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 ا�Kي اG!+I!J م�ر�!/. وح�GH مF ا�E	�ع )0
	/. ا�-�م(إّن ت�اث أه& ا�%	$ 
و�N ا�!=�0$ هMK . أت%�0/. ی)ّ%� F0 م�ر�� ج�م)� ��!2 ��وع ا��)��� ا���م	�

��U!�اف مF هKا ا��)	F، وت#ّ�م �ُ�م� ا���م	� ا���ر�� أن ت�ّب� ا���Pس ا��-!)�ة 
0
	/. ا�-�م(ا�%	$ آ%�ر ا�)
��ء ا���!KیVُ� F=2 أه&( �
Yإث�رات وأ� F	%0�!-، م�	ا�����

 F	رج/�، م#ّ�م�Jو �	ا���ض�ة ا���م &Jدا Fه�ت ا��[�ی� م�ش!2 ا��Kاه^ وا3ت
 .�/� أم!F ا'ج�ب� وا��
�ل 0
2 م�ى ا�#�ون ا��!!��	�


#ً� مF م-bو�	�تG ا�!� )0
	/. ا�-�م(و�N ب�در ا���( ا�)���� 'ه& ا�%	$ =Pـ م 
أKJه� 0
2 0�ت#G ـ �
���ع F0 ح�ی. ا������ وح#�ئ#/� ا�!� ضّ%^ 0
	/� أرب�ب ا���ق 

0
	/. (ا�%	$ وا��Kاه^ وأ�g�ب ا3ت�ه�ت ا��P�وئ� ���fم، م#!�	ً� J=2 أه&

�ة ا�!� ح�g$ �� ا��د 0
2 ا�!��ی�ت ا��-!��ة، وأت%�ع م�ر�!/. ا��ش	)ا�-�م
 .�i0 وح�و�$ أن ت2#% 0
2 ا��وام �� hّJ ا���اج/� وب���-!�ى ا��=
�ب �� آّ&

�� هKا )0
	/. ا�-�م(ا�%	$ إّن ا�!�رب ا�!� تI!V+/� آ!^ 0
��ء م�ر�� أه& 
0
�� ی�![. ا�2 ا�)#& وا�%�ه�; ا���E�ر ��ی�ة �� +�0/�  �	gن '+/� ذات ر

وی!Pّ^ ا�/�ى وا�!)i^ ا��Kم�م، ویl�V^ ا�)
��ء وا���[�یF مF ذوي 
��	
 .اi!J3�ص J=�بً� ی-!-	�G ا�)#& وت!#%
G ا��=�ة ا�-

 ت#�م �=ّ�ب ا��#	#� )0
	/. ا�-�م(و�N ج�ءت م��و�� ا���( ا�)���� 'ه& ا�%	$ 
وا����b�ت ا�!� م�ح
� ج�ی�ة مF هMK ا�!�رب ا��Pّ	� م�J Fل م���0 مF ا�%��ث 

0
	/. ا�-�م(ا�%	$ ی#�م ب!Pi	�/� م���bن م)��gون مF ا���!P	F ���ر�� أه&( Fأو م ، 
 ��Pب )�0
	/. ب��3!��ق ب/MK ا���ر�� ا���ی��، �N F0 �ًE	�م ا�� nأ+). ا FیKا�
 �ًEا�#�ام2 أی Fا'�0م م �(	�وت�#	o م� ی!�� 2J	G ا���ئ�ة مF م��b�ت 0
��ء ا�

0
2 ا��#�ئo ا�!� �![�ن p!�P!� ،o�
 هMK ا����b�ت مK0 �ً/Pبً� �
��Pس ا�=��%� �
ت#ّ�م/� م�ر�� أه& ا�%	$ ا�����	� �
)��. أج�(، �� �i0 ت![�م& �	G ا�)#�ل 

 .وت!�اg& ا���Pس وا'رواح ب�[& ��ی( و��ی�
� م��� ه�دي ا�	���� ا���وي   	�و+!#�م ب���[� ا�Iی& �-��ح� ا�3ُ!�ذ ا�

 ...�r	�G هKا ا�[!�ب�!

  �P	
وآّ
P� أم& ورج�ء بrن +[�ن N �Nّ�مP� م� ا�!=)P� مF ج/� أداًء �%)s م� 0
 G
0
2 ا��یF آّ M�/H	� oّا�� Fب��/�ى ودی Gي أر�& ر���Kا� .	H(ا� �Pر���� رّب M�ت

 .وآ�2 ب�n ش/	�ًا



 

0
	/. ا�-�م(ا���/ ا�*���� 3ه2 ا�+	1( 

 ا��*�ون	� ا�45��	�

 

 



 

 

 

 

 م�4م� ا��%�$

مF ا��	�0		F ا�ُ�
��یF �� دم�o ا���م، » ا�u/P«آ�ن �N اج!�( ج�( ب��. 

�� أ�[�ره. وت�ّوج �/�، و�gر وا+!�� مP/� �0د Pت �	
i� �
ّوآ�+�ا یiّ�رون م

)5١ ( G	� ول�P!ح�ه.، ی' �ًiی��& م#�3ً م=3ً�ّ م�» �	
ح#�ق ا���أة �� ا��ه

�یp، ورأى ا��-!��ر ا�*#��� �
�/�ری� ا���م	� ی�مKY ب��P#� وا�!» وا���م

�� ورّد م�ض��0، و�Kا أر�& N�Pورّي أن 3 ی!�ك ا��#�ل ب� م�Eا� Fأّن م o�ب�م

 �	
iا�� �
مF » ر���� ا�*#
	�V-+»F مiّ�رة مF ا��#�ل ا�2 ای�ان وا+!/$ ا�2 ا��

��رات ا���( ا�)���� 'ه& ا�%	$Pا�-�م(م ./	
وآ�ن م�ی� ا���N . ). ا��#��� �� 0(


^ م�P أن أتP�ول ا��#�ل =� ،�P	ا'م �P	-ج)�� ا�� �	ا���ض& ا�- �+�Jأ KYب#. ی�م


	F �� �0دیF مF . ب��%�y وا��را�� ا�P#�ی�i� Fض� y�%ا� ��وت�ّ#o ا�=
^، وُ+

 �
��M م�[�رًا ). ٢z ـ ٢5(ا��P� ،�ً0��آ�� رأى ا���( أن ُی)�د +�� ا�%�y م

rج�رًام. 

 م�ّ�� ه�دي ا�	���� ا���وي     

 ق.  هـ ٢A@١/ ج��دى اُ>و�:  / ٢٢
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{N2 م�
م�ح|� ب��P-%� إ�2  �� ح��� ا��ه
	� N%& ا���م ، �. ی[F ا�)�ب 0

 .ذ�{ آ�ن �� وأد ب)P%� ./E�ت/. بrی�ی/. ا�+�ث مF م�ا�	�ه. ، و3 ری^ أن �ّ� 

و�)& ذ�{ ه� ا�-%^ ��%�درة ا�#�~ن ا�[�ی. إ�2 ا�!�Pی� بG �� ��ب( ��رM ا�#i�ر 


1(:  �� G��N ت)��2 )١(ا�![�ی�E� 1* وإذا ا���ءودة
 Jُ Kّي ذنLب(
، ���-�رة مF ا'وائ& )٢(

+Iو3ً، وا�!�Pی� ب�أد ا�%P�ت مF أوائ& م� ا+[�M ا���م وا�#�~ن 0
2 ا����آ	F ب)� 

./!	Pش�آ/. ووث. 

وأم� ا�-	�ة ا�)�
	� ����ل ا���م +�-G م( ام�أتG وأو3دM بP	F وبP�ت ، ح!2 

� ب�J $Pی
� وأآ�م مN F%& أن ی�iع ب�� ُام� بG مF ا�#�~ن ، �#� أآ�م ام�أت�J Gی

ا�#��. وا�=�ه� ، وأم آ
*�م ورN	� وزیP^ ، وآ�K{ م� ُرزق : أو3دM مP/� بP	F وبP�ت 

0
	/� ا�-�م(مP/� ب)� ا���م ����l ا�Iه�اء(

. ُیّ!/. بrي )٣(َ�َ ، Mو3د' Gت[�ی� �� oت��ی

��l�� ه�اءIا� G!Pب�ب �g�Vا� G!ی�P0 Fم M3إ3ّ م� أو ./
0
	/� ا�-�م(بP	F وبP�ت ، ا�ّ( ، 

�Pه �	و� ، �/+ّ�Hم Fم ^
 .م�
/�  وذ�{ '�%�ب �g�J ُت=

وب)� ��رة ا�![�ی� ا�-�ب)� +Iو3ً �� أوائ& ا�%)*� ا�P%�ی� ا���ی�� ، 0�د وح� 

 ـ و�)
/� آ�+$ �� أوائ& ا�-�P )٤( ��رة ا���اء ا�-�V	I+ Fو3ًا�#�~ن ا�[�ی. ��

 �� ./!
ّ0 2
ا�V�م-� �
%)*� ـ إ�2 ا�!�Pی� ب�أده. بP�ت/. ، بIی�دة أ+G 0ّ�ج هMK ا���ة 0

 G+��%� G��N �� }وإی�آ" إن (: ذ� "OJن�ز Qإم�ق ن� �	�R "ا أو>دآ�

O" آ�ن E,Rًِ� و> ت4  J

  .)٥()آ+	�ًا

� م�ّ�� ه�دي ا��)��� ) ١(	�
 . ١٠٤: ١ا�!�/	� �� 0
�م ا�#�~ن �

 . ٩  ـ٨: ا�![�ی�) ٢(

 . ٣٣٩: ١وراج( م����0 ا�!�ری� ا���م� . ١٥١: ٢٢، آ�� GP0 �� ب��ر ا'+�ار ٦: �Nب ا��P�د) ٣(

 . ١٠٥: ١ا�!�/	� ) ٤(

 . ٣١: ا���اء) ٥(



 ـ و�)
/� آ�+$ �� )٦(و0�د أیEً� �� ��رة ا'+)�م ا�V�م-� وا�-�V	I+ Fو3ً

ت4 
�ا أو>دآ" مQ إم�ق ن�Q ن�زJ!"   و>(: أوا�J ا�-�P ا�V�م-� �
%)*� أیEً� ـ �#�ل ت)��2 

  .)٧()وإی�ه"

 ـ و�)
/� آ�+$ �� أوا�J ا�-�P ا�-�ب)� �
%)*� )٨(و�� ��رة ا��P& ا�-%)	I+ Fو3ً

 �� Fّده�	ت/. ، ب& ب-�ء ا�!#%��/. ���Pی� 3 ب�أده. ب�P!ـ 0�د ا�#�~ن ا�[�ی. إ�2 ا�

ی �ارى مQ ا��4م مQ ��ء م� * أح�ه" ب�3ن2ّY :5 وجXO م�Wّدًا وه� آV	" وإذا ُبّ�� (: G��N ت)��2 


: ُه�ن أم ی�X�ّ �� ا� �اب أ> ��ء م� ی�!��ن[ X!Wأی� Xب �� . )٩()ُبّ

�%P2 ا�
0 {Vو�. ی)G�~و G	
0 n2 ا
g( G*أح�دی �� &gا�)�دات ، ��ا �		ب� ت��(g 

Eت�وی �	iV�0
2 ا��-�واة ب	F ا�-P	F مF أو3ده. وN�0�تG ا� ./. 

إن رجً� آ�ن ج��-ً� م( «: مF ذ�{ م� أ�JجG ابF 0-�آ� F0 أ+� بF م��{ N�ل 


G وأج
-G �� ح�M ، ث. ج�ءت ابr� G� �Pج
-/� إ�2 %ّ#� MKJr� G� Fء اب�� ، �%Pا�

G
0
	G و~�G(جG%P، �#�ل �G ر��ل ا�ّ n2 ا
g( :»��O)	١٠(.»هّ� ]��1 ب(
 

وا�!E�ء g�ح^ ا�ح	�ء مF هKا ا�E	�ء ا��/� ، إذ N�ل �	�� N�ل مF ~داب 

��+G 3 ی�رى ; إن مF ~داب ا��3دة أ3ّ ی��ح ب��Kآ� وی�Iن ب�3ُ+*2« : ت�اب( ا�P[�ح 

 .]� ، ��/Pأّي م �� G� ة�	V2 أن �� ا�Pّ�!و�� ، أو ی G� 2 أ3ّ ی[�نPّ�!ی Fح^ اب�g Fم

 .)١١(»آ�+$ بP!ً�، ب& ا�-�م� مFّ/P أآ*� وا�*�اب �	/F أجIل

 ، وو�0ه� أیEً� مF آ*�ت بP�تG »ا�(� ت�1 أ�Jام اُ>ّمO�ت«وأي ث�اب أجIل مF أن 

 G� &(وج ، F/وزّوج Fّ/وأّدب Fّ/	
0 �%i� ل�N ا3ُب�ة إذ oأٌب وَ��ك : ا`ب�ء ث�ث�   «: ح

dجeوأٌب زو ، d�
د�F ا�%P�ت « ، وم( ذ�{ وض)�ا G+�-� F0 ح�ی*ً� ی0I. أن »، وأٌب ]ّ


#�~ن ا�[�ی. )١٢(»مF ا��[�م�ت � �ًEN�Pم . 

 

 �hواج �� ا���ما

 . ١/١٠٥: ا�!�/	�) ٦(

 . ١٥١: ا'+)�م) ٧(

 . ١٠٦: ا�!�/	�) ٨(

)٩ (&�P٥٩ ـ ٥٨: ا� . 

 . ٥٤: ٤مF ت/Kی^ 0%�ا�#�در ب�ران ) ١٠(

)١١ ( Fم ا��ی�
 . ٤٦: ٢إح	�ء 0


#�~ن) ١٢(� G!EN�P�� G+�=وأث%$ ب Gو��Pت �l�	-
 .ا��� ا���0�Pi �� ا'ح�دیy ا���ض��0 �



ا�P-�+	� «ود�)ً� ��� �N ی!�ّه�G ب)s مF م�راة ش�ی)!G ��� ُ�ّ�� �	�� ب)� بـ 

0
	G و~�G( ، أوضp ح[�!G مP0 F�ی!G ب��Iواج ب#��G)١٣(»ا�Kآ�ری� n2 ا
g( : »   آ��ا�)ت

�
��داء و��د R	� مQ «:  ، وG��N أیEً� »ا ، �jن� ُاب�ه� ب!" اُ>م" ی�م ا�4	�م� و�� ب��i4Wت(��

 �
� ا��iوق وا�=%�ا+� وابF 0-�آ� ، ح!2 إ+G ج)& »حW(�ء > ت	� �� روای�ت ا�

 oا�� ��
م���  3 إ�G إ3ّ ا�ّ
G« ا�Iواج ��P ح-�P مbّآ�ة ش%G ا��ج�ب ، ���ی� +�� آ

G
 ،» ر��ل ا�ّ

 � 3 ی�ى �� ا�Iواج وا�P[�ح إث�ً� آ�� �� ا��ه%�+	� ا�!��/

 G+��%� G
 :اب!�0/� ا������Pن مF ا�iP�رى ، وا�!� N�ل P0/� ا�ّ

)"O	
0
	G و~�)G، وN�ل ١٤(�/P0()م� آ +(�ه� ] n2 ا
g( :»ا���م �� �	ره+�ن <«)وإّ+��)١٥، 


HP��� ، وN �N�ل ب�r+/�ی�ج( أم�M ب�U!-�ل ا�=��	F ب� G	Jّع إ�2 ت���: )� ا�ِ

 ، ب��ض��� إ�2 ا�!)%� بG و�iN ام!*�ل ا'م� �Nب� إ�2 ا�ّ
G )١٦(»ا�(V��� مQ ا�ی��ن «

 G+��%� G
 ، مF دون )١٧()وی�Kّ ا�� ,�OّیQ(: ت)��2 ، وه� م)2P ا�!=ّ/� ، وN �N�ل ا�ّ

أن ی!F�ّE م)2P ا�!=ّ/� مF ا�ث. ، وآ	} ی!F�ّE ذ�{ و�N ج)
�Pّ� G ح-�P م-!�%ً� 

م�Pوبً� إ�	/� م*�بً� 0
	/�؟ وهMK ا���ی� ا��[	�� �� ا���ی)� ه� ا�!� ج)
!/� ت%	p م� 


/� مF ا�!-ّ�ي %N اري(آ�ن ��ئ�ًا�، مF دون أن ت�-%/� )اتVّ�ذ ا�-�اري أي ا�

 ، �/P0 MIّP!أن ت ، G+��%� G
N�ذورة مF ا���!�ض ب/� ، ب�0!%�ره� دیPً� ُم�ح2ً بG مF ا�ّ

آ�� ت�اه� ا��iPا+	� ا������P ب���ه%�P ، و�. ی
!Iم �
��ن ا���ر�� ا�����ي 

M�%]� 3ّا�!-ّ�ي إ F0 )P!وب� ، و�. ی�I(��ب)١٨( GامI!2 ا�
 ، �� ی�[F أن ُی)ّ� د�	ً� 0

 .)١٩(»ا�)�ئ
� ا��ح�ا+	� ا����iِ«ب�� ُی�20 

وآ�� آ�M ا���م وآ�|M ا��|ه%�+	� وا�)Iوب� �� ا�Kآ�ر ، حّ�م ا�)�iة أو 

 &E(ا�)ا� )Pم�ً�
ب& ج)& تIویu ا�%P$ ا�%���� مF ا�-�Pّ ا��-�P ) +�ث مF ا�Iواج ;

ا��bآ�ة ، م)!%�ًا ح�ج!/� ا3ُ+*�ی� مF ا���ج�ت ا�!� ی^ ا0=�ؤه� ح#/� ، آ���ء 

 F0 ./P	ب ��	ی!��ث�ن � G0�%ات &(ن ، ح!2 ج��Hوإرواء ا� )ئ�ا���یs واl)�م ا�

� ا�u/P ا�)
��+	� ا�-�ری�) ١٣( .٢٢، ص�0٤١د، : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي �� م

 . ٢٧: ا���ی�) ١٤(

 �� ا�F0 �/P ١١٣: ب�ب ا�ی��ن وا�[�� و0#� ب�بً� �� �%)	F. ٣١٩: ٦٨ا�P/�ی� 3بF ا'ث	� ا�Iري وGP0 �� ا�%��ر ) ١٥(

�G . ١٧٣: ١، وا����ئ& F0 م)�+� ا'J%�ر ٦٣: ، وا'م��� �
�iوق٢٣٨: ١ا��ه%�+	� �
. ی�و� M	G وروى F0 ا�iV�ل 

�ًEأی. 


�-!���ي٢٩١: ٦٢ب��ر ا'+�ار ) ١٦(� �%Pا� ^l F0 ،. 

 . ٢٢٢: %#�ةا�) ١٧(

 . ي ا�=%���+���ت ا��ح�F �� أح�ال �
��ن �
�	�زا م��� ح-	F ا��Pر) ١٨(


� ا�u/P ا�)
��+	� ا�-�ری�) ١٩( . ٢٢، ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي �� م



 G%��ی� G

� ت�!-
/� إح�اهFّ وهFّ أی�م2 مF ی)E& ا�JاتG أو بP�تG أن ا�ّ-U &2 آ
0

 ) .ب� أزواج(

وُأ0=	$ ا���أة ایEً� حo ا��[�ى إذا �iّN ا�Iوج F0 ارض�ئ/� ، إن ت�آ/� 

 �iُNَ إذا }�Kح�ض�ًا ، وآ �
	� F	(ارب Fأرب)� أش/� م-���ًا ، أو أآ*� م Fأآ*� م

 Kئ�P0 oا�!��ی ^
l �/� ز�	� ، I .P0/� ب��ُ)�Pّ وا�)

0
	G ( ی�V حo ح�ی� ا���أة �� ا�Iواج ج�ء �� �g	p م-
. GP0و�	�� n2 ا
g

G�~و( ل�N G+م� « :أL Wح : ُت K	5ا� k!)ذن ، و> ُتL Wا�+!� ح : ُت k!)٢٠(»> ُت(. 

ه� وهP�ك ح�یy أ�JجG ابF 0-�آ� ا��م�#� F0 ابF 0%�س أن ب[�ًا زّوج/� اب�

G
0
	G و~�G(وه� آ�ره� ، �rت$ ا�K� �ّ%Pآ�ت �G ذ�{ ، �Vّ	�ه� ر��ل ا�ّ n2 ا
g(
)٢١( ، 

0
2 زواج/� N%& أن ی%ّ
�/� بG ، ث. بّ
�/� وا�!rذ+/� ـ آ�� ��  oأن ا'ب وا� GPوُی�/. م


^ مP/� ا���ا�#� ، وح-^ مP=�ق ا���یy ا��حo ی�ز �/� ا���یy ا�-�بo ـ أي l

 &Vة ت�	�iراء ا�K(أم� إذا �[!$ ُح-%$ م�ا�#� ، ذ�{ أن ا� ، s����ب o=Pا�

 $]
U��%ً� مF ا�o=P ب#%�ل ا�Iواج ، أم� ا�ّ*	^ وه� مF تIّوج$ ��ب#ً� ، �#� ام!

ش!��lا إذن ا���� �
)#� إ+�� وا�KیF ا. ت�ب� و0#ً� ی3�ّV+/� ت#�ی� ا�Iواج ب�رادت/� 

+�Hوا إ�2 أن ا���أة ا�%[� م( ا�Nار ح#/� �� اJ3!	�ر ت�P( مF ا+��اده� بG م( �0م 

 .ّE	� ، Kئ�P0 �/
#0 2
0 �/�l�0ا �%
U &�!)� ا���ل ی�	ب!/� ��م� ��ب#ً� ، وب=%�ت


� ذ�{ �/P��{ 0#& و�ّ	/� إ�	/� د�0ً� و+�Hًا �/� E0 3ً� و�i0ًا وض�رًا ، أم� إذا ب

 ، ث. ه. إ+�� )٢٢(»3 ض�ر و3 ض�ار �� ا���م 0
2 أح�« : ا�#��0ة ا��#/	� ا�)�م� 

أخ أو ی��iون ا��3ی� �� ا'ب وا�ّ� ��ب ، و3 ی-���ن ب/� ��	�ه�� مF 0ّ. أو 

 .أم ، تE		#ً� ��ائ�ة ا��3ی� ، وت��	)ً� �P=�ق حo ا���ی� �
��أة 

ب	�P� آ�+$ ا�#	��م� �� ا��ه
	� ��ب ب!�تً� ، �/� ا�Kي ی#�ر مi	� ا'و3د 

وی!��2 تIوی/. ب�J!	�رM ، وت%)ً� ��-�ب�تG ا��g�V بG ، وآ�ن �G حo ا�)E& أي 

�ی%/� إذا أراده� �Uی^ ، �	P0 2/P/� ا��P( مF ا�Iواج ، ب& ح!J' 2	/� ، ب& �#

�	!Iّوج/� ه� ، ��ذا �. ت�ض بG مP)/� مF ا�Iواج ، و3 تIال هMK ا��0IP �� ا'ری�ف 

وا�%�ادي ا�)�ب	� ، وی-�	/� ا�)�اN	�ن ا�Pَْ/َ�ة ، و�� +�اح� ا���ات ا�����	� وا���م 

 .مF ا��	�ة ، وه� م��م� �� ا���ی)� ) ا��	�ر(ت�-2 

 .�g	p م-
.، آ!�ب ا�P[�ح، ب�ب أو�	�ء ا�)#�) ٢٠(

 . ٤٥٤: ١مF ت/Kی^ 0%�ا�#�در ا�%�ران ) ٢١(

� ح%	^ اn ا��	�ازي) ٢٢(	�
 . ر���� 3 ض�ر و3 ض�ار �



0
2 أن ا��# o#ة ، �#�ل ا����	ة وا�%[� ا�%���� ا��ش�	�iا�%[� ا� F	ا ب�N�ّ� ء�/

إن �� ا��3ی� 0
	/� روای�ت ، أ;/�ه� �#�ط ا��3ی� «: ا��
� �� ش�ائ( ا���م 


� زّوج/� اب�ه� �. ُی�M�#0 s إ3ّ ب�ض�ه�� ،�/-�P� وث%�ت ا��3ی� �/P0 « ب& ج�ز ،

	ّ��� &(  .)٢٣(/� حo ا03!�اض 0
	/��/� أن ُت�ّ!( +�-/� ، و�. ی

 Fم F	���%ا� �	U �ّوجIب أن ی�� �ّ+). أج�ز م)H. ا��#/�ء �
��ّ� ا'ب أو ا�

أو3ده�� ذآ�رًا وإ+�ثً� ، واآ*�ه. 0
2 �0م ج�از ا��-� �/. ب)� ب
�U/. ورش�ه. ، 

 ، ./���g �	U �� إ3ّ أن ی[�ن�ً#
  .))٢٤وج�زM بE(/. م=

و�N آ�ن مF ا��)!�د �� 0#� ا���أة �P0 ا��ه
		F أن ی=ّ
o ا��ج& زوج!G إذا �. 

 2+I��� ، �J~ &م( رج �	ش�0 �	U �N�0 2
ی�ه� K0راء ، إذ ی�!�ض أ+/� آ�+$ 0

أم� ا���م �#� N�ل +�G#l ا�م�م . ی/. أیEً� وا�-��ح آ�+� �Jف ا'�0اف م�ّ�مً� ��

�
0
	G ا�-�م(0( G� ل�N ، راءK0 �	U �راء ��ج�هK0 وج ام�أًةIت G+أ G	ج& ش[2 إ���  

 و�oل )أي ا��-&(إن ا�ُ*mرة تmهK مQ ا��ث+� وا�h�4ة ، وا��	l، وا��'�ء « : ا�م�م 

p	* وب� ا���أة )٢٥(»ا�I0 ل�l أي ، .�
��ى )0
	G ا�-�م(وهMK ا�!�Vی�ت ��م�م 0

�#/�ء ا��g�V م����� 0
2 ا�ّ� دون ا�/Iل، ب& ه� و�o ا�#��0ة ا�)#�ئ	� ، ب& 

 �	
 .إذا ج�ء ا3ح!��ل ب=& ا�!#ّ�ل وا�3!�3ل : ا�)#

ن �� ا��ه
	� ب� N	�د أم� F0 ت)�د ا�Iوج�ت �#� G!��0 ا��!�)�ت ا�#�ی�� ، وآ�

2 �
Iوج�ت 
وJ �N=� ا���م J=�ة م/�� ب�ض( حّ� أ0
�K� 2{ ه� . و3 حّ� أ0

أرب( زوج�ت ، و�N اتKV هKا ا��ّ� وض)G ا�#�+�+� �� ا���م بPّ� ا�#�~ن ا�[�ی. 

 )٢٦()o�ب �!" مQ ا�(W�ء م5(: وث�ث ورب�ع ��ن!��ا م�(: �� ��رة ا�P-�ء ، ح	N y�ل ت)��2 

 y	ر ا���م ، ح�g �� ی����، وآ�ن هKا مF ا'ح�اث ا�%�رزة �� ا�-	�ة ا�P%�ی� ا�

 )٢٧(ت�ت^ 0
	G ت-�یp م� زاد 0
2 ا'رب)� مF/P ، وام!�ز ابF ح%	^ �� آ!�بG ا���ّ%�

 ، �!� F/Pزوج�ت �-�ح�ا م ��وه. بKآ� رج�ل مF ث#	} وU	�ه. آ�+$ ��ی/. 0

 �ً%��U ّرخbإ+�� ی �مKآ�رون 0
2 �%	& ا��*�ل 3 ا��l �i%)ً� ، ح	y أن ا�!�ری

َ̂ ذوي ا��[�+� ا3ج!��0	� ، و�	� ���!#i�ء  VP
�. 

 .ش�ائ( ا���م، آ!�ب ا�P[�ح، ب�ب أو�	�ء ا�)#�) ٢٣(

 . ٢١٦: ٣٩ج�اه� ا�[�م �� ش�ح ش�ائ( ا���م ) ٢٤(

)٢٥ (�
 . ٢٣١: ٢ د0�ئ. ا���م �
#�ض� ا�P)��ن ا����0	

 . ٣: ا�P-�ء) ٢٦(

 . ٣٥٧: ا���%�) ٢٧(



وی�/. مF ذ�{ أن ا�#�~ن ا�[�ی. �� هMK ا�ی� ا���ی�� �. ُی�ّ�ع ا��Eائ�ی� ، 

ا�#�ل ا��i& ، و3 ی!G وإ+�� Nّ	�ه� ب�ّ� أ0
��� ، 2	G ی)�د ا��E& �� هKا ا��)& و

وهKا ا�!��ی� آ�� م� آ�ن مF ~ی�ت ��رة ا�P-�ء ا�-�د�� . 0
	G ا0!�اض �� ذ�{ 

�ة ت#�ی%ً� ، و�	-$ مF ا'وا�J )٢٨(+Iو3ً ب)� ا�/�ة/
 �� ح�ود ا�-�P ا�V�م-� �

اب!)�دًا F0 ا��-	�	� ، +Iو3ً ب)� �!p م[� آ�� ت�ّه��M ، و3 اN!�ابً� مGP إ�2 ا�	/�دی� و

، وإ+�� أ��!G ا�[P	-� ا�%��-	� ض�F )٢٩(ب& �. ت�ّ�ع ا��-	�	� إ���ء ا�!)�د +/�ئ	ً�


G إ3ّ أ+G أحّ& �/. ب)s م� %N ع ش��0 ا�!�راة�!�م%!�0�ت/� ب)� ا�-	� ا��-	p ، ا��

وإ+�� آ�ن اب#�ء ا���م 0
2 هKا ا��ّ� مF ا��Eائ�ی� . )٣٠(ّ�م 0
	/. مN F%&ُح

��داء و��د «  ، و »إن� م!�ث� ب!" اُ>م" « : ا+-�مً� م( ح[�!G ا�-�ب#� �� أg& ا�Iواج 

 �
، و�	� ���ة اه!��م ر��ل ا���م ب![*	� �0د ا�)�ب ، » R	� مQ حW(�ء > ت

�
أم� م�  . )٣١(	F �	�� ب)� ، ��0اد ج�Pد ی[��ن ��!p ا'رض آ
/� ، آ�� ت�ّه��Mوا��-

ـ مF إ���ء   ا+��د بG ا��روز ـ وه. ��ع مF ا����l		F ا����0	
		F ب& ا�#�ام=�

�ً#
ا���ل اج!/�د �� م#�ب& ا��P  ، ��+�� ه� 0
2 أ�E& )٣٢(ا�Iواج ا��Eائ�ي م=

 {gی� {	]� ، h�0ض ا���ئ Gب ب�Eف ُی�Jز �/� ، G� sٌN�Pم oا�#�~+� ا�-�ب


V=�ة ا�-�ب#� �� م�ى ث�رة ا���م �g3ح ا��!�( ا�#�ی.؟ � oت=ّ�ر 3ح G+rب !

.)٣٣(
 

� ا�+�ب ، وآ�ن ا���م دیPً� وب�� أن ح[�� ش�ی)� ا���م مF ا�Iواج ه

 Gی)�ت���ً� �� ت-P. ا��%�أی� . م!�از+ً� م!�ئ�ً� م	2 ا��س ا�#
0 G(ی��ام!� ت

وا�)#�ئ�ی� إ�2 زواج/� ب�ج& 0
U 2	� دیP/�، ح!2 �� آ�ن م�iP0 Fه� وذوي ��!/� 


Iو)٣٤()و> ت(!��ا ا����آ	Q ح : ی%م(�ا(: � �	N ی��ن��� ،  ��/
اج ، وا���ك وا�[�� آ

م�+)�ن مF ذ�{ ، �/� م�ّ�م ش�0ً� ، آ�� ت�P( ا��-	�	� ا�Iواج ب�-
. ، وت[�ن 

0#�ب!G ا�=�د مF ا��3ُة ا��-	�	� ، ح!2 و�� آ�ن آ�ه�� �0ب	ً� ، أم� ا���ب	�ن 

مP/. �/. م!-�م��ن �� دیP/. ، إ3ّ أن �iP0ی!/. ت�)& 0
2 أ��س l%#� ، إذ 

واج +-�ئ/. مF أ��ة ار�!#�اl	� ب�ج& 0�م� ، آ�� ت�P( ا'م	�ات ی��+)�ن مF ز

 . ١٠٦: ا�!�/	�) ٢٨(


� ا�u/P ا�)
��+	� ا�-�ری�) ٢٩( . ٢١ ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي ��

 . ٥٠: ~ل ��0ان) ٣٠(

 . ٢٢ ص٤١ا�)�د : م#�ل �	� ه�دي ا�)
�ي) ٣١(

)٣٢ (oر ا�-�ب�iا��. 

 . ٢٢ ص٤١ا�)�د : م#�ل �	� ه�دي ا�)
�ي) ٣٣(

 . ٢٢١: ا�%#�ة) ٣٤(



مF ا�Iواج إ3ّ ب�F ی�ي �� �0وGN دم م
[� ، �)�iPی!/. ت�)& �� دائ�ة أو�( 

 .ُا�#ً� 

وآ�ن ا�)�ب �� ج�ه
	!/. ی!�ّ�دون �� زواج ا'آ��ء ، وی)�P زواج ا�)�ب	� 

ا�)�ب� ا��ه
� آ�ن ی��s ب��)�ب� و�0م ا�-��ح بIواج/� مF أ0�� ، ����ج& 

) زواج ا'آ��ء(ح!2 ا�Iواج ا����0 3بG!P أو ُاG!J ب�ج& U	� �0ب� ، ب& آ�ن هKا 

 pأد+2 م[�+� ، وواض �
	%N ة أو�	�ی�!� إ�2 م� ب	F ا�)�ب أ+�-/. ، آIواج/� �� 0

م� �	G مF ت#		� ��o ح�ی� إرادة ا���أة واJ!	�ره� ��i	�ه� ، �/Kا أیEً� مF ا�#	�د 

إّن (: ا'�Uل ا�!� وض)/� ا���م H+ �� �/P0�مG ��#�ق ا���أة ، ب#��G+��%� G و

0
	G و~�G( ، وG��N)٣٥()أآ�م!" ](� ا�ّ
X أت4�آ" n2 ا
g( : » "دم�ؤآ L��! ت«)و )٣٦ » Qإذا أت�آ" م

 X4
Rو X)ت�'�ن دی�	د آ+�Wا3رض و� �� �) � Q!وإّ> ت ، tّوج�h�«)٣٧( G�0 �Pاب G ، وتIوی

Iا� $Pوم، ُض%��0 بIVم �Pب {	
ب	� بF 0%� ا��=
^ مF ا��#�اد بF ا'��د ا�[�Pي ح

 G��Nو :»kا��(�آ /u  � ا���4اد Q٣٨(»إن�� زّوج1 ُ'+�]� م(. 

[-�ى و�� ا��ه
	� آ�ن ا�P)��ن بF ا��KPر م
[ً� �g	�ًا ی�ی� م�
[� ت�ب)� �

ب�ویI ا�-���+� م
{ ا���س ، و�G بP�ت ، �=
^ آ-�ى ب�ویI مGP أن یIّوجG اح�ى 

 �+�/�gf� �+�U'آ�� �� ا Iآ-�ى ب�وی Gب &]ّP� ،ة�	ا�� }
بP�تG ، ��ّدM ا�P)��ن م

 وا'م�ی�ن ام!�ادًا ��ه
	!/. ت�-[�ا ب�K{ �	�� ی�V. ا'م�ي


G ح[�ً�(  ش�0	ً� ، ح!2زواج ا�)�ب	� ب�'0�� ، و�)�ا �

�ً��J ، G2 ا�#�ل ب
0 ./� F	ا��#/�ء ا���ا� s(ا ب�
 ح�

Fا��)�رض� م G!Eور� ، G!(وش�ی Gور��� G
 �#�ل ا�ّ

0
	/. ا�-�م(أه& ا�%	$( ��	
Vا� IیI(0%� ا� Fه. ، م�� ح�& ��0 ب�	U)!/. و	وش

 .)٣٩(ا'م�ي 0
2 إب=��G!��J �� G ، وإن ا�!�� �!�ًى و�0ً� ح!2 ا�	�م

�ح �� ا�Iواج أ3ّ ی[�ن �� ا'ب��0 ،و��K{ آ�ن Pح-^ ا� �
وآrّن ا�)�ب� ا��ه

وان آ�ن �N أدرك ت�ی%	ً� أن ا�P-& ی-ّ�� ا�Iواج ا'ب��0ي ب��!�ّ�& ـ مF ا���& ـ 

ا�P�تu مF ا�Iواج ا'N�رب� ض)	} ض�و، و�M��ّ� }�K ب��ض�اء ، �	#�ل ��F تIّوج 

 . ١٣: ا���ات) ٣٥(

 .ا�=%)� ا���م	�. ٤٠٣: ١ُا�gل ا�[��� ) ٣٦(

)٣٧ ( �(	�ب�ب . ٣٧١: l١٠٣%)� ~ل ا�%	$، ب��ر ا'+�ار .  F0 ا�[���  وا��#	G وا�!/Kی^٢٨ ب�ب ٧٦: ٢٠و��ئ& ا�

 .٣٧٤: ، و+�ادر ا��او+�ي٣٧٣: ، و�!p ا'ب�اب٣٧٢: ا�[��ءة، F0 ~م��� ا�=���

)٣٨ ( �(	� . F0 ا�[��� وا��#	G وا�!/Kی^ ط ~ل ا�%	$٢٦، ب�ب ٦٩: ٢٠و��ئ& ا�


� ا�/�دي ا�)�د) ٣٩( . ا�-�P ا��اب)�، م#�ل ا�[��ءة ا�Iوج	� �� ا���م، ����� ه�دي ا�	���� ا���وي٥: راج( م



 �/Pوأو�� م G!اب�N ذوي F} : ام�أة م	و�� ض�و ض) G� أض�ى ��ن ، أي و��

 G!%ی�N Fم GواجI� . &	N : {ی��  .»اvّ�ب�ا > ُت�uوا « : ومGP ا���یy ا�P%�ي ا�

� ا�Iواج بKات ا�#�ب2 ا�#�ی%� مF ا����رم ، ��+�� ُی�[F0 2 ا���س مF أم

 Mه. م� أ����P0 ح ا���#�ت�]Pا� Fا�)�ب ��+�� آ�ن م Fم F		
ا���س ، أم� �P0 ا��ه

 �/	
0 Mؤ�	وا�! ، G	2 زوج� أب
0 G	ب)� م�ت أب Fء ا3ب�	ح ا�َ�#$ ، وه� ا�!�]Pب

Iّوج/� إرثً� ب� إرث و3 م/� ، أو یIّوج/� ی)�P وض)/� ت�$ وg�ی!G ، ��ن ش�ء ت

و�. ی-���ا بIواج ��ئ� ا����رم . ��J وی�ث م/�ه� ، وم( ذ�{ آ�ن ش�ئ)ً� �P0ه. 

 �ً(=N Mوحّ�م� ، $P%وا� $J'آ�'م وا. 

 G+��%� G��N �� �ًأم� ا���م �#� حّ�م/�� ب!�ت :) "!	
ُاّمO�ت!" وب(�ت!" وأ�Rات!" ُحّ�م1 ]

و]��ت!" وR�>ت!" وب(�ت ا3خ وب(�ت اُ>1R وُامO�ت!" ا�wت� أر'*(!" وأ�Rات!" مQ ا��'�]� وأمO�ت 


 " بQO �� ج(�ح Rن �" ت!�ن�ا دj� QOب " 
Rت� دwئ!" ا��Wن Qرآ" م�نW�ئ!" ورب�ئ+!" ا�wت� �� ح


$ إن ا�ّ
X آ�ن ��vرًا ]
	!" وح�ئ2 أب(�ئ!" ا�mیQ مQ أ}�ب!" وأن ت� �J �إّ> م Q	 R<ُا Q	ا ب�*�

  .)٤٠()وا���|(�ت مQ ا�(W�ء* رح	�ً� 

 KV� أو F=ة أو ب�	�
� أو 0	%N Fت#( ض� �P	(ت م�Y� Fء م�-+ �	
وآ�ن �� ا��ه

�� F/� ء آ�ن�-+ F0 ر�%Jوردت أ �Nرج& إ�2 ت-)� رج�ل ، و Fآ*� مrب FّوجI!ی ، 

وN$ واح� ت-)� أزواج وآ�ن ��ی/. �/Kا ا�Iواج ا�. ه� +[�ح ا��هh ، وا��هh م� 

0
2 أو��ط م)Iو��  G	� �i!#ادر، وی�Pا� Fث�ث� إ�2 ت-)� رج�ل ، +). آ�ن م F	ب

ویKJb مF ا���ّو+�ت ا��ا��یP	� ا�#�ی�� F0 ا��
{ ا�-�م�ي اورآ�ج	P� . اج!��0	ً� 

�ر مP( هKا ا�Iواج ، م�� ی[�} F0 وج�دM �� أ+N G) م.ق ٢٣٧١(ا��!��2 �� 0�م 


F0 �P هKا ا�)/� مF ی�ج( iً� ، و�. ی	ا���م +/�ئ M�/+r� ،�ًEأی Fأراض� ا��ا��ی

 .+-%G ا�#�ی^ إ�2 زواج ا��هh إ3ّ +�درًا 


� ا�P#�د �� ا��ه
	� إ3ّ �� ا���ن ا�!�ری� م*& م[�، وب!%( ذ�{N أم� �(	%lو ;


�� آ�ن ُی-!)�N G+ا�ب& أ Fم/� ا���أة إ3ّ �� م*& م[� ، �/� �� ا����^ م �� �#Pا� &

 ./��N Fًا مKJأ �ًN�	� �/و��� ا�� ، �g�J : &/� ا�ب	/� َم/َ�ه� ، أي ��ق إ�	ق إ���

 2
ا�!� ات�#�ا 0
2 أن ت[�ن َم/َ�ه� ، وی-�	G ا���م ا�i|�اق ، وآG+r �0م� 0

���0 وت)/�M بG وو��ئG� G، و3 ی-ّ�	�g Gق ا�Iوج �� ا�!IامG ب
�ازم ا�Iواج ا�

 . ٢٤ ـ ٢٣: ا�P-�ء) ٤٠(



 )٤١(ا���م ب�'ج� إ3ّ أج�ًا �/� 0
2 ا�!Iام�ت/� ب�*& ذ�{، و�	� أج�ًا 0
2 ا��%�ض)�

 �ًY	ّ�ع �/� ش� .، وإU G!#�!�3 3ّ	� ا���0	� أیEً� ، و�. ی

 

 ج	� �� ن�V ا���ما�4	��م� ا�hو

ومّ� ا�[�م N F0	��م� ا'ب �� ا��ه
	� وأ+G ه� ا�Kي آ�ن ی#ّ�ر مi	�ه. 

وی!�2�ّ تIوی/. ب�J!	�رM ، ت%)ً� ��-�ب�تG ا��g�V بG ، وأن أم� ا�%P$ آ�ن ب	� وا��ه� 

 Fم� �� ذ�{ م pوواض ، ^l�Vا� �/%=Vی ./Pا+/� أو أ�0�م/� وم�Jإ �	ن م�ت �%�� ،

0
2 ح#/� �� ت#�ی� مi	�ه� ب�P-/� وح�ی� إرادت/� واJ!	�ره� ح�ود وN	�د . 

و�� ا���م اتKVت N	��م� ا��ج& 0
2 ا���أة وض)/� ا�#�+�+� ب�P ا�ی� 

أي  )ا��ج�ل Jّ�ام�ن ]
: ا�(W�ء(: ا��اب)� وا�*�ث	F مF ��رة ا�P-�ء ب#��G ت)��2 

�%P�ت ، و3 ا�J3ُة 0
2 ا�ب�ء Nّ�ام�ن 0
2 ا: ا'زواج 0
2 زوج�ت/. ، و�. ی#& 

ا'�Jات ، و3 ا'�0�م 0
2 بP�ت ا�J3ُة ، و3 آ& رج& 0
2 آ& ام�أة ، وإ+�� 

 .ا'زواج 0
2 زوج�ت/. 


��ت 0
. ا3ج!��ع ا���ب� وتPi	�G ا��!�)�ت إ�2 ا�HP�م =iوح-^ م


2 ا'م�م� ث. ا�HP�م ا'ب�ي ، ت�ج( ا�#	��م� ا��ه
	� إ�2 ت#�م ا�HP�م ا'ب�ي 0

اH+3�م ا'م�م� ا���!�ض ��ب#ً� ، وب���#�ر+� وا��#�ی-� ا����iP �	�� ب	F ا�#	��م� 

ا'ب�ی� وا�Iوج	� �� ا��ه
	� ، وب	F ا�#	��م� ا'ب�ی� وا�Iوج	� �� ا���م ، ی)�ف 

 ا��iP} أن ا���ی)� ا��3م	� �. تbآ� م�

�	
 ، ب& هKا ا�#�ل مF)٤٢( آ�ن N�ئ�ً� ��ب#ً� �� ا��ه

 Fی�� .ج�ه
	� ا�#�ن ا�)

وا����وض أن أح[�م ا�=%�ئ( ومH�ه�ه� ه� أg& ا�#	��م� وم-U�ّ/�، وذ�{ م� 


: ب*l(: وردت ا�ش�رة إ�	G �� ا�ی� ا�[�ی�� [ "Ou*ب X
، و3 ی!��& )٤٣()ب�� �2uّ ا�ّ

ن ا�[�ی. ��ء ت�-	� ب)s مG-�+ ^i+ F �!�-	� ا�#�~ن ا�[�ی. ب�رائG ا�#�~

 2
0 GN�ّ�!م� ب��	ا��ج& ب��# �	iVي ، ��ّ-� ت�ا�%��ی�، �� ا�#�ن ا�-�ب( ا�/

ا�)#& وا��Iم وا��أي وا�#�ة وا�/�د ، وآ��ل ا��iم وا��iة ، وا�P%ّ�ة «ا���أة بـ 

�)� وا����0 ، وا��/�دة �� ا���ود وا����V وا�م�م� ، وا'ذان وا�V=%�، وا�

وا�#i�ص ، وتE)	} ا��	�اث ، وم
{ ا�P[�ح وا�=�ق ، وإ�	/. ا3+!-�ب ، وه. 

� ا�u/P ا�-�ری�) ٤١( . ٢٨ ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي ��


� ا�u/P ا�-�ری�م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)) ٤٢( . ١٨ ص ٤١ا�)�د : 
�ي ��

 . ٣٤: ا�P-�ء) ٤٣(



، �/& مF ا��)#�ل ا0!%�ر ا�)��ئ. مF ا'�%�ب ا���ج%� »أ�g�ب ا�
�2 وا�)��ئ.


#	��م� ؟ أ3 ی[�� هKا د�	ً� 0
2 ا��
h ؟ �. 

P0 ول ا�ی�I+ ^%� �� G	
0 o�!وا�� Mول آ�� أوردIPب أ�%�ب ا���gأ �

� ا�=��� 	��� ت�-	� ا�!%	�ن F0 ابF ج�یp )  هـ57٠م (ا���-�ون ، ومP/. ا�

�ءت إ�2 ا�P%ّ� ت
!�� ا�#i�ص� Gدة ، أن رجً� �=. ام�أت�!Nوا�-ّ�ي و F-٤٤(وا��( 

+�I$ �� �)� بF ا��ب	( «: �� م�( ا�%	�ن F0 ا�[
%� N�ل و+#& ا�=%��� . 

 ��
+�I$ �� ج�	
� بP$ 0%� ا�ّ
G : وF0 أب� روق . وام�أت���J G بP$ م��� بF م-

+�I$ �� �)� : وF0 م#�ت& N�ل . بF أب� أو�2 و�� زوج/� ث�ب$ بN F	� بF ش��س 

 F	ری�i+'ا �	أب� زه Fزی� ب $P%� ب	ح% G( وام�أت	ا��ب Fب ، �/�=
� G	
�Iت 0+ ،

أ��ش!G آ�ی�!� �
=�/� ، �#�ل : ��+=
#$ إ�2 أب	/� ، ��+=
o م)/� إ�2 ا�P%� �#�ل 

 �%Pا� : MKه G	
0 G
�!#!ّ� مF زوج/� ، ��+��i$ م( أب	/� �!#!� مI+r� ، GPل ا�ّ

0
	G و~�G(، �#�ل ا�P%�) ب	P/��(ا�ی� �� مP( ا�#i�ص  n2 ا
g( : »أم�ًا ، أردن� أم�ًا وأراد X
 ا�ّ

 �	R X
 .)٤٥(»وت� ا�ی�ارج*�ه�� �mOا ج+�ئ	2 أت�ن� وأنhل ]
ّ� هtm ا`ی� ، . وا�mي أراد ا�ّ

���ی� ش0�ّ$ �� م�ل حo ا��ج& �� ض�ب ا���أة 3 م=
#ً�، ب& ش�ط ذ�{ 


��زه� و�0م آ��ی� ا���0 وا�/� ، وا���-�ون وا��#/�ء م!�#�ن 0Pض�ب ب G+2 أ

� �	� ض�ب ت)Kی^ ، ب& ض�ب تrدی^ ���iل ا�=��0 	!Pم%ّ�ح ، �/� �� ا� �	U

، ���ی� إذن أب�ح$ �
�ج& )٤٦()�jن أo*(!" �� ت+��ا ]
	QO �+	ً� إن ا�ّ
X آ�ن ]
	ً� آ+	�ًا(

 �/	
ض�F ح#�GN ض�ب ام�أتG ومP)$ ا�)[� ، �#� مP)$ ا��ج& أیEً� مF ا�%�� 0

��زه� F0 ح#�ق ا�Iوج	� ، ومF ا�!-ّ�ع رأ�ً� إ�2 + ���Vم �	U ��» ا��واء �J~

( » ا�[�Eا�� �� �مF دون ا�!��اغ و�)G ب����0 وا�piP وا�رش�د ، ث. ا�/

�/	
0 ��
، ی#�ب
G مP( ) ان ت#�ب
G ب���Eب(��P( ا���أة مF ا��)�م
� ب���*& . ات��مً� �

وا�ی� �� . �!�ّرج إ�	G ب)� ا���0 وا�/� ا��ج& مF ا��Eب ا��!-ّ�ع U	� ا�

م�رده� 0!%$ 0
2 ا���أة �� م=��%!/� مF زوج/� ا�#i�ص ، و0!%$ 0
2 زوج/� 

 }�Kآ �	أ� ، ��/P	ب �ً��i+را20 ت�ّرج ا���ات^ ، ا �N F]ب إن �. ی�Eإ�2 ا� G0�ّ-ت

 ! .؟

��ز ،Pم� وا���	ه� ا�#�H�� �	
	iت� �	P	P#ت �(l�N ص�i+ و�)�م ورود {
!Jا 

 Mأم� F�ّEإذا ت ��	�0 ا��ج& ��l 2 ا+!#�ض
0 ./N�ب)� ات� ، &	g��!ا��#/�ء �� ا�
 . ١٨٩: ٣ا�!%	�ن ) ٤٤(

 . ٦٨: ٣م�( ا�%	�ن ) ٤٥(

 . ٣٤: ا�P-�ء) ٤٦(



0
2 ا�%��ء وا�I+2 ، أو یrم�ه� ب!�ك ا��iة، و+-u ا��Iا��  �/
م)i	� ، آrن ی��

ا�P[�ح +�ع « : g	�� م�
#� �/� ض�F ~دابG �� آ!�ب ا�P[�ح مF ا�ح	�ء ح	N y�ل 


(� ، G� �#	Nم�� 3 رّق ، �/� ر �/-�+ �� �/Pم ^
l �آ& م �� �ً#
	/� l��0 ا�Iوج م=

 G	� �	i(م«)ا���أة ��ى )٤٧ �	ث�ًا ب�و+r!م �#
، و�)& ا��Iا�� وض( هMK ا�i	�� ا���

 ، �� یIر )٤٨()و> تhُر وازرة وزر ُا�Rى(: ب)s ا�
��ی	F ا�#�م�ء ، أم� ا�#�~ن �#� N�ل 

 ، �#
ا�#�~ن وا���م وزر ��� ا�)�ب ا�#�م�ء، و3 م� تrث� ب/� مg F	� ا��Iا�� ا���

 G+��%� G��N .ا�#�~ن ا�[�ی Fم G	

Q �� أن�QOW (: وی[�	P� ج�ابً� 0*� ��	� "!	
�� ج(�ح ]

�#�ل ا��i&، إن �. ی[F هP� ، و�	� ا��Iا�� آ& ا��#/�ء ، و3 �!�اM ه� ا)٤٩()ب���*�وف

 أ�Nب 

 .إ�2 ا�/Iل


)ّ�م� ا�=%�l%�ئ� � �J~ 3ً�N )�!-P
وإذا ا�!�)P� إ�2 هKا ا�#�ل مF ا��Iا�� ، �

و�	-$ N	��م� ا��ج& 0
2 زوج!G بrن «: �� ت�-	�M ا��	Iان ، �Pّ!%( أح-N ،��/P�ل 

أة �� ح�� ح#�N/� ا���دی� 3 تK�P �/� �	�� ت�
[G إرادة و3 تiّ�ف، و3 أ3ّ ت-!#& ا���


� ، ب& م)P�ه� أن g/� ب�#�م�ت/� ا���	إ� &g�!وا� �/P0 ، وا����ع �	وا3ج!��0

�/	
0   �� G!%	U رًا ، وت����Eب���%�ش�ة وا�3!�!�ع ح h%ی�ت ��	� G0أن ت=�و

تG+�V بrن ت�ّ!( U	�M مF +�-/� م� �	� �G مP/� ، و3 تG+�V �	�� وض)G ت�$ ی�ه� 

G��م Fةم�	ا�� �� G	
0 �/=
���|����ت J�ن �ت (: ا���IP	� وا�Iوج	� ا���!�آ�    و�ّ

X
 .)٥٠()ح��V�ت �
�	K ب�� ح�~ ا�ّ

 2
وحo ا�Iوج �� �lق زوج!G �	� مF ج�
� مH�ه� N	��م� ا��ج& 0

G٥١(ام�أت(Gت�(ت��ی Fو3 م ،)٥٢(./��#� &#!-م oوإ+�� ه� ح ،)ا�-�م ./	
ا�,�ق «  : )0

 .)٥٣(»ا��ج2  ب	�

 

 

 ا�,�ق �� ا���م

 .إح	�ء 0
�م ا��یF، آ!�ب ~داب ا�P[�ح) ٤٧(

)٤٨ (�l�� :١٨ . 

 . ٢٣٤: ا�%#�ة) ٤٩(

 .  مF ��رة ا�P-�ء٣٤، ط ب	�وت، وا�ی� ٣٤٤: ٤ا��	Iان ) ٥٠(


� ا�u/P ا�-�ری�) ٥١( .٢٦  ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي ��

)٥٢ (oر ا�-�ب�i١٨: ا�� . 

)٥٣ ( �(	� . ط ~ل ا�%	$٤١ ب�ب ٩٨: ٢٢و��ئ& ا�



وآ�� N	� ا���م N	��م� ا��ج& 0
2 ا���أة ، آ�K{ �. ی!�ك حّ#N�l �� G/� ب� 

ا���ُء آّ
�� آ*� N	�دIّ0 M «: ح�ود وN	�د ، ب& N	�M ب#	�د �0ی�ة تKّآ� ب���*& ا�-�ئ�

Mد أن » وج�د�و�
��ی� +�-/� ، �
. ی!�ك ا�=�ق �)%� ت#( ب��د ا�!��ث بG ، أو ب�

أ+$ 0
ّ� ، أو ;/�ك «: أو أن ی#�ل �/� �� ��رة EU^ أ+$ o��l، : ی#�ل �/� 

0
� آH/� ُام� « �	
و�. ت[F ا���أة �� «�!��م 0
	G ، آ�� آ�ن 0
	G أه& ا��ه

، ����3م �. ی[ّ�س �� )٥٤(»ا��ه
	� ت!%�دل هKا ا��o م( ا��ج& ، آ�� أوه�G ا��اه.


�ج& ه� G0ی#ً� ش��l ر�/Hآ��رة ا� G	
Kا ا3+=�ق ا��ه
�، ب& حّ�مG وأوج^ 0

 .م�l Fق ت��ی� رN�ب ا'رNّ�ء ا�)%	� وا�م�ء ح-%ً� �ّ
G ت)��2 

 �� �ًEا�=�ق أی oح }
هMK +#=� ، و+#=� ُا�Jى ه� أن ا���أة ه� ا�J3ُى ت�

N F	� ا�!� ب g	�� ا��V��)� ، وی-!�P هKا ا��o �	�� ی-!�P إ�EN 2	� زوج� ث�ب$

G� $��Nو G
ی� ر��ل ا�ّ
G ، ث�ب$ بN F	� م� أ0!^ 0
	G �� «: ج�ءت إ�2 ر��ل ا�ّ


o ، و�[�P اآ�M ا�[�� �� ا���مJ 3و Fء ، » دی�P-ً� وه� ح�	وآ�ن ث�ب$ دم ،

 �%Pا� �/�r-� : » ؟ X 4ح�ی X	
[ Qأت�ّدی $��#� : .(+« G� ل�Nو G
اM�0�� ،  :» 2+J ر��ل ا�ّ


�O4� ت,
	�4ا���ی�4 o2 ذ�{ �#�ل ت)��2 »و
و> ی�2ّ �!" أن (:  ، و+ّ� ا�#�~ن ا�[�ی. 0

تmRLوا م�� �ت	 ��هQ ش	Eً� إّ> أن ی���� أّ> ی4	�� ح�ود ا�ّ
j� Xن �R " أّ> ی4	�� ح�ود ا�ّ
X �� ج(�ح 

Xا� �ت ب ��	� ��O	
[()٥٥( $%Uم/�ه� إذا ه� ر F0 زل�P!ا� �/P]وأ��دت أن ا���أة ی� ،

 ، GPّ��ه� مPج�د م� ی�� )
V��ب oج�از ا�!��ی �ً	/#� �/Pم h%P!-وا�� ، �/N�l ��

 &gأن ت!��& وت�ا �/P]م/�ه� ، وی� F0 �/ز��P!ب �(��Vا�� ^
�	�[P/� أن ت=

�/�	0  G(م. 

�/	
0 �ً#	ّEى ، وه� أن ی[�ن م�Jك ح��� أ�Pى ا���آ. أن وه�	� ، �/� �ً���; 

 �/N�l 2
0 G�Uی�. 

 ^Uب����أة �/� آ& م� ت� Gوت�ج� ح��� ث��*� ، وه� ش�ط ا��ج& �� 0#� زواج

0
	G إ3ّ ش�lً� یV��} ا�[!�ب وا�-�P ، ومGP أ+G اذا تIّوج  �/-�P� Gl�!��	G ، وت


ّ=	� GP0 y��& ث	آ�!� GP0 �
0
	/� �/� وآ	
� GP0 مKP ا�ن ووآ	 �	ّV!!� ، GP0 �/#

 G2 0/�ت
ب�K{ ب	F اi�+3�ل وا�!��ار اتi�ل ح%�ل ا�Iوج	� وا�P[�ح وا�%#�ء 0

 G!وذّم . �J~ �		Vأّي ت �	و0�� .هKا ه� ا�!V		� ا����0 ا��ح	� �/� مF دون م

 oح Fم G+2 ا��[�ة ا�-�ئ�ة ح�ل ا�=�ق وأ
وا�ن ب)� هMK اP� ،���l3� أن +�ّد 0

�Nو ، Mا��ج& وح� �iN ى إذا�]� مّ� بP� ��ب#ً� أن ا���م أ0=2 ا���أة حo ا�

  ٢٦  ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي) ٥٤(

 . ٢٢٩: ا�%#�ة) ٥٥(



 ، }�K� �	ئ�EN ر�( د�0ى M�(ز ب�ا�Iوج F0 واج%G ا�P-� ووض( حّ�ًا أ2iN ی

 &��
� ح�Eًا ، وی	� F	(أرب Fأرب)� أش/� ���ًا أو أآ*� م Fوه� أن ی!�آ/� أآ*� م


^ ا�!��l �/� ّ�ز .یo �	/� حo ا��[�ى ح�3ت ا�)I وا�)�Pّ ، وی

ی�اه�   3  أم� إذا أراد ا�)Iل، زوج 3 ی�ی� ا�+�ب م�N�0 F جP-	� م( ام�أة م�

FY� ����g ت[�ن ُام أو3دM ـ وا��#�iد ب��)Iل أن ی#Kف J�رج ا��ح. ��P( ا���& ـ 

 �(	�و�N أNّ� ذ�{ جّ& 0
��ء ا��Kاه^ ا���م	� ، �����#o ا��
ّ� مF آ%�ر �#/�ء ا�


�ج& ، واش!�ط أن ی[�ن ب�ت��ق �� ا�#�ن ا�-�� M�ّNي �� ب�ب& ا�)�اق ، أ�ب( ا�/


G مF أه&)٥٦(ا�Iوج	F ورض�ه��%N Gوأب�ح   F	
ا�-�P ا��Iا�� ، ورّد 0
2 ا�#�ئ


	� ا��#/�ء �� � ، G	� ی��%+ yروی$ أح�دی �Nو ،Gئ�	إح Fح م�]Pداب ا�~ �� Gب!��ی�

Kه Gوف ، آ�� أوه��Hب��ا0�ة ا� G/.، و3 ی)ّ���ن أح[�م	ن +%ّ����Vی ��r-ا�� M

، +). ، ی�P( ا�ج/�ض ب�ت��ق ا��#/�ء ب� �Jف �	�� ب	P/. ، �/� مF )٥٧(ا��اه.

 oی/. ، ب& ح!2 �� ��ب�� �/	
0 )� .ا'دی�ن ا��/	� ا�-��وی� ا3ح[�م ا����N	� ا��

  )٥٨(واش!�اط ج�( مF �#/�ء ا���م أن ی[�ن ا�)Iل ب�ت��ق ا�Iوج	F ورض�ه��

مّ� ، ی��( مF م[�+� ا���أة إ�2 م-�واة ا��ج& ومG�ّ�i ، ب	�P� �� ت�آP� هKا ا��#G آ�� 

وg)�+� إ�2 ا�	�+�ن ـ ~ب�ء ا��[� ا3ورب� ا����� ـ وج�+� ار�=� ی#�ل �� آ!�ب 

، )٥٩(»ه� ا�Kي ّ0	F ا���آI ا�V�ص �
��أة وا�)%�) ا�=%	)�(إن ا�=%( «: ا�-	��� 

���Kي +�اM �� ت�Vی�ت ار�=� أن ا���أة ُت)�م& ��یG آ��)%�، �� م!�( 0%�دي 

م!�اJ& م( م!�( ب�ائ� �� م!�)�ت U�ب�ة ت��F �	/� ا���أة حّ	� م( زوج/� 

أم� ا��ه
	�ن مF ا�)�ب �#� آ�+�ا ی�ّ�دون 0ّ�ة ا'رم
� إ��P� 2 ، ت
Iم . ا��!��2 


#� و�Iوم ب	!/� ، وآr+/� 0#�ب� �Vا� �P�Vب ا��	و�%� ا�* �PیIب ا��P!ا���أة ب�ج �/	

م)ّ�ض� F0 د�P/� م)G �� ت
{ ا��!�)�ت ا���ب�ة ، وآrن 0
	/� �Nرًا مF ا��-bو�	� 

 �P� $	%م ا�Iواج و�Iا� F0 ع�P!ب�3م ، M2 ا���أة أداؤ
0 F	ّ(!وج ا��!��2 یIا� F0

�F ا�*	�ب وإهJ�0م وج�د م( �%� أ Fآ� مr!ّ�د ا��� �Pا�)ّ�ة ه $-	
� ، �PیIل ا���


)�ة . ح�& مGP ��ی/� � �	
 .أج& ، ه[Kا ُأEJ)$ ا���أة ا��ه


)ّ�ة ، و�[F �0ة ا��=
#� ث�ث� أش/� ت#�ی%ً� � ��
وآ�K{ ُأEJ)$ ا���أة ا��-

 هMK و�0ة ا'رم
� أرب)� اش/� ، و�	� 0
2 ا��=
#� N	� یIی� 0
2 �0م ا�Iواج ��
 . ١٩٧: ا���i!V ا�P��( مG#� F ا���ائ() ٥٦(


� ا�u/P: م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي) ٥٧( . ٢٩ ص ٤١ا�)�د : ��

ت!P�ول أ�Nاص مP( ا���& ح!2  ؤی�ح� هP� أن ب)s ا�)
��ء ا��!�JrیF آ��-	� ا��Vئ� وا�-	� ا��iر أب�ح� �
��أة أن) ٥٨(

}�Kوج بIو�� �. ی�َض ا� .F	���iج ا��/Pراج( م. 

 . ب!�ج�� أح�� �=�� ا�-	�i�٥&  ١آ!�ب ا�-	��� 3ر�=�، ب�ب ) ٥٩(



 �
وا�#�i مF هKا ا�#	� ا�!rآ� مF آ�ن . ا���ة ، وه� +�� ا�#	� ب�iVص ا'رم

 G	ا�����د إ�2 أب �%-+ F	ّ(!ح!2 ت ، �/P0 2��!أو ا�� o
ا���أة ح�مً� مF زوج/� ا��=ّ


h م( ا�Iوج ا��ی� !Vو3 ی . ، �#
0
�U 2ار ا��= �
وu��0 �N ا���م �0ة ا'رم

0
2 م �/��ة ا�)�ة ، وPPN/� ب��!rآ� مF ;/�ر �0م�ت ا���& ، ��+/� ��ى زی�دة ا�

إذا آ�+$ ح�مً� وو��ت ت[�ن �� ح& مF ا�Iواج ب��J ��ر ا+!/�ء م�ة ا��P�س إن آ�ن 

0��ة أی�م، وم� زاد �� ح�ج  ، s	2 �!�ة ا��iNا Fس ، و3 ی[�ن اآ*� م��+ �/�

0
	/� ، �/� ا�!��ض� ح!2 و�� آ�+$ آ*	�ة ، �� مKه GP$م	ا�-�م(^ أه& ا�% ./	
0( ، 

��'رم
� ُت)�2 مF ا�![��ل ا�)�ة إن و��ت ، و�N ث%$ هKا ب�N �P~+� �� ا�ی� 

 G+��%� G��N �� رة ا�=�ق�� F(: ا��اب)� مQO
 )٦٠()وُاو>ت ا3ح��ل أج
QّO أن یQ*u ح�

yا�#�~ن وا���ی �� �	ب���3دة ، و� �/!Pأي إن أج& ا�)�ة ی ، G	� �J~ �+ �P-وا� 


� م�ة ا�)�ة ا��ه
	� م�P� F إ�2 ّN �N )ی��N	�د زائ�ة 0
2 �0ة ا'رم
� ، �/Kا ا�!

 M�]م-!�%� ی FPب إ�2 ~داب و��Pإ3ّ ا� ./
أرب)� اش/� ، ب� N	�د زائ�ة ا�Iام	� ، ا�

�� ، وه� أآ%� ; ت�آ/� و3 ی��م Pا� F-م��� ح �	�
��� ج�اه� ا�[�م �

0
	G ا�-�م(��#G ا��	)	� ، ی�رد ا���b} أح�دیF0 y ا�م�م ا�i�دقم���0�ت ا( I	 ت

أي أ3ّ ی[�ن مF +ّ	!/� و�iNه� اض/�ر زی�U� �/!Pاء (�
�)!�ة أن ت!IّیF ��	� ری%� 

، وأن ت�Vج ب/� مF ب	!/� ب& داره� ، U	� م��وط ب�Eورة ، و�[GP م[�وM ) ا��ج�ل

0
	/� أن ت
Iم م�IP/� ح-^ ا�)�دة ا��ه
	� ، وإ+�� )٦١(ب�	� ض�ورة ^ ، �� ی

 .)٦٢(ی-!�^ �/� ذ�{ وت�Pب إ�	G ب�	� ا�Iام ووج�ب آ�� أوه. ا��اه.

و�N أورد ا��-��r وا��[. ا���#o ا��
� آ�K{ �� آ!�ب ا�P[�ح مF ش�ائ( ا���م 

 �Pب Fم ��Kت#�ی%ً� ، �/� �0ب� ُه F	+�#ا�=��� ب �	�، وه� وإن آ�ن م!�Jrًا F0 ا�

 &gأ Fا ا��[. ا��#/�ء مK/ات/. ب Fل م�N G0
2 ج�ازه� ، �
. ی! �ّ+ �Nی& ، وKُه

أن ا���س أ�Nب إ�2 هMK ا3ُم�ر �ب�ح!/. �Nی�ً� ��ر�� ومP/. ا�=��� ، ب�0!%�ر 

����#/�ء ا��	)� مF أg& �0ب� آ�K{ 3 . )٦٣(+[�ح ا����رم ، آ�� أوه�G ا��اه.

ی�E#Pن هKا ا��[. آ�� أNّ� بG ا��اه.، وه& ی)!%� أئ�� أه& ا�%	$ مF ا�%��N وا�i�دق 

آّ� ، و�[F ا���ی)� ا���م	� تP�E$ أح[�مً� ! مF ا'0�ج. ؟)0
	/. ا�-�م([�;.وا�


� ا�[
�� ، وتP�و�/� ا��#/�ء أح[�مً� إ�/	� ح-^ 	
N-�رة و	م G!م��ر� &(
�P ت�

 . ٤: ا�=�ق) ٦٠(

 . ٢٧٩ ـ ٢٧٨: ٣٢ج�اه� ا�[�م �� ش�ح ش�ائ( ا���م ) ٦١(

)٦٢ (u/Pا� �
 . ٢٠ ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي ��

)٦٣ (u/Pا� �
 . ٣٠ ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي ��



ا'د�� ا��#/	� ا���0	� ، ذ�{ أّن ا���ی)� آ%�$ ا���یIة ا�P-	� ب�#�ار ا�[��ی� ، 

�	0�� ب�� ی��ث& ا��*& ا3ج!��0	� ا�i���� ، وا���ی)� ب)� وأf� �/!(EJرادة ا�

 �P!-ا تKوا�[%$ ، +). ، ا�2 م*& ه �	-$ ش�ی)� ا��ه%�+	ش�ی)� ت�ازن وح[�� و�

 �/0�EJو�0م ا �	-PهMK ا'ح[�م ا���0	� ، 3 إ�2 ا�!�اض أو�	� ا���یIة ا�

 .)٦٤(وآ%�/� ، آ�� أوه�G ا��اه.

أج& ، إّن ا��E�رة ا3ُورب	� ا+=
#$ مF أّو�	� ا���یIة ا�P-	�، و�0م ا���ج� 

 Fآ� ا��اه�	ا�=�ر ا'م &Uرادة ، وت�f� �/0�EJأو ا �	إ�2 آ%�/� ب���*& ا3ج!��0


�ج�ل � �-PمF ا���ب		F إ�2 م�ى أن أدرج�ا �� �Nا+	P/. أح[�مً� ت!)
o ب���Kوذ ا�

P-�ء ، أض�	$ 0
	G +�� ا���0	� ا�#�ئ�� �� ا�Iواج ا����0 ، ب	�P� ا���ی)� وا�

0
2 هKا ا�
�ن مF ا����ر�� ا�P-	� ، ��ن آFّ +-�ًء �)
	/F حّ�  ^N�(ت �	ا���م

 �Yم K	V�!ا ����0ام، وإ3ّ ��ّ� ا��%Nة ، وإن آ�+�ا رج�3ً أو�
ا��-�ح#� ، ث��+�ن ج

( ا�Iوج� و�� ب�ض�ه� ، �#� ات�#$ ا�[!^ ا'رب)� أم� م��ر�� ا��Kوذ م. ج
�ة 

 s(و�� أّن ب ،Gي ;�ه� �� ت��ی��%+ y2 ح�ی

�iوق وا�[
	�P وا�=��� 0�

 Mی�ة ، و�. ی�!�م���0
2 ا�[�اه� ا� M�
ا��	)� وم)/. ب)s ا����[	� مF ا�-�P  ح�

 Fأ�0ل م F		ا���ب �	+�-Pإذا آ�ن ب�ض�ه� ه� ، وم( ذ�{ وه. ا��اه. أّن ج �	+�-Pج

و�� أ+/� ب/Kا ا��)�ل �!�$ ب�بً� أو�( «: هKا وه� ی#�ل . '+/� ت). ا�-P	F ; ا���م 

 .)٦٥(»ا'ول �
)�ه�ت ا�P-	� ، و~�Jه� وب�ء ا�ی�ز ا�Kي ه� م�ض �Uب� �� ا��#�م

�)�ا �� أح[�م ا�P[�ح ، وی�� &J	G إب�ح� وأوه. هKا ا��اه. أّن ا��	)� �g�J ت�

ا��!)� ا����م� U �P0	�ه. ��V���� ��0 بF ا�V=�ب �/� ، وأحّ
�ا ِج��ع ا�َ�/� 

، وا��#	#� وا��اN( أ+G م��م �� آ& )٦٦(�
�اري ، وه� م��م �� ب#	� ا��Kاه^

�H ا��ری� ا�J3ُى إ�2 �0رة م*
/� ، ب& ح�م� ا��طء م( وج�د ا��Kاه^ ، ب��م� +

أم� إب�ح� ا��!)� �!!%( أد�!/� ا���0	� ا����وح� مF ا�[!�ب . +�;� ~�J م�ّ�م 

}�K� ة�(�ُآ�� ش�ح$ �� ا�[!^ ا� ، �P-وا�)٦٧(. 

 

 إرث ا���أة �� ا� ��ی/ ا���م�


� ا) ٦٤( . ٣٠ ص٤١ا�)�د : �u/Pم#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي ��

)٦٥ (u/Pا� �
 . ٣١ ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي ��

)٦٦ (u/Pا� �
 . ٣٠ ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي ��

�[	[� ا�%��ادي وآ!�ب �#G راج( آ!�ب ا��!)� �
-	� ج)�� ا�)�م
� وا��!)� وا�g3ح ا3ج!���0 �
���م� ت��	o ا�) ٦٧(

� أح�� ا��ائ
� وأg& ا��	)� وُا��g/� �[�ش} ا��=�ء	�وا��!)� ب	F ا�-�Pّ . ا��PN �� �PاتG ا��Kه%	� �
�آ!�ر ا�

��Pا� �
 .وا��0�% �
-	� م�ت2E ا�����ي ا'ردب	



ا���م	� ا3ُو�2 ا3ُّم، �� م!�( إّن م%�أ ت�ریy ا���أة آ�ن J=�ة آ%	�ة �
*�رة 

آ�ن ی��ض ا���م�ن ا�!�م 0
2 ا�P-�ء ، �[�+$ ا���أة �� ا��ه
	� م��وم� مGP ، إذ 

آ�ن ا�Kآ� ه� ا��ارث ا��ح	� ، وإذا �. ی[F ب	F ا'و3د ذآ�ر ذه^ ا��	�اث إ�2 

 ��0 F0 p	�iب�ري �� ا���	Pي ا��	�بF ا'�0�م، آ�� أ�Jج م-
. بF ا��ّ�ج ا�#

وا�ّ
G إن آP� �� ا��ه
	� م� +)ّ� �
P-�ء أم�ًا ، ح!2 أ+Iل ا�ّ
� G	F/ م� «: ا�V=�ب N�ل 

.-N �م F/� .-Nل وI+٦٨(»أ( Fب� �)� ب��iا� &!N y	وذ�{ �� أی�م م)�آ� ُاح� ، ح ،

 ، F	!Pب {
ّJ( و	ا��ب ، �ًY	اث/�� و�. ی!�ك �/�� ش�	2 م
�ء 0ّ�/�� وا�!��0 2�

�%Pءت أّم/�� إ�2 ا���)G�~و G	
0 n2 ا
g( �� ء�� ش�آ	� ، ���!�/
/� إذ �. ی[F م-%�Nً� ب

 G� ل�N0� �0/�� و�� ، yی� ا���اری~ $�I+ Kئ�P(� ، }ذ� : » i[وأ ، Q	5
أ]i اب( � �*� ا�5

d
 .»أّم�O� ا�Q�5 ، وم� ب�4 �

 �	0�Piا� �E/Pا� �i0 2!ر ا���=2 ح�i(ا� �� �	ا +�ى ا���أة ا3ُوربKوآ

��� ب�ی=�+	� آ�ن یKه^ ج�	( ا���روث إ�2 ; ا�[%�ى م��وم� مF ا�رث ��0مً� 

ا3بF ا'آ%� ، �
. ت[F ُت��م مGP ا�%P�ت �#h ، ب& ح!2 ��ئ� ا�%P	U F	� ا'آ%� ، 

ش�ی)� ُاورا�U حo ا�رث �
%P$ و�P0 ا�-�مّ		F ا�#�م�ء وا�-�م�ّی	F أ0=$ 

 F	l��و�� ش�ی)� ح��راب� . أن ت[�ن وح	�ة وا��ه� ، و0�زب� ب)� �. ت!Iوج : ب

آ�K{ ت��م مGP ا��!Iّوج� ، وإ+�� ت�رث ا�)�زب� ، ب	�P� ح�i ا��	�اث �� ا���م 

 Fت م�P%ا� �iإ3ّ أّن ح ، F	وجI!ابً� ومI0ا ، F	Pت وب�P)ً� ب	و3د ج��� �
ش�م

 .	�اث +i} ح�i ا�%P	F ا��

ـ   وأم� م-��r إ0�دة ا��HP �� هMK ا���i ـ م( ت=�ر ا��!�( ا���م�

 G#ل ا���gُا �� �HPی .� Fم M�HPوی G(N�!ذ�{ ، ��+�� ی �� F	ن م!-�وی�-P�	[�ن ا�

 Gا���م ، �� ی)�ف م�ه� أد�� ا'ح[�م �� ا���م ، و3 ی)�ف م� أج�ب ب ��

F0 ء ا���م�	ا ا�!-�ؤل ا�#�ی. أو�Kه . 

« : �#� روى ا��iوق �� 0
& ا���ائ( ب-F0 M�P ه��م بF0 .��� F ا'ح�ل N�ل 

م� ب�ل ا���أة ا�E)	�� �/� �/. واح� و�
�ج& ا�#�ي : N�ل �� ابF أب� ا�)�ج�ء 


: ا��ج�ل ا�(��4 : �#�ل)0
	G ا�-�م(�Kآ�ت ذ�{ �
i�دق: ا����� �/��ن ؟ N�ل ا'ح�ل [


� وJ�*دوا��O
d�m ُج*�O� X� 2�ن و�O� �O" :  ، وU �ّ0	�ه� وN�ل ا�� ، �O	
[ tmه p	و�«.  


i�دق« : وروى �	G ب-F0 M�P 0%� ا�ّ
G بP� F�ن N�ل � $
N)ا�-�م G	
0( : �
'ي 0

  .»��� ُج*O� 2� مQ ا�|�اق : g�ر ا��	�اث �
Kآ� م*& ح� ا3ثP	F ؟ N�ل 

)٦٨ ( .
 . �g٤:١٤٠	p م-



�P� Fم��� ب G	Jأ F0 M�P-ب G	� آ!^ إ�2 ا��ض�وروى G+ا�-�م(ن أ G	
ب�-�ئ&، )0

 G

� إ],�ء ا�(W�ء ن|$ م� ُی*,: ا��ج�ل مQ « : �[!^ إ�	G �	�� آ!^ مF ج�اب م-�ئ[

ا��	�اث ، 3ّن ا���أة إذا تhوج1 أmRت وأ],�ه� ا��ج2 ، �
d�m ُوّ�� ]
	X ، و3ّن اُ>ن5: �� ]	�ل ا�mآ� 

�O 4ن� X	

: ا���أة أن ت*�ل ا��ج2 ، وإن اح �ج �� ت%mR إن اح �ج1 �*
	X أن ی*��O� و][ p	و� ، 

X	

d�m ُوّ�� ]� ، X 4�)٦٩(»ه� ب(. 


/� rً=J ، ا+��د ب)s �#/�ء ا�#�ن !N F0 ���و�� دی� ا���أة ، وه� ا�)�ض ا��

!�P ا�iّ�ص ا'ول وا�*�+� ، ومP/. اب� حP	�� ، ب���!�ى ب!-�وی/� م( ا��ج& ، وا�

0
	J �� G=%� ح� ا��داع N�ل  o�!ی} ا����: ا����P �� ذ�{ إ�2 ا���یy ا�P%�ي ا�

، وزاد م-�واة ا'ح�ار و��ئ� ا�)%�د ح!2 مU F	� » ا��-
��ن ت![��r دم�ؤه. « 

�(���0
2 ا�P�س ، وه� ��اء �P0 أب� حP	�� وا� F	�
 ، )٧٠(ا��-
�	F ، ب!)�	. ا��-

�� ح	F ح[. أآ*� ا��#/�ء بrن دی!/� +i} دی� ا��ج& ، وا��ري 0
2 أ�-�P ا�)�م� 

 Fم �Jأّن دم ا���أة أر �P(ی �/�	iP!� G	
مF ا�P�س ه� أّن ا��ی� ه� ث�F ا��م ، و0

GPم {iPو)٧١(دم ا��ج& ب�#�ار ا� ، Fا�)�ام م �P-2 أ�
�P� أن +/�& م� ی�ي 0

0
2 أ�-�P ا�)�م� د�0ى ب� د�	& ، و�P� أن  G+�ی�ا�P�س مF أّن ا��ی� ه� ث�F ا��م ، �

0
	/. ا�-�م(+-�^ م� أج�ب بG أو�	�ء ا���م مF أئ�� أه& ا�%	$( F0 الb-2 ا�
0 

F0 ا����g�P وه� م��g�P إرث/� ، إ�2 هMK ا��-F0 ��r م��g�P دی!/� ، ���-bال 

 F	%و3 ��ق �� ا� ،F	ج�ری� �� ا�%�ب. 

 

 J	� م� *2

 �i(ء ا��/#� s(ب oی� ا���أة ، ��ن ات���� �J~ �	N ا�-�� وه� Fم )Pأم� ا��

ا�)%��� 0
2 �0م ج�از ��� ا���أة ث�ث� أی�م إ�J 2�رج ب
�ه� إ3ّ م( م��م/� ، 

 مF إض���ت ا��#/�ء �� ا�)�i وارت�ب ~�Jون أ3ّ ی[�ن هKا ا��[. مF ا���م ب&

 �. ی�ت�ب�ا �� ذ�{ ، )0
	/. ا�-�م(ا�)%��� ، ��ن ~�JیF مF �#/�ء مKه^ أه& ا�%	$

ج�زم	F بG+r مF إض���ت ا��#/�ء �� ا�)�i ا�)%��� ، وأم� ح[. ا���م �� مKه^ 

 �	�� �.  ��+�� ه� آ�اه	� ذ�{ و�	� ح�م!G ، ث. ا�[�اه	� إ+�� ه�)0
	/. ا�-�م(أه& ا�%	$

تE=� إ�	G ��0ً� أو ش�0ً� ، آ���uّ ا��اج^ إ�2 ب	$ ا�ّ
G ا���ام ح� ا���م ، أم� 

 . ٢٩٤ ـ ٢٩٣: 0٢
& ا���ائ( ) ٦٩(

 . ١٤٣: ١ أح[�م ا�#�~ن �
i�ص) ٧٠(

)٧١ (u/Pا� �
 . ٢١، ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي �� م



> o�]� « : ذ�{ ��ّ!2 �� +/�ه� زوج/� ��+G آ�� ج�ء �� ا���یy ا�P%�ي ا���ی} 

٧٢(»���
�ق �� م*|	� ا�����(. 

 

 أه
ّ	� ا���أة �
�>ی�


2 ( ��� ب
� ر��ل ا�ّ
G«: روى ا�%V�ري وا�!�مKي وا�P-�ئ� F0 أب� ب[�ة N�ل g

G�~و G	
0 nل )ا�N آ-�ى $Pب ./	
�Q ی�
�J kم و��eا أم�ه" ام�أة «:  أن أه& ��رس �N مّ
[�ا 0

�Q ی�
�J kم أ�(�وا   «: هKا ح�ی�g y	p ، ورواM أح�� �� م-M�P :  ، وN�ل ا�!�مKي »

� ا�=��� »أة أم�ه" إ�: ام�	� ، ورواM ا���ا+� �� ت�} ا�)#�ل ب/Kا ا�
�� ، ورواM ا�

ا��3ی� : ، وN���ا )٧٣(»> ی�
�J kم و�ّ	 O" ام�أة « : �� آ!�ب ا��Vف �� ا��#G م��ً� 

ی!/� وجّ�ز أب� حP	�� و3. ا����V أو ا��ئ��� ، وإم�م� ا��iة ، وا�#E�ء: ث�ث� 


#E�ء �	�� ت� pi	G ش/�دت/� ، وجّ�زه� ا�=%�ي م=
#ً� ، آ�� جّ�ز ه� وg�ح%G أب� �

 2

P-�ء ، وی#} ا����ق ا��#/� 0� �(���ث�ر إم�م!/� �
�iة آ�K{، وجّ�زه� ا�

 .، و�� ا�3!�3ل وا3ت��ق م�ل �
�HP )٧٤(ا����V ، إذ ی�!��lن �	/� ا�Kآ�رة

 

 ا���ب

�ن أّن ا�+-�ن ا'ّول ه� ~دم أب� ا�%�� وم)G زوجG ا3ُّم ا��)�وف �� �0ف ا'دی

 أن أو3د ~دم تIاوج�ا �	�� )0
	/. ا�-�م(ح�اء ، وا��)�وف �� �0ف مKه^ أه& ا�%	$

ب	P/. إ�Jة وأ�Jات ، و0
	r� Gو3ده. م��رم/. ، جّ� وجّ�ة وإ�Jة وأ�Jات وأ�0�م 

!�ری� ا��ی�P م� ی
!#� ب��!�ری� و0ّ��ت وأ�Jال وJ�3ت ، و�)& �� هKا ا��#=( مF ا�


=%	)� ب�� �	/. ا���أة �� ا��)�ش� ا�%�ائ	� ، � F	��]Pس آ�+�ا م�Pا0. أّن ا�Iا���دي ا�

أم� م��0ا ا��)�ش� ا�%�ائ	� ���Iّي ا���!�ك ا��)!�د �P-�ء ا���ق ا�#�ی. آ�ن �lیً� 

N'ا�-�ا�0 وا s(ب F/Pم �/Hوإ+�� ی ،�-
� أو ��E�ضً� 3 ی!#-. 0
2 ا�l�0 ، ام�

م�ّ�ة ب���
� مF ا�Kه^ وا���E وا�
b�b وا�)#	o وU	�ه� ، 0
2 ا�u/P ا�-�ئ� �� 

+-�ء ا���ق مF ا3ح!��م ب�=�ء ا��)� ا�!#
	�ي ، آ���ج�ل أیEً� ، م( اJ!�ف 

)٧٢ ( ���=
 . ٤١: ٧ا��%-�ط �

)٧٣ (�ّ%Pب�ب آ!�ب ا�)G�~و G	
0 n2 ا
g ( ري�V%ا� p	�g Fآ!�ب ا����زي م Fم �i	N٦٤، ب�ب٩٠: ٣ا�2 آ-�ى و ،

، وب�ب ا�F0 �/P ا�!)��ل ا�P-�ء �� ا��[. مF آ!�ب ~داب ٢٣٦٥، ح�یy ٣٦٠: �٣!�مKي مF أب�اب ا��!F، مFP� F ا

 .٣١١: ٣، ا��Vف �� ا��#G ٣٥: ، ت�} ا�)#�ل٣٨: ٥،م-�P أح�� ٢٢٧: ٨ا�#E�ء مFP� F ا�P-�ئ� 

� م���م/�ي ش�� ا��یF ا�)�م
� �� آ!�ب و;/� أJ	�ًا ا�P#�ش ا��#/� ح!2 �� هKا، وم�F تP�و�G ب/Kا ا�P#�ش ) ٧٤(	�ا�

 �� �=
وه� ا�[!�ب ا�*�+� مF م-�ئ& ح�ج� �� �#G ا���أة، ی-%#١٦٠���g  ( G(م-!#& ب)�Pان أه
	� ا���أة �!��� ا�-

 �� �HP٢٨٠(ا�[!�ب ا'ّول ا�-!� وا����g .( 



 F	آ� ب�P!ب م( وج�د ا��أU=	� ا��أس ب	F ا��)�ب +-�ًء ورج�3ً ، و�)ّ
G ب�أ ا��

 ، وت�!�ك �	G ا'دی�ن )0
	G ا�-�م(( ت[�ث� ا�%�� مF أبP�ء ~دما'رح�م ا����رم م

 .ا�-��وی� ا�*�ث� 


2 رؤوس » ا�)��ئ. ت	�ن ا�)�ب«وا�)�ب �g�J آ�+�ا ی!)ّ���ن ، و (� ،

 �ُ�Vُ2 رؤوس +-�ئ/. ا�
وج�ء �� ا�!�ری� أّن مF ا�-FP . رج��/. ا�)��ئ. ، و0

ا��Pوة ، أّن ا�%P$ إذا ب
�$ م%
� ا�P-�ء أت�ا ا��P	�	� ا�!� آ�+$ �)%� ا��=
^ �� دار 


%-/� ا��V�ر 	� G	ا . ب/� إ����N2 : و
وآ�ن وج//� م[���ً� ، وأح	�+ً� ُت-�ل �J�ره� 0

وا�!��ت ا���أة 0
2 هKا ا�Iّي ب)� ا���م ح!2 . آ!�	/� �	H/� ب)�g sره� 

 آ�ن ��ى �!� مi!P} م� ب)� ا�/�ة ، ث. ��ض ا���ب ب�	� زی�دة آ*	�ة 0
2 م�

 �- .ا��iر ، وزی�دة ا����� ب)�م ا;/�ر م��تF ا�

 F	!ب ب�ی�ا�ی� ا�!��)� وا�-�V	F مF ��رة ا'حIاب : ا3ُو�2 : و�N ُ��ض ا��

�ة، وا�!-)�ن �� ا�IPول ا�)�م/
، )٧٥(ا�V�م-� +Iو3ً �� أوا�J ا�-�P ا�V�م-� �

 �/iّ+و :)J �ّ+)ا� �Oأدن: أن ی� أی dذ� QّO+	ج�ب Qم QّO	
[ Q	ی�ن Q	)ء ا��%م�Wون dوب(�ت d2 3زواج

Qی%َذی �� Q��*2 أزواج/. ح�ائ� ، )٧٦()ُیP(ب� F	Pمbو+-�ء ا�� Gوأزواج Gت�Pوب ،

 �+�iوح �ً+�gًا و��J �*)� ا���ل أآ	ب=% Fّإ�2 ا�)�ائ& آ F/ا+!-�ب &Eوا���ائ� ب�


وج�ء �� ا��وای�ت أّن . )�م ا+!-�ب/F إ�2 ا�)�ائ& آFّ أآ*� ا+��تً� ، أم� ا��اري �

 F/+�#آ�+�ا ی�ح �Pش%�ب ا���ی . F	+ا�Nك أ�0اف و�Pآ�+$ ه oا ا�!��یK/� ًا�	آrوت

آ��#�+�ن ا'ش�ري م*ً� ـ ت
Iم ا���ائ� �J �P0وج/F مF ب	�ت/F ب��ب  ��ب#� ـ

�ء ا�)�ب �� ا��ه
	� آF ی[!�	F وإم. ��ؤ�/F ، ب	�P� ت�P( ا��اري مF ذ�{ 

ب���V�ر �
�أس وا��را�0 �
�iر ، و�[F/P ـ آ�� ی�/. مF ا�ی� ـ آF ی!=F0�ّ أح	�+ً� 

^ ت�ّ%/ً� ب����ائ� ، �)�م اF/��!J �� ا�Iّي م( ا���ائ� 0ّ�ض ا���ائ� م( ّ�!
�

 F/	
، ��IP$ ا��اري �!��ش ا��%�ب ، ��ش![$ ا���ائ� ـ آ�� �� ا�!���	� ـ إ�2 أه

ذ�d أدن: أن (: ا�ی� تrم�هF ب��ب إض��� ی�ّ	IهF0 F إم�ئ/F آ�� �gح$ ا�ی� 

Qی%َذی �� Q��*^ )ُی	ب� .، وآ�+$ و�	
� ا�#�~ن إ�2 ذ�{ ه� إد+�ء ا�

��-�وM ب��#P�ع و�. ی!�o ا�
��ی�ن ـ وی!%)/. ا���-�ون ـ �� م)2P ا��ب	^، 

وا��V�ر وا��
��� ، وآr+/� ا�*�ب أو�( مF ا��V�ر ودون ا��داء ، أو ا�*�ب ا�Kي 

 G
ت
%-G ا���أة ��ق ث	�ب/� ، أو ا�*�ب ا��ا�( ا�Kي ی-!� ج�	( ا�%�ن مF أM�0 إ�2 أ��

 . ١٠٦: ١ا�!�/	� ) ٧٥(

 . ٥٩: ا'حIاب) ٧٦(



 2P(وه� ا�� ، M�	-ت� �� �%l�#ا� Mر�!Jوا ، �%P!ل ا���N Fش�ه� م G	
، و0

�م بi	�� ا��ب	� ، وه� ث�ب ��E�ض �lی& ت
%-G ا���أة ـ ب& ا��)�وف ح!2 ا�	


%�ب 0%�رة 0�ئ�� U�ئ�� ، ب& ه� ا��ج& ـ �� ش!2 ا�%
�ان ا�)�ب	� ، ��( هKا �	� ا�

ش�ء واضp م�ّ�د آ)�م� ت�ّ	I ا���ة F0 ا��ری� ، وه� ا�!)
	& ا�Kي ذآ�تG ا�ی� 

G �0م� ت�ّ	I ا���ة F0 ا��ری� ، ��م� ب���ب	^ ، �	� �� ا�ی� أم� ب-!� ا��ج

 Fا���-�ی s(ب )م ، Fء ا���ّ-�ی�/#� &N أو ، Fا��#/�ء وا���-�ی s(ب Gب KJوإن أ

ا��وائ		F، إذ رووا أّن +-�ء ا���ی�P ح%F وج�ه/F ب)� +Iول هMK ا�ی� مF ��رة 

. ا�P-�ء، و0
	G ا0!�� مF ت��د �� ح�ب ا��جG �	�� ��ى ا��u �� ح�ل ا�ح�ام 

0
	G ه� أّن ا��اري U	� م���3ت ب/Kا ا��[. �� هMK ا�ی� ب����ب  o�!وا��

 .ا�ض��� �
��ائ� ب���ب	^ 

وی�!�& اP!�3%�ط مF ح[. هMK ا�ی� مF ��رة ا'حIاب ، أّن ا���ب ا�ض��� 


�ج�ل ، إذ إّن م�iر أذی!/F ت��ش ا��%�ب � F/!P!� Fز م��!
��ض 0
2 ا���ائ� �

�r ذ�{ ا�!��ش ه� �!�P ا�P-�ء �/. ، �
�3 ا��!�P �. ی[F ب/Fّ ، و3 شPأّن م �� }

أن ُی*��Q �� (: ا�ث�رة وا�!��ش ، و��3ه� �. ی�i& ا'ذى مF/� ./P آ�� �� ا�ی� 

Qه� ا���ائ� �� ا��#�م ا'ول )ی%َذی �P!ر ا���i�� ، Fّ/ب ب�%�'+/F �� ;  ب!��ش ا�

0
2 ا�!�0^ ب)#�ل ا��ج�ل ، و�	� ا�)[� ا����^ أج�& مF ا��اري ، وأ�Nر م F/P


��-� ا3+��-� أب� ح	�ن �� ا�%�� ا���	h ـ  ، �
	-$ ا��!�P �� ا�م�ء أآ*� ـ� �ً��J

ا�ّ
/. إ3ّ 3+��ت/F �)�م ا+!-�ب/F إ�2 �0ائ& ، آ�� مّ� ، F/+' 3 أج�& �
%)�ل وأ�Nر 

 Fل ، و3 +#�ل، وه� م�N �ب��)#�ل ، آ� ^(
+�ع اج!/�د ا�)#�ل �� م�ض( 0
2 ا�

 F0 ا���ائ� I		ت� �� M�iب� .]�
� pی�iا� &	
ا�Pّ� ا��P#�ل ، وا�Kي تGP�E ا�!)

ا��اري ، �����ض ه� درء ا��!�P ا'آ*� ب����ائ� ، و��K{ ت��د هKا ا�!��ی( �� 

0
2 وج�د  �ً�N�!دون أن ی[�ن ا��[. م Fاري ، م�ح^ ا���ائ� وت-�ه& �� ا�

����[. �� ا�ی� U	� م��Nت ب�ج�د ا��اري �!�ّ^ ا���ائ� ، ����[. ا��اري ، 

�gر F0 ا����ع ا���م� �
!��ز مF ا��Uاء U	� م#	� بIمJ F�ص ، ب& ب�ض( 

J�ص ه� ا�ث�رة وا��Uاء �
�ج�ل ب��P-�ء، ����[. �� ا�ی� 3 یi=�م ب�0!%�ر أب�ی� 

ح�ل م��� ح�ل إ�: ی�م ا�4	�م� ، وح�امX «  :ا'ح[�م ا���0	� إ�!P�دًا إ�2 ا���یy ا�#�ئ& 




o م�N Fار إ�/� ب�ج�د )٧٧(»ح�ام إ�: ی�م ا�4	�م�=Pب ا��/� �� ا�ی� �. ی�=Vوا� ،

 .)٧٨(ا��ق أب�یً� ، آ�� اوه�G ا��اه.

وا�ی� ا�*�+	� �� ا���ب ه� ا�ی� ا���دی� وا�*�ث�ن مF ��رة ا��Pر ، ا�*��*� 

، أي ب)� أآ*� مF )٧٩(ب)� ا��I+ �Yو3ً ، وا�-�ب)� 0�� +Iو3ً ب����ی�P ب)� ا�/�ة

�رة ا��iP ا�P�ز�� �� �!p م[� �� 0�� ��ر ب)� ��رة ا'حIاب ، وا�P�ز�� ب)� �

�ة ، أي �� أوا�J 0/� ا�!��ی( N%& و��ة ا��%
� ا'ّول F0 ا����ع /
� �Pا�*�م

G
0
	G و~�G(ا'H0. ، ر��ل ا�ّ n2 ا
g( G+��%� G��N ت#�ی%ً� ، وه� F	ت (:  ب)�م�)م%�
� 2Jو

OY �إّ> م QّO )زی Qو> ُی+�ی QّOوج�� QVوی�� Qأب|�ره Qم Quuی� :
[ Qب�ُ��ه Qب�u	و� �O)م �

QّOب�	٨٠()ج( �/��#ر ب�iا�ی� أدت ا'م� ب-!� ا� MK/� ، :) :
[ Qبُ���ه Qب�u	و�

QّOب�	ج( ��Vُر ، :  ا��i2 ا�
ج�( �J�ر، وا�	^ ـ �Nی�ً� ـ ه� ا�Iیo ا�Kي ی

MK/� ، }�Kآ G	=�	� ر�i2 ا�
0 �(� ا�ی� وا��#�iد ا��ال ا��V�ر ا�Kي ی�=� ا�

 �/� ، Fة ب�ض( أو زم�	ا��# �	U Mح�ود F	ّ(!/� ت	ب ، ���
	� �� ا��g'ه� ا�ی� ا

�gرت F0 ا����ع ا���م� �
!�ّ�ز مF ا��Uاء و�Jف ا��!�P ، وه� ا03!%�ر 

ا�Kي راG!0 ا�ی� �� +/	/� F0 ا�!%�ج وإب�اء ا�Iی�P ، وأم�ه� ب-!� ا��)� وا��iر، 

.� �ًEب�وره� أی �/Pّ]ر، وزی�دة و��iى �!� ا��� �
 تE} ا�[*	� 0
2 ا�Iّي ا��ه

 .ا����� ب)�م ا;/�ر م��تF ا'ج-�د ا��*	�ة وا����ی� 

ومF ا�ی� ا�-!	F �� هMK ا�-�رة أیEً� ی-!��د أّن هKا ا��[. ب/Kا ا���ب J�ص 

ب���%�ب مF ا�P-�ء ح!F� 2 م)	�P ه� ا�!� ی[� Fّ	N �/�ب�ت �
)��N ا�P-	� ، وهKا 


	QّO ُج(�ح أن یQ*u ث	�بv QO	� (: +� ا�ی� [ p	
وا��4ا]� مQ ا�(W�ء ا��ت� > ی�ج�ن ن!�حً� �

QO� �	R Q��* Wی(� وأن یh٨١()م +�ج�ت ب( F� F�
، ���#�ا�0 مF ا�P-�ء هF ا�
�ات� ب


/� مF ج/� (ا�	rس وم� �� ح[�G م�� ی�N} ح�ج� ا���أة إ�2 ا��ج& ، وآ�K{ ی

0
2 ُا �ّP2 أّن ا�ی� ت
�Jى U	� م*	�ة ��/�تG إ�	/� ، وات�o ا��#/�ء وا���-�ون 0

إ�0�ء هMK ا���Y مF ا�P-�ء مF ا�#	�د ا�!� ُ��ض$ 0
	/F �� ا�ی� ا�-�ب#� ، �� جP�ح 

، أي 3 إث. و3 ح�ج ، �� أن ت�Vج ا���أة ا�!� ت)�ت هKا ا�-F و�N وض)$ ث	�ب/� 


� أ���ت F0 وج//� وح-�ت ا��ا�)� ا�-�ت�ة ، ب��ط � ، �PیIأ3ّ ت[�ن م!%�ج� ب

 . ١٦٤: ١ F0 آIP ا���ائ� ١٦٩: ٢٧، و��ئ& ا��	)� ٢ ح�یy ١٧ ص٢، ج١٩ ح�یy ٥٨: ١ُا�gل ا�[��� ) ٧٧(

 . ٣٤ ـ ٣٣ ص٤١ا�)�د : -	� ه�دي ا�)
�يم#�ل ا�) ٧٨(

 . ١٠٧: ١ا�!�/	� ) ٧٩(

 . ٣١: ا��Pر) ٨٠(

 . ٦٠: ا��Pر) ٨١(



F0 ب)s ش)�ه� �� جP�ح 0
	/� ، وآ�K{ 3 جP�ح 0
2 ا�P�;� إ�	/� ب�	� ری%� 

 �ًEأی �ً	(	%l Mُ��ض ا+!��ؤ �Nذ ، وK
 .ش/�ة وت

 

 ح�ود ا>R �ط

 وأب�ز آ�+$ �Jی� ب�J $Pی
� ا'��ی� ا�#�ش	� مF وج�M م[� وت�ره�

�%P0�ش$ م( ا� �Nی� ، و�-Pا� �/!	iVش)G�~و G	
0 n2 ا
g( �-�J G!��ور� Gت�%+ &%N 

0�� 0�مً� ، أي مKP آ�ن �J M��0-� و0��یF 0�مً� ، و�. ی[F ی%�و ی�مKY مGP أي 

مH/� مF مH�ه� ا�P%�ة وا������ ، م�� ی)& ا0!%�ر أن �0ض/� زواج/� 0
	G آ�ن 

���!G 3 �� ت�رت/� ، م�د ا�!�اءات 0
2 ا��#	#� ��U%!/� �� م��رآ!G �� ر

، و�N ;/�ت ب)� ر���!G إ�2 ج�+%G أّول )٨٢(وا��اN( ا�!�ری�V ب& ا��ی�P وا�)#�ئ�ي

 G!��وب�� Gب �Pمbم. 

وا+�Vط �� ا���0ة مKP ا�%�ای�ت +-�ء U	� �Jی� أN& أه�	� مP/� آFّ مF ا�م�ء 

g �

F أم*ّ� Fّ/P]ت ، و���(E!-اري ا���%� وم#�وم� +�درة �� ت�ری� ا�P-�ء وا�


$ وه� g�ب�ة �� ا�!)Kی^ ، �[�+$ ُاو�2 !Nُ �!، ا� �	ی��� ��ّ Fأم �0�ر ب F/Pم ،

 .ا��/	�ات �� ا���م 

 �هKا �� م[� ، وب)� ا�=�ر ا��[� ;/�ت �� ح	�ة ا�-	�ة +-�ء م�l Fاز �Jی

ا��i�ب	�ت أرب)��Y مF م��ع و��ّ	� ، وب���g} ا��#%�ل �
�i�ب� یP�هI �0د 

 Fّ/� ی� ، وآ�ن�-Pس ا��ائ�ة ا��	N �� ب� ، وه� �0د م�م�ق��g ة ~3ف��0

وا�#�~ن ا�[�ی. �. ی�iV ا�[�م . ح�Eر م�/�د �� ا��-� ا�P%�ي ا���ی} 

ی�ت  ، ب& ت)=} ا�)٨٣()إن� > ُأ'	/ ]�2 ]�م2 م(!" مQ ذآ� أو ُان5:(: ب���ج�ل �#�ل 


��ت (: ا��bمP�ت 0
2 ا��bمP	F �	�� ی#!�E ذ�{ مF ا��P��%�ت Wوا�� Q	�
Wإن ا��

 Q	*وا�|�ب�ات وا���ش Qت وا�|�ب�ی�Jوا�|�د Q	Jوا�4�ن �ت وا�|�د Q	 وا��%م(�ت وا�4�ن Q	)وا��%م

وا���ش*�ت وا�� |�J	Q وا�� |�J�ت وا�|�ئ�	Q وا�|�ئ��ت وا����V	Q ��وجO" وا����V�ت 

ومFّ/P مF اg=�^  . )٨٤()یQ ا�ّ
X آ5	�ًا وا�mاآ�ات أ]ّ� ا�ّ
O� X" م���ة وأج�ًا ]V	�ً�وا�mاآ�


	%� �� �%P�ن ب	� أب�) ٨٢(iا� .
أي ) م�g)١٩٨٥ر 0�م �N ( و+%�)م��2 ا���ی�ي �� آ!�بG ب�P(ان  ه[Kا ا�!�ض ا�#

Iو ا�*#��� ا���ب� ض� ا���iة ا���م	�، م�0	ً� ب)� ا+!i�ر ا�*�رة ا���م	� �� إی�ان م�� ی�[F ا0!%�رM مF أ�Nم ا��

 .أ+G اآ!�} أ��ار ا������ ا���م	�

 .١٩٥: ~ل ��0ان) ٨٣(

 . ٣٥: ا'حIاب) ٨٤(



 .	
ر��ل ا�ّ
G �� ح��تG ا�[%	�ة ، آrم �0�رة وأم مP	( وأم 0�م� ا'ش/
	� وأم �

 Fه�	Uء و�i	ا���م. 

� أ+�=!G ، و�. ُت�P( ا���أة �� �gر ا���م مF ح�Eر ا��-� وا��-�ه�� �

 �� Fرآ��و�. ی#	|� ح�EرهF ب�N$ ا��iة ، �#� آFّ ی��Eن �� أي وN$ ، وی

 Fم G	و� Fوم �%Pا� Fم ���ت م( ا��ج�ل وم( ا��!�iریF �� ا��-N�Pا�[�م وا��


� ا���أة وا��ج�ل ی�وح�ن وی	�Yن iف أن ت��rا�� Fم �	� F]و� ، M�(ء ب��
Vا�

 �iiّVم Fح��/� ، ��ج�ت أم�آ Fة م�iإذا أردن ا� F/�. 

و+#& ا�Iرآ
� �� ا'�0م أّن �	
2 بP$ 0%� ا�ّ
G ا�#�ش	� ا�)�وی� مF ب�P �0ي 

�Nم ��0 بF ا�V=�ب ، آ�+$ ت[!^ �� ا��ه
	� ، وأ�
�$ N%& ا�/�ة �)ّ
�$ ا�[!�ب� 


�� ت���� ، �Pدارًا ب����ی �%P)/� ا�=N��0 ، وأ $Pب �i(���G�~و G	
0 n2 ا
g({
V!وا� 

N ��0ّ�ب/� إ�	G وج)
/� مF م-!��ریG ، وآّ
�/� ا3ش�اف 0
2 ب)s شbون ا'��اق 

�Pآ�+$ )٨٥(ب����ی }�K/� ، وآ	ء ��-Pون ا�bء أو ش�-Pأ��اق ا� Fآ�+$ م �/
، و�)

ا��i�ب	� ا�J3ُى ���اء بP$ +/	{ ت!��2 ُام�ر ا�-�ق ، �[�+$ ت!�ل �	/� وب	�ه� 

ج�ء ذ�{ �	�� آ!%G ا��bرخ ا�-�ري ��0 رض� آ���� �� . -�ط �!rدی^ ا��V����ت ا�

 �i(ی� �� ا��-Pت ا��	iV�أ�0م ا�P-�ء ، ا�Kي ضGP�ّ م� أم[GP ا�!#i�ؤM مF ا�


�ات ت)�ض �gرة واض�� F0 دور ا���أة ا���م� وم� ب)�M ، وی#( �� �0ة م

 M�(ر ا���م وم� ب�g �� �/ت�	ح �� ��
 .ا��-

 ٢٨٠(وآ!�ب ب�U�ت ا�P-�ء 'ح�� بl F	��ر ا��Vا��+� ا�%��ادي ا��!��2 �� 

��ط ا�P-�ء �� ) هـ+ �� Gر م/. �#�م�iا�)%��� ، ه� م .i!(ا�� �i0 �� ب%��اد

�gر ا���م ، أورد �	�i+ Gص ا�V=^ ا�P�ری� ا�!� أ�#!/� أش/� ا�V=	%�ت 

F	Pمbا�� �	ا(ا���ّ�ض�ت ��)-[� ا�م�م أم G	
0
	G ( مF ا�P-�ء ، وا�م�م 0
�)�-�م0

 ه� ا�Kي ا�!�Vم/r!� Fج	u ح�	� م#�ت
	�g �� G	F ، وآ�ن �	/F مF ت!��ق )ا�-�م

G��2 رج
0
	G ا�-�م(0( ��/	
0 ��l�� $Pب ^Pزی G!Pب وش�ة ا��#�ء واب�=Vا� �Uب� �� 

F	-ه� ا���Jا�-�م(ا�-�م ر�. �/� أ G	
�/�اء ا��#��� �� م)�)� آ�ب�ء ا�ب�ء وا)0�

G!ذری Fو�. ی%#2 م ،G
Eم وأ��	N �	J Gم$ ب�N ا�-�م(دورًا G	
0( �N �	وح Fى اب��

ت)ّ�ض �
#!& م�ت	F ، م�ة 0
2 ی� 0%	� ا�ّ
G بF زی�د وا�� ا�[��� �	Iی� بF م)�وی� 

 Mا+#�ذ Fم $P]ّت� ^Pوزی ، G-�+ ��	
V2 ی� ا�

	�� ا3ُم�ي �� ا���م ، وأ�Jى 0Vا�

)٨٥ ( �
 . ٢٤٦: ٣ا'�0م �
Iرآ



 ، ��/Pإ�2 ح-. م ��	
Vم اض=� ا���ب& ب!rث	� مJ F=%/� ا��ذ�0 �� ا�[��� وا�

وب)� �0دت/� إ�2 ا���ی�P ت�iرت . ا�#E	� وا��3اع ب�0�دة ا'��ى إ�2 ا���ز 

ح�
� ا�!�/	� بG وب�3ُم�ی	F ، و�. ی�ؤ ا3ُم�ی�ن 0
2 ا0!#��/� 0
P]� ، �ًP/. أب)�وه� 

 ، آ�� ح[�M ا�)%	��� ا'�0ج� ا�P-�ب� ا��!��2 و+��ه� إ�2 ا��-=�ط ا�#�ه�ة ا�#�ی��

 �� ر���!G ا��g�V أJ%�ر)  هـ٣٣٣(�� 

^��l ل أب�~ Fم ^PیIت ب�	ت ، �� ا��-��	%PیIا�-�م(ا� ./	
 ، ��[*$ هP�ك �� دار )0

 �P� ك�Pه $P��� $م�ة ت-)� أش/� ، وم�ت �E)  هـ75(ا�)�م& ا��ا�� م�ی �	ث. ش ،

P%� ، ن ا�#�ه�ة�	�l�م�ا ا���Nم ، وأ�	ار ح!2 ا�Iال یIًا 0�م�ًا 3 ی�/��ا 0
N 2%�ه� م

إ�2 ج�+%G ا��-� ا�[%	� ا�Kي ه� ا�ن مF م)��. ا�#�ه�ة ، ����Eی�g p	p و�	� 

Gآ�� أوه� ، F		�l�0�ت ا���!Vم F٨٦(ا��اه. م(. 

 ��
وآ�ن 3ب� �
��أة مF م�N( م) ات-�ع وازده�ر ا���ار ا�*#��� ا��[�ي ا�(

0
2 م-�ه��ت م/�� �-	�ات  {#+ �Pه%� وا��#/� �� ا���م ، وهKوا�� �Pا��ی

�ر Pا� Fاب F0 أ�#P� ،�ج
	�ت �� 0
�م ا�#�~ن وا�!�-	� وا���یy وا��#G وا�!�ری

 أ+G ت�Vج 0
2 ث�ث� ~3ف ش	� أرب)��Y ا��bّرخ ا�%��ادي �� ا�#�ن ا�-�ب( ا�/�ي

مP/. مF ا����ث�ت ، و+#�أ أّن ب	F ش	�خ ابF 0-�آ� ا��م�#� ث��+	F م��ث� ، وه� 

أح� آ%�ر مbّر�J ا���م ، وآ!�بG ت�ری� دم�o مF أّم/�ت ا��i�در ا���ی*	� 

 �	Vوا�!�ری �	وا��ج��. 

 �Nرت/� 0
2 مE�ه�ة ا��ج�ل ومF هMK ا'م*
� ی!%ّ	F أّن ا���أة ا��-
�� �N أ;/�ت

، ب& ت#�م!/. ح	F ��ض$ 0
	/. ا�!
�Kة �/� �� م�3ت ج�ل ب�r[�ر ب)s ا��ج�ل 

 .ا'U	�ر أ+/� م�![�ة �/. ��-^ 

 ا���}�

أKJت ا���أة �� ا���م ت-!�ج( ا�[*	� مF ح#�N/� أم�م ا��ج& ا�Kي ب�أ ا���م 

 G	
0
2. ی�[. �lق ا3+#	�د 0 �	
 ا'�0اف دون ا�#�+�ن آ�+$ ا�)��N و�#	�م ا��ه

ب	P/� وب	F ا��ج& 0��ائ	� ، J�ض)� �!#
%�ت ا��Iاج وم#�رة آ& مP/�� �� أي 

أم� . ;�ف، �[F ا���أة ا��ه
	� �. ت[� ت���� 0
2 شiV	!/� ا�+-�+	� 0
2 أي ح�ل 

ش�0$ �� ا�*�رة ا���م	� ا�[%�ى ا3ُّم ا�!� أN�م$ ا��و�� وأ+�rت ا��!�( ا��ی� و

��N Gا+	F ی-	� ب�#!E�ه� �#� اEJ)$ ا���أة ��[. رج
	F اثP	h#� F ، ه�� ا'ب أو 

 . ٤٦ ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي) ٨٦(



ا�� وا�Iوج ، دون ��ئ� ا��ج�ل ا'رح�م مF ا�Jة وأ�0�م ، �
. ی-�p ا���ع 

ا���م� ب�� ُأG� $(EJ �� ا��اN( ا3ج!���0 مF و3ی�ت �0ی�ة ت�!� إ�2 أN�رب 

��ع ب��زم� ا��P�زل ، ب& أ0=�ه� ا��#G ا���م� حo ا�[��� أح	�+ً� ، و�. یrم�ه� ا�

0
2 إذن ا�Iوج �� مKه^ أه& ا�%	$ o
0
	/. ا�-�م)ا�!�iف �� أم�ا�/� U	� م(ّ( ، 

./P0 ا�-�م(و�. ی�د ./	
0( )Pم� ، وإن م�(ا��ئ��� ا� ^iPه� دون م ��	� )l�N �+

 ��	� ./E(ب Mء ، �#� جّ�ز�E#��ج�/�ر ا��#/�ء اش!���/� ب Mش/�دت/� ، وجّ�ز G	� piت

ا�=%�ي م=
#ً� ، وجّ�ز ب)E/. إم�م!/� �
�iة �
P-�ء ، و�. ت�د ت��ی��ت �
�;�ئ} 


��أة م[�ن م)!�ف بG �� ا�	� وا�دارة وا��	�ة ا3ج!��0	� وا�*#��	� 
ا�J3ُى ، �


h ب���ج�ل ب��ود ، !Vه� ، وآ�ن ب�#�وره� أن ت�	Uو �	Pا��ی �	�
وا��[�ی� وا�)

 .-�ه. �� ا��	�ة ا3ج!��0	� وت

) Qم �)و'�ب ا�ّ
X م5ً� �
mیQ �م(�ا ام�أة ��]�ن إذ J��1 رّب ابQِ �� ](�ك ب	 ً� �� ا�(� ونّ

 Q	���Vا��4م ا� Qم �)وم�ی" اب(� ]��ان ا� � أح|(1 ��ج� �)��)� �O	X مQ * ��]�ن و]�
X ونّ

Q	 ا�4�ن Qوآ�ن1 م X+ وآ �Oت رّب��
 ، هKا �� ا�#�~ن ا�)H	. ، و�� �Nل )٨٧()روح(� و}1J�ّ ب!

ا����ل ا�[�ی. زی�دة �Jی� ب�J $Pی
� ، و����l بP$ م��� وه� �	�ة +-�ء 

 Fأ��2 م#�مً� م F-� ة ا�=�ه�ات�-P3ء ا�b/� ، Fی�Jوا� F	ا'و� Fم F	���(ا�

� ا�P-�ء م=
#ً� أ+#� 0#ً� ا'+%	�ء ، و�[F/P أ0
2 م#�مً� مF ��ئ� ا��ج�ل، �
. ی)!%

 F/د ب�/��jن �" ی!�ن� رج
	Q ��ج2 وام�أت�ن م�Q (: مF ا��ج�ل م=
#ً� ، ب& N�ل �� ا�3!


. )٨٨()أن ت2ّu إح�اه�� � mّآ� إح�اه�� اُ>�Rى(: ، و0ّ
& ذ�{ �#�ل )ت�'�ن مQ ا���Oاء� ،

أن (: � 0#ً� مF ا��ج�ل ، ب& N�ل ی)& ش/�دة ام�أت	F ش/�دة رج& واح� '+/F أ+#

وا��Eل هP� ی#�ب& ا�!Kآ� ، �/� ب�)2P یG���V ، أي  )ت2u اح�اه�� � mآ� إح�اه�� اُ>�Rى

ا��Eل F0 ا�!Kآ� ی)�P ا�P-	�ن ، آ�� +ّ� 0
	G ا�=��� �� ا�!%	�ن وا�=%��� �� 

�Uوا���ا �%l�#ُا��ازي وا� �Vن ، وا���	ا�% )�
. ی[F �� تsN�P آ�� )٨٩(م� ، 

 .)٩٠(أوه�G ا��اه.

 . ١٢ ـ ١١: ا�!��ی.) ٨٧(

 . ٢٨٢: ا�%#�ة) ٨٨(

، ت�-	� ابF آ*	� ٧٤: ٣، ت�-	� ا���ا�U ١٩٧: ٣، ا��م( 'ح[�م ا�#�~ن ١١٤: ٧، ا�!�-	� ا�[%	� ٣٧٣: ٢ا�!%	�ن ) ٨٩(

٣٣٥: ١ . 

 . ٤١ ص٤١ا�)�د : م#�ل ا�-	� ه�دي ا�)
�ي) ٩٠(




$ ا���أة �� ا���م ـ ب��Nار �iJمG ـ 0
2 ح#�ق �. iب& ح �� �/� F]ت

ا��ه
	� ، �/P�ك أوش[$ ا���أة أن تbول إ�2 �
)� ی[�ن ا��ابp ا��ح	� �	/� ه� 

ا���ّ� مF أب أو ج� أو أخ أو 0. أو ابF 0. ، ب	�P� هP� �� ا���م أوش[$ 0
2 أ3ّ 

 �/� F	ّوج ، ث. بIا� �	وج� ��I2 ا�
ی[�ن 0
2 ا�%P$ و3ی� ��	� ا'ب أو ا�� ، و0

�ّز �
��ّ� أن ی!V=�ه� ، وج)& م/�ه� م
[ً� �/� ، ومP( مF ا�3!	�ء 0
	G ح#�Nً� �. ی

مN F%& ا���� آ�� آ�ن ا���ل �� ا��ه
	�، أم� ا���ل �� ا'ری�ف وا�%�ادي �#� 

 Fا��ائ�ی Fن إن �. ی[�+�ا م�	
ا�!��ت 0
2 ا�)�دة ا��ه
	� ا�)�ب	� ، إذ آ�ن ا��ه

� ، أي إ+{ �!Iّوج/� وتG : KJr إذا هrPّوا مF ُو��ت �G أ+*N 2���ا ���Pا� }� �ًY	Pه

 .م/�ه� �	u�P م��{ أي ی[*� 

 2
0 G	ُام ا��!��2 م( أب $
i�� ، اث�	ا�� �� ^	i+ 2

$ ا0 2*+3ُiوح


$ ا�Iوج� ب� أو3د iوح ، F�*2 ا�

$ ُام ا'و3د 0i2 ا�-�اء ، وح
ا�-�س 0

G!iح {i+ 2
0 Fم( ا3ب $P%ا� $
i2 ا��ب( ، وح
0 F]وورث$ أب�ه� إن �. ی ، 

�G وارث ~�J ، وآ�+$ هJ MK=�ات م!#�م� �� زم�+/� ، وب#	$ م!#�م� ح!2 ا�#�ن 

ا�!��( 0�� ح	F ب�أت ا�*�رة ا�%�ج�ازی� ب!)�ی& �Nا+	F ا��	�اث �� اوروب� ، ب& 

 .ح!2 ا�	�م 


0 yا��أد ، وا�� Gـ ا03!%�ر �ُ�+*2 ب!��ی� Gم�iJ ار�N2 وأ0�د ا���م ـ ب�

ا�!#%�ل و3دت/� ب��P ا�!#%��/. ا�Kآ� ، ود0� إ�2 م)�م
!/� �� ا��IPل م)�م
� ا�Kآ� ، 


�ق Vا�-�ق وا���أة �� ا���م م Fم Gب& ت#�ی�/� �2 ا�ه�اء وا3ت��ف ب����اآ

��ي 3 ت!
%� بG ا'ش%�ح أو ا��	�l	�N .(+ ، F ُی�ى ��ی/� آ	� �!)�یs ض)�/� أم�م 

 }�Kب $�g�� ، ا�#�~ن ا��ج�ل ��. 


G �� ا�Iواج ا���ت^ ، أي ا�Iوج ا����Pد ، �[F ا���أة %N �ا���م م( م oوات�

0
2 ا��N �� o%�ل أو ر�s ا��!#�م �
Iواج مP/�، ب	�P� آ�+$  $
iا���م ح ��

. �� ا��ه
	� ت#-� 0
	G مF أي مF و3ة أم�ه� ا��!)�دیF ، ث. ُت#/� 0
2 م/�ه� �/. 

0
	G ش�0 o�!م oا�%[� وا�� �Vی ��	� �	د إرادت/�، وم#�	ً� �	�� ی�V ا�*	^ ب�

 �	iV�
�!/� ا�i�0 ب�0�ی� م��وا���م ج)& ا�Iواج . ا��i	�ة ب�ذن و�ّ	/� ا�

 �P-ث. ، وا�~ G	
��P مbآ�ة ، ح!2 رأى ا�H�ه�ی� أ+G ��ض ، وأن ت�رآG م( ا�#�رة 0



 ��Pّ مbآ�ة 0
2 هKا ا��bآ�ة أN& مF ا���ض وأآ*� مF اJ3!	�ر ، وج)& ا�Iواج

 s�Vى ، �/� ی�Jرة أ�Eء م� 3 ی!�ّ�� �� ح�-P
ا���P ی�ّ�� مF ��ص ا�Iواج �
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