
 
 

  ��� ���ز ���أة آ�� و����
 ���������� �����+ أن ا������ا�/ �����% أ.�����ال أه����, ا������+ و������ب �(������) ا�������أة و�&����% ه#�����ك !������ت ��������دة �%����21 1 

  ا�������أة >������� �(������) ا�������= >�����, ��&����% إ�:�����ء ا������9ء 7����� ه����6ا ا��������5ع ؟

> �  ا�2�

Iن ا���أة ا���H) ُ��#� �% آ�F= أ��م ا����ل ، و7�= >" و��ب �C� ا���= : " ا�:�ل ا��ا�/ ا�6ي ���� �= ا?د�) ه� 

 (#�Fف �% ا��Kا� �#7 Lذ� ��ًا �6را�O ا���Fد ، و��NآC R1��?ا.  

2) را�2) T� ,ح �% أ��V� (�6ر��ًا �C م�أّن �� ! �7 +  .و.� X1 أه, ا��

�ت Y�Z) ���ز ���أة #7�ه� آ�� و���� أ��م ا����ل�! ���7 وH#�ًء 7] ذ�X1 L ا�F:��ء 7� ���#7 R1��?ا 

ا���2) إ�� آ�F= أ����+ ، آ�� ���ز ����ء أن �#[�وا إ��= ، \���) أن � ����وز ا?�� >] ا�%����2 �:�ار ا���2) ، 

�ره� :H ر�9�ورة أو !��) �:� /�Hن �� أ?.  

 [  : و�1�, ه6^ ا��2�ت >��� �

  

 �  : ا�V�Kِ) : أوً

��) ا���= 7� ���ز ���أة آ�� و���� وآ���F أ��م �� ، ّ̀ �ة ودون �Z ��a إ����� >] �[#�� ، ���V�Z ����

 =�H�TZ ن أو�V�21>) ا� �7 %�F&أو ا����ل ، وا� (����  .ا�

 [C�.. ���� ا��C�2% ، و���5 ا�#[� .. و� cZف �H% أه, ا��+ >] إ�H!) ا�#[� إ�� و���� : " و.�ل أ�H ا�F�ج ا��:

 "  

�Kا� �از 1[�� �  : Rf إ�� ��H��K= أ!�د�e آ�d�ة �#�� و��ل 7

� ر5] ا< 7#= .�ل -1�C %H ,�C %7  " : i��:< ، +Cو =�� ا< 7Y >ل ا�Cأة ��ءت إ�� ر�ل : إن ا��Cر ��

 ، =Cرأ NfNf +j ، =H�ّYإ���� و �ا�#[ ��ّT< ، +Cو =� ا< �7Y >ل ا�Cإ���� ر �]#< ، [�F1 L� Rه? ik� ، >ا

�i ، >:�م ر�, �% أH�2Y= >:�ل >�� رأ� �ًk�\ ���< l:� +� =1أة أ�ت ا�� : (��! ��H L� %&� +� نIِ�َ ، >ل ا�Cأي ر

 �H�ح ا����f] ، وا���V:] 6/113 ، وا�#��O] 4/143 ، و��+ 7/19ا�2��e أZ��= ا��KVري .. ) >nو�#��� 

7/84.   

#7� ا�: "  و7% أH] ه���ة ر5] ا< 7#= ، .�ل -2 i#أة آ�وج ا�n� =1أ ^�VZN< ,ر� ^��N< ، +Cو =�� ا< 7Y [V#

 +Cو =�� ا< 7Y >ل ا�Cر ، >:�ل ر�T1?ت إ���� ؟ .�ل : �% ا�ل : أ1[�. ، �>�ذهR >�]1� إ���� >Iن >[ أ%�7 : 

 �ًk�\ ر�T1?ا " �   .2/73 ، وا�#��O] 4/142، و��+  ) 2/286،299(  أZ��= أ!�

+ ، .�ل  وH�� %7� ر5]-3Cو =�� ا< 7Y >ل ا�Cع أن : (  ا< 7#= ، أن ر���Cن اI< ، أة�آ+ ا���إذا R�Z أ!

 ,�F��) ) �#[� إ�� �����7^ إ�� 1&�!�� >�� %H ��2� e��! %� ��^ !�% ، و�= \�ه#Cداود وا��2آ+ ، و �Hأ =��Zأ

 e��� أZ��= أ!�� وا�nVار ، آ6ا >] >�/ ، و22Y= ا�V! %Hن وا��2آ+ ، وأZ��= أ!�� واH% ���= ، و�% !��! [Hأ

   ) .9/181( ا��Vري 

 [��nل ا��. ) : ���Fآ � هـ ، .أ  ����د ا�2��) ، وا1��ام ا�9�ورة - وإن َأِ�% ا����ة -و� ���ز �= أن ��` و���� و



 

:�5] وا���ه� وا�Rf�K وإن أ�#�ا ا����ة ���م ا���2) : و>] درر ا��2Vر � ّ̀ رد ا����2ر 7�  ) هـ .أ. .� �2, ا��

   .5/237ا��ر ا����Kر 

�ا�) . %Hو.�ل ا ) : �7� ا��2��+ ، و?1=  i�:V< �]#ا� ��)H ع�د ا���) ، و�+ َ�����1 2�ُّ? ��H ة�Kز �= ا���� �و

+ .�ل Cو =�� ا< 7Y ]V#ن ا�I< ، ) ا��2[�ر�ة ��ا.�Kا� �� %�{� ) :d��j نI< اة��IH ,ن ر��K� ���� ا�����ن 

 ( (Vر� �  . �#[� إ�� ا���= ، و� �&�ن f %7��| �6ة : .�ل أ!�� >] روا�) ��Y/ . و� �#[� إ���� 1[� �6ذ و\��ة ، و

 L�6H �  هـ .أ" و�= أن ��ّدد ا�#[� إ���� ، و��C�2� ,�N#�� ، ?ن ا��:�Tد � �T2, إ

  

 �ً�1�j : (  : ا�����

�#7 ���Fو���ز ��� آ�� و���� وآ ، ��V�ا� +� !����� إ�� ��H أو \�اء ، آ�� ���ز ��O�V أن �#[� إ�� و���� ���

 Lذ� %� �#� �  .وا�����d��H (V�% ، �� �+ �}د إ�� >�#) ، وإ

�ا�) . %Hَرك : ( .�ل ا�ّ��H ���7 ����< ��#��H ���َوه� ( وإن ��7, ا��أة >] ��H أو أ��رة >= ا�#[� إ�� و���� �َ�ْ�َ

#7� ا2�C:�ق ا���V 5��ن ا� %�d ( ف�K� %�� =ه�ز ، وآ���دون ا� (Hا��� |! [< Lاه) ذ��آ �، و.� روي 7% أ!�

7� ��% 7/459ا��(#] " ا��F#) ، أو ���(#] 7% ا�����) >��N �� ا���2) و7�م ا����ة >NH cس  ��V&ح ا��وا�� ، 

   .����H 10/24 ا��(#] ، وا���ا�) �� �&�) >�/ ا�:��� 7/348ا��:#� 

 [.�C�إن 7�م ��از ا����دة 7� ا���#:V) !�� �&�� 7% و���� �7م >] ا�#&�ح و�a�^ ، آ����V ، وا��V) ، : و.�ل ا�

 �#K�\ ^ر��Zوا ، Lوا��آ��) ، و�21 ذ� ، %��7� ا���ح ا�&�V� " وا� [.�C�   .4/194!�\�) ا�

  

 �ًd��j : (�����ا�  

7��� ، \���) !�9ر �2�م أو زوج ���ز ���أة آ�� �&�ن ا��) �% و���� ، ����� R�V�� ��1�H %� �5�� أو أي 

 R�Vf و��د �� +�� ��a R�Vن ا���&� �� ، ?ن 1[� ا��#` إ�� ا��#` أZّ� ، وأن  �� او �أة � � ا�� ا �+ ��� ا إذ 6 ، ه

� 7% ���5 ا���ض �n� �� ز ��� آ����� �+ ��&#= �������� ، و��.  

�ره� و� ���ز ��R�V 1[� أو :H ر���7 ا���2) إ��= ، .Tْ�ًا ���� 7� ا�9�ورة ا��] �:� �� �7 ��n� �� `��.  

�ا�) . %H1= ���5 !��) : ( .�ل اI< ، ه���aرة و����1 �% ا��H %� (��2�7ا إ��= ا��  .��Vح ��R�V ا�#[� إ�� �� �

�غ �% 7��= أي ���5 \�( ا1[�وا إ�� �}�nر^ : وd7 %7��ن أ1= أ�] c)Hم .� C�ق >:�ل Vا� �، ) � ا���1) ا��اّل 7

 =��:� +�و^ أiV1 ا���� ، >�� +   .1/97 ، و6aاء ا?��Vب 7/459ا��(#] " >

 %��H�7 %Hة : ( و.�ل ا�واء ، ?1= : .�ل >] ا���ه���a ��1� ا�F�ج ���ز ا�#[� إ��= #7� ا�H �O�C [< ض�إذا آ�ن ا��

)V#�< ج�Fورة ، وإن آ�ن ���5 ا��أو ���5 5 ، L] أن ��ّ+ ا��أة ��او��� ، >Iن �+ ���� و�Z>�ا 7��� أن ��

 %7 ��او��� ا���, ، و�(TH l�^ �� ا���Cع إ� +j ، (= ����وا �#�� آ, \]ء إ� ���5 ا����2� ����V�T و�� 

   .245/ا���ا�O) ا���Oc) ص:  ، وا1[� 5/237رد ا����2ر ) ���5 ا���ح 

 [� %� =d�ِو ) ����� �\�V�ُء ) و��#�Cو�5ء وا [< �d1و�� أ l��� (��Z . �]1ب : أ�V�?6اء اa1/97.   

�^ ��H  - %7:��د ا��] VC| ذآ�ه� - و��ل 7� ��از ��اواة ا���, ���أة : .�ل �2�� >}اد #�H ري�KVروا^ ا���م ا� ��  



 

 i��. ، ذ��� i#H ���Hَ�ا� ) :+Cو =�� ا< 7Y >ل ا�Cو �� رn�1 �#آ ����+ ، و1�د ا�:�K1�1:] ا�:�م و ، 

 (#��5/196(��+ : ، وأZ��H =#�2^ 7% أ1` )  >�/ ا��Vري 10/136و6/80أZ��= ا��KVري ) وا���!� إ�� ا�� ( ،

  .!�% �2Y/ : و.�ل  ) 302-5/301( ، وا����6ي )  �� �7ن ا����Vد 7/205( وأ�H داود 

 =��:H e��( ؟ >�/ ا��Vري ) �Hب ه, ��اوي ا���, ا���أة ، وا���أة ا���, : ( و.� ���+ ا���م ا��KVري ��6ا ا�2

10/136 (   

 ��! %Hم : " .�ل ا��2>� اn�� +� ��1س ، وإ��:��H =#� أة�, ا����اواة ا��� +&! 6Z{ري - و��KV#] ا��2&+ ، - ���H 

�!���ل ?ن �&�ن ذ�V. L, ا���2ب ، أو آ�i1 ا���أة �T#� ذ�H L�% �&�ن زو�ً� ��� (�N��ً� ، وأ�� !&+ ا���أو �2  :

 Lذ� ��aو ، ����H ّ̀ �ره� >��� ���| ��H#[� ، وا��:H ر�#7� ا�9�ورة ، و�: R1��?اواة ا�>�/ ا��Vري " >���ز �

)10/136. (  

  

 �ً�Hا����دة : را  

1��Y ���<���� =إ�� �5] ا�#[�:2:�ق �% ��5ع ���ز ���أة آ�� و���� >] ا����دة أداًء و�cً�2 ، آ�� ���ز �� (.  

7� �7#�� وو��FY �����% : ( .�ل ا���� ا��رد��  �و� ���ز \��دة 7� ا��أة ��#:V) !�� �&�� 7% و���� ����

��� ا��رد�� ) .��داء � ��V&ح ا��4/194( ا�� (   

�ا�) . %H�7#�� ، : ( و.�ل ا �� : .�ل أ!�� و���ه� ا�#[� إ�� و�= ا�����د 7��� ��&�ن ا����دة وا.�) 7��� �

 ��#��H ��<�7 �7� ��% ا��:#� 7/459ا��(#] ) 7� ا��أة إ� أن �&�ن . ��V&ح ا��ا��(#]  ) 7/348( ، وا�� ����H

 ���   .10/26، وا���ا�) �� �&�) >�/ ا�:

  

 �ً���Z : ا�:�9ء  

�� و���� ����>��� ، إ!��ء �2:�ق  ا�#[� إ- #7� ذ�L - ���ز ���أة آ�� و���� أ��م .�ض �2&+ ��� أو 7��� ، و�= 

  .، و1��Y) ��� �% ا���9ع 

7� ا�:�9ء �Cاًء ��Hاء ، ���2ده�� >] 7) ا�2&+ ..و |V�#� . أ!&�م ا����دة �ر : ا1[��K�رر ا��، ) 5/237(ا�

 (�Oc�ا� (��) >�/ ا�:��� ) 244/ص( ا���&� �� (��  ) .10/26( ، وا��

  

 �ًCد�C : ��a n�ّ��ا� [VTذي ا����ة ا�  

��= أ��م ��2ر��� ، ���م ر�Va= - >] إ!�ى ا��وا���% -��Vح ���أة V� �� ذي ا����ة ��a n���ا� [VTي أ��م ا��V�ُ أن 

 ��#� =  .>] ا�#��ء ، و�= أن ��ى ذ�L آ

 [C�i ا��آV) و�VT] ا�����a n� ذي ا����ة ا�#[� إ�� ا���أة إ�� �� >�ق ا���ة و�2: ( .�ل ا���� أ�H ا�F�ج ا��:

�ه% �fا>�ن 7�&+ H�H %� +&9�l : ( >] إ!�ى ا��وا���% ، ?ن ا< ����� .�ل �H ح�#� +��7 �ا�#�ر ) ��` 7�&+ و

�+ : (  و.�ل ����� 58:V. %� %�66ن ا�k�Cذ�1ا آ�� اN���< +� ا?�Ffل �#&+ ا�2ُH 59: ا�#�ر ) وإذا |��Fا�� ��ل 7< 

 ^��aو ���Vا� %�H. 



  

� ا< .�ل أV7 �H : مca وه� +Cو =�� ا< 7Y [V#أزواج ا� (V�f �Hأ +�!.  

أو ا�F�ّ, ا��6% �+ �[��وا : ( !&�= !&+ ذوي ا���2رم >] ا�#[� إذا آ�ن ذا \��ة ، �:��= ����� : وا��وا�) ا?Z�ى 

    31: ا�#�ر ) 7� �7رات ا�#��ء 

� ا< V7 [H? ,�. :أة�م ؟ .�ل ��� �(�] ا��c)ا� %� ��Cم :  رأ�ذا آ�ن ذا \��ة >�� آ6ي ا��2I< ، %�#C ��7 �H إذا

 ����� =��:� ) : +� ا?�Ffل �#&+ ا�2H 59: ا��) ا�#�ر ) وإذا   

: ( أ1= آ�?�#V] ?1= >] ��#� ا����V >] ا����ة ، وه� ا���#� ا��:�9] ���2ب و�2��+ ا�#[� ، و�:��= ����� : و#7= 

 >��N ا�(cم ا���a ,F� ا����R�� c< n ا����Cر �#= >] 31ا�#�ر ) F, ا��6% �+ �[��وا 7� �7رات ا�#��ء أو ا��

7� ��% ا��:#� . \]ء  ��V&ح ا��7/349ا�� �ب 7/458ا��(#] : ، وا1[�V�?6اء اa1/97 ، و.   

  

 �ً�H�C : ا����ة +��7  

 ��2ر��� ، و�&�1= � أَرب �= >] ا�#��ء ، و� ��F% ?��ره% ، و���ز ���أة أن ُ�[�� ����+ ا����ة �� �[��^ أ��م

�ا�) : و�= أن ��ى ذ�L آ= �#�� ، .�ل . %Hا " : ����ُ �و�% ذهiV \���= �% ا����ل �ِ&Vَ� ، أو 7ُّ#ٍ) ، أو ��ض 

 [ّTKؤ^ ، وا��H ..���� =��:� ، �]#م >] ا��ة �= ، >2&�= !&+ ذوي ا��2��\ �أو ا���H���a %� : ( � ، وا��e#K ا�6ي 

 (Hس ) أوِ�] ا�ر�V7 %Hأو�] ا���2) إ�� ا�#��ء ، و.�ل ا ��a 2] �#= ا�#��ء ، و7#=  : أي����ه� : ه� ا�6ي 

  ) .أي �:�رة 7� ا��T�1ب ( ا��e#K ا�6ي � �&�ن #7�^ ا���1ر 

���ف أ�� ا�#��ء >�a +&! =�&2�^ ، ا�6ي � أرب �= >] ا�#��ء ، >Iن آ�ن ا��e#K ذا \��ة و : و7% ���ه� و.��دة 

 i��. (�O�7 ل : ?ن���ا� %� (Hأو�] ا�ر ��a %� =1و�+ �e#K >&��1ا ��Cو =�� ا< 7Y [V#أزواج ا� �7 ,Zد

NH iر�H ، وإذا أدH�ت أدH�ت dH��ن ، >:�ل V.أ iV.أة أ��1 إذا أ�ا� i�#� وه� +Cو =�� ا< 7Y [V#ا� �#�7 ,Z�<

�Y [V#ا� +Cو =�7�&+ ه6ا : (  ا< 7 %ّZ�� �  .روا^ أ�H داود و�a��V�2< . ^^ ) أ� أرى ه6ا ��+ �� ه�#� ، 

 �Vا� �V7 %Hل ا�. : =V�� ��! (:ِKا� [< e�1Nة ا����H e�#Kوإ1�� ا�� ، (Y�Z (�!�Fف >�= ا���ا�6ي ُ� e#K�ا� `��

Iذا آ�ن آL�6 �+ �&% �= >] ا�#��ء أرب ، وآ�ن � ��F% ?��ر ا�#��ء ا���أة >] ا��% وا�&cم وا�#[� وا�#(�) وا��:, ، >

+ �+ ��#� ذ�L  ، وه� �% Cو =�� ا< 7Y [V#ى أن ا��� ��a� أو�] ا�رH) ا��6% أ�H/ ��+ ا���Zل 7� ا�#��ء ، أ

 =V�2H �ا�#��ء أ� �ن وَ>ِ�+ أ�c�a (#Hا �T� =��C ��< =O��1 � ، ا���ح 7/463ا��(#] ) ا��e#K �% ا���Zل 7

7� ��% ا��:#�  ��V&348-7/347ا� (   

  

 �ً#��j : ��d� �����ُ �  ا����ز ا��] 

  .و���ز ����ز ا��] � ُ����� آ�� و���� و�� �[�� V��aً� �#�� أ��م ا?��R1 ، وا���� >] !:�� أ>9, 

� ����ن : ( أ� ��ى أن ا< ����� .�ل  [�cا�#��ء ا� %� �7��% �#�ح أن �9��a %�H��j %� وا�:�ا7 `�< �ً!�&1

 %�� ��Z %FF���� وأن (#�nH ت���V�� (ا�) 60:ا�#�ر�. %Hل ا�. ،  ) : �]#��H سNH � ��d� [����ُ �ا����ز ا��] 

� ����ن 1&�!ً� : ( �#�� إ�� �� �[�� V��aً� ، �:�ل ا< �����  [�cا�#��ء ا� %� ��Vس >] ا��) ، .�ل اH% 7) وا�:�ا7

 : ا��) ا�#�ر ) و., ��}�#�ت �(99% �% أ�THره%  ( 30: ا�#�ر ) ., ��}�#�% �(�9ا �% أ�THره+ : ( .��= ����� 



 

� ����ن 1&�!ً� ، ا��) :  ، .�ل 31 [�cا�#��ء ا� %� �و>] ��#� ذ�L ا���ه�ء ا��] . >#�� ، واd�C#� �% ذ�L ا�:�ا7

 ����� �7� ��% ا��:#�  ، ا���ح 7/463ا��(#] )  ��V&348-7/347ا�.   

  

 �ً�C�� : �<آ�� ا���= أ��م ا�&�ا  

� أه, ا��+ >��� ���ز أن �[��^ ا����) أ��م ا�&�>�ة �Zا :  

�ا�) . %Hوا���6) : ( .�ل ا (�و!&+ ا���أة �� ا���أة !&+ ا���, �� ا���, �Cاء ، و� >�ق �H% ا�����% ، و�H% ا���

�% ا�����% و�H% ا���+ وا��6] >] ا�#[� ، .�ل أ!�� ، آ�� � >�ق �H% ا����9 : � �ذهH R�l ا�#�س إ�� أ��1 

 �� %�! ��V:� �أي � �&�ن . ( Z��ره� #7� ا����د�) وا�#T�ا�1) ، وأ�� أN< �1ذهR إ�� أ��1 � �#[� إ�� ا�F�ج ، و

! [< �#7� ا���دة إ (]7� ا���رة ا��(ّ �ّ��C ��1? (H�. م��ت ا�9�ورة آ�� �:ّ�. (  

��7�# #7� ا���6) ، : و7% أ!�� روا�) أZ�ى . ��&� � (�، وا?ول أو�� ، ) أو �O��1% : ( �:��= ����� .. أن ا���

 �+ �&ّ% �V��2% و< +Cو =�� ا< 7Y [V#��1ء ا� �7 %Z�?ن ا�#��ء ا�&�ا>� �% ا����د��ت و�a�ه% .� آ% �

� .���O�7 i) ُأ�ْ�ن ��2Hب ، و. : i��:< ، ���N�� (ل : ��ءت ���د��Cر (�O�7 i�N�< ، �V:أ�7ذك ا< �% 67اب ا�

 +Cو =�� ا< 7Y >ا .. (Vaأ�] وه] را [ّ7 i�� >�i�N - ��#] 7% ا�cCم - ، وذآ� ا�2��e ، و.��i أC��ء .

�� ؟ .�ل ُYِأ +Cو =�� ا< 7Y >ل ا�C+ : ر�1 . R�2و?ن ا� (�� �H% ا������ ��H% ا����ل وا�#��ء ���#� 

 �وا�R��< (��6 أن � �iVd ا��H R�2#��� آ����+ �� ا��6] ، و?ن ا���2ب إX#H R�� ��1 أو .��س و�+ ���� وا!

 ���#�.  

 ����� =��. ��N< ) : %ّ�O��1 ا�#��ء ) أو (7�7/464ا��(#] . >��2�, أن �&�ن ا���اد �� ��V&ح ا��ا�� ،  %�� 

  . ����H ا��(#] 7/351ا��:#� 

�2/ #7�ي أن ذ�nO�� L ����� ا�#��ء وإ1�� ��ء ��9��H� ����Vع ، >��1I ��) ا�O��9� ، : ( .�ل اH% ا���H] ا����&] Tا�

   .3/326أ!&�م ا�:��ن ) إذ >��� Z��) و�7�ون 5���ًا �+ ��وا >] ا�:��ن ��� 1[��ًا ، >��ء ه6ا ����Vع 

 [Cل : ( و.�ل ا����:< ، (�وا��6هR أ��1 آ�����) ، وا���اد �O��#H% ���� : وذهR ا�KF� ا��ازي إ�� أ��1 آ����

  .ا�#��ء ، و.�ل ا��� �2��ل 7� ا��V2�Cب 

� �&�د ��&% ا!���ب ا�����ت 7% ا����6ت : j+ .�ل  =1I< ، س ا���م�#��H |<وه6ا ا�:�ل أر " [Cا��� ���F�19/143 

.  

< �إن آ�ن ذ�L ا�:�ل أر>| >] ز��L\ c< ، +�1 أ1= أو�� ، وأآd� ر>:ً� ، وأ7[+ ���ًا >] ز��1#� ه6ا ، : }اد .�ل �2�

�i ا�����ت ���6��Hت ، و���i&H ��وف ا���2ة �Z�< ، %���C�� ��% أ����N+ أ�VCب .�ه�ة ��.��) >] �a� cHد ا���

> �1I< ت�H��T��H ء[� %�#7 %�H���!ا /VYأ e�2H ، ن��وإ�1 إ��= را� .  

  

  : �7\�ًا 

 ���7� ا���أة أن �&�� و���� وآ���F !��) إ!�ا��� �2��H أو ا����ة ، و�2�م 7 R�� - Lذ� � �V` ا�#:�ب - #7

 +Cو =�� ا< 7Y >ل ا�Cز�% ، �:�ل ر�F:ز�% : ( وا��F:ا� `V� �� ��#:R ا���أة ا�ُ�2��) ، و ( 



  

��i ا��dب �% >Iن ا!���i إ�� �C� و���C ، ل إ�������ا� �1[ %� i::2و� (��� i1أو آ� ، ��H�:H ل���ور ا���� �

 i��. ، ��#7 >ر5] ا (�O�7 e��7� و���� ، �2 ��Cل : ( >�ق رأ�Cت �� ر���و21% 2�ُ �#H ون�ن ���Vآ�آ�ن ا�

7� و���� ، >Iذ ��H�V��i إ!�ا�1 �C �1ذا !�ذوI< ، +Cو =�� ا< 7Y >ا ^�#Fا ��وز�1 آ� (  

��أة أن ���� و���� ���2) آ��ور ا?��:H R1���H ، و� �9� ا���Tق ا����� �����H : ( .�ل ا���n�ي !&��) �#7+ �

7� ا��6اهR ا?رH�) ) ، و>] ه6ا C�) ��>� ا���:) وا�2�ج  =:F1/645 ا�.   

��أة ���� آ�� و���� وآR�! ���F ا���TF, ا� /T� ت��! (7�= ا�F:��ء ، و!�ر^ ا����ء ، ه6^ �� X1 6ي�

7� ا���أة " !��) ا�آ�ا^ : " و�&% �N�� i�:H) أZ�ى ����ة ��H#[� وا�ه���م ، أ� وه]  ��V���H ض�F� [ا��

  ا����) آ�� و���� ، >�� ا�2&+ >] ذ�L ؟

  

  !��) ا�آ�ا^ : ا��2دي �7� 

 ����) ، ��H iF��Z د�% ا�cCم ، و���دت 7� ا< ور< ، =��C�H i5�l ا?1[�) ا�����) أ!&��ً� ��O�ة ، و.�ا%�1

 iC��9 إ�� إزا!�= 7#�ة 7% و��^ ا�#��ء ، و��ر�VH ا��2ل ,Yو ,H ، ا���2ب %� (�و�#���V���H i ا���أة ا���

5�ه% أ�Cأ أ�1اع ا���� وا�:�� وا�ره�ب ..  

 (�Hد ا?ورcVا� l�H [< ت�V:#��ض H��9% إ�� ا��6اء ��رة ، وا����ض ��cCم أو و��.. آ�� !�ij ���9:�ت �

+ ��رة أZ�ى Cو =�� ا< 7Y ل�C�ا�..  

7� �ّ#�� !�Tل ا?ذى ا�6ي � ُ���:= أن  Rوإزاء ذ�1I< L= ���ز ���أة >] !�ل ا�9�ورة ا��] ���ّ:% >��� أو �(

7� أ�� �&�� و����  (#�F  .ي ر��ل ا���ء ، وإن ا?H 6Z:�ل ����ح أو�� �% �����5 �

و�k% ��ز ���أة آ�� و���� وآ���F >] ا��2�ت ا���:��) ا��] � �T, إ�� !� ا�آ�ا^ ، >Iن ��از آ��F�� ?ذى 

���F1 [< ��:2 أو د�#�� �% �Hب ا?و�� ، Y�Z) إذا آ�ن �C ��H�:1��c�� ��5وزة ��>��ن !����H 7% رأ��C ، أو �

7� ذ�L أه, �}دي ��H إ�� 7�وان 7��� ، وا�9�و X1 ��ره� ، آ�:H ر�9�ورة �:� /�Hا��2[�رات ، و�� أ /�V� رات

 +ّ[�ف وا���5 ا�6ي ���� >�= ا���أة ا����) .. ا��� ���و� �#V(] ا����ه, >] ه6ا ا?�� و��R إ!��ن ا�ّ�:

T�ُ � �2�2Y ورة�9i �(��ه� !�� �&�ن �:���ه� �T! [رب وا���ا.� ا�������H ر�V�7��!V= ا���ى و� ا�9ّ�� وا

  .وا�Kَ�ر 

 |�!�����H (#�nا� �� Lز ��� ذ���� c< ، (��و!�e ��ز ���أة آ�� و���� وآ���F >] ا��2�ت ا��O�#d�C) ا���:

#7� ���� ا�F:��ء ، �:��= �����  R1��?ل ا���إ���ره� أ��م ا� �����% ز�#��% : ( وا�2] ا�[�ه� ، إذ �2�م 7V� � (

��7 إ�� ذ�L و���م و��� (C�� (��! ورة أو�ص. د 5 %��% و�Nو�, ا���ه�V�ا�2�1ل ا� %�H (�  239/!��ب ا���

 ��2� �#�V1 �� ا< 7Yو %��/ أ!�ال ا���T� وا< ا���}ول أن.  

�  ا���� �2�� ��Y/ ا��#�
  
  

 


