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أعىذ باهلل يٍ انشيطاٌ انسجيى
بسى اهلل انسمحٍ انسحيى
وصهَّى اهلل عهى سيِّدَا وََبيِّنا أشسف األَبياء واملسسهني أبي انماسى حمًّد
وعهى آنه انطيِّبني انطاهسيٍ
وانهعنت عهى أعدائِهى أمجعني إىل يىو انديٍ
تؼدّ م احلديث ذم اـؿجاـس اـسابؼة طـ كقػ ّقة سؾقك اــساء واختالؽف طـ كقػ ّقة سؾقك اـرجال ذم
كثيا طـ سبب وجقد مثؾ هذا آختالف وـاماا يؽقن اؿ ؾد
اكطباؾف طىل اـؿصاديؼ :وهـا ّ
يتؽرر اـسمال ً

ين هذا اـسؾقك طىل اـرجال :واـؽ بتؼؾقص اـؼققد اـؿػرووة طؾقفؿ مؼارك ًة بام هق مػروض طىل اــساء
َ
مـ خالل جعؾ دائرة اختقار اـرجؾ أوسع مـ دائرة اختقار اـؿرأة :وباـتايل أؽضؾقتف طؾقفا.
حمدوديّت انمىاَني انىضعيّت بانمياس يع انمىاَني اإلهليّت

وكظرا ـغقاب اإلدراك اـصحقح حلؼقؼة إمر كرى بعض اـؿجتؿعات تبتؽر حؾقًٓ مـ طـدها هلذه
ً
وكلهنؿ يؼقمقن بعؿؾفؿ هذا باستحداث ذيعة جديدة اات ؾقاكع وكظر ّيات مبتؽرة ذم ؾبال
اـؿسلـة
َ
ضؾام ؾد ّ
ّ
حؾ طىل اــساء ــ
صقرون اـؿسلـة
اـػائع اإلهلقة مـ أجؾ تطققب خاصر اــساء :ؽفؿ ُي ّ
وكلن هـاك ً

واـعقاا باؿ ــ ؽال بدّ مـ ووع ؾقاكع جديدة ـرؽع اـؽ اـظؾؿ طـف ّـ.
إن ّ
َ
كؾ اـؽ كاشئ مـ اـظ ّـ اخلاصئ واـتػؽي إجقف ـبعض اجلفؾة ؼي اـؿ ّطؾعع طىل حؼائؼ
طامل اـقجقد وؼي اـعاـؿع بعؾؾ اـؼقاكع واـػائع وأسباهبا اـؿرتبطة هبذا إمر :ؽفؿ يظـّقن َ
بلن س َـ
يتؿ بـػس اـؽقػ ّقة اـتل جيري ؽقفا تدويـ اـؼقاكع اـقوع ّقة اـؿبـ ّقة طىل اـػؽر اـؿحدود
اـؼقاكع اإلهل ّقة ّ
واـتػؽي ؼي اــاوج :ؽقؼقمقن بعد ؽرتة مـ اـزمان [واـؽ بعد أن يعثروا طىل اخلؾؾ ؽقفا]بتعديؾفا
وجربان ما ؽقفا مـ كؼائص مـ خالل س ِّـ ؾقاكع جديدة.
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كعؿ َ
إن مثؾ هذا إمر يصدق طىل صبقعة أؽؽار اـبػ اـعاد ّيع اـذيـ مل يصؾقا إغ مؼام اـعصؿة

اـػؽر ّية ومل يرتبطقا بحؼقؼة طامل اـغقب :ؽلؽؽار همٓء تؽقن ذم ٍ
صبقعل
مستؿر وهذا أمر
حال تبدّ ل
ّ
ّ
باــسبة هلذا اــؿط مـ اــاس.

وهلذا اـسبب كان اـؿرحقم اـعالّمة روقان اؿ طؾقف يرى ذم أحد كتبف َ
بلن إصؾ واـؿحقر ذم
احلؽقمة اإلسالم ّقة هق آرتباط بعامل اـغقب ؽفق ُيثبت هـاك َ
بلن احلاكؿ اإلسالمل يـبغل أن يؽقن مرتب ًطا
بعامل اـغقب :طالوة طىل امتالكف ـؾػؽر اـبػي اـذي اكتسبف مـ خالل اـتجربة اـؿرتاكؿة طـده وطـ
صريؼ اـتع ّؾؿ واـؿطاـعة واـتد ّبر ذم اـػـقن آجتامط ّقة اـؿختؾػة واـالزمة ـف ذم هذا اـؿجال ؽحصؾ طـده
مـ جمؿقع اـؽ رأس مال يستػقد مـف ذم تدبي أمقر اـدوـة :ؽعالوة طىل اـؽ ٓ بدَ مـ أن تؽقن كػسف
وهه ..مجقعفا متّصؾة بؿـبع طامل اـقجقد وأن يؽقن ؾد حاز اـؿؼام اـذي يؿؽـ أن تت َـزل ؽقف
وروحف ّ

احلؼائؼ طىل ؾؾبف مـ مصدرها بصقرة مباذة وبدون أ ّية واسطة :ؽفذا اــقع مـ اـرجال هؿ وحدهؿ مـ

يؿؽـفؿ أن يؽقكقن مصقكع مـ اـقؾقع ذم اخلطل وذم ملمـ مـ هذا اخلطر.
أ ّما ما سقى هذا اـصـػ مـ اــاس ؽؼد يؼقم أحدهؿ باـؼقام ب ٍ
عؿؾ ما ثؿ يتـ ّبف بعد اـؽ إغ أكَف

أخطل بؼقامف بذـؽ اـعؿؾ أو أكَف كان ؾد ُخدع مـ ؾبؾ أخريـ :ؽقعرتف اـبعض مـفؿ بام وؾع ؽقف مـ
خطل بقـام ٓ يعرتف اـبعض أخر بخطئفّ :
ؽؽؾ اـؽ يعقد إغ حمدود ّية خرباهتؿ اـعؾؿ ّقة وحمدودية مـابع
أؽؽارهؿ وحمدود ّية جذور رؤيتفؿ وبصيهتؿ.
ؽنن ّ
تعذر اـعثقر طىل رجؾ هبذه اـؿقاصػات ـؾتصدّ ي ٕمر احلؽقمة ؽستصؾ اــقبة إغ مـ هؿ
ٍ
بدرجات أدىن وهذا م ّا خيرج طـ ّ
حمؾ بحثـا :وـؽـ أن كجعؾ مـ اـبداية أساس احلؽقمة اإلسالم ّقة مت ّؽ ًئا
طىل إصقل اـظاهر ّية وما حيظك بروا طا ّمة اــاس ؽفذا ـقس إّٓ متابع ًة ٕؽؽار أخريـ اـتل هل أؽؽار
طا ّمقة وؼي كاوجة وصػقـ ّقة وؼي راجحة ذم تدبي أمقر اـؿجتؿع وتؽؿقؾ اــظام آجتامطل.
ـذا مـ اـطبقعل أن يبعث هذا اـؿقوقع طىل إثارة اـؽثي مـ اـتساؤٓت.
[وـإلجابة طـ هذه اـتساؤٓت كؼقلَ ]:
إن اؿ تعاغ هق اخلاـؼ جلؿقع بـل اـبػ ؽال ؽرق ـديف بع
اـرجؾ واـؿرأة :وكسبة اـؼقى اـػاطؾ ّقة ـؾرجؾ واـؼقى آكػعاـ ّقة ؿ هق أمر ؼي صائب ؽاؿ يؼقل ذم
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َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُ أ ُ أ
أية اـؽريؿة﴿ :أ لكم اذلكر و َل اْلنىث﴾  :ؽال ؽرق ـدى اؿ بع اـرجؾ واـؿرأة :إا هق اخلاـؼ ـؽال
()2

اجلـسع وهق ٓ يـسب أحد اجلـسع إـقف بلكثر م ّا يـسب إـقف اجلـس أخر :ؽال يؿؽـ تشبقف أمر اؿ بتؾؽ
إؽؽار اجلاهؾ ّقة اـشائعة بقــا واـؽ بلن يؽقن ـؾقـد اـذي ُيقـد ذم طائؾة ما مق ّد ًة تػقق ما ّتظك بف اـبـت:
ؽجؿقع هذه إؽؽار هل أؽؽار جاهؾ ّقة باصؾة ؽال ؽرق بع اـقـد واـبـت وكالمها ُيعدُّ كعؿة مـ كِعؿ اؿ:
أي وـد وـق مل يؽـ هـاـؽ وـد ـام ُوـدت أ ّية بـت:
ؽؾق مل يؽـ هـاـؽ بـت ذم اـعامل ـام ُوـد ٕحدهؿ ّ
ؽؽالمها مـ مقاهب اؿ ـبـل اـبػ.
ال فسق عند انهـه حعاىل بني انركس واألَثى
مـ اـؿعروف طـ بعض اــاس ذم اـزمان اـسابؼ ب َلهنؿ مل يؽقكقا ـ ُقساطدوا اـؿرأة احلامؾ ــ تؾؽ

ّتؿؾت مش ّؼة محؾ جـقـفا ـؿدة تسعة أشفر ــ إن ووعت أكثك حتّك إن كاكقا مـ أؾربائفا:
اـؿسؽقـة اـتل ّ

َ
إن اـؽ كاشئ طـ تؾؽ إؽؽار اجلاهؾ ّقة وإؽؽار اـتل كاكت سائد ًة ذم اـؼرون اـقسطك وكاشئ طـ
أي ؽرق بع اـقـد واـبـت وٓ ؽضؾ ٕحدمها طىل
اـتحجر اـعؼظ ـتؾؽ إؾقام ووحش ّقتفؿ :ؽال يقجد ّ
ّ
أخر بؾ إن كان هـاـؽ ؽضؾ ؽفق إكَام يعقد إغ اـتػاوت ذم درجات اـتؼقى بقـفام :ثؿ َ
إن اؿ هق ما ؽقق
ٍ
مـزهة طـ ِّ
وؾقد
كؾ حدٍّ
اـذكقرة وإكقثة :أي أكَف ٓ صريؼ ـؾذكقرة أو إكقثة ذم اات اؿ :ؽذاتف ّ
تـزل ٕسامئف وصػاتف اـؽ ّؾقة طىل مستقى إسامء اـػاطؾ ّقة وآكػعاـ ّقة
واـذكقرة أو إكقثة هل طبارة طـ ّ
اـتـزل إغ هذا اـعامل جاكب اـؼدرة وإكقثة
وجاكب اـؼدرة وجاكب ؾبقل اـؼدرة حقث مت ّثؾ اـذكقرة طـد ّ
ٕي متايز بع هذيـ اجلـسع ذم مؼام اـذات اإلهل ّقة.
جاكب اـؼبقل واـتل ّثر :ؽبـا ًء طىل هذا ؽال وجقد ّ
هذا وتقجد ذم اـػيعة اإلسالمقة اـؽثي مـ اـروايات اـتل تتصدّ ى هلذا اـؿقوقع كام ـديـا ما
يشي إغ وجقد كاماج كثية مـ اـ ُؽ ّؿؾ اـذيـ وصؾقا إغ اهلدف اـؿـشقد مـ كال اجلـسع :ؽفـاـؽ مـ

وصؾـ إغ درجة
ح ّؼؼ درجات طاـقة مـ اـتؼدّ م ذم اـعؾقم اـظاهر ّية حقث يقجد ـديـا مـ اــساء مـ
َ
آجتفاد ومـف َـ مـ كان ـدهيا ؾقى طؼؾ ّقة وؽؽر ّية طاـقة وـدهيا اـؼدرة طىل استـباط اـؿسائؾ اـػؾسػقة:
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وكذـؽ مـ حقث اـؼدرة طىل استـباط إحؽام اـػؼفقة واـػط ّقة واـتض ّؾع ذم جمال اـؿباين وآطتؼادات
ؽفـاـؽ مـ حاز طىل مراتب طؾقا ذم هذه اـؿجآت مـف َـ.
إكَف م ّا يمسػ ـف حؼا أّٓ كؽقن كحـ اـذيـ كعترب أكػسـا مـ أتباع هنج اـعؾؿ واـقؼع واإلتؼان
وتؽامؾفـ ذم
واهلادؽع إغ اـقصقل إغ احلؼائؼ واـقاؾع ّقات ؾد خطقكا اخلطقات اـؿطؾقبة ذم رشد اــساء
ّ
هنتؿ هبذه اـؿسلـة :بؾ ؾؿـا بدًٓ طـ اـؽ
جمال اـعؾقم اإلسالم ّقة ومل كبذل اـقسع اـؿطؾقب ذم اـؽ ومل ّ

بتشجقعف َـ طىل تع ّؾؿ تؾؽ اـػـقن واـعؾقم اـتل ٓ تـػع اـؿرأة ٓ ذم دكقاها وٓ ذم آخرهتا واـسعل وراء
كعرب طـفا ــ واـغػؾة طـ تؾؽ احلؼائؼ
إمقر اـظاهر ّية اـتل يرتضقفا اـعقا ّم مـ اــاس ــ هؽذا يؿؽـ أن ّ
واـعؾقم اإلسالم ّقة.
كاكت هـاـؽ اـعديد مـ بـات اـعظامء مـ وصؾ َـ إغ درجة آجتفاد ومل يؽ َـ مـ اـؿؼ ّؾدات كام
اـؿتلخرة مـ اــساء اــادرات اـال يت حزن طىل مراتب مـ اـؽامل واـؽ واوح مـ
يقجد ذم هذه إزمـة
ّ

مم ّـػاهتـ.

كـت ذم وؾت ما أصاـع أحد مم ّـػات تؾؽ اـس ّقدة اـتل ارّتؾت طـ اـدكقا ؾبؾ طدّ ة سـقات وهل
احلاجة اإلصػفاك ّقة ؽقجدت َ
بلن اـؽثي مـ اـرجال مل يؽقكقا ؾادريـ طىل ؽفؿ ما صرح ْتف مـ مقاوقع ذم
ّ
اـؿجرد وأشار إغ اـؾؼاء
كتاهبا :ـؼد كاكت س ّقدة جؾقؾة وكان اـؿرحقم اـعالّمة ؾد اكرها ذم كتاب اـروح
ّ
اـذي جرى بقـفا وبع اـس ِّقد احلدّ اد بحضقره :ؽؼد كاكت طىل مؽاكة بحقث صؾب اـس ّقد احلدّ اد ـؼائفا
ومعؾقم َ
تقف اـس ّقد احلدّ اد مل يؽـ طشقائقا حقث أطرب طـ هوره ورواه طـ اـؽ اـؾؼاء.
بلن ّ
عدو اخخصاص يساحب انكًال بانسجال
َ
خمتص هبذه اـس ّقدة ؽؼط بؾ متتؾؽ مجقع
إن إمؽاك ّقة اـقصقل إغ درجات طاـقة مـ اـؽامل ؼي
ّ
اـؿمهالت ؼي َ
أن اـػرق يؽؿـ ذم استثامر إحداه َـ هلذا آستعداد وطدم استثامر إخريات
اــساء تؾؽ
ّ
عـ أوؾاهت َـ ذم اـذهاب إغ اجلامعات مـ أجؾ تع ّؾؿ تؾؽ اـعؾقم اـتل ٓ ؾقؿة هلا :ؽؾؿ
ـف حقث تراه َـ ُيض ّق َ
مػتقحا أمام اجلؿقع.
ُيغؾؼ اؿ تعاغ صريؼ اـؽامل بقجف أحد مـ اــاس بؾ أبؼاه
ً
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َ
إن اـؽامل هق طبارة طـ اخرتاق مجقع احلجب ودماوز إسامء واـصػات اجلزئ ّقة واـعبقر مـفا إغ
ثؿ اـقصقل إغ اـذاتَ :
إن صل تؾؽ اـؿراحؾ هق أمر متاح جلؿقع اــاس
إسامء واـصػات اـؽ ّؾقة ّ
أي استثـاء :ؽال تستطقع أن تعثر ذم مجقع كتب إديان اـسامو ّية اـسابؼة مـفا أو اـالحؼة ــ
باـسق ّية وبدون ّ
إبدي ــ كاـتقراة
واـؿؼصقد مـ إديان اـالحؼة هق اـديـ اإلسالمل اـؿؼدّ س واـذي هق اـديـ
ّ
ٍ
تـص طىل َ
أن
ــبل اؿ داود واـؼرآن اـؽريؿ طىل آية ُّ
واإلكجقؾ وكتاب اـزبقر واـذي هق كتاب اـدطاء ّ
ِ
ؽر طىل اـرجال دون اــساء :ؽفؾ تقجد ـديـا
اـؽامل ـ واـذي يعـل اـقصقل إغ اـؿؼصد اـؿطؾقب ـ هق ح ٌ
أئؿتـا تشي إغ اختصاص اـؽامل باـرجال دون اــساء؟
رواية واحدة طـ ّ
أتذ ّكر بلكَـل طـدما كـت صبقا بعؿر اـسبع أو اـثامن سـقات كـت راج ًعا ذم أحد إ ّيام مـ اـؿسجد
إغ بقتـا بؿع ّقة اـؿرحقم اـعالّم ًة :ؽبقـام كـَا واؾػع جـب اـؿسجد كـتظر س ّقارة أجرة ـتؼ ّؾـا وإاا بس ّقارة
شخص ّقة تتق ّؾػ ويطؾب صاحبفا مـ واـدي اـصعقد :ؽؼال ـف اـقاـدّ « :
إن وجفتـا بعقدة» ؽلجابف:
تػضؾقا اصعدوا».
« ّ
طام كان طؾقف ذم اـاميض ؽؼد كان هـاـؽ مـ يتق ّؾػ طـدما يرى طامل ديـ
ـؼد اختؾػ إمر اـققم ّ

مـتظرا
كثيا أن يؽقن اـؿرحقم اـعالّمة واؾ ًػا إغ جـب اـشارع
ً
واؾ ًػا يـتظر سقارة ـتؼ ّؾف :وكان حيصؾ ً

اخلاصة ـ ُقؼ ّؾف وكاكقا ُيبدون اـؽثي مـ آحرتام ـف
ـس ّقارة أجرة ؽقتق ّؾػ اـبعض مـ أصحاب اـس ّقارات
ّ

وكان هذا اــقع مـ اـتعامؾ يصدر حتّك طـ أوـئؽ اـذيـ حيؾؼقن حلاهؿ ويؾبسقن ربطة اـعـؼ :ؽؼد كاكقا
يقصؾقكـا إغ باب بقتـا ــ اـقاؾع ذم مـطؼة إمحد ّية ــ طىل اـرؼؿ مـ كقن اجلزء إكرب مـ اـشارع اـؿم ِّدي
إـقف كان ترابقا وؼي مع ّبد ذم اـؽ اـقؾت.
واوحا َ
بلن صاحبفا اـذي كان جيؾس ذم اـؿؼعد إمامل إغ جـب
ؽصعدكا إغ تؾؽ اـس ّقارة وكان
ً
اـسائؼ كان يعرف اـؿرحقم اـعالّمة :ؽلخذ هذا اـرجؾ باـتحدّ ث إغ اـؿرحقم اـعالّمة واكر بعض
اـرجال مـ أهؾ اـعؾؿ ؽذكر اسؿ أحدهؿ واـذي كان رج ً
ال ص ّق ًبا وكان ؾد ارّتؾ طـ اـدكقا ذم اـؽ
اـقؾت وأخذ يـؼؾ إغ اـس ِّقد اـعالّمة بعض ما كان ؾد سؿعف مـ اـؽ اـعامل حتّك وصؾ ذم حديثف إغ هذا
ِ
اكقرا ومل خيؾؼؽؿ أكا ًثا»:
اـعامل يؼقل :اشؽروا اؿ طىل أن خؾؼؽؿ
اجلزء مـ اـؽالم حقث ؾال« :كان اـؽ
ً
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ؽتعجب اـرجؾ مـ اـؽ! ؽؼال اـس ِّقد اـعالّمةَ « :
ؽاستقؾػف اـؿرحقم اـعالّمة ؾائ ً
إن هذا
أي كال ٍم هذا؟»
ّ
الّ « :
اـؽالم ؼي مؼبقل بؾ اـصحقح هق أن كؼقل :اشؽر اؿ طىل هذه اـؽقػ ّقة اـتل خؾؼؽ طؾقفا».
ؽعظ أن أشؽر اؿ طىل أن خؾؼـل رج ً
ال ومل خيؾؼـل امرأة وأكت يا أ ّيتفا
أي بام أكَـل رجؾ أن
ّ

اـؿرأة طؾقؽ أن تشؽري اؿ طىل أن خؾؼؽ امرأة ومل خيؾؼؽ رج ً
ال :ؽقجب شؽر اؿ طىل تؾؽ اـؽقػ ّقة

اـتل خؾؼـا طؾقفا ؽع ً
أدىن م ّا كحـ
ال ٓ أن كشؽره طىل أكَف مل خيؾؼـا مـ اجلـس أخر اـذي هق طىل
مستقى ً
ً
طؾقف :ؽفذا اـؽالم ؼي صحقح.
وما يماخذ طؾقف بعض احلؽامء مـ جػائفؿ ـبعض اـطقائػ يعقد إغ آختالف ذم وجفات اــظر
حؽقام ٓ يعـل ّ
صحقحا ؽؿـ ؾال بؿثؾ هذا
أن كؾ ما يطرحف
واـتػاوت ذم اـسعة اـػؽر ّية :ؽؽقن اـشخص
ً
ً
اـؽالم ؽؽالمف ؼي صحقح :سقاء صدر مـ أحد احلؽامء أو مـ أحد طؾامء هذا اـعق :ؽؿـ يؼقل هذا
اـؽالم [مـ جػاء بعض إصـاف مـ اــاس] ؽؽالمف خطل.
أن ّ
ؽاؿ تعاغ مل يسدّ صريؼ اـؽامل أمام أحد مـ اــاس ؼي َ
اـؿختص بف
ـؽؾ واحد مـفؿ صريؼف
ُّ
ؽال يؼتق صريؼ اـقصقل إغ اـؽامل طىل ؾقام اـساـؽ بحػر إرض أو حرثفا أو رؽع إشقاء اـثؼقؾة
صل صريؼؽ :ؽفؾ إكَـا كريد أن كسؾؽ
بقاسطة اـعتؾة بؾ ؾد ُيؼال ـؾبعض :اجؾس ذم بقتؽ ـؽل تستطقع ّ
صريؼ اـؽامل اـذي كرتئقف كحـ ٕكػسـا أم اـؽ اـطريؼ اـذي رسؿف اؿ ــا؟ ؽنن كـَا كريد سؾقك اـطريؼ
يتقجب طؾقـا أن كتّبعفا ذم اـؽ.
اـذي أمر اؿ بف ؽؼد ّبع ــا اـؽقػ ّقة اـتل ّ
أمهّيت فسيضت احلجّ يف انشسيعت اإلسالييّت وبياٌ يعنى االسخطاعت فيها
ؽؿـ أجؾ اـقصقل إغ حؼقؼة اـديـ ومعاكقف اـقاؾعقة ٓ بدّ مـ اـعؿؾ بلحؽام هذا اـديـ :ؽؾـلخذ
احلج طىل سبقؾ اـؿثالّ :
تؿ
ؽريضة ّ
تؿ اـتلكقد طؾقفا ذم اـػيعة مثؾام ّ
ٕن هـاـؽ اـؼؾقؾ مـ اـػرائض اـتل ّ
اـتلكقد طىل ؽريضة احلج .إكَـل إا أطرض هذا اـؿقوقع طىل اـس ّقدات اـؿحرتمات ؽنكَام أطروف كؿثال
ـؾحج ومل
ـؽل يزداد آكتباه إغ د ّؾة اـؿسلـة اـتل كتحدّ ث طـفا :ؽؼد جاء ذم اـرواية أكَف مـ كان مستطق ًعا
ّ
يم ِّد تؾؽ اـػريضة ؽسقف يتؿ ختقيه طـد آحتضار بلن يؿقت طىل اـدياكة اـقفقد ّية أو اــقاك ّقة :وـؼد
اص ّؾعت شخصقا طىل ثالثة أو أربعة حآت وؽاة كان اـؿحترض ؾد اختار ؽقفا اـؿقت طىل اـقفقد ّية أو
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جظ حقث ؾاـت ـف مالئؽة ؾبض إرواح:
اــقاك ّقة وكان هذا إمر مشفق ًدا ـؿـ حرض وؽاتف بشؽؾ ّ
«سقف ــ كؼبض روحؽ طىل اـديـ اإلسالمل بؾ طؾقؽ اختقار اـقفقد ّية أو اــقاك ّقة ـؽل متقت طؾقفا»:

َ
احلج ومل يم ّدوه باـطبع.
إن هذا إمر يـطبؼ طىل أوـئؽ اـذيـ وجب طؾقفؿ ّ
احلج وإن مل يقاؽؼ زوجفا طىل اهاهبا بؾ حتّك وإن وصؾ إمر
طىل اـؿرأة اـؿستطقعة أداء ؽريضة ّ
احلجَ :
إن مقوقع وجقب خماـػة اـؿرأة ـزوجفا
هبا إغ اـطالق :ؽؾديـا روايات كثية ذم اـتلكقد طىل ؽريضة ّ
احلج ؽؼط بؾ ٓ يـبغل ـؾؿرأة صاطة زوجفا ذم ّ
كؾ ما يلمر بف اـزوج م ّا ُيعترب خماـ ًػا
ٓ يؼتق طىل مقوقع ّ
ـؾػيعة اإلسالمقة :كلن يطؾب مـفا احلضقر ساؽرة أمام اـضققف ؽعىل اـؿرأة طدم صاطة زوجفا ذم اـؽ
اـتحرز طـ خماـػة زوجفا خشقة تطؾقؼفا أو ـعدم اـرؼبة ذم
حيؼ هلا
وإن أ َدى إمر هبا إغ اـطالق وٓ ّ
ّ

ؽراؾف :كعؿ طىل اـؿرأة ماشاة زوجفا ذم ّ
كؾ أمر ٓ يؽقن خماـ ًػا ـؾػع اـقاوح :ؽؼد يطؾب اـزوج مـ

زوجتف طدم اـصقام( )2أو طدم اـذهاب إغ مؽان ما ؽعؾقفا اـطاطة ذم مثؾ هذه احلآت بؾ وذم ّ
كؾ ما
يتع ّؾؼ بحؼقق اـزوج وحيرم طؾقفا خماـػتف :وكذا احلال طـدما ٓ يقاؽؼ اـزوج طىل دطقة ٍ
أحد ما ـؾؿـزل

ٍ
مؽان ما ؽعؾقفا طدم اـذهاب وطـدما يطؾب
ؽال جيقز هلا دطقتف وطـدما يطؾب مـفا طدم اـذهاب إغ
مـفا طدم اـتحدّ ث مع ٍ
أحد ما ؽعؾقفا اـطاطة :ؽػل مجقع هذه اـؿقارد طىل اـؿرأة صاطة زوجفا :أ ّما إن

أمرها برتك اـصالة أو طدم اـصقام ؽفذا ـقس مـ ح ّؼف وطؾقفا خماـػتف وإن هدّ دها باـطالق :وكذا احلال

حلج ؽفذا ـقس مـ ح ّؼف وٓ جيقز ـف أن يؾزمفا
إن كاكت اـؿرأة مستطقعة ومـعفا زوجفا مـ اـذهاب إغ ا ّ
بطاطتف بام خياـػ حؽؿ اـػيعة اإلسالمقة.
كـت أراؽؼ اـؿرحقم اـعالّمة طـدما ُأجريت طؿؾ ّقة جراح ّقة ـعقـف ذم مستشػك "ـ ّباذم كجاد" ؽجرى
احلديث يق ًما طـ مقوقع آستطاطة وما هق معـاها وهؾ ّ
أن آستطاطة تعـل امتالك أحدهؿ ـام يؽػقف

مـ اـامل ذم اهابف وإ ّيابف وأن يؽقن ّ
ً
ومػروشا ـؽل يؿف طىل احلرير واـديباج
كؾ صريؼف إغ مؽّة مع ّبدً ا

متحرك إغ هـاك وأن يؿتؾؽ اـؽ اـؿؼدار مـ اـامل ويرتك ـؿـ يعقهلؿ اـؿؼدار اـػالين
أو يـؼؾ طىل هير
ّ

مـ اـامل وأن يتؿ ّتع بؽامؾ اـصحة واـسالمة وأن تتح ّؼؼ ـف ختؾقة اـنب واـتل ُيؼصد مـفا أن يؽقن
) (1من الواضح بأن الصيام املذكور هنا هو غري الصيام املفروض ،إذ سيُ ِبّي مساحته الح ًقا وجوب خمالفة الزوجة لزوجها إن أمرها بعدم
الصيام[ .املرتجم]
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مػتقحا وآمـًا :ؽفؾ جيب تق ّؽر ّ
كؾ اـؽ حتّك يصدق حصقل آستطاطة؟ أم َ
أن معـاها هق ؾدرة
اـطريؼ
ً
استؿر ذم طؿؾف اـذي كان يامرسف :أو أكَف جيب طؾقف
أحدهؿ طىل اـذهاب إغ م ّؽة بحقث إن طاد إغ وصـف
ّ
اـذهاب وإن اوطر إغ اـذهاب مش ًقا طىل إؾدام باـشؽؾ اـذي ٓ يس ّبب ـف اـؿشاكؾ ؽقؼقم بؼطع طدّ ة
ؽراسخ طىل سبقؾ اـؿثال مش ًقا ومـ دون أن يتس ّبب اـؽ ذم إحلاق إاى بف وهذا ما كان يػعؾف اـؽثيون
أي هذه احلآت يصدق مصطؾح آستطاطة؟ ؽؼال سامحتفَ « :
إن دائرة آستطاطة هل
ذم اـسابؼ :ؽعىل ّ
احلج واجب طىل ّ
كؾ مـ متؽّـ مـ اـؽ وإن كان ٓ يؿتؾؽ اـامل
أوسع مـ اـؽ بؽثي» ؽاـذهاب إغ ّ
احلج :كلن يؼقم بنصالح أحذية
اـالزم ـؾذهاب ؼي أكَف يعؾؿ بلكَف سقستطقع تلمع ؾقتف خالل سػر ّ
أخريـ خالل اـسػر إن كان طؿؾف يتؿ ّثؾ ذم إصالح إحذية :أو أن يؼقم اخل ّقاط أو اـطبقب أو ؼيهؿ مـ
احلج
أصحاب اـؿفـ بؿامرسة مفـفؿ صقل اـسػر وكسب اـامل اـالزم ـؾسػر مـفا :ؽقؽقن اـذهاب إغ ّ
متس يده رص ًبا وٓ
بلي طؿؾ وأّٓ ّ
احلج طدم اشتغال احلاج ّ
واجب طىل همٓء اــاس ؽال يعـل اـذهاب إغ ّ
يابسا بؾ َ
وسع دائرة آستطاطة إغ أكثر مـ هذا احلدّ وهق ما ٓ أستطقع اـتقيح بف هـا
إن سامحتف ؾد ّ
ً
ـئ ّ
مفؿة إغ هذا احلدّ .
ال ُيساء ؽفؿ اـؿقوقع :ؽؿسلـة اـذهاب إغ ّ
احلج هل مسلـة ّ
سمىط احلجّ عٍ املسأة انيت يُضسّ سفسها بطفهها
[ومع ّ
احلج طـ
احلج ] كرى بل َن رأي اـؿرحقم اـعالّمة يتؿ ّثؾ ذم سؼقط ّ
كؾ هذا اـتلكقد طىل أمر ّ
اـؿرأة اات اـطػؾ واـتل يم ِّدي اهاهبا إغ احلج إغ إحلاق اـرضر بطػؾفا :وهذا هق واؾع إمر! ؽؼد يستطقع
اـؽ اـطػؾ او اـسـتع أو اـثالث أو إربع سـقات مـ اـبؼاء ذم اـبقت وؾد يؽقن هـاـؽ مـ يعتـل بف ذم
ؼقاب أ ّمف ؼي َ
احلج طىل مثؾ هذه اـؿرأة بؾ طؾقفا اـبؼاء ذم
أن اهاهبا ؾد ُيسبب ـف صدمة كػس ّقة ؽال جيب ّ
بقتفا.
كـت مع اـؿرحقم اـعالّمة ذم مـطؼة "أخؾؿد" وهل مـطؼة تؼع باـؼرب مـ مديـة مشفد ؾبؾ ارّتاـف
بسـتع حقث أمضقـا أسبقطع ذم اـؽ اـؿصقػ وكان اـؽ بـا ًء طىل ما أوىص بف إص ّباء :ؽجرى
احلديث ذم إحدى اـؾقايل طـ اـػتقى اـصادرة طـ بعض اـؿراجع بشلن وجقب اهاب اـؿرأة اـؿروع إغ
احلج إن كان باإلمؽان تغذية اـطػؾ باحلؾقب اـؿج ّػػ :إا َ
إن اإلرواع ـقس بقاجب طىل إ ّم ـ
ّ
احلج واج ًبا طؾقفا إن كاكت مستطقعة :ومـ اـطبقعل أكّف :إاا كان مـ ؼي
أتالحظقن؟!! ـ بقـام يؽقن ّ
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اـؿؿؽـ تغذية اـطػؾ بطريؼة أخرى سقى حؾقب إم ؽسقؽقن إمر هـا خمتؾ ًػا إا َ
إن طدم وجقب احلج
أمرا ُمس ّؾ ًام بف :ؽاحلديث ٓ يشؿؾ هذه احلاـة بؾ كحـ كتحدّ ث طـ إمؽاكقة تغذيتف
طؾقفا س ُقعدَ حقـئذ ً
أي رضر بدين.
بحؾقب آخر ومـ دون أن ُيس ّبب ـف اـؽ ّ
ؽؽاكت ؽتقى اـؽ اـؿرجع ـ وهق اـس ِّقد اخلقئل ـ واـتل اكرها ذم رساـتف اـعؿؾ ّقة تتؿ ّثؾ ذم أ ّكف
احلج :ؽؼال سامحتفَ « :
إن هذه اـػتقى
جيب أن تؼقم إ ّم بتغذية اـطػؾ باحلؾقب اـؿج ّػػ وأن تذهب إغ ّ

بلن مـ أصدر هذه اـػتقى مل يصؾ إغ روح اـديـ» :ـاماا؟ َ
خماـػة ـؾػيعة اإلسالم ّقة ومـ اـقاوح َ
ٕن
اؿ ؾد جعؾ وسقؾة تغذية اـطػؾ مـ خالل أ ّمف وإّٓ كان بنمؽاكف تعاغ أن يؼقل :أططقه شق ًئا آخر .وجيب
يستؿر ارتباط اـطػؾ هذا بلمف ـؿدّ ة طامع ويـبغل أن يبؼك هذا اــحق مـ آرتباط بإ ّم واـتغذية مـفا.
أن
ّ
احلج ذم اـقؾت اـذي ٓ يؽقن ـطػؾفا هؽذا ارتباط
ؽبـا ًء طىل هذا ّتصؾ آستطاطة ـؾؿرأة وجيب طؾقفا ّ
هبا وٓ حاجة ـف بحؾقبفا أو ذم حاـة طدم وجقد ماكع مـ اــاحقة اـروح ّقة بحسب ضاهر إمر ؽسقختؾػ
إمر ذم مثؾ هذه احلاـة :أ ّما إن أ ّدى ؽطام اـطػؾ طـ حؾقب أ ّمف إغ ؾطع طالؾتف اـظاهر ّية معفا ؽسقم ِّدي
جراء تؾؽ اـصدمة أكرب مـ اكتػاع
تعرض اـطػؾ إغ صدمة تؽقن ؽقفا أثار اـس ّقئة احلاصؾة ّ
اـؽ إغ ّ
احلج.
اـؿرأة مـ اهاهبا إغ ّ
مهقة
ر ّبام يل يت هـا مـ يؼقل :وكقػ يؿؽـ تعطقؾ ؽريضة ّ
احلج اـتل هل طىل درجة طاـقة مـ إ ّ

تتضؿـف مـ صقاف ووؾقف بعرؽات مـ أجؾ طدم ؽطام ٍ
صػؾ طـ احلؾقب ـعػيـ يق ًما أو
واـعظؿة وبام
ّ

ـشفر مـ اـزمان؟ [واجلقاب طىل هذا آستشؽال هق ]:كعؿ َ
مفؿ وـؽـ مـ اـذي
إن احلج هق واجب ٌ
مهقتف أم اؿ؟ ؽنن كان اؿ هق اـذي أمر بف ؽفق
مهقتف وّتديدها وهؾ أكت اـذي تدرك أ ّ
يستطقع إدراك أ ّ
اـذي يل يت هـا ـقؼقل ـؽ :جيب طؾقؽ أّٓ تم ّديف ذم حاـة كفذه.

احلج اـقاجب ـ وٓ خيػك ّ
أن اـؽ
كان أحد أصدؾاء اـؿرحقم اـعالّمة يـقي اـذهاب ٕداء ؽريضة ّ
اـرجؾ مل يؽـ مـ أصدؾاء اـؿرحقم اـعالّمة اـسؾقك ّقع وهق ٓ يزال طىل ؾقد احلقاة حقث يسؽـ أن ذم
مديـة صفران ـ ؽطؾبت مـف زوجتف اصطحاهبا معف ؽؼال هلا« :وكقػ يؿؽـ اـؽ وأكت حامؾ؟! كعؿ
سلصطحبؽ مستؼب ً
اـؿرة» .أتذ ّكر جقدً ا كقػ أ َكـا كـَا
ال» ؽؼاـت ـف« :بؾ طؾقؽ اصطحايب معؽ هذه ّ
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جاـسع حقل اـؽرد( )3ذم ؽصؾ اـشتاء حقث كان طؿري بحدود اـثامن أو اـتسع سـقات :وؾد خـؼتف
جمبقرا طىل
اـعربة بقـام كان يروي حؽايتف :ؽؼال ـف اـؿرحقم اـعالّمة« :وما اـذي ؽعؾتف؟» ؽؼال« :كـت
ً
جمبقرا طىل اـؽ؟» ؾال« :ـؼد هدّ دتـل بنسؼاط اجلـع إن مل
اصطحاهبا معل» ؽؼال ـف« :وـاماا كـت
ً
اصطحبفا!»
ؽقا أيتفا اـؿرأة اـؽريؿة هؾ َ
إن هدؽؽ مـ اـؽ اـسػر هق ـؾسقاحة أم ٕداء اـتؽؾقػ اإلهلل؟ ؽنن
بلن مالئؽة اـعذاب تؽتب ـؽ ّ
كان هبدف أداء اـتؽؾقػ اإلهلل ؽاطؾؿل َ
بؽؾ خطقة ختطقـفا طذا ًبا ؽلكت
احلج! َ
إن اهابؽ هذا هق
تريديـ إسؼاط اـؽ اجلـع اي اـثالثة أو إربعة أشفر مـ أجؾ اـذهاب إغ ّ
بؿثابة اـسخط اإلهلل اـذي يـزل طىل رأسؽ :وأ ّما إن كان هدؽؽ اـسقاحة ؽفـاـؽ أماكـ ـؾسقاحة هل
أمجؾ مـ مؽّة ؽؾاماا تريديـ اـذهاب إغ مؽّة ـؾسقاحة؟! هذا هق اجلفؾ وطدم اـػفؿ بعقـف ؽقل يت اإلكسان
هـا ـييد تطبقؼ حؽؿ اؿ وؽ ًؼا ٕهقائف اــػساك ّقة.
احلج سـقيا بصػة اـؿػف اـديـل ـؼاؽؾة
كان هـاـؽ ذم طفد اـؿرحقم اـعالّمة رجؾ يذهب إغ ّ
ؾاصا طـ إدراك اـؽ ؽؾؿ أكـ أمتؽّـ ـ
تؽرر هذا ؽعؼظ كان
ّ
احلج ومل أكـ أؽفؿ سبب رجحان اهابف اـؿ ّ
ً
وذم كطاق معرؽتل اـؿحدودة ـ مـ ّ
وـام كان هذا اـرجؾ ؾد أصبح مـ تالمذة اـؿرحقم
حؾ تؾؽ اـؿسلـةّ :

اطتبارا مـ اـؽ اـعام.
اـعالّمة ؽؼد أرسؾ إـقف اـؿرحقم اـعالّمة مـ خيربه بآمتـاع طـ اـذهاب إغ احلج
ً
تقف اـؿرحقم اـعالّمة مع هذا اـرجؾ بداؽع اـتعـّت واـعـاد؟ [باـطبع ٓ] ؽؾؿ يؽـ ـف
ؽفؾ كان ّ

أي شلن صقال اـسـقات اـسابؼة [ؽؾاماا يريد أن يؿـعف أن؟ واجلقاب طىل اـؽ هق ]:بام أ َكؽ ؾد
بف ّ
أصبحت أن مـ تالمذتف ؽسقؽقن ـف معؽ شلن آخر :ؽال يؿؽـ ـؽ ذم اـقؾت اـذي أصبحت ؽقف تؾؿق ًذا
ً
ثؿ يػعؾ ما حيؾق ـف :ؽؿـ يريد
سؿل كػسف
تؾؿقذا ّ
ـف مـ أن تعؿؾ وؽ ًؼا ـؿشقئتؽ :ؽال يؿؽـ ٕحدكا أن ُي ّ
أن يػعؾ ما حيؾق ـف ويتؿتّع بؽامؾ حر ّيتف ؽعؾقف أّٓ يل يت إغ هـا مـذ اـبداية :ؽعـدما طزمت طىل أن تؽقن

ً
وؾررت أن ختضع ـؾرتبقة ؽالبد أن ّتسب حسا ًبا ٕطامـؽ.
تؾؿقذا ّ

) (5الكرسي املذكور هنا هو عبارة عن أداة تستخدم قدمياً للتدفئة يف األماكن الباردة؛ وهو عبارة عن منضدة يوضع حتتها موقد ،ويتم
بتسرب احلرارة بسرعة ،حيث جيلس حوهلا أفراد العائلة أو الضيوف شتاءً[ .املرتجم]
تغطيتها بغطاء مسيك ال يسمح ّ
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شؽ ّ
احلج ..وٓ ّ
أن اهابف كان ؽقف رضر :ؽتل ّثر
ؽلرسؾ إـقف اـؿرحقم اـعالّمة يلمره بعدم اـذهاب إغ ّ
كثيا :إا َ
إن مقسؿ احلج كان ؾد اؾرتب وبدأت طؿؾ ّقة تسؿقة مػذم اـؼقاؽؾ :وها هق
اـرجؾ هلذا إمر ً
اخلاصة :ؽلرسؾ مـ يتؽ ّؾؿ مع
اـقؾت يؿيض حقث كان يذهب سـقيا بصػة مػف ديـل ٓ طىل كػؼتف
ّ

مرة ؽ ّ
ؾعؾ هـاك ما يؿؽـ أن ُيثـقف مـ أمر طدم اـذهاب ؼي
اـؿرحقم اـعالّمة بشلن اـؿقوقع ٕكثر مـ ّ
َ
مرة ؽؼال يل« :أرجق أن تتؽ ّؾؿ مع واـدك
أن اـؿرحقم اـعالّمة مل يؽـ ـقجقبف بفء :حتّك حصؾ أن رآين ّ

بشلن هذا اـؿقوقع ؽلكا أؾقم ببعض اـتحؼقؼات طـ طدد اـؿساجد واحلسقـ ّقات اـؿقجقدة هـاك وطـ
كاؾصا» :ؽلجبتف« :يا س ّقد ّ
إن مـ
طدد اـؿسؾؿع ؽنن مل أاهب ؽؾـ يؽتؿؾ هذا اـتحؼقؼ وسقبؼك
ً
وبؿجرد أن
مصؾحتؽ أّٓ تذهب» :ؽؼال« :ااهب أكت واكؼؾ ـف صؾبل» :ؽام إن اهبت إغ اـؿرحقم اـعالّمة
ّ
ؽتحت ؽؿل ٕؾقلَ :
إن ؽال ًكا يؼقل ـ ؽال رأت طققكؽؿ ما تؽره ـ حتّك ؾاصعـل ؾائ ً
ال« :هذا ما ؾؾتف ؽنن كان

يريد اـعؿؾ بف ؽؾقعؿؾ وإّٓ ؽفق أطؾؿ بحاـف!!»
إكَـل مل أكـ ؾد كطؼت بام أوصاين بف بعد ؽؽـت ؾد كطؼت بؿبتدأ اجلؿؾة ؽؼط ومل أكؿؾ خربها
بشلن اهابف أو طدم اهابف إغ مؽّة :ؽام أن ؾؾتَ :
إن ؽال ًكا حتّك صاح بقجفل أكا اـؿسؽع :أكا ؾؾت كؾؿتل
ؽنن كان يريد اـعؿؾ بؿقجبفا ؽؾقعؿؾ وإّٓ ؽفق أطؾؿ بحاـف! طىل أكَـل مل أكؼؾ ـذـؽ اـرجؾ اجلقاب
اجلق ؽؼؾت ـف« :إكَف يؼقل َ
إن اـؽ ـقس مـ
بـػس اهلقئة اـتل ؾاهلا اـؿرحقم اـعالّمة بؾ ؾؿت بتؾطقػ ّ
طظ ؾائ ً
وبلي أسؾقب؟» ؽؼؾت ـف« :ـقس مـ مصؾحتؽ
ال« :ؾؾ يل كقػ ؾال ـؽ اـؽ
ّ
مصؾحتؽ»ّ :
ؽؽرر ّ
اـؽ».

املهىّ يف انسهىن هى انعًم مبا يُىافك إزادة انهـه حعاىل
احلج ذم كػس اـؽ اـعام حقث حصؾ اـؽ اـسػر
وـؼد صادف أن سـحت يل اـػرصة ـؾذهاب إغ ّ
ٍ
حلج اـبقت وكان اـؽ ذم حقاة اـؿرحقم اـقاـد :ؽاـتػت إ َيل اـؽ
بعد ثالثة وطػيـ طا ًما مـ آخر سػر يل ّ
اـرجؾ ؾائ ً
ال« :أسلـؽؿ اـدطاء ؽؾؿ حيصؾ يل اـتقؽقؼ باـذهاب ذم اـقؾت اـذي حصؾ ـؽؿ اـؽ» :ؽؼؾت
ٍ
ثالثة وطػيـ طا ًما هذا ّأوًٓ :إا إكَـل مل أاهب
ـفُ « :يستػاد مـ كالمؽ هذا بلكَـل كـت ؽاؾدً ا ـؾتقؽقؼ ـؿدّ ة
احلج ٓ ؼي ؽبـا ًء
احلج ـتؾؽ اـثالث واـعػيـ طا ًما اـسابؼة وثاك ًقا :إن كان اـؿق ّؽؼ هق مـ يذهب إغ ّ
إغ ّ

مرة واحد ًة ذم حقاتف رجالً
طىل هذا سقؽقن اـس ِّقد احلدّ اد واـذي مل يتؿؽّـ مـ أداء ؽريضة ِّ
احلج سقى ّ
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ـست مر ٍ
طديؿ اـتقؽقؼ بشؽؾ كبي :كام َ
ات ؽؼط ذم اـقؾت اـذي
أن اـؿرحقم اـعالّمة كان ؾد َ
حج اـبقت ّ ّ
احلج سـق ًيا وـؽ ّـ اـؽ ـقس باـؿستطاع ؽؼد ّتصؾ مقاكع ّتقل دون
كان يؼقل يل« :أمتـّك أن أاهب إغ ّ
اـؽ».
كاكت وٓدة مجقع إخق يت وأخقا يت ّتصؾ بصقرة صبقع ّقة ما طدا أصغر أخقا يت اـتل ُوـدت بقاسطة
احلج
احلج وكان اـؿرحقم اـقاـد يـقي اـذهاب إغ ّ
طؿؾ ّقة جراح ّقة ؽؽان اـؽ متزامـًا مع اؾرتاب مقسؿ ّ
صؿؿقا طىل اـذهاب ذم هذا اـسػر ـقجقد اـؿرحقم اـعالّمة بقـفؿ :ـؼد كان
مع طدد مـ أصدؾائف اـذيـ ّ

اـؽ ذم اـسـقات إخية مـ ؽرتة حؽؿ شاه إيران اـسابؼ وؾال إص ّباء ّ
بلن اـطػؾ مل يتف ّقل ـؾقٓدة وٓبدّ
مـ إجراء طؿؾقة جراح ّقة ؽ ُلجريت اـعؿؾ ّقة ـقاـد يت :وذم اـقؾت اـذي كاكت ٓ تزال ؽقف ذم اـؿستشػك

يتؿ جؾبفا إغ اـؿـزل ذم اـققم اـتايل أو اـققم اـذي يؾقف وكاكت بعض اـؼقاؽؾ ؾد ؼادرت
مؼر ًرا أن ّ
وكان ّ
ؽع ً
ال بقـام كاكت اـؼاؽؾة اـتل كان اـؿرحقم اـعالّمة يـقي اـذهاب ؽقفا تتف ّقل ـؾسػر وكان أصدؾاؤه
يتساءـقن طـ ؾراره بشلن اهابف أو اكقاؽف طـ اـذهاب :ؽػل هذا اـقؾت كـت ااه ًبا بؿع ّقتف إغ مؽان ما
حقث كـت أؾقد اـس ّقارة ذم اـقؾت اـذي كان جيؾس ؽقف هق ذم اـؿؼعد اخلؾػل هلا ؽؼؾت ـف« :س ّقدي إن
ؾؿ
كـت تريد اـسػر إغ ّ
احلج ؽال تؼؾؼ مـ هذه اــاحقة ؽسقف آ يت إغ صفران ـ ؽلكا كـت أدرس ذم مديـة ّ

خصقصا َ
ويتؿ ؽقفا تعطقؾ اـؽثي مـ اـدروس ؽااهب
وؾتفا ــ
وأن هذه إ ّيام هل أ ّيام شفر اي ّ
ً
احلجة ّ
حج هذا اـذي يذهب ؽقف
أي ٍّ
أكت إغ احلج وسلؾقم أكا بآطتـاء بلمر واـد يت» ؽؼال يل« :يا س ِّقد حمسـ ّ
اـؿرء ذم اـقؾت اـذي تؽقن ؽقف زوجتف بحاجة إغ وجقده إغ جـبفا؟» هذا مع أكّـل كـت أطؾؿ مؼدار
احلج ؽال يعؾؿ بذـؽ أحد سقاي.
اشتقاؾف ـؾذهاب إغ ّ
هؽذا يؽقن حال اـبعض ؽفق ٓ ُيػؽّر بفء سقى اـذهاب واـتجقال هـا وهـاك واـطقاف حقل
احلج اـسابؼ كـَا كجؾس أمام اـؿستجار ـق ً
ال
اـؽعبة واجلؾقس مع إصدؾاء واـتحدّ ث إـقفؿ :ؽػل سػر ّ
وكـت أرى مـ يل يت ـ مـ أوـئؽ أصحاب اـؾحك اـبقضاء واـذيـ يبؾغ صقل حلقة أحدهؿ اـشربيـ ـ
ـقجؾس ذم هذا اـؿؽان ويؼقم بتحقيؾ اـؿسجد احلرام إغ جمؾس ُأكس ؽؽاكقا جيؾسقن اـؾقؾ ك ّؾف يتداوـقن
كػس تؾؽ احلؽايات اـتل كاكقا يتداوـقهنا ذم اـؿؼاهل وهؿ حيتسقن اـشاي ويتـاوـقن احلؾقى :ـؼد كـت
تقجف أخريـ
مرة طـدما ارتػعت أصقاهتؿ باـشؽؾ اـذي سؾبت ؽقف ّ
أسؿع اـؽ بلاين بحقث اكزطجت ّ
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إغ اؿ ؽـفضت وؾؾت هلؿ« :إن كـتؿ ٓ تتحدّ ثقن إّٓ بؿثؾ هذه إحاديث وأكتؿ دمؾسقن ذم اـؿسجد
احلرام وأمام اـؿستجار ؽؾاماا أتقتؿ إغ هذا اـؿؽان إ ًاا؟ ؽؾؼد كان بنمؽاكؽؿ اـذهاب إغ أماكـ أخرى!»:
ـؼد كاكقا يعرؽقكـل إا كان اـبعض مـفؿ مـ أهايل مشفد واـبعض أخر مـ أماكـ أخرى :ؽخجؾقا مـ
اـؽ وأصرؾقا برؤوسفؿ إغ إرض :ؽفذا كؿط آخر مـ أكامط اـذهاب إغ مؽّة.
ؽؾؿ يذهب اـؿرحقم اـعالّمة إغ م ّؽة اـؽ اـعام :ؽفؾ كان اؿ س ُقثقبف أكثر ـق كان ؾد اهب ذم اـؽ
اـعام أم ذم حال طدم اهابف؟ ؽعؾقـا وبدًٓ مـ إصالق اـشعارات اجلقؽاء أن كـظر إغ واؾع إمر ؽعؾقـا أن
كرى ما اـذي يريده اؿ مـَا.
ؾد ُيؼال هـا َ
بلن اؿ ؾد راطك اــساء ذم هذا اـتعامؾ ؽسؿح هل َـ بعدم اـذهاب مـ أجؾ أصػاهل َـ:
ال! ؽفذا اـؽالم كالم ؼي صائب ؽؾؿ حيايب اؿ اـرجال وٓ اــساء بؾ أمر ّ
ك ّ
كؾ مـفام أن يؼقم بقاجبف
أي مـفام بخالف ما ؾد ُأمر بف ؽسقحرم كػسف مـ اـثقاب.
اـؿؾؼك طىل طاتؼف باـشؽؾ اـصحقح ؽنن طؿؾ ّ
ٕي ؽرق
ـؼد اكرت أن واجبات هذا اـطرف وها أكا أاكر واجبات اـطرف أخر ؽال وجقد ّ
بقـفام :ؽؼد تػ ّؽ ـا بزيارة اإلمام اـروا ذم مديـة مشفد ذم إحدى اـسـقات وكان طؿري يبؾغ إربعة طػ
أو اخلؿسة طػ طا ًما حقـفا :وكـَا ؾد اطتدكا طىل اـذهاب ـزيارة اإلمام ذم ؽصؾ اـصقػ ــبؼك هـاك ـؿدّ ة
شفرا مـ اـزمان :كام اطتدكا أن كستلجر ؼرؽة واحدة أحقا ًكا أو ؼرؽتع ـتؽقن
مخسة طػ أو طػيـ يق ًما أو ً
كستؼر كحـ ذم اـغرؽة
اخلاصة بف وٓستؼبال وققؽف بقـام
خمصصة ـؾؿرحقم اـقاـد ـؾؼقام بلطامـف
ّ
إحدامها ّ
ّ
سؿك باحلسقـل وكان رج ً
ال ص ّق ًبا ــ رمحف اؿ ــ
إخرى وكـَا طادة ما كستلجر هذه اـغرف ذم مـزل رجؾ ُي ّ
تؿ
حقث يؼع مـزـف ذم زؾاق اـطفراك ّقع وؿـ تؾؽ إبـقة اـتل كاكت ّتقط بحرم اإلمام اـروا واـتل مل ي ّ
اـؿدطق "وـقان" هق
هتديؿفا ذم اـؽ اـقؾت بعد حقث كان اـؽ ذم طفد اــظام اـسابؼ وطـدما كان
ّ
حماؽظ مشفد.
كاكت أختل اـثاـثة وهل إخت ما ؾبؾ إخية ؾد أصقبت بؿرض ذم جفازها اهلضؿل وكاكت
تعاين مـ اإلسفال :وـؼد ساء حاهلا ذم اـؽ اـقؾت وكـَا كلخذها إغ اـطبقب ـؿعايـتفا وكاكت ّ
تتغذى طىل
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ؽؾدي اـؽثي مـ
احلؾقب اـؿج ّػػ .ـؼد كاكت واـد يت تعترب امرأة مثاـ ّقة ذم صاطتفا ـؾؿرحقم اـقاـد
ّ
احلؽايات ذم هذا اـؿجال وكاكت مسئقـ ّقة رطايتـا بعفدهتا.
اـؿرات وتركت اـطػؾة ذم اـغرؽة ؽساء حال
صادف أن اهبت اـقاـدة ـزيارة حرم اإلمام ذم إحدى ّ

مؼقة ذم هذا اجلاكب ؽؾؼد كاكت معتؼد ًة َ
طؾام َ
بلن
بلن اـقاـدة مل تؽـ ّ
اـطػؾة بعض اـفء ـ طىل ما أتذ ّكر ـ ً

اـصحل ـؾطػؾة
اـصحل ـؾطػؾة يسؿح هلا برتكفا ذم اـغرؽة واـذهاب إغ احلرم ؽؾق كان اـقوع
اـقوع
ّ
ّ
وخقام ـام كاكت اـقاـدة سترتكفا وتذهب ّ
بؽؾ تلكقد :وطـد رجقع اـقاـدة مـ احلرم ٓمفا اـقاـد
حقـفا
ً
وتعؽّرت إجقاء بقـفام وؾال هلا« :ـق ِ
كـت تريديـ أن تزوري زيارة مؼبقـة كان طؾقؽ أن تبؼل إغ جـب
اـطػؾة ـرطايتفا ٓ أن ترتكقفا وتذهبل إغ احلرم ؽاإلمام اـروا ٓ يؼبؾ إّٓ تؾؽ اـزيارة اـتل تؽقن ؽقفا
أكرر اـؼقل هـا َ
بلن اـقاـدة مل تؽـ ؾد تركت
اـطػؾة ذم حال مـ اهلدوء واـراحة ومع وجقد مـ يعتـل هبا» ّ

اـطػؾة ذم حاـة س ّقئة طـد مغادرهتا بؾ كاكت معتؼد ًة َ
اـصحل ـؾطػؾة يسؿح هلا باـذهاب ؼي
بلن اـقوع
ّ
َ
أن حاـة اـطػؾة اـصح ّقة تدهقرت ؽجل ًة طىل ما أتذ ّكر.
حيصؾ هذا ذم اـقؾت اـذي إن أرادت ؽقف إحدى اــساء أن تذهب إغ زيارة اإلمام اـروا ومـعفا
زوجفا مـ اـؽ وأمرها باـبؼاء ذم اـؿـزل ـؼاـت ـف :مااا تؼقل؟ هؾ تريدين أن أبؼك ذم اـؿـزل وتذهب
ثؿ ٓ تؽتػل هبذا] بؾ تؼقم
أكت ـقحدك دون أن تلخذين معؽ؟ بؾ سلاهب ذم حاـة رواك وطدمفَ [ :

ّ
وتستؼؾ احلاؽؾة أو اـؼطار وتذهب إغ مديـة مشفدَ :
تقف هق
باصطحاب طدد مـ اــساء
إن هؽذا ّ
تقف ؼي صحقح ؽال تصح زيارهتا ما مل يؽـ اـؽ ٍ
بنان مـ زوجفا وطـ صقب خاصر ٓ باإلكراه
ّ
ّ
واـتفديد.

اخخالف انسجم واملسأة يف طسيك انسهىن واحّحادمها يف اننخيجت
ؽفذا إمر يـطبؼ طىل كال اجلاكبع طىل اـسق ّية ؽعـدما يذهب اـرجؾ إغ اـزيارة ذم اـقؾت اـذي
أيضا :وكذـؽ
يؽقن ـديف أمر أكثر أمه ّقة كان جيب طؾقف اـؼقام بف ذم اـبقت ؽسقف ــ يتؼ ّبؾ اؿ مـف زيارتف ً
اـؿرأة :ـاماا؟ ٕ ّكـا كتعامؾ مع اؿ ٓ مع ؼيه :ؽؾق كان تعامؾـا مع ؼي اؿ ؽؼد كستطقع اـؿراوؼة إّٓ ّ
أن
اـؽ ؼي مؽـ مع اؿ.
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ّ
ؽؾؽؾ واحد مـفام
وهلذا اـسبب كرى بلن كحق سؾقك اـؿرأة خيتؾػ متا ًما طـ صريؼ سؾقك اـرجؾ

طؾام َ
سـتطرق هلا ذم اـؿجاـس
بلن هذا اـؿقوقع صقيؾ اـذيؾ وـف مصاديؼ كثية
صريؼف
ّ
ّ
اخلاص بفً :
ّ
اـؿحؾ اـؿـاسب ـف :ؽسـتحدّ ث طـ هذا اـؿقوقع وهق :كقػ َ
أن اختالف هذيـ
اـؼادمة ..كؾ ذم
اـؿسييـ طـ بعضفام ٓ يم ِّدي إغ اختالف اـؿؼصد ؽاـؿسي خمتؾػ وـؽ َـ اـؿؼصد واـؿطؾقب واحد.
كثيا ما حيصؾ أن ُيعطل إستاا برامج خمتؾػة ـتالمذتف وهذا ما كان حيصؾ ذم طفد اـؿرحقم
ً

اـعالّمة ؽؾر ّبام أمر أحدهؿ باـؼقام بعؿؾ معع واحلال أ ّكف هنك أخر طـ اـؼقام بـػس اـؽ اـعؿؾ بؾ كان
ـألول وهذا م ّا كان يدطق اـبعض ـالطرتاض طؾقف ؾائؾع« :ها أكتؿ تلمروكـل
يلمره بعؿؾ يشء آخر مغاير ّ

باـؼقام بؽذا طؿ ٍؾ اجتامطل أو داخظ ذم اات اـقؾت اـذي تلمرون ؼيي باـعؿؾ بعؽس ما أمرمتقين بف!».

َ
إن اـسبب ذم مثؾ هذا إمر يعقد إغ اختالف حاـة اـتؾؿقذيـ ؽؾق كان اـتؾؿقذ هق اـؼادر طىل
اـتشخقص اـصحقح ـألمر ـؽان يـبغل تبادل إدوار :ؽال دخؾ ٓختالف اـربامج اـسؾقك ّقة باجلـس بؾ
حيصؾ هذا حتّك بع اـرجال أكػسفؿ وبـا ًء طىل تػاوت خصائصفؿ :ؽؼد ُيؼال ٕحدهؿ :طؾقؽ أن تشتغؾ

ّ
اـؿحؾ اـتجاري
معع وؾد ُيؼال ٔخر :طؾقؽ أن دمؾس ذم بقتؽ وأّٓ تذهب ـؾعؿؾ ؽاـعؿؾ ذم
بعؿؾ ّ

ـألول بقـام يؽقن اجلؾقس ذم اـؿـزل هق اـؿػقد ـؾثاين:
واـتعامؾ مع اــاس ؾد يؽقن مػقدً ا ووباـغ إمهقة ّ
وـؼد رأيت بـػيس كقػ َ
أن اـؿرحقم اـعالّمة كان ؾد أمر أحدهؿ بقوع أرائؽ (كـبات) وكراد ذم مـزـف
ذم كػس اـقؾت اـذي أمر آخر برضورة اـتخ ّؾص مـ إرائؽ واـؽراد.
ـؼد كان رسقل اؿ جيؾس طىل إرض وكام كجؾس كحـ أن ؽؾؿ يؽـ جيؾس طىل أريؽة :وطؾقـا
أن كعرف هـا َ
بلن إحضار اـؽرد أو إريؽة (اـؽـبة) إغ اـؿـزل واجلؾقس طؾقفا ذم بعض إحقان يؽقن
ـرؽع اـتعب واــصب أو ذم حاـة اـرضورة كام حيصؾ اـؽ طـد مـ يعاين مـ اـتفاب ذم اـؿػاصؾ أو ما
شابف اـؽ وذم بعض إحقان ٓ يؽقن كذـؽ ؽقوع إرائؽ ذم اـؿـزل مل يؽـ مـ سـّة رسقل اؿ
ؽؾؼد ؾال رسقل اؿ ّ
صىل اؿ طؾقف وآـف وس ّؾؿُ « :أمرت أن أجؾس ِجؾسة اـعبقد

()4

وطىل أ ّمتل آؾتداء يب»:

هذا ذم اـقؾت اـذي ترى ؽقف اـبعض يؼقـقن يل« :وكقػ يؿؽـ أن يؽقن اـؿـزل بدون أرائؽ؟!»
) (4جاء يف كتاب عوايل الئايل ،ج  ،1ص :178روي عن النيب صلّى اهلل عليه وآله وسلّم أنه قال :إَّنا أنا عبد ،آكل أكل العبيد،
وأجلس جلسة العبيد[ .املرتجم]
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ٍ
مـزل
أي
ؽلجقبفؿ :هذا ٓ يعـقـل أو يؼقـقا :إ ّن اــاس ؾد اطتادوا طىل اجلؾقس طىل إرائؽ أو يؼقـقاّ :
سقؽقن اـؽ اـؿـزل اـذي ٓ حيتقي طىل أرائؽ؟! ؽلجقبفؿَ :
إن هذا إمر ٓ يعـقـل ذم يشء.
اـؽرد ؽـػيس أكا إن مل أجؾس طىل
كعؿ ؾد تؽقن هـاـؽ رضورة ذم بعض إحقان ـؾجؾقس طىل
ّ

اـؽرد حال اـؿطاـعة ـس ّبب اـؽ يل مرض اـديسؽ (اكزٓق اـػؼرات) :واـؽ ـؽقين أطاين مـ آٓم ذم
ّ
اـظفر أ ّما ؽقام سقاها مـ احلآت ؽلكا أجؾس طىل إرض طادةً.

أو أن يؽقن ٕحدهؿ آٓم ذم اـؿػاصؾ  ..كـت ؾد ؾؾت ٕخل إكرب وكان يعاين مـ اـتفاب
اـؿػاصؾ« :ـاماا دمؾس طىل إرض؟» حقث حصؾ اـؽ ذم سػري إخي إغ مديـة مشفد ؾبؾ حقايل
كرد ـف ؽؾؿ
اـشفر :واـؽ طـدما كـَا متقاجديـ ذم جمؾس دام ـؿدّ ة ساطة أو ساطتع ؽطؾبت إحضار
ٍّ

اـؽرد ؽؼؾت ـفَ « :
إن حاـتؽ اـصح ّقة تؼتيض جؾقسؽ طىل اـؽرد» :ؽاحلآت
يقاؽؼ طىل اجلؾقس طىل
ّ

طظ أكا إا مل أكـ أطاين مـ هؽذا مرض :ـذا
آستثـائ ّقة هلا حؽؿفا
ّ
اخلاص هبا ؽؾؿ يؽـ اـؽ إمر يـطبؼ ّ
جؾست طىل إرض .ؽؽان اـؿرحقم اـعالّمة يلمر أحدهؿ باؾتـاء إرائؽ ذم بقتف ؽؾاماا كان يلمره بذـؽ؟

ؾد ٓ أطؾؿ أكا شخصقا اـسبب.
مسارا واحدً ا ذم
ؽبـا ًء طىل هذا ٓ يؽقن اـعرؽان واـسؾقك بذـؽ إمر اـروتقـل اجلامد واـذي يلخذ
ً
شؼ
تؿ ؽقف رطاية اـؿصاـح واـؿػاسد اـؿرت ّتبة طىل ما يؼقم بف اـؿرء مـ طؿؾ ؽقؼقم ب ّ
مجقع إحقال وٓ ت ّ

صريؼف بدون أن حيسب ّ
ال ٓ يؿؽـ أن يؽقن إمر هبذه اـؽقػ ّقة! بؾ َ
ـؽؾ يشء حسا ًبا :ك ّ
إن اـسؾقك هق أمر

واـسؿق ؽالبدّ مـ ووع ّ
وـدي حؽايات كثية ذم
اخلاص بف.
كؾ يشء ذم مقوعف
ذم ؼاية اـد ّؾة واإلتؼان
ّ
ّ
ّ
هذا اـؿجال كـت أكقي كؼؾفا مـ باب اـتذكي ؼي أكَـل أرى َ
بلن اـقؾت ؾد ّ
تلخر ؽال يسعـل اـقؾت
ــؼؾفا أن.
كعؿ ؽاـسؾقك ٓ يؽقن بتؾؽ اـصقرة اـتل دمري ؽقفا إمقر طىل وتية واحدة جامدة وٓ يؽقن
ؽقفا مروكة وـطاؽة وطامؾ ترؼقب بؾ اـسؾقك يعـل ووع ّ
كؾ يشء ذم مقوعف اـصحقح بػط أن يؽقن
صحقحا.
ًً
اـتشخقص
ً
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ؽطريؼا سؾقك اـرجؾ واـؿرأة مها صريؼان خمتؾػان طـ بعضفام اـبعض ؼي َأهنام يشرتكان ذم اهلدف

واــتقجة .ؽؾـػرض وجقد رجؾع جائعع وها كحـ كريد إصعامفام ؼي َ
أن أحد أكقاع إصعؿة يؽقن
ـؽؾ مـفام :ؽؾق ؾؿت بنصعام ّ
مـاس ًبا ٕحدمها وؼي مـاسب ـمخر ؽـؼقم هـا بتؼديؿ اـطعام اـؿـاسب ّ
كؾ
مـفام اـطعام اـؿخ ّصص ـمخر ؽسقصاب كالمها باوطراب ذم جفازه اهلضؿل :ؽاهلدف مـ اإلصعام هق
سدّ حاجة اجلائع مـ اـطعام وتزويده باـطاؾة اـالزمة ـؼقامف بعؿؾف :وهـا ؾد يعرتض أحدمها ويؼقل:
«وـاماا ٓ تؼدّ مقا يل مـ اـؽ اـطعام اـذي تُطعؿقن مـف اـؽ اـرجؾ؟» ؽسقؽقن اجلقاب« :ـق أصعؿـاك مـ
اـؽ اـطعام ٕ َدى اـؽ إغ اـتس ّبب ذم حصقل اوطراب ذم جفازك اهلضؿل ؽعؾقؽ تـاول هذا اـطعام
اـؿخصص ـؽ واـذي سقعؿؾ طىل سدّ جقطؽ وإمدادك باـطاؾة اـالزمة ٓستؿرار كشاصؽ وحقق ّيتؽ»:
ّ
أيضا :ؽفؽذا هق أمر اـسؾقك.
ويصدق هذا إمر طىل اـرجؾ أخر ً
ؽاـسؾقك هق طبارة طـ تغذية اــػس واـروح بشؽؾع خمتؾػع إّٓ ّأهنام يم ّديان إغ كػس اــتقجة
ويعؿالن طىل إيصال صاحبقفام إغ كػس اهلدف واـؿؼصد :ؽاـربكامج اـسؾقكل اـؿعطك ـؽؾ مـ اـرجؾ
واـؿرأة يقصؾ صاحبف إغ اـغاية اـؿطؾقبة :ؽام دام اإلكسان سقصؾ إغ هدؽف اـؿبتغك ؽام اـذي يعـقف ـف إن
سؾؽ هذا اـطريؼ أو ااك؟ ؽؼد ُيؼال ٕحدهؿ :اسؾؽ هذا اـطريؼ مـ أجؾ اـقصقل إغ مديـة صفران
و ُيؼال ٔخر :خذ أكت ااك اـطريؼ ؽسققصؾؽ إغ مديـة صفران ؽؽال اـطريؼان يقصالن إغ اـؿؼصد
اـؿطؾقب.
هذا ما أردت صرحف اـققم طىل اـس ّقدات :وطىل اـرؼؿ مـ احتقاج اـؿقوقع إغ مزيد مـ اـبحث
واـتقوقح ؽؼد ذحتف ذم هذا اـؿجؾس بشؽؾ اـؿختق.
هنج انعالّيت زضىاٌ انهـه عهيه يف إلايت جمانس أهم انبيج عهيهى انسالو
[وهـاـؽ مقوقع آخر أو ّد اإلشارة إـقف وهق ٓ ]:يـبغل أن يؽقن اهلدف مـ حضقر هذه
جمرد ـؼاء إصدؾاء :ؽؿع َ
أن اـتؼاء إصدؾاء اـذيـ جيؿعفؿ مسي واحد
جمرد احلضقر و ّ
اـؿجاـس هق ّ
ببعضفؿ هق أمر مستحسـ بحدّ ااتف بؾ ومـ اـرضوري أن يؾتؼل إصدؾاء مع بعضفؿ اـبعض ذم ّ
كؾ

ؽرتة إّٓ اـذي يـبغل آـتػات إـقف بشؽؾ أكرب هق رضورة استغالل هذه اـؿجاـس ـطرح إسئؾة اـتل مـ
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اـؿؿؽـ أن ترد طىل اـذهـ واـؿرتبطة باـعرؽان وبؿدرسة اـؿرحقم اـعالّمة طىل وجف اخلصقص حقث
ستجري اإلجابة طـفا بام يسعػـل بف طؼظ اــاؾص وبضاطتل اـؿزجاة :ؽفذا هق اهلدف مـ إؾامة هذه
جمرد ـؼاء إصدؾاء وإكس هبؿ.
اـؿجاـس ؽال يـبغل أن يؽقن اهلدف مـ حضقر هذه اـؿجاـس هق ّ
طظ
مفؿ ورضوري جدا ذم مديـة مشفد اـققم وؾد َ
طظ أن أؾقم بعؿؾ ّ
أـح َ
يشفد اؿ بل َكف كان ّ

اـبعض طىل أن أؾقم بتلجقؾ سػري مـ مديـة مشفد إغ مساء هذا اـققم حقث كـت ؾد اشرتيت بطاؾة
أـح طظ أن ّ
أأخر وؾتفا [حتك أكجز طؿظ اـذي ذم مشفد] إّٓ أكَـل مل أواؽؼ طىل اـؽ
اـطائرة :وؾد ّ
اـؿؼرتح ورجعت أمس ـؽل أمتؽّـ مـ حضقر هذا اـؿجؾس ؽعد ُت اـؾقؾة اـاموقة مـ مديـة مشفد
ـشعقري بقجقد مـ ـديف آستعداد واـؼابؾ ّقة ـالستػادة ؽال جيب واحلال هذه آمتـاع طـ إؽادهتؿ ما كان
اـؽ بقسعل.
وكذا احلال ؽقام يتع ّؾؼ باـؿجاـس اـتل تؼام بؿـاسبة وؽاة اـؿعصقمع أو إطقاد :ؽؾقس اهلدف مـ
جمرد اكر اـؿصقبة  :إا َ
إن مـ يغادر مـزـف ذم ؽرتة ما بع اـطؾقطع
إؾامة هذا اــقع مـ اـؿجاـس هق ّ
خاص ـف وإٓ ٓرتاح مـ اـؿجلء أو كام.
حلضقر هذه اـؿجاـس ؽفق إكَام يل يت مـ أجؾ هدف
ّ
كاكت مجقع اـؿجاـس اـتل يؼقؿفا اـؿرحقم اـعالّمة تُعؼد ذم ؽرتة ما بع اـطؾقطع واـؽ بعؽس
بؼ ّقة اـؿجاـس اـتل تؼام مـ ؾبؾ أخريـ ؽتؾؽ اـؿجاـس تُؼام طاد ًة ساطة أو ساطتع بعد صؾقع اـشؿس
أو ؾد تُؼام ذم وؾت اـعق أو ذم اـؾقؾ .وـؼد ؾال أحد اـسادة اـؿعروؽع ذم مديـة مشفد واـذي ٓ يزال طىل
ؾقد احلقاةَ « :
إن اـؿجاـس اـقحقدة اـتل ُتؼام ذم مديـة مشفد وتؽقن اــ ّقة ذم إؾامتفا خاـصة ـقجف اؿ هل
حمؿد حسع اـطفراين ؽفق ُيؼقؿ تؾؽ اـؿجاـس ذم ؽرتة ما بع
تؾؽ اـؿجاـس اـتل تُؼام مـ ؾبؾ اـس َقد ّ
ًًما!».
اـطؾقطع وهق اـقؾت اـذي كؽقن ؽقف كقا
أن تؾؽ اـؿجاـس مل تؽـ تُعؼد ٕجؾ اـدكقا أو ّ
دل هذا إمر طىل يشء ؽنكَام ُّ
ؽنن َ
يدل طىل ّ
آدمار:
ؽفل ـقست مـ ؾبقؾ ما ُيشاهد ذم إماكـ إخرى واـتل يؼقمقن ؽقفا بـصب ٓؽتات اإلطالن ـدطقة
مرة واحدة أن ؾام
اــاس حلضقر جمؾس ؽاصؿل س ُقعؼد ذم احلسقـ ّقة اـػالك ّقة ـؿدّ ة مخسة أ ّيام! ؽؾؿ حيصؾ وٓ ّ
اـؿرحقم اـعالّمة بتقزيع هؽذا كقع مـ اإلطالكات :ـاماا مل يػعؾ اـؽ؟ ٕكَف مل يؽـ مـ أوـئؽ اـذيـ
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يسعقن ـتحؼقؼ مطامع دكقق ّية :ؽؽاكت اـؿجاـس اـتل ُيؼقؿفا اـؿرحقم اـعالّمة تُعؼد ذم ؽرتة ما بع
يتؿ تؼديؿ صعام اـػطقر ث ّؿ اكر
اـطؾقطع وهل اـػرتة اـتل جيب أن يؽقن اجلؿقع ؽقفا مستقؼ ًظا حقث ّ
ثؿ يـقف اــاس بعدها ـؿزاوـة أطامهلؿ اـققم ّقة :ؽال يـبغل أن
اـؿصقبة واكر أهؾ اـبقت طؾقفؿ اـسالم ّ
متتدّ ؽرتة إؾامة اـؿجاـس ـقؾت أصقل.
ـؼد اؾرتح اـؽثيون طىل اـؿرحقم اـعالّمة تلخي وؾت إؾامة اـؿجؾس ـساطة مـ اـزمان ؽؽان
ُجيقبفؿ « :سقبؼك وؾت اـؿجؾس طىل ما هق طؾقف ؽال يؿؽـ تلخيه ؽؿـ شاء ؽؾقشارك ومـ شاء
ؽؾقؿتـع»  :كام واؾرتح طؾقف آخرون ــ وكـت أكا مـ بع أصحاب هذا اـؿؼرتح ــ بـاء صابؼ إواذم
ـؾحسقـ ّقة :إا َ
يضطرهؿ إغ اجلؾقس ذم اـزؾاق :ؽػل معظؿ
إن اـؿؽان مل يؽـ يسع اـؿشاركع م ّا كان
ّ
اـؿفؿة اـتل كاكت تُؼام ذم اـسابع واـعػيـ مـ رجب أو اــصػ مـ شعبان أو طقد اـغدير أو
اـؿجاـس
ّ
أ ّيام طاشقراء كان اــاس جيؾسقن ذم اـزؾاق ومل يؽقكقا ـقتؿؽّـقا مـ سامع اـصقت ذم بعض إحقان
ؽؼال سامحتف ٓ« :يؿؽـ إواؽة ـبـة واحدة إغ هذا اـبـاء وسقبؼك طىل حاـف ؽؿـ أراد أن حيصؾ طىل
ًًرا».
مؽان ؽؾقحرض مب ّؽ ً
ّ
ويدل هذا إمر طىل َ
إهلل وٓ يشبف ما يؼقم بف اـبعض
أن اهلدف مـ إؾامة تؾؽ اـؿجاـس هق هدف ّ
اـامرة يدطقهنؿ ؽقفا حلضقر اـؿجؾس اـذي س ُقؼام ذم حسقـ ّقتفؿ أو
مـ تقزيع بطاؾات اإلطالن طىل ّ
حلضقر جمؾس ؾراءة دطاء اــدبة ذم يقم اجلؿعة أو اـدطاء كذا ذم ـقؾة اجلؿعة :كام ويؼقم اـبعض بنـصاق
اإلطالكات اـداطقة حلضقر اـؿجاـس اـتل يؼقؿقهنا طىل اجلدرانّ :
ؽؽؾ هذه اخلزطبالت ٓ دمدها طـد
اـؿرحقم اـعالّمة :ؽفذه اـؿسائؾ هل مـ إٓطقب.
وخالصة إمر ّ
أن هنج اـؿرحقم اـعالّمة كان هبذا اــحق وـؼد كـَا كسي طىل هذا اــفج طـدما كـَا
يتؿ ؽقفا رطاية آكضباط :ؽام كان
ذم مديـة مشفد وٓ تزال هذه اـؿجاـس تُدار هبذه اـطريؼة اـتل ّ

اـؿرحقم اـعالّمة يم ِّكد طؾقف ذم طؼد هذه اـؿجاـس هقّ :
أن مـ جيؾب صػ ً
ال معف طؾقف إبؼاء صػؾف إغ جـبف:

اجلق
ؽؿسلـة جؾب إصػال هل أمر ٓ يؿؽـ آستغـاء طـف ؽؾقجؾبف معف ـغرض آستػادة مـ اـؽ ّ
اـروحل ـؾؿجؾس وـؽل يستقذم كصقبف مـف :ؽاـؿجؾس ـقس خمتصا باـرجال أو اــساء ؽؼط بؾ ٓ بدّ مـ
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جؾب إصػال إغ هذه اـؿجاـس ؼي أكَف كان يم ِّكد طىل رضورة اـسقطرة طؾقفؿ مـ خالل إبؼائفؿ إغ
جـب اوهيؿ وإّٓ
سقتحقل ووع اـؿجؾس إغ هرج ومرج.
ّ
وـؼد شاهدت بـػيس ما حصؾ ذم أحد اـؿجاـس اـذي ُطؼد ذم إحدى اـؾقايل حقث كان إصػال
يؾعبقن ويؿرحقن ذم اـقؾت اـذي كان ؽقف احلارضون مشغقـع بؼراءة اـدطاء ما تس ّبب ذم تشتقت
أاهاهنؿ ؽال يـبغل أن يؽقن إمر هبذا اـشؽؾ.
وٓ خيػك ّ
أن اـؿرحقم اـعالّمة كان يم ِّكد طىل طدم جقاز اصطحاب إصػال ـبعض اـؿجاـس
رضرا روحقا واـؽ َ
بلي وجف مـ اـقجقه :إا َ
كؿجاـس اـذكر مث ً
ٕن إجقاء
ال و ّ
إن اـؽ س ُقس ّبب ـؾطػؾ ً

ّتؿؾفا هذا مـ كاحقة ومـ
اـؿعـق ّية ـؿثؾ هذه اـؿجاـس تؽقن ؾق ّي ًة إغ اـدرجة اـتل ٓ يستطقع اـطػؾ ّ
اــاحقة إخرى َ
ؽنن وجقد اـطػؾ ذم اـؿجؾس يعؿؾ طىل تشتقت أاهان أخريـ :ؽػل اـقؾت اـذي

ؽلي جمؾس سقؽقن
ُيػرتض ؽقف أن يؽقن اـؿجؾس جمؾس سؽقت مـ اـؿؿؽـ أن يلخذ اـطػؾ باـبؽاءّ :
اـؽ؟! إا سقعؿؾ هذا إمر طىل اوطراب حال اـؿجؾس :ؽال يـبغل إ ًاا جؾب إصػال هلذا اــقع مـ
اـؿجاـس :أ ّما ؽقام يتع ّؾؼ ببؼ ّقة اـؿجاـس كؿجاـس إطقاد واـقؽقات ؽال ماكع مـ جؾب إصػال بػط
إبؼائفؿ إغ جـب اوهيؿ.
ـؼد كان هذا اـؿقوقع أحد اـؿقاوقع اـتل كان اـؿرحقم اـعالّمة يقيص أخريـ برضورة
مراطاهتا :ومـ إمقر إخرى اـتل كان يم ِّكد طؾقفا هق :بام َ
أن اخلطباء اـذيـ يتحدّ ثقن ذم هذه اـؿجاـس
أي حساب
ٓ ّ
ثؿ يلتقن ـتؿضقة اـقؾت هؽذا مـ دون ّ
حيرضون ـؿحارضاهتؿ مـ اجلريدة أو ما شابف اـؽ ّ
ؽقتؿ اختقار ّ
كؾ خطقب واـققم اـذي
ـام سقطرحف :بؾ جيري اختقارهؿ بحساب دؾقؼ وبعد اـتل ّمؾ ذم اـؽ
ّ
سقؼرأ ؽقف :كام ّ
أن اخلطباء ُيراجعقن هذا اـػؼي ويسلـقكف :ما هق اـؿقوقع اـذي كتحدّ ث طـف؟ وماهل
كحرض مـفا؟ باإلواؽة إغ ّأهنؿ ـ وؿ احلؿد ـ مـ اوي اـػ ّـ
اـؿسائؾ اـتل كؾؼقفا؟ وما هل اـؽتب اـتل ّ
واخلربة ؽلؾقم أكا بدوري بتزويدهؿ بام أراه بحسب وجفة كظري اـؼاصة وهؿ يؼقمقن مـ جاكبفؿ
بؿراجعة اـؿصادر اـؿختؾػة اـؿتع ّؾؼة باـؿقاوقع اـتل سقتحدّ ثقن طـفا :ؽاخلالصة أهنؿ ـقسقا مـ أوـئؽ
اـعاصؾع طـ اـعؿؾ بؾ هلؿ ما يشغؾفؿ مـ أمقر حقاهتؿ اـققم ّقة واـدراسة واـؿطاـعة.
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ميض ما يزيد طىل إربعع طا ًما مـ طؿري ؽفا أكا أستػقد م ّا يطرحقكف ذم خطبفؿ مـ
ؽرؼؿ
ّ
ؽبغض اــظر
صحة ما أؾقل
ّ
مقاوقع :واطؾؿقا بلكَـل ٓ أؾقل هذا مـ باب اـتقاوع بؾ أكا ُأشفد اؿ طىل ّ
()5

طام جيري بقـل وبقـفؿ مـ بحث
ّ

ؽلكا أستػقد م ّا يطرحقكف مـ مقاوقع :كام طؾقؽؿ أن تعؾؿقا َ
بلن ما ُيؾؼك

أي مؽان ؽنن أردتؿ اـتل ّكد مّا أؾقل ؽتل ّكدوا مـف
ذم هذه اـؿجاـس مـ مقاوقع ـقس مقجق ًدا ذم ّ
بلكػسؽؿ ؽااهبقا إغ اـؿجاـس إخرى وشاهدوا ما اـذي ُيطرح ؽقفا.
خاص باــساء ـتُطرح ؽقف إسئؾة وجياب طؾقفا:
ذم سػري إخي إغ مديـة إهقاز ُطؼد جمؾس
ّ

بلن ـدهيا مشاكؾ مع زوجفا ؽلرادت أن ت ِ
مقجف مـ إحدى اــساء اـتل يبدو َ
ُػرغ
ؽؽان أحد تؾؽ إسئؾة ّ
وّتؿؾـل مسموـ ّقة طالؾتفا مع زوجفا :ؽبام ّ
أن
صقمارا مـ إسئؾة تؾقمـل ؽقفا
طظ ؽلطدّ ت
ّ
ً
جا ّم ؼضبفا ّ

اجلؾسة كاكت ـإلجابة طـ إسئؾة ؽؼد شؽرت تؾؽ اـس ّقدة حقث كاكت تؾؽ هل اـقرؾة إوغ اـتل

ّ
وبؽؾ
سطرا
وسطرا
اخرتهتا مـ بع إسئؾة اـؿؼدّ مة إ ّيل :ؽبدأت باإلجابة طـ أسئؾتفا واحدً ا بعد أخر
ً
ً

د ّؾة :ؽؽان أحد إشؽآهتا هق« :ـاماا حيصؾ ذم ّ
كؾ مرة تل يت ؽقفا إغ هـا أن ّ
يتلخر أزواجـا إغ اـساطة اـثاكقة
طػ بعد مـتصػ اـؾقؾ بحقث يم ِّدي اـؽ إغ اختالل كظام حقاتـا اـعائؾقة؟» :ؽؼؾت هلا« :أوّٓ َ
إن هذه هل

اـؿرة إوغ ـزيارة هذه اـؿديـة ؾبؾ حقايل اـعامع
اـؿرة اـثاكقة اـتل أزور ؽقفا مديـة إهقاز وكاكت ّ
ّ

وهذه هل اـؾقؾة اـثاكقة يل هـا ؽال أدري ما هق آختالل اـذي يؿؽـ أن حيصؾ ذم هذه اـػرتة؟! هذا أوًٓ
ِ
أسلـؽّ :أهيام أؽضؾ ـزوجؽ ؽفؾ إؽضؾ ـف أن جيؾس مع إخقة ـف ـقستؿع إغ كؾؿتع طـ
وثاك ًقا :أريد أن
اؿ؟ أم إؽضؾ ـف أن يؼيض ـقؾتف طىل وػاف هنر اـؽارون( )6وؾضاء وؾتف ذم مسائؾ أخرى؟ وثاـ ًثا :ـق أ َن

أي بلس ذم اـؽ أ ّما إن أراد
أهؾؽ ؾد زاروكؿ وبؼقا ـديؽؿ إغ ما بعد مـتصػ اـؾقؾ ؽلكت ٓ تريـ ّ
زوجؽ حضقر هؽذا جمؾس مـ أجؾ آستامع إغ كصقحة ؽسقم ِّدي اـؽ إغ إجياد اختالل ذم حقاتؽؿ
اـعائؾ ّقة :أكا أطتؼد ّ
أن ذم اـؽ جماكب ًة ـإلكصاف».
دائام واـدطقة إـقف؟ ؽؾاماا تريد أن
وكان سماهلا أخر هق« :ـاماا تؼقم خالل حديثؽ بذكر واـدك ً

أن هـاك اـؽثي مـ اـعؾامء؟» ؽؼؾتَ « :
تدطق إـقف مع ّ
إن جقاب هذا اـسمال واوح مع وجقد كتبف هذه ؽلكا
) (3يريد مساحة السيِد أن يقول بأنه وعلى الرغم من كوهنم من تالمذته ،فهو يستفيد دما يطرحونه يف خطاباهتم من مواضيع[ .املرتجم]
مير من وسط مدينة األهواز يف حمافظة خوزستان غرب إيران.
) (6هنر الكارون هو النهر الذي ّ
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وتعرؽف ؽؿـ أكا حتك أؾقم باـتعريػ طـ
ـست ذم صدد اـتعريػ بقاـدي بؾ كتبف هل اـتل ّتؽل طـف ّ

أي اـؿم ّـػات طىل
واـدي؟! ؽؼد أ ّـػ جمؿقطة مـ اـؽتب وؾام ؼيه باـتلـقػ ً
أيضا واحلؽؿ بلؽضؾ ّقة ّ
اـؼراء» .وهؽذا أجبت طىل بؼ ّقة إسئؾة اـتل كاكت مـ هذا اـؼبقؾ ّ
بؽؾ هدوء ورصاكة
إخرى طىل طفدة ّ
وكاكت اإلجابة مصحقبة بفء مـ اـؿزاح.
أمقرا ختاـػ تؾؽ
ؽام يطرحف اخلطباء يؽقن وؽ ًؼا ـؿباين اـؿرحقم اـعالّمة ؽؾق كاكقا يطرحقن
ً

ـتؿ آطرتاض طؾقفؿ مـ ؾبؾ أخريـ :ؽبـا ًء طىل هذا ٓ بدّ مـ اإلشارة هـا إغ أمريـ ومهاّ :أوًٓ:
اـؿباين ّ
جيب اإلصغاء ج ّقدً ا إغ ما يطرحف اخلطقب مـ مقاوقع وطدم اـتؽ ّؾؿ مع أخريـ أثـاء حديثف وجيب

ٍ
حضقر ٍ
طابر :ؽال اـؿتصدّ ون إلؾامة هذه اـؿجاـس هدؽفؿ
جمرد
متابعة حديثف بد ّؾة وأّٓ يؽقن احلضقر ّ
هق جمرد احلضقر وٓ اـؿشاركقن ؽقفا هؿ م ّـ حيرضون اـؿجاـس مـ أجؾ متضقة اـقؾت :ؽقجب مراطاة
ِ
طام
هذا إمر ج ّقدً ا واإلصغاء ـؾخطبة ج ّقدً ا باـشؽؾ اـذي إن ُسئؾ أحد احلارضيـ بعد اكتفاء اـؿجؾس ّ

تؿ صرحف ذم اـؿجؾس بلحسـ وجف.
ؾادرا طىل اإلجابة ويؽقن ؾد استػاد ما ّ
تؽ ّؾؿ بف اخلطقب كان ً

وهـاـؽ أمر آخر يتع ّؾؼ بلوـئؽ اـؿؽ ّؾػع باـؿحاؽظة طىل آكضباط ذم اـؿجاـس ـ سقاء كاكقا مـ
اـرتؤس طىل
حب ّ
اـرجال أو اــساء ـ ؽفؿ ٓ يؼقمقن بذـؽ اـعؿؾ مـ تؾؼاء أكػسفؿ وٓ يؼقمقن بف بداؽع ّ
اـؿفؿة :ؽفمٓء اــاس حيرضون إغ هذا اـؿؽان ؾبؾ أاان
أخريـ بؾ كحـ اـذيـ صؾبـا مـفؿ اـؼقام هبذه
ّ
اـصبح مـ أجؾ اـتفقئة ـؾؿجؾس ؽقجب طىل أخريـ تثؿع جفقدهؿ وآستامع إغ اـتعؾقامت اـتل
يؼؿـ هبذا اـعؿؾ بـا ًء طىل صؾبـا
يصدروهنا :ؽلوـئؽ اــسقة مل يؼؿ َـ بام يؼؿ َـ بف مـ تؾؼاء أكػسف َـ بؾ ه َـ
َ
مـفـ.
كحـ
َ
وٓ خيػك ّ
أن اـؿجؾس هق جمؾس متع ّؾؼ باجلؿقع وـؽـّف ٓ يؿؽـ تؽؾقػ تؾؽ اـؿرأة اـتل ـدهيا
ؿفؿة اـتـظقؿ ؽؽقػ يؿؽـفا أن ّترض ذم مثؾ اـؽ اـقؾت
بعض اـؿشاكؾ ــ كلن يؽقن ـدهيا أصػال ــ ب ّ
اـؿفؿة بتؾؽ اـؿرأة
تتؿ إكاصة هذه
ّ
وتؼقم بؿفا ّمفا مـ ؾبقؾ ؽتح اـباب أو ؼؾؼف أو تـظقؿ بؼ ّقة إمقر؟! ـذا ّ
اـتل هلا استعداد وؾابؾقة روح ّقة أكرب مـ ؼيها وهلا امتقازات أخرى :ؽال يؿؽـ تشبقف ما يؼقم بف
اـؿمسسات إخرى مـ ؽرض
اـؿسئقـقن طـ تـظقؿ اـؿجؾس بام جيري ذم اـؿدارس أو اهلقئات أو
ّ
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تتحؿؾ ّ
وقابط صارمة بؾ َ
كؾ
خيص اــساء أكػسف َـ وهق متع ّؾؼ باجلؿقع وجيب أن
إن هذا اـؿجؾس ّ
ّ

واحدة مـ اـؿشاركات ذم اـؿجؾس مسئقـقة اـؿحاؽظة طىل اــظام وجيب أّٓ تؽقن هـاـؽ حاجة إغ
جراء تػاوت إاواق أو ما يؿؽـ أن حيصؾ
اـتـبقف مـ ؾبؾ إخريات :ؼي أكَف ومـ ًعا ـام يؿؽـ أن حيصؾ ّ

يتؿ تعقع إحدى اــساء ـغرض ّ
حؾ تؾؽ
يتؿ صرحف مـ أمقر ّ
مـ طدم اـػفؿ اـصحقح ـبعض ما يؿؽـ أن ّ
اـؿشاكؾ وـؽل يؽقن هلا اـؽالم اـػصؾ ذم هذا اـؿجال ؽفذا هق اـذي دطاكا ـتعقع تؾؽ اــسقة :وإكَف
يتؿ ّاختاا إجراء كفذا.
ٕمر صبقعل ورضوري أن ّ
وهـاـؽ أمر آخر ٓ بدّ مـ رطايتف ـ طىل أكَف يتؿ باـػعؾ أن رطاية هذا إمر مـ ؾبؾ إخقات ؼي
أكَف مـ اـؿؿؽـ أن ٓ يؽقن اـبعض مـف َـ ؾد سؿعت بف حتّك اـؾحظة ـ وهق :جيب أّٓ تُظفر اـؿرأة كػسفا
مرأى مـ اـرجال :ؽؾق كان هـاـؽ رجال طىل اـباب مث ً
ال ؽال يـبغل ـؾؿرأة أن خترج
بحقث تؽقن ذم
ً

بحقث يراها اـرجال :أو ـق كان هـاـؽ طدد مـ اـرجال ؽال يـبغل أن تظفر اـؿرأة أمامفؿ ـؿـاداة زوجفا
بصقت طال :ؽؽ ّؾام سعت اـؿرأة ـؾحػاظ طىل ط ّػتفا ِ
ٍ
وخدرها باـشؽؾ
طىل سبقؾ اـؿثال أو أن تتؽ ّؾؿ
اـذي ٓ يراها ؽقف اـرجؾ ؽسقؽقن اـؽ أؽضؾ ــػسفا وحاهلا :ؽعىل سبقؾ اـؿثال طـدما يـتفل اـؿجؾس
ويؽقن اـرجال ٓ يزاـقن واؾػع جاك ًبا ؽعىل اــساء أّٓ يتق ّؾػ َـ بؾ طؾقف َـ اـعجؾة ذم مغادرة اـؿؽان
واستؼالل اـسقارة واـذهاب :وهذا إمر ـقس خمتصا باـؿجاـس اـتل تُؼام ذم هذا اـؿؽان ؽؼط بؾ وحتّك
مـزهلـ مث ً
مرأى
ال ؽعؾقف َـ اـصرب حتّك يـقف اـرجال ـؽل ٓ يؽ َـ طىل
وإن كان اـؿجؾس مـعؼدً ا ذم
ً
ّ
مـفؿ :ؽؽقهنا ذم معرض رؤية اـرجال ؼي مـاسب كام أكَف ـقس مـ اـصقاب أن تتحدّ ث اـؿرأة مع اـرجؾ
ذم اـقؾت اـذي ؾد يسؿع بؼ ّقة اـرجال حديثفؿ.
وجيب تـظقؿ إمقر بحقث تتؿ ّؽـ اـؿرأة مـ صقاكة كػسفا بشؽؾ أكرب وك ّؾام زاد اـؽ ك ّؾام كان
أحسـ ٓ :أن ت ّتسع هذه اـظاهرة ح ّتك ّأهنا تصؾ إغ ّحد اـؽالم ذم كثي مـ إحقان :ؽحاـة اجلرأة طىل
ٕهنا أمر ـقس ؽقف إّٓ اـػساد.
آختالط يـبغل اـؼضاء طؾقفا بشؽؾ كامؾ ّ
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طبيعت يالبس اننساء يف األعساس
اـؿفؿ جدا اـتـبقف طؾقف ـ ؽؼد بؾغ مسامعل اـؽثي طـف ذم اـسـقات اـسابؼة ـ
وإمر أخر اـذي مـ
ّ
هق صبقعة مالبس اــساء ذم إطراس ؽاطؾؿقا بلكَف ُيؿؽـ ـؾؿرأة مـ اــاحقة اـػط ّقة أن تظفر طارية أمام
امرأة أخرى[ :ـقس بؿعـك اـعري اـؽامؾ] بؾ كام يؽقن ذم احلاممات مث ً
أي إشؽال مـ
ال ؽال يقجد ّ
اــاحقة اـػط ّقة ذم هذا إمر :بػط أّٓ يبعث اـؽ طىل حصقل إثارة جـس ّقة :ويـطبؼ هذا إمر باـطبع
أيضا ؽال ؽرق ذم اـؽ بع اـرجؾ واـؿرأة :أ َما ؽقام يتع ّؾؼ باـؿجاـس اـتل تُعؼد ّتت
طىل اـرجال ؽقام بقـفؿ ً

اسؿ اـؿرحقم اـعالّمة واـتل ُيؼال طـ اـؿشاركع ؽقفا َ
بلن همٓء اــاس هؿ مـ تالمذة اـؿرحقم اـعالّمة ـ
ؽؾؼد سؿعت اكتؼادات مـ بعض اـغرباء هلذه اـؿجاـس ـ ؽقجب مراطاة اـد ّؾة اـؿتـاهقة ذم هذا اـؿجال:
ؽؾؼد كاكت اــساء اـؾقا يت يشارك َـ ذم اـؿجاـس اـتل كاكت تعؼد ذم اـسابؼ ـ ذم طفد اـؿرحقم اـعالّمة ـ

تتحقل ؽقف هذه اـؿجاـس إغ جماـس
يرتديـ مالبس ُتراطك ؽقفا اـرزاكة واـقؾار واـسرت :كعؿ ٓ يـبغل أن
ّ
َ
تسبب
ٕهنا جماـس ؽرح وهور :ؽال بلس بؼراءة إشعار اـتل تبعث طىل اـػرح واـنور بػط أّٓ ّ
طزاءّ :
إثارة اـغرائز اجلـس ّقة وّتريؽفا :ؽال بلس بذـؽ اـؿؼدار اـذي يؼع وؿـ ما هق مسؿقح بف ذ ًطا :وذم أثـاء
ؼؿـ بحركات تبعث طىل اإلثارة ؽػل اـؽ
اـغـاء مـ اـطبقعل أ ّكف َحي ُرم أن يسؿع
أصقاهتـ اـرجال أو ي َ
ّ
إشؽال ذطل :وأ ّما إن مل يؽـ ؽقفا إثارة ؽال يقجد ؽقفا إشؽال ؽال يؿؽــا أن كتز ّمت ذم هذه اـؿسائؾ ما
دامت ذم حدود اـػع.
سجادي أحد جماـس اـقٓدة اـذي ُأؾقؿ ذم مديـة مشفد بؿـاسبة يقم اـثاـث
حرض صديؼـا اـدكتقر ّ
خمتصة بس ِّقد اـشفداء ؽ ّ
نن كػس اـؿقـد يؼرتن بـقع مـ احلزن واـبؽاء
مـ شعبان وـ ّام كاكت اـؿـاسبة
ّ
يتطرق وؿـ ؾراءتف ـألشعار واـؿدائح إغ مقوقع مصقبة س ِّقد
بشؽؾ
تؾؼائل :ؽاـؼارئ وبـا ًء ـؾؿعتاد ّ
ّ
اـشفداء :ؽفذه اـؿـاسبة ختتؾػ بطبقعتفا طـ ؼيها مـ اـؿـاسبات :ؽبعد ختام اـؿجؾس ؾال اـدكتقر
ٍ
أيضا كام كبؽل ذم وؽاتف؟!» ـؼد كان
أي
جمؾس هذا ؽفؾ طؾقـا أن كبؽل ذم مقـد س ّقد اـشفداء ً
ؼاو ًباّ « :
مقج ًفا كحق اـؿرحقم اـعالّمة وكان خالصة كالمف أ ّكف طؾقـا أن كبؽل ذم مجقع إحقال؟! ؽضحؽ
خطابف ّ
اـؿرات اـؼادمة».
اـؿرحقم اـعالّمة وؾال ـؾؼارئ« :طؾقؽؿ إوحاكف ذم ّ
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ؽـحـ ٓ كؼقل ابؽقا واكدبقا ذم جماـس اـزؽاف بؾ جيب أن يؽقن اـؿجؾس جمؾس ؽرح وهور
وأن يتخ ّؾؾف اـضحؽ واـؿزاح وما شابف ؽتؾؽ هل صبقعة هذه اـؿجاـس وـؽـ طؾقـا أّٓ كتجاوز احلدود
لكرر أن ما ؾؾتف ـؽؿ بخصقص وجقب أن تؽقن اـؿالبس مـ اــقع اـتل ُيراطك ؽقفا
اـؿسؿقح هبا :ؽ ّ
جاكب اـرزاكة وآحرتام ـؽل كصؾح أن كؽقن ؾدوة ـمخريـ ؽـسلل اؿ أن يتؼ ّبؾ مـَا أطامــا.
طام يت ـ رمحفا اؿ ـ
طظ أن أاكر هذه احلؽاية ً
أيضا :حصؾت مـاسبة زواج ساب ًؼا وكاكت إحدى ّ
َ

شديدة اـتد ّيـ وآـتزام واـد ّؾة وكثية اـؿماخذة ومل تؽـ تشارك ذم جماـس اـزؽاف :إا َإهنا كاكت متتعض
مـ بعض ما حيصؾ ؽقفا ؽؽاكت تعرتض طىل بعض إزياء اـؿؾبقسة ذم تؾؽ إطراس وما جيري ؽقفا مـ
طؿؾ خماـػ ـؾػيعة وتبدي رأهيا ااك ذم كػس تؾؽ إطراس :وهلذا اـسبب ؽؼد كاكت إخريات
يؽـ يرؼب َـ ذم حضقرها ذم جماـس اـزؽاف اـتل يؼؿـفا.
يـزطج َـ مـ مماخذاهتا ومل َ
أتذ َكر ج ّقدً ا ّ
أن اـؿرحقم اـقاـد كان ؾد طاد مـ اـؿسجد مسا ًء ذم اـقؾت اـذي كاكت ؽقف واـد يت ؾد
اـؿدطقيـ حلضقر احلػؾ وكان طؾقـا اـبؼاء
ه ّقلت كػسفا ـؾذهاب معف إغ احلػؾ أ َما كحـ ؽؾؿ كؽـ مـ
ّ
اخلاص بزؽاف
ؼر ًرا أن يل يت أحد أصدؾاء اـؿرحقم اـقاـد ــؼؾف واـقاـدة إغ مؽان احلػؾ
ّ
ذم اـؿـزل وكان م ّ
ابـ أختف :ؽعاد اـؿرحقم اـقاـد إغ اـؿـزل وهق ؼضبان وؾد كان مـزــا ذم مـطؼة "بقج شؿران" ؽلمسؽ
باهلاتػ وا ّتصؾ بزوج أختف ؾائ ً
ال« :يا س ٍّقد ؽالن هؾ ُدطقت أختل حلضقر حػؾ اـزؽاف أم مل تُدع؟»
تتؿ دطقهتا»
واـؿراد تؾؽ إخت اـتل تؽ ّؾؿـا طـفا واـتل كاكت تعرتض طىل تؾؽ احلآت ؽؼال ٓ« :مل ّ
سامطة اهلاتػ واـتػت إغ اـقاـدة ؾائ ً
ال« :بدّ يل مالبسؽ ؽؾـ كذهب إغ احلػؾ هذه
ؽؼال« :حسـًا» :ؽلؼؾؼ ّ
اـؾقؾة بسبب طدم دطقة أختل!» ؽؼامت واـد يت بتغقي مالبسفا.
تعؿد اـؿرحقم اـعالّمة ـ واـذي هق خال اـعريس ـ طدم حضقر
ؽجرى اـؽثي مـ احلديث حقل ّ
طؿتل واـتل هل أ ّم اـعروس تعتب طىل اـؿرحقم اـقاـد طىل طدم
حػؾ اـزؽاف :وذم اـققم اـتايل جاءت ّ
حضقره وكـت أكا ذم ساحة اـبقت ؽسؿعت صقاح اـؿرحقم اـقاـد طؾقفا وأكا ذم اـؽ اـؿؽان وهق
اجلق وتػعؾ َـ
يؼقل« :ـؼد أخطلت بعدم دطقة أختؽ أٓ ختجؾع مـ كػسؽ ـعدم دطقهتا حتّك خيؾق ـؽ َـ ّ
ما حيؾق ـؽـ؟ ؽبدًٓ مـ أن تؼؿـ بتصحقح صراز ـباسؽـ تؼؿـ بتحقيؾ احلػؾ إغ "بِر َكة ِ
اـسباع"»..
َ
َ
َ
َ
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كاكت تؾؽ هل اـعبارة اـتل استخدمفا وكان يعـل هبا حديؼة احلققاكات! يعـل :كان يـبغل طؾقؽ بدًٓ مـ
أن تعؿؾع طىل إجياد بقئة هل أشبف بحديؼة احلققاكات أن تؼقمل بتصحقح صراز اـؿالبس :ؽؾاماا مل تؼقمل
بدطقة أختؽ تؾؽ اـؿرأة اـؿممـة اـؿتد ّيـة؟ وخالصة إمر ؽؼد ارتػع صقتف باـصقاح.
تقف اـعالّمة كػسف وهؽذا كاكت صبقعة اـؿجاـس اـتل كان ُيؼقؿفا ؽؼد كاكت طىل
وهؽذا كان ّ

درجة مـ اـرزاكة واـقؾار :وكلمؾ أن يؾتزم إصدؾاء هبذا اــفجّ :
ٕن اـؿجاـس اـتل كُؼقؿفا ٓ تتق ّؽر طىل
أيضا.
ثؼاذم ً
جـبة ضاهر ّية ؽؼط بؾ ّتتقي طىل محؾ ّ
كسلل اؿ أن يق ّؽؼـا ٕن كؽقن أكثر صاطة واـتزا ًما بتقصقات اـؿرحقم اـعالّمة وأكثر اـتزا ًما بؿباكقف
حتك كتؿؽّـ مـ آستػادة بشؽؾ أؽضؾ.
ِ
اـؾفؿ ِّ
حمؿد
حمؿد وآل َ
صؾ َطىل َ
َ
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