر من مظاهر تأثري احلاج مالك ـ حملياً وعاملياً 

، حيث مل يترك مدونات فكرية، يلمس يف الصبغة احلركية الواضحة يف حياته
وعلى الرغم من انفصاله عن . وإمنا كان كلُّ حياته تطبيقاً عملياً حياً لفكرته

قبل وفاته، وتأسيسه لتنظيم خاص، فإنَّ تأثري مالك ) أمة اإلسالم(مجاعة 
على األفراد واجلماعات الدينية والسياسية ظلَّ واضح املعامل يف تفكري أولئك 

  .فراد وسياسات اجلماعاتاأل

قد لقي إعراضاً من بعض اجلماعات القومية بني السود،  )مالك(وإذا كان 
عايش السلمي بني السود والبيض، اإلسالمية، أو بدعوته إىل الت بسبب دعوته

فإن مقتله كان سبباً لتعيد تلك .. خرأو اجلماعات اإلسالمية لسبب أو آل
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وة مالك، وتقيم أيديولوجيته يف ضوء األسباب اجلماعات نظرا يف دع
وقد أدى ذلك بأولئك إىل ترديد . الغامضة يف اغتياله، ويف هوية قاتليه

شعارات مالك يف املناداة بالتحرير األفريقي، والشعور بالكرامة، واالعتزاز 
رس ومن احلركات اجلديرة بالذّكر يف هذا الصدد، منظمة الكوجن. بالذَّات

، فقد )SNCC(، واللجنة التنسيقية السلمية للطلبة )CORE(للمساواة العرقية 
تبنت هاتان اجلماعتان دعوة مالك إىل االعتزاز العرقي، وبناء السود 

  .ملؤسسام اخلاصة، وتشكيلهم قوة دفاعية ألنفسهم

ق نشر سرية حتأثري أفكار مالك يف اجليل الال ومن العوامل املباشرة يف
اليت كتبها مع الكاتب املشهور أليكس هايل، صاحب ) ١٩٦٩(حياته عام 

فأصبح هذا الكتاب من أكثر الكتب رواجاً، كما أصبح ; »اجلذور«رواية 
املؤسس عام » Black Pantherالنمر األسود «فكرياً حلزب » دستوراً«

مصلحني اجتماعيني، ، لتأكيد إمكانية حتويل ارمني السابقني إىل ١٩٦٦
ونشرت كذلك خطبه وحمادثاته اإلذاعية والتلفزيونية اليت . وثوريني مثاليني

غدت جمال دراسات كثرية، واليت وجهت املسار الفكري احلركي ملعظم 
  .التجمعات الشبابية

لول حقبة الثمانينيات، وضمور معظم احلركات القومية بني حبو
عوات ة املطالبة حبقوق السود، والدني السود، وختفيف حداألمريكي

مالك » شبح«االستقاللية اليت جنحت هنا وهناك يف أفريقيا ويف غريها، فإنَّ 
بزغ من جديد يف الفرق الغنائية . سياناً على احملو والنيما زال مستعص

يطرأ بعض  خاصة حني ،ملوسيقى الروب، ويف أروقة اجلامعات واملعاهد
وتطفو املشكلة العرقية والعنصرية، ; املشاحنات بني السود والشرطة البيض

ا أسلحةً فكرية فيهرع الشباب إىل شعارات مالك وأقواله املأثورة، بوصفه
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لطات احلكومية، ويهامجون ا معارضيهم، مما يدلُّ على أنَّ يغرون ا الس
رية، ما زالت جزءاً أساسياً يف النسيج أفكار مالك ومثُل حياته القص

; باب، وما زال سالحاً ماضياً يلوحون به يف وجه اخلصوميولوجي للشيداأل
  .لتأكيد الذّات، وكسب املعارك

ملالك شباز ذروته يف أواخر ) كلي غري الواعيالش(وقد بلغ احلماس 
عن حياته  ات والتسعينيات حني أصدر اهلوليود فيلماً سينمائياًيالثمانين

من الشباب املتحمسة ملالك،  ، فأفرز ذلك جيالSpike Leeًبإخراج ) ١٩٩٢(
» X«أو جيل » Malcolmaniaاهلوس املالكومي «أطلق عليه بعضهم مسمى 

أو اسم مالكومل أو صورته، » X«مل رمز حتالذي يتكالب على كلِّ بضاعة 
رص على املظاهر من قبعات، وقمصان، ونظارات مشسية، وساعات، وحي

الشكلية املميزة ملالك، مثل طريقة تصفيفه لشعره، وعادته يف اجللوس أو 
ترى أيكون ذلك صرفاً للشباب عن فكر مالك كما ... الوقوف إللقاء اخلطب

م، يف رأي بعض املسلمني، ١٩٩٧كان وضع صورته على طوابع بريدية عام 
، عن )FBI(حقيقات الفيدرايل ب التالبني بالكشف عن تقارير مكتصرفاً للمط

  ؟١مالك ومالبسات اغتياله

  مالحظة ختامية
بقي أن نويل أمراً بالغ األمهية أال وهو حسن الوفادة والرفادة اليت عرِف 

ملفهوم ) مالك(ا أهل مكة، وشعب احلرمني الشريفني، وأثرها البالغ يف تفهم 
الضيافة واحلفاوة البالغة اليت شده ا احلاج األخوة اإلسالمية، فلوال حسن 
األراضي املقدسة ملا التفت مالك إىل ما  همالك شباز منذ أن وطئت قدما

                                       
  .Clayborne Carson, Malcolm X: The FBI . files: ينظر مناقشة جادة لهذه القضية في كتاب )١(
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تالها من املظاهر األخرى، كلُّ ذلك قد كان الزناد الذي أشعل يف نفس مالك 
ؤمنني بصرف التيقُظ لتقدير مجيع مظاهر األخوة اإلسالمية، واملساواة بني امل

وقد أكَّد مالك يف سرية حياته على تلك . النظر عن ألوام وألسنتهم
  .اجلوانب، واعترف باجلميل

  رسالة من مكّة
نظراً ألمهية الرسالة اليت بعث ا احلاج مالك شباز من مكة إىل أصحابه 

حىت تنطق بنفسها عن ; يف الواليات املتحدة، فقد أحببنا ترمجتها كاملةً
ها، وجتلي األثر اإلمياينَّ والرؤية اإلنسانية اليت أحدثته تلك الرحلة، نفس

  .والتجارب املعدودة يف حياة مالك
إن أول ما يستلفتنا يف هذا اخلطاب عنوانه حيث اختفى اسم الكاتب من 

ولعلَّ تواري الكاتب .. رسالة من احلاج مالك يف مكة: العنوان، فلم يقل مثالً
ـ ولو بأسلوب غري شعوري ـ أنَّ ما يكتبه أكرب من  ةان إمياءةٌ لطيفيف العنو

أن ينسبه إىل نفسه، وإنما هو من وحي مكَّة، وأنَّ حقائق احلياة هي اليت 
  .أملت على الكاتب هذا اخلطاب

  :يقول

إنين مل أشهد ـ يف أرض ـ مثل هذه الضيافة الصادقة، واالحتفاء البالغ «
ق بني الناس من مجيع األلوان املمزوج باألخوة احلقَّة مثلما هو مطب

عليهم (واألجناس يف هذه األرض املقدسة بلد إبراهيم، وحممد ومجيع الرسل
ور الكرامة احملاطة لقد غدوت منذ األسبوع املاضي، أخرس أمام ص). السالم

  .ناس من كلِّ لونأيب من قبل 

فطفت األشواط السبعة حول ; ة املقدسةلقد أكرمين اهللا بزيارة بلدة مكَّ
الكعبة بقيادة الشاب املطوف حممد، وشرِبت من ماء زمزم، وسعيت سبع 
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مرات بني الصفا واملروة، وصليت يف بلدة مىن القدمية، ودعوت اهللا على جبل 
  .عرفات

كان هناك عشرات اآلالف من احلجاج من كلِّ أرجاء العالَم، كانوا من 
شرة السوداء األفارقة، وي العيون الزرقاء إىل ذوي البمن ذ: لوانمجيع األ

  لكنهم كانوا يؤدون شعريةً واحدةً مظهرين روح الوحدة واألخوة اليت
وقد كانت خربيت يف أمريكا قد قادتين ـ خطأً ـ إىل . مل أعهدها يف أمريكا

بني األبيض وغري  االعتقاد أنَّ مثل هذه الروح األخوية مستحيلة التحقُّق
  .األبيض

ألنه الدين الوحيد الذي ; وعليه، فإنَّ أمريكا حباجة إىل فهم اإلسالم
ميحو من اتمع األمريكي املشكلة القومية، فمن خالل أسفاري يف العالَم 
اإلسالمي، جالست وحادثت، بل آكلت أناساً لو كانوا يف أمريكا لعدوا من 

إنين مل  .قد انتزِع من قلوم بفعل اإلسالم» األبيض« البيض، لكن تصرف
األخوة الصادقة واحلقَّة حاضرةً يطبقها اجلميع دون  أشهد مثل هذه من قبل

  .اعتبار للَون

ولعلَّكم تصدمون بتلك الكلمات مني، لكن الذي شاهدت يف هذه احلجة 
ابقة، وعلى نبذ بعض قد أرغمين على إعادة ترتيب قواعد تفكريي الس

وعالوةً على . استنتاجايت القدمية، وبالطَّبع، فإن ذلك مل يكن صعباً علي
يواجه احلقائق، ويقبل الواقع  عزمييت الصادقة، فإنين ظللت دوماً رجالً

  .احليايتَّ بوصفه خربةً ومعرفة جديدة

ابقة يف العالَم اإلسالمي شاطرتعشر الس إخواين  خالل األيام األحد
واحدة، والشرب من كوب واحد، والنوم معهم على  ةاملسلمني األكل من آني

فَرش واحد، ممن هم من ذوي العيون األشد زرقاً، والشعور األشد شقراً، 
وتصرفام، شعرت » البيض«ومن خالل كالم . والبشرة األنصع بياضاً
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األفارقة يف نيجرييا والسودان باإلخالص نفِسه الذي شعرت به بني املسلمني 
  .وغانا

، »األبيض«ألنَّ إميام بإله واحد قد نزع من قلوم ; ، لقد كنا إخوةًحقاً
وقد تبين . من أفكارهم» األبيض«من تصرفام، كما نزع » األبيض«ونزع 

يل من ذلك أنَّ األمريكيني البيض إذا كان بإمكام قبول وحدانية اهللا، فمن 
ألجدر ـ بطبيعة احلال ـ قبول وحدة اجلنس البشري، وترك تقييم الناس، ا

تضاعف العنصرية اليت تنخر يف أمريكا بو. يف اللَّون» االختالف«على أساس 
مثل سرطان مستعص على العالج، فقد آن األوان ألمريكا أن تنجو بنفسها 

  .ملان بفعل العنصريةمن هذا الدمار احملقَّق، ذلك الدمار الذي حلَّ باأل

إنَّ كلَّ ساعة أقضيها هنا يف األرض املقدسة ختولين روحية واسعة للنظر 
فالزجني األمريكي غري ملوم يف . فيما حيدث يف أمريكا بني السود والبيض

ني ; حقده العرقية األمريكية فعل ألربعمائة عام من عنصريفه ردألنَّ تصر
مبا أن العنصرية جتر أمريكا إىل طريق االنتحار، فإنين أؤمن ـ و. البيض

ـ أنَّ اجليل اجلديد من البيض، يف  اعتماداً على جتاريب اخلاصة مع األمريكيني
املعاهد واجلامعات، سوف يرى الكتابات اجلدرانية، وسوف ينصرف كثري من 

يق األوحد األخري ألمريكا تلك الكتابات إىل احللِّ الروحي احلق، الطر
  .لتفادي الدمار الذي حتول إليه العنصرية ال حمالة

إنين مل أحظَ قط حبفاوة مثل هذه، ومل أشعر مبثل هذا التواضع، فمن الذي 
اإلكرام يف حق زجني أمريكي؟ ومنذ ليال معدودة  اكان يتنبأ مبثل هذ

يف ) أبيض( كن تسميته بـفحسب، كان يف خدميت هذا الرجل الذي مي
وجعل حتت .. أمريكا، وهو دبلوماسي يف األمم املتحدة، سفري، ندمي امللوك

حقاً، إنين مل أحلم قطُّ بأن أحظى مبثل هذا اإلكرام، .. تصريف جناحه يف القصر
به امللوك يف أمريكا فحسب، ال رجل زجني خصي إكرام.  
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.»محداً وشكراً هللا رب العاملني  

  )مالكومل إكس(احلاج مالك الشباز 
  
  
  
 


