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        موقف الشرع من الرتبية اجلنسية موقف الشرع من الرتبية اجلنسية موقف الشرع من الرتبية اجلنسية موقف الشرع من الرتبية اجلنسية 
  

 ا��
	 إد����� إ�� ��� ��� ���ض آ���، � ���� �������&�ب �$#"! ا� ���� ا�
� '$( �، و(���"
:' ه9ا و� �8ال 56 ا4و��ط ا��2���، )�1 ن + ��/ ص�اع ا����ه+ ا� 

�، و��@���ت/، و�< �ر�/، وآ�> ُ�
�ض، ����� ���+ ا� ���� ا�
��A (5 )�لBأ�

�ض ��@���ت��� �  .وا��< ا������

  
ة و���+ �F� مB�Hا I�
وت� �5 هO9 ا4ز�� �M' ص�ا��ت�� 56 ا��� �L ا���"K، ا�9ي �

�Hا '
انً� @�ور�ً� �"
��دة، �6�R ����� و��< أداء )��ة، )�< ج�� �����Bم ا� ���� ا�
 �����
و أن ��Mن ���ً� 56 ا� ���� ا�� � /FUا� V ب ا�#��رة 56 آ��6 ،���
 إذا -ا�&
��W ا� 

 ���
���6 ���ء، وا�� ���ر، و�� � 
"^ �F[�ء ا�\�ج�، وا�\�	 وا���Uس، -ص!Z ا�  
�، و����ا��@�ء، وأ��اب � � ا�
�رة، وا�
B(�ت ا�8وج��، و`داب ا�� _9ان وا�2�' �< ا�

� 56 اB�Hم����
و ��@���ٍت 56 ا� ���� ا�� � cو���ه� آ:��، آ' ذ� .  
  

�، ��اء 56 �را���، أو ج��
�ت��، ���"
� 56 )��ت�� ا� �W�) ت��B�$Uت 'M� ا���@���ت O9ه
�6�أو )"�Fت ا�
"K وا��\�@�ات 56 ا����ج، أ�F:ت ا���  .و ا��� 

  
�6�، وإن �F:ه� ت\$�' )�ص' 56 )��ت�� ا� �و�< ه�� e6ن إث�رة ه9ا ا���@�ع �< هO9 ا��ج�
�8�6 �< ا� ��L 56 أ��اب ا�FU/ وا�\�1 ا� 5 ت \ث �< هO9 ا���@���ت  آ�ن � �

cأآ:� �< ذ� g�� �  . ا��hص
  

� ه� ��ض ص����� ا��2ب، أ�� إذا آ�ن ا��F$�د �< ا� ���� ا��� �����6� ا��F:ا��ت ا�
ون���jت�K ا���\�6� وا��&�ش�، و�� � 
"^ ��� �< ��Uه�K ا� \�ر، وآ&> ا�
�رات، و�� 
 ،�� ا������\@�Uإ�� ا�$�ر ا� �� �O �< أ)�ال ا�
B(�ت ا��hص�، إ@�6� ���
أ�� اk ت

 K��Uا��2ب أن 9�6ا ����ع و���ه� �< ا�F[��� ا� 5 آ�نl و� ت8ال ��@L ص�اع ��
� 56 اB�Hم����� ا���� ��� /� �)B� ش��ً�، و�.  

  
 ،>�
� K"

�<، أو �� +���� ^"
� � ت ����وأ�� ا�\�1 �< ا����+ وا��
"e6 ،Kن ا� ���� ا�
 ��6�F:وأن&# / ا� ،O56 ��اد 'Mر�5 آ� �����F ا����+ ا���:�� و)��F6 ��' ه5 ��اد ش���

Wو�� O�� وت ،�� ا�&����، و� ��O إ��م وا�ج ������"
' اB�Hم �< �Bل ا�روس ا�
 � ووا�n ا�\M��6 ،5' �&�رك 56 ه9ا ا����ء ا�:56�F ا5�B�H، وأ�� ر�R ا� �����ا��

 ������ 9�6ا �< شoن/ - �$�رة ��ص� -ا�����د �
�<، ُت��L �6/ هO9 ا����W' ا�\� +���� 
� �< �Bل ��دة ا4)��ء إث�رة ��@���ت � ُت\� �F��ه�، وآc�9 ت����ر�g هO9 ا�F[��� ا�

 '� ،�����ه� ا��q � �$"!؛ e6ن آ:��ًا �< إن�ث ا�\��ان�ت تF ' ذآ�ره� �
 ا����ر�� ا�
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� اHن��ن��، و� �$"! 

	 ا�\&�ات وا�\��ان�ت ص�2ره�، وه9ا � ����V ا�#��� ' Fت
��� �ً�:� .  

  
� آ�نl ج8ءًا �< )��ة ��eل إن ا���اجL ��ا(L ا�4� 56 ���ة ا������ أن ا� ���� ا��� 


�<، �oت5 ا��ج' ��oل 56 � l)و� و ،>�
رس �� r hت � ،l)ا�� cن 56 ذ���اHن
�، وتoت5 ا���أة ت�oل دون أن ���
�� �< ذ�c )��ء أو ��'، وا����ل ����� ا��o� ����ا��

�، B6 أدري �� ه����� ؟���V، وإذا �K تM< هO9 ه5 ا� ���� ا�����  5 ا� ���� ا�
  

        احلكمة من تركيب الشهوة اجلنسية احلكمة من تركيب الشهوة اجلنسية احلكمة من تركيب الشهوة اجلنسية احلكمة من تركيب الشهوة اجلنسية 
  

 �U" hا�&��ات ا�� �#�� �"� �"�ك اHن��ن، وت \KM 56 آ:�� �< - آ��ع �< ا�� Bء -ت
� ا�� 2"2"� 56 ��^ ج9ور آ��ن/ ا��&�ي، ) � إن/ ر��� � � \�ك، U��
ت$��6tت/ �وا6
�� ا�

ش����� آ\�ل ا�\��ان، وه�� �oت5 ا��� ��� ���ر و� ���
1 إ� �"� ��اده�، و56 ���' إ
����6��ره�، وُ�ْ"�K ان� R�]�� إ�� درج�ت ا�$��\�< : ا�&�ع ��M"�� ��\� <Z"M�ُا� L6� 6

  .ا4��ار، وإ� )# / ْZ�h��h� 1ج�� إ�� درآ�ت ا���6"�< ا4ش�ار
  

م ا�واL6 ا�&����، وأشه� �[�ًء،)oآ ����� وأآ:�ه� ت��tMً� 56 ��^ و�oت5 داL6 ا�&��ة ا�
 و���� ا�ُ��اد 56 ���8ة )V ا���Fء �� آ��ى ��ا8W -ا���Mن اHن��ن5؛ ��$ZV ُ�$�رة ا�

�nU( " : 5 ا�9ات، و)nU ا���ع، ��
��:  �&���ZF ا�
���j< ا�
���F<-ا4)��ء ��أن ا��&�ط ا�
� ��Fء أو ��6ء،�o�� �� �yن��ن، و����W ا4ج��س ا�\��ان���e6ن/ :  e6ذا ت�(>، أو أ��^����

� ����Fة وا�
�> آر��< وا(��< �"�&�ط ����د ا���ع �����Uء؛ �9ا ارت�#l ا����ر�� ا���
�5 �< ا� �(> ��ان�Fد إ���� ���
:ً� ��� ��Fة �� ت\�"/ �< : ، e6ذا ($�Z اHن��ن 56 إش�����"ا�


' ا����� (�ام اHن��ن ��/ ا�
�> 56 ذات�� ���Fء ا���'، وا� ��ار ا���ع، آ\�ل ا�#
�م�� K� 
 آ�� ه� �
"�م -إ�� ا� ��رO، وإن�� ج
"/ ���8ة ت"! ��Fة إ�� اHش��ع �\nU ا�9ات، وا�8��2ة 

ر �< ا�&rh ت" �ً�W�F�B ت
"Kt، ��2ض ا�� ��ار و�م -$� ،<Z"M ���� ك 6#�ي�"� 
�����ه�ا���، :  وآ' �� �"\^ ���ا�نF#�ع، و�< ه�� ���j أن ا��ف ا���4 �< ا�8��2ة ا�

�K ���8ة � �
��رة ا4رض ����، ا� 5 أراده� ا����� "ا���Fء " آ�)ة ر��8� @�ور�� 

 ج�'� Bًارث ���6 ج�� ���< ذآ� وأن:� �"� . ��م ا� 8اوج �jء �"� ه9ا ا� $�ر (�م ن���و

ود ا�4( >�@ ،� �( ��ص ا���\"� ��5 آ[�ورة إن��ن����ة أ��س ا� �اص' ا�
���Mن ا�ج ���5 ا���Mء ا����56  �� ��� ��ره� �����]
  . ا�

  
K�4ت وا�_Uا� 	
� O�Z�� أن �� ت n\"�ُ و�< ه�� : ������< ا� 9Fار ��أ ت�آ�V ا�&��ة ا�

>�\ �� ت�F U إ�� ا�&��ة ا����:�؛ إذ � : آاL6 أص�' ُ�ْF�F\ن5 آ��أ ا��ج�د اHن�� <��h�
$�Hا ��"�� K أن ت >M�� K\ Fا� 5 ت ،��ب ا��&�ي ��< زوج�< ���2 داL6 ا�&��ة ا��"\

� وا�"9ة
)�اج8 ا�� : gU��#���U�ْ� L، و(�ة ان����6، و�� أْ@5َU �"��� �< �&��� ا�� 
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 Oن5 56 أآ�' ص�ر��اHن��ن��، و)ود ا�9ات ا��Uد��؛ � �"~ أ($� ��jه� ا� ا�' اHن
��hا� K�"
� ��< شh$�<، آ�� (�ل ا��Mا���� : } … Z>�ُ�َ ٌس��َ�ِ Kْ َُوَأْن KْMُ�َ ٌس��َ�ِ Z>ُه … {

56 ���� ]187:ا���Fة[ �� ا�&��ان�� ا�[�ور�)B
� ا��hت�� هO9 ا�
، و��9ا ج
"l ا�&��
 ���"� l�Zورت ،���
ا�#��t؛ ) � � �LF 56 ا��gU ا� \�Fر دا6
��، )�1 ��رآ �� �9آ� اk ت

�� ��� �� "
� �< ا�8وج�<، ا4ج� وا�:�اب، وجF�6� ا�h"^، �' إن �$�رت�� ا�&���� ا�� 
 ���� ا���F
� �"� ا��اج!، وُ�ْ� :��ٌة �< آ' �� ��hج �< : وا� 5 ������Aه�ة �< ا��


ِ"Kَ ���[�ورةُ6 ،���أن ا�&��ة : ا����"�<، و�� آ�ن k أن �h"^ اHن��ن �< �$�رة ن
� أص"�� ���n( >� g ا�&�#�ن 56 ش5�����، و�#"���ت ا�
ء، وأن�� �< �� \��ت ا�&��

>�  .ا�
  

مFء �"� �� ت���و :�����
1 ا�&��ة ا��ْ� �"� 5���Z ص�رة �< ص�ر ا� Zن أيe6 : ����� L#F�
 cا4ن:�، آ' ذ� �� K(ء �"9آ�، أو ا� _$�ل ا���$hاء آ�� ���� ��W�]أ� � �واء، أو ���

� ا�&����، وا���ا�9ة Z�9ا�� >�@ '�� >���qأو ا ،gUا�� �"� cاء آ�ن ذ��� ،� -ا��Fن�ن�
 ��
 ���� آ�نl ا�\�+ وا����رات؛ �' إن ��أ ا�8ه�دة 56 -56 أي ��)"� �< ��ا)' ا�

�
�، و� : ا�ن�� و�"9ات��، �L آ�ن/ �< �� \��ت ا�&������� ��V 56 ن#�(/ ا�&��ة ا�� �
  .ت�' ا�8ه�دة ���6 @�< �\����ت/

  

        اهيم اجلنسية املنحرفة اهيم اجلنسية املنحرفة اهيم اجلنسية املنحرفة اهيم اجلنسية املنحرفة تعديل املفتعديل املفتعديل املفتعديل املف
  


t أ��ًا � � K"��5 56 �"�ك �
	 أ�6اد ا��� �L ا����إن و(�ع )��ت �< ا�ن\�اف ا�

�ت اHن��ن��، ��6 زال آ:�� �< ا���س �"� �� � �� �2�ً� ) � 56 أ��A وأر(� ا���

ُ����(�< إ����  ،�6�\�� �
�ن 56 أ�#�ء �"�آ�F� ب��ا�& �اL6 ا�
$�ر � ���� �< 6_�
 K��"� Vُ��ج o#أت�ا )�ا�ً�، و� Kن�o� '��Mا� K���Fا��ا��، و� Kده�F ا� L� ،!"ا�&��ة ا��
 !�$� ���� �"M&ا�� Kjُ
�، وتْ"]
ا� ���، وُ�"!K��"� t ���8 ا�[���، وإن�� ت�M< ا��
��Zد �"�ك � gه�ن، و����وا� ���، و��#F� �ًF"�ً�، ت��/ ا�\��M6 ��]) 5���ا�ن\�اف ا�

/�A�
  . ���A ��شc أن L"Fْ�ُ ��/ ص�)�/، و� �ب �< ت
  

" أ�M6ر، و`راء ا�#��V ا����دي : إن أ�#� �� l���ُ �/ اHن��ن�� 56 ا��Fن ا�
&��< ا���Bدي
  �6و����، و�� ص�)��� �< ��jه� ت\��� ا���أة، وت�L�� ��)�F� ��6 ا�\�'، "��

>� ����

 ا�\���< ا�� 1� ا4و�� وا�:�ن��، )�1 ان F��A >� 'F/ آ:�� وا� #�ر ا� 5�F ا�\
 �� إ�� ���ر��ت ج������@ �� ا���\�6� �< آ�ن�� ش9وذات �6د������< ا��"�آ��ت ا�
� و�9ه���، ) � إن ��M6 دئ��إ�� آ�ن�� � �_A�� ��، و�< آ�ن�� ان\�ا�6ت �"�آ��j��

�
 آ:��ًا �< )�� � ������ وا���Uا�� ���]F56 ا� Oث��oت ���h@ث��oت ���h@و K "
 " أر�#�F6 ،5��5 أو ج�Uآ �ب ن /Wذآ� `را >� �"h� د�M� � � ( ،�U�"U56 ([��� ا�

ًا ��Fى ا�&� -��ج �"� اHن��ن�� ا��
�ص�ة Z��� - ره��\� ،�]\� ������ات ج�U � 
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� ا�M����B� >� '"( ،l �"�ك اHن��ن ا�
�م ��� ��ا)' "]
ْ� '��F� 56 \1 �< ا�"9ة�ا�
��� /t�� أْ�#�ر��، �< َنَ&�ذ ا�
F' اHن��ن5، ��� ت����UA F� �"� ����)o6 ،�U" hا�� O

ر F� ،KهFن Kر@�/، وأ���
� l�� >� /ج�اءت V��� �)B6 ،���"��، وا�U#� ا����ا�
�Fل ا�
/Wراq K�
���/، وت&��� Kد� >� �)� ��.  

  
�ه� 56 ���د�< �"K ا��gU و�"� ا���K �< ا� �Fد �
[� K��6oل أ�M6رO، و@
> تoث�

� ��ث�ة 56 " �6و�" ا��
�ص�، e6ن �
	 ا�را��ت ا���ان�� ت&�� إ�� أن �$hش Oر�� ���
gUا�� K"� : 56 ا4و�� ��$h&ا� Kه�j56 ن �� 
� �8ال ا��/ ���Fً� 56 أذه�ن ا���س، وُ�

>���Uا�� >�$ hا�� ��W�) .  
  

� ا��
�-إن �< ا�[�وري ��B�H5، -ص�ة  @�< ا�\��ة ا���� ا���ش_� �< ا�[Bل ا����( 
 ��]Fا� �F� � ؛��"\� ��< �Bل ت
�' ا���Uه�K ا�&�ذة 56 أذه�ن�K، وإ)Bل ا���Uه�K ا�$\�\
 Vً� �< ج�ان�ره� ج�ن�� ���5 ����H5 �#�ءه� ا#
� @�< إ�Aره� ا��\ود، ُت����ا�

� اHن��ن، دون أن ت 
Zى )وده� � $�! �\�ر ا��"�ك ا�$hش�U" hا�� Oد�
�o� 5ن��  .Hن
 ��UA�
� ا�&��ب ا�"M&�  

  
5 �� ا�&��ب UA�
�&�M ا�����ن �< اq��ء وا���4ت وا��
"��< وا��
"��ت �< ا�����ن ا�
 rh"�غ ) � � \�ل إ�� ش�ا� >� Kه��<، و� ���� �� ا�9آ�ر، ��6 أن ��' أ)���< ا�

ًا �� �$�)V هO9 ا��&��� ا�� \�آ� ��ا(> `��، ( ا� � ���
�> واHث�رة وا�2"��ن، وآ:��
� ا�M��ر �< ا�����<U��hو� ،�� ا��ر���jوج �< ا4ن�hا� ��د ا��4ي، وا� >� .  

  
��<، ت\�' �
�� ش\��ت ��� ت��
L� 1 �< ا��"�غ �� ا��UA�
إن )��ً� @�hً� �< ا����ل ا�

ر آ��� �< اHث�رة ا�&��ان�� اF� �
��ت، ��8وجUا�ن >� ���) �ً�
��A �ً�ZU� � ��� �� 5 � ت
 ��
)�� ��UA�
 هO9 ا�&\��ت ا���&�و�ً� ت $ّ�ف �6/، و( آ�ن �< ا���Uوض أن ت
ا�#��
5 56 ا���g ا��A >� ��q^ ا�8واج ا��&�وع، �6� �"c ا����~ وا����2� ش\��ت��� 

� ���6 ������ دون آ�lٍ أو )���ن، إ� أن ا��jوف ا�( $�د�� وا��UA�
� ا�
��Aو ،�ج ����
ا���jم ا� 
"��l��( 5 دون ت\�F^ )�ج�ت ا�����2< �< ا�&��ب وا�&���ت، ��
�&�ا 6 �ات �< 
��ة Fا� ���&�� K���Uن �"� gM
ا�\���ن ا�
�5UA ت#�ل إ�� أآ:� �< �&� ���ات، ��� ��

��ت ا�\�دة وا� ��د، Uر �< ا�ن�$� �واK�4 وا��oس، �6
��ون �< �&���هK ا��\�#

  .ر��� اHه��ل و�م ا�����ةو
  

�5 ا�9ي ��' �/ ���K ا� M"�>، : ا4ول: إن ا�&�ب ���t �����< �< ا��"�غ��ا��"�غ ا�
>����� �&�ة �� ا����hن 56 ا��M� �� / (�درًا �"� ا� ���'، وه9ا ��دة�! �وأ�� . و�$

�ر، و�$�! (�درًا �"� ��6 ا��"�غ ا�( $�دي ا�9ي ��' �/ ا�ّ&�ب ���K ا�M�: ا��"�غ ا�:�ن5
 K9آ�ر 4ن����"�غ ��ص �وه9ا ا���ع �< ا� ،��/، واHن�Uق �"� أ��ت/ ا��hصU�� م��Fا�

  .ا���U"Mن ش��ً� ��Hن�Uق
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� ا��
�ص�ة أن ا�&�ب �� أن ��"~ ا�\"K إ� �Uوا��� �F���
�ت ا�� �وا4ص' ا�#��
5 56 ا��


�ت ا��� ��V �< و( ت���Z �/ ا�8واج، ��6&�ب 56 ا��Mدر �"� ا��) ،+ ��ُ ��Uوا��� ��Wا
�V، وا���Fم M"� /"_ /، وا� 5 ت�ه��56  /� � )$' �"� ج��L ا����رات ا�� �)) ،/ ��UA
� إ�� ���K ا�M��ر دون ��U#ا� K��� >� 5Uج ا�&�ب ا����h�6 ،/ق �"� أ��ت�UنHوا ،/�U��

� وأFن �< ا���اه���U):�ن ا����ا� ���M\� 5 ن�ة ا��
ز��ت��، ��� �
�ن�/ أ���ء ا��ن ا��
� إ�� ���K ا�M��ر، )�1 �\ �ج�ن ��U#ا� K��� >� ل�F ت ا�ن��ن/ �< � #"���Fو� �ا�\[�ر�

�o �� 5ه"�ا �
��K ا�M��ر��  . إ�� �&� ���ات �"� ا4(' �
 ا��"�غ ا�
  

�ة 56 وه�� ت�M< ا4ز�� 56 ا��
 ا�5��8 ا��Uص' ��< ن��5 ا��"�غ، ��� أ�6ز ��)"� ج

�ف ا�&�ب ���6 � � ،�ً���Fت >��&
� وا����hة إ�� ا��&� ����h< ا���ب، �� ��ا�& ���
�/ أش�اق و`��ل ا�M��ر، إ� U، �\�' 56 ن���آ rhص��2، و� ه� ش 'UA ه� B6 ،/ ه��
� #�L ا�� ��د � � ،���
أن/ � �8ال �\ �جً� إ�� ر���� أ��ت/ 56 آ' ش�ون/ ا��hص� وا�

/�Uو أن �"� ن
� � ��6 /
�5 ش�_ً� ��ى أن/ �M"> ش��ً�، أ�� وا(��
ِ< �/ ا��"�غ ا�� K"6 ،
  . ��Mن BًUA آ���ًا

  
 ،��
� ج�دة �U)و >� � � �� ا�\��ة ا�\[�ر�
��A ص�ة ا� 5 أ�6زت���
إن هO9 ا4ز�� ا��

6� ا����8� ��< ا��"�� �"� ($� ا���� '�
��ت/ ����� 'M� L� ����< �& �ك ���6 ا��
 تoه"�ا ش��ً� ) K�6 ،K��Uنo� م��F"� ب��ه�' ا�&o5 56 ت
��5 وا�( $�دي، وا���ا�
 >�( �� ا�M��ى، 6"< �[��هK أن ����Fا ��� ���M> ا�( $�د�� وا�ج ���������� ���M> ا�
� � �ا6^ )�ج�ت ا�&��ب، ���"
��ت/ � ���� ا� ��� K�Fو� ،Kو��ا�5 )�ج�ت� L� �
�ون ا�� �

�L ا��� �L �\' هO9 ا4ز�� �$�رة ج9ر�� e6ن ��8ًا �< ا��
�ن�ة وا�@#�اب و�� �� K
���Mن ن$��/، و( �)n ا���):�ن أن ���V أز��ت ا�&��ب وان\�ا�6ت�K ت\$' 56 ا�U �ة 
� وا�
&��<، وه5 ا�U �ة ا� 5 تU$' ��< ن��5 ا��"�غ ���hة إ�� ا��&� ����hا� >�

�5 وا�( $�دي��  . ا�
  

        احلدود الشرعية يف ضبط السلوك اجلنسي احلدود الشرعية يف ضبط السلوك اجلنسي احلدود الشرعية يف ضبط السلوك اجلنسي احلدود الشرعية يف ضبط السلوك اجلنسي دور دور دور دور 
  

�؛ 4ن ا�8��2ة �&ت�� : إن �< أهK واج��ت ا���jم ا�ج ���5����@�R ا�
B(�ت ا�
 ��� ،���B@أ ز���2 و�� �� 
��A 56 '�\ن�� ت�M� ن\�ا��6؛�� �j\� 'د 56 آوإ�\�)�� ت�

�
� اHن��ن�� 56 ا�
�م تo�� 56 �"�آ�� ��اتV ت\�"/ �< ا�ن�6ع وا�
�> وا��Fة، وا�#��
 � ( ،5�� و�6ْة ا�&��ب، واْآ ��ل ا�&��ة، و@
> ا��ازع ا��� �إن اk " ا���Mل، ��ص

�V �< ا�&�ب ���l �/ ص��ة ����
؛ 4ن/ 56 ان�M� � /��6د 52$ْ�ُ ��اء ا�
F' ا�9ي " ��
 lU "� � / 
� #�L ��6/؛ 4ن داL6 ا�&��ة �#��� � '� ،V��� ��� / U"ْ� ،'F
إ�� دا�5 ا�

�� ا� oد���� ا��اد�#"�و�< ه�� ج�ء دور ا�
�F��ت ا�&���� . وإن�� ��]� L]h�R ا��Fة وا�
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 ا�64اد ���
�8ز ��Fت�� ت�ج/ ا��� �L اB�4(5، وُت ُ� ����8
 �$�رة -وا� oد���ت ا� 
�8ة  �"� @�R ��ا8WهK، وإْ)�Mم ن�از��� � ( ،K��F ن&�ط ا��2-���ش�ة و��� ���ش�ة 

56 ���رO ا��&�وع، ُ�\F^ ا��ف �< ��أ ت�آ�V ا�&��ة �����  . ا�
  

 ������ 56 ر)�� ش��
 �� ده�ًا �< ا��8< � ت
�ف ا��Uا)I ا���B�Hا �و( ��شl ا�4
 cوذ� ،���B�Hت ا�
� �ر ا�#��
5 ا�9ي � ت�cU ��/ أ��A ا��F��� إ� �و�
�ن�ت�� ا�$\�


� L� ��� آ�ن أ�6اد ا���� �
' اqث�ر ا� �����، وا����L6 ا�\���� ا� 5 ُت\���� ره�U��� ن�&�
إذا ن�j إ�� ا�"9ات، وإ�� �� � �تV �"��� �< ا�\ود "ا�\ود ا�&���� 56 نH�6 ،K���Uن��ن 

�ه�: وا�
�F��ت ا�
�ج"� واqج"��U� ج\�ن�� /
�#� ���� �U5 "ن�ا4ورو L� �، �' إن ا��
�/ر�K ت\��> ش��
 /، و@Bل ��� : LU -ان ���آ  � #��^ ا�
�F��ت ا��Fن�ن�� 56 - إ�� )

@�R �"�ك ا�64اد وإ)�Mم ش��ات�K، و�� ت��Zأ ا���س ��هK �"� ا��Uا)I، وان ��ك 
 
� إ� ���F

 ا� ��Uء ا�� ����� إ�� ا���8�، وا�
�د �< جUا�$�رة ا�� O9�� ا��4اض

� )�< ��6ُغ ا��Fن�ن �<�� أ���ب (�ت/، و�#�ة �"#�ن/، و�"� @�ء هO9 اqث�ر ا�:�رة ا��Uن
� ا�\ود��)H ������Hا : kل ر��ل ا�) K�U�ُ���� )) 56 ا4رض /� '�
�ُ ��� 4ه' : )ٌ

  )).ا4رض �< أن ُ��#�وا أر�
�< ص��)ً�
  

 1�� 56 ت�ر���h ا�\��B�Hا �  ��� ا�ُ "�l �/ أورو��- ��9 ز�< ا�� 
��ر -و( ا�ُ "�l ا�4
 �
��&��� ��
�؛ )�1 ا�ُ ��l ا��Fان�< ا��@��MUوا� �� ا�ج ����"h"hن�< �< ا��) '�)
� إ� 56 ج�انV �< أ)�Mم ا��4ة 
� V��� 56 ا�ول، وان\�� ت#��^ ا�&����B�Hا

�، �6ج ا�����F6ن �)B�4ا l�5 آ:�� �< ا�:�ا�� ���ل Z� 6 ،��$h&56 ه9ا -وا4)�ال ا� 
 �6ُص� ��&� ا��Uا) 56 I�Bد ا���"��<، وا����غ 56 -5 ا��h ' ا��@L ا�ج ���

� و@�ا�#��، ) � إن 
ًا �< �#�ة ا�&���
� ا��Fن�ن، ����( l\ت ،�ا��4اض ا��\��
 �� ��@L اه ��م أج�8ة ا�و���B�Hد اB�ا� 	
� آ�نl و� ت8ال 56 ��jرة ا�����ا�

  .وإش�ا��6
  


 �� و)ود وأ�� أ)�Mم ا�\ود ا�&����، وأ�"��A ت ه5 ا��4ىF6 F6 ��F��#ب ت�
 ،>��W�) �
 ا4ص' 56 ا4�[�ع ا�\��� �� دام ا� �ا@5 ��< ا�#��6< وا�
8و�� K"6 ،�����
�

������، أو زن� �\�رم، �� دام ا�����U"M� L< : �2	 ا���j �< ن�ع ا�Z���� أو ،lآ�ن ��":ْ�
�5 ���\��ان�� � ُ��ا�9 �/ ا��Fن�ن؛ إذ ��k g ت
��� أو (�ن�ن�ً�، �' و) � ا�ت$�ل ا�

̂� ُ�" lU إ��/ 56 هO9 ا��Fان�<، إن�� ا�\^ 56 ا�د��ء أو ا�
�U �"8وج�< RF6 )�ل  ( L� ��"�
 8t�\ ا� V، إ�� ج�ن���وا �، وش�����(��م ا�8وج�� ������، ) � و�� ���< ا�&��د ا�
ول ا�

/، )�1 )�م �"��� ا��&��ع ا��Fن�ن5 ا�8ن� ا��ا@! 56 ا��Fن�ن �$��! ا�8وج �"� زوج 
 >� �
� 56 �[�ج"��Mا� ��، 56 )�< أ��ح �$��! ا�8وج ا�\���W�) ��#"Fً� ��دا�l ا�8وج�
ًا �< �6اش ا�8وج� و�����M، �' إن �\ �6� ا���2ء ُت�ا�9 �
ش�ء �< ا�
�ه�ات ��دام �

�F
�� ���، آ�� أن ن�ع ا�U� >� 9(�ن�ن�ً� 56 )�< � ��ا� �"� ������ 56 )�ل ث��ت ا��
� ا��Fن�نF��A :ت���F
�<، أوا��2ا�� ا������: ان\$�ت 56 ن���< RF6 �< ا��  . ا�
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�آ�ف ��Hاج : إن ا��@� وا��A_��ن ��� وا) �< ���د هO9 ا��Fان�< ��� ���h> إج��ع ا�4

>� Bً]6 ،لB]وا� �UMم إ�� �"' ا�B�Hا �"� >� ��A�) 5 أه' ا4رض�"�� O9ه '��� 
 �

F'، وإن ا����� 56 ا�&��"� �� U��hو� ،'F�"� ت��Zد�\�� �� ا�$�ر��
ا� &��
�ت ا��@
� ت��! � �ك F&ن ا��e6 رات؛��o���� ��W�� < ا�� ��ت أآ��������ا� ��ءه�  �� ���B�Hا
 � >�( 56 ،cأو ا�$��م 56 ر�[�ن ون\� ذ� ،�
	 ا��اج��ت آ����Fم 56 ا�$Bة ا���Uو@�
 /�"� l�j� ���� ،O�M�"� � ( �W��Mص5، و� ���� ا��
ام �"� ا��)H56 ا �
ت���! ا�&��

 ،' Fا�8ن�، أو ا� �"� O�Mآ��� ،�F&ا�� " Lأو� V56 ت�ك ا��اج �\���وه9ا �ل �"� أن ا��
56 6
' ا��\�م، وإن �"~ ا�
9ر ن��� /  �\���، وا��ا(L �< )�ل هO9 ا��Fان�< �م "�< ا��

��W�� ا��� آ��"U��h� �� 56 وج� ��U��hت '� ،���B�Hا �
  . ��� ا� �l �/ ا�&��
  

��� '�
� ��O9 ا��Fان�<، وا���B�Hول اe6ن ا��ا(L : و�L أ�9 دول ا�
�� K��� V��� ���6 ا�
 '� ،�&(�6 Lت�� Kو� ،�ً���5 �&� �oن�� �K ت\Kِ ��@ً�، و�K ت�دب F��6ً�، و�K ت�دع �)B�4ا

أ ا� �ا@5 - �$�رة ��ص� -8ن� ه5 56 شoن ا��� �"� �����F� نoوآ ،cذ� >� gM
 �"� ا�
K�� ل�Fا��ج�ل، وت K�"
� B6 : " ��< ا�#��6< ُت����ا) ���ا �"� ر@� ا����ء، e6ن ر@�< ا�

ج����، oM6ن�� ت
"��K أن ��ا�� ا��ج' ا���U^ إن�� ه5 56 ا�\�"� �"� ا���أة، وإ��Fظ ا�U#�ة 
���، ��6$�فU56 ن ،��W��( >� ة�#Uا� c"ا� 5 ت#"^ ت V����4ا O9اع ه آ' �6ج� إ�� إ�

 آ�� ه� )���� 56 آ' أج��س -أن اHن�ث : ، e6ذا ُ�"K"وت�hج�� �< �U ��، ت#���F"� �ًFن�ن 
ا�ً�، وأ��ع ��ورًا  " -ا�\��ان hًا، وأ��' ان؛ e6ن ا�) ��ل �"��< 56 �:' هO9 "أ('t ج"

�8� أ�Wا��2ا 'W��� ��M<؛ �' ه� �< أ��� �� ��Mن �"� ا���U^ ا���آ� �L ا���2رة ا��
�  .ا���ذج

  
�5 ��< : إن ��� ���52 أن ُ�
�فUص�اع ن � ا��2���< ([��� �����أن ([�� ا�
�F��ت ا�

� ا� �ر�5h �< ج�� أ��ى، ���Mم ا��jن <t�
انBUت إن��ن أورو�� ا�\�1 �< ج��، و��< ت
�Fا� ����Mر إ�6اط ا�F�6 ا��&��ع R��Uت '��Fت، آ�ن 56 ا�����F
� 56 ا� \����ت وا��

ا�\�1 56 اH��)��ت وا� oد���ت، ��6 ص�اع أورو�5 ���رج� ا4و��، � �
�6/ ا���"��ن 
ون ش�� �K �< ا��$ر ا��
$�م، ا�9ي � ���ي � ���� ت�ر�K�h ا�#��'؛ 4ن�K إن�� �

�� K5ء، أو ن��ه&� K��6 أ��ه ،o#hا� /�"��  ./ إ� و�6/ ���[�ورة �$"\� ��ج"� أو `ج"
  

 F6 ���B�Hول ا� V��� 56 ا�
� 56 ا9�4 ���&��:�و�"� ا���K �< تR��U ا��Fان�< ا�\
��نV ا��و)5 �� ا���"��< دورO 56 آK��U �< آ:�� �< ا�����Fت وا�ن\�ا�6ت "� 5F�

� وا��"�آ��؛ 5U6 ا��(l ا�9ي ت&�� �6/ ا� �Fر���)B�4ره� ت\ ' ا�� ��� ��F��6إ�� أ �����
 ا�
ز�H56 ان &�ر ��ض ا �� 56 ش��ل أ��F��6 @�< أ(' : ا���ت�� ا�:�ن����
تoت5 ا�ول ا�

 >��، و��g ه9ا إ� �U[' ا�"��ا�ول ان &�رًا ��9ا ا���ض ��Fرن� ���(5 دول أ��F��6 56 ا�
�"6 ،����� ا��Fن�ن �L هO9 ا��ج�� ا5�B�H، ا�9ي �\�م ا��Uا)I وا�ن\�ا�6ت ا�@�
 ت
� ��Mن ا4ث� �"� �"�ك ا���س أ�"~ وأ6['��B�Hا �  .ا��و)�
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 5�
 �� آ' ات$�ل ج�� ���B�Hا �
 أ�ً� آ�نl صU / أو ���رات/ -إن ن�jم ا�\ود 56 ا�&��

� \^ ص�)��� :  ��رج ن#�ق ا�8واج ا�$\�!، أو �"c ا����<-� ،KWا��ج���� �< أ�Kj ا�
 ���F
ا���Fرة F( 56/ �2	 ا���j �< آ�ن/ ذآ�ًا أو أن:�، )�ًا أو ��"�آً�، � 8وجً� أو ا�

ى � �����ً�، ��"�ً� أو آ��6ًا، ��دام �h �رًا ��� �ً���� ،Bً)�� �ً2��� e6 ،K��\ذا ث� l ا��8�
� وا��أ6� )��_9، ووجV ا�\t: ا�\�آK ا���" K��H(�ار، أو ا�َ\َ�'، أو ا�&��دة��U&ا� l��( ،

��":� >� O��2� وزج�ًا ،�_�#hا� gص5 �< دن�
  . رد�ً� �"��ن5 �< ا�
�د، وت#���ًا �"��"K ا�
  

 �� ذات��، �' ه5 و��"( 6ً� 56�l ه�� ���B�Hا �
و�L آ' ه9ا e6ن إ(��� ا�\ود 56 ا�&��
� واB)Hع�� ��� ���F ح وا��B$ا� >� K�M\ن )$' ��اد ا�&�رع ا�e6  حBصy� :Vََوَج 

 Oر ($F� ،���Mم وا��B�Hا� &��� وا t$Fا�&�رع ت L�A >� g�� ؛ إذ�U
��:' ه9ا ا���ْ � وا�
 �]
� �M"��ت�� وج��W8ت�� ��M�ُ' وُ���B�Hا �
ا�$Bح واHصBح، و�L ه9ا e6ن ا�&��
 ��th ا�ج ���5، وا� 	ي ا��:�� 56 �' ا� ��(��ا� � ��"�� '�

[ً�، B6 ت� ��]
�

� � �ا�#�ا�"��M � ة� آ�)�����e� '�
ة واB�4ق، :  #��5F، وإن�� ت�F
ت��5 ا���س �"� ا�
� وا�[��ع، وت�ت LU��K إ�� �� �ى آ�ا�� اHن��ن ا����<، �6< � Uب ا���أ� >� K�jU\وت

 /ُ ُZ/ ه��ت 
)- cذ� 
� -Vل ا��اج��Mا� Vأدن� ��ات >�  : Vد�o ب ا�8اج�، وا��F
آ�ن ا�
 و��"� ا��� �H LصBح )��/، و@�R �"�آ/، وإ��دت/ - 56 ��� ش#R أو ت�<� - ا��ادع

�� �< ج����� ��Fً� إ�� رْآV ا��.  
  

 �������� أ��م هO9 ا�:�رة ا�U�� �jص�ة أن ت��

�ت اHن��ن�� ا��� �إن �< واجV ا��
�، وت 
ى آ' ا��Fان�< ا���F"hا�\�اج8 ا� Lج�� �#h ا� 5 أ�9ت ت ،��، وت \Zى ا�
�ر��
@

������ $' 56 ن���� ا��4 إ�� أن ��Mن ا���g ه� ا��K ا4آ�� ا����#� : أ��> ا��4اض ا�
 ا�
B(�ت FU\�1 ت�؛ ��، و� ا� 8ا��ت اج �����F"� R�ا�@ B� /ن، ���6ر����"� )��ة اHن

�� ج�ان��� ا����4� ا�[�ور�����ا���، وا��و)��، وا�
F": ا��Hوا ،���Uا� 5 ت& �ك ا�� ،��
 /�&� ،r��� 5ج�����ل إ�� أداء �\  � ،������ ا��"�
 -�L ا�4$�ب وا�����ن�ت 56 ا�

� -إ�� ) آ��� ����
�ر ���Uغ �A( / ا���5، ��6#"^ إن��ن ا�
$� ا���� �"�ك ا�\��ان ا�
 L@ل، وه9ا ا����غ �:�ن / �< ا���U� وز��ن، آ�� L@�� ي ص�رة �< ا�$�ر، و56 أيo�

�إ�9:�
�ت، وا���ر ا�&��' ����8ات اHن��ن و)[�رت/ ا�\� �  .ان ����Bك ا�
�م ���K وا��
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        الرتبية اجلنسية للطفلالرتبية اجلنسية للطفلالرتبية اجلنسية للطفلالرتبية اجلنسية للطفل
  
   خ�	ن ا)�
	ل ا�'آ%ر - 1
  

ة ا���ج�دة �"� رأس ا�9آ�، وه� �< ��< ا�U#�ة ا����رآ� ا��اردة : ا�h �ن"�ه� إزا�� ا�
O ا�$\�� ا�M:��ة، �6Wن : ���56 ا�&�ع، و�/ �6ا�A��أن/ �F"' �< أ���ب اHص��� ���ض ا�

 'U#ا� V�� ا�UA4ل، إ�� ج�نV أن/ ��� �:M� ل ا�"�"5 ا�9ي��ا� g"� >� '"F1، و���hا�
 ��ة إذا �K تL#F ت:�� ا�4$�ب ا� ���"�� وت"�آ:�ة ا�
� 1��o[�ءO ا� ���"��، إذ إن هO9 ا�

آ�� أن/ ��h"� g �ن ��� 56 .  ا�$�h� 5 �نً�و� دا�h"� 5 �ن إذا و�. إ�� )��M و�ا�� ��
  . ��' )U' أو ج�L ا���س وإن�Uق ا��4ال

  
� �"���د، U��h� ،L��� ا� "> �6/ ا�
"��ء، �M6ه/ �
[�K 56 ا���م ا�F6 ن� hا� أ�� ���
� إ�� ا�
�ش�ة �< 
���� ��Mن ا�h �ن �� أ�� ا�$� 5���B$ة، أي �� ��< ا��Mا���� و��

 نF' أن ا��"> آ�ن�ا �h ��ن أو�دهK )�< ��اه�Fن ا��"�غ، وا��4 56 ا�h �ن ���O، و(
وا�L 6"� ��"/ ��م ا����L أو �
O، أو (�' ا��"�غ  B6�oس إن�� ا���K 56 ا��4 أن � ��"~ 
ا��� إ� و( � <، و( رج! �
	 ا�
"��ء أن ا�h �ن 56 ا��4م ا4و�� �< ��� ا�$�5 

 / ����� cء ج�)/أ6['، وذ��Uش �  .�"�/، و���
  
2 - +
   أدب ا�3�4'ان 12 ا�����0 ا�/.-�� ��,
  

� آ' ��Mن، �M� B6د ��Mن �"� وج/ ا4رض �h"� �< هO9 اHث�رة ����ت
K ا�:�رة ا�
�م وص> ��jه� هO9 ا�:�رة ا�
�ر�Fت و��� آ�ن �"#�ن اq��ء ا��$"\�< 56 . ا���\�6�، و(

 (�ة �\��ن ��� أ���ءهK ��رج ا����ت �< `ث�ر هO9 ا���jه� ا4رض @
�B6 ،�ًU )�ل ��K و�
 K�AB ا� >� '�"F وا� ،�� ا���\�6�، ��ى �� ��:�ن/ K��6 �< ا��
�ن5 ا�$��\� ا�#������ا�

V���� �L ا�� ���� . �����56 )���� أو�دهK دا�' ا����ت �< هO9 ا�:�رة ا� K��ن واجe6
  . � �آ/، أو إه���/و��jه�ه� ا���\�6� �6ض � ُ�
9رون 

  
l��ا4و�د دا�' ا� �ت
"���K `داب ا�� _9ان، ا� 5 : و�< ا�4��ب ا� 9h � 5ه� ا4ب �\���

 K���F� '2&أن ُت >� K���\آ�� ت ،�ً��ت\���K �< ا) ��ل و(�ع أ����K �"� �� �:��هK ج�
�� Kت���� ����ًا، �[
> �K���F، و("Uون ��� ت�� � g����� �F"
 � ���]F�ا�&�ون O9 .  

  
 1�( ،K��Mن ا�`�F/ 56 ا��ورد ذآ� ا�� _9ان و`دا F6 ،5�B�Hه9ا ا4دب ا �ون�jًا 4ه��

د ا�'( O�������
:   أو(�ت ا�� _9ان، وا4و(�ت ا� 5 � ُ�&�ع ���6 ا� _9ان، �F6ل ��\�ن/ وت
ْ�َ��ُنKْMُ َوا�Kْ�َ >َ�9ِZ َ�ْ�ُ"�2ُا اْ�ُ\ُ"KْMُ�ْ�ِ Kَ َثBَث Z��َاٍت ِ�ْ< َ�� َأ�tَ�� ا��9ِZَ< `َ�ُ��ا ِ�َ�ْ�َ oِْذْنKُMُ ا�lْMَ"َ�َ >َ�9ِZ َأ{
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 KْMُ�َ ُث َ�ْ�َراٍتBِء َث�&َ
 َصBِة اْ�ِِ
�ِ� َوِ)�َ< َتَ[ُ
�َن ِثَ��َ�KْMُ ِ�َ< ا�Zjِ��َ�ِة َوِ�ْ< َ�ْْUَ�ِْة اBَص 'ِ�ْ)َ
َ

ٍ	 َآcَ�ِ9َ ُ�َ���ُ< ا�"KْMُ�ْ"َ�َ gَ�ْ�َ KُMُ�َ /ُZ َو� َ�َ"Kْ�ِ�ْ ُجَ��ٌح َ�ْْ�َ �"َ�َ KْMُ]ُ
ْ�َ KْMُ�ْ"َ�َ ا�6َُنZ�Aَ Z>ُه

Kٌ�Mِ(َ Kٌ�"ِ�َ /ُZ"ل دون ]58:ا���ر[} اْ����ِت َوا��UA4م ا���"�آ�<، واhا� rh� وه9ا ا4دب ،
 ا4م، ��o� K�6رون ���� _9ان (�' ا���ل �"� أه' ا���l �<. �< ا� M"�> أي (�' ا��"�غ

Kأو ا4ب، أوا��4ات، أو ���ه ./�� kر@5 ا ��وأ�/ : (((�ل ج� ،O� oذن ا��ج' �"� و��
��زًا وأ��/ وأ� / وأ��/� lف )). وإن آ�ن�&Mان Lن 56 ا4و(�ت ا�� �(�M� وه9ا ا�� _9ان

)�< ا�� ��Fظ �< ا���م، و)�< إرادة ا���م، : ((ا�
�رات ���6، وا� Uh> �< ا��B�g، وه5
�"W�Fدون )) و)�< ا� l��ل �"� أه' ا���و56 ���هO9 ا4و(�ت �\' �"#U' ا����8 ا�

c��� >� gم 4نB�� \V �/ إ��Fء ا��Bم؛ ���F/ �"�/ ا�$Bة وا�� >M5 : ((ا� _9ان، و��� ��
c �� 'و�"� أه c�"� �6�"�M� Kن ��آ c"أه �"� l"م)). إذا د�B��8 : �6< ��آ�ت ه9ا ا��

وم�< ا�\�#�، وF��� l��ر 4ه' ا��
  .إش
  

 ���]Fا� 	
� >�رك ا�#U' 56 هO9 ا�� >�( ،>��� L���  �< ا�� _9ان �"���و��M< ت\
������ ا���� ��� >�أ �
/ 56 ه9ا ا���ُ6 ،g����� �F"
  . ا�� 

  
و��ى �
	 ا�
"��ء أن 6 ! ا���ب، ورL6 ا�� �، وتr�$h ��ف �M' ن�ع �< أن�اع 

  .� _9ان، L6�6 ا�� �، و6 ! ا���ب �
 إذنً� �����ل ��< ش�ءا��4ة �5UM �< ا�
  

و���ء �"� ذ�e6 cن ا4ب، وآ' �< �h&� انM&�ف ��رت/ �< أ�6اد ا��4ة ���� �B�eق 
 'U#ل، آ�� أن ا�����ب �� / 6����U �ح، أو ا���8ج ���Mن ذ�c إ��Bً� ��و�د �
م ا�

رب �
 �"� أدب � K� ا�6�2'، أو ا�9ي  أوص) �6�� K\ F� ل أن�\� /�M�� � ا�� _9ان 
 �����، e6ن )ث و�U' ا4ب �< إ�Bق ا���ب ود�' ا��� ا�6�2� ���2 ا� _9ان، وش�ه
 ���ً� آ���ًا، ��9ا وجV أ�9 ا�) ���Aت ا�Bز�Uإز��جً� ن /� V��� cن ذ�e6 ،�ً�����jًا ج�


' وُ�رب ا��� �"� �Aق ا���ب . ��:' هO9 ا�\��تU� K� نe6 ،^"2� ب��آ"�� د�' �<  �ً�Wدا

"K و� 
�د: ��ة �� �  . ُأ�� ���
�دة وا�#�ق �< ج

  
 /� ���ى وا���"� �6["�� إت�)� ا��Uصo� ت إ�� (�ل �< ��ى�U ز ا����و� ���52 و� �


	 ا4)��ن� 56 g�B� ��2� . e6ن ه9ا �< ا�[Bل، إ�� ج�نU��h� V / ا��ا@\� ���Fص
� �< ت&��L أ)�Mم ا�� _9ان، وا� K� 5 ت&�ع إ� �\���� ن�j ا��� �< ا�&����B�Hا �


K/ �< ا��\�رم، و���ه ��أو أه'  ،/�  .و(��/ �"� ��رة وا�
  
  
   >%ا�; إ�,	ء ا�,
+ ا�!�8%م	ت ا�/.-�� - 3
  

��ً� �$�ً� 4ه' ا4ه�اء ��&� ��K�"A، وان\�ا�6ت�K ا�� �������ل ا� ���� ا�� �� 
� ،��F"h
���ى ا�
"K وا���@���� ،� . وأ�M6رهK ا�[��F
 �< ا���زا���< ��K�6 �"� ا��Iء ا�
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 56 ':� � ،OدB�� >� أ�� �ً���K�8� >� K���6 ،5 أن �"#U' ن&�Aً� ج����، وا�[Bل ا���Uا��
� ا��� ��o/، وآ�ه/ 4��/ ا�9ي ���6�/ �"���، و����ن ه9ا ا���ع �< ا�&
�ر )B�"ةF
� 

Vس ". أود�o� ا4)��ن، و� 	
� 56 /�
�رة وا�� و�
[�K � ��ى ��ن
ً� �< ن�j ا���
	
هK �< أن � ��ول ا�UA4ل �< أ���ء ا��4ة ا��ا)ة �6وج �
[�K ا���� . ��qا 	
وا��

� ���8�6ن أن�� � ���
� ن\� ت�Uh> تoن�V ا�[��� �ى � 
�5A ا�
�دة ا���< ه��ء �
K��  . ت[� ا�

  
Mأو �< وه ،9ا ت$ر ا�M ���ت ا�M:��ة 56 ه9ا ا����ل ا�V$h ��["�ا ��� اq��ء �< ($

��$h&ه�ت ا���
	 ا��(�LW، أو ا� ��رب، أو اqراء وا�ت� �"� >�� 
� ،$) ��� .
 kو)5 ا >� K��� �� 56 أ�"F� 9ر؛
و�
' ����ء وأت����K �< أه' ا��"' ا�[��� ش�_ً� �< ا�


 أن )��هK اk ��9ا ا��<، و)K�� /jU دون أ�� ا��. ا����رك� '�F�ُ K�� 9ر� B6 ن��"�
� �< ات��ع أه�اء أه' ا�M �ب، و�< ش����K �< أه' ��UMى وا�ت\��>، أو ت��'، �U6/ ا��

�  . ا��9اهV ا�[��
  

� ا��#��ة `دا�ً�، وت�ج���ت آ:��ة 56 ه9ا ا����ل، ��و( ت[�< ا��F`ن ا�K��M، وا�
56 ���6 ���ء، ������Bً ج�ًا �" ���� ا�� 
 و`داب ا�2�'، وا�#��رة، وا��@�ء �"$Bة، ت

 تر��/ �� ��"�

"K ا��� أ���ء ا�4[�ء ا� ���"�� �< �Bل ا����ر�� ا� �6 ،���U#ا� �"(��
��� �/ هO9 ا�4[�ء ���W���o ا�$\�\� ا���د�� دون ا���4ء  6 ،/�U�� ء���"� ا�� �

� ا��� ���
�، �F�6ل �/ �� ا� ر�Vا�\��Fا� �"\)) : '�ا��' ذآ�ك، أو ([��c ه9Mا، وا�
�/، ))�$� �c ه9Mا، ونj> د��ك وإ�� �c ه9MاUن <j�� <آ� 
"K ا��� � �F��#ا� O9��و ،

 O9ه �#
إ�� ج�نV أن/ � 
"K أ���ء هO9 ا�4[�ء �< ا��$ر ا�$\�! ا���ث�ق، دون أن ُت
�، B6 ُت:�ر ر��� ا��� ن\� ��8 �< ا��
"���ت )�ل ه9ا ا�4[�ء وأ���ؤه� ه��� �< ا����

  . ا���@�ع
  

 ���]Fل ا��( ��6�Mا� �و� � أن �رك ا4ب أن �م إ�#�ء ا4و�د ا��
"���ت ا�$\�\
 c��6ث� ذ� ���g، ��ف �L6 ا4و�د �"\$�ل �"� �
"���ت �< ج��ت �&��ه��� �F"
ا�� 

K���Fو� ،Kت����Uون ،K�)Bأ� �"� .  
  

��g، وت
"�K ا4و�د ��� �F"
 ا4ب )��� ا�\�1 �< ا�F[��� ا�� F 
و� ���52 أن �
 Vا4)��ن إذا ت�ت 	
� 56 �ا�ت��ه�ت ا�$\�\� 56 ذ�c؛ �' ه5 ج�8Wة، ور��� آ�نl واج�

  . �"��� )KM ش��5
  

>����� #�L أن �رك ا��Uق ��< ا�� �� ا�:�ن�� وا�:��:�� وإ��ت/، آo���/،: وا�#U' ��< ا�
� 56 ه9ا ا���نV إذا أآ:� �< ا�4_"� . وأ��ات/����و��M< أن ��أ ا4ب �
/ 56 ا� ���� ا�

  . )�ل ه9ا ا���@�ع، و��)n ان&�2ل ذه�/ �/
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 ':� ،�����
	 ا�F[��� ا��� K� (ا4و�د، و�$�ر ��' اq��ء �< اHج��� �"� أ�_"hو�

5، إ���A وه9ا أ�� ،l��وا� :  أن ه��ك ����Uً� ���52 أن �رآ/ اq��ء، وه�ا��Uق ��< ا���

 � c< ا�9آ� وا4ن:�، و��� ذ���ف B ا� >� /� ^"
أن ��ال ا�#U' �< ا���g، و�� � 
� ا��� �< ه9ا ا���@�ع @\"�، ور��� �U"� 4ن cء، وذ�����h "> �< ��ا�/ �< ��ن ا�

�� �����< ا�M��ر، وأن ا�\�1 �< ه9ا أن/ � �
�ف ��/ ش�_ً�، ��6 � �رك ا�
B(�ت ا�
 >� ا���@�ع �< ا�
�V إ� 56 ���/ ا�:��<، ��9ا e6ن هوء ا4ب، وات8ان/، وج�ا�/ �"��

 ا�4"�ب ا� ���ي ا�$\�! � ،�< ا���� ��، وا������
�Fا�� ���ا�/ ����
"���ت ا�$\�\

Vن��. 56 ه9ا ا�� lأو آ�ن ،>����� ��< ا�)B
�/ أ�M6ر �&�ش� )�ل e6ذا �oل ا�#U' �< ا�
ه9ا ا���@�ع، e6ن ا�M64ر ا�$\�\� ت�Fب إ�� ذه�/ �< �Bل ا�BA/ �"� ا�
B(�ت 
 56 ^�
م ا� � �j(B� L� ،ت�ت��ا�� !�F"ت ��"�� K ا�\��ان�ت، وآ�> ت �� �����ا�

� ا�\��ان ��&�ه ش�_ً�F� �< تB�$Uت ج�ن��� آ:��ة، و� #��^ ه9ا ا�( �اح ���9 ا��� إ�� )
ذ�c، أو ت&�ح �/ ��"�� ا� "�F! 56 ا����ت، وآ�> أن/ � ث��ة إ� ��9ا ا� "�F!، آ�� أن/ � 
� ا�ت$�ل �U56 آ� /
�5، �"� أن � ��hض ���)�'، و� ����د إ� ��9ا اHت$�ل ا�
� �"�&�، e6ن أ�!  56 ا���ال �< دور ا4ب ��6�
	 �F �ح أن ُ���ب �oن ا4ب ������ 5���ا�

� L]#< ا4م��56  ���� 'U#ا� '
�و� � �< اH(�ار �oن ا�UA4ل �oت�ن �< أ���ت�K، . 9رة ت
  . دون ا�9Mب �oن ا�#U' ج�ء �< ا��� &�U، أو ج�ء �/ ا�#��، $��6ق أ6['

  
� ��ا��< 56 ذ�c �< ا���، و(رات/ ����ر �
�< �< ا��
"���ت ا�F� ء�U ا�آ >� و� �

�K هO9 ا�Fت L� ،��"F
وء، دون �6@�، أو�[V، أو ���ض ا��� �
"���ت �� ا�\�ج�
� . و����، �L ا�) &�م وا�$�ا)� وا�$ق��FUا� V Mا� 	
� و� �oس � 8و� ا���

� ا� 5 ت \ث �< ه9ا ا���@�ع#��  . ا��
  

وآ' هO9 اHج�اءات ت�Mن �L ا��� ا�9ي ش2" / هO9 ا�F[��� وأ�9 ��oل ���� ��e\�ح، أ�� 
�oل ���� B6 دا�H 5ث�رت�� �
/ إ� 56 أ@�^ ا�\ودا��� ا�9ي � Kت&2"/ و� K�.  

  
   م-Bو��� ا�A	ء ت/	? ا��<0ا2	ت ا�/.-�� - 4
  

� ا�
�ر�� ا���9رة ����Bك وا���ر ا�
�م، �M� B6د اHن��ن ����� �< اHث�رة ا���( K��

�I ا��
غ ا� ت"c اHث�رة ا� 5 ت�� 56 ا��ج' وا���أة، ���j ����/ أو ش���/ إ� و����������ت ا�

 56 V$ت 'Wا���� O9ة، آ' ه����، وا�"�وت"�V ن�ر ا�&��ة �U" ��6 ،����6ز، واHذا��، وا��
I(ا�U"� ا�� 	اء وا� \����Hا �\� . ���ت ا�� �Bآ� ��"� ��W��و) � اB�Hن�ت ا�

�، ) � اB�Hن�ت �AHرات ا����ر�Wا��Hت\�' ا�$�ر ا �U" hُص��رت ا�� ه� و(�ات ت
�ون ا��أة ��ر�� أو ش�/ ��ر�� 5Wن د��Bإ� ��ن��� ا��أة ش�/ ��ر��، �M� B6د ُ��ج� .

و56 ا�&�رع ا� "R ا����ء ا�� � �Mت ا�� ��ج�ت ����ج�ل، �6< و(��q l 56 هO9 ا�&�ارع 
 lF"#ان ��<، و(��� ��< ا�&(�U��� اء��Hرات ا�82ل، وا��� L�����ن ا�&��ب وا��4اق ُت

�:��hا� K��ر�� ^�F\56 ت Bً< أ���ا �F\"� � ( ت�M � ت ا���� Uا� >� �  . ت �V) ن�jة، أو�(آ
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 ن��ؤه� �Fد ا� 5 تB�' ) � ا��؛ �Uh� � �ً�"ه9ا وا@\ً� ج �� K"�وإن ا����� 56 ا�&�رع ا��

 ا���4 ����"F وا� ،�ت �"� أآ:�ه< ���\��ب ا���روث ا����:^ ���/ �< ا�
�دة ا���ر�
��"M��� /�� r"h وا� ،/
"� 56 �و���j ذ�c 56 ا����ء ا�����Mت . ���Bت آ�ه/، وا����

ا�
�ر��ت، ا�Bت5 و@
< ا�\��ب ���8ه< إ��اء و��ا��، M6:�� ���< ت�ي �
	 ش
�ه� 
 g�� ���ور ،�U" hا�� ^�(����2�، و( أ�ت وج��� و�"�/ أ��ان �< ا��� �F��#� �ًUU$�

 >�]
� ��j�� ة��$Fا� �F�)ءت�� ا����6ً� �< ��A <&Mت ��q l)#"�ن ا�[�^، و�< و��ا�
 ���� ا� V"# � 5 ا�
Uا���ت ��، إ�� ج�نV ا� 
��ل ا�9(4�A��ا� �
	 �� ت�Uh/ �< ا���8�

�� وا� ���'M ا� ��� .  
  

����V أن ه9ا �\ث ��< ���ان5 ا���"��< دون ن�M� B6 ،��Mد ُ��ى ا��ج' 56 ا�
ق وا�
 ،����� ا����ء �< ا� ��ج، أوا�&��ب �< ا� ��L وا� � c، إ� �< �
	 رج�ل ا���_�ت ا�����
 �Mا��� R�:ا�� K��� وا، �' ر��� وج���
�< أو �� L� �دون أن ��Mن ��K �< رج�ل ا��

Kت���اج�� K����) K��"� .  
  

� إ����� وش����� �
	 ا��Bد ا��� ���� اB�Hم إ�� إ��)� و( ��(l آ:�ة ا�ن\�ا�6ت ا�
 Vإ�� ج�ن ،��jرة ا������ ا���2ء، وا����ح �U ! دور �"�"�� K�jا�8ن� 56 (�ان����، وت�
��ق هO9 ا�ول و)���Mت�� إ�� �#� ا��(�ع � ) ��� ،r)ه5، وا���اBا�� ! U� r��� ا�

���
ة[} ِ_cَ ُهKُ ا6ِ�Mَ�ُْ�وَنَوَ�ْ< KْMُ\ْ�َ Kْ�َ ِ�َ�� َأْن8ََل ا�"oُ6َ /ُZوَ�{: 56 ا��UM؛ ���F/ تW44:ا���[ '� ،
 ،��jة، و����5 �$�رة ج��� ا�
�ر�� أدت إ�� ���ر ا�&9وذ ا�����إن ا��U@� ا�
 �"M&� ء���5 ��آ �Uء ا��ج�ل ����ج�ل، وا����ء ������� ا�[Bل ا��]) '
و(���، ��� ج

ة 6 �آ� � �Bج ����  . �#��ة ت�9ر ���ن�Fاض، وان &�رأ��اض ج
  

 k�� �ًFا�ن\�ا�6ت، واث O956 وج/ ه �ًF"2� �ً��) �ً��� ن�M� أن K"�، ������9ا آ�ن واجV ا4ب ا��
و� 
"Fً� �\�"/ ا�� �<، و( Z�6غ �< ("�/ ا��oس وا���Fط، وو@L ن$V ����/ ا�4' 56 
دي �اHصBح، و�/ 56 ر��ل اk وا4ن���ء �< (�"/ �"��K ج��
ً� ا�$Bة وا��Bم و56 �

5 ا���د وراء �$�r �< ا�4' 56 اHصBح �وة 56 ن�9 ا��oس، وا�Fا� ��W��"و� �ا�4

  . وا� ���2
  
   �!	ی� ا�%�� مE خ,0 ا�D'وذ ا�/.-1 - 5
  

 kا �M(���� ���
� ا�"�اط، �F6ل ت&�6) K��6 l(�م ��ط، ا��9< ش�� � 56 آ ��/ ا���8ل ($
� َوَأْنُ Kْ ُتْ�ِ$ُ�وَن َوA��ًُ� ِإْذ{:�h��ًا �< ن��/ ��ط �"�/ ا��Bمَ&َ)ِ�Uَ�ُْت�َن اoَْأَت /ِ�ِ�ْFَ�ِ (�َلَ  * KْMُZَأِإن

، و��� آ�نl هO9 ]55-54:ا���'[} َ�َ oُْت�َن ا���َج�َل َشْ�َ�ًة ِ�ْ< ُدوِن ا���َ��ِء َ�ْ' َأْنُ Kْ َ(ْ�ٌم َتْ�َ�ُ"�َن
� �< أ�Kj ا��
�ص5 وا�M���W ا� 5 ت�جV]� V ا��ب "
Uا�U� < ، آ�ن� ���ب أص\��F


 أن � �ا وا� M��وا �F6ل� K��)�� <آ� ���
 )�M ��\�ن/ وتF6 ،��
: أLj6 ا�
�F��ت وأش�
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 * �Z�"َ6َ َج�َء َأْ�ُ�َن� َجَ
ْ"َ�� َ��ِ�َ�َ�� 6ِ��ََ"َ�� َوَأْ�َ#ْ�َن� َ�َ"ْ�َ�� ِ)َ��َرًة ِ�ْ< ِ����ٍ' َ�ْ�ُ[�ٍد {َ�ْ�ِ �ً�َZ��َ�ُ
َر��cَ َوَ�� ِه5َ ِ�ٍ�
ِ�َ�ِ >َ��ِ�ِ�Zj83-82:ه�د[} َ< ا�[ Kا���5 �< �"�، وا��ج >�� K���F� 6 ��ع ،

K� "
� ج���K، و��ء 6��jU� cرة، وذ���\��� .  
  

ا��"c ر)�/ �� >�  (�ل ا����F6 ،K� �"ب 56 ج�ه�
ى ا�� �
�و6� �&(�Uا� O9ه >Mت Kو�
kا)) : kأن ا �������Fم ��ط 56 ا��) �$) ���"� r) ذآ�ًا �"
)). �`ن �� ���l أن ذآ�ًا �

 )9ر ا����ل F6 ه9ا Kء ����ور�B �وا ،��، وآoن/ ُأ��K و(���� 56 ا�4&(�Uا� O9ه >� 
، و(�ل أ�[ً� ����ً� أن ))إن أ��ف �� أ��ف �"� أ� � ��' (�م ��ط: ((ا��
	 ��� )�1 (�ل


	 ا���اKW ا��4ى أوج�l ا���ر ����� l
� إذا اج �&(�Uا� O9كهBوا�� �إذا : ((
إذا ��� K��6 ا� �B<، وش���ا ا���hر، و����ا ا�\���، : ا� \"l أ� 5 � ً� 6
"��K ا���ر

أي ا� ��2 آ' ج�g ����/، )). وات9hوا ا���Fن، واآ �U ا��ج�ل ����ج�ل، وا����ء ������ء
جت��O �< و: ((و(�ل 56 ) ا�"�5A و��F�/. 9��6آ� �F[5 وL� O�A ا�9آ�، وآc�9 اHن:�


�ل �/Uوا�� '��Uم ��ط �6( "�ا ا��) '�� '�
� .(( K��"� kر@�ان ا <"�و( آ�ن �
	 ا�
 �jرة ) � ا���ت، دون ا����\��� Kُ��ج Kث ،LUء ��ت���5 أن ُ���� �< A�"ب ا��F� 56 ى��

� �< ا��U"hء إ)�اق �< ت"� g��O9 . إ�� آ�ن/ �\$�ً� أو ����\$<
و( ُنF' �< أر�
� و����أ����Mا�$�^، و�"5 �< أ�V��A 5، و��اk �< ا�8���، وه&�م �< : هKا�

c"ا����.  
  

 O94ن ه c��8، وذ�
 أو ا� "�
�ل �/ ا��ا@5 ����طء أ6[' �< ا� �L� /W�F ا�Uو( ' ا��
�/، و��Mن �$�ة �"��\��6< Uن >� �6��دًا آ���ًا، 6 �8' �
�ن5 ا��ج�� O�Uت �\��Fا� �"
Uا�

�]F� >أ@�ار ا�&�ذ� �ًUواص k< آ:�� ر)�/ ا�ل ا�F� ،ء��ن ��/ و�Aه g6���6 ،K�c�9 ا��
 �� ��Uت ا�\$� وا� 
اد و��9ا ت����F� l��ت ��6"�/، : "ا�"�اط��Uإن 56 ا�"�اط �< ا��

6��دًا � ��ج� �/ �
O صBح  �U� /نe6 ،O��/ ��� �< أن ��ت� 56 د�ل �
Uا�� ' F�ُ و4ن

�ل �/أ�ًا، إ� أن �&�ء Uا�� ��� Vو�9ه ،kا . 
6
"� ا��ج' )nU و�O 56 )�ل صO�2 و�

 kر��ل ا K��
� ه��ء ا����B<، ا��9< �#��h� /���  .�����"��/، وأن �
  

� آ:��ة ����V، �' ��� �[�ر ج\5 6�Uا�� Vن��� �"� ا�&(�Uا� O9ر ه�]� �$ Fو� ت
 �ز"أ("�� ا�� Bء ���ض نrF ا������Hا���"ا cدواء ، ذ� K��
 �/ ا��� K� ك ا�9ي� Uض ا�

�� �
5 ا�\:�1، وا��\�و�ت ا�M:��ة، وا��K ا����5 ا���  . ن�ج\ً� ر�K ا�
  

 ) '� ،K��
� �< ا�)�U � ص ش�ذ�< 56 أن\�ء�hوج�د أش �"� �$ Fا�"�اط ا���م � ت �"M&و�
�F $� ن&�ط أص�! ����ء ا���\��6< ج�
��ت ر���� ت\���K، وت�K�"�� Kj ا�F��!، و� 


��ت �"� ا����RF6 >�2، �' أص�! إت��ن ا�$���ن ا�$�2ر 56 أ����M أ��ًا �
�و6ً�، ��هO9 ا�
�ام ه��ء ا�$���ن 56 ا���g، وت$���هK 56 ��ا(> . �/ ج�
��ت ��صh آ�� أن ا�

� ش�ذة �" ��رة �$�رهK أص�! أ�[ً� أ��ًا ��5U6 ،�ً�j ن����رك �������ت ا�� \ة ��ج�
� ��ا�#� ش�آ�ت ا���رة ا���4��ُ�� 2' أآ:��< �&��< أ�> UA' 56 أ��اض ج� ��M



 

 

  
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

�، وه9ا B� RF6ل ا��$> ا���4 �< ��م �jءات . م1977ا����$(Hات وا��F ا� 	
و�
� ت&��إ�� أن � 
�5 56 آ' ��م، % 10ا����اء ا� �B� ن�@�
 � �Mل 56 أ����UA4ا >�

 ا�"�اط ��ج �� ��Fرب �< � �< أ�> �Bم ���ر��ن هO9 و56 ���#�ن�� ا� 5 أ��)l (�ان����
� أ�[ً� و�M< �&�ط ر@� &(�Uا� O9ه l\��ا���ل، و56 أ���ن�� ُأ V�� �< أج' آ&(�Uا�


�ل �/ ��Mن ا��@� �� و��/Uص�2 ا�� �  . ا�#��6<، و56 )��
  

��K ه9ا ا���+ ا���\�فU�2< ا��9< ا� �روا 4ن���إذا ان\$�ت 56 ا� ��]Fإن ا� : �ت�Mن ([�
ا� ��ر ����A >� Kا��� ور@�، أ�� أن ت$' إ�� ��� ا���U"M< �< ا�UA4ل ا4����ء، 

�� ت�Mن �#��ة �"��2�o�� أ��Uرهe6 Kن ا����
� ��9 ن&(�Uا� O9ا ه��ء . �6 &������6 ه� ا�
 56 Kن أ��ت9ت��)�U� وا ؟ وه' ��ف��ل إذا آ�UA4ن �"�/ ه��ء ا�M� 5 ا�9ي ��ف�Uا��

� ه9ا "M&ا�� O9ه K��
ا����ل ا���\�ف �
�^ ���ت�K، و�Aل ����K ؟ وآ�> ��ف ��اج/ ا�
  56 ا��� F�' ؟ 

  
 L� �� � تrh ا��"M&5 أن ا���
إن إ��اد �:' هO9 ا��W�$(Hت �< ا��� �L ا��2�5 � �
 �� وا)ة �
�^ ا�$Bت، وا��$��! ا��& �آ�، و������) 
ا���"e6 ،Kن ا�
��K ا���م ُ�

�، ا���ا��B�Hد اB�56 ا� K��2ه� >��"�صBت وا�ت$��ت �oن�ا���، وا� Bط ا��
>��"�� ��< أو��ط ا��
�، ��� 9��ُر ��) ��ل ان &�ر �:' هO9 ا���اKW ا�&����B�Hو���ا .  

  
� �"�ه� �< ��B�Hا �F#5 56 ا������5 �م ن&� إ)$�ءات �< أو@�ع ا�&9وذ ا��
و� �

،�� ا����Fت&(�Uا� O9؛ ه����5 ت�ج 56 آ' �� �L� L �6وق 56 ا���� e6ن )��ت ا�&9وذ ا�
 ،K� ���� ا� "5 �
	 أ�6ادO �����' إ�� ا���دان، و�) K�F56 ا� K"��' و) � ا��� �L ا��

�\��Fا� �"
Uا� '�
� K��� >�6�\ا��� 	
��9ا آ�ن �
	 �"��ء ا��"> ر)��K . ور��� (�م �
� ا��4د، ����� �/، و( نr اk �\9رون �< �� Uا� ��&� K�F"( إ�� Oو����ن �< )[�ر

 ((ا�< (ا�� 56 ا��5�2 �"� أن �
�8 ت� K� /إ�� �j���� �� Uف ا��h� Bًا��4د إن آ�ن ج��
  )). ا���j إ��/

  
 ����hش�ة وا��

، )�l � �اوح ���O �� ��< ا�� / �\� l�ت� K� وا��4د ا�&�ب ا�9ي

ص ا4ب �"� )���� و�O �< ا�&�ذ�<، و�\9ر إه��ل و56 هO9 ا��< ��ص� �\�. �&�ة
 ا� �ف أ) ا�&�ذ�< ا�
�ب، و��ح ���V ان\�ا6/ وش9وذO، )�1 آ�ن أ��اB��� Oن/ F6 ،cذ�
 ر�F6ء (4 ��، ��� أدى إ�� و(��/ @\���U#وه� 56 �< ا� ،l��ن&�����2 ��رج ا���

  . ا���ء، )�1 آ�ن ���' ا�o#h وا�$�اب
  

��ق، ) � وإن آ�ن �
[�K �< و� � ��ب أن Uا� >� kف ا�h� � >� '9ر أ�[ً� آ\�
ا4(���ء، أو ا����ان، أو ا��4ت9ة، e6ن اH)$�ءات 56 أ����M ت&�� إ�� أن أآ:� ا�� اءات 
�، أو "W�
� �"� ا�UA4ل تL� LF أ�6اد �
��6ن�K �:' أ� �ذ ا��ر��، أو A��V ا�����ا�

 ه��ء ���� آ�نl ا��jوف�� &�ر ا��B6 ،K�h � �ك ا4(o�   .ب ���ً� �h"�ة ا���
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�5 �"� ا��� �< (�' UA' أآ�� ��/ ��ً�، e6ن �
	 ا�UA4ل ��ور��� �\ث ا�� اء ا�
� ��< ا4و�د (�' ��� ���Mة، آ�� أن/ ���M�Hن (��م �B(�ت ج�"(�� 56 �ً����ن ج�]��

�< هK 56 ��/، أو أص�2 ��ً� �
 ا� ��رًا ��9ا e6ن ا� ��ر ا4ب 4ص(�ء ا��� �. ا��"�غ
 ،K� ��F ا� >� ��ً� ���oنً�، B6 � �آ/ �$�)V ا�M��ر �< ا�$���ن إ� أن �[�<، و� oآ(

K� ��ت� >�  . و)
  

و� ��/ ا4ب �" F"�' �< �"�ة ا��� (�' �< ا��"�غ �O��2 �< ا�$���ن، و�
�' �"� أن ��Mن 
"F "� cون، وذ��' �< ا) ��ل ��ا�� ا�&�#�ن ��K، ��6&�#�ن أ(�ب �دهK ثBث� أو ��8

�  . �yث��< ��/ إ�� ا�:Bث
  

�، وج�أة أه"��&(�Uا� O9ب ان &�ر ه��أ� Kjو�< أ� : 	
ا������، وا� 1�h ا�9ي ا� "5 �/ �

�O ت&��ً� ������ء، و��g : ا�$���ن، �j� >�6ه�ه9ا ا� ��L وا�ن\Bل&� � ا�����Aإ


	 ا��B�g ا��hص� ���&�ذ�<، وج�ا���9ل، ا�[�^ ا��ا" ا���#"�ن"� g�� ن، أوص> �"�
��� 56 ا��&��، وا�h[�ع 56 ا�BMم، وا� �دد �"� ا��4آ< ا��&��هM وا� .  

  
e6ذا ��� �"� ا��� ش5ء �< هO9 ا���jه� ا���\�6�، وجV �"� ا4ب ا�\9ر �< ا) ��ل 

���]Fا� O9ه !�) '���  e6ن ا���\��j �� >�6ون رؤ�� .ان\�اف و�O، ) � وإن آ�ن ا���
  .ش5ء �< هO9 ا���jه� ���F[�ا �"� ��6� �K �& � ا����W' وا�\�' ا���آ�ة

  
و� � ��ب �< ت���� و�O ا�$��2 �"� ا��ج��� وا�h&�ن�، ��ص� إن آ�ن ا��� ج��' 
��6
�دO ا�h&�ن� 56 ا��oآ' وا��"�g، و�
�دO ا����@ ،K�� ا��#"L، أ��	 ا�"�ن، �� "� ا�

 V�� O�
� رأ�/ إن آ�ن ش)B( Oد�
�، ا� 5 ت��5 ج��/ وتh&< ج"O، و� �oس أن ���Fا�
ج���/، ا( اء �
�� �< ا�h#�ب ر@5 اk ��/ 56 ا� 
��' �L ا��ج' ا����' ا�9ي ا6  < �/ 

�، وت�#2� رأ�/ ت&��ً� ���M��ر ا�����2<، . ا����ء@�U]Uوا�:��ب ا� g�Bا�� g�� Oد�
و�
���ل ا�:�ب �:' ا����ء، و��g ا�9هV وا�\���، ��B� >� ��6ت ا� 1�h و�\9رO �< إ

  . وا������، إ�� ج�نV أن ذ�c �< ا��\���ت �"� ا��ج�ل
  

وإن آ�ن ا4ب �< أه' ا���O وا�e6 ��2ن واج�/ nU( 56 و�O `آ 4ن أو�د ا����4ء 56 
�Uن، وص� ا����
�، �< ن�
�، ا�
�دة ����6ن، و�K��"� ��j أث� ا��\Wا��ا V�Aء ا�"�ن، و

 . و)�< ارتاء ا�:��ب، �M�6ن�ن �c�9 أر�V وأد�� ��(���K ت\l أ�ي ا���\��6<F6 9ا��
�� أ���ء ا��4ا�� �6����� : ((��Fل ا�\�< �< ذآ�ان. آ�ن �
	 ا�
"��ء �\9ر �< �

6 �� �< ا�
9ارى ��ا أ���ء ا����4ء e6ن ��K ص�رًا آ$�ر ا����ء وهK أش���   )).ت
  

 ا���\��6< 56 ا��4 ا���2� أآ����/ 56 ا��4 (4 ����6 آ�� أن ا) ��ل و(�ع ا���
م و���ل � >M�ا�� ��#� ا�\�ل أوا���FUة، وذ�c 4ن ا��4 ا���2� 56 ا�
�دة �&�رآ�� 56 ا��
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م إ�� hش�ون��، و��دة �� �5 ه��ء ا� �وأ�6اد �< ���ا��4ة ����Fن �"� �� ��، ور���
�، وث�6�Fت � ����، و�K��6 ��j ا���'، و("� ا��<، ��6درًا �� ��Mن �< ����K ج����تU" h� 

K��"< �< أه��8اب، أو ا��2 �
وأ�Kj �< ه9ا . ا�$��! ا��� K�F، إ�� ج�نV أن أآ:�هK �< ا�
 ا4ب �� B6 ،ت���ء وا���أن�K ��ت���ن �"� ا4و�د، �' ر��� آ�ن�ا ��ت���< ) � �"� ا��

� �م �[�@h"� l��ا� B� إذا /�o� دم، و��hا� �ث 6�� 56\ � �ً� و�O ج���� ���
 ����� �&(�Uع ا��)�� ة��� 
وا4و�د، و� شc أن �:' ه9ا اHه��ل وا� F$�� �< ا4ب �
 �"W�A l\ت �"��A إ�� 6 �ة ����� �&(�Uع ا��)ا� �� و ���ا4ب، ور >� �"U� >�( �"�


< ا� ���V وا� �ه�V، أو ْ�ُ K� ا�9ي اH(��ع، أو �oي و��"� ��آ�ة ���:�، ��ص� وأن ا���
 ا���\��6< , وا� O� ��� F� /' ��6/ ����ر(4 ����6 LF�6 ،o#hرك ا�$�اب �< ا�� B6

��V إه��ل وا��/، وج�"/ ����دئ ا�o#h وا�$�اب�  .  
  

م ذآ�Fر، وا� 5 ت�UMد ا�B� إ�� Oه� ا�ن\�ا�6ت و�\9ر ا4ب �< اص#\�ب أو�د�j� 
���6 ����� ا4(�رب ا���ت���<، e6ن . ا�(4 K�� e6ن ا@#� إ�� ا���U ���6 ه� دون�K، و��

 1�
 أ) ا�&�ذ�< �6� l\(/ إ�� ا�ن\�اف، أو و(��/ ت�� ���56 ج� ��\�ف ر وج�د ا���
� e6ذا ا@#� �"��U ��4و�د 6
"�/ أن �\9ر آ' ا�\9ر �< إد���/ إ)ى ا��ا. �/���"
رس ا� 

إ�� ج�نe6  , Vن�� ���L آ' ا�ن\�ا�6ت �& � أن�ا���, ه��ك ا� 5 � تo� /��O9 ا�ن\�ا�6ت
ة ا� �)��F� >� ~�8وا� �UMا4و�د �< ا� /�"
و�< ���V ان\�ا�6ت �
	 . �#�رة �� � 

 gر����g ش��ل ��ن أن أ@�ف إ�� ا���Fرات ا�را��� ت� هO9 ا��ارس أن ت��أ أ)
 �"\��ة����م �"#Bب آ�o"�ب جF5، �"� أن ت������6ء ا��UMر � )ّ . ه+ �< ا�&9وذ ا�

 /F\"�ُ6 O��ز 4ب ��" >��� K��k وا���م ا��qأن ����2 ���� B6 ،K�6وان\�ا K��B]�
�ى هO9 ا��ارس ا�[��� ا���\�6(e�.  

  
< ��< ت"c ا��Bد أ("�� و���52 ��ب �� �O�U ا�@#�اري إ�� �Bد ا��UMر أن �h �ر�

�، وإن آ�ن و� � �< إ�\�ق ا4و�د ��ر�� e6ن/ ��V �"�/ أن "�]Uإ�� ا� ���ان\�ا6ً�، وأ(�
� 56 أورو�� وأ����M أو �"��، ا� 5 ت&�ف �"��� ا������ت ا����B�Hارس ا��\1 �< ا��

ن � ��o ���ه�، و�F $� �"� هO9 ا��ارس دون ���ه�، ) � وإن ا@#� ا��4 إ�� أ
 /�"
ة ا���، وش�6/ أ�"� �< ت�F� �"� �j6�\ن ا��e6 ،ا�&5ء 	
� �ر��"� د��ل ا���

56 �ارس ا��$�رى �  .آ:��ًا �< ا�
"�م ا��&��ه
  

 I�
� إن ا) �ج إ�� ذ�c، ��ص� إن آ�ن �F�F\ا� O9�� ���Mا� Oو� �oس أن �$�رح ا4ب و�
 >� O�6\9ر ،�&(�Uا� O9ان &�ت �6/ ه ا�9ه�ب �L ا�V��2، أو أ�9 ا�\"�ى ��/، 56 �"

أوا��آ�ب �
/ 56 ���رت/ ���/ �"� ��l �< ���ت ا�\5 أو ن\� ذ�c، و� دا�5 أن ���< 
�، �' ��UM/ أن ���< أن ه��ء ا���\�M�� >�6< أن ����ا4ب ���O آ' تB�$Uت هO9 ا�

�
"��! ��دة ��Mن �L ا��� وه9ا ا����ن وا� . �[�وO @�رًا ���2ً�، و�9ه��ا �/ إ�� ��� رج
��MU ذج ا���أ�� ا��� ا�9آe6 5ن/ �رك هO9 ا�B� >� ���]Fل ا) �Mآ/ . ا�F"�' ا�9آ�ء ا�

� �e6 ،Lن هO9 ا��4ر � ت�Uh �"�/ ��دة���� .  
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ن� ��ط �� ��، وت\��9ه��A >� ���� K^ ��ض ($&(�Uا� O9�� Oأو�د <��
و��M< ��ب ت

��6 ،/��) L� مB�
"^ �"��� �&��ًا �"�/ ا�� Kث ،K��Mن ا�`�Fا� ���آ�� ج�ء  �$Fو�&�ح ا� >�
 >� �، و��@! أن/ � ��"�
�ت ا��� �� ��ج�دة 56 آ' �� �L ) � ا��&(�Uا� O9إ�� أن ه
� ا� 5 U" hا�� K��ض �< ه��ء ا���\��6<، و�< أ�����
� �"� ا��gU وا�j6�\ا�\9ر، وا��

� 9��ن ��� ا4و�د�.  
  

�� � 2' )�ج �K و� ��� (4 �ً���، B6 � �ك �U" hا�� Kت���ور� Oج�ت أو�د�( �ب أن �
�، أو ن8ه�، أو ��� ذ�c، و�< و(��q l �\�ول أن � 
�ف �"� �
إ�� ا���ل، أو إ�� �

Kت���و� #" Kت���ن �6/، وه�� . ر���ن ��/ ش�_ً� ��� ����Uh� � � ( K�� / "ي ص�Fو�
 وإن آ�نl � ت���V أ���رهK آ��Fدة ا����رة، أو ا�راج� �\���K �< ا����)�ت، ) �

وا��� ا�M��� ش�2ف �c�9، . ا���ر��، وذ�c 4ن�� �< أ�Kj و��W' ا���\��6< ��9ب ا4و�د
 >M�� 5 ت ا����"�"� �ً�� B6�oس أن �&�L ر��� و�O 56 ه9ا ا����ل ت\l إش�ا6/ ا����ش� ت\

  . أن ت\ث
  
  
  
  
6 -�	2 Eم �
H ا�%�� 	�Iا� �D  
  

 ُز��< )V ا����ء وا���' إ���< 56 صورا��ج�ل، آ�� ُرآ�8 ذ�c أ�[ً� 56 ("�ب ا����ء، F�
 kأراده� ا ���j� KM\� cر ����وذ��
 �< ا� ��ار ا���ع ا��&�ي، و([�ء ا���A، وا�&

/��F� 'إ�� ه9ا ا��� ���
 ُز��َ<{: ����M< وا�4< و��� ذ�c �< ا�\KM، و( أش�ر ��\�ن/ وت
 'ِ�ْhَ�َْوا �ِZ]Uِ�َْوا VَِهZ9َ�ِة ِ�َ< ا�#َ�ْFَ�ُ�ْا �ِ�Aِ��َFَ�ِْ��َ< َوا�ِء َواْ�َ��ِ�"��Zِس ُ)tV ا�&Zَ�َ�اِت ِ�َ< ا���َ

� َواoَ�ْْنَ
�ِم َواْ�َ\ْ�ِثِ�َZ��� �9آ� )V ا����ء ]14:`ل ���ان[} اْ�ُ�َ�q56 ا ���
، و�أ ��\�ن/ وت
cت وذ�����(5 ا��\��' ���6<( �
Kj ا���' إ���< وا�����  .  

  
�، و@�ره< �"� ا��ج�ل آ���ًا��j� >�� �� Uا� lو��� آ�ن : k9ر ر��ل ا(���� ،cذ� >� 


ى �"� أ� 5 6 �� أ@� �"� ا��ج�ل �< ا����ء: ((�F6ل� l9ا )�م �"��< )). �� ت�آ��
،��� 56 ا��&�M أوا� ،� أوا�h[�ع 56 ($ إث�رة ا��ج�ل �< ��A^ ا� ��ج وإ���ر ا���8

 �ا��Fل، وُأ��ن ��� � � وا�) ��ب، e6ن ��� �< �
[�< ن&�ز، وان\�اف، وت��ج، ور��
� آ��\�g إن : 56 ا�� Bط ����ج�لU" hا�� 'W������ cذ� >� >�
وجV �"� و�5 ا��4 ��

 kت ا���F� آ' ا� �8ال V�و� ،�ا) �ج ا��4 إ��/، e6ن ا� �AB< ����ج�ل ه� أص' آ' �"�
����.   
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 V< أ�� واج��ط B ج�ت، وا����ء ا�� ��� ا��� �< رؤ�� ا����Uن �"� �j6�\ن ا��e6 9ا��
�"� ا4ب؛ إذ إن ا��� (�' ا��"�غ 56 �
	 ا�\��ت ���' و���V 56 ا����ء؛ �' ر��� آ�ن 
��ء وا�4< ���� /AB ن ا�e6 ا�\�رة، ��9ا ^A56 ا���� �ا��� ا�< ا�
�ش�ة �< ا�����2< ��ص

�، ��ص� وأن شة اHث�رة �"&)�Uب ا�8ن�، وو(�ع ا���أ� Kjأ� >� 
� >�� �� Uا� >� /�
������ �< )�ل ا��� ت:�� �6/ ا����� وا���8� ا�����  . ا�

  
 �"� L"#� /"
�وا�� Bط ������ء �< ��� ا��\�رم إذا �K �[�ا��� �oن �:��O ج���ً�، و�

�6�
� 56 ذ�c ا��<، e6ن )وث ا�
M�� gM<، إذ ([��� �< أ)�ال ا����ء � ���52 أن �
�$�ب ��� 1�h وا����ن�، �< ج�اء آ:�ة �$�)� �<، ور��� ��(/ ذ�c إ�� ا� &�/ ��< 56 

 kر��ل ا ��
� l\ت '� (�لrا��B�g، وا�BMم وا��&�6 5F6 ،>�� /��& � )) : kا >
�
  )). �لا�� &���< �< ا��ج�ل ������ء، وا�� &���ت �< ا����ء ����ج

  
أ�� �� �rh ا��\�رم �< ا����ء آ���4ات، وا�
��ت، وا���hت، و���ه< �< ا��\���ت 
 �F�]ا� g�B����  e6ن�< ���oرات ���) &�م أ�[ً�، ��j� B6ن أ��م ا�����o ا� �"�
6� ا����jة �"�&�ة، أو ����B�g ا�ا�"��،، �' ُ����ن ���\&�� و�م �U&أو ا� ،�ا����2

�� <&M او�' ا��� ا�\�آ� �< ا���Fم أو ا��"�س، و� �oس أن ����ن ��رتاء ا��� �ص
  .ا�#��"� ت\l ا��B�g؛ �[��ن �م ���ر ��رات�< أ��م إ��ان�< �< ا4و�د

  
 ���F/ �"�/ ا�$Bة -��ص� ����K و��< ا����ت-و� � �< ا� ��U^ ��< ا4و�د �� ا���م 

ا �"�2ا ��
ً�، وا@���هK �"��� إذا �"�2ا �&�ًا، و�6(�ا ��وا ص���ن KM���B$ة إذ: ((وا��Bم
L56 ا��[�ج K���� .(( إ�� إه��ل ����د ��
� ا����Mة �����e6ن آ:��ًا �< ا�ن\�ا�6ت ا�

و��Mن ذ�c . ا� ��U^ ��< ا4و�د 56 ا��[�L، ون���L� K ا4���< 56 ��6� وا)ة
����� �6� ��و�د وأ��ى �"���ت وث��:�� r�$h � ،/$h� 2#�ء� 'UA 'ل آBF ا� L� ،>

B6 ���52 ا��&�رآ� 56 ا�2#�ء، و� �oس 56 ا��&�رآ� 56 ا��Uاش، وإن آ�ن ا64[' 
cل 56 آ' ذ�BF ا�� .  

  
� ��و�د ُ�
 أ��ًا �#��ًا ��أ�� ا�� Bط �����F��ت �< ��� ا��\�رم �
 �< ا�
�ش�ة ����

 ا��� وا��4ة، e6ن اk أ��ح د���U� ء��ل ا4و�د ا�$�2ر �< ��� ا�����8< �"� ا��
���

�َ< َ�ْ�ِ� ُأو5�ِ اoِ�ْْرَ�ِ� ِ�َ< ا���َج�ِل َأِو ا�#�Uِْ' ا�jْ�َ Kْ�َ >َ�9ِZَ�ُ�وا {: ا4ج����ت ���F/ تِ�ِ�Z َأِو ا�
، أي � K�� L�A 56 ا���j إ���< �&��ة وت"9ذ، ]31:ا���ر[} َ�َ"� َ�ْ�َراِت ا���َ��ِء

�وا((�qء 56 ا��هK ا�UA4ل ا�F�� : ��:� � >�9$�د ���#U' ا���j� K� >�9وا �"� ��رات ا��
K��6 ج�K ا���أة و)�آ�ت�� و���Mت�� ش
�رًا �����g، وه9ا ا� 
��> � ��#�^ إ� �"� �< 

')o6 >��� �&� /�� ت ))آ�ن���ء ا4ج���، و�B) ��ط � � �< آ> ا��� �< ا���ل �"� ا��

�ش�ة ��ص� 56 ا��Bد ا�\�رة، إذ إن �< ا�
�ش�ة ر��� آ�ن ا��"�غ �
��/�< (�' ا� .  
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�
� �"���ت ا4ج����ت ����6ُه<Z ا4ب �< ا�"
L� V أو�دO و�K� #��h (�' �< ا� ����. أ�� ����
 L� �وذ�c 4ن أ(' ا��"�غ �� ا����ء ت�L ���ات، و� ���52 ��ب ا� ��ون 56 ذ�c، ��ص


L� V ا���F��ت آ��"��� >�� !��� B6 ،>ان، أو���ه����ت ا4خ، أو ���ت اl�4، أو���ت ا�
� 56 ا�h"�ة ��M<، ��ص� وأن أ�UAل ه9ا &)�Uن ا) ��ل و(�ع ا�e6 ،K�� ة�"hأو ا� ،Oأو�د
 ،1�� 56 ا��� �L ا�\U" hا�� �����ا�
$� ��اه�Fن � >� 56��Mة �&ة تoث�� ا������ت ا�

ث ش5ء �< ه9ا 6( ا�
8�8 ر)�/ اk، إذ و(�� >� ��� � ا�8اهU�"hا� �� 5)) V آ
���ض �< ��اk (�@5 �$� إ�� ��� �< ��ا�
8�8 56 ص�5 ا6 �ع ص��� �oص�
/ ؟ 

�K ��"5�2 56 ه9ا ش5ء، و( ج�
c�9� l، �6(	 �6/ ��أ�V M6 : �"� ��� �]F6 ،c إ��/ ���
��< د���رًا�h� مB2ا� .((،/
وه9ا �ل �"� . 6	 ��Mرت�� �oص�
/:  أيوا6 �ع ص��� �oص�

Lت��ن K� �ر �"� ا����ع �$�2 ��/، آ�� أن ا�$��F� K� 5�$ذا . أن��� آ�ن� 56 �"�ة، وا�e6

�I 56 ه9ا � >�� <�M6 ،�ً�M�� �"]Uون ا���Fا� L� �� 56 KWا��آ�ن و(�ع �:' هO9 ا�

. 5 ه9ا ا�
$� ��M< و�\ �'ا��8< ؟ B6 شc أن )وث �:' هO9 ا��(�LW، �' وأآ�� ����، 6
 �� ا�&�� أ�� ا�4"� ا���دودي ($$ً� وو(�LW �< ا��� �L ا��2�5 ت:�l إ��Mن�"�]6 'Fن و(

� ��< ا�$�2ر&)�Uو(�ع ا� .  
  

 تBً�$U د(�Fً� )�ل أ)�Mم ا�8ن� ا� 5 �& �ك ���6 ا�$���ن دون �< �� /FUا� V وا����� 56 آ
56 ([�� ت\$�< ا�$�5 �"��أة ا����2�، ه' �\$��� أو ا��"�غ، n(B�6 ت��زع �
	 ا���FUء 

� �"��اه^ ا�9ي ������ ��"�رت/ �"� ا��طء e6ن�K � ���(&�ن��، وآoن�� �) ��o�� ؟ أ�� �
 / �q /���

' ا� �
 ج��ع ا�$�5 ج���ً� ���2 ش��ة، و�� K�]
(�رب ا��"�غ، و�

 K� ه9ا 56 )^ ا�$��2 ا�9ي '
و�_' ا��Hم ����F� . cرب ا��"�غآ�� 
���/ 4ص�
/؛ و�
 kم �"� (�ذ6/ ((ر)�/ ا�F8ن� أ����69/ رج' F6 
� K" \� Kع و����أرأ�l ا�$�5 إذا �"~ ا�

5 �:"/ ����L إ� أن/ �K" \� K ؟: ((و�_' أ�[ً�)). ا�\ ؟�$� lا��أة زن lج�ب ))أرأ�o6 ،
� ا���ا
��A �M� �� Kو���ه�، و� ���/ر)�/ اk �< هO9 ا�4_"� �� Kل و� .  

  
م ���j أن ج��ع ا��� ا�M��� ��M< و(��V ا�\$�ل، ��ص� 56 ه9ا Fء �"� �� ت���و
� 56 آ' ��Mن �< )��ة ا���س، ��9ا ����ا��8<؛ �M:�ة ان &�ر ا��Uا)I، ووج�د اHث�رة ا�

���� Oأو�د nU\و� ،��]Fا� O99ر ا4ب ه\�.  
  

��ل ا� �� Bط ��< أو�دO ا�M��ر وا���F��ت �< ��� و�< �ا�' ا�&�#�ن �"� ا4ب أن �\
ا��\�رم 56 )ود ا��6�$\�، وا��"�س �"� ا�#
�م، وا�BMم ا���يء 56 ا���L� l أ�6اد 


�د �	 ا��$�، وا��
 �< . ا��4ة ا�M��ر آ�4ب وا4م � K� إذا وه9ا �< ا�o#h؛ إذ إن ا���
�
د �"� ذ�c آ"�� آ��، و� "9ذ ��ؤ� �<، ����g ا����ء (�' أن ��"~ ��"~ ا��ج�ل، e6ن/ � 

$�6
V �"� ا4ب �
 ذ�c ا�  ^��U����K إذا آ��وا ،>�
� 1�  . و�$�6\ �<، وا�\
  

 /
آ�� أن �6�$\� ا4ج����ت �\���؛ ���F/ �"�/ ا�$Bة وا��Bم ���� ه�l ا��أة ت���
� ا����ء 56 ا))إن5 � أص�6! ا����ء: ((��6�$\ /\��6 ���/ �< �6�$ ، ���] F� ا�9ي l)��
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- �
وإذا آ�ن �	 ا��$� واج�ً� ��ف .  دل ذ�c �"� أن�� ��� ج�8Wة- وه� و(l ا�����
>�
��� �jد ا�����، e6ن �g ا��ن �"�ن أد�� Hث�رة ا�&��ة وت�(ه� �< �� Uا��(�ع 56 ا� .

 ��� 4ن ُ�#
< 56 رأس أ)آِ K�R�َhْ�ِ �<: ((و( ورد ��/ �"�/ ا�$Bة وا��Bم (��/�( 
� �"� ت\��K ))�/ �< أن ��g ا��أة � ت\' �/

	 ا�
"��ء إج��ع ا��9اهV ا4ر�� 'Fن ، و(

�� ا���أة ا4ج���\6�$�.  
  

 >� K��Mت� ���و� � ��ب أن �
�ف و�رك أن ��و�د وا����ت (�' �< ا�
�ش�ة ر��� ج�
 5���م -ا�ت$�ل ا�Fأ)��نً� 56 - آ�� ت ��، وا�
�1  وت��j هO9 ا����������ر�� ا�
�دة ا�

� �"� ذ�c، وأش�ر $$h \�ث ا���ا� 	
� lد� F6 ،�2ء ا�� � �ع �ا ����4[�ء ا� ���"�
�� ا�����]Fا� O9إ�� ه >�$ hا�� 	
��9ا e6ن/ � � �< ا�  ^��U����K، وأ�9 ا�4��ب . �

V� أش�ر وا�) ���Aت ا�Bز�� �c�9، و�م ا� 9رع �oن�K �< ا4ر)�م ا��9< �F6 ،K� "ص 
 Kه
	 ا�
"��ء إ�� أن ا4ر)�م ا��9< ��V ص" �K هK ا4ر)�م ا��\��� �\�1 �� آ�ن أ)�

��o آ\ ��� �"� ا���� l��( �:أن ��qأو�د ا���4م أو أو�د . ذآ�ًا وا c56 ذ� '�� B6
 �' ا��4ال، و�� ا6 �ض وج�ب ص" �e6 ،Kن�� � ت�Mن ���� Bط وا��6�$\�، وا�h"�ة؛

  .ت�Mن ���\&��، وا� � �، وا�BMم ا���9ب �< وراء )��ب
  

 ،�
و��M< ��ب ت�(�l �< ا�U$' ��< ا4و�د وا���F��ت �< ا����ت ��< ا�:����، أو ا� ��
ى ا4و�د ا���' إ�� أ���ء ج���K �< ا�9آ�ر، ���6"�ن إ�� � ��j� >�وذ�c 4ن 56 ه9ا ا�

� �U . 56ة �< ا�"
L� V ا����تا�"
L� V أ(�ان�K �< ا4و�د، وا���
O9�6 ا��Uص� ا�#��
 ا4و�د ا�� BFل �< ا����ت ا4ج����ت 56 ��
 � l)أ6[' و 
��UA�� 5ل ُتUا�� >��M ا�

 . ا�"
V وا�� Bط�� �ً�Wت��ً�، ون�� '$Uن ا��M� � ( �ً_�&6 �ً_ش� cذ� 
رج ا4ب � � Kث
  .(�ب ا��"�غ، و���ر ���Bت/

  
  

B� ء )�1 آ����
م أ�O9 إ�� ا��4اق، ��ص� ا� M� 5:� ���6 ا��� O)n ا4ب )nU و�
ا� ��ج، وا���Uر، وإ�اء ا���8�، وا�82ل ا��
"< ��< ا���اهe6 ،>�Fن هO9 ا��4آ< � ���52 

 أش�ر ا�< ت���� ر)�/ اk إ�� أن/ � ���ز ارت��د ا��4آ< . د����� إ� �\�ج�، أو @�ورةF6
 ���6 ا����M و� ��M< إن�MرO، إ� �[�ورة ش����، ��6 �\ �ج/ ا4ب 4و�دO �< ا� 5 �&�ه

 ��/ ت�����o دون اص#\�ب ا4و�د؛ )K��"� �ً��U �< رؤ�U�� ��� � أن >M�� ا��& ���ت
 >� K� ���(و ،Oأو�د �"� �j6�\�"� �ا����Mات، و��M� c�9ن ا4ب ( ات9h ا�4��ب ا�&���

���
	 ا�ن\�ا�6ت ا����.  
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   �LM<� ا�8	دة ا�-0ی� �.� ا)�
	ل - 7

  
 �� ه5 �� ���� 56 ��ف ا���FUء ���� ���ء، وه� ا�
�1  ���4[�ء ا� ���"����ا�
�دة ا�

� و�� ��ة ��2� ا� �Bب ا�&��ة، وا�� � �ع ���eاج���j �� �F��#� . ��"�
وت� �5 هO9 ا�
 ا���� >�2�eن8ال ا���5، و�� ا�$�2ر ���� � ��>�nU"6 ا�
�دة . �ع RF6 دون إن8ال �$�2 ا�

 �$F� 	
م ����L أن�اع ا�
�1، وا�"
V ���4[�ء ا� ���"��، إ� أن ا��h �� ����ا�
و�
' ه9ا ا��أي ا���4 ه� ا4(�ب إ�� ا�$�اب، �����U� . >�6 �"� )��ت اج Bب ا�&��ة

 �/ �< و(��q l ��دة ����، اHج\�ف أن ُ�
 ا� 8ام ا��� ا���2$ �
[�O ا� ���"5، و��:/
  .أو ا� ���ء، وإن آ�ن 56 ذ�c ش5ء �< ا�� � �ع

  
���
ِإ��Z َ�َ"� َأْزَواِجKْ�ِ * َوا��9ِZَ< ُهUُ�ِ Kُْ�وِج�jُ6ِ�(َ Kْ�َِن {: و)���M 56 اB�Hم ا� \��K؛ ���F/ ت

 >َ��ِ�"ُ�َ �ُ�ْ�َ Kْ�ُZنeِ6َ Kْ�َُأْ�َ��ُن lْMَ"َ�َ ��َ ُدوَن6ََ�ِ< ا* أْو�
} ْ�َ �2َ َوَراء َذoُ6َ cَ�ِْوَ�ِ_cَ ُهKُ اْ�َ
� ا�
"��ء �"� ت\�����]31-29:ا��
�رج[��
6 ،�  . ، و� ت��ز إ� �� ا�[�ورة وا�\�ج
  


	 ا��\�ث �"� أن/ ��M< أن ��Mن ��
	 ا�UA4ل ن&�ط ج��5 (�' ا��"�غ، � lد� و(
�2� ا�� �� � �ع، )�1 وج أن ثBثً� و����< � �:' 56 ا�"
V وا�
�1 ���4[�ء ا� ���"�

 lآ�ن �، و(���
��دة �����< ����oن�� ( ��ر�l ا�
�دة ا�� l$\6 �� �< ��< أ�> )����(
� ا�M��ى تrh ا4و�د ا�9آ�ر 56 ا���)"� �� ��< ��L إ�� ت�L ���ات، �6ن &�ر ا�
�دة ��ا��


	 ا�را�� 56  ا4و�د أآ:� ��/ �� ا����ت، آ�� ُوج�� >� �W����� >�
��ت أن ث��ن�� وت
  .ا4و�د ( زاو��ا هO9 ا�
�دة 56 و(l �< ا4و(�ت

  
 �W����� ة�&� �� �
و��ى �
	 ا��� ��< ��� ���� أن ���ر�� هO9 ا�
�دة ت�أ 56 �< ا� ��

و��ى ا��
	 ا��q أن�� ت�أ 56 ا�U �ة �< �� �< إ�� �l ���ات، و�
[�K . �< ا4و�د
ا� �� �L ا���Bد، إذ .  56 �< ا�&�� ا���دس ت��F�ً���ى أن�� ت�أ� '
�و�
[�K � #�ف �6

�، وه9ا �B ش\� o#� c	 � lU "�ُ إ��/، ����ول ج��L ن&��Aت ا�# 'U�oن�� ن&��Aت ج�
 >M� � أن '�) 'U#ا� �� ����و� ُ�" lU أ�[ً� إ�� آ' (�ل ��ى �ا�� ���ر�� ا�
�دة ا�

��Bً 56 ا� 
��ل ��/، وا�\$�ل �"� �
	 ا��
"���ت 56 ا�#U' �< ا� \KM ت\�Mً� آ
5���  .ا����ل ا�

  
� �F$�دة ��� F��#� دة�
و�
' أن�V ا4(�ال، وأ(���� إ�� ا�$�اب أن �ا�� ���ر�� هO9 ا�
 ��؛ إذ إن ا�#U' 56 ه9ا ا��< أ(�ب إ�� ا��"�غ ون�� ا����
� ��Mن 56 )�ا�5 �< ا� ����U�

� ا����Mن� 56 ذ����أ�� ���د ��1 ا��� ا���2$ �
[�O ا� ���"5 دون ا�\�آ� . ات/ا�
�� �ج Bب ا�&��ة أو ا�� � �ع، � �
 ا� ���ء، أو ��دة ����]Uا�� �وه9ا ا����Uم . ا��ت��

� و�� ��ة �j �� �F��#� 5"��� ا� �]
��� 1�
� �oن�� ا�������5 �"� ت
��> ا�
�دة ا�
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��د ا� 8ام ا�
[� �< و(��q l دون هO9 ا�\�آ� �ج Bب ا�&��ة وا�� � �ع، � �
  .ا��� ��ة

  
� �< �Aق �ة\��Fدة ا��
� وتU$�' . و� 
�ف ا��� �"� هO9 ا�)���� و(�ع آ �ب � \ث �

 1�
�/ �9ة ا�U�� <& M� 1�( 5W�F"ت ��` ^��Aو���ر���، و �� �Uآ� K"
 �6 ��]Fا� O9ه >�

 أ�Kj ا�#�ق وأ�#�ه�� ��` ^��Aو ،O�]
 وه� ت
"K هO9 ا�
�دة �< ��A^ ر�F6ء �

 >� K�F(و K���$ا ن���( >�� �ا���ء �< أو�د ا4 (���ء، أو ا����ان، أو ز�Bء ا��ر�
 ���Uا�� ��، وا�������B�Hا �� هK ((ا� ������
�دة ا�"� � ُ��)n أن أآ:� ا�UA4ل ���ر�F6

 ��Ujون ��� �$��ن إ��/ �< ا�UA4ل ا��[#�ون، أوا����"�ن، أو ا�����ذون، أو �< �
V
�� 56 ا��ر�� أو ��)� ا�"Fا4و(�ت )). ت 	
� 5U6- ر��Mا� �jًا �< ن�
� - L� �� 

 �� 56 ���ر��$h&ا� Kات���د��ن ���و�  ،g��ه�4ء ا4و�د، و� ��("�ن �
"���ت )�ل ا�
�\��Fا� �
	 هO9 ا����ر�� >� K�]
� K"
 �6 ،����
[�K أن ور��� �"~ ا. ا�
�دة ا��� ��4

 K�]
�M&> آ' و� ���K �< أ�[�W/ ا� ���"�� �¦���<، ور��� أدى ه9ا إ�� أن � ��ول �
	
�' ر��� أدت �"�ة اث��< ���K إ�� أن �#o أ)ه�� ا��q، 6 �2س �c�9 �9رة . أ�[�ء �

ة�� ج���") 56 5������M 6 ،ن �ا�� �ن\�ا�6ت ج���آ�� أن . ا�ن\�اف ، وا�&9وذ ا�

"��� و� 
"^ ا �6 /
� و���ر��� �\��Fدة ا��
��hدم ا���\�ف ��M< أن �ل ا��� �"� هO9 ا�

��� .  
  

 ��"� ���� و)���� ا��� �< ��ض ���ات�� ا������ ��ص� (�' ا��"�غ ����"M&إن )' ا��
k�� / "ص ���F � ' آ' ش5ء�ن أوً� و(�M� ،ة��o ا�� / ��UA 56���Mا� , / ��)�� Oوت9آ��

� ا��U� � >�9ر(�ن/�MWBو�< ا�� ،kا�\��ء �< ا /�"
�6 ،��6�� /�"� �Uhو� . "�/، وأن/ � ت
ام أ�"�ب �� اk ا� � �ي ا�9ي آ�ن ��دد ��UA 56 / (�' أن ���م �F�6لh ��� سo� )) . kا

5
� kن���ي، ا kي،ا� \5 �6 �آV") 56 8 ا��� ر(��� اk �"�/، ونO�j إ��/، 6)). ش�ه�
!��Fا� '�
م �"� �:' ه9ا ا�F� B6 ،/��.  

  
و�[�ف إ�� ه9ا ه�� ر�F6ء ا���ء، و(#L ص"� ا��� ��K، وت����/ إ��Mن�� ت��M< صا(�ت 
�&��ه� �L أو�د ��\��6<، أو ���"�< �< أ��هK، ) � وإن آ�ن�ا أص�2 ��/ ��ً�، 

� أ���
"���ت )�ل هO9 ا�
�دة، أو ([��� ج�� 'Fن Kن��M�e�6 �ى، أو �"� ا4(' �
"��ن ا���
g����� �F"
 � �\��) KW� ش.  

  
 �� �< ا�$ا(�ت ا���\�6�، وصBت (��"� وه�/ 56 ت��M< صا(�ت ��
� ا4ب ��� Kث
 'Wا���� c9ًا 56 ذ�h � ،���< أو�دO وأو�د ���O �< ا��4 ا��" �8� ����+ اB�Hم 56 ا� ���

�U" hا�� �  .ا�����
  

� و�\�5 ا4ب و��]Fا� O9ث �< هO �< ا�V M، وا���Bت، وا��&�ات ا�#��� ا� 5 ت \
��o"�ب ��� ت���ي، 6 
�@�� ��@ً� �\���� إ�� ا��gU، و�R2@ <Uh تoن�V ا�[��� 
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 ���
، وارت��د ا��M ��ت ا���ة، وا�BAع ا��Uاءة ا���F��� / )ر����، و�&2' و��� �"�
�، آ�M ��ت ا����ج، وا��M ��ت 
ة، أو ا���6�Uا�� ��6�F:وا� ،�
ا��� �� ���V M ا�&���� ا���6

�$
�، أو ج�
��ت ت\n�U ا��F`ن 56 6 �ة �� �
 ا���"
��"/ 56 أ) ا��
�ه ا��  . ت
  

�، ��UA 56 / ا�� ��oة �Mن��Mت وا���4ل ا������ hإ�� ا�� آ�� ���M/ أن �� 2' ��' ا���

	 ا��
�ه ا� ر���� ا����oن�؛ �oن ���< �/ ش�_ً� �< ذ�c 56 ا���8ل، أو �� 56 /"��

� ا� 5 ���' إ���� ��دة ا4و�د K� ��UA 56 ا�� ��oة
ه� . ����رس هO9 ا���4ل ا���6W�6ا >�

�lU "� B6 ،K ا��� إ�� U�� ���6 ������ وا��"F
أن�� ت&2' أو(�ت�K، وت� �A '2(�ت�K ا�

��V ه9ا ا�ن&�2ل، وا� � �����8اف ا�#�(�، o� B6ت5 �"�/ ا�"�' �� �O إ� ���ر�� ا�
�دة ا�
  .  و( أ�9 ��/ ج� ا����ر �MU� B6 ،/ )�A إ� 56 ا���م

  
 ��، B6 ���م �"� �#�/، e6ن هO9 ا������و�n(B ا4ب ت�ج�/ ا��/ �� ا���م �oن �" 8م ا�

��V ا) �Mك ا�q[�ء ا� ���"�� ����Uاش، إ�� ج�نV أن�� ن� �ً��� ���Fت� ت��V ت���ً� ج���
� ا��#��ة��"� �U��h�.  

  
 l)و >� /�"� O� L@ا� ���"5 وو O�]
�  ا�e6 ��2$ن ��دة ا� 8ام ا�����"� ���أ�� ����

��q : >�ت\ث �
 �"�غ ا��� �� �< ون$> ت��F�ً�، وآ:��ًا �� ُ�&�ه ا��� 56 هO9 ا�
Oوا@
ً� إ)ى ��/ �"� �[�O ا� ���"5 دون ان ��e6 ،/�� Oذا ن� L6/ ور�ان  /� . V�� د�
و�

 <�j� ج�اء ا� >� L@ا��� cأو ا� ��ب 56 ذ� ،�M( ا�\��ت إ�� وج�د 	
� 56 cذ�
 �< (�' ا4م، أو ر��� آ�ن ��V ا�� ��ب ه��إه��ل ت��j> ا��� �< ا�B]Uت : ا�&

>�"���  .ا��hرج� �< ا�
  


 V�W�]�o/: و�< أ���ب اه ��م ا��� ��Uج/"� � �< ��A^ ت�آ/ ��ر�ً� �U �ة إ�#�ؤO �6ص
 O��Uاث /، وت�( 9�� � �O ا� ��
�، e6ن/ ��& '2�����j إ����، وا�
�1 ���، وا���Uوض ت"��A

  . �< ا� 
�ي
  

�، أو �
� 5#
O �"� �6ج/ ص�ف اه ���/ إ�� ��� ذ�c آoن �� �ً
وإذا ش�ه ا��� وا@
/"��Fأو ا) [�ن/ وت ،l��M�� �< ا��
� وا��F$�د ه� ص. (#"�� ��6/ �< هO9 ا�
�دة ����"

 56 ��6/ ��8ًا �< ا���� ��:� cن ذ�e6 ،/U��
��ة دون @��+، و� ���52 زج�O وت��
��� V
6� ��L�� V ا�"�
�، و�F#ا��� c"اآ &�ف ت . lإذا آ�ن ��� و� �oس أن ��oل ا���
/�U�� 1�
"� /
6� �F#ا��� c"56 ت Kأو أ� ،�M( ه��ك.  
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        ة للفتاة املسلمةة للفتاة املسلمةة للفتاة املسلمةة للفتاة املسلمةالرتبية اجلنسيالرتبية اجلنسيالرتبية اجلنسيالرتبية اجلنسي
  
   م0Dو��� ا�����0 ا�/.-�� ��
�	ة ا�!-�!�-1
  

�، وأ����V ت#���Fت/ آ:�� �< ا���2ض وا� ��زع �� ا���):�< �����M �> �$#"! ا� ���� ا�
�؛ )�1 �\ م ا�$�اع ����K )�ل����6� ا��F:ا)5 ا����<، وا���&2"�< ����ود : ا� �(

�، وأ����V إ�$����،��"

�ر��6 ا�� ،����Fت >� �� ا����و���
�@��، وا�� � وا��< ا������
�، وا�&9وذات ��MUا4ه�اء ا� �&�� ��$� �(�� �����ان ا� ���� ا��� >� '
��� ج
 ،�� ا�
�ر��UA�
�، وا4�\�ث ا���ان��، وا�:�رات ا�����ا��"�آ��، ا� 5 ُت9آ��� ا�����jت ا�

O� و� / Z��� ل��ت ه9ا ا��F6ا� 5 أ.  
  

� وا��"�آ�� وه9�F
ان ا�:�ا�l ا�F6 ا�\�ل إ�� �
��#� Lآ5 ��ج�"�ا ا� lt &Z ا��MUي وا�
انً� @�ور�ً� �� ������، )�1 ج
' �< ا� ���� ا���B�Hا �ا� L � � 5 ��� ���+ ا� ���
� و�
	 ([��� ا��4ة ����ط � ��K$U، وأ�8م ��

��دة، �6�R ����� و��< ا�&
��W ا� "�

6� ���، وإذا� �� آoو��M� �� Lن، ) � إن : < آ' A��Fت ا��� �Lا�����< ��
�eش��� ا��
 l)ت��، 56 ا����\ �ا5��4 56 ا��� �L ا���"K � ت�Uh �"�/ �6و@��، وآ:�� �< ����� و�

��' آ:�� �< ا4ورو���< � �-ر�K ا�نBUت ا�5F"h-ا�9ي (����
�رK�6 ا�� >� �
  . ا�
  

�و�F$�د ���+ اB�Hم �"�� �"U �ة ا������� و�$�rW : �< ا� ���� ا�
ت�$��ه� �#��
�، ودوره� 56 ن�jم ا� 8اوج وا� �Mث� ا��&�ي، و�� � 
"^ ���9< ا���ن��< �< ����ه�� �� ا�
ي وا��"�آ5، �\�1 F
أ)�Mم ا�
��دات وا��
��Bت، و�< ثZK ر�R آ' ذ�c �&#�ي اB�Hم ا�

����، ت �9ب ا�U �ة ��داب ا� ���� ا�Fا���اه ��، و��ورًا ���)"U" hا�� �� ��UA '(ا�� ��� ��
 �� ا��اج�����ثK ا��"�غ وا�&��ب، 6ُ 
#� 56 آ' ��)"� �� ������� �< ا�
"�م وا��
�رف ا�

 �� وت#���Fت�� ا��"�آ��، ���4��ب ا�$\�\� ا��&�و��\ �ا����ش�ة ���� و��� -وا��
� �< ا�I\U و(��! ا��Fل،-ا����ش�ة���hا�  ،� )�1 � ��� ا��� �L آM' هO9 ا����� ا� ����

 ��$�$hدون ت �
�ر��6 و���ش#�� ا�� ���� >�@ ،�U" hت/ ا������� Lل ج��B� >�
 /F��A >� '���' ��O9 ا����W' ا��hص� ��ب �"� �F�� B6 ،>�
���دة أو ���+ �

5���� ا� :�F> ا��\� 5F"hد ا���6y� �"��  .ا���2ْ@�ن أو ا�
  

�6� \�ذ ا�\��ء و� شc أن ،��' وا�\�ج ��U� Mن ا�\�1 �< �:' هO9 ا�F[��� ا��hصhا� 
�"� ا��U 5 وا��� U 5، ا�M��ر وا�$�2ر، ��ص� اHن�ث �< 6_�ت ا��� �L، إ� أن آ�� ��ب 

��� kر@5 ا K�"� أم O9�6 ،K�� أ�� ��' 56 �:' هO9 ا���@���ت ا�&���hأرادت ا� ���  �
kأن ت�اج/ ر��ل ا  ���� l��) مB (ا��� ا��\�ج �< ا����" : 5\ �� � kإن ا kر��ل ا ��

 56 ��ا��� ه9ا (��l ��<"…�< ا�\^Fء ا����واk �� آ�l 4ن �5 : "، و��� أآ:� �"��� ا��
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، و��� �_' ا�< ���س ر@5 اKM( >� ����� k ا�
8ل، ") � أ�"K 56 )'� أن� أو 56 )�ام

��))ه� ذ�oM6 ،K��� : cن�� ا� \��F6 ،lلأ��: ((د�� ج�ر�� �/، �F6ل� /"
U� 5 أن/ آ�ن�
� ، .


�K �< ت�"�~ ا�\^، وت
"�K ا���س �� ��K��"� V، -ر�K ا� \�اذM� K"6-K��"� O< ا�\��ء ���� 
ر ا�9ي : ) � و�� صر ا���ال ا�ُ�\�ج �< ا���2$F��� ،�e6ن إ�#�ءO ا��
"���ت ا�$\�\

O�]� ارآ/ و�� V���� : أ�� ���� kر@5 ا �&W�� O9�6 ،!�\ي ص��ب، ون�+ ت��"#�
 K"\ا� ~"�� K� 5�ا��)�<، وه� ص �� >� kا �� �ُ��اج��� ا�< أ� �� �< ا��@��� أ�� �"�

l��F6 ،/�"� تZ/، ) � رد �ًا �< إج��ُ ���ا�/ ���Z ُ��جV ا�2�'؟ K"6 ت� 
أتري �� : "�
�� ت$�خ �6$�خ �
��، إذا ج�وز ا�h �ن ا�h �ن َ�:ُ"c �� أ�� �"��؟ �:ُ' ا��Uوج �M��L ا�

'� وجV ا�2F6" ت )��ت��B�$Uأدق� ت >� �، ور��� أ���ت ر@5 اk ���� �$�ا)� ت��
� �L ر��ل اkا��������� / 6�
�� �  . ، ���6 ت\ �ج ا�4

  
���"
 ور�K ه9ا ا��@�ح ا� ���ي ا���[�R 56 ت
��' ���+ اB�Hم �L هO9 ا�F[��� ا�

� تUt"hً� آ���ًا 56 �
�رف : ا��hص�&� �U" hت/ ا����e6ن ا��ا(L ا�ج ���5 ا��
�ص� ����
 � ( ،�
"^ ��M(oم ا�\�	، وا�
B(�ت ا�8وج� � ���6 �� ا�[�ور��، ��ص����ا�U ��ت ا�
إن�<Z ا���م أ�F6 �� آ<Z إ�� هO9 ا��
�رف وت#���Fت�� ا��"�آ�� �< أي و(l �[�؛ ��� أدZى 

� واج ����� آ���ة، ت�د ا��4ة وا��� �L آM'، ر�K ا� ��وز إ�� ��Uت ن�U��]� ر���
 ��)B�456 ا�&�ون ا �ا��"�آ5 ا��&�< ا�9ي ت��ر�/ ���V هO9 ا������ت ا�ج ����
� أآ:� ج�انV )��ت�< ا@#�ا�ً� ����
�رف ا�U ��ت ا�� l"
واqداب ا�[�ور��،  ) � ج

 >� 
و��W' : رة ��� ���ش�ة ن\� ا��$�در ا��&��ه� �< �:' �$�-��� ��5-و�"�"�، ود6
اB�Hم، وا�B��8ت، وا��hد��ت، وا���&�رات �"\$�ل �"� @�ور��ت�< �< اHرش�د 

�����  .ا�
"�5 �$\ �< ا�
  
  
   مL	دئ ا�����0 ا�/.-�� ��
�	ة ا�!-�!�-2
  

L� ����� -أن � ��ول ���ه ��م : �\ K ا���#"^ ا�&��5 وا��ا(
5 �"� ا��U" hت/ ا�������- 
 ��F"hا� �� �B� ة� U"� ^F\�ُ ،�����و@L ص���� ت����� �&�و�� ����+ ا� ���� ا�
ه� �"� @�R ات8ان�� ا�
�5UA وا��"�آ5، �\�1 ��#"^ ه9ا ا����+ �< ���وا�$\��، و�

� �"� ا��\� اqت5��Wدئ ر��� �  :ثBث
  

�: ا���أ ا4ول�)Bأ� ���( L@�� ة� Uا� � ت ��� ا�U �ة �< أول أ��ه� �"� ت
K�j )�1: أن�ث
 56 cذ� KZj
شoن ا�
�رة، و(��! إ�ا��W، وأن�� 56 ا�\��� أ�Kj �< ��رة ا��ج' وأ�"n، وُ�
 >� ����؛ �ُ���~ �"� ذ�c ا���@�A ���� L�L ا� \��K، ا�9ي 8Z���ُ ت"c ا�4[�ء ا����MنUن

�l �&5ء `�� �< أ�[�ء �ن��، ) � ��� ���Zد انM&�ف ا�
�رة ���ه� �h$�ص�� !�$
�5، أو ا� R��U ا�5F"h، و56 ��و�� 56 )�ل ا�h"�ة ���Fتً� 56 )�Bً]6 ،��Z �< ا�
�1 ا�

��<����ا�\��F� 1ل ا����ل ���< �[�< �5 �� : ()  �< @�ورة nU( ه9ا ا���(L �< ا�
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� : ��< �\��/، و�� ��< رج"�/��� � تF' �<))أ@�< �/ ا����� ش��ة ، وش��ة ا4ن:� ا�
 �_A�hآ��ت ا��"�ا�9آ�، �' ر��� ( ت�U(�� أ)��نً�، o�6ت5 �< ج� �� 56 )�ل اHث�رة �< ا�
�؛ و��9ا ��� ��L ��� ر@5 اk ��/ ذات ��F
� ا�"W�A l\ت ��
وا���\�6� �� �&����، وُ��(

 إ��/�' �oل ����، وأر�: ��"� )��< ا��أة إ�� زوج�� ا�9ي ��ج إ�� ا����د، وش�(�� ا�&
 ،��F"hا� �� �B� �"� /�� �ًص�( cإ���� زوج��، وذ� Lه� ) � ��جإ���� ا��أة ت�Mن ��

� ا��� �L ا�9ي � �أ�/�Bو�.  
  

 �����أ)�Mم ا�#��رة، وأ��اب � � ا�
�رة، :  � 9h �<-56 ه9ا ا���نV-و���+ ا� ���� ا�
O رآ�ً� أ���ً� 56 ص\� و`داب ا�� _9ان ��Bً �&�و�ً� � oص�' ه9ا ا���أ ا� ���ي،وات�hذ

������ ا�U �ة ا��Bو�.  
  

6 �� اج ����� ؛ ��Mن�< رأس ا�&��ات، و��@L أ�Kj : ا���أ ا�:�ن5 L@�� ة� Uا� �أن�ث
� ��< أ�Kj أن�اع ���B ا��ج�ل، وأش ��A�h أول ا���8ن � Uر ا�ا��"9ات؛ )�1 ت $


> A��ع ا��ج�ل �< ج]� >Mة ��6<، و��F� cذ� gو�� ،O��`و kا K؛ )�1 (��ه>� �
 >��6 Z1� 1�( م وا�&�اب؛�
���\�ج� إ�� ا����ء، ) � ج
' ا���' إ���< آ����' إ�� ا�#
��$� ا4ن�ث� ا�9ي �"
V 56 آ��ن ا�9آ� دور ا�&�ارة 56 ا��(�د، ) � �ْ��ي ��V ا�&��ة 

��م 56 �ن/ آ\��^ ا���ر، ��6$�~ ا�
�� /��( >� K��#�L ا�&��ة، ) � ت� \�ذ �"� ز
�"�آ/، � B6��F �/ رأي و� K�6، و� �" lU إ�� ش5ء ) � �F[5 وO�A �$�رة �< 
 g��6
�K د6
ً� ن\� ا��، ت�
A�� ا�ُ�&���ت '�� K��6 '�
� ت����ا�$�ر، ���6:��ات ا�
� وآ���ة؛ 
�، �$�رة وا�\��Fب 56 ��دة ا�� ���ء ا���ا�& LF� �� ح؛ و��9ا آ:��ًا�\�e�

�� �UUhن ��� �< ش����ة اHث�رة ا�.  
  

���� >F� ة وت� U��6 ا��
�، و����� ا�&��� : إن �< ا�\W�F^ ا� 5 �� أن ت"���أن ا���أة ا�
ت\ث ا@#�ا�ً� 56 آ��ن ا��ج'، ���� آ�ن ���F/، إن�� �h "> ا��ج�ل 56 : ا��Uت�� �< ا����ء

��K، ودرج� ت\�' ("���K ��9ا ا�@#�اب، و('Z أن �U4ن K�#�@ K��� ا��ج' ��Bم )�
 / 6�
���ء )�< ���M< نO�j ����، �' ر��� آ�ن ���د ����/ �$�ت��، أو �\��� �� Uا� >�

� وا��Uر�� ���، ور��� : �$�Uت )���� دون رؤ� ��U�
آ��6ً� � 
"t^ أص\�ب ا�F"�ب ا�[
هK إ�� )� ا�
&^ ا�ُ�ْ�"g�"6 ،c أ)ٌ ���ت �
&^ ش5ء أآ:� �< ��ت (o� وص' ا�\�ل
 56 >��Fر تF� ذآ�ه< �"� رأس ا�&��ات ���
ا��ج�ل 56 �&^ ا����ء؛ و��9ا (Zم اk ت

ُز��َ< ِ�"��Zِس ُ)tV ا�&Zَ�َ�اِت ِ�َ< ا���َ��ء َواْ�َ�ِ��َ< َوا�Aِ��َFَ�ِْ� ا�Fَ�ُ�َْ#َ�ِة { : ����("�ب ا��ج�ل، �F6ل 
 �ِ�َZ��� َواhَ�ْْ�ِ' اْ�ُ�َِZ]Uِ�َْوا VَِهZ9ا� >َ�ِ >ُ�ْ(ُ Oَُوا4َْنَ
�ِم َواْ�َ\ْ�ِث َذcَ�ِ َ�َ �ُع اْ�َ\َ��ِة ا�tْنَ�� َوا�ّ"ُ/ ِ��َ

، و�< ه�� ُ�ْ"\n ��^ ا�$"� ��< ا����ل وا���g �$�رة �$
V ]14:`ل ���ان[} اْ�َ��ِب
� وان����6 �"� درج� ا����ل وو�6ت/����  .إن�Mره� أو إ�����U، )�1 � �(> ��> ا����� ا�

  
�5و��� آ��: �ن ا���"c ا��"�5 56 ا� \8U وا�ن �jر وا��وء ه� �A�L ا4ن:� 56 �"�آ�� ا�

 ^tنo ا� �� ت��O إ��از ��Uت���، و��ا(L ا����ل ����، وص��������Hا ���� 56 cذ� '��F� ن��e6



 

 

  
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

ف رواج�� �� ا��ج'، F� ��6$�ده� ا4ول �� c؛ وذ���Mا��� 'Wا���� 'M� >�8 وا�
 >�
' ا��ج'، وإن�� وا���4 �\U� آ�� ���U8ز إرادة ن
ا� t�8< وا� $�L، 5�6 � ت �8< � 

ه��� ��6�Mا� ��� �8آ��� 56 ��< ا��ج'، و��و�ج : � 
8ز إرادة ا��ج' ���6، 6\�K ا���8
� ا�ج ����� )���� ت�#"^ إ)اه< � Uت5 ا�oو�< ه�� ت ،OاL6 رواج�� �� -���Mن�� ��� 

� �< ج����� و��U� >��Mت���، أو �< إ������ و��'  إ�� ا� 
���-ا��ج�ل�jU� ��� 'W���� 
 ،�� ا��(�ف، ون�ع ا��ْ&�F��Aة ا�$�ت، و��ون ،��������؛ )�1 ت�Fم ا�\�آ�ت ا�Uن

V�#ا� �\Wورا ،>�
�8 ا�
��رات �< : ون�jة ا�
��Fم آ:�� �< ا�BMم، 5U6 ا��(l ا�9ي ( ت
�، وُت�ص"/ �$�رة ( ت�Mن أ�"~ ت\�: )�"/ �< ا��
�ن5 ا���اد إ�$�����jU"ا� ��� 'Wا���� /"

 �ت&�M' ا�M"��ت : ت�ص�' ر���� ��"�< ا�
��رة وأ(�ى، و( أش�رت درا�� أج���� أن/ 56 )��
 ������ نh ��K %38، ون��ة ا�$�ت %7ا� 5 ن�� ا��
و��j� /�6 … %55، وو@

56 ��"�� ا� 
��� وا� ��jU"ا� ��� 'Wار ا����F� ءB�، وصق اk ا�
K�j إذ ��Fل " �اص'�
:  ��ص�، ون��ء ا������< ���� 56 ��ا(L� >�U ا���g ا��r��qد��ً� و��ج��ً� ن��ء ا���5 


ُ�و�6ً.. …{ْZ� �ً�ْ)َ >َ"ْ)ُِ/ َ�َ�ٌض َو�9ِي 56ِ َ(ْ"ِZا� Lَ�َ#ْ�َ6َ ْ�ِلFَ�ْ��ِ >َ
ْ]َhَْت B6َ Z> ُ�ْFَZَوَ(ْ�َن * ِإِن ات
� ا4ُوَ�� 56ِ ُ�ُ�ِZ�"ِِه��، إ�� أن �)ل ج'Z ]33-32:ا8(4اب[} …�ِتZ>Mُ َو� َتَ��Zْجَ< َتَ��tَج اْ�َ
Bو� :}… . Z>�ِ�ِ�"ُ)َُو KْMُ�ِ�"ُFُ�ِ �ُ�َAَْأ KْMُ�ٍِب َذ��َوِإَذا oَ�َْ�ُ ُ��ُه<oَ�ْ�6َ ��ً� َ�َ Zُ��ُه<Z ِ�< َوَراء ِ)َ

� َأ�tَ�� ا��ِZ�oَ�� ')ُ t5ْزَواِجcَ َوَ�َ��ِتcَ َوِنَ��ء اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ< ُ�ِْن�َ< َ�{: ، وإ�� أن (�ل]53:ا4)8اب[} …
��ً�(ِZًرا ر�Uُ�َ /ُZ"6ْ�ََ< 6ََ"� ُ�ْ�َذْ�َ< َوَآ�َن ا�
، ]59:ا4)8اب[} َ�َ"ْ�ِ�<Z ِ�< َجَ"�ِ��ِ�ِ�<Z َذcَ�ِ َأْدَن� َأن ُ�ْ

��` L@�� 56 /نoش Z'َوَ�� َ�. …{: و(�ل ج Z>�ِ ِ�َِز� >�ِ >َ�Uِhْ�ُ ��َ Kَ"َ
ْ�ُ�ِ Z>�ِ"ِْرُجoَ�ِ >َ�ْ�ِ]ْ… {
  ].31:ا��ــ�ر[
  

/�6 Zء، أو � ��ون����< ��ا�#� : و�
' �� �U2' ��/ آ:�� �< ا����إ��Mن�� ا� �اص' ��< ا�
� �< �Bل )��� ا�& K�oدوار ���� 56 )��ت5 اHن��ن \Wم ا��ا�F؛ )�1 ت�� ا�8آ�\Wا��ا

��نV أن�� و��"� آ:�� �< ا�\��ان�ت �" 
�ف �"� أ�6اد أج�����، وا�\��� 5�6 ،>� ����ان ا�
 K��� 56 5ث�، وه�M < ذآ�ره� وإن�ث�� �" ���' وا���ذب ��e6ن�� إ@�6� إ�� ذ�c و��" �� �" 

2� ص�� � � تF' �< ا�BMم و���O �< أدوات ا����ن، H�6ن��ن آ�� � �اص' ���"nU : اHن��ن�
� إ�� e6ن/ �\Wا����أن �$'  L�# �� آ�� �
��� ���BMم، و�\Wا���� ���
 �اص' أ�[ً� ���&K، و�

 l#���2ه� �< ا�\�اس؛ و��9ا ارت�ا��ص�ل إ����  >M�� ى ���ه� �"���، و��F� � أ��ار
56 ���� ا��Fة، و( ا� 2' ت��ر  �ًA��ارت K&ا� �2� ا�\V ��< ا�
&�ق وا�� \���< �\���

� �"� �"V ا�
#�ر 56 ا����، وه9ا �� ُ�"\n �< ا���#Uا� �
�K هO9 ا��hص�W�]�� +و�� �
ة ����<، و��9ا ت�Fل ا���� ا��hص� ��< ا�)B
ا�
#�ر وأ�����W، ��� �&�� ��@�ح إ�� ا�

 ���� kر@5 ا �$U(" :اش�U"� V�#< "إن�� ا���ث�رة Hع وا� � �B� ل��
�� أن/ ��� ،
  .�cا�8وج�<، B6 �$"! ��رج ذ

  
>����56 ��"�� ا� �اص' ��< ا� K&ا� �ور )��� ����
 rن�/ ا���5 : و���V هO9 ا��hص�� ا�

ا����ء، و)9ره< �< ا��hوج ��< ا��ج�ل ا4ج�ن V���V�#، و�� آ�ن ذ�c �&��د ا�$Bة 56 
، �F6ل �"�/ ا�$Bة وا��Bم��
�� ا�
&�ء ا��qة : ((ا��� أ��� ا��أة أص�� l��hرًا B6 ت&�
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((cو(�ل 56 )^ ا�� ��ون�ت 56 ذ� ، )) : >� وا�أ��� ا��أة ا� 
#�ت ��6ت �"� (�م ��
�� أن ت��h> ت�ج�/ ا����ل ))ر�\�� 5�6 زان��"� � �"�^ ���U �ة ا���، ����، وه9ا (�ل ش

L��&56 �:' ه9ا ا��ص> ا� LF 6.  
  

 أن � � 5���� �"�ك ا�9آ�ر ا�
��A 56 ��M\ �ت�Mن ��@L اه ��م إن هO9 ا�8��2ة ا�ُ�ْ
�� 6 �$�
� ور��� ��، e6ن )ود )�� �� ا��"�آ�� آ�"�ت� �5 �� ن�j أو ��L أو : ا�U �ة ا��

 K��� L��و�� �$�رة -�"K ا4ج�نV �< ا��ج�ل، t!$� B6 أن �$ر ���� أ����K أو ��
���U�-لB� >� ،K8هWا�� c��\وت ،Kً� 56 إث�رت���ن ��M� ��  :أو ،!@�Uا� �����آ �� ��( 

ا��F$�دة، أو ص�ت�� ا�
9ب، أو راW\ �� ا�
#�ة، أو �ْ"�ت�� ���2 �\�م، �\�1 ت� �Uغ 
 K� ���( 56 ه�
 �K، -آ��eة ��� 56 اk-ج���A ن�M� >� Kج��h�ُو Kآ' �:�� �[�ه >� 

 K��� ��Uوْص ��و� ،��$hش V��\�1 ت M"> ذ�c تU"Mً�، ) � و�� أدى ذ�c إ�� أن ت\
� B6 ،��"M��� 5�ء ا���� ر@5 اe6 ،>��� kن ه9ا ا���"r c$' إ���K �< 6 � �� ش5ء، آ\�ل ن

��غ ش��ً�، إذا ���U� Kت �"� ا�U �ة �$"\� أآ��، )�1 ُت
�Zد ��9 ا�$�� �"� ا���Uر �<  ��
� ُ(��' ا��"�غ
���Uن �< ا�9آ�ر، و��"< إ�� : ا��ج�ل ا4ج�نV، وا���وب ���K؛ e6ن�< ���#��

  .اHن�ثأت�ا��< �< 
  

��ل إ�� ه9ا ا���أ "� �� أو�6 ��دت/ ا�&������� ���+ ا� ���� ا��� Vن��و56 ه9ا ا�
أ)�Mم ا�\ود ا�&����، و`داب ا�"��س وا���8�، إ�� ج�نV ا�r$F : ا� ���ي ا���B� >� Kل

>����� ��< ا�)B
  .ا��F`ن5 وا����ي ا�� [�< ��:' هO9 ا���@���ت 56 ا�
  

� زوج��أ: ا���أ ا�:��1
 � L@�� ة� Uا� ��\�1 � ت� �M> أن ت�Mن ��@L ا� � �ع : ن�ث
�"8وج 56 �ن�� و�ْ[
��، و��Mنً� �F[�ء وO�A، و�ْ��l و�e6 ،Oن ا�U �ة ا�\�ة 56 ا4ص' 
 ��M\ح ص\�!؛ إذ ا��M�� ���� 5�إ� �< أج� ،�ًF"#� آ' ا��ج�ل >� ���U\و� ������

� أ���ب ���W�F تF [5 ذ�c، �\�1 ��"~ ا� ��ذب �����&�"� �� �اO ا4($�، ) � �� ���
 >� L@ث� ا4)��ء وت���"��، 9�6ا ا����Mأ ت� ا� 8اوج ا� 5 ُ�5َ�ِ �"� أ����� ����j�� >�@

� ��Mًا (�! ��' (�م ��ط � ���
 ����اHن�ث، ا�9ي ه� ���l ا��� إن�� ُ�"^ ��زواج، آ�� (�ل ت
َ̂ KْMُ�َ َر�KْMُt ِ�ْ< َأْزَواِجKMُ َ�ْ' َأنُ Kْ َ(ْ�ٌم َ��ُدوَن* َ
�َ�ِ��َ<َأَتoُْت�َن ا�t9ْآَ�اَن ِ�َ< اْ�{:  } َوَت9َُروَن َ�� َ�َ"
 ا��ج�ل أن ذ�c ا���@L ُ�"^ ���< �"�ج�ل، 6
"��� K"�o6U اk "، ]166-156:ا�&
�اء[

K�j� و56 )�ج ،����� 5�6 / 
��ه� ا�8وج، e6ن ��� l)�9/ 56 آ' و�ر"ك ، و�< ه�� ت
 ���&�"� ���Fا� 5 ت �� اHن��ن��hى ا�� �< ج
"�� ��@L ا� � �ع �"8وج، و��M\ة ا�� Uا�

���، - و�"�ه"� ا4و��-��� ��ار ا���ع، وتM:�� ��اد ا���"��<، آ�� أن�� أ�[ً� Uن >� n\"ْت 
ر ا���ء 6�� / 
5 ���� ��وم أ)ه�� أو آBه�� ُ�ْ ���5 أو �< زوج�� ��ادر ا�ن\�اف ا�

 /�� c�9� /Z�� ت B6 ،زوج ش�ذ L� ده�ًا I�
 ت) ���� ذ�c ا���@L ����؛ e6ن ا�U �ة ا���ذج
 /�"� ��o 6 ،L@ا��� c"�ص�ل �< ��� ذ�� ���ا���س، أو �#" >�� !] U� � (- آ�� ه�

�  . و� ُت���M/ �< ن�' (��! ُ��ادO-واجV ا�����
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� أن ��' إ�� ه9ا���� ا���أ ا4ص�' �< �Bل أ)�Mم ا��4ة 56 و��M< ����+ ا� ���� ا�
اB�Hم، و�� � 
"^ ��� �< أ)�Mم ا���Mح، وا�
&�ة، وا��Uاق، وا�
ة، ون\�ه� �< ش�ون 

�� ��9ا ا���نV �< ا�
B(�ت ا�8وج�� ا��hصF"
  .و([��� ا��4ة ا�� 
  

� Uا� �ة �< ا���)�� و�< �Bل هO9 ا����دئ ا�:Bث� ��M< �"���+ ا� ���ي أن ��#"^ 56 ت���
ًا �< �
� ا� 5 آ"> اk ت
��� ��� ا���س، �U" hا�� /
Wم، وش�اB�Hم ا�jن ��� �����ا�
� ا��&��ه� ت\l � �ر ����أ�"�ب ا� It\U، وا�ن\�اف ا�5F"h ا�9ي ت 
�O�A ا��$�در ا�

�����6� ا��F:ا�.  
  
  
   أه�اف ت���0 ا�
�	ة ا�/.-�� وخ 	ئ O	 ا���0%ی�-3
  

�أهrW�$� K ا����  :�U �ة ا�
  
ا� $�ص�� ���\�	 وا�\�' وا���Uس واHر@�ع، و�� ��ا6^ هO9 ا4)�ال �< ا��
�ن�ة -1

��ً�، ) � ت �M< �< ا� V"2 �"���، وتF�"�� �$�رة Uون �ً���اد ا�$\5 ج�Hا V"# ا� 5 ت
�����  .أآ:� إ�

  
U#�ي، وه9ا ا� $�ص�� �2&�ء ا���Mرة، وا�Uh	 ا��5�t، ودرج� آ���ة �< ا�\��ء ا�-2

 �"� ���
� 'Wره� و���� ���ا4)�ال  O92' ه �� #"V ا� oآ� �"� ���+ ا� ���� أن �
  .ا�� 
�Uف

  

ً� �$�رة �< ص�ر -3)�� ��"
�� ) ��� �� ا�ج ����� Uا� �"� ���#Uرة ا�F��� ا� $�ص��

رًا �< ا�\���� ا���4� وا� ���� ا��"�آ��؛ �[�) V"# � ض، وه9ا�
�ن )��jU �< ان ��ك ا�
�$
� ا� 5 آ:�ت 56 ه9ا ا�����  .��A�h ا�ن\�ا�6ت ا�

  
�����  :أهاف ت���� ا�U �ة ا�

  
1-5�B�Hا /FUم ا��M(56 @�ء أ ������ �$\ �� ا����
  .ت
"�K ا�U �ة ��' ا�
  
Zي ا����ح ا��&�وع وا��\�م ا�����ع-2( >�� 5���� �"�ك اHن��ن ا�
  .K�6َ ا�U �ة �#��
  
�ت�ج�/ ا-3����� ��� �"� @�R ش��ات�� ا���
  .�U �ة إ�� ا����W' ا� ����� ا��&�و�� ا��
  
4- �� �L ت����U 4ه�� �� ا�&����تF�t' ا�U �ة �"
�دة ا�&���� وت\�' تoث��ات�� ا���8

�  .وا�$\�



 

 

  
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

  
5-������ ا�U �ة ������W' ا��&�و�� �< أ���ب ا�ن\�ا�6ت ا����(.  
  
�!% ا�
�	ة ا�/.-4-1 �8�L�   
  

 Vج�ن 'M� نe6 ،��"F
�، أو ا������، أو ا���Uص\ �� ا�� >� ������ تF' أه��� ص\� ا�U �ة ا�
�؛ إذ �"�� ا�U �ة ا���$hء وات8ان ش���56  / Zأه�� Vان��� "�< هO9 ا�����إن ا�\��ة ا�

 ت أه�� �� 56 ش � ا4ز��ت، آ�� ت&�� ��ه�ة أ����� 56 )��ة ا�64اد وا�&
�ب، و(
  ".c ا���ن�ت آ"���"� ذ�

  
�5 56 آ�ن�< ُ��اهF< ا��"�غ (�' ا�9آ�ر �
�م أو ����<، )�1 ت�أ ��و� "rh ن�� ا�U ��ت ا�

" 5�g�h ���ات U"�غ ا��ا� '�) ��5، وه���ن�ت/ ا��hص��ه< إره�ص�ت ا��[+ ا���

�
��  � ���، ور��� 56 ا�:�ن�� �&�ة ����ً�: ت��F� ،�ً��M� 1�\' ��< ت��م ا��[+ �$�رة تر�
 >�]
� Zم ��F5-ت
 إ�� ا�:����، أو ر��� إ�� ا���د��، وه9ا ن�در وش�ذ، -@�< ا�\ ا�#��

� �&� آ\ أ($� �\$�ل ا��"�غ؛ )�1 ت�Fم آ' �<
���ا��9ور ا��راث��، : أو ت��o إ�� ا�
��)B�4ا �� ا�������، ون�ع ا� ���
�، وا�#���Wا�92ا ���Fث: وا�o 56 ا� ��� �"� �oدوار ���

� إ�� Fوا���اه ���U#ا� �"(�� >� c�9� ة� Uا� 'F � 6 ،5���� و�Rء ��"�� ا��[+ ا����
 �Fم ا���اه��U< ا���)" �<، و���"�غ ه� ه�8ة ا��ص' �؛ إذ ا�<�"M ب، و�< ا���ا�& �"(��
5 � �
�5 ا��"�غ، وإن�� �
��F� 5ر�� ا��"�غ، و�5UM ش��ً� ث��ت ا��"�غ �B�H56 ا� $�ر ا

�/؛ 4ن/ أ�� � ُ�
�ف إ� �< ج� /� Uن >� O���
  .$��! ا�&rh، وت
  

 ����Mا� ���#Uت�� ا���ور� ������ �� ، وآ�6�
و�6رة ا��"�غ ت��K 56 إBAق �"�Mت ا�U �ة ا�#��
 ����
��� ا�
�ا�' ا��U1 56 ن
�� 56 أ���(�� ا����ل ا��8��2�، وت��U 56 ذات��، وت

"
�، ��6 \��ت ا�� �)B�4وإن�� ت&�' وا ،V�\6 ������ ����"�غ � تF $� �"� ا���)�� ا�F
 gU< ا����ا��ث�^  R�ا� "� c؛ وذ����Uوا�� �� ��� ���6 ا���)� �< ا��و)��$h&ن�ا)5 ا� Lج��

� ا���� اHن��ن5
��A 56 K��  .وا�
  

�ر�� ور�K أن ا��"�غ ����ً� �� ��Mن 56 ا�:�ن�� �&�ة �� ا�U ��ت إ� أن (رت�< �"� ا���
���ت��، وش5ء �< ا� "9ذ ا�&��ZيFو� ،�����م : ا�F � 5�����^ ذ�c ��8<؛ e6ن ا��&�ط ا��

 �F�� �� إ� أن/ آ:��ًا ،���رة ا� ���"�� B6 ارت��ط ������ �< هO9 ا�Fاآ ��ل ا� �"� /��$ُ(ُ
 Uا� �� ������؛ 4ن )Z ا�&��ة ا�"� M� ��� ،��ة 56 56 ص�رة ات��ه�ت وأش�اق ن�($

 �ً���Fة ت�&� ��، و(�� 18-16 و�ا�� آ����� ا�&��ي �� ��< -)�@l أو �K ت\	-ا�\�د���
� 56 أآ�' ص�ره� � ��o ) � ا���دس وا�
&��< ت��F�ً�، ور��� ت��o إ�� �������( �� ا�
� وا�:Bث�<، �L آ' ه9ا e6ن ���Zد �"�غ ا�U �ة ا��\�	 ُ�
 �� ��ش�ًا آ��6ً� �"� ���hا�

رت�) ،��
��A $�رة�ب ���5، و�< ثZK ا� 
اده� �"\�' واHن��� �"� ا�ت$�ل ا��
� ا�#��

	 ا�\��ت ا���درة ن8ول ا�\�	، و��9ا ت�Fل � 56 ^���' إن (رت�� �"� ا�\�' ( ت
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 ���� kر@5 ا �&W�� ة��، و�
"�� ��9ا "إذا �"l2 ا���ر�� ت�L ���< 5�6 ا��أة: "ا�
�� ���� �< ���ه�، و�L ���� )�< أد�"l �"� ر��ل اk ا� $��! ت\5M ت
 وه5 56 ا� ��

 56 �6q ��oر أن تZ)ُ �"6 ،�آ' ا4)�ال e6ن ا��"�غ ��دة � � g�� >� ��o �&�ة ��
�6` B� �ً�W�) 'F
� � ت�جV ���[�ورة `6� 56 ا�
e6 ،'Fذا آ�ن ا�F"ْh56 ا� �6qن اe6 ،�F"ْhا� :

�hا� l�� وإ�8ام ،Oر��ا�  Vو56 ه9ا وج ،�� �&�ة ���M(4م ا�&���� ��� ��ره� ���2��
ا�B2م إذا ا� g�� '�M �&�ة : "ا��
�� ��Fل ا��Hم ا� ��9ي )�آ�ً� �< ج�L �< ا�
"��ء

� KM( /�M\6 ا��ج�ل، وإن ا) "K (�' ��g �&�ة �M\6/ )KM ا��ج�ل��" <�"M ار ا��6 ،
�� �&�ة �"� ا��"�غ، و�
ه� �"� ا����hا� >� '�)>.  

  
 ��5 وارت�� /A��� ���M> ا�&���� ُ�\ �K �"� ���+ ا� ������ ن�� ا�U �ة ا�
��#� K�Uوه9ا ا�
 ����
�، ثK ا�Fا���اه �� ا�� ��oة، و��ورًا ���)"��U#9 6 �ة ا��� ���� cا��ة ذ��� �ا�$\�

���� 56 أو�L ص�ره� 56 ��)"� ا�&��ب، ) � ت�"~ ا�U �ة �ا�� ذروة ا��&�ط ا�"��M5، ا�
  .وت$�! (�درة �"� ا� ���'

  
  
   ��8�L �4%ك ا)�ST ا�/.-5-1
  

 أن:� اHن��ن، وإج��ع ا���):�< �� ������ ا�\��ة ا�
��A <� M� ا�9ي �ر�K ا���2ض ا�&
��)� ��\�B� Vج�ان ��5 ا��hص، : "� ا�\��ة 56 ت\��e6ن ا�:����F� lً� أن ��� ن&���A ا�

 cذ� L� /دة، إ� أن
 � V5 56 ج�ان���ا�9ي �h "> ا� 6Bً� آ���ًا �< ن�ع ن&�ط ا�9آ�ر ا�
أ ا� "9ذ وا�� � �ع، L�6 آ�ن ا4ن:� ت oث� �� 56 �
/ �$�رة ����  -آ�� � oث� ا�9آ�ر-� \

 5���� ا��hص�؛ e6ن�� �L ه9ا ت�A 56 <" h�L �"�آ�� ا�������6eازات ا�2د �"����ن�ت ا�

دة � Vك ا�9آ�ر 56 ج�ان�"� L��A >�.  

  
���� : 56 ��"��F� 8، و��tU\ ر وا��j ه� ا�ن�j� >� /"�\ت ���5 ���� 56 ا��"�ك ا���"�ا�

��j� >� 5ه� ا�
وان وا����دأة، ) ��� إن ا��#�و�� ���< �8وج�� 56 �"�ك ا�9آ�ر ا�
 L� � 6 ر��jء، آ�� � �$! ���� ا���FUا� 	
� ا����ع 56 ن��ر ر�[�ن � ُت"8م ����UMرة ��
  ُت
9ر إن �&�l ا��Bك، 56 )�< () ����، آ�� أن ا�U �ة ا�2ْ�ُ $�Uزوج�� �< ن >�Mت� >�

�، و�
' 56 ��� أ���ء ��&(�U"� ا�� ��9ر ا��ج' إذا أج
�ُ � kر@5 ا ^�l أ� 5��M ا�$
 c56 ن�+ ا4ن:�، وذ� �� ا4ص�"����� ا�
ة �� �ل �"� هO9 ا�#��"������ وه5 ا���أة ا�

 وأر@��ْ) >� O�lZ"( ��� / �< ���ت�� و���l ث�����، وه� ����)�< زج�ه� زوج�� ا�8��� 
6 ���"�� ا�

���ة �< هO9 ا�#��� ،/� l��) 1�( ،/8ل �"� إ)�ا�� K� 
� 5���5 �"�آ�� ا�

 )�< راودت/ ا��أة ا�
8�8 ����، وآc�9 56 ��� ن�5 اk ���> "أتh&� أن أثc�"� V: "آoن:�
��
 ا4ن:�؛ 6"� : وا����ء ��� / 
��A >� 5���� �"�ك ا��ج' ا�
��A فB د��' �"� ا�

o�ت أراد  ا��ج' ا���أة أآ�ه��، أ�� إن أرادت/ ه5 دون ر�� / ��8ت �< إآ�اه/؛ و��9ا �
 ���#Uا� �� 
�، 4�6ن:� �#����F
�< وا����� O�أ(' ان��6ً� 56 )��ت�� "ا��أة ا�
8�8 إ�� ت�
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 ��UAًا �< ��ا���
� ه5 أآ:� ت����� �< ا�9آ�، آ�� أن�� أ(' ت��رًا، وان���6ت�� ا�����ا�
������، � �&�< ا���أة 56 ش5"���� �< )�ج �� ا�
ء ، وه9ا ا���"c ا��"�5 6#�ي ا�#��

 ��"h��6 ،������ �ى ا���Bh ا�� �"� � ( �� ا4ن:��
ا��9آ�Zة ن&#� "��6 ��م 56 ا�#��
�� و�"�� ��:6 �� ا���ن:�، أ�� ا����[�"hا� V"A 56 t�، وأ��V �< ه9ا وأ��ب "� \�آ�، ت


	 اHن�ث� LW��A 56 : 	
� 56 ��� أش�رت إ��/ �
	 ا�را��ت �< ت"9ذ ا���أة ا��2 $�
�5، ر�K شة ا���(> و(��ت/ )��ت ا��� و�� ذ�c إ� ��9ا -آ�� ه� ��Uوض-� $�ب ا�

�5U6 ،5 ا��(l ا�9ي � [�ر �6/ ا�9آ� ���� ا�[�ر إذا ��5 56 ��"c ا4ن:� ا��"�ا��
�� ا�
� ا�"�اط �< )�1 إذ��/، وذه�ب ش��� /&(�6 /� l"
e6ن ش�_ً� �< ذ��M� � cن ��< : 6ُ

�Mا��ج' وزوج / � �ا6^ وت >� kا � ������، و��9ا ��� ُ�_' ����"�� وا������Hا >� 
�' ا�#��
� (�ل&(�U"� �F�Uا� 	
� Oم إذا أرادB2رك �< ا���ل: "ا���) ،/�Uو�9ب �< ن L� �� : lأرأ�

��؟ (�ل: إن �"K أن/ � ����/ إ� ���F '، (�ل�� � ( ' Fأ� :K
، ��6[�ر ا��ا(L �"� ا�9آ� "ن
��� �ا@5 أش وأ��1 �< @�ر ا�� $�ب ا��ا(L �"� ا4ن:� �< �< وطء ا�9آ� و�� 

� ا�8ن�، ��U��h �� 4ص' ��F� >� <وأ�� � ا�"�اط �� ا��"> أش��F� ا�9آ�، و��9ا ج�ءت
  .ا�U#�ة

  
رة �"�/: و����Fا� L� ع��� ت$' : ت\�t' ت�ك ا�) �"��A ات� U� �ً(��� دة، أو ا� ��رًا���


 ��ة ش��ً�، 56 )�< ��ر ه9ا إ�� أش��، أو ���ات، أو� �\"$�� ��"M��� /تْ�آ ���ر 
 �ا���"c 56 أآ:� ا��ج�ل، وُ��ْ �2ب ���K، 56 ا��(l ا�9ي � ُ�� �2ب إذا ج�ء �< ج�
� أآ:� 56 اHن�ث ���� ����ا����ء، و��9ا ُ��)n أن )��ت ا���Uر �< ا���g وا����ر��ت ا�

 أش�رت �
	 ا�را��ت إ�F6 ،و���ر��ت/ ت$' 56 ا�9آ�ر g��� ا���Uر �< ا���� أن ن
� % 15، و�� ا�9آ�ر ��35% اHن�ث إ�� ����� ا��]F��� ب��آ�� أن ان&�2ل أذه�ن ا�&

 >�� 5���� ا��"�ك ا�
��A فB ل �"� ا�� �"��أآ:� �< إن&�2ل ا�U ��ت، وه9ا آ"/ 56 ا�
>����  .ا�

  
� ��< ا� ": و��������� ا��ن�� ا��\ودة ا� Bف أ����V ا�\�ا86 ا��
� وا�ْ��@
���� ا��W�F

  وا��Rء 56 ��' هO9 ا�\�ا86، وت�����، وان &�ره� ا��ن5 ���F
 ا�9آ�ر، و��< ا� ��

 �< ا���آ�� ا���  �ة؛ و��9ا ت�F U ا���أة إ�� زوج�� Hث�رت�� ��A V��� � cن�ث؛ وذ�Hا

� أآ:� �< ا�F 6رO ه� إ���� 56 إث�رت/؛ وذ�c ���ء �"����� ا� Bف أ����V ��' ا�\�ا86 ا�
������.  

  
�5 آo��M� �� ~"ن، 56 )�< ���ر�/ : و����Uا�� Vن��5 �� ا4ن:� ������ارت��ط ا��&�ط ا�

 ���� �U$� ن�� اHن�� �����
 �دة، L�6 أن ا�\��ة ا�� �� �����ج�Uً� آ����ا��ج' ���
�5 إ�� ) آ���U/ ا���ن��� �� أآ:� e6ن ا��"�ك ا�: ��ت�#��Uن�ث ��ه�ة نHا �� 5���

 ا��ج�ل �� g��
 �دة، 5U6 ا��(l ا�9ي ��Mن �6/ ا�� �� �����ج�Uآ�ن/ و�� >� ��:M�
�)�U � ا��ج�ل 56 : ���ر��ت >� Vن�< أر��M� cذ� gو�� ،^�
��g�2 ا����ء �6/ �

ه< ��< ا���)� ��� ^��
� وآ:�ة ا��(�ع، وإن�� �Bرت��ط ا������ ا����ر��ت ا�����< ا�
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�، ����6أة��Uأن � : وا�� V

8 �"��� و�$� >Mو� ،c"� ذ�� ��ع، وت$��� ت� �L �< ا�)
��ن�K؛ \ �� ���ً�، �F U� 5�6ة إ�� إ���ب ا���q<، و���_\ ��ُ �ً��ت�Mن ��@��ً� ج�
�، وإن�� &(�U56 ا� �
	 ��Uت���، و��g ذ�c ر��� ��jج ا���أة، وت��و��9ا آ:��ًا �� ت 

���� O9ف �:' ه�
د إث�رة ا���q<، ) � ُت
�8ز �c�9 ج����، و�� ه5 �/ أن:�، 56 )�< � ُت
 Kه�� '$Uت�  ا��ج�ل، �' (�� �����
	 ا4)��ن-ا�����c ا�� 56- ����� ا����ر�� ا�

�5، 9�6ا �:��ن �< ��Uن Uا�� L)ا��ا >�t ���6 l�6ا� 5 ُت� �
	 إ��W/ 56 ا�"�"� L���� 
� ����م ر@5 ا ���� k��l ر��ل اk زوج / أم آ":���Uا�� �- و(�' أن تK"6 ،>6 تُ\ْ' ا�\��

�5، و�:' ه9ا � ��Mد ُ��ج K��� 56 ا����ء إ� أن ��Mن ش9وذًا -ر�K شت���� دون ن&�A/ ا�
  .ن�درًا

  

> : و����]� 1�\� ،��q56 ا�#�ف ا t(� وا� V\��� �:ا4ن �� �����ا� 8اج ا�\��ة ا�

،��A�&ن �$�
 أو �ْ[�\' �L ��� ا���@5 ��ه� �< ا4زواج، 56 )�< � ��' ا�\V آ
 Kه�5، آ�� أن ا� 
د �"8وج�ت ���� �< ا�
��ص� -56 ) ذات/-رg�W 56 ن&�ط ا�9آ�ر ا�

  .ا���&#�، وا�����ب ���6
  

ة : و������Mو� '��� ��� /A��رت� c؛ وذ�K�4ن�ة وا�
���� 5���`�م ارت��ط ن&�ط اHن�ث ا�
 ��W��ا�\�' وا���دة وا������ ون\�ه�، 56 )�< � �
و ن$�V  ا��ج' �< هO9 ا��
�ن�ة ا��

	 ا���):�< ز��دة ��' � n(� ا�\��ان�ت، و��9ا <Wا�A V��� 56 ت��، آ�� ه�Z9� �َUْإ� َص

 �$

 ���ر )��ب ��L ا�\�' ا� 5 - �$�رة ��ص�-ا����ء 56 ه9ا ا�� g�� ن\� ا�
�"� lFF( ،'�� دون ا�رت��ط ��
�ن�ة ا�\�'، و�� �"\^ �/ �< ر���� ا������� ا�
��ء ا�� 

�
ف ا�� �� g��ف ا� �Mث�، وا��� g��� ��< ا�:�  .l)Z�U6 ��انL ا�\�' ا�\
  

� ��< - ا� 5 �\�ول �
[�K إن�Mره�-و�< �Bل هO9 ا���Fط ا�� 
دة ت��j ا��Uوق ا���ه��
H5 و�"�ك ا���ن�ث، ا� 5 ت�Uض �"� ���+ ا� ���� ��ا��ة هO9 ا�#��LW �"�ك ا�9آ�ر ا�


 /، ودورO آ��ع إن��ن5 ��A V���<، وا�
�' �"� ث��ت��، آ' )��ا4ص"�� 56 آ��ن ا�
  .� Uّ�د

  

-�� ا�
�	ة-6� S�� 0ی�ODورة ا��   تWث�0 ا�
  

6
/ ا��)K ��� أ�[�ء ا4: ا�\�	 أو ا�1�#� ،�\Wا��ا > �� ،>�hن:� ن�8> د��ي أ��د ث
 ،�ً��� �&� �
� �< دم، وأآ:�ه� ��
56 �د �< ا��4م، أ("��t د6 ��W�F"ت �F��#� �ا� ���"�


 �د : "وذ�c �$�رة دور�� آ' ش��، @�< ���ات ا�H$�ب وه�� Lٌ�Aء، و��� 56 ا��ٌF"ْ�ِ

�وف ���<�" �، وه� �L ذ�c أ) أن�اع ا���ء ا�:Bث� ا�� U^ �"��� ��< ا���"��<، وا��hص

ودم ا�� \�@�، ودم ا�\�	، إ� أن/ أهK هO9 ا���ء �� ��دO، : دم ا���Uس: �����ء وه5�
  .و�
��م �"�ى ا����ء �/
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�، ��6ث� 56 : و��� آ�ن ا�\�	 �#��
 / ا� �8ا6ً� د���ً���e6ن/ �� �"c ش�_ً� �< (�ى ا�U �ة ا��
� Uا� lإذا آ�ن ���5 ا�
�م، ��ص�� ا��ْ���، ن&��Aت�� ا�\����، وأدا��W ا�U�
ة 56 ا4ص' @

�ًU
  .e6ن �"���� �< ا��\�	 � ��8ه� إ� رهFً� و@
  

ه< ("Fً� وت�ت�ًا �� ��:�ُ cذ� Vن/ إ�� ج�نe6 ً�؛���و�L آ�ن ا�\�	 �&U"� '�M ��ت �� ً� ج
 �"� ا�ن\�اف ���� ت��Uن ���( >�]
�� oZه� ���ور ،gن� وا���"���ً�، وش
�رًا ���ً� ���Uن

F"h، ا�	56 أث��ء ا�\� K ء ت��5، ) � إن ا�را��ت ت�Mد ت��L �"� أن �
Kj ج�اKW ا��
L)ه9ا ا��ا  ���R �6/ ��< ا�\�	 وا�&�#�ن؛ rا�\�1 ا�9ي ُروي �< ا���5 : و�
' ��� ��آ

��Mن ا���أة ���\�	 ت�L#F �< ا�$Bة و�
	 ا�
��دات ، �M�6ن ذ�c �\���ً� �"&�#�ن، 
  .�(�ع 56 ا�o#h، وأآ:� ت���ًا �F��ل و��و�/ وأوه��/و��� ��5 ت�Mن أ(�ب �"

  
 ا��� �Wت ���<، ��� : و�
' أ(' �� ��M< أن ��
:/ ا�#�1 56 نgU ا�U �ة�� ��'، ��صhا�

� ت$�)V ن�8> هO9 ا���ء، وُت�ث� �$�رة -56 ا�
��م-�ل ��� � �"� وج�د �
�ن�ة ص\�
�� �"� �&��� ا�U �ة، و�A(�ت�� ا��ن���"�.  

  
�5، وشة ��U/ ت�جL وUوج�د ه9ا ا� �ت� ا�� V�� أن n(Bا��-�� ا�\�	 -�< ج�
��A إ�� 

 /F6 <� M� ف ا�9يB إ�� ا���2ض وا�� Lأ��ى ت�ج �� ا��ن، و�< ج�)�#� �68� �ا��
ا�\�	، وا� B2ق ���/ �"� ا�����9ة �< ا���FUء، Bً]6 �< ا�U ��ت ا�ُ� \���ات، ا�Bت5 � 

5 �
�6< �/ أ����� ��� >Fْ��< 56 ذ�c �&5ء، �6ْ�َ �� B6 ،�ً6و�
�، و� 8����ُن �/ ��نً� ���"
� �ً
 ،�\��� ا�
إ�� ش5ء �< ا� ��9 وا�[�^، وا� lt�8 ا�5�FU ا�� Z"M>، ا�9ي ن�l ��/ ا�&��

[�< إ�� )� ا�&��A 56 cZرة آ' ش5ء، آ�� )ث �"��أة ا�$��\� أم �� '$� وا�9ي (

 l�� ']Uآ'، ) هـ773ت(ا���ت[� ا�oأن�� � ت ��< ا�� Bء ���&c 56 ا�#��رة، إ�� درج
ه� )9رًا �< ا������ت� Lإ� �< ص� g�"و� ت.  

  
 l#�ا� 5 ُر ����آ�� أن ت�اث ا��Fون ا��2��ة، و�� �"UZ / �< رآ�م �&��� ا�8hي وا��

����ء، آ' ذ� R\�� c�F:"/ �"� نgU ا�U �ة وأ)���Uوا�� 	Z�\ُ��� ا�&9وذ ���&�� ��
�#�6 ،�
�  .وا�����ذّ��، وُ�ْ"���� ث�ب ا�\�Fرة وا�ون�

  
  
  
   تXLY+ ا�
�	ة ���ورة ا�0ODی�-7
  

 gUن �"� ���"�ورة ا�&����، وا� �Uh> �< `ث�ره� ا���� �F"
إن �\�و�� �Bج ا��&BMت ا�� 
���
� �< أر�L ن�: ا�U �ة، وص\ �� ا���B�Hا �اح ����، وذ�c �"� ��#"^ 56 ���+ ا� ���

  .ا��\� اqت5
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 �< ا�M(4م : ا���)�� ا4و���
ش����، )�1 ر�R ن�jم اB�Hم ��< ا�\�	، و��< ا�
 R�]� ���� ���#6 �
��A O�� '�o ت، ) � إن ا��B��

��دات وا����� �F"
ا�&���� ا�� 


"Kt أ)��M/، ���دات ا����ء، و�B(�ت�< ا�8وج��؛ ��9ا أوجV ا�&�رع ا�\K�M �"��< ت
وج
"�< 56 آ' ذ�c �ْ�ت���ت �"� �� ���ي 56 أر)���<، ُ�$Z(�ت h� ���6��ن �< 

��F�� gو�� ،��
� ن��  .أ)�ا��< ا��hص�، 9�6ا ا���8> ا���ي ا�� �Mر �< هO9 ا�
  

�
��: ا���)�� ا�:�ن�� ��F6ت�ا >�� ا4ن:���، و)
 ا�U �ة 56 تF�O9�� ��"t ا�#����، )�1 ت��Uن :
�، ت��رس ��#Uا� ��W��ت
8�8ًا ���ن��� ا��
��ي؛ 4ن�� � �ا��F6، ور@�ه� �< هO9 ا�\��� ا��
 �W�
���دة k ت
��� وت�ج� �"���؛ وذ�B� >� cل أ�"�ب ا� �ك ��
	 أن�اع �< ا�&
�، أو ن�($� ا4ه"��، e6ن�� ���، 5�6 � ت �ك هO9 ا�
��دات ��Mن�� أص�\l ���\�	 ن��
ا� 

�  k�eج��ع ا���A دات��
�"��< �Aه�ة ا�9ات، آ�� أن�� آ��"� ا4ه"��؛ وإن�� ت �ك �
	 ا��
� ه5 @�\ �ت
��� )�1 أوجV ذ�c �"��� ز�< ا�\�	، � ����د آ�ن�� ت�8ف د�ً�، e6ن ا�ُ�

�-ا��4ى ت�8ف د�ً� "W�� ) � إن اA4��ء � -وآBه�� ن� g��Hج��ع آ���W ا���ء ا�
� ا��ة �� � أن ا�&�رع ا�\K�M �6ق ������، و�L ه9ا � ت����U� L(�ن ������ �< ج�

��ء، B6 تoث�� �م Uوا�� 	W�\ا� ���� Lدات وا����ر��ت ا� 5 ُت����
� �< ا�@�\ �ا�ُ�ْ
 cذ� �ا�\�	 �"� شrh ا�U �ة ��� ��ره� إن��نً�، وإن�� تoث��O 56 ا���L �< ا����ع، و�"

�&W�� >� و56 ا4ث� ،l��:ا�[�ر ا�l��) ���� kا���أة َ)ُ�َم : " ر@5 ا l@�( إذا
ُ�
"Z'؛ ��Mن/ ���دة، "ا�\��ان B6 دي��
؛ �
�5 ا��Uج وا���، وأ�� تoث��O 56 �"�آ�� ا�

ي ه� �
ا��4 ا�9ي � "وا�
��دات � ت
"Z'؛ إذ ا4ص' ���6 ا�ن��Fد وا�h[�ع، ��4�6 ا� 
�6�
�، و� � �ص' ا�
F' إ�� �Z"� /� رك ُآْ�/ ��� ت&��
/، آ
د رآ
�ت ا�$"�ات ت

�، : ، و�L ه9ا ��o6 ا�\�	 ُ�ْ�\$� 56"ا���Uو@��ا�$Bة، وا�$��م، وا���Mث 56 ا��
 >�و(�اءة ا��F`ن، و�� �ا ذ�c 5�6 آ�� آ�نl (�' ا�\�	 و�
O، وه9ا ه� )t نF$�ن ا�

1�  )).\�	نF$�ن د�< ا����ء ا�:((  �� ا�\�Z	 �< ا����ء، و56 ا�\
  

� د��' �"� اآ ��ل ن�� -56 ) ذات/-ص\��، �< )�1 أن ��Bن دم ا�\�	 : ا���)�� ا�:��:
cإ�� ذ� L� ذا اجe6 ،'��� رت�� �"� ا�ا� ال �د أ���/، : ا�U �ة، و��B �� ا�$\��، و(

�، 56 )�< ُت: وان[��ط ز�< ��Bن/����� وا���Uة ا��� Uا� �
 آ�ن د��Bً ج�ًا �"� آ��ل ص\
�؛ e6ن انF#�ع ا�\�	 ��
ِ�َ � �oس و)�ٌج، -56 ) ذات/-ا�U �ة ا� 5 � ت\�	 ن�($

��ض وأذى، 6ُ
"K �< ذ�c أن ا�\�	 ص\� �"U �ة، ت ZUh> : وا) ���/، أو ا@#�اب ��Bن/
 آ�� ت Uh> �< ��(5 أن�اع ا�B]Uت ا� 5 ت oذى ��) �����، -ت���ً�-��hوج/ �< `�6ت/ و�""/ 

أص"! �/  : uرة �y� �� �Bن��ب؛ و��9ا ��� أراد اk ت
��� إآ�ام ن��/ زآ��� �L آ�ن/ أ��
زوج/ �oن ج
"�� ص��\� �"��دة ��د ا�\�	 إ���� �
 أن آ�نl ��(�ًا؛ ��6\�	 صBح 

� �L ان ����W ا4ن:�ي"�"���ء، F6ٍل �< ا�$�ا��ت، وا�� �ا�� 'M&� �� 4ُن�ث �"��Fة ا�� Uوا� :
�ت� �j ا�\�	 ���"
Uا� �  ".� 8از آ��' �"� ا���ور إ�� ا��[+، وا4ن�ث
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�
 ا�9ي �� �ب ا�U ��ت �< ��Bن ا�م، و�� : ا���)�� ا��ا���' ا�&h1 ا��( ،�اج ����
 ���(�< إ�� �
	 ا��"�آ��ت ا�ج ����� وا�$\�� ) ��� ،�� آ���\Wر ��/ �< را$�

�، ت\�ش�ً� ���< �"\�ج ا�ج ���5 وا��4_A�h$�رة ا��ي ��م ا� �B�Hم ا�jن +��� ي، و(
 ��]) �F�؛ ) � تntU\دون ت ��
��A رة�$� 	W�\ا� �#��h� ج�زةe� �ج9ر�� هO9 ا���)�
�، وت[�R ن�jم ���دات�� ��
م ص\� ا�U �ة ا�h5، ت
ا�\�	 56 )ود )���� ا�#��

 kر��ل ا L@و �4"�ب ا�ج ���B� >�  5ل �
��" / �"ُ\�Z	 اrو�
��Bت�� ا�&����، و(
 آ�ن F6 ودة ؛�، و�\$�ه� 56 زاو� �� ا��\�o�
�ن�ة ا�U ��ت ��O9 ا��� >� tا�4:'، ا�9ي �\

�ً��j� �ً2"�� 	W�\"~ �< ا��ن : �`�Fأ ش�_ً� �< ا��Fاره�، و�����6اآ"�� و�&�ر���، و�$"5 �
��ه�، ور��� ���#�� ���ش�ًا ���، B6 � \�ش� �< ذ�c إ� ا����ع( 56 L@و ���إن/ ر � ( ،

OZ وصرO ا�&��9h6 �"� >�U إ)اه< وهW�( 5	، �' ر��� ن�ل دُ��� رْ)َ"/ �"� دا� /، أو �
 O956 آ' ه �8� B6 ،ا���س Oا�&��> ) � ��ا O�آ��َءO ا�9ي ُ�$"5 �6/، أو ث��/ ��� �"5 ج

/�� l�:� K"6 ،V��:أو ت ،��Mدون ن /"� �"�/ ا�$Bة وا��Bم ا���ا(> ا�� 
دة �"� ا ��4�2ْ
 Oر�Uأو ن ،O9ارF ل �"� ا�56 آ' ج�انV �&�ت/ �"���ء ����ً�، و�8وج�ت/ �$�صً� �� �
 O9�6 ،���� ��2 إرادة� �ً�W�F"ر ���� ت�< شrh ا�\�W	، أو ��� ����ب ����؛ ��Mن/ �$

�� ا�ج ����� ا�$\�\F��#"� �ً�( �ً�:� �F�ت �� �"���ر�� ا������
 56 ر���� ا�$�ر ا��ا(
�< �\�ل ا�\�	 أو ا���UسZ�" � >�( �ً���� ء��  .ا�U ��ت، وا��

  
  

 ��Wن:� وأو����� ������� ��
� ا���ء ا�#���o�� �F�ت L�ا���ا)5 ا4ر O9م 56 هFآ' �� ت Lو�
 ���� ،	W�\ة ا�� Uا� ����� وا�ج ����� �< ت��Uن�ت�� ا���
� cUت� � ،'�#
أداة )�gٍ وت

� ا��hص�، و���� آ�ن ��Fم و����� �< ا�U[' آ�ن ن$���� ا���
� ���ي �< ا������ وا�
� ر@5 اk ����، ت��lZ أن�� �K ت\+ ذ�c ا�
�م، &W�� l@�( ��� ا��داع ��( 5U6 ْ�دد؛�وا�

��ZM�� ���9ة � l��)إ� �"&�… : "و >F"� ء�� نO�Uْ ���� ، و��� �"~ ر��ل اk"� أ)�V ا����
� ��l )�5 ر@5 اk ����، وآ�ن�� ���V )�[�� ��ف ت
�ق �< ��� ��� )�	 ص�U

�U�د�� �"��� ���ُ
KF، و)"^ ا��أس، ��� ه� �
"�م �� ا�
�ب 56 �:' هO9 : ا��آV �< ا�
�ُ ��: ((ا���ا(> ا��\�ج�، )�1 (�ل �����\� cإن ،�F"ْ(َ َ�ىFْ�َ …(( أن � B6 و�< ه�� ،

ة هO9 ا4��M� �"� ���Uة ن� Uا� >Aا��@� ت� L� ،���� � ا� 5 � ��
ن�اع �< ا��
�ن�ة ا�#��
 �t�9دون ت ،��
��� �"� أن�� ن�ع �< ا�� Bء ا�9ي � #"V ا�$��، �L ا� F�' ���، وا� �ا6^ �

Rth�  .، أو ت
  
   ا���[م ا�!.	م1 �.� ا]�	ث-8
  

�: ا�) Bم����، 9F�6ف ا���ء ه� ا����ع و�� � 
"^ �/ 56 ا����م، ُ�
��ُ�ُ/ ا����~ @�< ت�� ج�
�، �$�)��� ��دة ش
�ر ���"9ة وا�ن�Uاج، وه� �< �$�ص��ت اHن��ن، �ا �W�F"رة ت�$�
 O9م ��اء؛ إذ ه< 56 �:' هB (ن ا�oن�ث 56 شHوا�9آ�ر وا ،K����M� مB�ا4ن���ء �"��K ا�

F6 ؛�2��� lدا� �� K" \أن ت >M�� >��� 9راء
 �_' ر��ل اk ا�F[��� شW�F^ ا��ج�ل، ) � ا�
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، وه9ا �< ا��4ر ا�:�� � "ن
K إذا رأت ا���ء: " ه' ت2 �' ا���أة إذا ه5 ا) "�l؟ �F6ل : ����
ى اA4��ء� ���"
  .ا��

  
رة ا�U �ة �"� ه9ا اHن8ال ا�����5) ��< ا�\�	، )�1 ���^ هO9 ا��< ج�Lٌ : و�ا�� ����"�

�، ت��UA�� >���]� '�\ا� 5 ت �آ �$�رة ���� ن�ع ه��� ا�U �ة �< اB(4م ا������
�����  .ا�

  
� ا�) Bم ت&�' آ' A��Fت اHن�ث ا�����2ت، إ� أن�� ��� � ت
L� - tK ذ�c -و�L آ�ن ت

 �� �� �o)�ال ا�9آ�ر، ��ص"��F� '�") >��6 مB (ن ا�e6 ء؛�����[�ورة ج��L أ�6اد ا��
 	
 ا� ��M و(��/ ���<؛ - ��ْرت/  -ا�� 8وج�ت ���<، وا�&�اب �< ا�U ��ت، ) � إن ا��

 ت
�I إ)اه< ا�ه� � ت
�ف إن8ال ا���ء إ� ������ع، ) � وإن آ�نl ت�ى 56 ������ F6
  .دوا�5 ذ�c آ�� ��اه� ا��ج'

  
 >�@ �� ا�$\�\��"�� �"U �ة ا������� �F�ن�ث تHم اB (ا �
��#� �U" hا4)�ال ا�� O9وآ' ه

� ا��
 �دة ا� 5 �
� ُت� ���M6 ،�M أن 56 اHن�ث �< � ت�Mد ت\ "K أصc�9M6 ،B ا�\ود ا�#��
 Lو� ،/UtU
� وت������ج 56 ا��ج�ل �< ا�
8اب �< � �
�ف ا�) Bم، �L آ��ل (رت/ ا�

 >� �8� � ��B(�� 5م �� اHن��ن �$�رة ������< %) 10(ذ�e6 cن ا��[��ن ا�
� ه5 56 ج�g ا��ج�ل ����ع أن�اع ا��[���< ا������� ا��4ى، وه9����O ا��[���< ا�

  .أآ:� ���� 56 ج�g ا����ء
  

�U�U
� ا�� �"�� : و�< ج�� أ��ى � ���U"� 52 �ة ا����� � ���t�"ت �F\ ��< أو ت� �أن ت
 ��؛ e6ن/ � )�ج �"���، ) � وإن آ�نl � 8وج
�� دام �\$' ��� -ا�) Bم ���� آ�نl ش��

�� 
� ص\��، �� LU ��� ا��ن ���� ا�ن �Uع، و�\$'  ذ��M� cن�� ��-�$�رة ��
��A ه�ة
 'Wة �< ا����� Uا� ���5�2  �� ا��M��ت� �$�رة ��#6� �&�و��، ت������� ت��U~ ا�#�(� ا�
�، و�� ����ا��4ى ا�������، وإن�� �"��� ا�\9ر �< ا�� �Uت إ�� ��@���ت هO9 ا��ؤى ا�

� �L شh$��ت �
�و�UA�� <)و�� ت [��/ �< ��ا �ًFt"
� تU�
6� أو ������؛ e6ن �"F"�ب ا�[
 e6ن ا�&�#�ن ��ُ"ُ/ � oث��O ا��hص، L� - >M�"6 آ�ن/ ن�6
ً� 56 ا�
��م-�����hل، وا�) Bم 

��ت و� 
"�Fت ��ا(> �B� دون ،�ان �Uع ا�U �ة ��ن �Fص ا���ء، وذه�ب ا�Uْ['، و��Mن ا�2ُْ"�
�� ا���������  .ا� 

  
9- �  ا]�	ث ا��4!.	ء �.
  

 ا�9آ�ر واHن�ث \ �-��، و�����K ا�&����، ��M6 أن 56 - �$�رة ������� 56 دوا6
�K ا�
ا��ج�ل �< ت2"�/ ُ�ْ"� /، ) � ت$' �/ إ�� درج� ا�6Hاط ا�e6 ،'h�ُن 56 ا����ء أ�[ً� �< 

 >�����< ج�� -ت2ْ"��� ش��ت��، وه���ن ���8ت�� ) � � ت�Mد ت�ت�ي �&5ء، و56 آB ا�
ل �< ن��5 اHن��ن ه� ا�V��2 اK�4-ىأ�� 
  . �< � إْرب �/، و� ش��ة، إ� أن ا��
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 L]h1 ت�( ،>����Zة ا�&��ة ��< ا�( <" h-وت���آ 'M&�- ،� اHن�ث إ�� ��ا�K ش����� 

�، وت�Mن ذْروت�� 56 ا�:Bث���ت �< أ���ره<، 56 )�< ت� �ي )Zت�� 56 �"�ك ��Uو��ا�' ن
�، وت�Mن ذروت�� ��هK (�' �< ا�:Bث�<ا�9آ�ر �$�رة آ��
� Kا���� L]hت B6 ة���.  

  

5 ا���8�، �� �K �$' إ�� )� ا�&2ْ' ا�&��'، ��A ء��8
و���F داL6 ا�&��ة �� ا�U �ة ا�
 ~��Uإ�� ت ��U�� ةا�9ي � �8ا)�/ ���O، �\�1 ت[#� ت\l وoAة إ�\�ح ا�8��2ة، وش

 ����ة، وه� �� ُ�
�ف 56 )^ ا�#�(� ا�&���� ���� ���ء، أو "� ا�
�ب ��� ����ُ ��
1 ُ�
�ف ���
�دة ��، و56 )^ ا����ء ���H#�ف، و56 ا��$#"! ا�\]h]h��� ا��ج�ل

����  .ا�
  

 �"� �� �$�رة ج9ر��، e6ن�� ت�ث� �$�رة �"������� ا�"M&ا�� t'\آ�ن�� � ت L� دة�
وهO9 ا�
�، وا��: �A(�ت ا�U �ة��Uوا�� ،��، و�B(�ت�� ا�ج �����، ون��ح )��ت�� ا�8وج�� ا��و)����

 K�]
� ش��ً� �� ج���ر ا�
"��ء، وإن�� أج�ز ������ �F��A 5�6 و��9ا ،'�F �56 ا��
 ا��[#� ���Bً �&�و�ً� � $��> ا�#�(�، أو �ت
����A �"� ���' ا�@#�ار، )�< � �

� gا�&��ة و�� ��M� cن ذ��M� ط أن�&� ،�#"V ا�"9ة، e6ن أ(' �� �F�ُل 56 هO9 ت��M< ا�2ُْ"�
  .أن�� �< (��W! اB�4ق و�ْ�ذو���: ا�
�دة

  
���ي ��< � K�]
وأ�� )KM ا�� ���ء )��� ا�@#�ار �yن�ث 5U6 ج�ازB� Oف، و�_< آ�ن �

 ��o���< �M( 56/ )�ل ا�@#�ار، إ� أن ا���� تh "> 56 )^ ا���أة ��� ( -�L ذ�c-ا�
� �< أ@�ار ص\�� �"� ج��زه� ا�
$�5، وت&�ه�ت و(�وح تU�"h/ هO9 ا����\��Fا� �ر�

 ��، 6"_< آ�نl هO9 ا�
�دة 56 )^ ا�&�ب ا��[#� و��"���و`�م �"� أ�[���W ا� ���"�� ا�\
�؛ وذ�B �� cف &(�Uإ�� ا� �
�، e6ن�� 56 )^ ا�U �ة ا��[#�ة ذر�&(�Uا� >� r"h "�

� 5������5U6 ، ا��(��� ا��"�ك ا�
��A ~��U � ��qة 6#��ً� �"#�ف ا� U�6/ ا� �F Uا�9ي ت l
�ً�tجoدة إ� ت�
e6ن�� 56 )^ ا�&�ب ا��[#� : �A( �� ا�&����، )�1 � ت�8ه� ���ر�� هO9 ا�

�، �' إن �W�F"رة ت�$� /F( 56 '$\أن ت >Mف `��، و���#� �F Uت � ،��
@�� ����ر�
56 )^ ���د ا���j أو ا� ��MU �< ا�&�ب ا��� "� )��� ��o����6 ،�)�#"� /2��U � آ�ف �

ا�U ��ت �< هO9 ا���)�� تh ">؛ و��9ا آ:��ًا �� آ�ن � �ر �
	 ا���ج��< �< ش
�اء ا�
�ب 
� أ)هK، �6$�ف �A( / ���� ���ء �"� ���� ���ء، �
���< �< ���� / �"��K، )�< ت& 

  .ب ت$��> �A( �< ا�&����و� ����5، 56 )�< � 9�ُآ� ش5ء �< ذ�c �< ا����ء 56 أ�"�
  

5�FUه9ا ا� �ج/ ا� >� K�U�ُ 9اره�؛ وإن�� : و�F ره� أو ا��Mإن ��
�� ،�����آْ�l ا�#�(� ا�
 ،�ا��F$�د ه� @�R ا��&�ط ا�8��2ي، وت�ج��/ 56 ���رO ا�$\�! �$�رة ش���� وا��


�ة"e6ن  �� 56 ن�Uس ا�&��ب أش�/ �� ��Mن �����ر ا������، e6ذا ت��دت، تoث�� ا�8��2ة ا�
� دون (��د ت\t �< ه���ن��F�"A lوُت�آ ،�e6ن�� ت�Mن (�درة �"� : وت��وزت )ود ا��$"\

5 �"� �
�دة �� ���5 ]Fوت ،��)B�4ا �����أن ت\�ق ج9ور آ' ا�W�]U' اHن��ن�� وا�
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، وت9هV ���ر �F"/ و�$��ت/، وت L6���F"� /م ��� �
�رض ا��$"\� وا�
F'، "اHن��ن
"�� ا� 5 و�
��V �� ت\�"/ ج�ذ��� ا�8��2ة �< ا�"9ة وا�� � cر، وذ���V ا�&� وا��$�VW وا�

 ،�����و�nU( >M ا�\��ة ا�ج �����، وا��ص�ل إ�� ا� ��M' "تL6 اHن��ن ن\� ا�\��� ا�
 ��ا8W اHن��ن، وإش����� 56 )ود ا��$"\� ا��Uد�� : ا��
��ي�� #"��ن ت\

�
5 56 ، ��6[�ا�R"وا�ج ����� اHن��ن، وا���F � �ًBأ� l��� 5����"�ك ا�"� � ا�&���
 / \"$� ^F\� ��� ،/ت�)�A /م ت$��6ت/، وت�ج��M(H !�ن/ �< �"9ات/، وإن�� ه5 آ�ا���(

���
  .ا��hص� @�< �$��! ا��� �L ا�
  

 اHن��ن أن�� ��ت�#� �eرادت/، آ\��/ �L ا�#
�م وا�&��� ������ ا�8��2ة ا�
��A >اب، و�
�/ و@���ت ("�/ ون\�ه�� �eرادت/، وه9ا �< شoن/ إ@�Uء ش5ء �< tUت� R�56 )�< � ��ت
 �6/ اHن��ن �� �"� ا��"�ك ا�8��2ي ا���[� R��Hرادة، 56 ا��(l ا�9ي � �
ا�"9ة وا�� 
 ،�� وا�"9ة 56 �"�آ/ ��� اHرادي، e6ذا ت��دى اHن��ن 56 إش��ع �"9ات/ ا�&���
ت"c ا�� 

e6ن إرادت/ ت[
>، ور��� ت[�\'، � �Fب �< )�ل : ^ 56 ت
� ���A�B @�ا�Rوان#"
O، ور��� ان\#lZ �/ إ�� �� L� �
��اO8W ا� 5 ت
�' �B إرادت/، �M 6ن ا�&��ة ر(ً� آ\�ل ا�
� ا�" �< ��&ه��، وت$�! ا�&��ات �M:�ة ���ر� �� 
 )��_9 ا�"9ة وا�� FU�6 ،ا�\��ان ���ت�


�� و� �[� B� c������ ان$�اف آ:�� �< ا��2���< �< ا��U� K�Uه9ا ا� '
��ن، و�
������ � $��> ا�#�(�ت ا���#Uا� :����  .إ�� درآ�ت ا�&9وذ وا�ن\�اف ا��U"� <��h#�ة ا�

  
ن، "و�< ه�� e6ن � "� ���W8 ه�� �< ا4رآ�ن ا��Wا��2ا 	وت�و� ،���Uا����ل ا�� '�
ت

��
�دة اHن�� �ن وه��W/، وه9ا �� أج�
l �"�/ آ' ا4د��ن ا����و��، وا�&�وط ا����4
�  .وا�
"��ء وا���MUون آ�6

  
 K��� ')وأ ،�\��F5 ��دة ا�� ���ء ا�A�
ور�K أن ا�U ��ت �U" h< �< ا�9آ�ر 56 أ�"�ب ت

�ان�ً�، V��� 56 ا4و��ط ا�ج ������ l��:ن ا�e6 cذ� L56 ���ر� ��؛ و� �ًAآ:�� : ت�ر gt�"ت
�
 � >��� >�� ،�ً�)Bت وا�� \�رات أ���"
ة �
�ن�ت��،  ��ص� �< ا�U ��ت ا�� ��Mو� ،���A

5��  .آ:�ت )���< ا�����2ت، و@
> 56 ن���U< ا��ازع ا�
  

 ��"F
� ص\ �� ا��Bو� ،���

 ��ن اk ت� L6اإن و��"� ا�U �ة ا�
8��ء �[�R ه9ا ا�
� ا��:��ة ���]
� وا����$
� �< ا��4اض ا������ : "&��ةوا���ت��t��� �"��اد ا�

 g�Bاء ا��
�� �< ارتt6، وت����56 �&� �وا����رات وا� �ا�' o� 56آ"��، وا���اW' ا�����
':� ��، وآ&> ا�
�رة 56 ا�h"�ة، و�
	 ا����@�ت ا��ن�F�]ا� : '�hورآ�ب ا� �(���ا�

�F� ا���\"�، و�"��� �� > و(��دة ا�راج�ت، �L )9ره� �< �"�ك ا��hد�� ا���\�6�، أو ا�$
ً� �< ا�\"^، e6ن/ أM�ْ< �"&��ة، �L أ�9ه� �&5ء �< ا�h&�ن� 56 �6اش��، و� �oس � �ا�
�ن
 ��W�Fات L� ،'Wا���� O99ت هhْن ه5 اتe6 ،���� <Uhا�&��ة، و� ��Mْ� واء ا�9ي
�م، أو ا�#���


ً� @ 56�R ا�&��ة؛ إذ آ�ن أ�Kj وأآ:: �"�#��� وا��Uاغ، و)9ره� �< ا�ن�Uاد وا�ن
8الUن �
 ا��Uاغ 56 ز�< ا�h"�ة�� �&W�#ا� ����أدوارًا 56 إث�رة : �"
V ا���hل ا����!، وا� 
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 ���Uاه< ن
[�< إ�� ا�
� 1��W�]�o< ا� ���"��، ور��� )&l إ)� L6� ا�8��2ة، ��� (
Z�( '2ْ��2 ُش� l�F� إذا �l إ�� ا���Mح، ��
	 ا���اد ا���2��؛ e6ن ا�U �ة ا�$\�\� ا����

 5Uا�9ي ُآ ،KZ
واش �(l �"�ج�ل، e6ن ���V ا�
&^ إن�� �oت5 �< �6رغ ا��gU ا�� �ف ا���
، و��� �< ا�h#�ب Mوا� ��� وا�&�
:  �\9ر �< ذ�c، و����/ �"�/، �F�6ل����أ���ب ا��

"��، و�"���ء ُ�ْ"�"Uْ� ج�ل�"� �
 �� ، ثK ا�U �ة �
 أ�9ه� ��O9 ا�4��ب ت �ك �#�"ا��ا)�
� �< �Bل ��U� رة�$� ������ أ�"���� ا��hص 56 ت��U~ ا�W�U	 ��A >( �� ا���#Uا�

  .ا�) Bم ا�����5، ا�9ي �\$' ��رج )ود ا� M"�> ا�&��5
  
   ا�����0 ا]ی!	��� 12 م%ا��O ا�T%رة ا�/.-��-10

  
56 ���� ا��Fة ��< @
> ا��ازع ا���5 ا���Hن5، �)B� وج�د �ً��F� l�ث F� >��و 

 <
ر �� �[F�6 ،5����"�ك ا�U ��ت ا�� ^"
 � ���6 �� وا��"�آ��، ��ص�F"hا�ن\�ا�6ت ا�
>���U56 ن Oث��oت l��ْ<، و���ن 56 ("����Hرة : ا�$� �����ت8داد ��jه� إن\�ا�6< ا�

�؛ ���hا� �أآ��، و( دلZ ا��\1 ا���ان5 �"� أن ���V ا��Z>M� K� ���2 �[#�ات ��O9 ا����
ر �"� ��Fت 
� 56 ا4ص' ت�M< 56 ا@�\Bل ا��Fى ا���Hن��، ا� K� 5 ت"M&أن ا�� � ��آ

�، و( (�ل ا�\��Mء �< (�'#)���، وا��8وات ا�A�Uا�&��ات ا�� ��"� �ا�&��ة : "��اج�
ج�Zت إ�� : ا�&��ة إذا �"�l و�K ت�Fو��� (�ة ا� �Fى"، �
�5 أن�� ت� �ق ص�)���؛ 4ن "رق

� ا�� [�دZة ��< ا���Hن  ����، و��9ا ��Fل ا����ل ")Iا( \�م ا��Uا)B
��@\ً� هO9 ا�
5���، )�L� �� 1 اج ������، ))…� �8ن5 ا�8ان5 )�< �8ن5 وه� ���<: "وا�ن\�اف ا�

8��ُع �< ص�)�/، B6 ��جL إ��/ إ� إذا أ("L �< : و��� آ�ن ا���Hن �#��
 / ن�A �ً��8ه�ًا
 ��< آ��ل ا���Hن -56 و(l وا)-ذ � ��M< �\�ل أن ���L ا�
�ص5 6
" / ا�����Uة ����yن؛ إ

/�U56 ن K"� ا����< و�8 ا�[���، و�&��� : ا��ادع، و��< ا�M���W ا�ُ�ْ�د��؛ و��9ا �
 >��
O ا��6�M، و�< ه�� آ�ن أ�"�ب ا�� �اف 56 ا��� ��� �&(�Uا� /��Mارت 
ا�) �Fر، �

� ا�-ا����ي وا��اشي Z") L� ������ ا�\، و�L ه9ا -ن ��آ�ت ا���)H  - ه� ا����' ا��)�
L��&ن ا���ا� Kر�- >�@ ����� �[�ورة إد��ل ا� ���� ا�����
� ا�$\� ا��j�� 5ُت�ص 

 ��&� ��� ،��)�U ا�� �����ا����ه+ ا�را���؛ ��ف ا��(��� �< �&BMت ا�ن\�ا�6ت ا�
 �����5،  - �$�رة ����-��@�ح إ�� ا4ه��� ا���وتoث��ات�� ا��و)�� @ 56�R ا��"�ك ا�

 �������رO �$�رة إ�� '�
  . �"� �gM �� ��اO ا��
	- ت���ً�-وت
  

��م ا� ���M> ا�&����؛ ) � ت �ازن "� �و( ���+ ا����+ ا����ن5 ش\�� ا�ن�6ع ا�&��ان�
�"���ر ا�� ال 56 ا�� >�@ ،��، �L (�ى ا��Mا�! ا�Bج�\����5، (�ى ا�واL6 ا���ك ا�

� اB�4ق واqداب ا�Bز��، و�< ه�� ��j�� ^6ْن5، و��ا�9ي � \ /�B� >� ^F��Fء ا���ع اHن
 ،����6�؛ � [�R ان����ج�ء ا8�Hام ��� ���M>، وا��� وا���� �L (�ة ان�
�ث ا�&��ة ا�

� �oن�ا�����
�؛ �� UZUh< وُت��9ب ���U�ْ؛ و��9ا آ:��ًا �� تْ"�o ا�U ��ت ن\� ا�&
��W ا� U" hا�� 
�: ��� �< شة ا�2ُْ"�� وإ�\�ح ا�&��ة، e6ن ا��&�ط ا��و)5 56 ا���_� ا���2� �����4ل ا�$��\
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�5؛ و��9ا أرش ا�&�رع ا�\K�M إ�� ���دة ا�$��م ��رج� آ���ة �< )Zة ا� �ت� ا�� <�Uh�-
�� ��صU$�- � ��� ا�&��ة �$�رة �&�و�M� ���Z
6 �  .@�ر ���6 آ���"� ت����

  
5���e6ن �"� : و�< ه9ا ا���#"^ ا�:��o "� lث�� ا����~ ����yن �"� �"�ك ا�U ��ت ا�

��ت ا� ���� 56 ا��� �L أن ت"\n ذ�c ���<، 6ُ �5ء ��< �6ص ا����t ا��و)5 �< ���
 56 �F ��Bل ���ه+ ا�
��دات ا� 5 ت�Fي إ���ن�<، وت�8 �< ص" �< ��k ت
���؛ ) � �

أن ا� 
tU> ��� � �\' ا�� � �ع وا� "9ذ �/ إ���ن، وأن ا� � B� cٌف : ""�آ�<ن���U< و�
/�."  
  
   �!	ی� ا�
�	ة مE ا�T%رة ا�/.-�� ا�!8	�0ة-11

  
� أ�#� �< ���Zد ا��(�ع o#� 56 ا��"�ك �����L آ�ن ا�ن\�اف ا��MUي 56 ا���Uه�K ا�

O�� �� ~"� 5 إذا����5؛ إ� أن ا�ن\�اف ا���
� /�A��e6 >ن: ا� � rh56 ش L��� �� �ً���� /
 >�� L���6 ،K�Uا� �ان\�اف ا��MU، و(�! ا��"�ك، B� >� 'F ��6ل ��ا�� ا��ْ�"c إ�� ��ا�

  .ا��ذ�" �<، و(��! ا��2ا� �<
  

 �$ Fت � �������Zد -��ص� 56 ا�
$� ا�\�@�-وأه��� ت���� ا�U �ة �< ا���)�� ا�� �"� 
)B
� و@�ا�#��؛ �' ت 
ى ذ�c إ�� )��� �� �< أ@�ار إ��)ع ا�U �ة ��M(oم ا������ت ا�

 5�B�Hا ��؛ إذ ��g �< ا�#��
5 56 ���+ ا� ���U" h/ ا���ن�ا�/ وج�انo� 5�����د ا�Uا�
ا�( $�ر �"� ا� �ج�/ ا��MUي، واH(��ع ا�
F"5 دون ا�ه ��م ا���د ����ء ا���_� ا�#�ه�ة 

 ���F ا�� �"� ����، ا� 5 ت�Fوا�6  �نا�� �� Uا� >� ����hا� ،�  .ا��"�آ�
  

 >� � ��Zت ا��&��� ��� َ)VF ت�ر���h ا�#��' ���jه� � 
دة، وص�ر � ���F�
� �8وال آ:�� �< ا�\[�رات، ���Wب ا����ا�4 >�� >� lا� 5 آ�ن ،�����ا�ن\�ا�6ت ا�

��5 وأ�6ل آ��ن�ت�� ���M"��، و@��ع إن��زات�� ا�M��ى، و�� زال ا�
��' ا��- g�Wآ�\�ر ر
د ا�\[�رات اHن��ن�� ا��
�ص�ة ���8وال، وُ��&�� ���Fم )[�رة أ��ى، �"� -���Bق�� 

�، وا��"�ك ا�e6 ،K��Fن �� F�' اHن��ن�� ��ه�ن �F"hا� K�Fة �< ا�� -إ�� ) آ���-أ�g ج
�F� ���"� م�F� 5 ا� ،������ ا� 5 � ��ول ��� اHن��ن ت$��> �A( / ا�F��#��� ،ء ا���ع

 L6� ) ��� ،��W�#� ن ا� ��ار��]� �
وا� ��ار ا���'،  وا� 5 ا� 8جl ���"9ة وا�� 
�-اHن��ن 
 ا�&�رع �< ��أ ت�آ����، -��ف ا�� $F� >� ًا�
� � إ�� ا�ن\�اف ��O9 ا�#�(

�  .� $�! أداة إز��ج، وت��� �yن��ن�
  

 ا���):�< أن ا� �ت�� /� KZ"� أص�! �< ا��F� ،ص�ة�
�5 ا�اKW ه� ��� ا�\[�رة ا����� ا�

�� ا�
�م؛ �\�1 �$
V �"� ا��Uد ا��
�ص� ��Aذآ�ًا آ�ن أو أن:�-و- Kز� >� /�Uن ����( 

 �� ا�
�ر��، و�:��ات�� ا�� ����، ا�[�ر�� 56 آ' ج���ت ا�\��ة ا�\[������اHث�رة ا�
�Mت�� ا�$�2ى، وآ"��ت�� ا���W856 ج ��ى، ��� آ�ن �/ ���~ ا4ث� 56 ا��
�ص�ة، وا�� 2"2"
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 �����-دL6 ا���س ����ً�، وا�&��ب �"� وج/ ا�h$�ص إ�� ��8 �< ا����ر��ت ا�
�
�ت ا��
�ص�ة �< -�&�و�� آ�نl أو ������ �� آ' A��Fت ا������ ) � ��lZ ا�:�رة ا�

 آ�ن �F6 ؛�����
[�� ا�$�2ر وا�M��ر؛ �' و) � ا�\��ان�ت �K ت�"��2A >� Kن ا�:�رة ا�
��@L ا� � �ع ��
	 ا���س �< ا�&�اذ وا���\��6< ج���ً�، �< ا�9آ�ر واHن�ث ) � وص' 

����
  .ا�ن\�اف إ�� �
	 ا��Bد ا�
  

 kا K�ُZ�� � ( ،>�6�\وا��� >�A��Uا�� >� <"h  � /F"ْ� 56 �� اk ت
��� ا���ر��� >Mت Kو�
 ،K�6B56 أ� >Mت K� 5 م ا��F�4��4اض وا�� ���
�ت�� Mا�� �: ��ص� ��ض نrF ا�����

ز"�H56 ا� �ر�� "ا '�:� ��� ^��� K� ،ة��6 �
، ا�9ي �� زال �\$ @\���O �$�رة �6ج
 ��\�ر�� ا�ن\�ا�6ت �� إ�� ا����داة �< ج�M���4ت ا��jا��� 	
� L6ن5، ��� د��اHن

 Kود� ،��)B�4وا �����  .5�8 ا��4ة وا�� �Fار ا���- �F� 56�' ذ�c-ا�
  

�، وا�U �ة -وا�\��� هO9-إن �< ا�[�وري ��� K"�
5 ا���د 56 )���� ا��� �L ا��� ا�
 �� ��ص�، �< ه9ا ا�ن\�اف ا�اهK؛ e6ن�< 56 �< ا�&��ب أآ:� ��@� �yص���"�ا��
ز �< ا�9آ�ر؛ ��Mن�< أ��ع �"��ً�، و��� ��5 ه< أ�[ً� أ��ع ت���Mًا �< ا�9آ�ر �Hض ا���


� ت&�� إ�� أن اHن�ث 56 ���ر�� ا�:�� ا�\����
� ا��\���، وا��W�$(Hت ا�����B(�ت ا�
����ً� ��:"< ن$> ا��$���< ��9ا ا���ض ت��F�ً�، و��� آ�ن ه9ا ا���ض �c U ����ً� ���&��ب 

 >�� ��15-24�� وا�
&��<% e630ن اHن�ث ��:"< : �����h/ دون �< ا��< ��ا��$� >�.  
  
  

� و�� �L ا�
��K ا���م �F"hه� ا�ن\�ا�6ت ا��jو� ،	
� 56 /]
� وا)ة ��ث� ���) 
�ُ
 أن � B6 ،����
�Bز�� ����ء ا��� �L ا�\[�ي، 56 �'� ا��ص��� ا��2��� @�< ���Uم ا�

� �F 56 ذه< ا�U �ة ا��
�ص�ة� : Oه��j�� 5���56 ���� ا��Fة ��< ا�ن\�اف ا� �)B
أن ا�
� /�� Z�� � �� >��و ،�U" hم ش��ً� أنا���"
ا��@� : "< أ@�ار ص\�� ش��"�، و�< ا��

  .، إن ���ًا ��h6، وإن ش�ًا 6&�"ر@� ��� � �� ��/: ���&5ء
  
12-0`L!واج ا�Iا� bری	Dم c�د   

  
� ��رج/�����5 56 ن�jم ا�8واج، وت\��K ا�
B(�ت ا����< أ�Kj �� : إن )$� ا��&�ط ا�

�، إ� أن ت�t�2ًا ��A �ً��jأ 56 ه9ا �ِ
ت �/ اHن��ن��، وارتlF �/ ��� �$�ره�U" hا�� 
�، وأْن9ر �h#� ج"�'����� ه9ا ا���jم، هZد ا�\��ة ا�
��A �"� �$
 ت��o �< ا�8واج : ا�F6

 L�� ا� /
� ا��jوف ا�( $�د�� ا�� �د��، و��� ن�jم ا� 
"�K ا�\�1، و��� �
��A ^6ا���
�، 56 ت&�2' ا�U ��ت، آ' ذ�F� c> 56 وج/ (��م �
��A رة�$� �M�� l)56 و �ا�\��ة ا�8وج�

� ا���\�6� ��رج )ود �����6o6ز ه9ا ا��@L ا�ج ���5 ا��[#�ب ج�
ً� �< ا�����c ا�
 �5 �� اHن��ن ت\ �ج إ�� اHش��ع �$�رة آ��6���� ا�اL6 ا�
��A ؛ إذ إن �ا�\��ة ا�8وج�

�، و� ت \�' �W56 آ:�� �< ا4)��ن-ودا -�e6 ،'ج�o #��^  ا��ع ��شHه9ا ا K � أن �
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 c5ء �< ذ�&� �-�&�وع، أو �\$' �#��^ ��� �&�وع، e6ذا �K ت�$�ف ا�#�(� ا�&���
�� ا��Fه�ة، -�$�رة آ��6���$
�5، وا��4اض ا�Uت ا� �ا6^ ا�ج ���5 وا��BM&� ت��� 

 ��، 56 ا��(l ا�9ي َ�"�lْ ���� ا���F ا�� �
�ت ا�\[�ر�� �
�ت ا� 5 ت
�ن5 ���� ا���
� ا� 5 � ت
�ف ن�jم ا�
8و��، و�< ا��
"�م#��� ا���Uا��� : �أن ا�6Hاط 56 آ�l ا�#�(

�، �L ت�ا�6 دوا�5 اHث�رة����� ا��رآ�، وt'h�ُ : ا��"F

> ج�ن�ً� �< (�ى اHن��ن ا�]�ُ
���ي Z ح وا��Mب ا����م 56 B�Hا L؛ و��9ا ت���� ا�[��#�F"h\/ ا��< آ�ا� ���آ Vن���

oو��M� �� Lن، ور��� إ�� درج� ا��ج�ب أ)��نً�؛ ) � � ���F ش5ء �< ��دة ا�#�(� آ
���Uأو ا�� ،��F"hن\�ا�6ت ا�B� آ�(�د �����  .ا�

  
  

� ا� 5 ����� ا�ن\�ا�6ت ا�"M&� ديBن ا�:��< �&� ا����F#�ن��ن 56 ا����ا� +��� و(
 ،�M�ت ا���� Uم زواج ا��jن L��هK `ن9اك � &�� l�)�Uة �< أ���ره<، ت�&� ���9 ا�:�ن�

 �
 ا��"�غ 56 )�ج� >�6 ،�� �$�رة وا@\����وه5 ا���< ا� 5 ت��
1 ���6 ���ل ا�U ��ت ا�
 56 �ًAش� l��� ���
إ�� اH)$�ن ا�9ي � \F^ ��< ���8واج، آ�� أن �"�غ ا�U ��ت ��ً� �

��' ا���Mح
 ا�8واج، و�� زال ا�
BFء 56 آ' �$� ُ��ص�ن � F� �، وت�Uh> ��ون / ص\
 K#�(�ت��/ و6 ��ت/ ���ل شB@ >� L� ��، و�"\�Uظ �"� ا������� ا�"M&�"� آ\' ج9ري
��<، �L تoج�' اHن��ب، ���، ) � إن �
[�F� K �ح ا� ��L 56 ت8و�+ ا�&��ب �< ا�����ا�

�V ��وف ا�8وج�< 56 أول )��ت���( /�6 KM\ أو ا�.  
  

� 56 ا� ���M � 8و�+ أ�����W �< ا�9آ�ر ون�jم اB�Hم ا�ج ���5 ُ�\��' ا4A��Uة ا����
رة �"� Fم وج�د ا��، e6ن �����واHن�ث (�#ً� �< ا����و��� ا�&���� ت��O ان\�ا�6ت�K ا�
��ت/، آ�� أن Fع و����5 �م (رت�K �"� ا��
ا� ���' �� ا���اه�F< ا���Fر��< �"�"�غ � �

 5�
� �-ا� اء ا�\�	 �� ا�U �ة � �F"#� رت�� �"� -$�رةرت�� �"� ا� ���'؛ e6ن () 
 >� � � 5
رت�� �"� ا� ���' ����ات، و���ء �"� ه9ا ا��ا(L ا�#��) ^��ت\�' ا��طء ت

 �jء، دون ا��<Mأ ا� 8و�+ إذا )[� ا��-ا� ��L �$�رة آ���ة 56 ��A�U� $�رة�إ�� -  
� '� ،�م ا��<، أو ا��
��(�ت ا�( $�د�� وا�ج ����h� ��� وزه��� �< ا�
�' ا���د � � 

5F"hد وا�ن\�اف ا���Uب ا���أ� >� L� ��، و�\nU ا������  .ص\� ا�&��ب ا�
  
   ت���0 ا�
�	ة ��S ا�8
�d ا�/.-��-13

  
� ا���Mح��
 ت�Fى اk ت
���، وا9�4 �� �����ت���� ا�U �ة �"� : إن �< أهK و��W' ا�$\� ا�

�5 ا�9���؛ وذ�c �[�ورت/ اHن��ن�� �< ج�� أدب ا�� 
�Uف ا��F"hا� 'W�]Uا� Zأس t
ي ُ�
 O�&درج 5 ا� >�� �U" hا�&��ات ا�� L6دوا R�]� 1�( ،����ص" / ا����ش�ة ���نV ا�"9ة ا�

، و56 ه9ا ��Fل ا����ل �U�ُد ا����إن ��� أ�&� �"�KM : ((ُ�\9رًا ا�&��ب ����ا��U�ُط، وا�
  )).KM ، و�[Bت ا�U <ش��ات ا��52 56 �#�نKM و�6وج
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 Kم )��ت��j وأ�#�ه� �"� ان ،���� ا�&��ب أ��> ش��ات�K ا�\�� �����و��� آ�نl ا�&��ة ا�
��5 �< أوجV وأهK )�ج�ت�K ا� �����، : ا�ج ������� 56 �"�آ�K ا�U
e6ن �
1 �"^ ا�

�، ��ص� 56 ه9ا ا�
$� ا�9ي زاد 6����� ت
$K �< ا��Uا)I ا��F"� �M"� ن���M� /�
� و�� ��ة، ) � إن/ � ُ��
 56 ��وف ا�\��ة 
��< �$�رة وا���ي ��< ا���ا�) �Mك ا�

����Fا� � �"� صر ش�ب 56 )�6"� �8د)��، -ر�K أن��U-أن تْ�ت�5 : ا�ج ����� وا�( $�د�
� ه9ا ا�9ي �\ �ج إ��/ ا�&��ب �< ZU
ر �< ا�ْ) tيo6 ،ن��ك ا��ه�"�ثV��#�ُ K ا�ث��ن �

����< 56 �:' هO9 ا��jوف ا�ج ����� ا��:��ة؟ا�.  
  

� دوره< 
��ن، إ� أن/ 56 )^  اHن�ث `آ، و�#����� ُ�ُ"^ ُ�#��V �/ ا������ ا�U
و�L أن ا�
� ��ت���ت �"� �6وج�<، و56 ه9ا ��Fل ��أوجV �< ج�� )�ا�� ا���V، �6< �< هO9 ا�

6"��l أ���t ا��أة: (( �&دًا �"��< 56 ه9ا ا�&oن����ا����ل  K��� g�� >� م�) �"� l"أد� 
؛ وذ��M� cن�� ت�' �"� ا��4ة �< � #"L �"� ))…�< اk 56 ش5ء، و�< ��"�� اk ج� /

��رات أه"��، وُ�ْ&�آ�K 56 أ��ا��K ���2 )^، إ�� ج�نV �� �"\^ ا��4ة �� ا�6 [�ح �< 
�j

�ت اHن��ن�� ��ج/ ��م ُت� �� 56 -�$�رة ��-K ا�
�ر وا�&��ر، و�� زا�l ا��U
 شoن ا�

 	
� V)�
اHن�ث، وُت#����< ��� أآ:� �M:�� ��� تْ#ُ"�/، وت&د �"�/ 56 أ�� ا�9آ�ر؛ و��9ا ت

�(� �� �"� �#> ا�9آ�ر، � >� و56 ا��� �L ا5M���4 "ا��Fان�< �"� �#> ا4ن:� أش

>�� أآ:� ��� �ان ا��ج' ا���� �L أآ:� ت���\ً� إزاء ودا�Wً� ا���"، "ُتان ا���أة ا��
��ة"��U��hت ا�9آ�ر �< ��U��hت اHن�ث�� >� ا���أة ا��Uج�ة : "، و56 ه9ا ا�&oن ��Fل ��8

 �2&�ء ا���Mرة دون ���W ا�h"^؛ ���Mن ����؛ و��9ا ُ�$lZ اHن�ث �< ���ت `دم "آ�o> �6ج�
 Z>�6 ، <U
� �yن�ث �"� ا� ��
�ُ �� وا�
9ر��، وو��"U
 ���U#�ة أ(�ب -دا�Wً�-د��Bً �"� ا�

�5 إ� ��� �< ا�9آ�ر، و� ُ�
�ف Z>��6 ا�ن\�اف ا�"�]Uن5 ا�&�ف وا��
56 ا�
��م إ�� �
 �#��ه� ُت�
6 ،��، و� ��ZMن �¦داب ا�ج �����F"hا� K�Fن �6/ أص�ل ا�FU� ا�9ي l)56 ا��

� أو ره��، و�� ِ)�lMَ ا�8��2ة، F� B6> 56 ���' إش��ع ن�� ��، و(�ة انW�( ����6ٌ' �< ر��
 �ًF"ُ�ُ �U
�، �� �K تM< ا��M\�ُا� �U
�، أو ُشZت �"��� أ)�8� ا����F4وت�ر ا���96 �6وج�< ���
 � ( ،��� gt�" د ا����� �ً)Bأ� ���
1 �< دا�' ن���U<؛ e6ن اB�4ق � ُت��� Bًأص�

�l ج�ه�ًا�� �U
� ���، وا��
��A ���
�� ت &�ب ��� ا��gU، وت�Mن ��� ،gUج�اه� ا�� >� 
أن�� ج8ء �< ا�9ات، وإن�� ه5 ��ن �< أ��ان��، وش�ط @�وري ���وءة اHن��ن، �\ �ج 56 


�"�� إ�� ا� ���� وا� �V�9 وا����هةUده� وت��  .إ�
  

������ ا�U
@�R ا���ارح �< ا�ُ�� "9ات ا��:��ة، e6ن ��ب ا���j : و��� آ�نl ا����"� إ�� ا�
 L$� أو��ا� ���\� L�6 ،ا�&��ة V"Fة، �8رع 56 ا��، ��6 آ���ْ$�����أ��اب اHث�رة ا�

آ�ن اHن�ث 56 ا�
��م أ('Z تoث�ًا ����:��ات ا��$��� �< ا��ج�ل، وأآ:� تoث�ًا ����:��ات 
� إ� أن�< �L ذ�o � cث�ن �< ج�� ا��$�، ��ص� وأن آ:�ة و(�ع أ�$�ره< �"� �� �
��ا�

 �j9ات ا��" �
/ إ)اه< ُ�:��ه< �< ُ�ُْ�َ��$�رة -��Uق �< ج�� ا���ع وا� �Mار )�K �� ت
� ا��:��ة؛ و��9ا e6ن ا�U �ة 56 ��ب ا���j إ�� ا��\���ت -���ش�ة�9
 � �< ا�
��رات ا��
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�، أو ($ت � Uا� ���Uن �"� l�&� 5$�، ����� إن ه�ا� 	2�رة ��o� 'ا�ُ�ْ& ��ة آ���ج
�  . ذ����"� c���jه� ا� "9ذ، B� B6ف )��_56 9ٍ )��

  
5���ُ�
�< ا�U �ة �"� @�R �"�آ�� ا� ��� '
� أْ($� �Aق ا4ن:� إ�� : و�ZU
أن ت
�ف أن ا�

 ����Fوإ� ،���#Uت�� ا������ ����M(؛ 4ن إ��$\�ُ 5�6 �U�U� lوأن�� �� دا� ،�"�]Uا� ��)
� د��' �"� (�ة شh$� ��؛ e6ن���، " ا��ق�� ا�&��ة أذل �< ��: "ا����8� �&��ات�� ا�

� ��Fى �"� ت�ك ا�&���ت إ� �< ت�ك "و�< ت
:�Z ���&��ات @
> أ��م ا�&���ت؛ e6ن/ 
��� � �h#�ه� إن��ن"، وا�U �ة "ا�&��اتU56 ن �Fوث ،�� ��� o�Aن��U�U
، و�� َ�َ"lْ أ���ر "ا�

 <��� k5 ا�نu"� �:56 ا4ن �U
�، ثK إن ا����ك  وُج�ْ�+، وص�)V  ا��2ر إ� �< هO9 ا�
ُ�� �2ب؛ K��� 5U6 ا�\��ان ��Mن ا�� ��ع  ���-��5 �< -�$�رة ����� �< ا�ت$�ل ا�

ج�� ا4ن:�، و56 �
	 ا�\��ان�ت ��Mن �< ا�9آ� وا4ن:� �
ً�، إ� أن/ � ��Mن ا�� ��ع أ�ًا 
 �< ج�� ا�9آ� دون ا4ن:�، و��9ا ا��"�ك ا�\��ان5 د�� / ا� ����� 4ن:� اHن��ن، )�< ت�Mن

5���� ���6 أصBً أص�Bً 56 �"�آ�� ا�U
  .ا�
  

5���ل �"اL6 ا� 
��غ 56 ا� $�ر : إن وج�د ش5ء �< ا�M�l ا�� �ْ�ُ 5
��A ك�"�
� �"� ن&�ط ا�U �ة����5، )�1 ��
gM تoث��O �$�رة إ��B�H5، : ا"F
�5، وا�Uا��و)5، ا��

Uا� nU( نe6 ة ا��4وي؛� Uا� g6�� � ان� وا��@�ان، : �جآ�� أن/ �L ه9ا ������A^ ا�
�� ش��ب (��I � ت8ن�ا، وا)�jUا �6وجKM، أ� �< )nU �6ج/ د�' : ((  ��Fل����وا����ل

 ����، أو أن�� أ(' ))ا������ ا���[�#� �< دوا6
�� ا���، و� �K�U �< ه9ا ت��tد ا�U �ة ا�ُ� 
�، وإن����& � ������ ������،؛ e6ن ا�واL6 ا���� ا�� Bف ������ 56 ش��ة �< ��� ا�� 

5���� أص�\l ا���م . ت�Uوت (رت��� �"� @�R �"�آ��� ا������ ا�U
 -و�L آ' ه9ا e6ن ا�

�رة�� ا���(��H56 �'� `ث�ر ا�:�رة ا- KW�F5، ا��"
�Bل ا���� �j\� ، �ً�� \� �ً����� �ً�"#� 

� - ر��ً� ���K-�"� (�ان�< آ�ن�� ص�د(� � ت hّ">، ت�Uض �"� ا���س ���� ا) �ام ا���Fد ا�
وا ���، و( ���ت 56 Z�F � K� ن، ) � وإن��� اHن\"$�� �ا� 5 ج�ءت ��� ا4د��ن ا����و�

 ��M���4ا ��، - ر�K ان\���B-ا4و��ط ا�ج ��������� ا�U
��ت د���� ت�� إ�� ا���� 
�5 56 ن#�ق ا�\��ة ا�8وج��، و( ا� ��ب إ�� ذ�c آ:���� �< ا�&��ب و)$� ا��&�ط ا�

c�9� �F ��� ���
ون ���6 أ��م اk ت�

�ا �"� �#�(�ت � Z)ت، وو��وا�&�.  
14-	�Iا� �D�	2 12 ع%M%ا� Eة م	�

H ا��   

  
� �"�Bك وا���ر ����
 �� ا�8ن� �< آ���W ا�9ن�ب، ا���ج�� �V]2 اk ت
��� و���ت/، وا��

���
، وان ��ك )��� ا��Uج ا�\�ام؛ إذ ه� 56 ا�&��'، ��� ���6 �< ا�� اء �"� )^ اk ت
� أ�Kj ُج��ً� �< ان ��ك )��� ا��4ال
  .ا�&��

  
أ �� 56 �
� ��< ذآ� وأن:�، �� ���ن ���6 أ��م ا�&���Z�\� ���� ج�)B� آ�ن ا�8ن� Lو�

�� �< ���ه� �< : ا�ُ��ا�9ة وا��\����F"hا� �����e6ن ا�U ��ت ا���\��6ت أ�$^ ��O9 ا�
 ،KWا��وأآ:� ت�رAً� ���6 �< ا�9آ�ر، و��9ا ُ�
 وص> ا���2ء وصUً� ��صً� �����أة ا�
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Zم ذآ� ا�8ان�� �"� ����ا��Uج�ة، و( أش�ر ا����� ) >�( ��
 56 آ ��/ ا�
8�8 إ�� ه9ا ا��
  .ا�8ان5 56 إ(��� ا�\

  
 ��"�
�ت ا��
�ص�ة و����� ��� ا��� ��-و( ش�ت ا��
Uت�� V�ن�  ان &�ر �6)&� ا�8-��

 I�
��^ ��� �:�' 56 ا� �ر�� ��ص� ��< ا�U ��ت، )�1 ت� K� $�ر�60 % L� ت��ا�&� >�
�< اHن�ث ُ����< أ�UAً� ��رج ن#�ق ا�8واج، % 75-50رج�ل دون ��Fد زواج، و�� ��< 

 ا��5�A ا��Uن�5 ���\�ث ا������ا�6� أن �
�"� ���F40و56 ت % K ا���دات ت V��< ن

	 دول أورو�� ��م ��رج ن#�ق ا�\��ة � 56 lأج�� �م 1992ا�8وج��، و( آ&lU درا�

� �&�، �' إن  ا���M دون ا���د�� % 99أن 
���ن ��Mرت�< ��ص���< �< ا�FU� ن�ثHا >�
�&�ة ��ر وج�ده� 56 �
	 هO9 ا���_�ت ا�ج ����� ا���\�6�، و�< أ��V �� ُ��وى 56 

 56 ا�� ��رة ا��ر���، و( أ�6د ا�# 'U�oن/ ��� ت�ك ا�K أ��/ ن�($ً�"أن BًUA : ه9ا ا�&oن
 O��ن أ�M� أن O��� >�� و���� )[�ت ا4م إ�� ا��ر��، أ���ت شZة أ�o � … ��Uآ

  ".4ن�� ه5 أ�[ً� �K تo � >Mآة �< ا�K وا� ا�#U'، و�K ُت��j أي ارت��ك 56 ذآ� ه9ا ا��4
  

 ا�U ��ت ا���B� 56 'W(�ت�< و���ر��ت�< ت��L: و( ن + �< ه9ا ا��@L ا�
���5 ا���\�ف
 � إ�� )����� � &�' ) � ا��\�رم �< ا�9آ�ر، وت$' ��
[�< ا��2ا�� ا�����ا�
 !�$ 6 ،��jا��� �� أو ا��\"�����

< ت\l �"#�ن ش��Mت ا���رة ا�F� 1�\� ،ا�) �اف


� � �Bص ���، 56 ا��(l ا�9ي � UZ^ �6/ ا�)� ���K �"� �\�ر�� ا���2ء، إ)اه< آ��4� ا�ُ�ْ
ُ���� ����(�^ ا4��	، ا�9ي  �� ��؛ ��صU" hا�� O$�ر�ا���ق  L�� �"� ولوت��L آ' ا�
��Zر U! ا���دي، آ�� آ�ن ا��ف ا���� �ً��ُتْ� "c �6/ ا�U �ة ا�\�ة �
���ً� �"Z�Fاد�<، �� �t�9ن�� ج

��ن ا��Hء، وه9ا ا���ع �< ا��ق h �� ��-ا��
��ي أ(�! 56 �$� ا���ه"�F�F\56 ا�- >� 
/�Uص نBh� /�6 �
�  .ا��ق ا�\�5، ا�9ي �
�6/ ص�)�/، و�

  
و�_< آ�نl ا�� �ج�ة ���oاض ا����ء أو �� ���� �����2ء ا� ��ري أ��ًا (��ً� e6ن/ 56 ه9ا 
 ارت�R ���\��ة ا�\[�ر��، وأص�! ��ه�ة �< F6 ،�ً'، وأآ:� ش����ذي ( >� Lأو� �$
ا�

� ا�:�ن��، ا� 5 ش�ت ت�ج�ً� ��اه�ه� ا�����

 �دة، و����� 56 ا�U �ة �� �
 ا�\�ب ا��
 >�� ��، وا� ���! 56 ا�
B(�ت ا��\������6� ا��
�����ً� ص��\ً�، و� 8ا�ًا ن\� ن&� ا��
��<، ) � إن أ���ن�� ا� �l6 ����ًا �����2ء، وا� ��ت/ ���� ر���� آ���W ا���< ��ا�

  .ا��4ى
  

 K��
�إن ا�U" hره� ا���$� �����: ا5�B�H ا��
�ص� � >M� K���oى �< هO9 ا�ن\�ا�6ت ا�
e6ن ���ر ا�8ن� ن��ءٌة ص�د(�، وت �Lt َ�َ�ِ< أه' ا�M �ب ���' هO9 ا�4� ا��\ �م، ��6 �< 

 Kه إ� آ�ن ���� ن$�V ��/ ) � زن� ا��\�رم، و( ش� وا(L -أ�� آ�ن ن��/-ان\�اف ��
B�Hت ا�
� �� ا��
�ص� ص�رًا �&���� ا����-�U" h� V� ج��L - إ�� )� ��- ت#��^ -��

 �j ا���م � ت� ���B�Hا �
�ت ا��6�Mة، ) � إن ا�4� �� 56 ا������أن�اع ا�ن\�ا�6ت ا�
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6 56 ا�#�ق، وا6 �اش ا����ء ��� 56 د��ره� إ� ا� 
Z)� ا�� ������< أن�اع ا�ن\�ا�6ت ا�
  .(����� ا��
$�م �"�/ ا�$Bة وا��Bم���6، ا�"�9< أ��� ��

  
 ��' ا��W�$(Hت ا������
��K ا5�B�H )���� ت"� ���� �$�رة أو@! ����"M&ا�� !]Z وت
 Vا� �ت� �� �< ج��)B�4ا KWا��أن ج���� ا�� Bء ا��\ّ�م ��< رج' وا��أة تoت5 ث�ن5 ا�

K��

�د��، ا� 5 ُت
 أآ:� دول ا��� ا����
� ا�M"/ إ�� �#� 56 ا����وأ��ً�، ��� �� �j6�\� 
�ًUآ�ً� وآ� O9ق ه�Uت ���Bوإ� �  .داهK، و�&�� إ�� ن�V 56 دول أ��ى ����

  
و( �)n ا���):�ن أن ا�
�ا�' ا� 5 تL6 ا�U �ة �"�(�ع 56 �6)&� ا�8ن� �oن�ا��� وأ������� 

� ت�جL ����ً� إ�� ثBث� أن�اع �< ا�
�ا�'U" hا��:  
  

��، �< �Bل إش��� : ��ا�' اج �����)B�4ا K�Fدئ وا���56 ا�� L� ��< )�1 تR��U ا��
 ��� ،���
ود اk ت( '�#
� ���ش�ة أو ��� ���ش�ة، وتF��#� ���"� 	��\ وا� I(ا�Uا�
� ا��4 ����
�وف ��� <
@ Vإ�� ج�ن ،I(ا�Uع 56 ا��)ئ ا���\��6< �"� ا������

 ا���\��6ن 56 �� B6 ،�Mا��(�ع 56 ا�ن\�ا�6ت، وا���5 �< ا��� >� Kد���� >� L� �ا��
�  .أو �"� اK�\$�� ')4 � �ك ا�o#h، وا�� 8ام ��qداب وا�M(4م ا�&���

  
��، و��ء ا� ���� : ��ا�' أ�����، وآ:�ة ا����ز��ت ا��ا��"W�
�< )�1 ت\"t' ا��وا�R ا�

 L� ،�A�Uا�� ���ة ا4���Fوا� ،��)B�4وا ����ان ا��(��� ا���4� ا��ا��� �[��ع ا�K�F ا�F6
��ت�� ْF� ة� Uا� ���، ا� 5 ُتْ"Z" h�ُا� ��"� �"�ك ا�U ��ت ، إ�� ج�نV ��وف ا��4ة ا�( $�د�

6
�� دا�' ا��4ة ��M (Bك -56 �
	 ا4)��ن-ه� 56 ا��� �L، وت�� إ�� ا�ت��ر �
ي ��\�ر���، إذ � ت� #�L ا��4ة ا���FUة �[�^ ا���Mن��أن ت#��^ `داب ا�� _9ان، : ا�

و��أ ا� ��U^ ��< ا�����2< 56 ا��[�جBً]6 ،L �< ت#����F ه9ا ا4دب اL� 5�B�H ا�UA4ل 
  .ا���Fر��< �"�"�غ

  
��$h"�غ : ��ا�' ش�ل �< ا��4ة، وBF 56 ا�� �� �ور� ،�� ا�U �ة ا�
وان�
��A 1�( >�

��g ا��q �"� آ��ل ن��ه� ا4ن:�ي، و(رت�� )� ا��ش، وا��A_��ن �< �Bل ا) �Mآ�� ���
�"� ا�\�'، �L اش اد ج���� ا�
�5UA، وا�F 6ره� إ�� ا�\V، ور�� �� 56 ا�� � �ع 
� �ى � <
 �"� ��$� ا��ج�ل، و@F\وا� ،�ا�&��ان5، إ�� ج�نV إ��Uق ا�\��ة ا�8وج�

 56 �
�< ���) �Fر ا�ج ���5، وا����]
�8 �< ا������Mت اHدراك ا�
F"5، وش
�ر ��
�FUا� V��� �< �\ ��6ت ا���2ء �"M< ه9ا ا�#��^ ا���\�ف ���: ا���د��، 6"_< آ�ن ه��ك ن

��د ا����� 56 ا���6ه�� ا���د��، وت\��< و@L أ��ه< �� /�M"� >��� ة���آ ���e6ن ن
��ر، ) � إUوا� ^�Uا� >� >���Uت، و��� �\�"�/ 56 ن����Fا� L� ��ن ا�( $�دي، وا����6

�"�/ ت#��ً� �B إآ�اO، و� ����< ا�
ول ��/، 6 �L6 إ)اه< �#�&��، و6��ره� � >�]
�
��F"hا� !W��Fوا� 'W56 ���وي ا��ذا.  
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[�� و�#�رت/، و@�ورة إش������ �� ��M< أن : إن هO9 ا�
�ا�' ا�� 
دة ر�K أه��
� وا��ذ�"�؛ 6&)�Uة 56 ���وي ا�� Uن �9رًا آ��6ً� ��(�ع ا��Mة ت� U"� 8��eن اB�Hم � ُ�

 ��"�� � L ��� ���2 )^ وه5 -ت\l أي ��ف-ا��� ،���Uن >� Bًرادت�� رجe� >�Mأن ُت� 
  .(�درة �"� د6
/، إ� أن ُتV"2ْ �"� أ��ه�، B6 ت� #�L ش�_ً�

  
 ^F\� ��� ،ة� Uا� O��وا��اجV ا�&��K \� 5 �"� ا��� �L وا��4ة أن ��Fم آٌ' ��اج�/ ت

 )�ج�ت��، و�\��jU �< ا�ن\�اف @�< ا�\ود ا�&����، و56 ا���نV ا��q ر���ت��،� و�
 ���Uن �"� �j6�\ا�� >� ���"� k/ ا�أوج ���ة أن ت" 8م � Uا�&��5 �"� ا� Vن ا��اجe6
� ��k، ��اء (�م ا��� �L وا��4ة ��اج��ت��� ��
 �� '���و��@��، وأن ت��ه 56 ه9ا ا�

،���F� K� ه��، أم�� e6ن تF$�� ا��� �L أو ا��4ة 56 واج��ت���، � ُ�
5U ا�U �ة �< ا���Fم ت
ر ا� #�� ��) ���Uن O��  .��اج��� ت

  
   �!	ی� ا�
�	ة مE ور�� ا�D'وذ ا�/.-15-1

  
�، ا� اء �< ن��ء �F � ق إ�� (�ون�\���� ����5، أو �� ُ���� ش9وذ ا����ء ا��]) Lت�ج

� ���V ذآ�رهK 4ول ��ة 56  )�< ان &�ت ��6<، ) �����(�م ��ط \��Fا� �"
Uا� O9ه lF\� 
� ��K 56 اآ �Uء ا��ج�ل ����ج�ل، � F� ،cذ� 
� K�4آ:�� �< ا K�
ا� �ر�� اHن��ن5،  ثK ت�
�، ��� ت�ر�K�h ا�#��'، ) � ت�رط �)�
وا����ء ������ء، ��ص� �< ا�&
�ب ا4ورو��� ا�� 

� آ:�� �< آ��اK�W و��دات����� 56 هO9 ا���� -56 ذ�c ا��(K�-l، ر�K ���ر�� ا��"#�ت ا�
 5��
 �5F ا��� �L ا�F6 ه9ا Lو� ،�ً��-أش أن�اع ا�
�F��ت �\^ ا�&�ذ�< وا���\��6< ج�

�-ر�K ج�ه"� /�F"hا� �� �< ان &�ر هO9 ا��ذ�"��#Uا� /)Bوأ� ،����
  . �\��Uً� �&��� / ا�
  

(�Uا� O9ت �ارث ه �
�ت ا��&��� �� وا� ��ت ا���)�

 ج�' �� ��Mة ���، و�� Bًج� �&
 K��9ه� 
�ت ج��ه���� ُت������ ��ث�ة، وت���jت ����ء ا�&�ذ�< (�ًى ت�أص\����، ) � �
 K��F\� ��$h&ا� ��5 ا�[�ل، 9�o6وا � ��دون �< �Bل ��أ ا�\����ا���\�ف، ون���K ا�

� ا��:"��، o6ث�Zوا 56 ا��أي���� ا�
�م ا�9ي �ورO أ@
> �< (�ة 56 ���ر�� ا�
B(�ت ا�
�5 ا�&�ذ، � ��6�l: ا��Fان�< أن ���9� 56 ��اج�� ان�6ع ه9ا ا� ��ر ا��U� وا� �� ا��Fن�ن�#"�ا�
 ،��Mاج ����ً� دون ن >����F� >����ا ا�&�ذون �< ا�� � ( ،l�Zت��Z2ت، وا���Uه�K أن ت�


�ت ا���\�6� إ�� ([�� ا�
B(�ت � �ا��:"�� �"� أن�� ���ة ت� \^ وأص�\l ن�jة ا��
� ا��Fن�ن-ا� ����h6 ،V@�� آ:�� �< ا���س ���( l\ت- ،'�:� ��� ^��� K� ة���رة آ�$� 

�5، -آ
�دت�K 56 ن&� ا�F��W!-و( آ�ن �"���د ���"c ا�&9وذ ا�� L�� ا�ور ا�M��� وراء ت&
�، �"� ا���K �< أن/ �\�م 56 �
 آ�ن�ا ��$�! �
 �6ً� �/ @�< ا��Fان�< ا��@F6 ؛K� 
ش��

��ةF�  /�"� ن��)�
� K�F56 ا�.  
  

� ��< ا�9آ�ر أآ�� �< ان &�ره� ��< اHن�ث، و����� ا�U ��ت &(�Uا� O9أن ان &�ر ه Kور�
 �� وان\�ا�6ت�� ����ً� �� تoت5 �< ج��������< 56 ا��� �L ا���"K؛ ��Mن ��"c ا��2ا�� ا�
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 �"M&ا�9آ�ر، إ� أن ا��-cذ� L�-اد ا���\��6< وا���\��6ت 56  56 ازد��د �� ��، وأ�
�/ ن\� ا��Fة وا� ��M<، و����� Z ت �� 56 ت��ٍم �#��، و)K�)�F ا�����8�"�
�ت ا��� �ا��
 K�
 د��وى ت\��� ا���أة، وان�6ع ا����ء ن\� ا����واة، وه9ا �< شoن/ ت�Fرب )�

 56 '
U��� n(��ُ ��< وت&�����، و(��� ا�ن\�ا�6ت ��< ا���B�Hت ا�
� �
	 ا���
� وج�د �
	 ا����ء ���jه� ذآ�ر��، �L ان#��س �
����< ا4ن:���، ��� ��9ر j6�\ا��

�j6�\ت ا���
� ��5 ��< ا����ء 56 ا����  .�h#� ���ر ا�&9وذ ا�
  

 ���B�Hا �
� -�' ج��L ا�&�اLW ا����و��-إن ��(> ا�&���
 ���h> ��(> ا��Fان�< ا��@
� ��Hج��ع، وأد�" �� 56 ��ب 56 ا� 
��' �L ه��\� �
�، )�1 ا� ��ت�� ا�&��&(�Uا� O9

 أدZب F6 ،/�"� ص�$�� t( ���6 >M� K� ا�9ن�ب، ) � وإن �W��آ >�@ �� "
ا�8ن�، وج
� ��� ��د��< �< ا� ��دي ���6، آ�� &(�Uا� O9�� ت��A�
ا��� �L ا���"K ا����ء وا�U ��ت ا�� 

"� �� اk ا��Mن���F� ْ�ب �< ا���سأنZ]ا�&�ذات 56 ه9ا : ��\��6< �< ه9ا ا� >� <Z"h ت K�
ز"ا�
$�، ) � َهَ"Mْ< آ�� ه"c أْ@�اُ��<Z �< ا�&�ذ�< ���ض �Hا�ُ�\���" ا.  

  
و( ث���F� lً� أن ا��< ا�\^، و����c ا� �< ه5 ا�
Bج ا���ج! ��:' هO9 ا�&9وذات 

� ا��"�آ��، إذا �M� K< ه��ك �"' 56 أص' ا��Uا�� �"]
ي 56 )' هO9 ا���� ؛ إذ � ُ�F"h�
�����آ�� ُ���O -ا�\F< �������ن�ت، و� ا�$ْ
^ �����M��ء، و� ا�� Bط �����g ا��q : ا�
	
� 56 ا4و��ط ا�ج ����� ا� 5 ت\ّ�9 -ا������ e6ن ���V ��ا(L ان &�ر هO9 ا�&9وذات ا�

Ot�Fوت >����  .ا�� Bط ��< ا�
  

5 �� ا�U ��ت ت�جL 56 أص' ا��4 إ�� ا���_� ا�ج ����� إن ج9ور ����� ا�&9وذ ا�"]

 5���أآ:� �< رج���� إ�� أي ��V `��، و��أ ذ�c )�< ت �ج/ ا�U �ة 56 �6رة ن��ه� ا�

 O9h ت ،g��� ن\� شrh �< نgU ا��Wا��� �UA�
��ب ا���Uط، ا��� 8ج ����H��- رة�$�
���U�-56 ،��� �ً��� ن\�  ��@��ً� ج��
 نgU ا��(l ا�9ي ت\�ول �6/ إ��Uء ������ ا�#��

 �)هK �$�رة �&�و�� ا��jوف ا�ج ����o� < ا�( �ان��و ����� l��( ا�9ي ��qا g��ا�
��jْ ُ6 ا���Uر �< ج�g ا�9آ�ر ����، وآ' �� � 
"^ ��K �$�رة : وا�( $�د�� ا��Fه�ة


�ا��UA و-��ص�، وُتFْ� '���V\ ا���Uض � �
6���� -ر���ت�� ا��8��2F��o �ُ � ن\� ز��"
 ^�
� ، �� �K ت �
��A � ������ إ�� ه9ا ا�\)B
� ��ر�� ُتBز���، وت��F ا��"
ُت$�د(��، أو �
ي، وا� g�B ا��ن5، وآ&> ا�
�رات وت��و���، ��ا�$Bت ������ إ�� ) ا�� $�ق ا�

�، و��ه� ت�Mن �ا�� "  6�g )��_9 إ)اه< �����Zد�� ا�
وان��، وا��4ى ��"������زوش�� ا�
�����ان ا�U �ة ���� �� ا�FU� ��ا�ن\�اف ا4آ.  

  
��F"hا�ن\�ا�6ت ا� O9ه ':� / ���
� � ��و��� �< ���دئ : إن ن�jم اB�Hم ا� ���ي ��

 ،/�أص���� ا�ن\�ا�6�، L#F�6 ج9وره� �< أ�����، و����M� 5ن�� �� � Bءم �L أهاف ���
أ�� ا� اء ��� ��U^ ا��#"^ ��< ا���اه�Fت 56 ا��[�جL، ون�� :  �ْ�"M/، و�< ه��و��Aرة

 K� / وإن�$� ��� ُ� "9ذ �ا� 	رات، و��
�< ا����ش�ة ����< ��4ج��د، وأ��ه< �� � ا�
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 ا�8واج ا����M آoو��M� �� Lن؛ ) � ت�L6 -إ�� ج�نV هO9 ا�[�ا�M�-R< ��رة، وأ��ح 
� و��Uة ا��� Uش\� � ا� ���) �)B
� ا����� �ن ن\� ا���g ا��q �$�رة �&�و��؛ e6ن ا�����ا�

�5، وإ@�6� إ�� هO9 ا�[�ا�R وا� �ج���ت ����< ت�ك ا�8واج و��< ش9وذ ا�U ��ت ا�

< ا�&�رع ا�\K�M ا��� �جBت �< ا�U ��ت ا���Zد��ت، ا�� &���ت ����ج�ل 56 � F6 دة
ا�� 

أ أ�B(�< و�"�آ�<، وأ�� ا���FUء �� �
��< ��5U M ا��� �L ش�ه<، آ�� رl]6 ا�&���\�
 g�"6 ،>���� ا�(o� ^\"�ُ� VZ"2�ُ /نe6 �:�h' ) � ا��ث��1 ��� ا�9آ� وا4ن:�،  gوج�د ج�
 'M� �ً��U\� 5���56 ا��� �L اHن��ن5 إ� ذآ�رًا أو إن�ثً�؛ آ' ذ�� � ( c��F ا��"�ك ا�


56 ���رO ا�#�� ���ت/ ا�� � ����B� �ا� 5 �< أج"�� ُرآ��l -5، ُ��دي ا����� ا� ���"�

 ج�'-ا�&��ة� Bً56 ا4رض ج� �ًU"َhْ �� ت[�< ��Fء ا���ع �ْ��UM�  .  

  
   >0ورة ت,0�O ا�!/�!b مE أL4	ب ا�
�.� ا�/.-��-16

  
/� KZ"�� �< أ(�ى دواL6 اHن��ن، وا�8��2ة �#�
�� : إن �< ا������أن داL6 ا�8��2ة ا�

����ء ��د��، � ت
�ف ا� ���8 ��< ا���L6 وا�[�ر، أو ا�\Bل وا�\�ام، إ� �� ُ�&�L ا�U#�ي 
� أدا��W � تL]h � #�ر 
��Aو ،��U��  �ن�� �� �"� أي وج/ آ�ن �< ا��ج�O، آ�� أن درج
�؛ e6ن أ6
�ل ا�8��2ة ث�� � � ت �Z�2، واHن��ن ���
ا�\��ة ا�ج ����� وت��2ات�� ا���د�� أو ا��


 �� 56 ت#�ر أو -ذآ�رO وإن�ث/-5 آ' �$� ه� اHن��ن 6��A >� وج�hا� O8Wا�� '�Fت � 
 ������ ا��]Fا� lو�� زا� ،��� ��ص�-تU$�- ،��F ر ا���$
� اHن��ن ��9 ا��]) 


	 ا�&
�ب ��ان ���دة � 56 lن�ت/، ) � إن�� آ�ن�
و�\�ر آ:�� �< اه ����ت/ و�
�g، و( ��^ �< ���ات اFوت����' إ�� ن8ع اB�4ق �< "أن/ �� �< : ���س ا�$\�\

� "ش
V �< ا�&
�ب أن�L وأجى �< ت�ك ش��� / ن��ً� �"�2ا8W دون�� @�R أو (��B���6 ،
6 �� ا�&���ت: �< 6 �� ا�&��ات >� ��B�� �< ن$> ا�&�، آ�� أن ا��B� : >� ��B�
��qن$> ا�&� ا.  

  
"��
� 56 ت��B�Hا ���د ت\��K ا��"�ك ا�5F"h و���+ ا� �����5 U M� � ن��/ �L اHن

ا���\�ف؛ �' �ْ� t1 �< أول ا��4 ا�4��ب ا���د�� إ��/، V��#�ُ6 ا��� �L ا� اء � #��� 
�، و�:��ات�� ا�&��ان��؛ ) � � �ا�6 ���6اد، ����� ا�� Uب ا���ت/ آ"�� �< أ����$�رة -���

 �ه�ر �"�آ�K ا�5F"h ا���ي، وه9ا � � \F^ �"�  ا����خ ا�$\5 ا��KWB ���� وازد-���
� �"� ا��\� اqت5-��ص� 56 ه9ا ا�
$�-ا��ج/ ا�$\�! ��Wر 'Wث و��Bل ثB� >� إ� :  

  
�: ا����"� ا4و������� ا�� Uب ا���م �< أ�B�Hا 'Wف ت\��� ��$� : ت#��� و����

Mا� ��، إ�� ر)�ب اHن��ن�����، وذ�B� >� cل آ>� اHن�ث �< ��< ا������ج�� ا�"��
�، وا���Fوءة �< ا� ��اء ا�U ��ت ��� : و��W' اB�Hم �&
��� ا�:Bث�����، وا���Wا���

�5 ا��:��، و�� ت�:/ ��� ا4ث�� �< ا����ع ��ت
�@/ ��� ا�َ�َ&�ه �< ص�ر ا��Hاء ا�
 5(��Hت �< ا4دب ا����ا��# ��� O�&ع، و�� ت���ا��\�ك �"# V��$ا� I(�Uا�
� ا� 5 �����Z، و�"  �ً�8����Fان�< ZU
ا��M&�ف، e6ذا آ�ن ا��� �L ص�د(ً� 56 )�ص/ �"� ا�
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� ا� 5 � ��دى ����)B�4ض : ا�� �(��e� ��)B�4ا K�Fا� O9ه >� >W�&ت��ز�/ ا� ��U� <�M6
أج��د ا�U ��ت ��ر�� 56 اB64م ودور ا��(r، و��� ا���Bت ا��$�رة، واB�Hن�ت 

�
 ذ�c � �ك ا�U �ة ا�&��� K]� 56 ه9ا ا�K�8 ا5�B�H ا�I(�U ا��:�� � \'Z ا� ��ر�� K؟ ث
���U�� �� ا�ج ����"]
ود اqداب - و�L ذ�c-6 &�ه وت� �L وت�Fأ : هO9 ا��( >�@ �F�ت 

 R�واB�4ق ا�ج ����� ا������، وه9ا �< أش أن�اع ا� ��(	 ا�ج ���5، ا�9ي ت�6[/ أ�
�، وت��t/ أ@
> ا�
�Fل���دئ ا� ���.  

  
��: ا����"� ا�:�ن������ ا�� Uب ا���أ� >� ��6�F:وا� ���"
6� ا��
�K : ت#��� ا����\�1 ت�

 �� B6 ،���B�Hا �� وا��"�آ�� �L ���+ ا� �����MUت�� ا�����
6 'M� �6� ا� �����
ا��
 L� رض�
� ا�����ن 56 ���ه+ ا� ���� �� ���h> ���دئ اB�Hم، أو � ���
أ�"��/ 56 �

�� وا��"�آ��)B�4ب ا��ت ا�&BM&� . �ًان�� O�� gUا�� K"و� �إ� أن ا����� 56 ���ل ا� ���
 l\ت ،��UA�
� وا�����ر)�ً� �� آ:�� �< ا� �����<؛ ُ��ص�"�ن �< ��B/ أ�#�ء ا�&��ب ا�

>� �MUوا� �6�F:ل ا���� 56 �� وا� �����، آ�� ���Uرا��ت ا��ُ���� هO9 ا�ت��ه�ت � �ر ا� 
 L��& ل ا���
 ه9ا 56 �� �� Kث ،��F#وا��� ��"F
� ا��\��� �����، و���F�� ا�����ا�

� ا���\�6�، -���K ا��<-ا5�B�H �< � ��ع �����4"�� هO9 ا�M64ر وا��"�آ��ت ا� 
�، وُ����ن �"� ن�Uس ا�&��ب و@���WهK أ�� ���ارت�M���، و�ْ[5U �"��� ث�ب ا�&���� ا�

ة، ��
	 ا��$#"\�ت ا�� �إ@�6� إ�� وج�د (�ى ������، ذات ثF' آ��� تF> وراء ����
':� ،��
� V��� ت Kه��U� >�@ :�����6� ا��F:ا� ،��، اHج��ض، ا�\��"W�
  .ا�

  
 �
 / ا����ن�� ا�� ��8ة � �F�' ا�&�ْ�آ�، ��e6 أن ���Uد � �����#� ���B�Hا �إن ���+ ا� ���


 / ا��hص�، وإ�� أن ت ��زع ا� ���� أه�اء ا��9< � �
"��ن، �< ا4��Aو /�ج��ل و6^ ن�
������ ا�� Uوا� ،���Uا�� F
  .روZاد ا�

  
��: ا����"� ا�:��:����� ا�� Uب ا���أ� >� ���
 ا�U �ة 56 ا�\��ة : ت#��� ا���ا6^ ا���\�1 � ت

�، ا���دة �U" hو���ش#�� ا�� ���
�$�رة �< -�� ُ�\��@�� : ��� وا� ����6�ا�ج ����� ا�
ن��، أو ص�ت�� �< �Bل -ا�$�ر� >� '
� �"� ارت�Mب ا��Uا)I، أو ُ�:�� ���8ت��، أو �

��AB ج�� وا���س ا�9آ�ر : ت�U< أن��ة �، وا�� � �ع ا���e6 ،'Aن ا���������أداة �yث�رة ا�
 -�� و(L ا�Bhف 56 ج�از آ&U/ �< أ�ان�< د�ٌ< ُ� Z�L، وإ�8ام ا�&�اب �< ا����ء �: واHن�ث

O� � �"� L��� -Bً]6 �< ا����� أث� l ا� F6 ن؛�#"�ٌ̂ ُ�\ 9ى، و���و��� ��Fم ��� ا� ( 
 ���6 t'F� 5 وا� ،'��Mب ا���
�ت ا� 5 ت" 8م ���6 ا����ء ا�\� �� أن ا���hوا� �ر� ��
ا��ا(

>����
�ت �"��� �< �: ا�) �Mك ��< ا�� ��5 أن�� ����jه� وان\�ا�6ت ا��"�ك ا�
�U" hن�ا��� ا��o�.  

  
� ��26�ً� �� ُتْرأ �< U" hت/ ا����إن هO9 ا����W' ا�:Bث إذا را��ه� ا��� �L، وأ�8م ��� ���
 >�@ ،�وده� ا�8وج�( 56 g��� ا��]) �F�وت ،������ ا�� Uب ا���أ� L� ��:' ه9ا ا��
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�، أو �
�ن�ة اج ����� ن#�ق ا��4ة، ت�دي دوره� 56 ا� ���' وا� �F"� ث� دون ان\�ا�6ت�M
��
ودهK ا�#��( >� L� �  .ُت�hج أ�6اد ا��

  
   خ�	ن ا]�	ث مE ا�%��O ا���0%ی�-17

  
ا�h �ن ه� ا�Uh	 أو ا9�Hار �"��ر�� ا�$��2ة، وه� ��"�� ج�ا)�� ��ص� �eن�ث ��5 `دم، 

� ا��2$U"ْFُص' ���6 ا�o ���ة، ��< ُت��ى ��< ��دة (�' ا��"�غ، ُت�"Fآ�� �jْ�َا� �"
�ة ا� 5 ت
 �
��A 56 'وت��ث ،c�ا�&��U< ا�$���2< �6ق 6 \� ا����'، ُت&�/ 56 شM"�� ا�
�م ��ف ا�
 � ا�9آ�ر، وه� �< ا�
�دات ا�$\��� V�]Fص' �< ا�o �� ا� 5 ٌتUَ&َ\َا� �U")ُ ���ت�آ�

�، ا� 5 ت
�(�l ���ات آ:�� �< ا�&
�ب �"� ا9�4 ���، ��Fت ا��
� �
	 ا��� � (
 ���B�Hت ا�
� �� إ�� �� (��V، و�� ت8ال آ:�� �< ا��:� -ذآ�رًا وإن�ث�-ا4ورو��� ا�\

 ��
' �< � �ن اHن�ث ���K �6ح و����K و) � ا���م ُت��ر��� وُت��ه�، إ� أن�� � تF9 ا���
  .آ�� ه� ا�\�ل 56 � �ن ا�9آ�ر

  
�ور�K ان &�ر �U	 اHن�ث 56 آ:�� �< ا�)�
� ا�ُ� ��B�Hت ا�
� �e6ن ا�
"��ء ��9 : ��

�K، و) � 56 ه9ا ا�
$� ُ� ��ز��ن �M(ُ 56/ �"� ثBث� أ(�الFا� : Kا��ج�ب ا�ُ�"8م وه >��
�، و��< إن�Mر ��أ ُ���� /، و��< ا��Fل ���� \��ب و�"�/ ا4آ:�ون، و��&o ه9ا ا� ��زع "Fا�

 ا��وا��ت ا������ ا��اردة 56 شoن �U	 ا����ت ��< (�KW �"� ا� K�6B 56 ا�\KM �"� أ��ن�
أ -56 ا�
��م-e6ن إج����KW�) K : ا�F��ل ���، و��< رد�ه�، إ� أن/ ر�K ه9ا ا� ��زع�� �"� 

 ���، ) � وإن �M� K< ذ�c واج�ً�، أو ���، أو �� \�ً�، ��صFأ(' ت �"� �F"#ا�� �ا��&�و��
�� �"�/ ا�$Bة وا�
أن ذ�c ا���@B : >� Lم ( نZr ص�ا)� �"�وأن ص�)V ا�&��

إذا ج"g ��< ش
��� ا4ر�L، و�Zg : (( ا4ن:� ��(h"� Lْ ِ<، )�1 (�ل 56 ا�\�1 ا�$\�!
 وجV ا�2�': ا�h �ن ا�h �نF6.((  

  
� آ��2ه� �< ا�
�دات ا� 5 ت 
�ض ���ن�5 ا�6Hاط ��B�Hت ا�
� �و��دة ا�Uh	 56 ا��

R��U ه: وا��M�� >� >�� ^( 56 �� إج�ا����� ج�"� دون تU$�'، و�
 ��ه� ���ر�� ه�
 ،���A�
 � V)�
 ا���ت��ات ا� 5 ت�< ���ر� ��، و��<t ا��Fان�< ا� 5 ت���م وتF
اHن�ث، و�
 �و��< �< � 
�^ 56 ا9�4 ��� ) � � 
ى )ود ا��&�وع ���6 إ�� درج� اH@�ار �$\

���
�، وا: ا�U �ة ا������، وا���Uه�< ���9ما�����، وآB ا�ت����� ا4و�� ��ده� : �_U��6
� ا��4ى ��6ده� ا�[��ن ا����5، ا�9ي �$' أ)��نً� _Uوأ�� ا� ،/ُ]ُFن '�\ �-اHج��ع، ا�9ي �

�K ا�ُ�ْ�م( V�
�ت �h �ن -�\� �
	 ا��� 56 �A�h^ ا�����6 # ،�"��Mا� ���ار ا�F� إ�� 
 ا���L ا��#"^ �< ت#��^ ا�\KM ا�&��5 56 اHن�ث، وت��وزهK 56 ذ�c، � ���ر 4(

 /"]6 K�� >��9وا ���6 � �ن ا�9آ�ر، 6"�� ت�\� K� >����2ا� �"� �� �ن�<، و( ��ت 6 �ة (���
� ا�9�q< 56 )^ ا�9آ�ر : وأه�� /�� وص"l نF6 ،/� 85أ�9وا% K�� >�� � >�( K�"
، و�

  .�9�oون �/ أ�[ً�: 56 ا��� F�' 6["/ 56 )^ اHن�ث
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� ا������ إذا أج�ي �"� أص��/ ا���ا)�� دون ����2�، وآ�ن ��< ��وا�Uh	 �"� ���+ ا�
آ�ن :  ���ش��م واHن��ك�������� ا�L#F، و��< ا�� _$�ل ا���M'، ا�"�9< ��� ����� ا����ل 

� ن�6
ً� وص\�ً�، و� @�ر ��/ �"� ا�U �ة؛ إذ � �
و أن ����ه9ا ا�Uh	 �< ا���)�� ا�
�� ا4ن:� ا� ���"��، أ�� `ث�رO ا� ����� �"� ��Mن ��"�F#�� >� ص��2ة � ت��2 آ:��ًا ��"��� ت

5 ��ه�، وت�ج��/ ن\� ا�� ال����5 �< ت"#�> ا���' ا���5�6 : �"�ك ا�U �ة ا�
 c� �ْرات، وُت�
ا��F$�دة ���رج� ا4و�� �< ��"�� ا�Uh	؛ إذ � ُ� $�ر أن ُتM&> ا�

  .' �< ا��4ُ)��� ا4ج��د ���2 ج"�
  

و( اّت[! �< �Bل أ���ل ا� &��! ا�#�5، وا��\�ث ا���ان�� ا�� 
دة، و���ات ا�&
�ب 
�� ا�Uh	-أن ا�َ��jْ : ا�� �اآ��"�
� $F� ا�9ي- tو�� ،����� ه� زن�د ش��ة ا4ن:� ا�

� 56 أ����ج��م إث�رت��، و��آ8 دا�Wة ا� � ����، K��6 ا� �ز�L ا�#��
5 ���ا@L اHث�رة ا�
ة Wزا �Uه�� �����\� �j\� >��� �]
 -اHن�ث، إ� أن ه9ا ا��� V�]Fا� �����ت�Uق )

� �< ا4و��� ا���2� -ا�9آ�F�)د �M�ا� �ت� وا�ن &�ر، )�1 ُت��92/ ش �"� �FW�Uرت/ ا�) L� 
 O��o5، ا�9ي ت���� �" ���+ ا�U��� ا�$��2 أداة �]

' �< ه9ا ا��و�� آ�ن -�����ء، ت

�$���، ) � إن ���د ا) �Mآ/ ا����ش� ��B�g ا�U �ة -رة �&�و���� ت���� ا�U �ة وث6�F �� ا�
-���U� $�رة�ا��:�� - �]
 آ�ٍف �\$�ل ش5ء �< اHث�رة ا�&����؛ و��9ا ُ)nU ه9ا ا�

ًا �
� �F��� ،�M���� ا�ه��� ا����5 ��4نMا�� �h�ُ�oًZ ��< ش��Uْ< ص���2<، �\��ً� �
Kj ا�
�ن


�ن�ة ا�U �ة �� �F�ت �، وإ�� ه9ا ا�\U��
� ا��:��ة أو ا���U
	 ا�&5ء �< ا�) �Mآ�ت ا�

� ا�U �ة ���ود إ�Aره� ا�#��
5، ا�9ي � ��Mد �V�2 �< ت( 56 L@ه9ا ا��� >� �����ا�
�  .ا�&��

  
 �jْ�َوز ن�� ا��� ا�U �ة إذا ت�� ������ ا�"M&ا�� ��jوت-�� V�����ز  )Z ا�� ال، ) � -�

5��، وإز��ج ج��W! أداة إث�رة دا�؛ ��$/��Mْ� >� : ق ا��ج' �< آ��ل ا�� � �ع�
� 1�\�
 ) ��� ،��"
56 ا�������ت ا�8وج��، و��8 �< ن�K ا�U �ة ا�&Z�5F ) � � ت�Mد ت�ت�ي �< �ْ

�����(�� ��� ��5 إ�� ش5ء �< ا�رت�Mس ا�U#�ي ���6 ُ�� :� �  L��� :ْ��l ا�َ��jْي، B6 ت
 L)�� >� ا�&5ء 	
� �ً8
�$�رة آ��6� �< ا���@L ا�9ي ُ���+ �6/ ا��ج'؛ ��Mن/ ��

 �� ��رج��، �\$�رة 56 ه9ا  � �F� 6 ،/�� وإث�رة �����ا���j، إ�� ج�نV أن/ أ(' )

Kh] �ُا� �]
  .ا�
  

�5، و)�ج �� ا�� ����� �yش��ع ن\� ا�&9وذ : وأ(�! �< ه9ا وأرذل��6
�� ُج���� ا�أن �
� ا��ج'، 6  &�/ ���"c ا�9آ�ر 
� ��F� <Mم ا4ن:�، وتo�� أن ت�Mن �6اشً� ��  5، 6���ا�

� إ�� ه9ا " �A 56" :���jْ����K وج�اءت�K؛ و��9ا ُت��� ا���أة ا��(\� �< ه9ا ا�$�>��ن
� ه9ا ا�
[�، و��< ��h@ >�� ة���آ �)B� أن ه��ك '
U��� ا�� �ع �< ا4ن:�، و( ُوج

��� ا�&9وذ ا����
� lآ�ن F6 ع ا�� �ج�ل 56 �"�آ�<؛ و��9ا��Aن�ث، وHا 	
� �� 5�

	 اA4��ء، وه� �� ُ���� ��4دب � �O ا�#��
L@�� 5 اه ��م ��( >� Wا�8ا �j�ن�� ا�

  .ا���ا)5
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� �U	 ��O9 ا�#�(� ا�&���� ا���ش8ة 56 �"�ك ا4ن:� �"�
و�< ه�� �oت5 دور ا�h �ن؛ ���Fم �

�5 وا���� ا����' ا�&����، -إ�� ) ��-5F"h، وت
�"�� �"� ن\� � ���V ا�
��A ارF� L� 
K�M\ا�&�رع ا� O��<، ����ًا ������ : O��ْ� L@�� �F�l ا��� ا�9ي ($���#"��ً� �< ا�

�  .ا��ج�ل؛ � �Fم �c�9 أ���ب ا�\��ة ا��&��
  

�jوف ا�ج �����، و�< ج�� أ��ى e6ن ا4ن:� �#��
 �� ا��hص�، و��� ت�U@/ �"��� ا�
��5، وا�\���ن : وا8�Hا��ت ا�&�����ت 
�ض �$�رة آ���ة �U �ات �< ا�� ��ع ا�

 ،�ا�
�5UA، وا� ��rt وا�ن �jر، ا�9ي ت\ �ج �
/ إ�� ش5ء ��� ُ�
���� �"� ت��M< ا�2ُْ"�
 �F U5 ت���� ا� � ���� ا�
��A وأن � إ�� �Aف `��، -�$�رة آ���ة-وآْ�� ا�&��ة، ��ص

�، و( أث�l ا��\1 ا���ان5 وا� �ر�5h أن �U" hا�� �����6
�� ن\� ا�ن\�ا�6ت ا�� ) ��
إ�� -ا�U ��ت ا��h �ن�ت أ(' ان\�ا6ً� ج���ً� �< ��� ا��h �ن�ت؛ و��9ا آ�ن �
	 ا4ورو���< 

>��&
 (��V �< ا��Fن ا���- >� >�jU(5، و���
��Aن ا�h �ن �[�R �"�ك ا�U ��ت ا� � 
  .ا�5F"hا�ن\�اف 

  
 �����ة �"&��ة ا�)�6 � أو �\�و�� �< -آ�� �K�8 ا��
	-و� K�U�ُ �< ه9ا أن ا�U �ة ا��h �ن

�6� �< ا�� � �ع؛ e6ن ا�&�رع ا�\K�M ��� أوص� ��Hش��م ون�� �< اHن��ك�Mج �� ا��( :
L� ���أ ت�آ��� >� ��M\"� �ً]Fن ��
 ت
�' ا�&��ة، و�K ��د (ْ#
��، e6ن 56 (#$) 56 �� 

hُ�َْ�ٌف �"� �"�ك ا�U �ة : ذ�c �< ت���U ا4زواج، و�< ج�� أ��ى e6ن 56 ت�آ�� � �ا�6ة
5F"hا�.  

  
O ا��h �ن�، e6ن �� أآ:� ��� ت���� �< ا�"9ة ا��ور�K أن ا���jاء ُت:�ر �$�رة أ��ع، وت

56 cذ� L� >إ� أن� ،��
��Aة و
< �$�رة ج� � � ��o< ا��h �ن�ت أ�[ً� ه< ا����4ت �
� ��� ا�����ب ���6، و�L ه9ا g�"6 آ' ا�U ��ت Uh�ُْ[<؛ �' ُ��ا�� 56 �����< اHث�رة ا�
 KM( ور
 �< ا��راث�� وا��8اج��، و��و�6< ا�ج �����، و��دة �Bده<؛ �\�1 ���A cذ�
 �"]Uا� c"ورة وج�د ت�@ L� ،56 ��� إ@�ار ��V ا�\�ج( ���hم ا��M(4ا L� >ن�� �

ة ا� 5Wت ا�8ا�� Uا� 	
�< - ت$"! أن ت�Mن ��@
ً� �"L#F �< ا4ن:� 56 ��� تMّ">؛ e6ن �
�F"ْhأص' ا�-> ْh"� �ً
@�� >M"�� � .  

  
�"��م e6ن ا�h �ن 56 ا�Fآ' �� ت Lو� : �����، و��Aرة )�W��� ن��Mْو� ،�6#�ة إن��ن�

ُ�
��6ن ���، ،� ��رزة �"� أه' ا� �)��Bو� ،���Bة إ���
 و�� زال آ:�� �< ورو)��، وش
 ���B�Hت ا�
� �
 �دة-ا��� ��
��A رة�$�- VF:� >9�ُون�o� آ�� 	Uh��� Kت����9ون �o� 

 L#F� Kن ا���e6 ؛�ة �"�ً� �"
��د�"�ا4ذن، و��م ا4ن>، �M�� B6 أن ��Mن (#L هO9 ا�
،Kدات���� 8���ُة ��B� 56 آ:�� �< ا4ر(�ء cون\� ذ� ،����ُ�
��6ن �Aف ا4ذن، وآ�5 ا� 

� �"� ���د�� ص�)�/ k ت
���، �M�6ن ا�h �ن �B� ه9ا ا�#�ف L#) ن�M� أن �M��ُ B6 ،���
6� وا� ال ا�&��ة�j�6/ �< ا�#��رة وا�� �� L� ،�U��&ا� ���  .�"�ً� ��O9 ا��ْ
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�-و�"� ا���K �< أن ��أ ا�h �ن 56 "��� 56 أص' د�< أه' ا�M �ب �< -ا���"
� �
 ش��

��$�رى، �L أن�9�o� Kون �/ 56 )^ ا�9آ�ر دون ن��M، و�t�Fون ��"��ت ت$��2 ا����د وا
أثاء ا����ء، ووشK ا4ج��د �"��8�، و��ق ا�4�< �"\"5، �' و��ق ذآ�ر ا��ج�ل أ�[ً� 
 ���@L ا�\"5، إ�� ���ه� �< ص�ر ا� &��/ ا�5F"h، وأ)�! �< ذ�c ت�ا�AهK �"� إ��(

>��رات، و�L آ' ذ�c �&����ن ا���"��< 56 ا�"�اط وا�8ن� وا���h وا� hوأن�اع �< ا�� ،
، e6ن ( �� <Fت >� K�Wراة ا��2ب 56 أه�ا��أ �&�و��� � �ن اHن�ث، و� شc أن ���
ا� �ا@�ت�K �< ت� �5 �� ت��زل ا���"��< �< �&�و��� � �ن اHن�ث، وإن�� تU[5 إ�� �� 

F� إذ ���
َوَ�< َتْ�َ@� cَ��َ اْ�َ�ُ��ُد َوَ� ا��Zَ$�َرى {: �له� أ�
 �< ذ� c�M:��، وصق اk ت
 Kْ�ُ َZ"�ِ Lَ�ِZ َت �Z (َ… {]ة�F�120:ا�.[  

  
�� أ�0اض ا�.-	ء مE ا���O	ك ا�/.-18-1	��   

  
� ا�8ن� ت& �ك ���6 ا�U �ة ��دة �eرادت��، و�"#�ن ه�اه�
��A lن ا�ن ��ك : و��� آ�نe6

� ��� -دة ا�U �ة، وإن�� �O�M ����، ) � إن آ�نl ا�
�@��� 5��M� �� �ًن ���2 إراF��#�
 �< ا�را��ت-���ش�ة�
ان�ً� �< �Bل ا��� l��:ن ا�e6 ن5 �"� ج��� /؛��أن :  ُت\��ض ا�

 ُوج أن F6 ،>�@��4ا >����ا�U ��ت � \�"< ��"�آ�< (�#ً� آ���ًا �< أ���ب ان ��ك ا��
hج����� ا� �� �< �$�rW ا���أة ا��2 $���
"5F، و���Mه� و)ه�، و���ره� 56 ا�\��ة ا�

 K�Fآ:�� �< ا� >� /��"hوت ،�ي، آ�� أن ت�ج��tت ا��� �L ا� \�ر� 
��2� ت:�� ا��� �F��#�
�� ا���د�� 56 آ:�� : واqداب ا��"�آ�

1 ا��وح ا�
وان��، وا�#��� �"� /������ ����ُ

� ا�\��ة �< ��@� ا�9آ�ر، ا��9< (��ت�K ا��jوف ا�( 
��A Kوأث�رت� ،��W��ا� �$�د�
) � أص�! ان ��ك أ��اض ا�U ��ت ����د ا�H[�ع واHذ�ل، و�� : ا�ج ����� ا��
�ص�ة

5�� وا�� ���ء، و)$�ل )��� : ���2 ات$�ل ج���Uا�� �و��"� آ:�� �< ا������< �"�ا)
،��� L � �ر �� ���' إ�� ا�U �ة ��F� V$ 2ن ا��e6 ه��، �< ا�� � �ع؛�M� cذ� L� /نe6 

و���V 56 إذ���� وا) �Fره�، واH@�ار ���، وا���#�ة �"���، و( د�lZ اH)$�ءات 
� �"� أن أآ:� �< ����
�< اHن�ث ( ت
�Z@< 56 و��( >� �� l)ت�< إ�� ش5ء �< % 60ا�

�ً���Fء ت��� و)ه� � 
�ض ر�L ا���M���4ة ا إ�� ا�ن ��ك ا�
�@5U6 ،5 ا�����ت ا�� \
 ��، )�1 ت$' ���6 )��ت ا�� $�ب إ�� �"��ن )������درج� أو أ��ى �< ا��Hءة ا�
����ً�، ��� 56 ذ�c ا�\��ت ��� ا��
"< ���� ر���ً�، و����ً� �� تLF ج�اKW ا�� $�ب �"� 

 >�� �� >�-16ا����ء ا��اشات، وا�h#� اKj�4 �< )��ت ا�� $�ب ��د ا�U ��ت 56 ا�
�، 15-12ت��F�ً� �< ا�\��ت 56 ا��2ب تLF �"� ا�U ��ت �� ��< % �20ا�5 ���، و)24��

 ،V$ 2ا�� � ��B $�ب 56 أي� ��� آ�نl إذا �� ُوج@�
و�L ذ�e6 cن آ' أن:� �
ة �"� )$�ل ا�� اء���  .وت�ا�6ت ا��jوف ا��

  
اL6 ا�&��ة وا�� ���" �ُ ،��@�َ�َ �
��A ض�
"� c� ا��� �
��A lو��� آ�ن kى، آ�� (�ل ا��

���

ُ�و�6ً. …{: تْZ� ��ً�ْ)َ >َ"ْ)ُِ/ َ�َ�ٌض َو�9ِي 56ِ َ(ْ"ِZا� Lَ�َ#ْ�َ6َ ْ�ِلFَ�ْ��ِ >َ
ْ]َhْ6ََ"� َت {
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؛ e6ن ��"c ا���hن� ه� و��"� ا���U^ ا��)�ة �" �M< �< ا�� � �ع ���[\�� ]4:32)8اب[
،/@�� K�( L� V��� ا� 5 ت ��"hا� Oار ج�اءت/�"� وج/ �< وج�Fو� .  

  
   �0ی!� ا��g 	ب ا�/.-19-1

  
 lU" وا� ،��)�A lء ����ً� ت�����إن أ���ب ا������< 56 ان ��ك أ��اض ا�U ��ت وا��
� ا�ُ�ْ�َ �c، و�< �$h5 56 ش���ص�ره� )�V ا��jوف وا4)�ال، و��^ ا�ن\�اف ا�

�5: أش ا�$�ر اHج�ا��� ه���\�V"2� 1 ا����م �: ان ��ك ��ض ا�U �ة ���� $�ب ا�
���) ��Wا� �F��#ا� O9آ�ن ه Lر��ً� ����، و� ،��"ْ� ��_Aو >� >M� و� ،���Uة �"� ن� Uا� :

� �L ��� ا� �ر�� اHن��ن5 و) � ا���م، و�L ذ�c 5�6 أ(�! ص�ر � ���� �"h� د�M� � /نe6
 56 نgU ا�U �ة، ا�ن ��ك ا�
�@5، وأآ:�ه� ج�أة وج��ً�، وأو�
�� ان &�رًا، وأشه� تoث��ًا

د ا�U �ة ا��2 $�� ���oاض �� ��� ،'Mن�� آ��M� �ً��#\وت ،�� �$h&� �وأ����j ز��8
 ���؛ و��9ا أ�8م آ:�� �< ا���FUء ا�U �ة ( � ��F"� وان\�ا�6ت ،��، وإ��U(�ت اج ������Uن

 وا�U �ة ��� ��@�� >� L6�M' �� أوت�l �< (�ة، و�� أدى ذ�c إ�� ( ' ا���ن5، أو هBآ��،
 'W�$دم ا� >� K�M\ا�&�رع ا� �j56 ن �_��� �ا��� �Mه� 56 �:' هO9 ا�\��ت ا�@#�ار�
 >� �� Uرت��، و���A �"� >Wا�Fوا� �و)� ا�8ن�، ) � و�� ��� )�"��، �� دا�l ت�"c ا����

� 56 ه9ا ا���Fم��FUا� �، و�< ا��Fا�&(�U56 ا� � �< أت"> ش�_ً� �L6 أذاK� O: "ا��#�و�
6� أ��� ا������< ��� �< ا�h#�ب "�[��/B� 56و ،����  l
6ت
�@l 6 �ة ��B $�ب، 6

ي، 6"�� �"~ ���  
��، l" F6 ا��\� ���Uو(�ل�����< ن ،ذ�c : " ا�h��، أ�RF ���� ا�\
  ".( �' اk، و� ��َدى أ�ًا

  
 Zأي >���� ا��@ >���V 56 �"�ك ���V ا�U ��ت ا��2ُ $��ت أن�< � ��
��Fو�� ُت9آ�، وا�

 �� �"��\��6<، ر�K أن ا�U#�ة ا4ن:��� ا�\9رة، �#��
 �� ا�ُ� �(��"�� gW�6ا >�"
�� ���
�jF��2 إرادة ����، وه9ا �"�ك ��م 56 : ا���و�� ،��$hة، وت�د �< ش� Uذات ا� >� L6ت

 K�دL6 �< : ك إذا ُ@��^ �"�/، وأ) Zg����B-���� آ�ن @
�Uً�-ا���W�Mت؛ e6ن ا�\��ان ا�4
�/، ورد �< ذات/ و�� ���2 (�ةUن.  

  
� � ت�o< أ)ًا �< ا�9آ�ر �"� ��@�� �� �e6 ،�ً��\� >M� Kن ا�9آ�رة ه5 56 ")�
إن ا�U �ة ا�
 lه�، ���� آ�ناوة ��ن�ث�، M6' رج' ��g ��\�م ��� ��V أن ت�Mن ���6@ً� ��� ���Uن

�ًhًا، أو ش�O، أو � U�"hً� 56 ���8 / و6["/، و�� آ�ن ص��\ً� ���� آ���ًا، أو �
�(ً� 56 ج
�F"/، أو ) � ص��ً� ( (�رب ا�\"M6 ،K' ه��ء ون\�ه�hُ�َ Kٌف �"� ا�U �ة 56 ��@��، � 
� � \9ر ا���U^ �< �\�ر���، ��< � ُ�"^ �/ �#Uة ا�� Uإن ا� '� ،���Uن �"� Kأن ت\9ره �

����� تLF �"� اHن�ث �< �\�ر��<، و( ��(V و� ش����، e6ن )��ً� @�hً� �< ا��Hءة ا�
6
' ه9ا 56 ز��/ �< ا��\�رم �oن ( "/، وأ�9 ���/����ا���5  >� .  
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�، و�Kj 6 � ��، و)$���� ��< ����و�
' �< أ��V وأ��ب �� F��ُ' 56 �:' هO9 ا�F[��� ا�
K���:ر �< أ�
	 ا4ن$�ر �< أص\�ب ر��ل اj�ُ � : k< أن ت$� O�M( ������ " :  /أن


[�ZI�6 ،K ���، ا�� �6�"l �"�/ ج�ر� ،Kj� �"� ةش �M رج' ���K ) � أْ@َ��، 6
�د ج"
ا� U �ا �5 ر��ل : " L)�6 �"���، 6"�� د�' �"�/ رج�ل (��/ �
�دون/ أ���ه K�c�9، و(�ل

 kا���� kل ا���� c96آ�وا ذ� ،Z5"� l"د� ��� رأ��� :  ، و(���ا���� e6ن5 ( و(
l �"� ج�ر�
 �< ا(o� ���j� lhZ/، �� ه� إ� ج"U � cإ�� O��"�( �� ،/� س �< ا�[�� �:' ا�9ي ه����

 kر��ل ا ��o6 ،Kj� �"ة������ وا)��@ ��� O���]�6 ِش��اخ �W�� /� 9وا�o� أن " O9وه ،
������ ا��o����� �F"
� ا�� � Uا� Kj� �"� ل  .ا��وا�� ت

  
  
  
  
�ي �0ی!� ا��O	ك �0ض ا�
�	ة �	���`	ك ا�/-20-  

  
 ،���
�5 ا�9ي ��M< أن �"\^ ا�U ��ت 56 ا�\��ة ا���وهO9 ص�رة �< ص�ر ا4ذى ا�

�5 : وص�رت/��أن � �M< ا���ن5 �< إ�9اء ا�U �ة �ن�ً� دون ا��طء، �< �Bل ا�
�1 ا�
 ،<�
� ا�U ��ت 56 ا�#��^ ا�
�م ���"�g وا��9ب، وش5ء �< ا�F��]� ت ا�$��2ات، أو������

 O! ص�ر�وأ("Z�K ا�U �ة، وا�� � �ع ��� دون " ْ(�ا��وه� أن � �M< ا���U^ �< ا�� $�ق �
 /@�Uن وا�زد)�م، ا�9ي ت�Mوف @�^ ا���� >�@ ،���� �
	 ا4)��ن-��Fو�� 56 - 

� ا�\��ة ا�ج ����� ا��
�ص�ة، وا4و@�ع ا�( $�د�� ا����Wة
��A.  
  

ل �"� ��^ ا�\�Fرة، و�A�L ا� c"����hن� ا� 5 � $> ��� ه9ا ا���ع �< و� شc أن ه9ا ا��
 VZ���8� ��ى أن ت hا���ا(> ا�� O956 �:' ه ���Uن >� L6"� �ا��&�، و��U"� g �ة و��"

  .��jنB6 ،��Z تLF ���6 أصB، إ� �< @�ورة 56 آ�> �\�ر��� �< ش��م ا��ج�ل
  
   �0ی!� ا�08�4اء ا�/.-1 ا�
	>h أم	م ا�
��	ت-21

  
����< ا�ن ��آ�ت ا���
� ا� M�� 5< أن ت 
�ض ��� ا�U �ة 56 ا�\��ة ا��� : ،!@�Uاء ا��
ا�� 

أن �U�ُج� ا��ج' ا���\�ف ج���ً� ج�
ً� �< ا�U ��ت M�6&> ��< �< ��رت/ : وص�رت/
�' وارت��ك� >� >��"� ��j� �� رF�6 ،�� �$�رة �6@\jZ"2�ُ9ا ا���\�ف : ا��� '$\�

$F5 وا� "9ذ ا�����: �د، e6ن ُ(�ر أْن واج� / إ)اه< ���(> إ����5 ج�يء�< ا�� � �ع ا�
56 ���� ا�&9وذ >W�&ك ا��"�O إ��U(ً� ج���ً�، ور�K أن ه9ا ا��� cذ� Zإ� أن/ ��:�' ث"1 : ُ�

 5����، و� ُ�
�ف ُصُورO �< ا���أة �"� ���' ا� "9ذ وا�� � �ع ا�����ج�اKW ا�9آ�ر ا�
؛ وإن�� �$ر ���� ��ف إث�رة إ���ب ا��ج�ل، وا� �#�ق آ�� ه� )�ل ا�&�ذ�< �< ا��ج�ل

 V�Mأو ��2ض ا� ،Kره�F (وا K� إه�ن $F� ت���، أو�U� إ�� Kه�j�� وا�� � �ع ،K�\Wا�
�#)��  .ا���دي 56 ا���ادي وا��Bه5 ا�
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���Uة ��د �:' ه9ا ا�ن ��ك �< ن� Uا� ���د، وأن ت�Mن دا�Wً� 56: وو��"Uا� L)ا�� V�� أن ت 

� 56 �:' هO9 ا���ا(> ا�&�ذة "
U�� ��� �آ�> �\�ر��� �< ش��م ا��ج�ل، وأن ت�Mن ث�� 
��8hا��.  

  
�ی.� ا��	��-22Lة ا�	�
   ا�4!�	ع ا�!i� j �kث	ر ا�

  
� وا���hن�، وه� �L ذ�c أ(' Z�hض؛ ��� �\�"/ �< ا��
ه9ا ا���ع �< أرذل أن�اع ان ��ك ا�

 / Uرة، وص�#� ������ ���ش�ة ��ن ا�U �ةا�ن\�ا�6ت ا�)B� /� &5ء�ن5 ��: أن � 
"^ ا�
 L� 5���6 ،���� ا�ا�"�� أو ا��hرج��B� >� أو ش5ء ،��"�آ\9ا��W، أو �$"� ش
�ه�، أو ��
� آ��"�، ت$' �/ إ�� ) ا�� � �ع ��� ج�)B� I� U��� ���ه9ا ا���8 ا4ث�ي، أو �� ُ�

�UA�� �)B� >��Mج إ�� ت� \� B6 ،L�&ْك ا�&�ذا���"�� ���ش�ة �L ص�)�� ا4ث� وه9ا ا� :
 إ�� "�
 6 /�Uن rh&ا� ��8ه� �< ��(
� �
�، ت&Z�ت
��� �< ص�اع ��5UA 56 ذات 6

/Wأش�� �)��" ،�؛ و��9ا �M:� ه9ا ا���"c ��< ا�
&�Zق )�< ت\�ل ����K ا��jوف ا�ج ����

[�K )�< ��ت � �
"�م � ُ���' �< ج�L �< هO9 اqث�ر، وه: و( ُوج 56 ت�آ� L)9ا وا

Kق وأ)�ا���&
  .أ�� ا�
  

و�L آ�ن ه9ا ا���"c �\��ً� ش��ً�؛ إذ � �$! �< ا���"K أن �  '�h��MUة ا�� � �ع �U �ة 
�، أو أن �g" h ش�_ً� �< )�ج�ت��، أو أدوات�� �Z�
 �"� -���� آ�ن )��Fًا-�� Bً]6 �< ا�ُ�

��ً�، أو أن ���jوج/ ا��ا��� Bً]6 �< أن �� � L ��� ج�- L � � إ�� - Bً]6 �< أن �

�م A >� ول�� �ا� "9ذ  $F� ن��، ����� ��� آ�ن �< ��رت��، أو أن� >� '$Uش5ء ��� ان

e6ن أ(�! �< : أو ش�اب، أو أن �  �LZ `ث�ر أن��"�� أو ���6 �"� إن�ء، أو أن �"�g ث��ً� ن�8 /
6 ��، وأ�Kj أث�ًا 1 ُ�
 أن ���j: آ' ه9ا، وأش�( ،��W����� إ�� ص�رت�� ا��Uت���ا�6� أو ا�

� ا��ج�ل، و�� ه9ا ا�ن &�ر ا��ا�L �$�ر F�6 ه9ا �< أ�Kj و��W' ا� "9ذ وا�� � �ع ��
 ���B�Hور ا���&�رات ا Bً]6 �< ا���Bت -ا�U ��ت ا�� ��ج�ت 56 اB64م و�"� ص

 �#)��� ا�����ن ا�9آ�ري �"$�ر؛ e6ن آ�ن �"\9اء، أو إ� د��' وا@! �"� ه9ا ا�� \��-ا�
ا����' ه9ا ا4ث� ا����~ 56 �"�ك ا��ج' ا�&�ذ ج���ً�، �M6> ت�ا�M� Oن أث� ا�$�رة 

�5 وا� � ��/؟��� 56 ت"9ذO ا��W�����  ا��Uت���ا�6� أو ا�
  

���، وص�رة شh$��، وآ' �� �h$�� �< ا��B�g، وا4دوات، Uن nU\ة أن ت� Uإن �"� ا�
B]6 � (ه�، و��وق )�[��و�U� ��B)ه�، و�
ُت��2��� ج��
ً� 56 : ت�� آF$�ص� ش

� �< ا�#�ق F��#� cش5ء �< ذ� LF� B6 ،ن��o� ن�M� أو -ا� �اب، أو 56 أي ���U
ا�
56 � ش�ذ �< ا�&�اذ، �6� � L ��� ج���ً�، وا�U �ة ��6"� � تري-ا��F$�دة .  

  
ل �"� :  ��M< أن ت 
�ض ا�U �ة �&5ء ��/إن ه9ا ا��ص> 4ن�اع ا�ن ��ك ا�
�@5 ا�9ي�

 ���� !$� B6 ،�U" h$�رة �< ا�$�ر ا���ا� � �ع �"�ج'  L@�� �:نoآ �� 
أن ا�U �ة �#��
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�\�ل أن ت�Mن ���ً� 56 إث�رت/ ��� ��ج وإ���ر ا���8�، أو ) � ����د إش
�رB� >� Oل 
���� ��: ")�آ�ت�� ا��F$�دة �< ��ا(L ا���8ْ( c�9� رك< ا�\"5، أو ���( L���e6 ،/ن �6

/
 ا���j إ�� ا�\"56 5 ��@�� �� Uف �< ا��h�ُ ا�9ي : K"
 ا��� /�� V��) ف �:ُ"/ أو�h�ُ
� \�"/؛ �' ر��� آ�نl ا��gU )��_9 أ)�ص، وإ�� ا���ى أ��ع؛ tV(o6 ش5ء إ�� اHن��ن �� 

L��ُ."  
  
  
  
23-lت	O0 ا�L� m./0ی!� ا��   

  
���BMم ا�B� >� I(�Uل ا�& �KW وا�9Fف، ون\�ه�� �< (��! �\$' ان ��ك ��ض ا�U �ة 

 �ا��Fل، وه9ا ا���ع �< اHج�ام ُ�
 �< أو�L أ��اب ان ��ك ا�
�ض وأ�#�ه�، إذ إن آ"�
وا)ة 56 ه9ا ا�&oن، ��M< أن ُت8�8ع أرآ�ن ا��� �L، وُتF"^ أه"/ ز��ً� Bً��A، آ�� )$' 

 اB�Hم �L ا�� �ر�A< 56 �:' هO9 ا�\��ت ص�ر�ً� 56 )�دث� اc6H؛ و��9ا آ�ن ت
��' ن�jم
K"ُ\ُ"~ ا��ت K� l�� L� وإن آ�ن � ( ،���� \"� �ًUو���.  

  
� ا� #�ر 56 ا�\��ة ا�ج ����� ا��
�ص�ة، و���ر ج��ز ا���ت> آ���"� ات$�ل 
��A Lو�

ران��، وا���رة ا���Uذ ��� ا�\�اج8 وا4)) ���F ا� �� 
��A 56 '�\ت ،�FW�6 ،ر� � وا�
Zرات 56 ��اA< ا�ُ\�� 56 ��� ر��� أو hَ�ُوت$' إ�� ا� ،�� h �ق )���ت ا����ت ا��$�ن
 �
��A L� �F6ز ج�ءت � �ا���� ا���ZUZذة ��9ا ا�)� hْ�ُا� �
ا� ���ن أ��ي؛ e6ن هO9 ا�#��

�، )�B� >� '$� 1ل ا�BMم وا�� � �ع ��� ا����ز إ�� ��W�hا� ��" hْ�ُم ا���� O�2 ا��
 c"��5 �< ا�8ن� ا����زي، ا�9ي �$' �/ أ)��نً� إ�� ) ا�"9ة ا�M��ى ��Hن8ال، وه9ا ا����ا�


 �< ا���U^؛ e6ن ا�U �ة ( ُتAB> ا��ج' ���BMم ا�
9ب� ��ُ � >W�&�9/ : ا�h6 >�� 5���ُ6
 �eذن ا4زواج؛ أ� ُ�\�ث< ا��ج�ل �< ��� ا��\�رم إ�: دون أن �����Z؛ و��9ا أ�9 �"� ا����ء

V"2� >��6 >�"ا� L�A نe6 مBM56 ا� �  .e6ن�< وإن تUZ"M< ا�h&�ن
  

 ����
ام ج��ز ا���ت> 56 أ��اض ا�ن ��ك ا�
�@5 أ�� وا(L 56 ا�\��ة ا�h إن ا�
 ����

	 ا�ول ا�� 5 56
 أد�' ��ء - �M:�ة ا�\�ادث -ا��
�ص�ة، ) � إن ا��Fن�ن ا��@

ا�/ @�< )� ا�9Fفh ن�ن ا��Fأو ا� �
 ا�
"�5 ا�9ي ُ��ا�9 �/ ��6"/، و�_< آ�نl ا�&��
��6< ذا ا�9ي �\�5 �&��� : ا��@
5 �\�5 ��ض ا�U �ة �< ا�ن ��ك ���
�F��ت ا��اد�

ر �< ا����م إ�� $� ���6 >�Mت � �"]
ا�U �ة �< ا�� Bل، و��ا��UA �< اHث�رة؟ إن ا��
،��hوا� I\Uرات ا���ة �< �� Uا� L���� ،5$h&ل ا�B 56 ا�� >�Mى ت��Mا� �"M&وإن�� ا�� 

� ا��:��ة �"� �&��� �Uت ا���ت����Mا�� O9ه ':� /U"hأن ت >M�� آ5 ا�9ي�"�وا�@#�اب ا�
� 56 : ا�U �ة و��ا��UA؛ e6ن ��ب ا����ع �� ا4ن:�����أو�L، وأ�Kj أ��اب اHث�رة ا�

�����ج5 اUأث�ه� ا� ������ ا���"M"� ؛ إذ�� 
��A 
��5، ا�9ي (Uة ا�ن� Uص �"� ن&�ط ا��h�
�، إن ه5 اْ� ��"l�ZM�6 l ا��Uج� �< أذن��؛ ��Fل أ�� �����$' ��� أ)��نً� إ�� )� ا��&�ة ا�
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� ا4ن:��� ا�h#��ة
و�� أن أ(�! ا���س وج�ً�، وأن ��K ر�\ً�، : "�:��ن ا���)n �< هO9 ا�#��
�
�ً�، وأو@َUن K�#َF�ًْا، وأ�F6 Kوأ���ه >� / �ZMو� ،���Bآ >� >ZMت� ��ً�، (�ل ���أة (َ(َ K

��
 أ���ت ��"5، وأرl)ْZ ���5، وش�K��ُ >� 5� "ْ2 أ��ي، : َ�ْ�F� ،5تواk �� ���ت5 و��
ه�، و�� آ�نl أ��ع ا�h"^ : ��6 أ�F' أهBً، و� ��ً�، و� و�ًاَFْ�َ �َ�َUو� ،���َ��Aِ 	َFَ�َ�َ

: ��ً�، وأ�"\�e6 ،�ً\"� Kن ت��L� oZ ذ�c، �< ه9ا ا�ُ� 
&�^ أن ت�L ��ُ�ُ/ج��ً�، وأآ�"�K آ
 ،�Z���Fا� �
ا) �جl هO9 ا���أة أن ��Mن �
�� َوَرُع أم ا�رداء، و�
�ذة ا�
و��، ورا�

�، e6ذا آ�ن ه9ا ا� oث� ا�
��^ ��M< أن �\$' �"U �ة ا���ر�� �< �:' ه9ا "وا�&��ء ا��hرج�
)��R 56 شM"/ و)��/،  <�M6��5U� > �"��� )��/، وا�  � �"> ا�\�اج8 وا�\�V، ا�F��! ا�

�؟ B6 شc أن F�) ��� �< أ��O إ� ُ)�< ص�ت/، و�اع آ�B/ ��� �#�ط ا���ت> ا�ُ�� Kو�
ا ��� نrF ه�_ /�   .ه9ا ( ��Mن أ�"~ 56 ت�ث��O �"��� �< ا�9ي (

  

 ���ر ا���ت> ا���ال، وان &�رO ��ص�-إن �:' ه9ا ا��ص> �h#�رة ه9ا ا����ز � 

� ��< ا�U ��ن وا�U ��ت
�5 -�$�رة وا��� � ���52 أن ُ�� �e6 ،�Mن )$�ل ا�� � �ع ا�

	 ا�U ��ت ا���(#�ت� ان�ً�، و( آ�نl ا���أة ا���ج�� 56 : ��� ا���ت> ���� l�أ�� ث�

cذ� ����
، وت�ت�ح �/، وت� � L �/، ا����^ ت 
�ض �"&
�اء ) � �&���ا ���، و��)�ه�، �6
 56 >�]
 g�"6�V��2 أن �\$' ش5ء �< ه9ا ا�� � �ع ��� ا���ت>، ثK إن و(�ع �

/F��A >� �V( ت�)B� : دZ���� LF� ) ^&
أ�� �
"�م �
�وف، وآ�> �� ��M ه9ا وا�
ا�H��ر، وا� "9ذ ( �\$' �����ا�"�، وآ' ذ�c دون ن�j أو ���ع، ثK إن ان ��ء آ:�� �< 

KW�)و L)ه� أ�[ً� أ�� وا �&(�Uع ا��)�� >����� ��< ا��Uت ا���ت�)B
  .ا�
  

�:�� ا�ت$��ت ا�\��Fت ���F�� /� Vأ�#� �� ت �ج '
ا���R ��< ا���ت> وا�����Mا 56 : و�
 ،�����
ج��ز وا)، )�1 تK ذ�c 56 ا���ت> ا���Fل، آ�� تK أ�[ً� ��� ا�&��Mت ا�
�M��ت�� ا�

� ا�
�M��ت��، إ@�6� إ�� إ��Mن�M�&ال وا���6"��l أآ:� �< "� ا���R ا� 5�F ��< ا���ت> ا�

��ت/U$�رت/ وان�ا�6�2'  rh&ا� !�$�� 'F� ح ا���ت> ا��� U� ���6 ار�ُ �� ���نj\� : دة��

�/ ا�� #U"�<، و� �� #�L أ�[ً� أن ��\� �� Uن >� Zأن ��د L�# �� B6 ،>�M"� ��"� ��6�Fث
�� /$hرات 56 ت��ث� �< شhا�� >� ����Uن ا��Mت >�( '�h � أن '�o �"ا4ث��، و� �


"5، و�#�ه� Uا� ����( ��]F5 ا�#
�ُ ��� ،��ُhُوا� V��B�ا����ت، ا��\����ت ���
5F�F\ا�" ،L� �� ا�� #�رة 56 ��ان ا�ت$��ت �< شoن�� إ)اث ه8ة 56 ا��"Fا�� O9وه ،

�6�F:وا� � ����Uم ت ��2 �
�� ا���Uه�K ا�ج ������، و�\ �ج �
�� ا���س إ�� ت
��> ج
 rh&"� 
� K� >�( ،��$h&ا� � أن ���Uد �&5ء �< �$�ص��ت/ دون -أ�ً� آ�ن-ا�h$�ص�

��ب ( �"� Kت���ع ر���ة �< إش��#hا� ���F ا� O9ه K� �ZM� >�( ،K���]6و >���qا '�ت
�
	 ا4و��ط ا�ج ����� 56 �ً���� 
� K� /إن � ( ،>���qا 	
� أن �\[� �j6�\ا�� 

 I U� >� تBU\ا�' (���ت ا�� وه< �\���ت ، و��Fم �"� ��W��ا����ء ا�\BUت ا��
  .ا�ا�Bت �\:ً� �< أج�8ة ا�ت$�ل ا��8ودة �������Mات
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 O9وا��ص�ل إ�� ه ،��Uا�ت$�ل ا���ت 'W���� 5�F د ا� #�ر ا���� 56 >�Mت � �"M&إن ا��
�، وإن�� ت���
� ا���F 6_�ت ا� Lج�� >� >�M"� �
�ر زه�ة 56 أ�ي ا���o� 56 ت���6ه� >�M

 ،���< ���، ��< ت�K�$F ا� ���� ا�$��\h �� ا�
��:�< ا����ا��� �L وA��Fت/، �\�1 تM:� ن
د ا��� �L 56 أ�B(/ و`دا�/، و����� إذا ُ��ف أن ا����ء 56 �� ) ��� ،�"@�Uق ا�B�4وا

� ا���
� ا�M"ا��� ':� 
�د�� ��:"< )�ا�5 �"��، وأن % �40��Fق أج�8ة ا���ات> ا���� >�
 �ً6B ن �����ً�-ه��ك ا��M� د�M�- l)5 ا��U6 ،ء��ام ا���ت> ��< ا��ج�ل وا��h 56 أ�"�ب ا� 

�/ ا��ج' h ��/ ا���أة آ���"� �" ��6/، ��� -56 ا�V��2-ا�9ي �h � �F[�ء )�ج�ت/، ت

"�� أآ:� ��@� �Bن ��ك ��� �  .هO9 ا����"� ��اء آ�ن ذ�c ��@�ه�، أو ر��ً� �����

  
 >� 5�2 ���� )�< � ت� #�L أن تUة ��د ه9ا ا���ع �< ا�ن ��ك �< نإن و��"� ا�U �ة ا��)�
م � L� ،ص�رت�� nU\ � ب ا�&��5 ��رج ا���8ل��هO9 ا����W' ه� ا�� 8ام ���\

� �"#�ف ا��q ��� ا���ت>، ) � و���"M��� ����� �  L�c�9، ا�� � ^��Uن ا�e6 ،��� &��� 
� �< ه9ا ا���ع �$�رة ���ش�ة، e6ن ا�$�ت آ���ج/ �Uت ا���ت����Mا�� L#Fأن ت ���"� '�
 >� �رك ا�U �ة ا��ا��� 4ول وه" 6 ،�ً�� ا�� K"M وإن آ�ن ُ�\ �� �U" hت ا����
Uن���ث� o �

� : ن��ات ا�$�ت���Mا�� >� <F 6 ،K"M ا�� ا���(> ا�����V، و� ت ��ون 56 ذ�c ��ذا ُ���

"�م، و�� أوآ' ردt ا������Mت � ��#hا� ^��A نe6 ،�� �#� 56 / �ر� ��Zوإن اد � (
ام ا�U ��ت �"��ت> ا���ال h ا� >� �ا�����8� �"�ج�ل، و�M��ر ا��< �< ا����ء، �L ا�\

��د، �L اUرء ا�H��Fء �"� ��أ �&�و��� و����� ذي ا�����Mا ��Mن ه� ا4و�� وا4آ�' �
ر ا�\�ج� ��< ا��ج�ل وا����ء إذا آ�ن ذ�c 56 ��� ر��� أو F� ،ب��ا� \ث �< وراء )

�  .���ن
 

 


