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�� ا�� ��
ة  ر
 ����� 

ة ا�����ة ا������ ا�� ���� ، ��
ل ���
 ا��  ا��


 #" أ ��� �� $�
 و �*���)ان ، �() '����� أن أ�% #��$ ��% ا ��,
�% ا�*��ة و ��% ا��45
ء ,��2آ� �����
 �0/ب اه��)�

 و�
 ا 7آ� أآ�6 ,���  ��" ,��
ت ���8 ا��:7��
�8 �� �)ر و أ:) و ا�<�)ق  و ��> ��% ا��;وات و ا�)� ?*� و ':�� #���� و ، 4

%�
ء اC ا��� ���)ك �� ا�)�4
  ," ا��7م ��@ ا�(D ء و ا5 �ة أن
*4 
��57E� ة ,*���  و ا���
  �F0 ان ��" �)وة ��8 ��
  

4
 ا�7 ��� و #�� (� ��# 
����� 
  و �����ف #�� ا�*�)ة  )�0� و #
2H� و �
�G� آ�
  


 ��� �����J و �*���) و ��
ل ا�� 
K  
  

 J��4 
  :و �)ا�� د47#
 

 ا���أة �� ا���
ب وا�*��
 

Nس ��(7ا

5ً : �7)ل ا��(� P�Q ��7ر�? وه7 �/آ� ا��Qَِر 
�َ�ُ�ْ,ِ WX�ََو 
�َQََزْو 
�َ�ْ,ِ Zَ�َ ََواِ:َ)ٍة َو <ٍ�ْ4َ "ْ,ِ Jْ�ُ)َ�َ َ ي/ِWا� Jُ�ُW7ا َر�)ُWُس ا�
Wا�� 
�َ�
 َأ�[َ
 
١:ا��*
ء[َآ��6ًِا َو4َِ*
ًء َوا�Wُ(7ا ا��Wَ? ا�Wِ/ي َ�َ*
َء7�َُن ِ�ِ? َواْ�َ'ْرَ:
َم ِإنW ا��Wَ? َآ
َن َ#َ�ْ�ُ�Jْ َرِ���ً ]. 

 

 َوَ�َ�
8َHِ ِ�َ�َ�: و�
ل P�Q �)ر�?ً�7�ُDُ Jُْآ
�َ�ْ�َQََذَآٍ� َوُأ�6َ4ْ َو "ْ,ِ Jُْآ
�َ)ْ�َ َ 
W4ُس ِإ
Wا�� 
�َ�
 َأ�[َ ٌ���ِ َ Jٌ��ِ#َ ?َWا�� Wِإن Jُْآ

َرُ�7ا ِإنW َأْآَ�َ,ُ�Jْ ِ#ْ�َ) ا��Wِ? َأْ�َ(

١٣:ا���0ات[ ]. 
 

d#8 وQ ل

 : و��
 ِ�َ�ْ*ُ�َ" ِإَ�ْ�َ�َQََزْو 
�َ�ْ,ِ 8َ�َQََواِ:َ)ٍة َو <ٍ�ْ4َ "ْ,ِ Jْ�ُ)َ�َ َ ي/ِWاف[ُه7َ ا��#e١٨٩:ا ]. 
 

��*�
 زو: �
ل ��@ أه8 ا����, Z� و
�Q :N��h ل
�J إ�� : :7اء ُ �(i j�k ", Pدم، و�K�� "�*�� � l8 ا�;وج اn8 آ8 زوٍج ," أ�
�ٌ� �� ا�)�4
 واl �ة "�4e ؛
ً

 و��ً�� .��@، و�� اC اeزواج 

 
   

 
J�
ل. #" ا���� ��n اC #��? و�:  


 �� ا�)�4
 ا5 �
�P زو�Q? ," ا��7ر ا���"  ))�Qزو Nذي ا,�أq� 5 :Cا $��

ر�$ ا���
 . q�5ذ�? ���4
 ه7 #�)ك د �D7� 8$ ان �'� (( Nروا
  ا���,/ي

  
  


ه��
 #�� ا���� : روى ا��<
ري �*�)N #" ا�" #�
س �
ل t� "ل #�� #" ا���أ��" ا����'�� وأ4
 أر�) أن أ P6�� ) ص ( ?�
�P��0 أه

ل )� ?��'
ل #
2H� : ��;ل �7,
 ,�;5 �) 8 اeراك ���
  �ج � Jw ، ���dم : و:xء ا
Q 
��� ، 
y�D ء
آ�
 �� ا�0
ه��� 5 �4) ا��*


): 
���# $�/� "�� 
  وذآ�ه" اC رأ��
 

  ," آdم ا����
ء 
  
*J�
ل ��0;ون #" ,�| ��اغ و7Qده
 #�) أي أ:) ,�Qأه��� ا���أة أن أ�7ف ا�� �� ����. 
 

 أ8�Q ا�*��Eة #�� ��F ا���أة و,
 أ�jK ا�*�*, Ni
� .�Eة #�� Q*)ه
 ," دون ���
 
�� ا�*�7ر ��(7م #�� ا���> **�� 

 وأ,���4

 و���ز إ4*��w74ا���أة أ �E�� س أن
�� ا��0
ب �(7م #�� أ*��. 
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ل *Q*(� ا���أ�)ام  P�� 
��w74أ JE��� ة ،," أن

 ��d0# Pت ا����H
K#*� أ�أة أن ������ �� . 
 

ء دور ا��8Q ����أة ��2? إ#*E#إ ��#
4 �Qرا(� ���)w ��:
D ء دور
E.. 
 

 j�)n ��h ا��7ت *��
ة ��> ���: d� أة�,
 .ا���
ة �)ون ا,�أة آ
 
* 5 
���hذ�$ ���� ر ��ا���أة  
����، ?��h5 ر،?�Q

 ���2ي :�� (*� 

ء ه7 أن ا��8Q إ�4�Deء ا
ا���ق ��" ا��8Q وا���أة �� ا���

 
��Q
:. 
 

 *���أة ودار �d ا,�أة ,2��� ���j��0 ا,�أة �d دار ,2��� �
 
*?�)# 8Qل ا��
�
 ورأ��w74ل ا���أة أ
� .رأ
 
*|G

 و���
ح إ��$ آ�
Q� ا�*���� إ�� ,jk7 ر7ه
 ا�<
ص #�� ا�2�
 و�Z6 �$ و���
ح إ���� Z6� �64أ F�� إ�� $�Q
:... N
��d� 8Q أ64


ة�, d� ض ا�����# �� ����
....آ*ً2E# 7ت�� 
 . وا���� آ�? ,
ء ," :�7? آdه�
 
* J�
0
ر ا������ �� ا��:eآ8 ا ", ��hأ $� Z� .��F أ�64 �<
 

ء أ ��
ت **4 j, ول
: 
��, (�eر إ�� ا���� "� �w74eا J�

:? اeول #�� #�� .ا�)ه2� اeو�� ���8Q #�) ا4
 
 
.* 
> �
��Kورة ��7) أ�ً
 ..��7) ا���أة أ,ً���8 Qا�� 
 .أ,
 
* �w74eل ا
Qذ��� #(7ل ا��
Q ", أ�7ى 
�
ذ���Qة و
� ," أ�ار ا���. 
 

 �� و�P وا:)*�
 ورزا�4���
� .5 ���" ����أة أن ��)ي ,
 

 أ�64 *���Q Jw 
 . �Z اC ا���أة أ,
 

 آ���7آ� �*7ف ���
,8 ,�$ آ�
7Gر*��, P�,
 .إذا ��
,�j, P زو�Q$ آ���� �*7ف ���
,8 ,�$ آ�,��ا7Gر أ,
 إذا ��
 
 
* F�nأ 
��� ," دو4� ���n ا,�أة j, ة

 آ
P4 ا�����,. 
 
 * 
��, ?*�
 و," �� � �(�4 8� .," �2)د ,j ا���أة �(��
 
*8Qا�� F�� 
�
 ���)ر �� .د,7ع ا���أة ��*8 ���
 
* 
�
ت ���
ل ����
 ا��*
ء ه" ا���Q4� د�)ن ا��
 .ا�<�
 

:F ا��;ر#� *n $ة ر�
 .وا��8Q ه7 ا��dح ،،ا��02ة وا���أة ه� ،،�� �*�
ن ا���
 

 ��7ت ا,�أة ��7ت أ,7,� �� ا���
ة *,(�#. 
 
* 
�
ع ���E�
 را��G ��H� إ5 إذا ا��, J2� أ:) أن j�E�*� "� �E# ء �7ار��
  .��7ب ا��*

���K� d� ا���أة ...��Hرا d� 7ردة�
 آ
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�7ا� : 
j8 �'ر�Q7ن ا���أة دون ا���ان � ����� . ?��)��
�*" وا�7Eل:وا5 ا�  F*ل وا��
�0
ل واeدب وا�7رع : وأن ��7ن ��7? �'ر�j. وا���
�

Z�>وا�  
  
  
  
  
  


ء ا���� *4 "�� ����� 
  و أ,
  �� �)وة ��� �
}

 رز�
 آ����� 

 أ�Qه
 ,���" وأ#�)4��q4 
��
n 8�7? و���
ء ا���� �*�" آ':) ," ا��*
ء إن ا�(��". و," �(��, P�C " ور*4 
� d� 



�(7ل ��j�E ا�/ي �� ���? ,�ض و��" �57 ,��و�� "�K>� . "��iة وd�وَ�ْ�ن �� ���7�" وQ��� 5" ���ج ا�0
ه��� اeو�� وأِ��" ا�
���اE� Jآ��Eو� Pأه8 ا��� <Qا�� J��# Fه/�� Cا (��� 

ت اC . ا�;آ
ة وأ�G" اC ور�7?، إ�4�i ", "��7�� �� ���� 
واذآ�ن ,


  ���اوا����� إن ا��E� ن
   . ( C آ
  
  

  و آ8 4*
ء ا���� ��دن  اC و ر�7? و ا�)ار ا5 �ة ��% ا�5� 
( "َ�ْ�َ
�َ�َ�َ 
�
 ا��Wِ��[ 8�ُ ��َ'ْزَواQَِ$ ِإن ُآ�ُ�"W ُ�ِ�ْدَن اْ�َ�َ�
َة ا�)[4َْ�
 َوِز�َ�َ�َ�َ�
 َأ�[َ   
�ً��ِQَ 
َ�اً:َ W"�ُ:ْ�� َوِإن ُآ�ُ�"W ُ�ِ�ْدَن ا��Wَ? َوَرُ7َ�ُ? *ُأَ,��ْ�ُ�"W َوُأَ

 
�ً�tِ#َ ً�اQَْأ W"�ُ�,ِ ِت
�َ*ِ�ْ�ُ�ْ�ِ W(#ََأ ?َWا�� Wِ�ن�اَر اْ��ِ َ�َة َW(َوا� ] ( ��l٢٩ و ٢٨: ا ]  
"��, N(:وا Z�E� J�� 

 
"ّ�,
), �4
�n 

 
 J�
�? ��n اC #��? و�nن ��@ أ
�J ��0*7ن #�)N �� آ8 و�P، ور��
  آ���
�7ا ���'ذى ا��7ل و�*��� أن �Gأ . P�7� �4
�nو
��
4
���" إ4
N، و��" إذا : )ا���� و���? و,(
م أزواQ? 4;ل ��7? �� �َ�h م
�G إ�� J�� ذَنq� 7ا 5 �) �7ا ��7َت ا���� إ5 أن�,i "�/ا� 
�
 أ��


�2�4وا، وXٍ�(�� "�*4'�*, 5، إن ذ��J آ
ن� J���ِG ذا��د �7ا 
� J��#7ه" د���' �qذي ا���� ��*��� ,��J واC 5 �*��� ," ا��Z، وإذا 
 J�أ�)ا إن ذ� Nِ(ِ�ْ�َ ", ?Q7ا أزوا��و5 أن ��ِ C7ل ا�ُ� �(��7�J و���7�" و,
 آ
ن ��J أن �qذوا رGأ J�ب ذ�

'�7ه"W ," وراء :0� 
#
�,


��t# Cن #�) ا
   (آ
  
  

��

ل ���( : ", "��,q��
�Jا���� أو�� ��
��J وأزواQ? أ,*�   ( أ4
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(��7  P�� �0�(  "��,qأم ا�� 

�
 و24'���*4: 

 
 ��)�� ، و�)ت eا ��D�)ب ا�dآ "� ��
ت ا���� ) .  م٥٥٦( ��8 ا���0ة ٦٨ه�  )�P�� �0  ��7) �" أ) �" #�) ا��;ى �Qأّول زو- 

 J�
,� �" �qي  ، وأّم أو5دN ، و ��ة 4*
H? ، وأول ," ��n-",i اC #��? و# ��� ", ��D�� ، ة(Hزا P�� ��G
� 
� . �? وn)�? ، وأ,
 

 �� 
�,7� 
�� وا��(8 وا��;م :�� د#
ه��
� P��# ،ق ا����)ةd eت وا
�����P و��#�# P�� ��P ,0) ور�
�، 24'ت #�� ا�
0َ
ر �
ه�ة ، و�) ,
ت وا�)ه
 �7م :�ب ا�E�
 .ا�0
ه��� �

 
 
 
 

C7ل ا
دات ا���ب ، ه�
 – ��n اC #��? و�J - �;وPQ ,���" ��8 ر ", "��w

ءت :  �Qش ا������ ، و
أ�7 ه
�� �" زرارة �" ا���
 Z��# P�� (��
ءت ,�? �Qوم ، و;>, "� ��# "� /H
# "� Z��# 7�� �4
��) وه
�� ، وأ,
 ا�6� ?�,. 

 
 
 5 
�
 :ٌ� وا�� ," ا��0
رة ، ��
P4 �7ا����# Cا �kن �<)�0� ر

 وآ�
 و7ّ�# ,�;����4
��jE) ��" ,ّ�� وا����K�� ، ���( إ�� �Dف ,�

 .ا��6وة وا�0
h ��: ، N)ت ," �0ّ
ر ,ّ�� ا���)ود�" 
 

 C7ل ا
�Qوا �? ، وآ
ن ر��� 
�
ل و�)�j إ���J أ,7ا�Qا�� �Q'�*� P4

 ، -  ��n اC #��? و�J - و dل ذ�$ آ� وا:)ًا ," ا�/�" ��
,�7ا ,�
 ?��
 ,�*�ة :�X أر�,dh ����
د أ ��ه
 ا��dم ��
 رNi ," أ dق ا��7ل ، إ�� ا�2
م �# 
 و,
 ��*? ," – ��n اC #��? و�J -و��


 :�;ة �" ��E  

ن ,#�
 ، وًQزو ?� P�h�� ، 
�
#� ر�� �0
ر�K� ��: ، �ا���آ ", ?�(� ��# Cا Nا�Qأ 
��N ، و,G�4? و
أ,

� . #��و �" أ) �" #�)ا��;ى #�)ا��F�E �5" أ �? ," #�

 

 آ
ن #��ه
 ٢٥ - ��n اC #��? و�J - و�Jّ ا�;واج ��8 ا���6� �<�> #�2ة �� و����� ���� ، ��
ن :�
ة آ���� ٤٠ Qش ا�;و
�� ، و#


 اC �*�� ," اeو5د �� .ا�(
J و #�) اC و ز��F و ر��� و أم آ�76م و �
�G� : ه
y4� ، و�) رز�
 
 

  P4

 ��F ا���� وآ��# Cا �k0� ر�( - J�
 أه)�? – ��n اC #��? و�
N وا��(ّ�ب ,�? ، :�� إ4kًا ، و���8 #�� 8�4 ر(�(D 
ً�ّ: 

 رأت ," ,��? إ��?�� �wر

 ز�) �" :�,dh. 

 
 :دور  )�0� #�) ا���6� 

 

 دوٌر ,� J�� �P��6 ا����  .١�
ن #(8 و�7ّة  وا���n –7�7 اC #��? و�J –و#�) ا���6� آ
ن ��Qر ", Cا 

ه�i 
ف ,�? ، ��

 :ا�2<�ّ�� ، �() ُأF�n #��? ا��dة وا�*dم �
��#F :�" رأى 8���Q أّول ,ّ�ة ، ���
 د 8 #��  )�0� �
ل 
 

4�*� : ( ، و�ّ�
 ذهF #�? ا��;ع �
ل ) زّ,��47 زّ,��47 (  ��# P�2  ()� ( �ً�H
� ?�4'�E� ، " :C5 �<;�$ ا Cوا dإ4$ آ C7ا�أ�)ًا ،  
 Zا�� FHو���" #�� 74ا ، ��Kا���)وم ، و�(�ي ا� F*�8ّ ، و��و���8 ا� ، X�(ق ا��(� .رواN ا��<
ري " ���8 ا��:J ، و�

 
��4
ء #���J ا�*dم �� 
ً��
  ?� Cء ا
�En
� N�2ّ��� 8�74 "� �إ�� ور� ?� P)�E4ا Jw. 

 
 P��# 

 –و����# Cا �kر –��� J� $�/�  �� N(4
*� ?�, P,
� Jw ، ?�(ّnو C7ل ا�� ",i ", 7ن أول�7ل د#�7? ، ���� �� �ًt�� ّدد

 ?�� F>n 5 ، F�
 ���P �� ا��0� ," ��� Cرة ا

ن ا�0;اء ," �Q> ا���2� ، 8�� ، F#
�د#�7? ، و�qا4*? �� و:�2? ، و�/8�ّ �? ا��
 J�*, ري و
 .و5 4�F، رواN ا��<

 
 
�
 و�
ء ا��7ل ���

 و,���
�: ��: 
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 – ��n اC #��? و�J –و�) :�� ا����  .٢ً4;: 

 ، ��;ن ��()ه���4 PK� إ�� أن 
��
�: �� 
�
 ذ�$ ا�� ، 8K��J ��;وج #���� 


ت ا��q,��" ��(7ل �
�H أ, ��# 
��K�و 
�
 ، و����ف ��ّ��
 وا��6
ء #�����t�� �� ��
 :D)�)ًا ، و�J �;ل �/آ�ه
 وُ��
 


 إ�4 ( ��ّ: Pرز� (� ( J�*, Nروا. 
 


 إذ :�,�� ا��
س ، ورز��� اC #; و8Q و�)ه
 إذ : ( و�(7ل ��
�� ���P�,i �� إذ آ�� �� ا��
س ، وnّ)���� إذ آ/��� ا��
س ، ووا
 .رواN أ:�) ) :�,�� أو5د ا��*
ء 

 

 ��hة D)�)ًة ��# Cا �k2� رH
# 
�
رت ,�h ��:. 

 
 ?H
6
,� ا��;�4� ��;ور ا���� –��? و���n  J اC #–و," و�Q ءت
Q 

 و��*" إ���ّ" ، و#�),��

 ��) و���
)�(n 8�
 ّأ4? آ
ن ��� – 

 
��# Cا �k2� رH
# P�
� ��: ، 
�� F�:ا��� �� ��

 ، و���
�)�
 ر7ل اC ، �(�8 #�� ه/N ا��70ز : " ��n اC #��? و�J أ:*" ا�

ل ؟ ��xه/ا ا" 

 

ن : ( �(
ل ��xا ", (�
 ز,"  )�0� ؛ وإن :*" ا�����'� P4

 آ�: (  إذا ذ�� ا�2
ة �(7ل -  ��n اC #��? و�J -رواN ا��
آJ ، وآ
ن ) إ4


ء  )�0� �(nإ�� أ 
� .رواJ�*, N ) أر�7ا �
 


ح �/�$ ،آ�– ��n اC #��? و�J –وآ
ن ا���� ���� ?�Q7ت زوn 0� �/ّآ��(  P أ ��

 P�w �� ا�����  إذا �7n jت ه. 
 


ل- ��n اC #��? و�J - و�) ��W" ا����[ � "�: 
��K�  ) : J:ا;, P�� ��iو ،(��, P�� ��G

ء أه8 ا�P�� �0�(  ��0  ��7) ، و�*8 4K�أ
 "���Qأ "��# Cا �kا��� #��ان ر J��,#7ن ، و��أ:�) ) ا,�أة  Nروا. 

 
�7� �� 

ء اeرض �� #��ه*4 ��  
�
  )�P�� �0  ��7) : ( ? و�ّ�" أ4�H

 ,��P�� J #��ان و �� 4*�H
*4 ��  ( ?��# Z��,. 

 
 
��# Cا �kر 
��
 :و�

 

 ��8 ا���0ة �d6ث ��" ، و��8 ,��اج ا���� ��# Cا �kر P��7� (و�- J�
 ," ا����  �> و�7ن �� ، - ��n اC #��? و� ، و�

,(�� 

��70ُن ، ���:8 ," ا�)�4� P��ود �k�� ، 7ام وا�)ه7ر#e7ر ، وا�
م وا�2�eور ا�, 
��*��ُ 5 ، �ً��
��ًة #�Eة ، و:�
ة : Pآ�� 

 

هkوأر 
��# Cا.
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�2H
  ا�*�)ة #

ء ا��7ل ���2 و5 �<�((�(7ل ا������  .١*4 ��# P�K� : و��� j�*� ��Qإ��?، و�;و ?�
Qر F:ن أ�� أ

H? إ��?، وآ*4 F:أ Pآ�

 j*�� ��)�� 8 ء )أي د

dًH ،وا�'ذن ا����  )ا��(�7د :
دw� اx�$(، و4;ل #/ري ," ا�*�� ?k�, �� Nء
إ�4 5 أ�7ى : 4*
���
�P أم )� ،"�K�� (�# �)'ذّن �� أن أ��"،�ا���دد #�� ��# : �� Nزاد � i ن

2H�، �) أذ4
 �$، وآ# (��� ،(��� ", 
���# (�


ك �*7اآ�، و��@ ��" :0� ))�ي و ��4ي، ود�" �� ����ا�)�4
 ر�(�، �() ا
 

٢. �2H
# P�

,7ا ����7ن �� ا��*0)، ��أ�P ر7ل ا��n C اC #��? -َ�ِ)َم َوْ�ُ) ا�2َ�َ�َِ� #�� ر7ل ا��n C اC #��? و �J: و�)� 
J� وأ4
 أ�t4 إ���J :�� أآ7ن أ4
 ا��� أ'م،  �*���4 ��داH?-و 

 
٣. P�

ر�� �J أ:8�ِ ا�J��ّ و�J أ�ُ)ن، �(
ل ��ّ�
س-�nJWّ�� اC #��? و-  �j, PQ ا���ّ� : و�Q 

رN وأ4�، )�َ()W,7ا: ( �� ��@ أ

 ��(ّ),7ا،

ل ��� Jw) :$ِ)َ�ِ

ل )َ��
َ�ْ� :�� ُأَ)� ،Nر
�
�(�?، �*� ،?�)�*�P #ّ��، :�� إذا :��P ا���J، و�ُP4( وPQ�  P�*ِ4 ,�? �� ��@ أ*� ،

 ، ��(ّ),7ا،)�َ()W,7ا: (��ّ�
س

ل ��� Jw) :$ِ)َ�ِ

�(�?، �*�(��، ��K� 8�0$ وه7 �(7ل)َ��
َ�ْ� :�� ُأَ*� ،) :$��� N/ه.(  

  
٤.  Pْ�َ
�َ 
�َ�ْ#َ ?ُWا�� �َkِ2ََ� َرHِ
#َ "ْ#َ : ]��ِWُل َوا��;ِhًْة َأ(َ#ِ
�َ Pُ�ُْآ -J��ُ� َ ?ُ�َ�ْ4َ�Qَ 8َ�َ0َِ��ُ�ُ? َ�ْ�َ�ُق َو��n -�َ#َ 8َ�َQَ اC #��? وِ>ْ�َ  ?ُ�ُ

 ?ِW7ُل ا����P؟ « : َ�َ(
َل -��n اC #��? و�W�7َ�َ�َ -Jُ) 74ًُرا َ�ُ�ِ�َ ]P�tَ�ََ� ِإW��َ َرُِ�ُ �ُ2َHِ
#َ 
�َ $ِ�َ 
,َ« . Pُ�ْ�ُ : 8َ�َQََ�ْ�َ�ُق َو $َ�ُ��ِQَ 8َ�َQَ
َ�
Pُ�ْ�ُ Pْ�َ َ�ُ(7ُل. »َوَ,
 َ�ُ(7ُل َأ7�ُ َآِ��ٍ�؟ « :َ�
َل . W4َ$ َأَ:W�7َ�َ�َ $َ�ُ�َ#َNِ�ِ�ْ2ِ�ِ ]Zُ) 74ًُرا َو7ْ�َ َرiَك َأ7�ُ َآِ��ٍ� اْ�ُ�َ/ِ��[ Jَ�ِ�َ�َ َأ :   

  َوُ,W��ًَأ ِ,ْ" ُآKَ�ْ:َ �ِW�hُ �8ٍ� َوَ�َ*
ِد ُ,kِ�َْ�ٍ� َوَداٍء ُ,8ِ�ِ�ْ
 ����ِ? Pْ�َ�َ�َ َآَ�ْ�ِق اْ�َ�
ِرِض اْ�ُ�َ�َِQِْة َوW�  8َِ�ِ�َذا tَ4َْ�َت ِإَ�� َأِ
  ]��ِWا�� W��ََم ِإ
)َ�َ Pْ�َ
�َ-J�ِ�ْرِت ِ,��� َآُ*ُ�وِرى ِ,ْ�ِ$« : َوW��َ�ْ#َ "َ�ْ�َ 8َW��َ َوَ�
َل - ��n اC #��? وُ 

2َHُِ� َ#��� َ ْ�ً�ا َ,#َ 
�َ ?ُWاِك ا��;َQَ ».  
  
  


ء ا���> ," :() و��@         أ4? أ�y)ة ��7ا و�'�� ه�$ #�ض�n Fا�� 
  إ�4

رًا�D Z*�
 �8�0 ا�ً�: Nإ��4 أآ�             �tِ�ْ�ُ�َ "*7ن :/رات ���� ا���Qو  


رًا�
�? ��dً و4�nرًا              أ#�" ا���ب #�� أ
# ��  �8�0 ا��/ة ��)ًا و��ى ا��
  
  

 Fا���� 
�
ل #�� ": 

ل أ�7هQ2� و ," ا��H
    ١ "  . أ:F ا��
س إ�� #
 �

�F و و#
N ��" و :�� ا��dم #�
ر �" �h "� و��# - Cر:�? ا  - :  » �
2َ� #�) #ّ�
ر �" �H
4
ل ," # dQر Wأن - ?�# Cا �kر - 


ل )� ، : C7ِل ا
 ، �qذي :���� ر:7�ُ�ْ,َ 
  ٢ » ؟ -��n اC #��? و�J-اhُْ�ْب َ,ْ(7�ُ:
  


�َ�َ 
�
 اDَْ�َ�ْت 4ُْ�ُ�َ�ً� ِ��َ�َW4َأ 
��# Cا �k2� رH
َ�
مَ روت # J�
 َرiَه
 َرُ7ُل ا����n ?ِW اC #��? وW��َ�َ ،�ُِو�
 ،?ُ�ْ ُ(ْ�َ Jْ�َ�َ ِب
�ِ? اْ�َ�َ�اِهَ�َ�َ#َ�� اْ�َ�ِQَْو ��ِ Pُ�ْ�َ�َ�َPُ�ْ)ُ�َ ، : Cا ��n ?ِ�ِ7َ�
 َرُ7َل ا��Wِ? َأ7�ُُب ِإَ�� ا��Wِ? َوِإَ�� َرُ


َذا َأْذPُ�ْ4َ؟ َ�َ(
َل َر,َ ،J�َ�
ُل َهِ/Nِ ا��[ْ�ُ�َ�ِ�؟: ((ُ7ُل ا����n ?ِW اC #��? و�J#��? و 
,َ((Pُ�ْ�ُ  : َ(�ُ)ْ�َ�ِ $َ�َ 
�َ�ُ�ْ�َ�َDْا
J�
َل َرُ7ُل ا����n ?ِW اC #��? و)َ�َ ،

 َو7َ�َWَ)َه�َ�ْ�َ#َ)) :
َ�
َب َهِ/Nِ ا��[7َِر 7ْ�ََم اْ�ِ(َ�
َ,ِ� ُ�َ�/7�ُWَن، َ�ُ�َ(nَْأ Wِإن ْJ�ُل َ�ُ

Jْ�ُ)ْ�َ َ 
٣)) ِإنW اPَ�ْ�َ�ْ ا�Wِ/ي ِ��ِ? ا��[7َُر َ�
 َ�ْ)ُ ُ�ُ? اْ�َ�َ�
Hَِ�ُ�: ((، َوَ�
َل))َأْ:7�ُا َ,  
  

 'E>ا� "# P�6�� و �*�
ب ��8 ان �*�)# 8��  و ا�t4 ا�� ر7ل اJ� C �*�ع �
  

                                                 
1  �4
  .١٧٧  :  ر�J ��� ا�0
,j�� nا���,/ي و ��n? ا��5
 ا���,/ي 2
  ا��<
ري 3
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2H� أر8 أزواج ا���� ��n اC #��? و�J ز����Q P�� Fو  .٥# P�
� J� إ�� ر7ل ا��n C اC #��? و
 J�
,��� ," أزواج ا���� ��n اC #��? و�J �� ا���;�� #�) ر7ل ا��n C اC #��? و*� P4
وه� ا��� آ
و�J أر ا,�أة ��  ��ا �� ا�)�" ," ز��F وأ�(� C وأn)ق :)�6
 وأوJ:��� 8n وأ#n Jt)�� وأD) ا��/ا5 


 �� ا���8 ا�/ي ��)ق �*����y��
 ا��
 �*�ع ����� P4

 #)ا 7رة ," :) آ, 8Qو;# C٤ �? و�(�ب �? إ�� ا 
 ��# 
�G�, �� �2H
# j, J�
�'ذP4 #�� ر7ل ا��n C اC #��? و�J ور7ل ا��n C اC #��? و�

C7ل ا
 ر� P�
)� J�
 ر7ل ا��n C اC #��? و�
 �'ذن ����# ��G
� P� د P4
 إن أزواQ$ ا��
ل ا��� آ
 P�
E�
� �� Pوو�� ��
وأ4
 أر�F ر7ل ا��n C اC #��? و�J أر���� إ��$ �*'��$ ا��)ل �� ا��� أ�� ��

��
 ��J ���ح ز���# ��: F�P أن ر7ل ا��n C اC #��? و�� 5 J��N أن ا�4�
 �G�? ه8 �'ذن �� ����� 
��n C7ا
ل ر)� P��4أ ��: 
�
 �J أ�24�� Pو�� J�
 ا��� أ�� ��� اC #��? و�  ٥ إ4

  
  

�2H
�� J�   :F ا���� ��n اC #��? و
   

 

 �(7ل��# Cا �k2� رH

� .P���tت إ�� ا���� ��n اC #��? و�J ه� 8��N أن أ�4��: �ـ�� : 
�� P�� ��
 #��P أ� 5 ?4��N أن أ�4���


�
 ا��� أ�� ���إ) :4���J* ا���� ��n اC #��? و �J، و�
ل. �'�����
 ا��0� ا�(�7� : أي) ا�" ا�7ز #7ام: (آ�
 7)4ل �� ا��86 ا�(���2 ��

 �)�$ #�� آ�
ل  �Z ا���� #��? ًKوأ� ،
�
، وه/ا �)�$ #�� ,)ى :F ا��7ل #��? ا��dة وا�*dم ��
 أن ��7ن ,86 أ���� Z:و ،
�,86 أ��


,�أ��" أو �d6ث أو �'ر�j و:
ل . ه/N ,�ةا��dة وا�*dم آ�� أFK�� J� ?4 و��K� Jب ه/N ,�ة و� "�Qل ا���;و
و:�" 8,'�4 �� :
j*ا�� ?�
Qزو j, J�
ة ا���� ��n اC #��? و�: �� ��tا�� F47اQ ", 
ً�4
Q ك
�� ," ه/ا . ا��7ل ��n اC #��? و�J، ���2 أن ه�t�

�# Cا �k2� رH
# F�� مd*ة وا�d����? ,j أي ا,�أة، ���) أ:�) وN��h أن ا��)�X آ�� آ
ن ا���� #��? ا�� J� 
, 
��, 8��
، و��
P�
� �2H

ل ���
س: (#)� ،J�
�($: ��(),7ا، �
ل. �(),7ا: آ�
 �� h;اة ,j ا���� ��n اC #��? و�8 ه�
ك أ:) ���j, 8 ا,�أ�? ) ��
�� أ�


�
 ا��dم؟: ذ�$؟ و�(7ل ��
�($، أو :�� ���" ,�
,� ا��7ل ����6 ," ا�! ��
�� أ>� 8�>� P4أ "�� ،?�Qزو j, $س �'�4 أ4? ���8 ذ�
�
��5 ��0
وز ا�d6ث #�2ة  
��
ة ا�����ة ا��� آ
ن ��
، ا���# Cا �k2� رH
# F4

���n .P اC #��? و�J و7�D ? وه7 ��0ي �0� :

)P�
� ،?�)�*� ?�)�
*� :P�*4 ��: آ�����ق-) 

رت �)���:أي-  و:��P ا���P�*4- J ه/ا ا�*�n  -J��(),7ا : ( وآ� ?�, P�� h;وة �(
ل �

ل� Jw :P�
� ،$)�

�(�? �*�(��، ��K� 8�0$ و�(7ل: ��
�� أ*� :$��� N/ه .( Z���� ن

�t4 إ�� ا���� ��n اC #��? و�J آ�� آ�
?H

�(7ار��: (وآ
ن �(7ل! ��*� 

ج إ��) ر�(ً���� ،�Q
Q;رورة و,86 ا�
:  ر�� �� ا���
,��، و�(7ل #��? ا��dة وا�*dمأي أن ا���أة ,86 ا�(

)J7ان #�)آ# "�
: أي) إ4��)�G ك إ5 إذا��h أن ��;وج j�E�*� 5 
�4e ذا؟
. ا���أة ,'7رة، �'ول ,
 �;وPQ د �P ا�*0" ,�
�Dة، ��
 ���
 آ
ن أزواج ا���� ��n اC #��? و�J ����" ه/N ا���
4� �ـ�
2H� ، ���ة :ًKأو أ�" -وأ� ���n- ?��# Cا ��n C7ل ا أP�Kh ر

P�
0
ءت إ�� #
2H� و�� ،J�
، ��(7ل #
2H� . إ�4 ,*��)ة أن أه�$ ����� و���k? #��: و��# Cا �k2� رH
# �4
�, "���� "�� : P����

ل)� ،J�0
F4 ا���� ��n اC #��? و� P*�0� ،N�E# ح
�
ء ���

2H� ، ��> ه/ا :  �
ري �# 

�P. ��7,$إ��$ #�� �)� : C8 اK� $ذ�

�kر ��: N
k��� Pء، و��
2� ", ?��q� .
��# Cا �k2� رH
# ", j� "���

م أ:�) أن ��@ ا��,x,*�) ا ��ء 
Q) : ��n أن ا����
JH
n 7وه 
�
) اC #��? و�J آ
ن �(���
ل �)� ،
��'*� ���
���ب اe,�، �/هF إ�� أم � : ?��# Cا ��n ن ا����
و�J �(��$ وه7 أآ

P�

JH؟ �n :5 .
�
JH: (��ن #
2H� �(7ل: �
ل �n 7وه 
�
�P أم ��� ). إن ا���� ��n اC #��? و�J آ
ن �(��)� : ،
ً�: 
���
���? آ
ن 5 ���
d� ي

، و,��J #�� ا�/ي �(7ل ���5?. أ,
 إ���# Cا �k2� رH
# �4
�/N :(�(� ,��و�� ," آ8 ," ���ف ,�� :�� 5 Cا ��n ا���� ��K

 Cا �k2� رH

، و��> �$ ," ا���
4� و," ا��0
ل ,
 �ـ��� ��
 و���" أن �������� 7�� ، �2H
# 86, P*�� ،�2H
#��? و�J و�(�)ي #

��#.......٦  
  

٦.  ?�'*�� ����
�(7ل ا�� ?��� �� 
��4
 ا���8 ، و�(7ل آ�()ة: آ�� :�$ ��؟ �
ل : وه
 ه� ا������ #
2H� ���) أن ����ف #�� ,�
 �2H

: ا�*�)ة #��
 .آ�P أ�7ل آ�� #()ة ا���8 �
 ر7ل اC ؟ ��(7ل #�� :

 

                                                 
4 
�
ر�Q رة و

 رJh و7Qد ,
 ��7ن ��" ا�0���# P�wآ�� ا �t4ا 
5 �H
 ا��*
6  ��E " �Qا���� و ازوا j, " ���7��� 
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٧.  ?�'*�� 
Kة أ�� lا �� ����� 

 ، �8 ���) أن �7Q ��# "y�Eاره����� d� 
��k�� ن
," أزواQ$ �� ا��0� ؟ ��(7ل : وه/ا إن آ
 J�
 ا���� ��n اC #��? و�� : "��, P4ري . ( أ
 )و,*�Jا��<

 
 : �� ,��n -?*�d اC #��? و�J-ه� ��)ح أ4
�� ا����  .٨

�2H

دN اeر4
ؤوط #" #�
ل و��n? ا�" :�
ن و��n إ
xر� �H
 -��n اC #��? و�J-أن ا���� : أ �ج أ:�) �� ,*�)N وأ#�? ا��*
�2H
# P�

 #��$: ��> ��دة 7داء �(�
 أ:*�, !!$k
�� 
7داه
 و7اده $k
  "�72ب ��

    
 

٩. 
�
ع ا�)�4
 آ��, ��# ?�K� :ه� �<�
رN و�
J����7? ا�� ��
�� ?Wأ4;ل ا�� 

ء �� ا������" أ4? ��Q) : W"�ُ�ْ��,َُأ "َ�ْ�َ
�َ�َ�َ 
�
 ا��Wِ��[ 8�ُ ��َ'ْزَواQَِ$ ِإن ُآ�ُ�"W ُ�ِ�ْدَن اْ�َ�َ�
َة ا�)[4َْ�
 َوِز�َ�َ�َ�َ�
 َأ�[َ

Qَ 
َ�اً:َ W"�ُ:ْ��ِ��ً�
َوُأَ.
�ً�tِ#َ ً�اQَْأ W"�ُ�,ِ ِت
�َ*ِ�ْ�ُ�ْ�ِ W(#ََأ ?َWا�� Wِ�ن�اَر اْ��ِ َ�َة َW(7َ�ُ? َوا�
م ]. ٢٩-٢٨: اe:;اب) [َوِإن ُآ�ُ�"W ُ�ِ�ْدَن ا��Wَ? َوَرُ)�

ل( ا���� )� �2H

2H� إ�4 ذاآ� �$ أ,ً�ا �d #��$ أن �*����0 :�� �: "��<��� أزواQ? ��)أ ��# 
 ".*�',�ى أ��$�7
P�
� :P�
47
 ��',�ا�4 ���ا�?، ��� J� أن أ�7اى J�# (ل: و�
� Jw" :7ل)� ��
�� ?Wإن ا��) : 

 ا��Wِ��[ 8�ُ ��َ'ْزَواQَِ$ ِإن ُآ�ُ�"W ُ�ِ�ْدَن اْ�َ�َ�
َة ا�)[4َْ��َ�
 َأ�[َ

"َ�ْ�َ
�َ�َ�َ 
�َ�
ِت: ):�� ���]. ٨٢: اe:;اب([َوِز�َ�َ�َ*ِ�ْ�ُ�ْ�ِ
�ً�tِ#َ ً�اQَْأ W"�ُ�,ِ ] (اب;:e٢٩: ا .[P�)� : ?W�4 ُأر�) ا����أ�7ي؟  �,'��� ه/ا أ
 .ور�7? وا�)ار اl �ة

 
�7ى .١٠� 
 :ه7 ��7ى ,


ل� ��
Q "# J�*, ن ا���� : روى
�d إذا ه��n- P�7 اC #��? و�J- آ dًQ2�- رH
# ����-?��# 
���
 ". ا�2| �
١١.  ?�, FK�� 

-C #��? و���nJ ا-ه� #�),�t�5 ���0 إ5 ا�? وه7 �(�أه
 و�� : 

 �2H
# "# "�����
ء �� ا�Q-
��# Cا �kر-P�
�  : C7ل ا
ل �� ر� -J�إJ�#e �4 إذا آ�P #�� را�k�، وإذا : "-��n اC #��? و

". آ�Kْhَ ��# Pِـَ�ـ��5 ورب ,��)، وإذا آ�Pِ : � را�k� ��4$ �(��7"أ,
 إذا آ�P #�: "," أ�" ���ف ذ�$؟ �(
ل : �(
�P ر�k ا��َّ? #�

P�� ��Kh :J5 ورب إ��اه� ."P�
Q'� :$�
 أه�0 إ5 ا, ،?W7ل ا��
 ر� ?W8، وا��Qأ  
  
 


 #)ًا .١٢��� F��� ا��� ��

م وا����eه� ��) ا: 

ل ا���� � 
��ًا: "-��n اC #��? و�J-روى ا��<
ري :���D "�
 ,D ", PK)ة ," ,
 أ4
 �)ا 8 #����� ��
�� Cا ?��
# "�: "���# ?�(Q7

�2H
# ?� P�
)� 
�
 ر7ل اj*� :C و#�2ون ���� د 8 #�� #
2H� ��)أ �� : ", P��nأ 
��ًا وإ�4D 
إ4$ آ�P �) أ�*�P أن 8 (� 5 #���
  ".ا�2�� �*j و#�2ون ����: "�(
ل!! �*j و#��2" ���� أ#)ه
 #)ًا؟

 
 
kا�� ��
 :ا��7ار �� :

 
١٣. # "# P�
� �2H
 : <�
 رأ�P ر7ل اF�G C ا���� . P�� :ل

 ر7ل اC ادع �� ، �� ) : ، � '� 

 و,�
 �()م ," ذ�4, ��hا J�ا��

 P��#أ 

ل ر7ل ا��n C اC #��? و�J ) . و,
 أ�ت و,)� ، 

 �� :�0ه�(� رأ ��: �2H
# P��K� ) �H
أ�*�ك د#
 ).؟

 
 P�
)� ) : �4�*� 5 �� 
 ) .د#
ؤك و,

 

 �)e ��7#,�� �� آdn 8ة : ( �(
ل �
د ���n ) واC إ4� .رواN ا��;ار ��

 
5 �*��
 إ5 أن 4(7ل  
�� J�
 �� د#
��n ?H اC #��? و����

 4(�أ ه/�" ا��)��6" و�2,(�#)J�t# Z�  ���� $4رىء ) وإ
، و�" �0) ا�(

، 
����� 
���  
  


ن ا���� �� .١٤�� �2H

، �d:� أ,
 ا�*�)ة #��7�
 ,�? وأ��ف ,�� ��7ن را�k� #�? و,�� ��7ن  ،��Kh�d  ", �)ل :6�(
 !!!.ا���ق
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P�
� �2H
# "# : J�
ل �� ر7ل ا��n C اC #��? و� ) : ��Kh ��# Pوإذا آ� ��kرا ��# Pإذا آ� J�#e �4إ ( P�� : 7لآ�� �
 ر

 أه�0 إ�� : �
�P ) 5 ورب إ��اه�J : وإذا آ�P�� ، ��Kh ��# P . ��) إذا آ�P #�� راP�� ، ��k 5 ورب ,: ( اC ؟ �
ل , C8 واQأ
 $� ) .ا��<
ري و,*�J. (ا

 

 ه�
 ر�� �� ا��7ار Kأ�)$�
 أه�0 إ5 ا,. (  

  
١٥. P�
� �2H
 .د 8 #�� ر7ل ا��n C اC #��? و�J وأ4
 أ��� : #" #

 ������؟: �(
ل,  
 P�)� : ��G
� ����.  
 

ل�)#)� ��G
� :��G
� 
� !P�

2H� ؟ �(# P�� : J�4 ! C7ل ا
 ر�.  

ل)� : P�
  ! .J�4 : أ�*P ����" ," أ:F ؟ �

ل � : P�
  !��� : و����K" ," أ��@ ؟ �

ل� : 
���:'� ، �2H
# F:�4 أ��.  

 ��G
� P�

 أ�)ا :��
 �qذ�y�D �2H

د ���n(5 أ�7ل ���  ).رواN أ�7 ���� وا��;ار ��
  
  

١٦.  P�
� 
��# Cا �k2� رH
# "# : ?��4 j� و Nرداء jk7� F�)4ي ا(�# 
��� J�
 آ
P4 ����� ا��� آ
ن ا���� ��n اC #��? و��

 ، j0Ek��X��� J إ5 ر��6
 �" أن �) ر�)ت ، �' / رداءN رو�)ا وا8��4 � ?Dا�� ��# Nف إزار�G �*و� ، ?��Qر (�# ?�k7�

Qأ Jw <�ج�ب 

ء رو�)ا ، و��� ا��Q ��: N�wإ ��# P)�E4ا Jw إزاري P��)وا ���ت و� ، �
�? رو�)ا ، �P��0 در#� �� رأ
��ول ���و� ، P� �K:'��K:'ت � P#��ع �''� P���4

ل ا�(�
م ، Jw ر�dw ?�(� jث ,�ات Jw ا��4ف �G'� م
)� j�)ا��

 P� (� ?�)�*� . ل
)� 8 (� P�0Ek> إ5 أن ا���را�:  
�2: �H
# 
� $� 
��<����� أو ��<���D 5 : �4ء �
ل : ��P ! �� ؟,

 ر7ل اC �'�� أP4 وأ,� ، �' ���? �
ل : ��P . ا����E ا�<��� � : J�4 P�� ؟ �,
�) �4��  .�P4' ا�*7اد ا�/ي رأ�P أ,��


ل � Jw ����Qة أو(�
 ���J ا��
س ����? اP�� :4 ، C ! أ���P أن ���� اC #��$ ورn : ?�7)ري ���, J� . ل
� : 8���Q ن��
 $�
�w P�k8 #��$ و�) و (� "�� Jو� ، $�, ?��� '� ?��Q'� ، $�, N
�
دا�4 �' �� P�4 :�" رأ�
و���P أن �) ر�)ت ���هP . أ�


�P: أن أو�t$ و P�2 أن �*��2:7، �(
ل � ، J�� ����*�� j�)إن ر�$ �',�ك أن �'�� أه8 ا�� : P�� : 7ل
 ر� J�آ�� أ�7ل �

ل  اC ؟� : J�� Cء ا
D إن 
���7 ا�*dم #�� أه8 ا�)�
ر ," ا��q,��" وا��*���" ، و��:J اC ا��*�(),�" ,�
 وا��*�' ��"، وإ4

 )رواd�) .J�*, N:(7ن 
  

P�
�  �2H
# "# ?���n �� 
ًKأ�  J�*, ل: (وروى

�$؟ :  �ج ا���� ��n اC #��? و�J ," #�)ي ���ت، �� jQ����h �4iة، �,
hأP�
��6 5 ��
ر #�� ,�6$: �ت؟ ��� 

) و,�
ل �� � i ���) :C7ل ا�� P�

4$؟ �(E�D ءك
Qن؟: أ
E�D $� <ذآ�� ) أو�� P4
�ـ�
2H�  آ


 #�� آ�� ا5#��اف و�(7ل �?�Qو5 �(�) زو ،J���� �أة ا�/آ����
8 ��
ول أن : �� ����� د�� ا��7ار، �Q؟ 5، وا��P��# ذا
أ�" ذه�P و,
J����?� 7ع، وه� �(7لk78:  ا�����8 ا���8 ,
 ا�/ي :���

. J���� 5 ا��7k7ع، �5) أن أ#�ف ��
2H�  : 4(7ل �# ", ����� .?� P�
� :


ن؟ �
ل(E�D $� <أو�� :J�'� ?��# ��4

ل). ���، و��" اC أ#)�) : ��
دا�4 �' ���4 
أ���P أن ���� اC #��$ ور�7?، ه8���Q 7 أ�
 ?��Q'� ،$�,�2:7�*�� $tأن أو� Pوآ�ه ،$�
�w P�k 8 #��$ و�) و (�� "�� Jو� ،$�, ?��� '� ( 
��
4�، و5�Q أن ا���أة J��� P4وأ


 . إذا آ
���n P4ة�t�7� أن N��� ،?� ��*�� (ٌو� 
�
��� 4i/اك، و��> ��
 و:�)ة، و�J ��" �� ا���7ت ,�
���� #��? ا��dة وا�*dم ���آ�

ل. ��*�7:��) :
�J: ل ���(� ����*�� j�)إن ر�$ �',�ك أن �'�� أه8 ا�� .P�

 ر7ل اC؟ : �(� J�ا�t4 إ�� -وآ�� أ�7ل إذا ,�رت #��


 و�',8 آ�� ��hت د�� ا��dم�H
ا�*dم #�� أه8 ا�)�
ر ," ا��q,��" وا��*���"، ��:J اC ا��*�(),�" ,�
 وا��*�' ��"، : ���7:  �
ل-!ذآ
�� و�4" �� 
�� J�4أj�� J(...٧  

  
 


ت .١٧��Kا� Z�Eء و��
 :��اF�G N ا���> ��F�E ,�? ا�)#
 P�
� �2H
# "# : <�
 رأ�P ر7ل اF�G C ا���� . P�� :ل

 و,
 �' � ، و,
 أ�ت : ( �
 ر7ل اC ادع �� ، ��
 �()م ," ذ�4, ��hا J�ا��

 P��#أ 

ل ر7ل اC) . و,)� ، 

 �� :�0ه�(� رأ ��: �2H
# P��K� J� ).أ�*�ك د#
�H ؟(  ��n اC #��? و

                                                 

م ا�����7  7,d� ��E  
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 P�
 ) .و,
 �� 5 �*��4 د#
ؤك : ( �(

 �)e ��7#,�� �� آdn 8ة : ( �(
ل �  )واC إ4
  
 


 ?H��*�P ,(�ًا .١٨*4 ��# 
�*�4 8K��: 
 
ً,7� ?� P�
� :� Pآ� 
�
 ، �� أ��
 ، وQ)ت �0Dا �J �'آ8 ,���� ا�/ي �j�� ) : J ����ك ؟ �
ل أرأ�P�;4 7� P واد�
 ، و��? �0Dة �) أآ8 ,�
 
��, j���) (ري
 ).رواN ا��<

 
 P�� )F��,:(J�#أ Cوا ?Q," ��" أزوا ��ا�7:�)ة ا�� P4

2H� آ#  

 
١٩.  J�
ل �(��� أ:) ا�;و�Q" �� ا��(7ق، #" #
2H�ا���
�n و ," ا��: �� �ًn
  ،P�
� :J�:*�$ : ����n ����� P اC #��? و

��� آ/ا وآ/ا n ",)ة������
ل) � �)�" :?�Q;�� ء ا����
�� PQ;,ُ 7� �ًآ�� P�� ()�) "ا���,/ي Nروا.(  
  
  
 


��
 و�
 Py0� �2H

س �*�'ذن #�� #�# "� Cء #�) ا
Q- "�:ا�� (�# 
�
 #�) اC �" أ �� - و#�) رأ

P�)� :ل
)� Cا (�# 
�
 ا�" أ ����# F'آ�س �*�'ذن 

س �*: ه/ا ا�" #��# "� Cه/ا #�) اP�
 .د#�� ," ا�" #�
س: �'ذن وه� ��7ت، �(

ل)� : N

�� ���$ �*�J #��$ و�7د#$!! �
 أ,n ", س
 .إن ا�" #�
P�
)� :PyD ن �? إن/Hا. 

ل: �
ل� <�Q 
 .أ��2ي: �'د ��?، ���

P�

ذا؟: �(�� 

ء : �(
ل*4 F:أ Pإ5 أن �<�ج ا��وح ," ا�0*)، وآ� ��:eو��" أن ��(� ,��)ًا وا $��� 
, "�� Jإ��?، و� J�ر7ل ا��n C اC #��? و


ً��G 5إ F�� J� .ر7ل ا��n C اC #��? و

ن ذ�$ �� �� ،Jا���� ��i C'4;ل ا�ء، 
, J�و(d� PEد�$ ���� ا7�eاء �'��n ر7ل ا��n C اC #��? و�J وأ��n ا��
س و��> ,�

�/N اe,�، وأ4;� ����$، و,
 أ4;ل اC ," ا��  ", (0*, <�� ��n'� ،"�,eا��وح ا 
�
ء �Q ،7ات� j�ل اC ��اء�$ ," �7ق 

ر�4
ء ا��iء ا���8 و
4i ?�� ���� 5إ Cا (Q
*,. 

P�
)� :
ً�*�, 
ً�*4 P7ددت أ�4 آ�� N(�� �*� .د#�� ,�$ �
 ا�" #�
س، وا�/ي 4

ن و �*�"�w ��
 �� ه/ا ا��
م ��
 .و�) آ
P4 و�


ء ا�wd6ن���� ا�
K,�2 ," ر# j�
*. 

 أ�7 ه���ة ��) dnة ا���7،���# ��nو ،dً�� j�)��
 وأوPn أن �)�" �

��،وآ "��
 وً�� /y,7� 

ن #��ه  
  
  



         www.amrselim.net                                                                                                    ا�� ا���� 

 
��# Cا �kر ���d� أم ا��*
آ�"... ز��F ا�
���d���� ا��n "� �,
 أم –وآ
P4 �)#� �� ا�0
ه��� ه� ز��P�� F  ;��� ا��
رث �" #�) اC �" #��و �" #�) ,�
ف �" هdل �" #


 �/آ� –ا��*
آ�" ��dم ، و5 ��
د اxه��� وا

���E� وا���م وا���E #�� ا��(�اء وا��*
آ�" �� ا�0� 
��nدر #�� و
� واP���Q ا��
 J���ا� 
��)�� 
 .أم ا��*
آ�" -�� أي آ�
ب إ5 ,(�و4
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   ز��Fةا�*�)

  

 و#7Q J�tده
 ، و�) �
ل  ز��F �'م ا��q,��" و,�ة�() ��P ا�*�)�H
>;ع ا���
,� و,�0' اeرا,8 ، و�) اآ�*�P ��$ ا���
4� ���6ة 


 �� أ7َGَ�ُ�ّ" �)ًا -��n اC #��? و�J- ا��7ل ً�
�� "ّ�ُ#�
H? أْ*��  ( C7ل ا
 �� ��P إ:)ا4
 ��) و�
ة ر����Qإذا ا 
�(7ل ا�*�)ة #
2H� آ�
-J�
 :��yٍ/ أن  �4)[ أ�)�-��n اC #��? و����� ، 
��7G'� "�� Jو� ، ��Q P�� Fز�� P��7� ��: $8 ذ���
ول ، ��J 4ََ;ل 4E�4 ا�0)ار �� 
�


َع ا��) ، ��
P4 َ�ْ)َ�ُ� و�<�ُز و���)ق �? �� ��8 ا��n- C اC #��? و�J-ا���� �n ا,�أًة Fز�� P4
�)�� ، وآ�
 إ�4
 أراد 7Gَل ا��ِ) �
 ��
��( 

7ل و��) و�
ة ا��-J�
 وا:)ًا ، �P��0 �(7ل ا���J 5 �)رآ�� ه/ا ا��
ُل ," - ��n اC #��? وً,

 ، �N/ '� J إ5 #ً�
ؤه
 ا��w #�2 أ�E# ن
 آ
 ���� ?4�� ، 8�

  ��ًا ٠٠)��
ل ه/N ا,�أة ُ��اُد �)� ��# ���� ، �Q

 و�� أه8 ا���8 �
�*dم ، ٠) Jw �ّ*��? �� أه8 َرِ:ِ�
 وأر���# ��7�

 
��)��*� J8 �'�� دره  �*��P �? ذ�$ ا��*�$)و�
ل ����� ,
 �P��ّ ، �'ر
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���n 

4
آ .٢٠P ���n -
��# Cا �kب - ر
E>ا�� #�� �" ا� 
�
ر�� �Q P() ذه��7 #�) ا��()رة ، ��� ����: -?�# Cا �kإن - ر P�
 و�
��� Fّ��ُ ا�*�P و�ِ�8 ا���7د n(أ P�

 #" ذ�$ ، �(��'*� ��# 
�
 ا�*� P��J� �4 أِ:ّ�? ,�/ أ�)��� اC �? ا���0� ، وأ,
 ���X إ��,ّ

 
��nأ 
4'� 
0
ر�� ,
 :��$ #�� ه/ا ؟)ا���7د ��ن �� ���J رِ:�ً�� P�
� Jw��# F0� J��( ن
E�2ا� P�

�P اذه�� �'P4 :�ة )�)�( 
 

٢١.  P��
-آ�
 ا���# Cا �kر -��n �0ِة:ُ �� ��4 j��Qا ()� ، �tود�� ا�� J��� ، �/آ�وا اC و��7 ا�(�iن و0)وا ،  ���Z ا�
 ���n J�
د��� -
��# Cا �kء ؟-ر

�� وا�<7ف ,�? وه/ا ,
 ) ه/ا ا�*70د و�dوة ا�(�iن ، �'�" ا����� C 72ع>�
� J����
G ()�

 �)ل #��? ا�),7ع
  

 
٢٢. "��,qأم ا�� ���n و��وي" :Wس إ��
 زو�Q وأ�� و�7,�، ��
 زال ���/ر ��8: آ
ن ر7ل ا��n C اC #��? و�J ," أ��@ ا��

�*���� إن أ�
ك أ�W��# FW ا���ب و��8 و��8، :�� ذهF ذ�$ ," 4n 
 ".إ��W و�(7ل �
 

�6#
ن ���, 
٢٣.  ���n Pرآ
D ()� -
��# Cا �kن - ر
��6#
ن �" # ���, �� -?�# Cا �kد #" - ر��� 
 �() َ�ِ),j, �ٍ��� ��# P آ�
4� ,57ه

�Deا J��6#
ن ، ��(� ���K�
��? وو:��2? �
�P ُرّدو5 �4 �t� رأت 

 )� ا��<�� ، ��Kب وQْ? ا����� ، ���ً�*: P�kو Jw -
?�# Cا �kء-ر

م وا���E8 إ��? ا�)�� P4

 و,�;ل �6#
ن ، ����;�, "��   
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��# Cا �kر ��� .أم 
  


2H� ذات �7م، �(
�P أ�" آ�P ,�/ ا��7م؟# ��# J�
لد ��n 8 اC #��? و�  :P�
)� ،���أ,
 �j�2 ," أم ���؟ ���*��n J : آ�P #�) أم 
J�  .اC #��? و

 

 ��7ن �� ا���أة و�"  .٢٤���: ���
 أ8�Q ��$ ا��� 
�
 و�*���� ��أ��
��� را(D��*� 8ٍ)# ��Q ��72ر�# �Q8 إ�� زوQج ا��
��� Jآ


�G ا�*�
ب و���� ,j ه/ا ا�� ���
# 
�
 وه�������7 ا����F #�� ا���� ��n اC #��? و�J آ�� آ
ن ��7ن إ5 ��" آ
ن ه�
 
��# Cا �kر ���
FH ," را�Q� ا��(8 زوج ا���� ��n اC #��? و�J أم �
�? ���$ ا��72رة و�/�$ ا��أي ا�*)�) وا�:. 


ق �� ��7د ��xا J� رد ��)م Jw ة����
� J�ا���
ه)ة #�� #)م أداء ا����ة �� ه/N ا�*�� ��
 آ
ن �7م ا��)���� و�) أ:�م ا���� ��n اC #��? و

ن ه/ا ا����7 ..��:.. 


م � 
�� 
�
َد 6ْ�ِ�ِِ�َ#َ ��: 8ٌQُم َر
� 
�� 
�
َد 6ْ�ِ�ِِ�َ#َ WJwُ ل

م َأَ:ٌ) �� 

 ا��
س ا4َْ�ُ�وا َواْ:ِ�ُ(7ا �
ل ���
ل �
 َأ�[َ)� J�
َم ر7ل ا����n ?ِW اC #��? و)َ�َ
jَQَ�َ�َ 8ٌQَُر dَ�َ Pَ�َْرَأ (� 
, Jْ�
 َرُ7َل ا��Wِ? �) َدَ َ�ُ� P�

س �Wُن ا��'ْDَ 
, �َ�َ�ََ Wُأم 

ل �)� �َ�َ�َ ر7ل ا����n ?ِW اC #��? و�J َ�َ)َ 8َ #�� ُأم� َ

 (� 7ْ�َ�َ Zْ�ِ:َْوا Nُ�ْ�َ4ْ

 َواْ#ِ�ْ) إ�� َهْ)ِ�َ$ َ:Xُ�ْ آ
ن َ�ً4
�J ِإ4َْ*�, W"�َ���َ�ُ Jُ���َ�ُ 5َ J�َ�Pَ�ْ�َ ذ�$ َ�8َ�َ ا��
س ذ�$ َ�َ<َ�َج ر7ل ا����n ?ِW اC #��? و

َم ا��
س َ�ْ�َ�ُ�وَن َوَ�ْ�ِ�ُ(7َن)َ�َ Zَ�َ�َ�َ <َ�َQَ WJwُ Nُ�َ�َ�َ�َ ?ُ�َ(ْأ:) :�� أ�� َه(.. 

 P�
nأ ()� J�
��n (H اC #��? و)�� 
��# Cا �kر ���
 ا������� اC #��? و�J ه/ا ا��J�4ِ ��7 ا��72رة ," أم ��  �

 و#�، ,72ر�

��(�7� ا��� �(7ل � 
2
ر ( وه/ا �/آ�4�
ب ," ا  
2
ره
 ��n اC #��? و�J إ5 ) ,�وا��*�2
ر , "��q��F>� J �� ,72ر�? و,
 ا

�
# 
�4e ء

���أة ا�)ا#�� ," أآ�6 ," �*�2
ر �� وا�j ا��*� 
�
ن #(��Q�� ?������ �د�
n 

�H� و,72را��n 
2
ر��� . �� و,����� ����" ا
 

٢٥. 
�� ?��
� 

، و,��
 �;وم �����, F�E� 8�0ا�<�وج إ�� و��� ا� ��# P,;# 
�� 
�� ��n
4 �2H
7 ��8 �� �
 : أر�P إ�� ا�*�)ة #�
?��k 
ً�
0: ���
��ك و�
#� ���$ أم ��� اد �� ا��0� 5 ����P أن أ�(� ر7ل ا��n C اC #��? و�J ه ?���Q
� ��# 

$��:.
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 ر��� �� أ�
 ����ن أم :����
 

٢٦.  (�
ت (  �� آ�
�? -ذآ� ا�" )�Eا� (- C7ل ا
ء إ�� رQ ���(ن �" :�ب ا��
�� وه��n - 7 اC #��? و�J - أ4? ��
 �)م أ�7 
 C7ل ا
م ود 8 #�� ا���? أم :���� -��n اC #��? و�h (���-J;و ,�� ، ����? أن �;�) �� ه)4� ا��)���� ، ��J �(�8 #��? ر)� ، 


 ذهF ���0> #�� ��اش ا���� ��� ، - J��/ا ا���اش #�� أم �� #�? ؟ :  �7G? دو4? �(
ل - ��n اC #��? و� Pِ�hأر ���� 
�
 P�
)� : C7ل ا .�8 ه7 ��اش ر7ل اC ، وأP4 ا,�ؤ 04> و,�2ك ، و�J أ:F أن ��0> #�� ��اش ر


ل )� ) : �D ي(�� $�
nأ ()� ، ���� 
 .، Jw  �ج ) ! �
 


 -وه�/ا ُ�)ر eم :���� : ����8 ا����7 ��# Cا �kإ�� ا���2� ، - ر 
� أن �7اQ? وا�)ه
 ��) ��اق دام �7ات ,�/ أن أ��P و�ّ�ت �)��

Q'ة �
 ا��� ...وأذه��


 �J �)ِر ,
 �(7ل � ...:�� أ4
(� 

ع �8 آ�� �*�(�8 وا�)هEا�� 
� ... ���� وز#��


ن �)ر ا����7 وا���> ���5? ا��/ر ، إذ �J �*�(��? ، و�J �ْ)ُ#? ��7�0س ، ��()م ���*? ���0> #�� ا��*
ط ا����وش �� رآ" �� 
و��8 أ�
 ...ا���0ة 

� ��,
0, 5 ، �>��ف أ,
م ه/ا ا��)ث ��8 ر�
Q �G'ش و#(�)ة را��� 
�Hإ�� ه)و ��,q0'ة ��7د ا���ط و

ة ، ��7Eي ا��*�

 و5 ,���
 
�
ن :
�Hًا إزاء ,
 ����? ا���? ، �*'���
 4i/اك ، وو�� أ�7 �
ن ا�����6� �� أ����E8 أن �)وس #��? أ�)ام ا��2ك وا��� ، jkه8 : ا���7ا


 ؟ , F�*� ?��# <�Qأن أ "��h�� 5 $4e اش���� $�G ن

�P أم أم أ4e ?��7G $4$ ���" أ4? ��اش Z��� 5 ! آQ4� أ��$ ؟ ؟ وأ
���
 ��H

ن �) ���� و��Qو�? ، �E�
ز#� ," Q ��h ، ن
�6
ت ، وw(� ، وا��dء إ��� "��,qا�� : C7ل ا ��n اC #��? -�8 ه7 ��اش ر

 J� . وأP4 ر8Q ,�2ك و04> ، و�J أ:F أن ��0> #�� ��اش ر7ل اC -و

ن ��
 ا���?  وهj�*� 7 ه/N ا����- و�J ��" ," أ�� �� N7��7ر #�� اdGxق أن ���� "�� J� ا��� ��

ت ا�( - ()� ?�Kh ح
�Q إ5 أن آ�� 

 
�
 ، و�
ل ���Qء ," أ
Q ا��� ���
 ���� ��)ي �D  : ( - وه7 ����; ," ا���� -�/آ� ا��� $�
nأ ()� ( j��D "# X���� ؛ 
ً�k
h ج�  Jw ،
 ?���, j�
��� � i... 

�� أن ��� �W4" أ�و� J�7�4 �� ?�7
 ��" ه5qء ا��q,��" ا�/�" ����F: 8 اC ورً���D ?� (0�... 

ه� ا�70�
ء و5 ا�(7ى وا��#5
رات ا��� ����) ا��
س �� ا�0
ه��� tا�� J�#(>� (�� J��. 

 �
, �Q
�� "�4 Jوآ- �):dاث ا�*���� ا���(:eوا ���tا�� "��وا���اء �� ا���7س ؛ :�� 5  ����¡ #(�)ة ا�57ء - و "�4�� ��hات ا�
 J�� �:

8H ا���
ء 74ر اC ��8 ا�7�Gإ �� "��,
G ، 7بnأ#)اء ه/ا ا�)�" #��? ," آ8 :)ب و F�
���... 

 Z��G "# ، ر
�ه)��J اeول وا7n ?�72� �� eرة ا�57ء وا���اء ، و�*¡ و5ء ا��*�J �)��? وإ 7ا4? ا��q,��" وز#;#� ��اH? و#)او�? ���

ء ��ا�� ," �7,�� ، وو��G� ، و #
���� �24 ا� ...�)#7ات ا��)ا,� �'

 Nاء ه/ا ا�)�" و�)م و5ء(#e 
ً47# ��nب إ��? وأ
dم و�*��� ," ا�45*x7اء ا� P�� 8@ ا����8 ���Q "�7�� �� ر
���وأ��� ا5
 .و�����? ��5qء 


ءل *�4 
4
 .. وه��� ," أم :���� ا��� �J ���ف �n� إ�n 5� -����دات #�� :�
ة ا�;و�Q�  ا����7رات ����� ا���ب ا�-أ�" ���
ت #
dم ، و�J ���ف و5ًء إC 5 ور�7? ، و�J��� J ��اًء إ5 ," ا���� وا��2ك ؟ xا ! ! 
�
ة ا�)�4
 وز������

 و4*
ؤ4
 ا���d ا4<)#" ���
أ�" ���


 :F ا��
ل وا�2�7ات �
 ؛ ���� ���7�" وران #����7ا�Dإ5 ��$ .. و ?�� Zَ�� J�� ?�7
 :F اC و:F ر���� ��h ا��� ��,qا�� $�� ",

ه�ة ؟ Eا����� ا� ! Zا�� ����وذ#�ًا ," ا��7ح � 
ً�7  "��Hا�� (���� ",َ 
 ...أ�" أ�4" �

 C7ل ا��اش ر� P�k ا��� $�� ",- J�
 ، و�
�P �? ��$ ا����� ا�(
�� وه��n - 7 اC #��? و�ا�/ي �j�*� J ,�? إF�G 5 ا��dم  #" أ��

ت ا��q,��" ، ! وأ:*�? ؟ ��7ة ا���
رآ� ," أ,�
�? ," اe,7ر ، و:
ل ��$ ا���

ت ا��57�2ت ��H
Kا� 
��

ل ���: "�� 

ن ,�D


#� اC ور�7? ، وا���اء G �� ن'���� J�� ؛ C7ر ا�� "��7�� P��Dأ ��dت ا�
�,qت ، وا��d��0ت ا�
��
��
 وا���� ��� .....," آ8 ,�

,�ة # ���
ن ؟ ، أ�J �'ِن �(��7�" أن ���xح ا�n ء

ه�� �� ��*��� "�
ت و��)دن أ�
د���
 أن �����" ���$ ا���

 و����H
أ,
 iن اeوان ��*

 .��F اC و:F ر�7? ؟ 
dم ، وا���اءة ," آxا  ��, ��h j��2و�  ��7ر إن ه/ا �" ��7ن إ5 �
���اءة ," آ8 ,�� F� P4

�@ ه/N ا��(�)ة ا��� آ�� ���8 

ت �,qء ا��
 .ا��#�8 اeول ," ا��*

 
 
 


2H� �(7ل: #" #7ف �" ا��
رث .٢٧# P�� :P�
)� ،
��� اC : د#��� أم :���� #�) ,�7�� ،�Hا�K7ن ��" ا��� 
, 
�) آ
ن ��7ن ����
�� اC �$ ذ�$ آ�? و:��$ ," ذ�: �(�P. �� و�$ ,
 آ
ن ," ذ�$hP�
)� ،$ : 
�� P�
)� ،����ر��� �ك اC، وأر�P إ�� أم 
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  ا�*�)ة �
�G� ا�;ه�اء

 ,�Pk أ�� أ�7 ��� �
�'ذن �(
ل #�� .٢٨��" :P�

�G�، ه/ا أ�7 ��� �*�'ذن #��$ �(� 

ل" أ��F أن iذن �?؟: "��" :J�4" P4ذ'� ،


، ��J �'ذن : "�
ل ا�/ه��. �?��# Cا �kا�*�� ر P��#N�,'� 5إ 
�Qزو P�� ��."  
  
 

٢٩. <��# P�� ء
�e P�

 ��F ا���2� وا�*�� و���N ا����ج وا�<d#� وا�*�7ر، ���# Cا �kر P4

 : "و�) آ, ��)�إ�4 أ

���
ء، ��Eح #�� ا���أة ا�76ب، ��*��
� j��� "P�
� ،
�2�4 �� P�kوو P�
�) إذا ,)�" : 
y�D $أ5 أر� ،C7ل ا
 ا��� ر�


���2�رأ��?� "��G
� P�
)� ،
�7w 
���# P:�G Jw ،
����� ��Gر (H�0ا� P#(� ؟" : P4أ ����*�� P, إذا ،?��Qأ:*" ه/ا وأ 
,

 وه� ". و#��، و5 �) 8 #�� أ:)�
 ," وQ �n*)ه
 وه� ,���، ���� �y�D �2� أن ��)و  Z(�� ��2� ��)ه�ة ا��
Eا� N/ه


�� ����� ��8 ,*��� رP�k أن
��ة:��؟ وه/N ر �Q���, ل
Qم ا��

رت أ,8 4
��، و�� 

 ووQ �n*)ه��� ز���t�  .

��
��F أ:) ��86 ,� J� ،
��# Cا �kر . 
��# Cا �k0� ر�(  
�
�P أ,,، 
�
 ," أه��� Z�� Jو� 
���Q 
�
 وأ 7ا��Jw إ �7


 .إ5 أ�7ه
*�4 P��>� ،ء ,�ا
�� P��� ،?��:ب ر�)� 
�� �
ءت إ��? �'Q 7م� ��7ل و
 رأى ر��� ،
�
رت و:�)ة ," أه�nس و

 و�) �()ت أ#; ا���


 ا�*�ور، ��K�P، و�) ذآ� ا�" :�0 أن ," �
، ودا ��
 وآ����
 أول ," ����? ," أه�?، �;ال :;4�4'� 
�� �
 و��
ءه
 أ�4;: Cا
�, C7ل ا
، ��ن آ8 ��
ت ر�
 #�� ��hه
 ," ا��*
ء ��nه
 #�� و�
ة أ����K� ب
���? إ5 ه� �() ,
ت �� أ��n �� "�� ?�
�: �� "


ل)� 

 و��
ءه
 #�� ��ب و�
�? ��2ه�
، �)ل #�� ذ�$ أ4? ��
 رأى :;4�����n �� ن
�� 
��
أ,
 ���k" أن ���47 �)ة 4*
ء : (:�
"���

) ا���
,� ه/ا، وأ: (���� إن ��nت وا:�*�P، و�� روا�� #�) ا���Eي أ4? �
ل �# �� P�, �4أ F*:ـ ا,�أة ," أ F�J� ?4 ��زأ ـ �


ل)� ،P���� ،ا��n "�
 رز ،PH�d ��7ن دون ا,�أة ,�, 86, "���

ء ا��*4 :P��K� ،J��, 5ء أه8 ا��0� إ
�)ة 4* P4أ ( ���  ،٧/١٠٥ا�
  
  

٣٠.  PQ�  ًء اذا
�: ��6�� P4

 ��ًِت ، آ�
�F ر�k اC #�? ،و���;�G ا�" ا�� ��# 
�Qزو 
��'
ء ؟,
 ه7  �� ���*:  
P�
� :"�
ل و5 ��و4Qان ���5" ا��!!  
  
  
 

 

 َ�ْ*�ي*** ," ا�َ<ِ��اِت ا���ِ@ �J َ�ْ)رِِ ,
 ا�<��
 ��) ه�0ِ�ً,7� �َ�ْ�ُ Jو� 
 
�
Hِ� ا��
س ,6َ�  و5 ��َزْت �� �7م َأ��k و 5�Eِ� *** و5 �7�ُا ," 

  
  

٣١. C7ل ا
ت #" �
�G� ا�;ه�اء ��P ر)�Eا� Fوي آ���  4

 آ�
م #�� ر�k اC أ4,xا 
�Qزو 

، و�) رiهً#7Q م
�e7ي اE� P

�
ل �)� ،
�47� W��nو�) ا ،

�G�؟: #�? �7,ً� 
� $� 
, 

P�
� :Pا��� �� 
ًy�D (04 5 ثdw /�,!ل
� ، :P�

ءك : "�
ل �� ���� ا�;�
ف  إّنَ أ�� ر7ل اC: و��
ذا �J �<�����؟ �Q إذا ،��G
� 
�
 ."!?، وإ 5�d �*'��?#��¤ ��2ء ����

  
  
  

    
٣٢.  Zر�� Nء
Q ?4أ 
�#" #�� ر�k اC #�? أن �
�G� أ�P ا���� ��n اC #�� و�J �2�7 إ��?، و,
 ��(� ," �)ه
 �� ا��:�، و���

 �2H

ء أ ���? #Q 
��� ،�2H

د�? �/آ�ت ذ�$ ���� J�� . ل

 �/ه��
 4(7م �(
ل : ���Q
K, 
0
ء4
 و�) أ /4�: ��4
�, ��# 
0
ء . �

ل)� ،��E� ��# ?�,(� ت ��د(Qو ��: 
�
 أو أو���
 إ�� : �(�) ���� و������Q
K, 

�4 ؟ إذا أ /�����' 
�, ��  ��# 
أ5 أد���


دم   ", 
��� ��  7�� ، "�wdwو 

 و�wdw" ، وآ��ا أر��wdw وا:�)ا "�wdwو 
wdw 
��*� 
��Dا�� ). J�*,ري و
  ).رواN ا��<
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��� ا�*�)ة n  
 

٣٣.  
�����n dًًا ه7 ا��G 
�
 ا��7ام �"  ��7) و��ك ��Qزو 
� ...��2'�? #�� ا�<472� و ا��'س )) ا�;��� (( �() �7�� #�
 ...ور��? #�� ا���و�� وا���ب 


م و إdnح ا�(*��� .وP��Q ���? �� ��ي ا�*
 ...و �(��? �� آ�E  8 ، ودأ�P #�� أن �(/�? �� آ8 َ,ُ<7َ�ٍ� 


 ��ذا رأً:��, 
ً��k ?���k أو ��دد J0:أ ?� ، 
�
ل �� X�: ?,

 P��7# �� ذ�$ ," ��8 أ:) أ#�� ::�� إ4

 ه�/ا ��Kب ا��7), ... ��H
 :إ�k ?����K� $4ب ,���k 5 �Kب أم؛ �
ر�0;ت �


ل �) أ��Kـ�ـ? �ــ(ـ) آـ/ب� ", 
Fــــ�� ��ـــ��ـــ? �ـــkأ 
 وإ4ـ�ـــ

  ـFو ��;م ا���0 و �'�� �
�*�ـ
  

  �7م ا�<�)ق  .٣٤
 

��n اC #��? و�J إذا #;م #�� h;وة ," ا��;وات أن �jK ا��*
ء وا�/راري �� ا���7ن  �2� أن ��)ر (�() آ
ن ," #
دة ا��7ل 
 
��
�:ُ ���h �� در
h ���(��
�. 

 
 �wور P�
w "� ن
*�� "ٍ�
ء ا��*���" �� :*4 ", ��H
G و #��? و Nء
*4 8�Q ن �7م ا�<�)ق

 آ��� ?H
�i "# ، 7ن�: j�,ن ," أ
وآ

 5ً
�, 
 .ا��)��� ,�
#ً� و أ��)ه
 

 
��d:و أ ���� ��Q,7ا ��7ن #�� :7اف ا�<�)ق Eن ا��*��7ن ��ا�
 .و�) 7��ِDُا #" ا��*
ء وا�/راري ���
ز�� ا��)و ، و����
 آ
 �0�
 ����ك �� #��� ا�ً��D F�Eا��(�# P�� ���n ت�� ...ت �? إ��? ا���� وأ:)، �'ره�P �? ا�*�j ، أ�

 "�
 #�� ," ��? ، ��ذا ه7 ��7دي أ��8 #�� ا��ً**0�, Nر

 أ �ً**��, ?� ��E� 8�Q و. 
 


ل �)ا��7ن #�" ��? Qر "�
ء ����J أ�� ا��Q ?,7� ���� "�# ?4أ P'درآ�ل ، 
�Geء وا
 .أم إQ "�� JK�5 ?4)را��h ?4 ا��*
 

 
�*�4 �� P�
)� :4 (� �t��� ��� 7د�
 #�� ا��*���" إن ���d:و أ 
�) و�
ه�وا ���2ً# ", C7ل ا�J و ��" ر��� 
 ...(7Kا ,

�# j�أ:) ," ا��*���" �)ا J� ...و," ,�? ,�ا�7Eن �� 7�4ر ا��)و ) ��n اC #��? و�J(ور7ل اC ، و��> ����
 و���

�� ا���7د 4*
ء ا 

ع #)و اC أن ��(8 إ�� �7,? :(�(� أ,�4E�
,� #�� ا��*���" ، ��*���" وا���7ا ا�/راري��ن اEا� P4
 .وآ
 

*** 
 


���? #�� رأ�� 

، #�) ذ�$ �
درت إ��  �
ره�E
 #�� و��(2� 
��
�w و #�)ت إ�� ،
�)�
وP�;4 إ�� �
ب ، و أ /ت #�7دًا #�� #

 ,�? :�� ، و �d  ", F��� P��Q? #)و ا C�� �t)� و :/ر ، ا���" �2(�? �� أ4
ٍة و :/ق� ...إذا أ�P�) أ(h ?4ا �� ,��7 ����


ر,�n �,ز
: ���: ?��# P��: ، 
ًkأر ?�:�E� ?
���7د #�� رأ� ?���kو... 
 

�;ت #��? Q6� :�� أ�
w�4� و

? ��" Jw ، ?���Q #;زت ا���K� اeول �6� ...و أ �)ت أ4
 
��, P4

درت إ��? �
:�;ت رأ? �*��" آ� Jw ،��#أس ," أ��
� P�/و�"� ... ا��

 ?���7:? :�� ا�(� ��" أ�)ي ا���7د ا�/�" آ
74ا �����7ن �� أ�Z ��):�ج #�� E�. 
 @��� J�K�� ل
�J؛ ��:
n 7د رأس�
 رأى ا�����: 


ة �: ��h ", ل
�Geء و ا

 إن ,��)ًا �J ��" ����ك ا��*���# (� ... J�Qدوا أدرا
# Jw...  
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٣٥.  ���d�  Q)ة #�� �" ا��;�;–ا���أة ا�
 C�2ع ا� 
ً��

�� ا��7�Eب و��
 ، إن ," ا���Q F)ًا #�� ا���> أن �F�E أ:) ا�7ا�)�" ,�$ أ,�ًا ,<>� 
�� ZE�� ن أن

 ," �7ة إ����
و�

 ��
�� Cآ�ة �7ل ا/�, Cا �k��}$َ�َ <َ�ْ�َ 

َهَ)اَك 2ْ�ُ�ِِ�َك ِ�� َ,Qَ َوِإن 
ْ�َ�
 ا4�ِ�َْ*
َن 7َ�ِاِ�َ)ْ�ِ? ُ:ْ*ً�Wnَوَو J�ُyُ��4َ'ُ�َ Jْ�ُ�ُQِ�ْ,َ W��َِإ 
�َ�ُ�ْEِ�ُ 
�َ�َ Jٌ�ْ#ِ ?ِ�ِ 

ن } ِ�َ�
 ُآ�Jْ�ُ 7�ُ�َ�ْ�ََن*:xا ����� P)E4 ا���أة ا�)ا#�� ا��� N/4? ��اك ( و���',8 ,��7 ه�� Nا�� "�� J� ن�� Nآ'4$ ��ا Cأن ���) ا... ( 

?��d  �� ��4 ?�# Cا �kب ر
E>أة �(7ل ��5� ��وى أن #�� �" ا��,

ء �<�ج ذات ���� �� :7ا�D ا��)��� ��ذا ���
 #" ,/ق ا���" �

�� :P�
)� P��n() أ�أ5 ��/��" ���$  : P�

 �)ري أ,�� :ا�0
ر�� آ�� أ,/ق و�) 4�� أ,�� ا��q,��" #" ا��/ق �(�� ��/,
�) ,/ق ا��
س �

P�
)� "��,qآ�: ا�� 
, J��� ��# ?��� J��� 5 ��# ن

 ا��? �(
ل إن آ�n
# 

 أ��n د#��� ��# ", 
���
), P��7� ?�# ��
 :e P���? و�) 4�
 ��� 
� Fل �? #�� اذه

ر�� ," ��� هdل �(Q ذا ه��� Jn
# Fه/� ?� 
��nر�� وو
��� اذهF إ�� ,jk7 آ/ا وآ/ا �
'ل #" ا�0

7� ��# "� Jn
# 
�Q;و��رس �*7د ا���ب 
�
 أ:�اه
 أن �'�� ��� 
�Qو;�� 
�Q;و��ب 
E>ا� "� ��# "� Jn
# P�� Jn
�)ت �? أم #
 )#�) ا��;�; �" ,�وان �" ا��� J�P�' ���� �" #�) ا��;�;


د �� ز,
4? ا��)ل وآ�6 ا��
ل 
م ا�;ه) ا�<���� #�� �" #�)ا��;�; ا�/ي ,x 

 آ
P4 أ,ًً��� P�04ب وأ
E>ا� "� ��# �
 �() P�(n ��اً):
 .F0 ا�*�� و�8 ا��(�اء و���? ," أ#

 
�Qو#�� زو 
���# P��4 ح ا���أةd�� �,
� ��
و,
 أ8�Q أن �<�
ر اeب زوQ� ا��? ���



         www.amrselim.net                                                                                                    ا�� ا���� 

��Qر�� ا�<;ر
�4eن ا
��, P�� ء
�  أم ُ��J ا��,�
?�# Cا �kر $�
 . أم  
دم ا���� ��n اC #��? و�J أ4> �" ,



ٍس َ�
َل��
 ��/آ� ا��*�J أ:
د�X ا���� ��n اC #��? و�J �� ا��*W�#َ "ِ�ْا "ِ#َ "�َ�
َل َرُ7ُل ا����n ?ِW اC #��? و�J : ء و��آ�): W"ْ�ُ�ُه َ


ل) َأْ�َ*ُ�ُه"nَ Wَ)اً�� J�
 َوِ�:( و#" أ�� ُهَ�ْ�َ�َة ر�k اC #�? #" ا���� ��n اC #��? و�َ�ِ
�َQََو 
�
 َوِ�َ�َ*ِ�َ�َ�ِ
�َ�ِ jٍ�َاْ�َ�ْ�َأُة ِ�َ'ْر �ُ�َ�ْ�ُ 
�َ�ِ�(ِ

�ْ� ِ�َ/اِت ا�)��ِ" Pْ�َ�ِ�َ َ�َ)اَكَ�ْ
dم ) َ�xا ", P��Q آ�� ���
��
 و���',8 ,��7 ه/N ا��
 و�(7اه
 ود���4
�)رك :(ً
 أن #�t� ا���أة �� إ��
 
���ًا �,: 

 P�
)� J��
ل) إP�,i (� �4 ��ن �
����� �;و�Q$:(#" أ4> �
ل  FE أ���G 7� أم � : 
, 86, ��# 
أP4 #��? ��;و�Q? أم ��J وآ
ن �'4
dمxا 
� )n)ا�

�)م � Jوآ 
�
�� ا����" ��
 ا��Qدة ا���أة ه7 �;و
�
��� ا�;واج ,��" ه7 ا�)�" eن G �� ء

 �ة ا��*�, 
���Q أرو#? ," ,��7 إن 
,

#� ,�)م
�j ا��)م و5ت n7ن ,�" ��@ أ�أن � X��� 
, Jw رف

ت ��86 ه/N ا�; ��� ����" ," ه/ا ا����7 ��� ُأ ��� ا�)ا#�� آ��6 ," ا�


ل Qء ," ا����ر ا�
�� 

 �� ��F�h ا��*
ء �ً)�E�,. 
 
 

 أم ���
 	�� ����ن
 ( ا������ء )
 

�� 	 " أ�� 	� ���� " أم ا����	� ه�ّ��ُ��	 
  م ���
ر���)،  �!�) ، و&�% ر��() ، و&�%: وأ"!�  . ����ن


   موا01!.ت 	، أو ا�.-����ء  ��ُ�����ءو���دى 	���
	� 4��9 	� ز47 	� 6.ام 	� 4�5ب �� 	2  	�� ����ن

  ا��;�ر ا:���ر7)

 
 

BC�Dً� 6@ _ أ	? أ�� _ ���� 	� ا��=.  وآ�ن زو5!�
�E�F	 
�G @6و&�لأ���� ، و �=D �!  أة.Jت ا BK 4&

 . ����M : ���N �Oت و�?BK �� . %PQ!� ا��	ا ���و�ّ
Rا���  �=D �� زاد �S ، �T UQ@ ، و��د�!Vأ�� ا�

 ا	\ و&�ل ]� Z�4YPى WX�G. زو5!� 
0�?ل M :]4YMأ Z X�إ . 

��O زو5!� أX�G .WK ا�PO. و��ت X�G ا�V.ك _ ر�6)  .
  آ��� �b إ a	Eد ا��Vم

 
�0% زوdK ، �!5ت و&��� 6Z.ج ، وأK.ت أن e ���G �Jو

�G �!�	ا 
QP� Z  ، ]46?� 47ع ا�(4ي h6 (G�i.ا�
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Z4 زو5!� إj	 وجk0�Z ) أن�4ت ا���G 4 أن  آ��j	
  dO7 ا	�!� أ�� و7 �.ه� 	��kواج

 ���G يlا� ��4 &=& %��mب رد ا�	ل ]� �� ?�أي . و7
�[ Unو ، b0�	.� �oأن  أ�!YP� ونp1 دارةq ف.��� . 

 
 

ودb0jM  أ�� 	4j �?ت زوX�G �POG �!5 �.	�) و�4ه�

�sل ذ�� .�?ل ا��M ، b�4u��  %vف و.Vا�
R)Oا� 
�j�و ، UM40Jة ا?Bا�� wB� �� 

�!�5.ًا ، &�	�b0 أم  ا�J?رة ا�74J) إa ا���J x &4م
���� أ�� أ�� �j!� ا	�!�M �Yا� R�K  

�7sا : ر�?ل اlدع أ�� ه�M ��4y b	 �0��أ sا  b� .

��لM sر�?ل ا b��� .)أآ 
وو�4[ ،  ا��!

%z4م أ�� وy ر�?ل sا h6 @�� .VG (	ا.& 

 X�G 47ي ا����xل ا�dآ) وا�.7�G) و�j� 

 

 
 

�G ل  أ�� روي�& bل: ، أ��& xا�� ( mد��9 ا (�
(PV9 �j�YM ن���� ��	ء �������	ذا أ�� FM 47ي @	 

)%C�=Pا� _ 
�Y� ]روا  
 
 

�!0BQ{ 4|م� " أ	? {��) ا:���ري " و	4j �?ت زو5!� �
 ].PO� b0=M.M .POا� X�G و&���. وآ�ن : 

وأ��  . و���O إ�.ؤ آ�M. أ	� {��) �� �(�� 7.د �7
��،  � ��M	l: &�ل . ����7Z (��Y � أن ا�kو�5 
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��l	 �� ���& sر�?ل ا U�Q��M (��} ?	أ 

47.7 xا�� ]Nر ���M xا��  
 ( �5ءآ
 أ	? {��) Dَ.�ة اE�qم 	@ G���b ) : &�ل


 أم ���
  %�6 �e ]d9 M	��b و	@�� M ، (��} ?	أ 
و4�Gه� . 4Kا&ً� RD[ أ�kو�5 وl9N Z ���: و&���  .

�!�	Z ���& وج أ�� ، �7 أ��kM 
  أ	� {��) &
 . وآ�ن �!.ه� إ�b�E أ	? {��) أم ���
 k0Mوج

 

 

 

 أم ���
 �4�G X��G (��O .�?ل اsوآ�ن �
 �jوا�@، M ، آ��� �bP�0 	�]74) وا��jQم 	@ ا�@

bP�00M  أم ���
 آ�ن k7ور ا��� أن أ��
\� .�Kأ a وأخ ، b� bj��� ءXV��	  R�G�	أ \O�7

a ل��M ، �ً�?7 ار��kM : أرى a ��  .��9 R�-G�	أ
 ا���P ؟

���& : ���� b� ةW?jK )  ر?P�jا� �� .�Kأ .C�} (
b�رأ �Y� ��7 أ	� : و7�?ل  آ�ن j;M ، �T �j�7% ا��

 R��ُا� %jM �� ، R�-G )Rخ ا���.Pوه? ا� .�� R��� ) 
 

 

 
���OM اJ(% وا��4وة  ر�7و�?&� 9N. د ��9	b ا��0

 ��4�G �.ض"ا����) �O% إ�.أة _ ا��d و&?ة ا��qن ،
R�G �	?" أ	و��ت وآ�ن أ Rا��� %PQا�  ، Pرج ا���
  ���G

����
� �,(�  وا5:�*
ب و�
� P��P��) ا�

) إ4
 C وإ4
 إ��? را7�Qن  )��0? �� ��اD? وP��G ," ا��
س :�7 Jw  ���G 
أ�5<��وا أ�
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 . �� �<��N ه�:
8�Eل #" ا�' ���G 7أ� jQر 

 آ
ن ،. و���, "�
�P ه7 أ)� 

ب ," أه�? nأ Jw ء

 أ�
 ��G� ،. و�),P �? ا��2� 
�Qو;� P�

ح ��� و�� ا�



روا #
ر�� ����7ه���J ،. أ�J ��ى إ�� iل أ�� �dن ا��# Z2� J��, P��Gو  
�
ل �� : 
,
P�
�7ا ، ��  : أ4

��jQ و:�) اC ��ن ا��$ آ
ن #� ، ?K�)� Cر�� ," ا
  اh Jw C)ا إ�� ر7ل. 


������ �� 
��� Cرك ا

ل �� Niر 
��� ) P���� J��و��),
 و�)ت  . #�) اC ��7) أ�N7 أم 

j, (�7ه/ا ا� P�7ل ا�C أ4> أر�  
�j ���" آ��J  اC �" أ�� ��G� #�) وو�) ��/ا ا��dم أي. ���@ ���ات ) ��ّ��?  )

�7tاا�(�ءان: 
  وذ�$ ���آ� ود#
ء ا���� .
 

 

 

4�G (7و_ روا 
�Y� أ�� &�ل : ����G %9د xا�� 

��ل 4�Gه� M)(�?���jM.ق ) أي �� ا�
��رورة،و�5ءت أ�	 �  �!�M ق.jا� ��Y� ��j;M

��ل M ���0��M :؟@j��� يlا ا�lه �� 
 �7 أم ���
���& :��Qا� ��وه? �� أ{ ��B�} _ b�j� �&.G اlه 
". . 

 

 

 
G الpYا� �� .)O� وآ�نآ��� ، sا�.�?ل � د�7 ا 

، وروت أر	��j7  .VG (j!� أ�?ر ا��74
@��F	 
�Y?ا46 و�	ري �uBد ا�.P746(ً� ا� . 
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���& �vأ �!�G روي : ( h6 sر�?ل ا � �G4 د��  ��
 . ( أر47 ز�7دة

 

4!G _ ��mا w� آ��� �.ج sر�?ل ا  w�
@�Y7 ء�Yا�� X6.mء و47او�7 ا�Jا . 

 

�G ا���J  x آ�ن 7?م أ46 اkvم ا���س " أ�� &�ل
و ��4 رأVC�G �7) 	�� أ	� : X�K ا�G s�b و��
 &�ل


 أي &4م -ر�i ا�G s!�� وإ�VJ ��v.��ن 	O. وأم ���
�kان -�?&!��� )]RD ن: و&�لE���)  X�G ب.�ا�

 ��v?0�)ر��?!z أي)  
�v��0M م?� � ����ن �D.P0Mن � �b��D.P _ أM?ا[ ا�

 . (_ أM?ا[ ا��?م
 

 

 
b�G sا �iت  و�746 أ�� رlا� �!�G �iر 
أن أم ���

���� ا�l�b إن د�� �2 أ46 ��M @�6 �9;.ا 7?م 
b�Q	 b	 ت.� j;M% ر�?ل اX�K s ا�G s�b اVJ.آ@ 	

��=7 
 " ...و��
 

 

 

�) VM.ب  .ة و&.	)�G�!� � ا��x د%9�j�
 �!�� . (	.�
 ا�M �jQ&و ����M .
M wi?� �P�0� 

 . ، و��dآ) و��?��G b اZ	l0ال ا�.�?ل
 أ9?ه� ه? 6.ام 	� ����ن : ر�b اs ا��qم ا�lه� &�ل
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kMت- ورب ا�l : ، (BjOى &�ل 7?م 	�. 6?�) ا�V!�4 ا�
، bCورا �� �j} �Jّ ]4رK �� (	.ا� �j�QM  

 

 

 
���OM ا�.أة �G	4ة ���p)  هlOا آ��� ���R ا�Qj.ة ،

E�إ _ �ًBB� ، ة.	�K�!�	4ر�)  م زو5!� ، وأد��9 ا�
xا�� w� ة و�5ه4ت?Bا�� 

 
و����j �� ر�?ل اs و���� ._ آ(R �� ا��kوات 

sا �iر (�m�	 رة�VBه� ا��iوأر �!�G .  
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 أم ���رة
	
 ا������� ا������.. ����� �� آ

� ا�������ت�� ُ$"! وا��ة ��ب ا��/�0ت ا�/'ا-. ا-,+ن (�وة ��� وأ)'ة &����، و
 .ا�7"��� وا6$�4ر �5� ا��34 2.

� ه+? ا������� �<=!، و>�; و:��3، $�! ا�9'س� A$�2/' ذآ!�� . وا�
C'ل وا��
�� �=���، وإن -��Cو:�ت ا�'��2ت آ��� ه. 2. ا��Fا�  ��ا���; إ�G ا6$��ن آ��� 

 3HواIا .���Jدة وا���
� أه3 ا�� �=��5 ����ة (���7 وإذا -�-� .F� L و:3 و:
�5-�� ا�
/N وا���$A ا��'ي و:� ��O( وإذا  Lا G/& Lر)'ل ا A$��� �C7�راو$� 

N/(و P�/� .زت��أة ه+? ا�7. !� ...آ��T 3ل ا��!ف؟ O2$� ا
�/U�9�2 ه+? ا������� ا�!
�... X< Y أ�FاH. أ�NW ��'ق ��C2  N�
و&�59 ا6��م أ�' ُ�

 .2 .��5�&Yو���ء"اI/�� ا�ل" �C2" :وا:�57د،  ةأم ���ر �
��C، آ��� ذات :��� �
ا����$
�  :"أ�0م ا��0ء )�!"وورد 2. ". و&'م و��X وا���7د� 	
أم ���رة ����� �� آ

���+ول ��!و � � .ا���ر$� ا���ز��� ا������ ا�U�9/� ا���Iر$� ا�,Fر:�� ...�'ف �
��َ�َ/G  َوُ$ْ<ِ=ُ!وَن ) ا���Iر ا�+$� و&N59 اL 2. ا�C!ءان �P�'C إذن 52+? ا������� 

�&َ��َTَ Nْ5ِ�ِ َوَ�ْ' َآ�َن Nْ5ِ�ِ9َُأ� ) .� ��ا���ر ا�W!ام أT'ال ا��. &/G اP�/� L  وه. 
.2 Nل 2. د$�رهF� �� ه�!-P ا��!$�9 و)/N ا�+$� ا��'رة �$� .ا��

 ���57 أه3
����� أ)O�� T .2 ��5ت أم ���رة ����� �� آ
	 2. أ)!ة ُ�!�W���� �2رم و�

 ��. ا6)0م وا���/���� آ
	 ا���ز�. � Lا �ا���ر$��، وآ�ن أT'ه� ���  TO2'ه� ��
�
� ا����H�Wّا�� �� �  .ا�!��

� وهN و$�/' �� ذآ! ه<Yء�H�W���� N57���- 	�(م و�Cا������ 2. ه+ا ا�� : �� ��/�ُ
�� ���!، و��!و �� ا�ُ���م ز$�، و��� N��(و ،G/�� 'أ� 	
� آ� ��ا�!��� Lا � ، و��

�C2 ،N5� Lا .Uر$� ر�( �� اL، وا�
!��ض ��� �� .ّ�:�ءوا إ�G  ا��39b ا���F. وه!
P روا�3 ��!آ�'ا �/��5 ����ه�وا�
P 2. )��3 اN/2 ،L  ا��. Fe .2وة -�'ك، وc/�'ا �

�� f�9- N5
'ا وأ��:!2 ،P�/� N5/��$ �� ?��وا ��$ ،��H�W��2'ا ا�� ،��ًF� h�� ا�
G��
- P�') لF� N5�2و: {Yا  و'�ّ'- P�/� NW/��أ �� ��/G ا�+$� أ-ْ'ك �Y �َ/) N5/��7 أ:ُ

f�9- N5C9'ن وأ��$ ���وا �$ Yأ ��ًF� h��� ا��اL  أي أن] ٩٢)'رة ا�7'�� ءا$� ] {
N5:رة �,!و�Cم و:'د ا��
� N5� N=6ا h2ر. 

�� N&�� �� �� إ�G ا6)0م، ��!و ا���ز�. ا���ري  أ�� زو:�5 ز$�Cا���� �� '52
Lا ��  وو��اه� ���	 و��� �$ّFe �:وF- N= N/(و P�/� Lا G/& .�ا�� ز$� &��� ا�

��J� �5�ا$�  ��!و ���� Lا N5�ا���ز�. ا���ري، 2'��ت �P -��ً�� وO2 ،��'Tآ!
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 .L ور)'�P وا0T6ص
� ا����!ة أم ا���5

� ُ(37 ا� �5���	 �2�P7��7 &��!ة ��Wً�� �/ً��  وه+? ا������� ا�7/�C2 ،!م ا����C� .2
Lا �� G��
 .)����P و-

���/�� ا�W+اب Gإ� N/(و P�/� Lا G/& Lر)'ل ا P/(أر �C2  P�ا�+ي اد�G ا��'ة 2. ('
����9 2. ا����� .� .����/�� أ-�5 P�O�$ ن�W2 	��� ؟ (�لLا ر)'ل ا�ً���
N، : أن �

P�O( أ�: وإذا ����/��  :. ر)'ل اL؟ (�ل-�5 P
JّC2 ،اًرا!� X3 ذ�
92 ،h�(أ Y أ��
.Uا ر��5 �"ً'ا �"ً'ا، و��ت >�5ً�� ��!و ا����O� .9C4ت � X���P، ور=�? � Lا: 
�ُ9/ّTُو ./�) .���& G"�  ?�
� ******hُ H�"�O� n�W2. ا���Cِ� أ&

.  أ)�hُر)'ٌل O2و�� أ�. ��ُ� ****** و(�ل �P ا�W+اُب -�5� أ�
�77$
�C2 ****** h7ل أ-�5� أ��5 ����ٍ Y ;ّى ا��'��2�دى � 

P9��� P�2 ا�!أس r2"ّ!ب أم ****** hُ�َ'� Xِ79��� Lا ?��� sي'e  
 G
� " Lأي" ���? ا ( Lا P��))  

Lء ر)'ل ا'Uو GW� ا�+ي ،�� ز$� Lا ��� !Tt�5 ا�  وأ�� ا�C2 ،N/(و P�/� Lا G/&
5� أ�<��/����ا وُ(37 $'م ا��ّ!ة، وه' ا�+ي (37 ً P9��� اب+Wا�. 

��C

� ا��� 
، �/U�9أم ���رة ا� ،���، و$'م ا�����5�ت ��/� ا�
��C و>5�ت أ�ً�ا وا���$��� و$'م �< 

�� أم ���رة �=��9 ��
C72 �57'ل و-�& : G/& Lي ر)'ل ا�$ G/� ;9�- آ��� ا�!:�ل
N/(و P�/� Lا  ،��C
� ر)'ل اG/& L اNّ� - P�/� L ا��.–وا�
��س ��/� ا��� +Tءا 

،N/(و �� �$Fe .:ي ا��/��� ��دى زو�� ��h أ)��ء �� ��!و �� �C� ��/2ُ� أ�� وأم 

�ك �C2ل: ��!و$��$ �
��� " :$� ر)'ل اL ه�-�ن ا�!أ-�ن �"!-�  G/� ��57
$�� �)


P�/� NW7، إ�. Y أ&�w2 ا���ء$��" � � .�! 2. ا6&���ذآ!? ا�
� ر�C2ء ا��


� ��! :!ً��، آ�ن أآ�!ه� :!ً�� ����Cً 2.  و2. ُأ�� ُ:!�� أم"� �5� Lا .Uرة ر���
�5C-�� !�2x! ر)'ل اG/& L اP�/� L و)/N إ�G :!��5، وأ ،�y��) � أ&��P� �5 ا�

�5 ��� اL أن $
��P، و(�ل�" :ا�� NW�/� Lرك ا�� Lا NW��أه3 ���أه3 ���، ر �� ". 
���C2 أم ���رة P7
 ا�/N5" :أن �!اXC2 2. ا��� �C2ل &/G اP�/� L و)/N ادُع اL: و)�

��5 "ا:
/N5 رH�C2. 2. ا��� Lا .Uأم ���رة ر ���C2" :.أ��� ��  �� .�� أ&��
���� ."ا�

�5�9�ه� �ّ��د �� -� آ�� روت �� ا��. &/G اP�/� L و)/N أ��د$A، وروى �� ،N�
�'�G ا�� ���س، ��!Wو� ،	
� آ� Lا ��� ��!و$�-�5 �� أP:!T ��5  وا���رث � ��و
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 .2 N�
�ْ� ِإ��Pِ  وا�7!�+ي َأنr ا�r.�r" ا��/��"أ�' �r�Cَ2 �5َ�/َ�َ 3َTََد Nَr/(ََو Pِ�ْ/َ�َ Lا Gr/&َ
��ً�
cَ َل�Cَ2َ :�ْ�َ�Cَ2َ ،./َِل َرُ)'ُل : ُآ�Cَ2َ ،�ٌ�Hِ�&َ .ِإ�Gr/&َ Lا Nَr/(ََو Pِ�ْ/َ�َ Lِإ: ا NَH�rا�� rن

�ُ? �eُ!ُ9$َ Gr7'ا ُ-َ�ّ/.َ
'ا وُر�rَ�� َ(�َل ،َ�َ/�Pِ ا��WَHِ0ُ� ِإَذا ُأِآ3َ ِ�ُ�َ�$َ Gr7�". 
�/J� �� ا����

Lا .Uر ;$�� أ�. �W! ا��� �5� Lا .Uذ�� أم ���رة رO7(ا  �� h�P ا�,!وج �
���7Cل ���/�� ا�� ���T G&أن أو �
P ��5، وآ�ن  W+اب، O2ذن ��5 �� Lا .Uر �ا�'��

N� �Wو� ،�y+ أ�� ��!  ��!ه� ءا�+اك (� زاد �� ا���7�� ��!:ُ �
F� n$��57، و("-
N� �5Wه�، و��$ �
J)ُو ،��ً!:  �َ�/��� Lا �ُ�� �5�� (37 ا��-7W!ث ��� أ&���5، و�

�ت L... ا�W+اب�( /ّT ا أن!ًW< ����/�� وآ9!? وآ+�P، و�/G ا��57ء ه+? ا�79 �� N5�
���x
 .ا�

.Uن أ�'  {/� أم ���رة ر�W2 ،�$����W���� Gx�- �5 ا��CH0 2. ���ة ا�,/�9ء ا�!ا>� Lا
!W� ف!� P� Lا .Uر !�� ����( X�+�5، وآO$ P-��5 و$�Oل �� Lا .U�57 ر��W� 

 
5�ت أم ���رة أ��ًا، �: (�ل ا�'ا(�ي< �� ��!و، و�h و��$�5 ���	 و��� �$Fe �5:زو h

Lا .�
�5 ا��� و(�-/� وأ�/� �0ًء ��ً� وُ:!�� - أي ا�C!�� ا�,/;-C�- �:!T.، و
�ً�!: !�� .5�ت ُأ��ًا . ا=< ��-P، وآ��� (: �� ا���ز�. ُ$��ث ��
( �وآ�ن �U!ة �


� ر)'ل اL: و(����(-N/(و P�/� Lا G/& -ل'C$  ": م�C�ُ� !�T ا��'م 	
� آ� �����
��Cم 02ن و02ن �� ." G/� �5�'= ٌةF:��� �5�7ل، وإ�Cا� �وآ��� -!اه� $'��C-ُ +y-3 أ>

إ�. x�I! إ�G ا�� (��y وه' : و) �5J�G7 ُ:!�� =0=� ��! ُ:!�ً�، وآ��� -C'ل
�َ( P-او��دي ر)'ل ا�5C-�� G/� �5�!"$ .L وآ�ن أ�Nx :!ا��5؛ 2�  &/N=-G ��دى 

N/(و P�/� Lم-ا�� �Fف ا�� ���J7(ت �/��5 =����5 ��2 ا��؛ �2(Iاء ا!�� Gإ� . 
 

� ا�,�Jب� !�� G-وأ-P� Lا .Uر -N5"
:  ��!وط �W2ن �5�2 �!ط :�� وا)�C2 hل �
��9 �� أ�. & !�� �� Lا �إن ه+ا ا��!ط ��4P آ+ا وآ+ا، 2/' أر)/� �P إ�G زو:� ��

�ة��� .Nه�� ا�
A: و(�ل أ�C2 	
�5، أم ���رة ����� �� آ� P� ;�ه' أ �� Gإ� P� 
Lر)'ل ا �
�(-N/(و P�/� Lا G/& -��� ا�97� $��ً� وYً��< Y إY وأ�� :  $C'ل $'م ُأ�

  .أراه� -�C-3 دو�.، �2
P� A إ���5
  


� ا�
Cــ���� 
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� إ)��ق (�ل� ���� �� :�7
$�� �� آ
	، إ��اه�� ����: و�"!ت ا���
� ا�!أ-�ن (� �
Lر)'ل ا h��G/& - h اP�/� L و)/N-وآ��� -�5� ا��!ب  �:!Tًا و�
P ُأ��5�ت < ،
Lو�2ة ر)'ل ا �
� � �20T .2 أ�. �W! 2. ا�!دة، - &/G اP�/� L و)/N-ا���/��

 �
c �����/��، ور:
� و��5 ��! :!ا��ت  L37 ا) G7� �5�9��2>!ت ا��!ب �
 .و:!��
 

�� �!ب ا����
 

 ��� ا�'��� إ�G ا����� ���T A
� ��� Xوذ� ،��5�ت أم ���رة (�7ل ���/�� ا�W+اب ������<
2� �0ءك 2. ا��!ب T�2!:. : :�ءت إ�G أ�. �W! ا���$; O7(�2ذ�P7 �/,!وج �C2ل!� �)

� ا�'��� ��5 وآ�ن ��7'&�ً� ��5، و(� :�ه�ت �������� أ:3 � ���T G&وأو ،Lا N(ا G/�
�ه� وُ(37 و��ه�:�5د، و:!�� أ�$ �
J)و �ً�!: !�� �� ه� �0�� �C= أم ���رة . �و

�5�9 و���5 �/��5د، إ�G :��	 اI=! ا�+ي -!آP7 أم ���رة 2. �9'س ا�������. 
 

����� �� ا����!$� 
 

�y��) �
P اL -��� أ(�3 ا�� - ���� (37 ا��. &/G اP�/� L و)/N آ��� أم ���رة $!$ 
5�!"2 ،P� ا�7!ض P7�!Uٌر أ:'ف، و'e Xذ� �
� �/U �5C-�� G!�� &�رت ����2 �5 �

Lل ر)'ل ا�C2 ت��!U .ه-N/(و P�/� Lا G/& - : �� !�T ا��'م 	
��C�ُم ����� �� آ
�� ا�97� $��ً� وYً��< Y إY وأ�� أراه� -�C-3 دو�.: "و(�ل. ُ��Cم 02ن و02ن ." �5�Y و(�ل

�� ز$� Lا ���" :Lم 02ن و02ن، ��رك ا�C� �� !ٌ�T X�� أه3 ���؛ ��Cم أ� NW�/� 
 X�$م َر�C���Cم 02ن - أي زوج ُأ�P -و �� !ٌ�T X��C���Cم 02ن و02ن، و �� !ٌ�T 

أدُع اL أن ُ�!اXC2 2. ا���؛ �C2ل ر)'ل :" ؛ (��� أم ���رة"و02ن، ر��NW اL أه3 ���
 Lا :C2 ؛�� ا�����: "���ا�/N5 ا:
/N5 رH�C2. 2. ا��� .�� ُأ���. �� أ&��."  

. 
 و�5-�2

�20 ��! ��  و-��! ا��3HY إ�G أن و�2ةT h/J��5 آ��� 2. � Lا .Uأم ���رة ر
.2 P� Lا .Uب ر�J,2/�  ا���ءة �J
�� أن ��>� ���ًة 
ا��� ا��4��4 ��!ة �/�5!ة، �

  . ه. ا��W7�G/9'ن آ/�� اL ه. ا�
/�� وآ/�� ا�+$� آ9!وا ���7"���ت
.2 h�J7�� �� � ه+? ا�
���� أن �'2. �5+? ا��!أة ��57��W، وL دّر أ�. ُ�
�N &��	 و��


��C ، آ��� ذات :ّ�: "إذ و&P�'C� �59" ا��/��"��� �
وا:�57د، و&'م  أم ���رة ا����$
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 ."وX��ُ وا���7د
�����h ا� �� وا��5�اء  ��Oل اL أن $��
� ��5 2. ا���C$�وا������� و��� وا��

�Cً�2ر Xyد�'ا�� أن .أو� !Tوءا �����
 ا���� L رب ا�
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"��
Eذات ا�� 
 
 


ل) �(�) ,) 8 ,)��� ,��(#" أ�� 74�8 رأ�P #�) اC �" ا�;��� #�� #��� ا��)��� :  .٣٦� 
�7���P��0 ���� ��� #��? وا��
س : ,

ل)� ?��# ��7� ��# "� Cم #��$ أ: :�� ,� #��? #�) اd*ا� ()� Cوا 

  ��F ا�*dم #��$ أ�
  ��F ا�*dم #��$ أ�
  ��F أ,�

 5ً7nو 

 #��7n Pا,ً
 �7ا,ً, Pإن آ� Cك #" ه/ا وا
�
ك #" ه/ا أ,
 واC �() آ�P أ4�
ك #" ه/ا أ,
 واC �() آ�P أ4�آ�P أ4
 /�4 Jw ��  �,e 
 �" #��، ���� ا��0
ج ,��7 #�) اC �" #�� و��7? #�) اJ:���)�K, (C أ,
 واC أ,
 واe C,� أP4 أ�Dه

?#;Q "# '4;ل�8 إ��? 
ء ��P أ�� ��� �'�P أن ) أي Q/ع ا��<�� ا����7ب #��?(�'ر��'�(� �� ��7ر ا���7د Jw أر8 إ�� أ,? ا

 ا��7ل�
�H( ��'���� أو 6��e" إ��$ ," �*��$ �(�و$4 : �'��? �'#
د #���Kن وه� ا��� j�Q ( ل
�P�
وا : $��i 5 C�P�' و�


 ) �*�ع ,��<��ا(�' / Jw ?���4 اZ�E4 ���47 ) أي ���4(أرو�4 ��� : :�� ���X إ�� ," �*���� �(�و�4 �
ل�:�� د 8 #��

ل)� :P�
� Cآ�� رأ���� ��)و ا :"��
Eا�" ذات ا�� 

 �2(رأ��$ أ�*)ت #��? د�4
N، وأ�*) #��$ i ��$ ، ����� أ4$ �(7ل �? �, (

�
م أ�� ��� ," ا�)واب، وأ,
 ) �? ا�7�Gو J�
م ر7ل ا��n C اC #��? و�G ?� j�أر P��� 

��" أ,
 أ:)ه�Eذات ا�� Cوا 
أ4

 أن �� w(�� آ/ا�ً
 و,��ًا �',
 ا��/اب �w(: J�
ق ا���أة 5 �*���� #�? أ,
 أن ر7ل ا��n C اC #��? وE�� � lا) ����


��/اب ا��<�
ر���
�� C? ا�س :�� أه�
�d أ 
�$ ) ا����$، آ��6 ا�(�8(��أ��
N وأ,
 ا���� )  �" أ�� #��) ا�6(�� ��4? ���' و���? 4

ل� N

: إ5 إ���Qا�� Jو� 
�
م #�)�].J�*, Nروا.[ 

 
 
 

�7غ 4�> ا� Z��#8�7، وG 8,'� ج إ��
��� 

ء ه/ا 5 ���
ج إ�� ����Z #�� �)ر ,�
 ه/ا ! �7ا:) ,�
 ," Q)�)إن ,��7 ا�*�)ة أ,

�h� ! و,
 ر�
G� ا�0'ش ه/N؟! و,
 ه/N ا��;ة؟! ,
 ه/N ا�02
#�؟! ا����؟Eه; ه/ا ا� ", 
�
�4� ا��� ,�����xا ��*�
�� ا��Eا� N/ه 
و,

 آ8 ه/ا؟! و����6?؟, ! 
 ر�k اJ– C ا��q,�� وJ�ْ4ِ اeم  �*�
 أ,
م ا,�أة #
د��، �8 إ�4
 أ,
م 8�Q أJD، وآ�
 آ
P4 4ِْ�– �� :(�(� اe,� –إ�4

 

هkوأر 
��#  
 

٣٧. P�
� 
���� �Qا�;و J�4 : ¡n
4 ��h ،ء�D 5ل و5 ,��7ك و
ا�8�0 ا�/ي �*(� #��? ( �;و��Q ا�;��� و,
 �? �� اeرض ," ,
?) ا��
ء�� ��hو . ?��h ء وأ �ز
. أآ" أ:*" ا�<�;وأ#0" و�J ) أ �� د�N7 ا����7ع ," ا�)(�0���P أ#�� ��? وأ�(� ا��


ر وآ" 4*7ة n)ق�4eرات �� ," ا
Q ;�>� ن
 ا��� أ��E? ر7ل ا��n C اC #��? –وآ�P أ4(8 ا��7ى ," أرض ا�;��� . ��
 J�¡ –و���6 �w ��# ��, N/وه � ].رواN ا��<
ري و,*�J)! [:7ا�� wdw� أ,�
ل(  #�� رأ

  
 

٣٨.  
�Qة زو��h "# ��� أ�� P�� ء
�
 أ��(��J أ���Q" ��(7ل ���� �# Cا �kا�;��� ر 
4(�آ�P أ4(8 ا�7�ّى ," أرض : " 

 وا��7ى #�� ,7� Py0� ،¡�� �6�w ��# ��ّ,ِ 7وه �ا�;��� ا��� أ��E? ر7ل ا��n C اC #��? و#�� �i? و�J #�� رأ


ل � Jw ،�4

ر �)#�4eا ", ��
رة إ�� ا����7 �
�)ا��(إٍخ إخ : رأ�، ��(�P ر7ل ا��n C اC #��? و�J و,�? 4Dإ ( �������
 J�
ل، وذَآ�ت ا�;��� و���h?، وآ
ن أ��h ا��
س، ���ف ر7ل ا��n C اC #��? و#�� �i? وQا�� j, ���? وا����P أن أ� 


م ا��<
ري ر:�? رواN ا". واC َ��ْ��$ ا��7ى آ
ن أD) #�� ," رآ�7$ ,�?: أ�4 ا���� P�� ،�K�P��' ا�;��� �' ���? �(
ل ,x
Cا. 
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ر��4eو��8 ا ����e)ة ا��م� رdxا (�# �� �k��, أول  J�
��" وا��0:� �� ا���وب ا��� . ، ا,�أة ," أ�آ
P4 ���ض ا��

�� 
ً��G 7ن ا��*��7ن��. 

 
 �,

ذ �*�J أ�G(? أ�7 أ�, "� (� F�nأ 
 �� ,��آ�  ا���20 :��� ��� ,<;ومآ
ن ����)ة  ��� �� ا��*0) ��)اواة ا��0:�، و��

Nا��*0) :�� أ#7د ��)ة ا��� ��ر ���  �� N7��Qأ J� ا�<�)ق �
ل ا���� ��n اC #��? و
 

8�
), 8Qر J�*� 
�� J�0�7ده
 �� h;وة  ��� �� ,)اواة ا��0:� و ),� ا��*���" �() أ� J�  .و�()��ًا ," ا���� ��n اC #��? و
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��Q P�� ���:  
  


ل �
م ا��*
ء :�" رjQ ر7ل اC ," أ:) �*'�" ا��
س #" أه���" ��J �<��ن :�� أ��" ا���� ��وي ,�� ��Q "� Cا (�# "� (�
 

�P إ4
 C وإ4� ��Q "� Cك #�) ا

ل �
 :��� ا:�*�� أ )� ��Q P�� ���: ?ء�
0� 
��n اC #��? و� J�d �*'�? ا,�أة إ5 أ ��ه

Jw ?� ��h7ن و�Qإ��? را ���: 

ل �� Jw ?� ��h7ن و�Qإ��? را 

�P إ4
 C وإ4� F�Eة �" #�) ا��;�: $�

ل �
 :��� ا:�*��  � 

ل ا���� ��n اC #��? و�J إن ���8Q ���2� ," ا���أة ,
 ه� �? �Dء �
ل ,��) )� N
��: 
� P�
)� ���# "� F��, $Qا:�*�� زو

�# Cا ��n ا���� 
�
 ر7ل اC ذآ�ت ��J �" #�� �� :)�6? و�
ل �� P�
� N��h ��# ��7)� J� 
, F��, ��# P�� آ�� J��? و
N(و�.
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 ���# P�� (ه� 
  


 ذات ,�ة .٣٩���e P�
�" :��# ?k��� ��: dQر ��Qو;� d� ،أ,�ي P��, إ�4 ا,�أة ."
�
 " �$ ذ�$: "�(
ل ��
ل �� ،N(#7� ء
و و�


 وا:)ًا: "�7,ً��*, P*ن ," �7,$ و�dQر $�E  (�?�nأ ��: 
���,  . J���ا� F*وا�� J���
 اeول ����
ز �
��2ف ا�,'�

��
Qxو:*" ا .?��k �� $أ��� "��
��$، وإن ,�P آ
ن ,�$، ���� ?���

ز �
��*F ا����J، �)ر أرو,�? . إن ����� � lا 
وأ,
(�(D ،J�� �#7� N7�4
Q وإن J�� 8�
 ا�*)�) ".  ا����ةو#; q� ?���2#دب أه�? وq� 5د�47?، إن ا���N7 أ�
�P ه�) ,�)�� رأ�Q'�


�(7ل�" :
�H
�  P�� j�Kو� 
�H

، �Dط أن ���" ��) إ��. ا7ِG ذآ� ه/ا #�� و5 ُ�َ*�ِّ? ��. أ,
 اeول �*�) ,� j�E�����q, ?ات �

��)�): "# �,

 ا����
ل وا�)ه
".  ��7ا�(� #��?وإ�4. أ,
 اl � ��8 ا���ة ا������، ا��)ا�J��: "# j #���2? ا�/اH) #" آ����� :


ن �" :�ب"��
�P ه�)". ذاك ه7 أ�7 )�" :�� ?Qزو." 
  
 

٤٠. P�

ن و���
 أ�� �Qءت ه�) �;و
Q  ��, ���� ��

". إ�4
 أر�) أن أ��j ,��)ا �</�4 إ��?: "و �� ا��7م ا����) رأ��$ : "�(
ل �
<,e
� X�(ه�" ه/ا ا����� ."P�
)�" :Cأر أن ا J� C7ا إ5 إ�4 وا�

د�? �� ه/ا ا��*0) إ5 �� ه/N ا�����، واC إن ��# Z: (�# (� 


 ورآ#7
 و70دا,
�� "���, ."
�
ن : "�(
ل ��
ذه�� ��8Q ," �7,$ ,�$، �/ه�P إ�� �6#
ن �" #� ،P��� 
, P��� (� $4��
 C7ل ا
 إ�� ر�� Fه/�- J���P و�
����n  -P اC #��? و'�  
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J:ا;, P�� 
�i 
 


�� �� ا�(�iن �(
ل .٤١�� Cا 
�� ��P ,;ا:J زوQ� ��#7ن وا��� ذآ�هi ه�: 

ِ�ِ��َ"َوkََ�َب ا��َُّ? َ,i "َ�/َِّ�ِّ� d6ََ,7�ُا ِاْ,َ�َأَة ِ�ْ�َ#7َْن ِإْذ َ�
Pْ�َ َربِّ اْ�ِ" ِ�� ِ#�َ)َك َ�ْ�ً�
 ِ�� ا�0َ�َِّْ� َو04َِِّ�� ِ," ِ�ْ�َ#7َْن َوَ#َ�ِ�ِ? َو04َِِّ�� ِ,َ" اْ�َ(7ْ"َّtِم ا� "
]J١١: ا�����[ 
 

J�
 ر7ل ا��n C اC #��? و �
ء أه8 ا��0�: "و�
ل #�*8 4K�أ:��i ان، و��# P�� J��, و ،(��, P�� ��G
 " )�P�� �0  ��7) ، و �
 

 ��i ء ذآ� ا�*�)ة
Q (و�- 
�7� #��? ا�*dم :���
 أو:� ا��َّ? إ�� ُأ,ِّ? - ر�k ا��َّ? #�, ���/ا  �� �� �)�� Jw ،)وق�n �� ?أن ُ�ْ�(�
 
��� ،��8ّ #��? ��� ��#7ن؛ �' /�? ا�70اري، ود �" �? ا�(E� ا�/ى |G
ا���)وق �� 4�� ا���8، و ��? ,7�، و�ْ�ِ(� �? ا��7ج 7�4 ا�2


 D)�ً)اَّ�: ?��:'� ،?�: 
���� �� Cوق؛ أ�(� ا(���8 �� ا�E#7ن ذ�$ ا���#7ن ��(. رأت ا,�أة ��ء 
Qل -��? و
�Geا �H
 j, 8�� آ�
 آ
ن �

 ," ا��7)�4

 أن ��(�? :�
؛ ���7ن ��? ا��7ض #" :�,��, F�E� 
�وه�/ا ,�" ا��َّ? ��7� أن . ا�/�" آ
74ا ��7)ون ," ��� إ�ا8�H ��ذا �

 .���� �� ��P ��#7ن
 

 Jw N7د�Q7ن و#�� �E� ", اًرا��و آ��، ور:8 إ�� ,)�"،  �7, َّFDَ 
 آ
P4 - ��) أن أر�? ا��َّ? -#
د إ�� ,�� ,�ة أ �ى و :���
 ?�7#(� "��,q#7ن ," أول ا����ا,�أة  . ،?�

��َّ?، � ،?47�Q "0���� �q," زو�Q? ا��� �2
رآ? :�� ?�Qن زو
و�J �ْ<َ� #�� ��#7ن إ��

 �,'� ،Nو(# jو��� ،?�(�)# ��# ?�Qأن �<�ج زو ?��# َّ;#َ X�: 
�
م ���/��)� ،?� ��
؛ :�� ��7د إ�� ,
 و�����4;ال أD) أ74اع ا��/اب #��

C، وا��/�P ا5lم �� ��8 ا��َّ? � ��,q, P�)� 
���� ،?��# P4
 .آ

 

��ة ,��*�� n وه� ،

ل #�� Q*)ه�و�) أ,� ��#7ن 7�QدN أن ��E:7ه
 #�� اeرض، و���7Eه
 ��" أر��� أو�
د، وأ /ت ا�*�
ط ��


 ," ��#7ن #�� ,
 �0) ," أ��J ا��/اب�
 أن ���0�
 د#Pْ ر����� ،���t# ة�>n 
�، Jw أ,� �jk7 رً:� #�� n)ره
، وأن ُ��(� #��

، و����P ," أ8Q . و#��?���� P�,i ()� ،��0ا� ��" �؛ ��*
����Q'� ��Hdا�� 
��ُِّ�t� ،
�Hر

 إ�� ��0
ب ا��َّ? د#
ءه
، وار���P رو:�
�

P)��

 آ8 أ74اع ا��/اب، ��4
وأ8n أ�� ��P ,;ا:7ne jQ�� Jل أ��7� ," ا�0;��ة ا������ ��
P4 .  أن ��7ن ," 4*
ء ا��0�إ��
 J�K�� ه�وا
�أ,��ة أ��7� أ�7ه
 ���J ,���� ," ا���
�$ ا���  ��� P�K�J ا����ي #�� ا�)و�� ا��)�6� وآ
ن ," #
دة ا���7ك أن �


Qة إ�� ���? دون زو��wأ P4

 ��#7ن وآ�Q;و��7ن ا���@ #��
 ا��Qأن �;و ", Jhا�� ��# J�)# 7ن�أن � Cءت إرادة ا
Dت و
�� eا ?�
 
�
ءت إرادة اC أن ���0D 
�
C و���J أن ��� ا�ا�Q ��� 8�H> د��� ��,q, ��
ت أ ��
ت و��
 آ
P4 أQت ," زو

ء وا�����e��6 ," ا�ا�

P��#أ Cا ?�
 �? آ'�" و��
 أر���� Zو���� �7����k
: "����
 ,i ",qل ��#7ن ووآ
ن ," ��" ا����� ," إ��
ن و,�6>� P4

آ, 
 P�� ��4�J #��  7ف ," ��#7ن و,�N أن ����7ه J�d*م #�� أ
7� #��? ا�*dم و��" آ
74ا ����7ن إ��� 
4(�
C #�� د�" � "��,q,

ـــــــــــ�i ��� J

ت ا �ي ," ,��7د ا�7 ا�(�
kا "�(�

 ��P ,;ا:J زوQ� ��#7ن,;ا:J �� ا�< 
 
 

J�
�)ات 4*
ء ا�� ", N(� 
�i 
 

7� #��? ا�*dم, 
4(� ��)� 
���� 
Eرا� �����, ��D j�k7ا, �� 
�و�
�P ا,�أة ��#7ن ��ة #�" �� و�$ . (((ا�(�iن ا����J ����2 إ��

 iو N/>�4 و�)ا���
))). N7��)� 5 #*� أن ���
در 4*��: و�) ذآ�ت ��@ ا��i ن ه�
�� ��P ,;ا:J �" #��) �" ا���
ن �" ا���7) ا�/ي آ

 .��#7ن ,�� �� ز," �7� #��? ا�*dم
 

 �
 #��? اى ,7�7� و:�� ا�*���� �� ا��وض ا�4e أ4, �� ", 8�Hا�
 ," ��� إ�
 ا�" ا��we �� . وذهi F �ون أ4�و�J ��2 إ��
�� ��P ,;ا:J وه� ا,�أة ��7#i 
� .نآ�
�� ا��
,8 إ5 أ4

 
��4
ء ������6eا %�
ل: و�� �� J:ا;, P�� ��i 
�
 إ5 أ4�
 و�j���� J إ�� 4*����), ���� ��P ,;ا:J ا,�أة ��#7ن آ
P4 : روى �i إن

8�Hا�
�h� ا��
�� ؟. ," ��� إEر ا�

ة ا��*��� ا��q,�� إ�� آ�� ه/ا ا��0���ا و��" آ�� P�i ه/N ا� Cا (��� ���>, ��,q, P4
 وآ
 

رق ا�)�" ؟؟وآ� j, ?� 
Qرت زو
n �� !!ت
K�
�� ", J�*� 5 ت �(7ل وه�
�� إ�� . إن �� ��@ ا���F وا��وا�i FE  #7ن��إن 

��h
Eه/ا ا� F�G @��� أن jE�*� J� ?��و� F�Eا ا�/�� 

ق ذر#kو 
�� ?� P�Z2 ذ�$ #�� أ��nو�) و jHل را
�Q ذات P4

 وآ� أ��
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�� ر�@ �i 

 أن أ�Kو��8 أ�
�Qا���? و�;و ��
ق �? ,
دئ اe,� و��" ��#7ن إ�n و. 
 


 و��
 ذهF إ�� ا���*��" : و�� روا�� ��*)ي���# @)4
�� آ
ن 7Qه�ة �� : N�0��h ��'اب �i (�7� 8 أن�� ?,
�� رأى �� ,�i 
إن أ�

�7ا �?� :��

ر�� و��7ن ��P ر8Q آQ $� (�7� .7ن#�� 
�Qن إن �;و
 .وآ

 
4�� ا��� 8�N/ ' ا��7ج إ�� ��� ��#7ن و#�),
 أراد ��# �� ?� P�/7ت و��
�8 رj�k �) و��k? أ,? �� ا��G 7وه �7ن أن �(�7, 8

�" أن �? ,
ل ," ا�/هF وا�70اه��
�" و�� :*�(� .��أ��? 7Qاري ��#7ن وأ /4? إ�� 
 

�� �� ?���, Cوا�(� ا �,
*��
� 
��� ا��
�7ت �Q7)ت �? ا��dح ���t إ��i P���و
��� ��ة #�" �� و�$ 5 . �i P�
وهJ ��#7ن �(��? �(

ل ��#7ن� N7��)� :?� �� �Q
: d� 
 .��ة #�" �$ أP4 أ,
 أ4

 

 ـ ��# Cا �kـ ر 
���), Jw 7ن#�� P�� �� 
��
�: ��
 �� ه/ا ا��0
ل ه7 ������ 
, 
���2 ا��وا�
ت ا����
�wة �� آ�F ا��
ر�¡ . وه�

D
# ��i ا�()��� #�� أن 
�4
�� ��#7ن #�2� ا���ف وا����J و��" ه/N ا���J� �2 ���)ه
 #" اC #; و8Q �() آ
� ��,q, P4��J إ��� �� P

 ," ��#7ن�7 . 

 
 ��h
Eوه7 ا� ��,qوه� ا��*��� ا�� ���� ?�, Cا 
���# ()� ��Qا�;و ?�Q

ء :K)� 
�
در إن ��#7ن �jE�*� J ا���5اب ,��و�;#J ا��

�
� �k�� ��

ا��� .��t إ��
 

 J��� ��,q, ى� eا P4
�ا وآ
P4 #�� ه/N ا��
ل إ�� أن ��8 ��#7ن ا,�أة :;��8 ا��
ED� وآ C7ن ���) ا#�� ��� �� PD
و�) #
Cا J*� P�
)� 

 �() روي ����
 آ
P4 ا��
ED� ���2 ا��� ��#7ن iذ (� ا���2 ," �)ه�4

�P ا��� ��#7ن ا�� �(
�P ا��
ED� �8 . إ��)�

 .�� ورب أ��$ ورب ا��
���"ر
 


؟��'*� �ED
 ��P�K ا��� ��#7ن وا ��ن ��#7ن أ�
ه
 �/�$ وا:�K ا��
 

 P�
7�: و�, ?�
� ��,q, ��4ا J�4 .P�

 ��#7ن ��)ت #�� أر��� أو�
د و,
 زا�P ��/ب :�� ,�� �,'�. 
 

4
�/ة �� ��� ��#7ن ���t إ�� ا��
ED� ا,�أة :;��8 آ ", ���E�, ��i P4
�� أ��
 و:;4
 #�� وآ��� ��i P4
�� ��/ب و�(�8 وآ
 

 ," ا�<�� �
زدادت �(���
 و,
 أراد ���

�� ," آ�ا,�� Cأراد ا 
�� 
��� ا��Hd�� و�) #�PQ ��و:i P��
# �ED

 ���P ا����� �ED
ا��


 ��#7ن و8�Q �<��ه
 �<�� ا��
ED� ا,�أة :�
 ه� آ/�$ إذ د 8 #������� 
)�(�
C و��
�� j�n 

 . ;��8 و,�Kh ��i PG
2�
�
P�

��: و��� Cأك #�� ا�Qأ 

. ا�8�7 �$ �
 ��#7ن ,�
ل �)� :P�

:��$ ؟ �(n 7ن : ���$ �) ا#��اك ا�7�0ن ا�/ي ا#��ى�Q �4ا#��ا 
,

"���

C ر�� ور�$ ورب ا��� P�,i ���و� .
���. ��FK ��#7ن ,�i ?�Qر ," زو(� 
�� 

ق ذر#kو. 
 



 إ�� رD)ه
 :*F ز#�?و:��Q�� آ� 
�
 و��X إ�� أ,�
 #" رأ��
. ول أن ���6�
ن �
C ر���x�7� ا� P4

 آ�
و�5? . و����, ���� J� 
و��

 �� ا��0� ، ����
 ازداد ا��/اب ��4

 و,����;�, 
���� ��Hdا�� 
���# Cب ا4;ل ا/ّ�� P4

 ��)ت ��" أر��� أو�
د، #�),
 آ�
 أ,� ����


 ا�
 �$ ��K��" و���:�" ��ذا �, 
�47�'*�� �,eن ا��ّ�اس �*����7ن ," ا

 ��ا�t�, ", N �� ا��0� ، ���� 
�
 و��:���,
زدادت ا��*
 .�(7ل إ�4 أرى ,�;��� و,�
��4 �� ا��0�

 

�
 زا�P ��/ب :�� �(�P وQ? ر�, Jw .��
�) و��#7ن ذي اeو�
د: (�
ل ��� J���ن ا�i�)ا� 

و�) روى ����))) : "�/�� d6, Cب ا�kو

"���
t#7ن و#��? و��04 ," ا�(7م ا���ا��0� و��04 ,"  �� 
 (((.i,�7ا ا,�أة ��#7ن اذ �
�P رب ا�" �� #�)ك ���
 


 أن 4(7ل����: و���# Cا �kـ ر J�
ء ,(�و4
 ,J��, j ا��� #��ان و )�P�� �0  ��7) و�
��n (��, P�� ��G اC #��? وQ 
��" أن ا

ه" ـkن. وأر

 أ �Q? ا��2<, X�(ا�� ��ء 
Q ()� .J��� ��P ,;ا:��n ?�# . J اC #��? وiا��� #��ان و J��, "���

ء ا��*4 �� 

J��� ��P ,;ا:J : (و )�P�� �0  ��7) و�
P�� ��G ,��) و�
ل ��n اC #��? وiان و��# P�� J��, jأر� "���

ء ا��*4 ", $�*:
(��7  P�� �0�( و(��, P�� ��G

4? و��
�� ��n (��, ?��4 اC #��? و�J �'ن �;وQ? �� ا�P�� J���� ��0 #��ان ).  و���و�) ��2 

Cا �kـ ر J:ا;, P�� ��iو N
�n��7? و�G �� ?�#م ورd*ا� ?��# �7, 
4(� P�K:ا��� أ ���� ��P ,;ا:J ا��q,�� ا��<�i "# 

ت ��n (��, ?��4 اC #��? و�J �� ا��0�Q7ن إ:)ى زو�أن � "���
,��7د ا�7ا�(
J . وا��� ا �
ره
 رب ا��
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 إ��
 ��P ��(7ب زوQ� ��4 اC أ�7ب #��? ا�*dم
٤٢. H�)� P4ت #�� ُأ ��� وأ��n وآ�� Jا���� وا���� ", P4

 آ,(�� 

 آ�� آ
ن ���8 ه/N ا���أة و��nهً��, ��,'� jE)ه/ا ا�� "�

 �4'� (� ��
: ��# ��n ?4إ 

ت ," ��� P�� ��P 7�4ة و:(ً�n 7ات ��$ ه����ًا و5 �� �8 #)ة D 5و 
ه/N ا��
ل ��> �7,ً

 ا���7س إ5 ا���7س ا���
ر ��',�� ��,: 


ل#" أ� J�
�$ ر�k اC #�? أن ر7ل ا��n C اC #��? و, "� <4 ): F��)ا� ?K��� �� �2# �*�  Nؤd� ?� X�� Cأن أ�7ب ��4 ا

:�? ذات �7م J��4 واC �() أذF4 أ�7ب �� 
4
 ��)وان إ��? و��و:
ن �(
ل أ:)ه�
4
 ," أ % إ 7ا4? �) آ
وا����) إ5 ر��Q" ," إ 7ا4? آ


 أذ4, 
��� ذ�4� J� إ�� أ�7ب 

 را:��� ?� 
, ?�# �2�� Cا ?�:�� J� �� �2# ��4
�w /�, ل

:�? و,
 ذاك �n ?� ل
)� "���
�? أ:) ," ا��
 ��
ز#
ن �/آ�ان اC �'رjQ إ�� ���� �'آ��� "��Q��
ا��8Q :�� ذآ� �? ذ�$ �(
ل �? أ�7ب 5 أدري ,
 �(7ل ��h أن اJ��� C أ�4 آ�P أ,� �

 
���# 
���# 'Eن ذات �7م أ�

 آ��� ���� ��: N(�� ?ا,�أ� P�*,أ ?�Q
: �K� ذا�� ?�Q
آ�اه�� أن �/آ� اC إ 5�� Z: وآ
ن �<�ج ��

 �? ," ا��dء وه7 , Cا Fأذه (� 
��'و:� اC إ�� أ�7ب �� ,�
4? أن ارآ@ ���Q$ ه/ا ,��*8 �
رد و�Dاب �
��E'�? ���(�? وأ��8 #��


ل أ:*" ,
 آ
ن �� 
���n ن

 رأ�? �
�P أي �
رك اC ��$ ه8 رأ�P ��4 اC ه/ا ا������ واC #�� ذ�$ ,
 رأ�P رdQ أ�D? �? ,�$ إذ آ��
 ��: Fا�/ه ?�� Ph��أ4)ر ا�(�� أ ��# 

 آ
P4 إ:)اه���� "���
� Cا X��� ���2�� ن �? أ4)ران أ4)ر ��(�� وأ4)ر
���4 أ4
 ه7 �
ل وآ

eا Ph��ض وأ
 ) �ى �� أ4)ر ا����2 ا�7رق :�� �
ض�

 آ
ن �� أ:7ج �� 
�*�� J�� 7ات ا����� 8�Q7ات ," أ� ?�, PD
# 
�4e ت #�� ا���� ا��������n X�: ���
 إ4? ," أروع أ,�6� ا�ً):

 ��

N اC وأ�)�? �(�7? ���D 
�� X�(ا�� ��
�4 �� 
��� 
ً�kوه/ا ا�0;ء وا 
�
 ��7ن إ��,}�َ�ْ0َ�َْ
َ�ْ�َ�
Nُ َأْهَ�ُ? َ�iَو �̈kُ ",ِ ?ِ�ِ 
,َ 
�َ�ْ2َ�َ�َ ?ُ�َ 

"َ�(ِ�ِ
�Jْ َرْ:َ�ً� ,�ْ" ِ#�ِ)4َ
 َوِذْآَ�ى ِ�ْ�َ�ُ�َW, J�  } َوِ,6َْ�ُ
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 (زوجة موسى عليه السالم( واحلياء  زوجةُ الفراسة .٤٣

 
 : واَلَِّتي ، قَالَت،  ِفي عمر فَاستخلَفَه تفَرس أَبو بكٍْر ِحني: أَفْرس الناِس ثَالَثَةٌ : يقول ابن مسعود

اَألِمني ت الْقَِويرأْجتاس نم ريإنَّ خ هأِْجرتأَِتِه  اسرقَالَ ِالم ، ِحني ِزيزالْعو : اهثْوشيبة  ابن أيب. أَكِْرِمي م
 وهو صحيح) ٣٧٠٥٩(برقم

 
ابنة الرجل الصاحل،   مدين يف جنوب فلسطني؛ ليتزوج منولكن ما الذي أخرج موسى من مصر إىل أرض

 !ويرعى له الغنم عشر سنني ؟

بين "من قومه  كان موسى يعيش يف مصر، وبينما هو يسري يف طريقه رأى رجلني يقتتالن؛ أحدمها
اإلسرائيلي يف أداء بعض األعمال،  وكان املصري يريد أن يسخر. ، واآلخر من آل فرعون"إسرائيل

ودخلَ : (إال أن دفع املصري بيده فمات على الفور، قال تعاىل غاث اإلسرائيلي مبوسى، فما كان منهواست
الَِّذى  يقْتِتلَاِن هذَا ِمن ِشيعِتِه وهذَا ِمن عدوِه فَاستغاثَه علَى ِحِني غَفْلٍَة من أَهِلها فَوجد ِفيها رجلَيِن الْمِدينةَ
مِضلٌّ  فَقَضى علَيِه قَالَ هذَا ِمن عمِل الشيطَاِن ِإنه عدو يعِتِه علَى الَِّذى ِمن عدوِه فَوكَزه موسىِمن ِش

 .[١٥: القصص)[مِبني

: مرة ثانية فقال له موسى -عليه السالم-وىف اليوم التايل تشاجر اإلسرائيلي مع رجل آخر فاستغاث مبوسى 
أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا باألمس، فعلم : عندما قال  لَغِوى مبني؛ فخاف الرجل وباح بالسرإنك

 قتل موسى للرجل، فجاء رجل من أقصى املدينة حيذر موسى، فأسرع باخلروج من فرعون وجنوده خبرب

القصص ) [فَغفَر لَه ِإنه هو الْغفُور الرِحيم رب ِإنى ظَلَمت نفِْسى فَاغِْفر ِلى: (مصر، وهو يستغفر ربه قائالً
:١٦]. 

عليه -موسى  وخرج موسى من مصر، وظل ينتقل حىت وصل إىل أرض مدين يف جنوب فلسطني، وجلس
الرعاة يسقون ماشيتهم من تلك البئر،   بالقرب من بئر، ولكنه رأى منظرا مل يعجبه؛ حيث وجد-السالم

غنمهما عن ورود املاء؛ استحياًء من مزامحة الرجال، فأثر هذا املنظر  تقف امرأتان متنعانوعلى مقربة منهم 
الرجال ويعينومها، فذهب  موسى؛ إذ كان األوىل أن تسقى املرأتان أغنامهما أوالً، وأن يفسح هلما يف نفس

 ينتهي الرجال من سقي تستطيعان السقي إال بعد أن موسى إليهما وسأهلما عن أمرمها، فأخربتاه بأما ال
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 ال يستطيع القيام ذا األمر، فتقدم ليسقى هلما كما ينبغي أن يفعل الرجال ماشيتهم، وأبومها شيخ كبري

فَسقَى {: يناجى ربه ذوو الشهامة، فزاحم الرجال وسقى هلما، مث اجته حنو شجرة فاستظل بظلها، وأخذ
 .سورة القصص) ٢٤(} ِإني ِلما أَنزلْت ِإلَي ِمن خيٍر فَِقري  ربلَهما ثُم تولَّى ِإلَى الظِّلِّ فَقَالَ

متكثا وقتا طويال حىت تسقيا  وكان من عادما أن. وعادت الفتاتان إىل أبيهما، فتعجب من عودما سريعا
ما معروفًا بقصة الرجل القوى الذي سقى هلما، وأدى هل األغنام، فسأهلما عن السبب يف ذلك، فأخربتاه

 .يطلب أجرا مقابل خدمته، وإمنا فعل ذلك مروءة منه وفضال دون أن يعرفهما، أو

متشي على استحياء،  وهنا يطلب األب من إحدى ابنتيه أن تذهب لتدعوه، فجاءت إليه إحدى الفتاتني
سقَيت لَنا   أَِبي يدعوك ِليجِزيك أَجر ماعلَى اسِتحياء قَالَت ِإنَّ فَجاءته ِإحداهما تمِشي{: لتبلغه دعوة أبيها

  .سورة القصص) ٢٥(} تخف نجوت ِمن الْقَوِم الظَّاِلِمني فَلَما جاءه وقَص علَيِه الْقَصص قَالَ لَا

اه صاحلًا هلم أبيها مبا تر مبا هلا من فراسة وفطرة سليمة، فأشارت على-وعندئذ سارعت إحدى الفتاتني 
: القصص)[اَألِمني يا أَبِت استأِْجره ِإنَّ خير مِن استأْجرت الْقَِوى قَالَت ِإحداهما: (- عليه السالم- وملوسى 

امرأة مستورة، ال حتتك بالرجال الغرباء يف  فهي وأختها تعانيان من رعى الغنم، وتريد أن تكون]. ٢٦
ما  وموسى فىت لديه من القوة واألمانة. العفيفة الروح ال تستريح ملزامحة الرجال أةاملرعى واملسقى، فاملر

شيئًا، فهي بريئة النفس، لطيفة  يؤهله للقيام ذه املهمة، والفتاة تعرض رأيها بكل وضوح، وال ختشى
احلس. 

ِإنى : (هرته، فقال لهومصا ويقتنع الشيخ الكبري ملا ساقته ابنته من مربرات بأن موسى جدير بالعمل عنده
عشرا فَِمن ِعنِدك وما أُِريد  هاتيِن علَى أَن تأْجرِنى ثَماِنى ِحجٍج فَِإنْ أَتممت أُِريد أَنْ أُنِكحك ِإحدى ابنتى

أَيما اَألجلَيِن قَضيت فَلَا عدوانَ   وبينكِإن شاء اللَّه ِمن الصاِلِحني قَالَ ذَِلك بيِنى أَنْ أَشق علَيك ستِجدِنى
 .[٢٨- ٢٧:القصص )[نقُولُ وِكيلٌ علَى واللَّه علَى ما

مصر، فوافق الشيخ ودعا له  وملَّا وفَّى موسى األجل وعمل يف خدمة ِصهِره عشر سنني، أراد أن يرحل إىل
 .األغنام، فسار موسى من مدين إىل مصر منباخلري، فخرج ومعه امرأته وما أعطاه الشيخ 

واحلياء، وكانت قدوة يف   منوذجا للمؤمنة، ذات الفراسة- رضي اللَّه عنها -وهكذا كانت زوجة موسى 
 االهتمام باختيار الزوج األمني العفيف
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_________________ 
 
 

 ( آسيا بنت مزاحم( امللكةُ املؤمنةُ 

 
 
السلطان، وطاعة األتباع  ت حياة امللوك، ورأَت بطش القوة، وجربوتنشأت ملكة يف القصور، واعتاد .٤٤

بصريا، فسئمت حياة الضالل، واستظلت بظالل اإلميان،  والرعية، غري أن اإلميان أضاء فؤادها، ونور
 : ينقذها من هذه احلياة، فاستجاب را دعاءها، وجعلها مثال للذين آمنوا، فقال ودعت را أن

(رضنَووعأَةَ ِفرروا ِامنآم ثَال لِّلَِّذينم اللَّه ِنى بجنِة ونا ِفى الْجتيب كِن ِلى ِعنداب بر نَ  ِإذْ قَالَتوعِمن ِفر
 .[١١: التحرمي)[الظَّاِلِمني وعمِلِه ونجِنى ِمن الْقَوِم

الْجنِة خِدجيةُ ِبنت خويِلٍد وفَاِطمةُ ِبنت  ضلُ ِنساِء أَهِلأَفْ« : وقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 
 .وهو صحيح) ٢٧٢٠(برقم] أمحد. [»ِعمرانَ  وآِسيةُ ِبنت مزاِحٍم امرأَةُ ِفرعونَ ومريم ابنةُ محمٍد

الصادقة مع را، فهي  لقرآن للمؤمنة اليت كانت منوذجا خلّده ا-امرأة فرعون- إا آسية بنت مزاحم 
وظلم أهله، فلقد آمنت باللَّه إميانا ال يتزعزع  عندما عرفت طريق احلق اتبعته دون خوف من الباطل،

. واهلدى ديدات فرعون وال وعيده يف ثنيها عن إمياا، أو إبعادها عن طريق احلق وال يلني، ومل تفلح
 تمع اللَّه، فرحب اجلاه والقصورلقد تاجرت ا، باعتواخلدم، بثمن غال، ببيٍت يف اجلنة جتار . 

حينما أوحى اللَّه إىل  -  عليه السالم- يف قصة موسى -  رضي اللَّه عنها - وقد جاء ذكر السيدة آسية 
يف البحر، وفيه موسى، ويلِْقى به املوج حنو الشاطئ  أُمه أن تلْقيه يف صندوق، مث تلقى ذا الصندوق

 فرعون ؛ فأخذته اجلواري، ودخلن به القصر، فلما رأت امرأة فرعون ذلك الطفل الذي يطلّ عليه قصر

 .يف الصندوق؛ ألقى اهللا يف قلبها حبه، فأحبته حبا شديدا

 فإذا ا -بين إسرائيل   كما كان يفعل مع سائر األطفال الذين كانوا يولدون من-وجاء فرعون ليقتله 
وهكذا مكن اللَّه ملوسى أن يعيش . حرماا من الولد قيه حيا؛ ليكون فيه العوض عنتطلب منها أن يب

علَيِه فَأَلِْقيِه ِفى الْيم ولَا  وأَوحينا ِإلَى أُم موسى أَنْ أَرِضِعيِه فَِإذَا ِخفِْت: (تعاىل يف بيت فرعون، قال
ِفرعونَ ِليكُونَ لَهم عدوا وحزنا  فَالْتقَطَه آلُ. وجاِعلُوه ِمن الْمرسِلنيرادوه ِإلَيِك  تخاِف وال تحزِنى ِإنا
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ِفرعونَ قُرت عيٍن لِّى ولَك لَا تقْتلُوه عسى  وقَالَِت امرأَت. وهامانَ وجنودهما كَانوا خاِطِئني ِإنَّ ِفرعونَ
 . [٩- ٧القصص ) [ أَو نتِخذَه ولَدا وهم لَا يشعرونينفَعنا أَن

الذي يسيطر  وكانت السيدة آسية ذات فطرة سليمة، وعقل واٍع، وقلب رحيم، فاستنكرت اجلنون
 .على عقل زوجها، ومل تصدق ما يدعيه من أنه إله وابن آهلة

عاد إىل مصر مرة  فرعون وجنوده مث، فرارا من بطش "مدين"وحينما شب موسى وكرب، ورحل إىل 
ومل خيْف على فرعون . املؤمنني بدعوته   كانت امرأة فرعون من أول-  بعد أن أرسله اللَّه - أخرى 

فكيف تؤمن زوجته اليت تشاركه حياته، وتكفر به، فقام بتعذيبها حيث  إميان زوجته باللَّه، فجن جنونه،
زعليها؛ حىت تعود  تتبع عدوه، فأمر بإنزال أشد أنواع العذابعليه أن خترج زوجته على عقيدته، و ع

 . اآلالم يف سبيل اللَّه إىل ما كانت عليه، لكنها بقيت مؤمنة باهللا، واستعذبت

وأخذت السياط تنهال  وقد أمر فرعون جنوده أن يطرحوها على األرض، ويربطوها بني أربعة أوتاد،
العذاب، مث أمر بوضع رحى على صدرها، وأن   من أليمعلى جسدها، وهى صابرة حمتسبة على ما جتد
 . دعت را أن ينجيها من فرعون وعمله تلقى عليها صخرة عظيمة، لكنها

بأجنحتها؛ لتسكن يف اجلنة، فقد  فاستجاب اللَّه دعاءها، وارتفعت روحها إىل بارئها، تظلِّلُها املالئكة
 .العذاب، فاستحقت أن تكون من نساء اجلنة اخلالدات آمنت برا، وحتملت من أجل إمياا كل أنواع

كَِثري ، ولَم يكْملْ ِمن النساِء ِإالَّ  كَملَ ِمن الرجاِل« : وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال
ى النساِء كَفَضِل الثَِّريِد علَى ساِئِر الطَّعاِم علَ ِفرعونَ ، ومريم ِبنت ِعمرانَ ، وِإنَّ فَضلَ عاِئشةَ آِسيةُ امرأَةُ

 ( ٣٤١١(برقم البخاري» 

 
_________________ 

 
 

 املاشطةُ
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 يا« أَنه لَيلَةَ أُسِرى ِبِه وجد ِرحيا طَيبةً فَقَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-عن أُبى بِن كَعٍب عن رسوِل اللَِّه  .٤٥

 ) ٤١٦٦(ابن ماجة برقم . ». الْماِشطَِة وابنيها وزوِجها  ما هِذِه الريح الطَّيبةُ قَالَ هِذِه ِريح قَبِرِجبِريلُ
 .لغريه وهو صحيح

مستمرا، يهدد فرعون   وكثر أتباعه، وأصبح املؤمنون برسالته خطرا-  عليه السالم -انتشر أمر موسى
ذهابا وإيابا، يفكر يف أمر موسى، وماذا  ره يف حالة غليان مستمر ميشىوملكه، وظل فرعون يف قص

طلب رئيس وزرائه هامان ؛ ليبحثا معا ذلك األمر، وقررا أن  يفعل بشأنه وشأن أتباعه، فأرسل يف
يؤمن بدعوة موسى، وأن يعذب حىت يرجع عن دينه، فسخر فرعون جنوده يف  يقبض على كل من

باللَّه املوحدين له،  بدعوة موسى، وأصبح قصر فرعون مقربة لألحياء من املؤمننيعن املؤمنني  البحث
ووطأة التعذيب تلعن الظاملني وتشكو إىل  وكانت صيحات املؤمنني وصرخام ترتفع من شدة األمل،

 .را صنيعهم

اشتد الكرب على البالء، و ومشل التعذيب مجيع املؤمنني، حىت الطفل الرضيع مل ترمحه يد التعذيب، فزاد
خوفًا من فرعون وجربوته واستعالئه يف األرض، وجلأ  املؤمنني، فاضطر كثري منهم إىل كتمان إميانه؛

 . بدينهم بعيدا عن أعني فرعون اآلخرون إىل الفرار

آمنوا، وكتموا اإلميان  وكان يف قصر فرعون امرأة تقوم بتمشيط شعر ابنته وجتميلها، وكانت من الذين
ا كل يوم، فسقط املشط من يدها على  م، وذات مرة كانت املرأة متشط ابنة فرعونيف قلوكعاد

. ال:أتقصدين أيب؟ قالت: فقالت هلا ابنة فرعون. بسم اللَّه: قالت األرض، وملا مهَّت بأخذه من األرض،
ك، ولكن املاشطة بذل ورب أبيك اللَّه، فغضبت ابنة فرعون من املاشطة وهددا بإخبار أبيها ولكن رىب

يكْفُر به، فلما مسع فرعون ذلك؛ اشتعل  مل ختف، فأسرعت البنت لتخرب أباها بأن هناك يف القصر من
نعم، رىب : قالت! أَو لِك رب غريي؟: أوالدها، فدعاها، وقال هلا  غضبه، وأعلن أنه سينتقم منها ومن

فيه، وإلقائها هي  من حناس وإيقاد الناروهنا جن جنونه، فأمر بإحضار وعاء ضخم . اللَّه  وربك
وما حاجتك؟ : إن يل إليك حاجة، فقال هلا : وأوالدها فيه، فما كان من املرأة إالَّ أن قالت لفرعون

مث أمر بإلقاء . ذلك علينا: يف ثوب واحد وتدفننا، فقال أحب أن جتمع عظامي وعظام ولدى: قالت
يصرخون   ما حيدث لفلذات كبدها، وهى صابرة حمتسبة، فاألوالدِتلْو اآلخر، واألم ترى أوالدها واحدا

الوهن أن يدب يف قلبها ملا تراه  أمامها، مث ميوتون حرقًا، وهى ال تستطيع أن تفعل هلم شيئًا، وأوشك
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يا أماه، اصربي، :  حيث قال هلا-وهو طفل رضيع- أوالدها   آخر-عز وجل- وتسمعه، حىت أنطق اللَّه 
 (وهو صحيح) ٢٨٧٥(القصة يف مسند أمحد برقم أصل.( إنك على احلق

فضربت بذلك مثاالً طيبا  فاقتحمت املرأة مع أوالدها النار، وهى تدعو اللَّه أن يتقبل منها إسالمها،
وتتمسك بدينها، وتصرب يف سبيله، ومتُتحن باإلرهاب، فال  للمرأة املسلمة اليت تعرف اللَّه حق معرفته،

اهللا، بعدما  عذاب فال ن أو تلني، وماتت ماشطة ابنة فرعون وأبناؤها شهداء يف سبيلبال ختاف، وتبتلى
ضربوا أروع مثال يف التضحية والصرب والفداء
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�
 ��;واج، �(
ل ����E� ر

ء أ:) ا��0Qو: 
 

�*�إ�� $�E أ 

�4" أ�� درهJ وأ4�w ا��7م ����4 أر��  .?� P�
)� : J�
 �7رث ا���� ��hن، وا��(وا�� F�)را:� ا� 
إن ا�;ه) �� ا�)�4

ف ,
   ،$�7���G ?�# ?� ����2�� #�"، وا�*dم. وا��;ن�kـ�[�4 أن ا�ّ�?  ���7 أ*ُ�َ 
 .Jnُ ده�ك ، وا8�Q ا��7ت ��Eك، ��

 
 

 8Qأ�� ر 

و#�),�
 أر���" د��
ًرا و�
ل ���E��� 
� :إ��
 

$0H7ا: @�� ��# 
�� "�����*� .P�

 إ�� ا�*�
ء و�� :��Jw ،P ر��P رأ
 


؟����� 5 "�, 

، ���� أر�) أن i /ه� هJ��� 7 أ�4 أ��� ,�? أن أ'�? ا�)�4
 وه7 ����
 

dم؟! �
 ه/ا و,
 ��ى ," 7ء :
��؟xا ��# Pُ*7 ا��; ا�/ي 5! أ��
م .  ُذل ��)N، وا���� ا�/ي 5 �(� ,�?، وا4e> ا�/ي 5 و:2� ,�?�)�
��Pُ ,86 ه/ا ا��dم: ا��8Q وه7 �(7ل 
,. 

 
?� P�
)� :8�#
� J��� P48[، وأ�ا� Fا���@ أن �/ه Fإذا ذه $D7و� ،$K�� F7م ذه� Fذا ذه��م ,�)ودة 
 .إ�4
 أP4 أ�

 
 j�G ذا��ا���8،  ����� ا�� ،�0��F6 ," ,��)ه
 وه� �;#� و�(7لآ
P4 را��� ا��)و�� �*� ��: �����dه
 َه0َْ��  َ,ُ �� P�0�0 ه�
 : ا��


، إ5 ��� � �7م ا��72ر��, "�,7)� 5 �,74 �,

,�"؟ وإ�� آJ �(7,�"؟ �D7$ أن ���� Jآ <�4 . 
�
Q)ة ��ذا ر��P رأJw ���� وه� 

�70ده
 ,��8 ," د,#7 jk7, ُ��ى. 
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 8Qر 
�
 را��� ادع �� : ذات �7م�
ل �� !P�
 .أjG ر�$ واد#?؛ ��F�0� ?4 ا����EK"!," أ4
، ��:�$ ا�ّ�?؟: �(

 

 ا,�أة�� P�

 را���، إ�4 أ:�$ �� ا�ّ�?: و�� .
�� P�
)� :
��� وأ���G ," أ:����� ��?، �*'���� d� :P�
�7 آ�P 5 : أ���" ," ���)��?؟ �(

?�(�# 
, Nأرا. 
 

n ��: �را�� PD

د �*(� #�� اeرض وه� ��#�2�� ����k ة أن �)ت

74ن ��، وآ
P4 ," زه)ه
 �� ا����w 
�
رت #70ًزا آ���ة � .

 ر#)ة���
nوأ PK�
، ��ذا ُذآ� ا��7ت ا�4�,

 أ,�4
� .وآ
jK� P4 أآ

 

 #�)ة�
د,�>� P�
� 
�ـِ�ـ�ِ�� �� ��W�Qُ ه/N و��  �
رى ا��7ف؛ ����8 ، وَآـ��)أى 5 ُ�<���?(�
 #�)ة qْ�ُ 5ِذ�4ِ ����7 أ:ً)ا : و:�" ��ب ,�7

 �,

 7wا�� �7م ا�(���� ��. 

,ً

74ن #�w 

H� و �> و�wdw" ," ا���0ة و#��ه, �� �� P��7ه� ا�()س . و�
t� j)� 
 .و���ه


 ا��'7wرة� :و," أ�7ا�
 

��7� �� ��(n ��� ", J�tا�� ?Wا�� ������ ا��W?. أ�� .أ
 
 

 .; ا�)�4
 وا#��7ا �© �ةآ�7ا  �* 
 *?�7��, ��Q �� "�*� ��: ?�ُ��:ُ" أ�4ُ�? و�5 َ�ْ*ـُ Cا ]F�ِ,ُ. 
 *
�
��J: وآ
�n7� P4 ا��
س �(�7y�  .اْآـ7�ُ�ُا :*�
ِ�ـُ�Jْ آ�
 ����7ن 
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  ,,ا����ـــــــــــ� ��(�>-
  


 ���)ون ا��2> �
ن #��? ا�*dم ," ا��)ه) ا��q," ا��7:) ��(�> ه� ,��� �' �����J ا���"، وآ
P4 ه� و�7,��� J�#و ،Cدون ا ",
dم وأ,� ا��)ه) �(�7?x7:�) وا��� 
ً�
 �)#7ه

 آ��
، وآ�F إ�����
َذا : (�(,َ �ْtُ4ْ
�َ Jْ�ُ�ْ#َ W7َ�َل WJwُ Jْ�َ�
ِ�� َهَ/ا َ�َ'ْ�ِ(ْ? ِإَ�ْ�ِ�ِ�ِ Fْاْذَه


:� وا����� وا����� �)ى ��$ ا���أة .. ��
ب وأ�(
N �� ,<)ع ا����� �(�أ�?، و:�8 ا��)ه) ا�]٢٨:ا���7�ُQِ�ْ�َ](8َنQت ا��
�n ز��� 
وه�

 آ/�$ ���D ي(�
ن، وأن �)ع #�
دة ا��2> ����) رب ا��2>، و�*����N و���ª� �Qا��ا 
��)# 
ا��
��� ا����� ا��
��ة و��y/، وآ�� ه)اه


 ��) ا��',8 ��. ���7:�)���� ", 
�� P�6و���� 
  :@ ا��(
ZH آ�
  

1- ** J��
�P***:*" ا��()�� وا5:��ام وا�� X�: (ه(�
�� ا��� أ�(
ه
 ا���7ى ا���) : Jٌ��ٌِب َآ

 اْ�َ�َ�ُ' ِإ��4 ُأْ�ِ(َ� ِإW��َ ِآَ��َ�
 َأ�[َ Pْ�َ
�َ * ?ُW4ِإ
 Jِ�:ِWا�� "ِ�َ:ْWا�� ?ِWا�� Jِ*ْ�ِ ?ُW4َن َوِإ
�َ�ْ�َُ "ْ,ِ * 
Wَوْأ�4ِ7�ُ ُ,ْ*ِ�ِ��َ"َأ� W��َ#َ ٣١-٢٩:ا���8)[7�ُ�ْ�َا].  


 ***ا�72رى ** -2���# F���� ن ا���
���
ص واe,�، ور�@ ,�)أ ا�)���
�7ر�� �� ا����K� Pk�# X�: ،J� آ�
ب ��/وي ا5 �
P�

دة ا������، ��
 اْ�َ�َ�ُ' َأْ�4ِ7�ُ: (����� �� ا��(�)ة وا���
دة و�َ�
 َأ�[َ Pْ�َ
�ُ)وِنَ�َ2ْ�َ �W�:َ َأْ,�ًا �ً�َGِ
�َ Pُ�ُْآ 

�7ا ]٣٢:ا���8)[� ِ�� َأْ,ِ�ي َ,Q'� ،

�7�J ا��
د��� �� J��)wو J������� Jوا#�;ازه 
���ه� Jو�()��ه J��� "*�� 
�َ�
7�ُا 4َْ�ُ" ُأوW7�ُ 7�ٍُة َوُأو7�ُ َ�ْ'ٍس Dَِ)�ٍ) َواْ�َ'ْ,ُ� ِإَ�ْ�ِ$ : (#��
  .[٣٣:ا���8)[ُ,ِ��َ"َ�
tُ4ِْ�ي َ,
َذا َ�ْ'


ر�¡ اJ,e وا���7ك وا��;اة -3�� Jا��� :P�
� X�:) : $َ�ِ/ََوَآ �ًWَأِذ� 
�َ�
Pْ�َ ِإنW ا7�ُ�ُ�َْك ِإَذا َدَ 7�ُا َ�ْ�َ�ً� َأْ�َ*ُ)وَه
 َو7�ُ�َQَا َأِ#;Wَة َأْهِ�َ
  .[٣٤:ا���8)[َ�ْ�7�ُ�ََن


 و�<�� ا����7 ��" �'ن ��8 ه)�� : �(�J ا����7 ا�*�
� وا��*��ي -4�
 و����
ن، ��ن آ
ن ,�ً�
 ," ,�7ك ا�)�4
 ��ح ����إ�� 
dمxن اd#ا��(�)ة وإ ������ W5َض إ�� J@ و��ر dً�, 
آ/�$ ����ف ا��8 ا�/�" ����7ن ا��)ا�
 #" آF6 .. ا�������"، وإن آ
ن �4ً�


ن و,��? و7�QدN، ووا�Z ا�F�2 #�� رأي ,�����
ن#" أ �
ر ���
�7�)ل #�( � �tو��� Z���� 
�  .�? وأ#) ا��)ا�
، وأ�ف ��
?�7)� ?K�ت، وأ#�" ر

ن ر�@ ه)���J وأده2�J ,��? و7�QدN ," ا4x> وا���E وا���7ا4���َ�ْ�َ�
َن : (و��
 ذهF ا��8 إ�� 
َء ُQَ 
W��َ�َ

W�,ِ �ٌ�ْ َ ?ُW4َِ� ا��
�َi 
�َ�ُ:7َن َ�
َل َأُ�ِ�)[و4َِ" ِ�َ�
ٍل َ�َ�ْ�َ Jْ�ُ�ِW�(ِ�َ�ِ Jْ�ُ4ْ8ْ�َ َأ Jُْآ
�َi 
 * Jَْوُه �ًWَأِذ� 
�َ�ْ,ِ Jْ�ُW�Qَ�ِ>ْ�ُ�ََو 
�َ�ِ Jْ��Jْ 7�ُ0ُ�ٍِد 8َ�َ�ِ 5 َ�ُُW��َ�ِ'ْ�َ�َ�َ Jْ�اْرjْQِ ِإَ�ْ�ِ

hُِ�وَنnَ](88 ]٣٧، ٣٦:ا����
ن �����
 إ�� �
وض ، :��/اك ��رت ا����� أن �/هj, F آ�
ر �7,�إ�� :8 ��� ود�ي �*�(� #��? ا��

7اء �� ا��(�)ة أو ا���$ 
����� 
���.  
5- ��E�
ن أن �<��� ذآ
ء ��(�> �'ن : ا�/آ
ء وا������، وأراد Dا �wdw ن، �*���ق
��� J�)� X�: وا���" إ�� ا�()س '�آ
P4 ا��:�� ��" 


 �8K اC #��? و,��? ا�/ي e ����� 5:) أن ��� ��t� ل
)� ،?�7� 
�
 إ�� ,����? و��0*�����, ", 
�D�# �
 آ��� �K�� �6?، �'ن, $��
N8َ�ْ�َ َأْن َ�ْ'�4ِ7�ُ ُ,ْ*ِ�ِ��َ": (�7�0د 
�َDِ�ْ�َ�ِ ��ِ��ِ'ْ�َ Jْ�ُ]اْ�َ�َ�ُ' َأ� 
�
ب #���P ," ا�0"]٣٨:ا���8)[َ�
َل َ�
 َأ�[َQ'� ،) :"ْ,ِ 8َ�ْ�َ َأْن َ�ُ(7َم ?ِ�ِ $َ��ِi 
 َأ4َ


ت، �(
ل ا�/ي #�)J�# N ," ا���
ب �*���
ن]٣٩:ا���8)[َ,َ(
ِ,َ$ َوِإ��4 َ#َ�ْ�ِ? َ�َ(7ِي¤ َأِ,�ٌ"#
َأ4َ
 iِ��َ$ ِ�ِ? 8َ�ْ�َ َأْن : (، أي �� N�K�� 7Khن 
$َ�ُ�ْGَ $َ�ْ�َِإ W(�َ�ْ�َ](8٤٠:ا���[J� N(�# ً�ا)�*, ن ا���ش
�����ح �()ر�? أو �)رة أ#7ا4? و7�QدN، ، أي �� 7Khن 7wا�4 ����� ، ���
 رأى � 

�ِ*ِ? َوَ,ْ" َآَ�َ� َ�ِ�نW َر��� hَِ��¤ َآJٌ��ِ : (و���? �
لْ�َ�ِ �ُ�ُ2ْ�َ 
�َW4�ِ�َ �َ�َDَ "ْ,ََو �ُ�
 * َهَ/ا ِ,ْ" َ�8ِKْ َر��� �4ِ7َ�ُ�ْ�َ�ِ َأَأDُْ�ُ� َأْم َأْآُ�َDَ�ْ#َ 
�َ�
َل 4َ��ُ�وا َ�َ
�َ�ُ)وَن tُ�ْ4َْ� َأَ�ْ�َ�ِ)يْ�َ 5 "َ�/ِW7ُن ِ,َ" ا��َأْم َ�ُ  *$ِDُ�ْ#َ َ/ا�َءْت 8َ��ِ َأَهَ
Qَ 
W��َ�َ](8ن ]٤١،٤٢، ٤٠:ا���
��� ?,(>�، وه/ا qال #��F ا


ت، و��" آ�,dا�� @�� ����� Jhر 

 وj�E�*� 5 أن ����ه�
 و#������
 �? أ,
رات �) أ��D�# ش���
� ،'�
س ,�)ل ذآ
ء ,��� �)� �
 ��h ��
Qxا P4

�J�4 P ه/ا ه�D�# 7 آQن أ��؟ 
���Dو 
��0ء ا���ش ," ا���" إ�� �dد ا�2
م و�) ��آ�? ه�
ك �� :�
�� 7�Qده

����n .ن
���
 �� ا���" و��> �� ا�()س #�) �D�# نe . 
�
ر �� رأ��e ًدا
����� ا� 
�4e أو ,�)وًدا 
�ً��k 
وإن �
�P 5 آ
ن ذآ
ؤه

ر ����
�j, �2 ه/ا ا�7ا�j ا�0)�)دون أن ���eا N/ح ه�E .P�
)� ،��
�� �� "# J��E� و:��� وا�� P�6� 5 و5 ��Qإ P�
Q'�) :7َُه ?ُW4'ََآ).  

 J�
ن ��4��xى وا(�
ب :�" �'���7k Jء ا���eوه/ا �)ل #�� أن ذوي ا ،���t, ة��

)ة آ� �y�� �� 
��� P4

 آ�
، إ5 أ4��)# �:
Qر Jhور

دN :�� ��(8 و��*" ا����فDإ�� ه)ا�� ر�? وإر �Q
�J و�7آ�J، وا��(8 �� :�
��)ون �? �� :�� 

ن ,#�.  

 

 و��7ره�
 �� ��y� آ
��ة �� #(�)��
ء ا�*�
ق ا�(��4i ا�����k7� J #�� آ�� ��(�> وه� 24'�Qو) ?ِWُدوِن ا�� "ْ,ِ (ُ�ُ�ْ�َ Pْ4َ

 َآ,َ 
َوW(nََه
 Pْ4َ

 َآ�َW4ِإ"َ��ِ�ِ
�ً�ا ," ا���7ر أ���P أر��k? �7ق ا��
ء ]٤٣:ا���8)[ِ,ْ" 7ْ�ٍَم َآ� W(#أ X�: ،ة أ �ى'Q
�
ن #��? ا�*dم ,���، وأ#) 


ن #" ��� 
�
Q'ة آ�2 ��
 ��P ا����� ،
���
 "# P��<7ض ��$ ا�� ،�0��2 
�
 اد �� ا���ح :*�P أ4�� 8�� 
و��� آ'0� ?4�، ���

ل� ،
�ه) :W4ٌد ِ,ْ" 7َ�َاِر�َ�ِإW��َ,ُ ْ�ٌحnَ ?ُ](8ده2� ، ]٤٤:ا��� �� ��ا��� P�
ن و������� ا��� <�ت �<),� �xا FH
، وأ,
م ��$ ا��0


ن 5 �*���
ن، و��" ��� j, 
�,d
دة ��h اC، ,���� إ�# ", �� 
��� 
�*��� 
���t� P���#وا 
�  .(W��ِِ? َرب� اْ�َ�
َ�ِ��َ"(ورP�Q إ�� ر�
dم xا 

:F ا���0;ات، أ,n $ن ا���� ا���
���
 e:) ,"  �(?، و�7 آ
ن ه7 ,ًd*�dم C ��> اxأن ا 
�
 و#�ف #(���() اه�)ى ���

 ?)��G وا�)ا#�" إ�� "��,qا�� ��:
��7 إdم C رب ا��
���"، و,�)"َ��ِ�َ
َ�ْ�َ�
َن W��ِِ? َرب� اْ�َ�ُ jَ,َ Pُ�ْ�َ  .[8:٤٤ا���)[َوَأْ
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 ," ا,�أة و,��� �
، �'آ�م ���6, J�'� 
���D 
��' ا�*�
ر #�� ��� ,��6ة ��" دو���"، و��� ���, <�)�� P�(�/ا ا����ف ا����J أ�

 ا��ز�"، وآ/�$ و�dت ا��dك �� اl �ة إذا �
 ا������ و#(���

 و�dت ا���ب، و�*����D P��Q7ب ا�72رى، و�'� 
���D J��� P4
آ


ن #��? ا��dة وا�*dم��7��� C��4 ا j, "���
  .ا #�� آ��هJ و�J �*��7ا C رب ا��
�7
ء" ," eت ا
Qاء و ا�;و(#eت ا
Qب ا�;و
" آ�
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%�� �#7��, J�*ا�� Pا��� ����   
 


�*� #�) ا���$، �(
ل ا���$ .٤٦Q $ا��� ���G (Q7� ،ء #�� ,�ٍ$ ," ا���7ك
إن ا���
ت : 7ن��P أن ا��
س �(�7: د 8 أ:) ا����
J��ل ا��

 ا���$: �(��" ا����) و���)ن ا�(��F و�(�E" اeر:
م، �(�
ل! آd أ�Q��
 . واC إ4�" ر�
:�" ا�(�7ب، أ��" �

 
 
 


ل**** و�7 آ
ن ا��*ــــــــــــ
ء آ�86 ه/ي Qء #�� ا��
�P�K ا��*� 
 F��# <�2ا� J5 X�4
  و5 ا��/آ�� �<� ���dل**** ��
 ا��

 
 

٤٧. W74ا �) و�
��ي ��
دًة ��Q ," ا��*���" ��'د�F ا��وم، وآ�
ن ر�k اF��: ?�# C �" ,*��� ا���6#
ن �" # "��,qأ,�� ا�� �
 ?�Q2?، وإذا �;و�Q ()��� F��: / ه/ا ا���0، و��8 أن ��)أ ا����آ� أ "�k ��(�Q F��: �Qزو P4
���7Dا �
��*���"، وآ


dًHأ�" أ�(
ك إذا :��: �*'�? ه/ا ا�*qال� 
��
Q'� 7ف؟��، و:�� !�0)��� ��  ��� �
H) ا��وم أو �� ا��0�:  ا��G7> و,
PQ ا�
 �t��� ا��وم (H
و�G> ا����آ� و�
�F��: 8 و," ,�? ��*
�� ,�(�E� ا����t، و4��هJ اC #�� ا��وم وأ�ع :��F إ��  ��� �

(� ?�Qزو (Qو ()� ،
ً�0# (Qب ا�<��� و

H) ا��وم ���?زو�Q?، و#�),
 و8n إ�� �� ���  P� ود ?�)� .! 
  
 

٤٨. P�
)� 
�
ل، ��" �$ ذ ً�ا وذآً�ا: "�() وPWn اeم ا��
��� ا��َ��
#�، وا���
�Dة ��*" : �
 ����، اْ:��� #�� �2#  �)�
� ����ا�

#�، وا����[) ��j�7 #��?، وا���([) ��jk7 أ4ِ�?، �j)� d #�ُ�? ,�$ #�� ����، و5 �2َEوا� j�W*8 ا���ر��؛ وا� F�Gإ5 أ $�, J

 ".أ:*" ا�ُ�*"، وا��
ء أF�Gْ ا�F�E ا���(7د
  
  
  
  
  
 

٤٩. 
��

 ���� ز�����5 ���
 و�n� ا,�أة #
 
 


4��? ا�
ه
،  FE #��و �" :�0 ا�� #7ف �" ,��J ا���2
�4 ا���? ام ا�
س� . ?� 

�P ) اي ���� ا�;�
ف ( ���
 آ
ن ��
ؤه)� 
�
 ا,�� P� : 

ر�P ���$ ا�/ي ,�?  �PQا4$، أي �����  ،PQ? در��و#2$ ا�/ي  ،?����� J� 8Qا�� ر ،?���'� J� "�47 �? أ,� ، و�����ر�� ( 
Q ( $� "��

5 #�2ا ��" �$ ذ �ا، #�)ا�  ?� �t� .وا:

�#
�)�

�<72ع �? �� ��4

#�، أ,
 اeو�� وا�6Eو ا� ?� j�*6� وا��ا��� . و:*" ا��
�() ��jk7 #: أ,
 ا�6��
�?��j)� d #��? ,�$ #�� ، ��? وا4

,?: أ,
 ا�<
,*� وا�*
د�. وJ2� 5 ,�$ ا5 أF�G ر��، �����Gو ?,
�, P�7� ()���

ن �7ا�� ، �� ) j�
و����% ا��7م ، ا�70ع ,���?) اي ��

���K, . ��,

5:��اس ��
�?: و,
 ا�*
��� وا�6� ، ?�
، �� ا��
ل :*" ا��()��) م اe,� اي ز,
( و,dك اe,� ، وا5ر#
ء #�� :�2? و#�
��" �? أ,�ا: وا,
 ا��
�� وا��
�Dة . و�� ا���
ل :*" ا��)����� d� ،ا� ?� "�2��P أ,�N أو�hت n)رN ، و5 ��

4$ ان  � ) P��Q اي
 Nر(n �� ا��() وا���� (Nر(h ��,'� J� N�
 . وان أ����2 ���
( Jw ا�
ك وا���ح ��" �)�? اذا آ
ن ,,7��وا����� ��" �)�? اذا آ
ن  ) ,


:��. 
 Q) ا,�ئ ا�(�>، ��7)ت �? ا��
رث �" #��ز

 
 
 
  
  

 !عفاف
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تقدمت امرأة إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها خمسمائة دينار، فأنكر فجاءت  .٥٠

نريد أن تسفر المرأة عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم ال، : ببينة تشهد لها به، فقال الشهود

ال تفعلوا هي صادقة :  فلما أصروا على ذلك قال الزوج  لزوج أن يروا وجه زوجته،فأبى ا

فيما تدعيه، فأقر بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها، فقالت المرأة حين عرفت 

هو في حل من صداقي الذي عليه في : ذلك منه وأنه أقر ليصون وجهها عن نظر الرجال إليه

  .الدنيا واآلخرة

  
  

٥١. �y
و��
�D رة
K�� Pt� P ا#�ا��? ,�(),? �� ا�*" و�) ا:�
 
��yوه� 
�
ء :*��
 و���
�Q �#ورو-- 

 اي ,7اد ا��8��0 �*�����"؟؟؟
����
Q'�:: 

��� ا��Z وا��)ق:: ا�<)م �2
��7� ا��ـــdة:: و�
 ا��:�� وا�2�(?:: و�����
 ا5:*
ن:: و��)ي


,�:: و�(7ا,�)� ا5
  ا��F:: و�(���

  
  

�)أ ا5 � أن FKh ا: .٥٢��� "�Qا�;و ( 
 P�
:  �ج ر7ل ا��n ،C اC #��? و�J، ذات ���� ," #�)ي �'P)�h دو4? ا��
ب �0
ء �*���� ا��
ب �'��P أن أ��� �? �(
ل: #" ,��47� �

��7: �
ل. �/هF إ�� أزواQ$ �� ����� ه/ :N�P�) �?. أ�*�P إ5 ����? ��� ", 

 ���P و��" وQ)ت :(�,. ٨  

ن ه7 ا�/ي ����J و ا�)��8 وا�k و ه7 ��� ��E�2ا� FKا�� �t}FُKَ�َ�ْا �َ7,ُ "ْ#َ Pَ�ََ 
W��ََو   {  FKه7 ا�� P�
�/ي آ
ن ����J و �  
٥٣. ?�7)� ?�Qأ�7 ا�)رداء زو ��4�F�ِEَ" :و�� J� W5وإ ،$�ُ�ْWk�َ�َ Pِ�Kh $�ُوإن رأ� ،���ْWk�َ�َ Pُ�Kh ���ِ٩"إذا رأ�  

�*� ��, 7�7ر�� :�" أFKh /ي ا�� �� �)E�� 57د�� و, ���(  
F�ّ4$ 5 �)ر�" آ�� ا�����و5 ��(���� 4(َ�ك ا�)ّف ,�ة   

F�ّ)� ك ���� وا�(�7ب

�(7ي و�'�� F/ه��7ي ��6ي ," ا�2�و5 �  
Fه/� Fا�� X��� J� 
���Qذي إذا اeوا F�)ا� �� Fا�� P�4 رأ���  

  

��F ا��
��� �*�7ن ا���P و 4;ع ���
ن ه7 �F ا��2
آ8 و ا�*dم و ذآ� ا�E� Cد و ," ا5E�2�
8 ا��2
آ8 ا�*dم ���0د د 7ل ا���;ل �


ن E�2ا�  
jَ�ِ ا���W�nَ W��ِW ا��Wُ? َ#َ�ْ�ِ? َوَ�JَW َ�ُ(7ُلَ ?ُW4َأ ،?ُ�ْ#َ Cا �َkَِر ?ِWا�� (ِ�ْ#َ "ِ�ْ �ِ�ِ
Qَ "ْ#َ" :�ََ/َآ�8ُ َ�ْ�َ�ُ? َQُWَل ِإَذا َدَ 8َ ا��
�َ ?ِ,ِ
�َGَ (َ�ْ#ُِدُ 7ِ�ِ? َو (َ�ْ#ِ ?َWا�� 

َ�
َل َأْدَر ?ِ,ِ
�َGَ (َ�ْ#ِ ?َWُآِ� ا��/ْ�َ Jْ�َ َوِإَذا Pَ��ِ�َ�ْا Jْ�ُُن َأْدَرْآ
Eَ�ْW2َل ا�
2َ#َ
َء، َوِإَذا َدَ َ 8َ�Jْ�َ َ�ْ/ُآِ� ا��Wَ? ِ#ْ�َ) ُدُ 7ِ�ِ? َ� 

ُن َ�
 َ,ُ�َ Pَ��ِ�Jْ َوَ�Eَ�ْW2ا� Jْ�ُْآ
  ١٠"اPَ��ِ�َ�ْ َوا2َ�َ�ْ
َء

  
 

                                                 
8 (�
ت �5" )�Eا� 
9 (��� ا��() ا�

10  J�*, 



         www.amrselim.net                                                                                                    ا�� ا���� 


�H #" ا����2 �
ل  .٥٤Eي ا�(# "� J6�� :#" ا�
 

 ���D 

ل �� �)� ���D ���)� : P�)� ، 57)# "�� P�4 رأ��� ، J��� ��� ء
�7�" ؟ �
ل : #��$ ��*)# ", Pرأ� 

زة ���ا : و,�Q ", Pأ���

��4
Q ب دار وإ��

 ، وا�*(�P و,
 �� ," ، ���رت �)وره" وإذا أ4
 ��70ز #�� ��
ر�� آ':*" ,
 رأ�P ," ا�70اري ، ��)�P إ��Q 

 �E# . �� P�
)� : �*�� 
, P�� إ��$ ؟ F:أي ا��2اب أ . P�
� : 
���h 8Q�4 أ�" ا���� ، "��� ?��Hر�� ا
Q 
: �(�P ���70ز . و��$ �
 P�

رh� : ه� �
رh� أم ,�7�2� ؟ �
��t� . P�� : P� ه� ز�����Q P�� F إ:)ى 4*
ء ��� :: و," ��7ن ه/N ا�0
ر�� ,�$ ؟ �� 8� . P��

 : '�
 ؟ �
�P إن آ�P آ���Qأ�;و ) J��� ��� ��� 7ا وه��
 ) و�J �(8 آ��� ، ��H

 و,P�K إ�� ,�;��  8��e�� ، ?�P���,' ,�� ا�(�، و ��آ�
7د وا��*�F ، وeاف #�(�� وا�Deأ /ت ��)ي إ 7ا�4 ," ا���ب ا ��tا� P��n ل

 و����)�
� ، 
�
 D'4$ أ�
 أ,�� ؟ : ,P�K أر�) #�,

 P�� : $� أ P�� Fل . ز��
)� : Pو�� P,(4 ��

رت �� :�n 
��� ، 
���Qو;� ��hر $�# 
�� 
, : ، J��� ��� ء
*�� P��n ء�D أي
 "��7�� ��h وذآ�ت . P�� Jw 
�)�Gأ P�)� : 5 . 
�
 أ:F وإ5 آ
ن ذ. و��" أد 8 �, Pن رأ��� $� . 

ؤه*4 Pو�) أ��� ���D 
� ���(�D 7��

 ��# P� أد ��: 
���(�� . P�)� : "رآ��� ���
 أن �(7م و��Qا���أة #�� زو P� و���7ذ . إن ," ا�*�� إذ د 

�� ,"  ��ه�� Cو�*'ل ا

 �' /ن �
 ���dn P�K أ���� 7Qار���� ��d�� ���
�� وأ��*��� ,���� �) ," �Dه
 ��k7'ت ��ذا ه� ��k7' وP��n ��ذا ه� ��w

 P�
)� 
���:

 ��)دت �)ي إ�� 4���ان ���
  d ا���P د74ت ,�#;�
� P��n : ��,أ 

�P . #�� ر�$ أ�� Jw: 
 ?�iو J�
 ��F ����? . ا���) C أ:�)N وأ����? وأ��n (��, ��# ��n اC #��? و, �� "��� $�d '� �� J�# 5 ����h �4 ا,�أة�� (�� 
أ,


 ���ه? �'���Q? ��4? �) آ
ن �$ ,��� �� �7,$ و�� �� �7,� ,86 ذ�$ و, . 
, j�n'� ، P��, (57 ، و���و��" إذا ��K اC أ,�ا آ
ن ,

�� �? ، إ,
 إ,*
ك ����وف أو �*��� ��:*
ن �� Cا��*���" . أ,�ك ا j��0و�$ و� �� J�tا�� Cا ���� .أ�7ل ���7 ه/ا وأ


ل� :�D 
� ���Q7:'� jk7ذ�$ ا�� �� ��E>إ�� ا� �� . P�)� : P�� $4�� (�� 
ا���) C أ:�)N وأ����? ، وأ��n وأ�J #�� ,��) و�i? ، أ,
 �� 
t: $ذ� "�� ?��# P�w إن 
,dآ . �y� ", Pرأ� 

 و,��66�
� ��*: ", Pرأ� 
وإن �)#�? ��" :0� #��$ ، أ:F آ/ا وأآ�N آ/ا و,

 
����
� .P�

ري : $ �;�
رة اeه8 ؟ ��P آ�� ,���: �(�nأن ����� أ F:أ 
, .P�
و," . ��" ����Q ", Fا4$ �) 8 دارك iذن �? : �
 P�� ه? أآ�ه?؟��7ء: �
��7ن ، و�� 7�dن �7م n ن �7مd� 7��. 


ل� : ���� J�4'� ، ���D 
� 
��, P�� . F:أ 

 إ5 ,�
 آ
ن رأس ا��7ل PyQ ,. و,�P6 ,�� :57 5 أرى ,���� 

ء ، وإذا أ4K)�0> ا�, "
 ���P�� : d . ," ه/N ؟ �
�7ا �4d� أم :����$ : ��P . ��70ز �� ا�)ار �',� و��
 P*�Q أ���P ا��70ز . ,�:�
 وأهd و��� . P�
)� :


� . P�P�) و#��$ ا�*dم و,�:�
 �$ وأهd . ا�*dم #��$ �
 أ�
 أ,�� )� : P�� ؟ $�Qزو Pوأو: آ�� رأ� �Qزو ��  Pأد� ()� ����� Z�

� . P�Pِ�*:' اeدب ور� PِK�Pِ�*:' ا���
k� ، �0;اك اC  ��ا )� : "���
: �� 
��, 5
و,
 : ��P . أ�
 أ,�� إن ا���أة 5 ��ى أ7أ :

 P�

ل �� ���7�J أ�D : ه�
 ؟ �Qز ا��
: 
, C7ا�7ط ، *�
� $���� F��, $ن را��� 
�Qزو (�# P�t: أو 
,dh ء إذا و�)ت
," ا��و#
 .واC �() أد� Pِ�Pِ�*:' اeدب ور� PِK�Pِ�*:' ا���
k� : �(�P . ا��)��� 
 P�
� : P�� رك ؟
�nآ�� ���$ أن �;ورك أ : ��n7ا� $��� ���n7�� رأس آ8 :7ل �� ����'� P4

ءوا ، ��D 
, . ���D 
� ��, P6���

 
y�D 
���# F#أ J�� ، ��
را ," آ�)ة �. ��2#" Q �� ن

 �(�P �� ذ�$ وآ���Kع ا,�أ�? و�;�* : 
 
 
 

Jءه

7��K� 5ن 4*Qر Pرأ� 
Fب ز���K� 7م� ����� P�2� 
?� Pأ� F4ذ ��h ", 
���kأأ 

F4/� <�� ", ب�k ��, ا��)ل 
�� 
Fء آ7اآ
 �;���D F> وا��*
Fآ7آ "��, (ُ�� J� P��G إذا  

  
  
  
  
  
 
 


ة ه� وا,�أة أ �ي , .٥٥K)ا:) ا� (�# ���

م ا�2,xت أم ا(�D دة آ8 وا:)ة
�D j�*�� "ق ��" ا���أ����j ر8Q �'راد ا�(
�k ان �
��دة�, 
���,. 
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���

�P �? أم ا�2)�: 

 

4? و��
�� �(7ل�� Cذ�$ 5ن ا $� <��: 

 

" أن �8K إ:)اه�
 ��/آ� إ:)اه�
 اe �ي"�  .��;ل ا�(
�k #�� رأ�
  
  
  

٥٦.  ���7� �
ل ا�7 :���� �����/ة ا�7� 7G ����4 ��  

، �()ر ذ�$ و55 ��6�
�Q$ إ��: Pاش إ5 و���
ء    � ا��dم �� ���$ ,j ا,�أ�$ �� ا�*4 �,'� J���� 5و ،Cإ5 �/آ� ا 
�
، و5 �(���*�� �6��


، و5 �',��
 ���*� إ��$ �� آd,$، و���$ إن ������h "# Pه
 ������h   "# Pك ��" �)��
F4   ا�70اري، ��4Qeل ا
Qا��.   
  


 أ:) ,"و5 ��;وج�
 ��8 أو أب أو أم إن �)رت، إ5 ��2ط أ8 (� 5 #���
ن ا���أة إن آ
P4 ذات ,
ل، �)#� أ�7ه
 أن     ا,�أة آ
ن �� 
�أ�
ر�


 �? وأ4? #
ر�� �� �)ه��
, j��Q.   

  
4�J �' /ون�� 
�
 �)رت e:) أن ���k أن �;ف �� ��P أ��7, 
�
 h   وP�� 8 (� 5 أ���، وإ�
ك أن ��;وج    
�� ا�j�Eأ,7ا�$ و�7��Eن ��

Z�
 �) � j��Q ا��
ل ��J و�*�ق ," ,
�$ و���
 ,�$،   �/ات ا����" وا���
ت ��4�
ن ا��7) أ#; #��� J�وj�0� 5 ��" ا,�أ��" �� دار    #��
j��0� م

   وا:)ة و5 ��;وج إ5 ��) أن ���J أ4$ �()ر #�� ا�(��0H7ا:.    

  
  j�Qا Jw 5أو Jا��� F�GواJا���� Pل و�
#0;ت #" F�G ا���J ود#
ك ا��
ل إ�� F�G    ا��
ل ," ا��dل Jw �;وج �
4$ إن P��G ا��

�4
 وا��*
ء(�

ج إ�� ا�(�
م   ا�70اري وا����
ن و�8��2 ����� $�
8 ����8 ا��� J��j�K و��$ و�j��0 #��$ ا��7) و���6 #���    J���
���
Jو��ك ا���.      

  

ه�,�*7ن ��P ��)ل ذا .٥٧tه� وا��*" ا�

ن ز#�J ا�)و�� اe,�7� و,�? ، .. ت ا��0
ل ا����
و�� �" ا�� �, 
�Qزو 
�د 8 #��

P#;0� ؟��
دم    ،P�
 !!ا4?  �ّ�: ," ه/ا ؟ �(
ل : و�
P�
)� :?��# Cّ�م ا: 

 آ
P4 ا6��ُـّ�? 8ُ���ِ �? ,, Cوا !!
� !!وأ�P ان �) 8 #��

�#

 ه/ا و��) ا�*��
 ه� ,j آ�6ة ا�<)م وا�70اري! ود�)ن ا����? ،  �8 ه7 ,�)أ ا�</�?،و��> ,�7�، وا����J وا���ف ا�/ى ���8 ��? ، �
��tرة ا��
Kوروا ا��وم ا��
Q (� م

!!و 
n� أ4�J �� ا�2�
، ���ُ; ��)او�َ��
0�� �>�� ::و�(7ل ، و�

 
�Z اeرواُح �ـ�?ِ  ِ>� P��� ***(ِ2ـ�, �ٍ� أ:F[ إ�ّ� ," �

 أ:F[ ا�ّ� ," �ِ�> ا�2ُ�7ِف*** �
ءٍة و�(�[ #�ــ�ِ� و�ُ�> #
 أ:F[ ا�ّ� ," أآ8ِ ا���hــِ�*** وiآ8 آ*��ة ," ِآ*� ���ِ� 

 
٥٨. ?�
Qو,�? ��@ أه�? ور Z2,د ", J�(7ط دو�� (�# 
�
ء اe,��7" �() ��ت ,j أ���:�� ، ا��� ,�وان ا���
ر وهi 7 � ا�<�

�� :�X ��8 ه�
ك , (��n 7ا ا���nر! و
t4e7ن #" ا�
ة ا�e)ام ، وآ
74ا 7Gال ��$ ا��:�� ��<�
ن ا:) ، و�*��ون :��

ل )� 
��, 
ً�0��, ���� 
��4
7Q ", Nع! واC: ا���ا�j, "�) وا�(ه
# 
, j, ��:7ال ا��G.. ", 8�*� ء
و��F و 7ف وآ
P4 ا�),


�
 D�Pّ أو أP4ّ.. إ�)ا,�
 أو أ4ً�7n 
�� P�� 
, C7 ا� !Pّ�� أو)!! Z2,ر�¡ د
� ( 

ء  .٥٩�
ء، أ,
 ز��)ة ���ُ? ا�<��tة ا��(��
 #" ا�<�
 ، و:��� P���ه
 دوّى آ)وى ا���8 ," ، وا���
زف ، �() #� ", j�*� ُن
��


ت ��(�ان، �dوة ا�(�انt�
: "�
ر�? آ�Q أ�� ���� ?�� 
, �� !!:�X أ:
 

�J، زوQ� ا�<���� ا���
� #�) h;و ا���
ر ���)اد .٦٠Hd��
وا���#  !!
��� P��
 وا��
ؤة، وا���� ا��� :���، �)ا�� �(�8  ��
?��D

 و#)وا4
، و:���!! 

?�#
K, 
����0� P4

 وأ��
ؤه
 و��)ه
؟!! :�X آ�Qت زو()�� !!
� !!و�Z��� J ا5 ه� و7Qار�
 
���
 ," �Dف #�� �)�� 
�� ��
�Q� ان ����
 ه/N ا����� J��..
�
ش #(�G (و� ،�
ر 7nا�E�
وا !!

 ه57آ7 ���ه�
 د 8 #��,(�# ،


�
 ��7ا�����Gم �? ا���� وا�70اه�!! و()� P#�2� ،<H
�
ف ا���nو,?، وأ�� 

 #;م، ���2? #�, ��# ?����� P��# 
��� ، j, P)�ا�
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 #�� ,��)ة �
ر�? �Q ،���� ا�<�� 
��E#'� ،P�
��ذا ������k !! أP4 ��ا���� ه/ا ، وأ4
 إذ ذاك أ�7ل �$! 'ر�? أ�4 '��Q? �$؟: و�

، و#�),
 :�K ه57آ7!! ����" ا��Kب ��8 �7اك #�� 4�> ا��(�8 ���"، �)أت ������4 
��(� ?��k �ر�

 ا�0����K� ، 
�و,
�P ر:�


ر�� Pأ�� 

ر، اC و,���� 
Dًا�� C7ل ا
ت ا�2
���� ج. (وP��Q 5 ��اش ا�" #J ر)�G٨(  
٦١. D�)ا� @�� (�# P4

، ��"ا,�أة #���� آ�Qو;� ��  
�
 و�
�P ، ود 8 #���
ره
 ���(P رأ�  ��kن : وه� وا

 آ,


ر!! (������� �t4 �ٌ�D ا��? ��h ذي ,��م � e٤/٨٧#�7ن ا. (  
 


ل ا�" �����  .٦٢� : 
�� P�)� ، ��(�
ر�� �Q ء���
Q : ��(� .�) #�J ,57ك أ�4 5 أ��8 ا�
 

 P�
 و�J ؟: �
 

 P�� :��# ��, (��*� 8 ه)��? أ �2 أنQe 
ً. 
 

 P�
)� :��(� ا��) ا��
س ," ر7ل ا��n C اC #��? و�J أآ�6 و�) آ
ن �(�8 ا�
 


P4 ا�0
ر�� أ�(? ,�� �� 
����)�. 
 

****    
  
 
 

٦٣. 
��# Cا �kط ر
�  P�� ���  
 

( ��)ة �� ا5dمD أول (
�
ط أم #�
ر �" �
� وآ
P4 ,57ة أ�� :/��� ا�����ة أ#�(�  P�� ��� ���/: ��e 
ً���: �
�)ه
، وآ
ن � 

 ��7)ت #�
ر �'#�(?�Qو;��. 

dمxإ�� ا Z� "�, ��� ?�Qر وزو
�# N(وو� �
��� ��. وآ
ن � ���
 ��� P4
وآ  
���dم ���� xا ��dم، وآ
ن أول ," أ�xا: 

� �����F و#�
ر وnب و

طر7ل ا��n C اC #��? و�J وأ�7 ��� و�dل و ��  P� . 
 

���7ا #" د���J و ��7�Qا ����� وآ
ن أ�7 :/��� �" ا�����ة�� Cا ��7ن �/�� �
 وآ
ن iل �
 

J���# ��� J��J ا��7ل وا��/اب وآ
ن ا��7ل ��n اC #��? و�)*� 
J���nًا iل �
� ,7#)آJ ا��0�: (��(7ل � ). 


)� 
��/��� ��
ه
 �? #�? أ�7 :/�E#8 أ�Q ��e ��� P�E#8وأ�Q 7أ� 
���: ل ��i "آ�� ���آ�  

H$ و�����" إ�? ,��)؟�i .ط
�  P�� ���*� ل
أر�4 إ��$ ه/ا؟: �(  

��� P�

ر وه7 ا����E ا�<���: (�(��eر وه7 �)رك ا
��e5 �)رآ? ا ) . 
 8�Q 7ل أ�
��ك ,��) :�( ()� .P�
�8 ه)ا�4 إ�� ا��7ر: � . 

���E� 
��# Cا �k8 �*��� ر�Q 7أ,� أ� Jw
���� �� ����� 
  . 

ر �". ��
�P وذ�$ ��8 ا���0ة��� J��8 �7م �)ر �
ل ا���� ��n اC #��? وQ 78 أ��� 
و��  

�

�8 أ,$: (�� C8) ��8 ا�Q 7أ� ���� . 
 
 
 

٦٤. ����
ء ا��)و�� ا�����
ذة ��P #�)اC ا�*�)ة ا��
��� أم ا��,  
" 
ء ���ا��)و�� ا������ ا��
�)ةه� ,�
ذة ��P #�)اC ا�*�)ة ا��
��� أم ا�  

J�Dأ "� ��n ا�*�) ا�()وة �Qزو " 



         www.amrselim.net                                                                                                    ا�� ا���� 


ء���� "�yQ "إن آ�� "�� 
ً�:�, P�
)� 

 �� ��@ ا���وب اj��Q ا��*
ء #�)ه�
 �n� وا���Qزو (�2�وإن آ��" �yQ" ���� ذ�$ ..��
 ا
"�Qر
� .. 


8H ���? �:** وآ
P4 �(7ل7�

 أ:F ا��(
ء إ�e 5(�ب إ�� ر�� �, Cا��0�وا ��ء وا��? 
j�0 ���� و��" أ�� ا�6�2 } 
 
 
 
 
 


ر .٦٥�4eا (�
ذ �, "� (�  أم 
 �,dxر�¡ ا

ء �� ا��Q "(:وة أ;h ", ���(إ�� ا�� J�
 رjQ ر7ل ا��n C اC #��? و��  


ر�4eا (��J وا�*qال #��J وآ
ن ," ��" ,"  �ج أم �) ا�" ,�
ذ �
�)�5 
�  �ج ," ��
� Fآ�� P4

وآ�,
0�� / i (� 
�? وا���  

 (�
ل: �(
ل )� C7ل ا
:(ا,� �
ر�� 

 #��و �" ,�
ذ) ,�:�ً���
� 

 ا����P ,�? #ّ;اه���  
P�
)� :J�
 ر7ل ا��n C اC #��? و�� 
#(� �����, P4

 �() هً��
أ,
 إذ رأ��$   

 
�
(و�
ل �ً���Q ��0ا� �� J�
أ��2ي و��2ي أه��J أن ��dهJ ��ا�(ً���Q J���7ا �� أه�D ( و�) 
 
 
 

٦٦. <�(4eا ���ا��<�� ا�/ي  ���  أم ,7� ا��<��� زوج 4
 ��
nxا ��ء 
Q "?��
 وأ /ت ً0�# /y��: P��)� ا���,7ك 
�Qزو j, ت(�D 
�ا4  , 

�? �? و�(7ل�
 ذ�$ ���
#� ," ا��*
ء إذ(وآ
ن #�)ا��;�; �" ,�وان �*�����Q �� "�4 
����  
�ً�7Q ل
Qل ا��
Q ،  "���*ا�� ", dًQ�0 ر� 

ط، �'���ت 0�#ًE*� ت #�7د/ '�  


ط ��P ," ا���2_E*� _وا�
?
ل #�� أ /N، وأ���P أ��? ، Jw د74ت ,�? �P (2 �? رأQ��4 ا��
#'� " 

 
 
  

٦٧. 
��# Cا �kر J��  أم 
  
�
 �)�" اC وآ
ن ,��
 د �P ارض ا����آ� �7م :��" �)اًء ,��
�� أ4��
ء �� :�
ة ا�Q�0ا�  

J��0
ء ا���G 7� �7م :��" ��K$ إ�� ر7ل ا��n C اC #��? و�J ," أم �  ً

ل )� :J�
 ر7ل ا��n C اC #��? و�
  ��0؟ �(
ل ���, J��
ر7ل اC أ�J �� ام �  

( 
 أم ��J ؟� ?� "�����
, ( P�
� :?���G ��, J�أردت إن د4
 أ:) ,�  
P�
�8�0 ر7ل ا�K� C$،  ,�� أ:) ," ا���2آ�" �(�ت ��E? ا�</�? إن د4
: و�� روا�� �  " 

 
 
 
 


 أم :��P�� J ا��
رث .٦٨��# Cا �kر  
( 
��ة ا��0
ه)ة�
) ا�7��� ا���8 ا�" #�Q أ�� "� �,��# �Qم ا��<;و,�� زو
أ��P �7م ا����، أ,
 . ه� أم :��P�� J ا��
رث �" ه2


 #��,� ���7 ه
ر�
 ,"  �2� ا��*���" إ�� ا�Qذن زو'� ،Cذن ا�� 

�'ذP4 ا��7ل ��n اC #��? و�J أن ���Z �? و�'�� �? ,*��� ،"���

ه���? Q ", ? d*4ا "���� ،�,��# 
�Qو;� J��: دت أم

، و#�� ،Cد�" ا ��و�) 8  . 

2�) �� ا����آ��
�F، و:��� 4
درة، �4ى ذ�$ #�),
 اw 8)�� j���� 
��# Cا �kر P4
 آ
 

 ��J �0;ع آ�� ذ�$؟أ 7ه
 وأ�7ه�Qوزو  

J�
دة ,�6�2�

 أن ��7ز ��*� .وه� ����� ��
،j��0ا� "# Cا �kص ر
��) �" ا�� "� (�
  
�Qة ," ا�;," �;و���و��)  

J�,
�G ", 7نh��� ?�7�k د

 أو�J ��هE? و���� و,
 آ��nأ 
��� 
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F4، وا:�)م ��
ل ,���Q 8ا��وم ," آ J�� P�;4 ��:. 
8�� �� (�2�
ء اCاD 
��) و�� 4�> ا����آ� أ /ت ���7د ا�<��� �(
� 8�P��) ," ا���2آ�" , "� (�
  Cا  . 

J��: م'�-
��# Cا �kر  -?�# Cا �kا���7) ر "� (�
�� اC ا��*�7ل، وا�(
H) ا�02
ع   P رث .  ا��� أ
ر�k اC #" أم :��P�� J ا��


هkا��<;و,�� وأر . 

  
٦٩. �)�G "D Z�وا 


ل �? آ
ن )� J�Hd)#ة ا���ب و

ل" D" " ر8Q ," ده)� :
�Qا,�أة ,��6 أ�;و (Q" :�� أ�7Ge Cوا. 
Z��Eا� ��8 Q(? ر�@ ,*�� إذا وا�� ��ه7  
����� 

"D ?�'*� :(��� "أ� 
 ,jk7 آ/ا: �(
ل

"D ?� ل
� 
 أ������ أم أ:��$ ؟: ���) ا�(��� ا��� �(�)ه
 D" �7ا�(? :�� أ /ا �� ,*��ه�

)�8Qأ:��$ أو ������: ل �? ا�� ���� Fراآ P4وأ Fراآ 

ه8 أ4Q 
� 
 

(���
را :�� إذا ���
 ," ا�(��� إذا �;رع �) ا �*�D "# P" و
 

"D ل
 أ��ى ه/ا ا�;رع أآ8 أم 5 ؟: �(
8Qل �? ا��
�)ًا ��(7ل أآ8 أم 5: �(��*, 

ه8 ��ى ��4ًQ 
� 

 
 
��
زة�*�D ?�# P" :�� إذا د d ا�(��� �(���Q 

 
"D ل

:F ه/ا ا���� :�ً
 أو ,��ً
 ؟: �(n أ��ى 

8Qل �? ا��

 أم :�: �(��:
n P�,أ 
�
زة �*'ل #��Q 8 ,�$ ��ى�Qأ Pرأ� 
, 
 

 
�
ل �)� P�� 8Q��� ن
�� ?�, �K�� ?�;�, إ�� ?� ���
ر��? �'�� ا��8Q أن ���آ? :�� ��
 " "�)�G�*�D ?�# P" �'راد ,�
 د 8 #�����
��' 

 ��)�6?أ�7ه�w(:و ?��Q 
�
 إ���Dو N
�? �' ��ه
 ���ا�(�? إ��k "# ? 

 
P�

 ه/ا �0
ه8: �(, Pأ� 
� . ?�7� 
 �'راد أ��)��w أم أ:)w$ :��" أ������ أم أ:��$ " أ,


�)��G jE)4. 
 ?�7� 
 �'راد ه8 �
#? أه�? �'آ�7ا" أ��ى ه/ا ا�;رع أآ8 أم 5 " وأ,
 .��w? أم 5


�J ذآ�N أم 5وأ,
 ��7? �� ا��0� 
��� 
 .زة �'راد ه8 ��ك #(�ً
Jw �#
 ?wد
�� "D j, (�)� 8Qج ا���>� 


ل� :?�# ����' 
 أ��F أن أ�*� �$ ,

ل� :N�*� J�4. 

N�*�� 
"D ل
� :?�:
n "# �4�� '� $,dه/ا ," آ 
,. 

 .ا��� ��: �
ل


 إ�� أه�? ���
 رأوه�
 إ��? �;وQ? إ�
ه
 و:����E>� 


�7ا�: 
D Z�وا�)�G " 

dً6, P/ه��(�". �ب ����7ا�K�. 
 

********** 
    

  
٧٠. N(� �,(  "# �� :و�8 ��" �
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�� وأW4? �(�8 �*�� ا���8 : �
ل  
�) ا�7راق �� Cا Z��� 
���� '� ، 
ً,7� 
���# P� (� ، ةd�
د �� ا���
دة وا���Q5ة ا(�(D �ر�
Q �� P4
آ
 P�

�: ، ���P ، و��� Cؤ,�8 ," اe �4" إ�و� ، F4/, �8�� 
ًw
��*, Cآ�م ا ��أن  J�#e �4وإ ، 
���: ", P)�De ل

 ا��0����: 7� 5ً
,i �

 آ�� �� ��*�ة ا�*�
ق ؟
 (�
 و,
 :*�ة ا�*�
ق ؟: �
ل  

 P�

ل ، �
��(7ا إ�� ا���اط ، واC ا�: ��#eا FَH
��ٌ� h)اة ا���2 إذا �6ِ��ُ ,
 �� ا�(�7ر ، وَرِآFَ ا��eاُر 04), Z�*� 5 ، N��h ?ي 5 إ�/
 8n7ن ، وو�

ز ا���اَط ا���2Qم ا���*��" ، وd#أ P��7ن و�) ُرKا�(7م ���اآ Pُ) إذا رأ���ًا أ�)ًا ، أم آ�� �� ��7ت ا��;ن وا�(��0,

 ..إ�� اC ا�ُ���[7ن ، وُ ���j, Pُ ا��*��y" ا��/��4" 
P�
 :���P و�

 �#� "# jG
� $��E)� 5و �t4ا "# ���J ," ا�<),� �8�7 ��" ��
� 

 ا�<)ام ,�
ل �'4? ��> ��" ا�)ار�" دار �)رك ���#e
ا���
درة �

ل �K�7? اذا 4
م ا���7�7Eن�#eا P4

ل ��d آ,lة و,�? ا(� �,( . 

 
*** 

 
 :���� ا��8 �/آ���t� �4� ا�(�� .٧١

 
¡� P�

 ا��8 ��
رق اذا د 8 #��G أ�� P�� ����, P4

،�¡... آ�",qور ا���
ء Q (� <�4 . 


��
�w <����،���� ��: JH

 ا�0/ع ا�(�4'�� 
� .و�(7م ا�� ,��ا�

�� 8��: 

 !�����Q 7 74,�$ �� ا��8 آ
ن أه)أ ��)$4 
 P�
�: 

 ؟!���� ا���
م،���� ا��8 �/آ���t� �4� ا�(��

رق ،و�
�P أم #
,� ا����ا�4G أ�� P�� ����, (�# ���� P�،/زادات #�� ه 
و آ�� : (N ا�l� ," أول ا��8 ا�� أ �N ��دده
 و���� ��

J�)�*, اط�n ه)ى ا�� ()� C
� J�
ت اC و���J ر�7? و," ����i J���# ���� J�4ون وأ����( 
Cت ا
�i �� ��(و�� ����� P4
��. 

 
*** 

 
 :#�� ا�(�F أD) ," #�� ا���" .٧٢

 
���ة# ��# 
��
�nأ ", ��4 ��# P� م د

ل ���� �" �*� P��# ��: P��و� P��� (� P4
 . وآ

���
 أD) ا���� #�� ," آ
ن �, ?�4
Q 8 ا��Q�� 
��
�nل أ:) أ
)�. 
P�
)� N���# ?���*�: 



 #�)اC واC #�� ا�F�) #" اC أ(D ," #�� ا���" #" ا�)�4�،

ر:? ا5 أ /هQ ��, �)�� J� ?4آ�� و,���? وأ �� Fوه Cوددت أن ا Cوا. 
 

*** 
 

 :� ر��
 


 ا����n7 �(7ل: أQ '�4)ي �
ل: #��) اC �" #�� �" #��) ا�����ي �
ل .٧٣��� P��إ��� و�)ي : ��P ا,�أة ,���)ة #�)4
 �(7ل: 

��� ," ���$ أ#Jt #�)ي ," ا��/اب، و�J���� �����4 7 أه8 ا��0� آ��J آ
P4 �/ة � 
و,57ي �7 أ4$ #/���� ��/ا�$ آ�? ��
ن ,

�7ر �" ,��) �
ل.ه/N ا��
�)ة ه� ر���: ��P.:�$ �� ���� أآ�6�, :���n7ر��� ا�� P�
إF:e �4 ر�� :�
 D)�)ا ��7 أ,� �� : �
��# F�
,��) �" .إ�� ا��
ر ,
 وQ)ت ���
ر :�ارة ,j :�?، و�7 أ,� �� إ�� ا��0� ��
 وQ)ت ���0� �/ة ,e ،?�: jن :�? ه7 ا��


ل� �����8
�P ر��� ا��
�)ة، وآ
P4 : آ��6 ا��n7��

ن، 7��Dا : ���xوة اd: �4� ا��<���7" أن �/وق
:�ام #�� ��F ��? ره�
(H7ا�0
�P �� ا����7ت ورP�Q إ����E� Jف ا�� 
�4
 #" اC #; و8Q و�7 ��آ7ه(�
� J��7��. F,/اه ��7ا �)�وآ
P4 �(7ل �

�7ا ���
 �qد��J إ�� ا��آ7ب #�� ا�(dص)� .اd xص و5 �
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*** 

 
  

 : ا��7رع أ,�� ��P أ�� .٧٤
��"، وآ
P4 إذا ذآ�ت : أ�7 ا���7)، ر�
ح �" أ�� ا��0اح ا���)ي، �
لH

 رأ�P �� ,86 أ,�� ��P أ�� ا��7رع ا����n7�، وآ
P4 ," ا�<,

P�

 �Q� #�� ,. أد �7ا ا��
ر، وأآ�7ا ," ا��
ر، و7��Dا ," ا��
ر، و#
7Dا: ا��
ر ��(��، Jw ����، وآ
ن ��
ؤه
 أ7Gل ," ذ�$، وآ
P4 آ'4

�
 و5 أآ�6 ��
ء ,��7  (Dأ:)ا أ Pرأ� 
  وآ
P4 إذا ذآ�ت ا��
ر ��P وأ��P د,
 و,

  
  
  

٧٥. J�
ب #�� ," 5 آdب �H/و ا�(��!! 
 
 
 

�P إ��?��� J�� ،
���ّ�� ،
��, 

ر�ً� ," أه8 ا����ة، �' ،?��0#�4(Q 7اف، إذ رأىEّا� ��ن ا�" أ�� ر���� 

�7ا و����
 آ�. 
ّ�
 آ
ن �� ا������?� P�
)� ،

وده# ��4

 ا� 8Q�ّ�� $4ّ�� J�t# jٍk7, ا���,�: � ا�6ّ� !إ��$ #ّ�� أّ�

،
�Qزو P�'� ،7افEّا� "# 
���Dو 
� وأ�ّ� #��
 

?� P�
)� :$

ل ,�� �'ر�4 ا����� .
�ّ�� 
�)��G ��# <ٌ�
Q ��#و 
� �'���P وه7 ,�
 
 

P�
)� 
�
 #)ل #���, 8Q�ّرأى ا�: 
 
 
 


ب #�� ,H/ب �?��)و ا�d5 آ "***�,
 و�ّ�(� ,��@ ا��*�') ا��
 
 
 
 


ل)� ،X�(7ر ه/ا ا���
ٌة ," ���� ��  )ره
 إ5ّ ��P ا��)�X: ��ّ)ث ا����� Z�� J� ?4ّوددت أ. 
 
 
 

****** 
 
 

 أ#�ا��� ," ه7ازن .٧٦
 
 

P�
)� 
���# Cا �kر Z�(�
ل ا���ne و��P أ#�ا��� ," ه7ازن #�� #�)ا��:�" �" أ�� ��� ا��: 
 

Pإ�4 أ�� 
����E ه
�E� و������ را��� �� �7ادي� ��
D أرض ", 


ق �� ا���)k (� �� ���" ���� وه��t# "�K و ��آ��� وا�
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، ا��',7ن ��h� ا����6 4
�H�،," ا�����0 ��� :��) اeه8 وا��7) وآ�6ة ," ا��)د 5 ��ا�� �qو��� و5 #��2ة ������ �*'�P أ:�
ء ا���ب
��H
 �� P #��$ و أ4
 ا,�أة ," ه7ازن�)��، ا���

�)ي:�()ت ا��7) وا�7ا�) �
j�n �� أ,�ي وا:)ة ," dwث n "*�� أن 

�H(إ,E#(أن ��د�4 إ�� ��)ي 
 .و إ,
 أن �(�J أودي و إ,
 
 


ل�:$� "���Q8 أ�. 
  

٧٧.  
�4��P أم ا��� ...
�� P�
)� :  
 �#
�)�
� $��# .. �#
Eوا� j�*وا�7دا#�.. وا� ��  .. وا��

eل را#� ا

ل.. :
��t #�� اe,7ال .. ,��#eا ��ي (#
 ...  
 N�*� 
  .... و 5 ����" أ,�N.. واآ��� آ8 �N .. ا#��� ,

  .... و�7ددي �? �� ��D?.. و#�� ��Q? .. ا��ي #�� #��? 
 $4
*� �47n .. $4ا��Q 4$.. و�<��ي
 ..... وا���w �� إ��

 

م أ .٧٨,xا P�' 
�
�H�وروي #" أ P ��2 ا��
�� أ4� (�:: 

 

 ؟�#
�D ��# أن �4;ل 

 ، أ��70ز ���#
�D 
���# j)ه���، و�
t8 ا�#
2, 
�� ���� ، 
�:7E إ�4
 �4;ل #�� 

 

ك اC ؟: �(
ل�
# P4أ ", 

 
P�
)� :��
 .أ P ��2 ا��

 

: ���� و�
ل �#
�D �� ��;�� 5 ، دق
� ," ����J �<�ج ا�7رع ا�

 
 

**** 
 

 :7ارج 0
ج 5,�أN ," ا�<ا���
ل  .٧٩
�)ًا:َ J�ُ4(َ�
�P،وا4(َ#ُ5 C�J َ#)ًا و5َ:ُ�: 

�) �'�" �)رة ا��<�7ق ," �)رة ا�<
�Z؟�� P4رع وا;� Cا.! 
 

******* 
 
 

٨٠. 
�
ء ا:)ى ا�*�)ات ا�d��0ت �(
ل ��)�
�8 ا:) ا��: 
)"���
��� 

�P،)وز��
ه)�: 
)J�Qٍن َر
E�D 8ِآ ", 

ه�t�
ل،)َوَ:ِ)�: 
)���7
��4) أن 4'آ8َ ,��� "َyِ�َE�َ َو 
(،P�
�: 

ل،)�" َ��
�7ا ا�ِ�� :�� ُ��ِ�(7ا ,�
 7��ِ�ُن(�: 
�ُ(7ن(ِ��ُ 

�P).وإذا �J �0)وا ,�: 

 ,��)ون(��# $yأو�.( 


ظ ا��8Q و�
ل�h
�: 
 "���Qء ا
 :��دت #��? �
�Hٌ�.أ5 ���ُ� اCِ #�� ا��*

 ).��/آِ� ,8ُ6 :ِ� ا��6َ45ُ"(
 

***** 
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لو��P ا,�أN د, .٨١� 
�
ر ���
 �t4 ا��E# ��# ?��: 
 ).وإذا ا�7:7ُش ُ:2َِ�ت(

?� P�
)�: 
 )..وkََ�َب ��
 َ,dً6 َو4َِ*� َ �َ(?(
 

**** 

�P إ#�ا��? أر��? :��� .٨٢ ،
�� 5

 رdQن �(�� �)��
�: 


 ام ا������ 
:
�n Pِ��4،7ر�
�P #�� ا�Q
�: 

 او5دي� 
:
�n J���4.. 

 
***** 

 

 أ�� ا��0
ج �
,�أة .٨٣�
 وه� �t�� 5 إ��? �(�8 �� !اe,�� ����$ وأ��t�� 5 Pِ4" إ��? ؟:  ," ا�<7ارج �8�0 ����
 P�
)�: P��)� 
���� أن أ�t4 إ�� ," �t�� 5 اC إ��? �',� �e �4إ! 

  
٨٤.  ���n5ل ا
� : P�)� J����5 �د�� ا#�ا��
��
� Pء ه�: را�

 آ
ن ,��0
 �..!! ا ��Q" زو�8 �� 5 و��)� P�*��� ��7�� 
�����

 !!ان ��5��N(�� J ا�)ا
٨٥.  �2H

 #" ر7ل ا��n C اC #��? و�J ��وا�� #ً�Hرا 
ً6�(: j��0�� أ�)م- 
��# Cا �kر - X�(: 7وه : 

 
 )أم زرع ( 
 
 

 :وا��2ح ���2¡ 
 

ق ا�����7 ( � )أ�7 إ
 
 

 �H

م ,*�J وا��*,xري وا

م ا��<,xا Nروا X�(٠وا�� 
 
 

 P�
� ��

 وه� �(% #�� ا���� #��? ا��dة وا�*dم :���# Cا �k2� رH
#: 
 
 ) 
ًy�D "�Qر أزوا
 P*�Q٠ إ:)ى #�2ة ا,�أة ���
ه)ن و��
�)ن أ5 ����" ," أ �
 


�P اeو�� � : �)���� "���8 ����(� ، و5  .زوXh 8�Q J�� �Q ، #�� رأس 8�Q و#�، 5 
 

 ��4
 .�N، إ�4 أ 
ف أ5 أذرN، إن أذآ�N أذآ� N�0# و�N�0 زو�Q 5 أ�X  �: و�
�P ا�6
 

 �6�
 .زو�Q ا��Z�2 ، إن أZE4 أZ�G ، وإن أ�P أ#�Z : و�
�P ا�6
 


,� ، 5 :� و5 �� ، و5 ,<
�� و5 �,� : و�
�P ا��ا��� � .زو�Q آ��8 �
 

 �*,
�) : و�
�P ا�<# 
 .زو�Q إذا د 8 َ�ِ�) ، وإن  �ج أ) ، و5 �*'ل #�
 

�P ا�*
د� و� : Xا�� J���� ��ا��� ، و5 ��7  ا� j0Ekوإذا ا ،��Dب ا�D إذا أآ8 �� ، وإذا �Qزو. 
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 ���

 ، آ8 داء �? داء ، 0D$ أو ��$ أو j�Q آdً �$: و�
�P ا�*�
�G ، 
�
�h أو 
�
�# �Qزو. 
 

 ��,
 .زو�Q ا��> ,> أرF4 ، وا���� ر�� زرF4 : و�
�P ا�6
 

 ��
 .و�Q ر��j ا���
د ، 8�7G ا��0
د ، #J�t ا��,
د ، ���F ا���P ," ا��
د ز: و�
�P ا��
 


�$: و�
�P ا��
�Dة , 

�$ ، و,, �Q7ت ا��;ه� أ�(" ! زوn "��
�$  �� ," ذ�$ ، �? إ�8 آ��6ات ا���
رك ���dت ا��*
رح ، إذا ,
 .أ4�" ه7ا�$ 

 
," :�� أذ�4 ، و,� ," K# J�D)ي ، و� ���0��P�0 إ�� 4�*� ، وQ)�4 أ4
س ! زو�Q أ�7 زرع ��
 أ�7 زرع : و�
�P ا��
د�� #�2ة 

��8 وأ��G وداH> و,� ، Z���N( أ�7ل �d أ��� ، وأر�) �'���� ، وأ�Dب �'�(�� n 8أه ������0 � Z2� ����h 8أه ��. 
 


ح ! أم أ�� زرع ��
 أم أ�� زرع *� 
�
 رداح ، و����,7�#. 
 

 .,�0K? آ�*�ED 8� ، و���2? ذراع ا�0��ة ! ا�" أ�� زرع ��
 ا�" أ�� زرع 
 


 ! ��P أ�� زرع ��
 ��P أ�� زرع �
ر�Q ��hو ، 
�H

 ، و,8ء آ*�
 ، و7Gع أ,� .7Gع أ��
 


ر�� أ�� زرع Q 

ر�� أ�� زرع ��Q ! 
ً2�2�� 

 ، و5 ��� ����ً6�)�� 
����, X)�� 5و ، 
ً6�6�� 
�6�(: X�� 5. 
 

 P�

 ، �<�ج أ�7 زرع و: ��
 ، "��4��E(�� و4��,�� 
��ه  P�� ", ن
���� ،"�(���

 آ�
 و�)ان ��
ب ��<@، ��(� ا,�أة ,�Gوeا

 ، و�
ل ًQزو ��H�4 ," آ8 را
E#وأ ، 
ً��w 

 ، وأراح #�� ��4ًً�E  / وأ ، 
ً�� Fرآ ، 
ً��w dًQر N(�� P���� : آ�� أم زرع و,��ي

 P�

 ��� أ�4i ��n� أ�� زرع ��7 أP��Q �4 آ�D 8ء: أه�$ ، �, ?�4
E#أ . 
 

 �2H
�� J�
ل ا���� ��n اC #��? و)�- 
��# Cا �kآـ'�� زرع �ـ'م زرع  : -  ر $� Pآ�. ( 
 
�
ل �� �H
 ٠، ه/N ا�;�
دة )و���� 5 أ�G($ : ( و�� روا�� ا��*

 X�(ح ا���D: 
 

 : �� ا���أة اeو�� 
 
 


ً���n 
�Qأة أردت زو�,
� ��
���K� ا�(
�k� �� ا��70� اeو��، �(7ل�)أت ا�(�  ) : Xh 8�Q J�� �Qزو ( Xه7 ا��ديء ، : ، ا��
 Xh 7��2�? �'8�Q J�� ?4 رديء ، و,��7م أن أF�h ا��
س ��> ����D J ���7م ا��0
ل ، وه/ا ا���j, J أ7h�, ��h J�� ?4ب ��? ، ��


 ، أي ًKأ� :�� J�� ن

، أو آً��t4 
ً���Q 

 ��" أ8�Q J�� ?4 و��" أXh ?4 ورديء �7 آ
ن ���ً, j�Q ?��� ،@K, ��# N
���)� ���n 7د
 dًn8 و#� : ( �(7ل . أ�Q رأس ��# ،Xh 8�Q J�� �Qزو ( ?*�4 (���) و�0�
��� ، و," ا�/ي # ��� ��# 8�Q J�� ", 8��� ،

�8 �: ( و��*�Z ا�Xh J�� ", 8��� 8Qe 8�0 ؟ ��� �(7ل �8 : ، أي ) ���(� و5 ��" ����(� #�� رأس 8�Q و#�، 5  dً�Q <��
N7�4 أو dً6, ن'k J�� J7ن ه/ا ا����ا�8�0 إذ ه7 و#� أن � Pا�/ي #��?، و�� J7د #��? ��'آ8 ا�����وه� ���) ��/ا . ا����(� ، ����" ا�

�Q �y)ًا �)رQ� أ4$ إذ: أن �(7ل  ?�d '� ، �27ء ا���7ء ا�<�Z و "�� 
, j�Q 8Qإن ا�� dً�Q Z�*�� $4'آ ?�k�� ك . ا أردت أن
وه�
�/ا � 
�Qزو ��� ��
 :�� ��ض #�$، �' �d? و#�ة آ7#7رة ا�8�0، �ً��t# ًا(�Q ل/�� ?�k�� /ا ، إذا أردت أن�س ه
 .��@ ا��

 
��4
  �� ا���أة ا�6

 
 

 ��4
 ) .N�0 و�N�0 زو�Q 5 أ�N��  X ، إ�4 أ 
ف أ5 أذرN ، إن أذآ�N أذآ� #: ( و�
�P ا���أة ا�6
، �(7ل ) زو�Q 5 أN��  ��w ، إ�4 أ 
ف أ5 أذرN : ( و�� ا��وا�� اe �ى ! أ4
 �" أ���J، و5 أ�N��  X ، و,j ذ�$ �() ����P : �(7ل 

'ذآ� N�0#: ه�
 زاH)ة ، وا����� ) 5 ( إن : ا����
ء  P���� وإذا ، N��  P�2�7 أ� ��)�E� ف أن
 . و�N�0 إ�4 أ 
ف أن أذرN ، أي أ 
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خ ا���وق �� ا����� ، وا���0 : وأ8n ا���0 ه7 �
�P : ا�4� 
�
خ ا�*�ة ، ��'4�
ه�ة : ا�4tا���7ب ا� "# P��� ، ��G
�? #�7ب �
ه�ة و�
�h ��و,��و ���Qه�ة و

ه�ة �t8 أن #��7? ا�Qه/ا ا�� ��� 
�
خ ا���وق، وه/ا ��? ��72? ��0
ل ا����� ، ��'4�
���0، ا�/ي ه7 ا�4� �


خ ا�*�ة �
���0، ا�/ي ه7 ا�4� 
��# Pإ5 ا���أة ، وآ� 
����� 5 ��� �� �7م -  ر�k اC #�? -و,�? �7ل #�� . ,*���ة ، و�? #�7ب  

 ) إ�� اC أD�7 #�0ي و��0ي : ( ا�8�0 �Qم زو/� 
ًKا���أة أ� N/وه ،. 

 
�6�
  �� ا���أة ا�6

 
 

 �6�

�P ا���أة ا�6� Jw ) : Z�2ا�� �Q) زو Z�2ء �(7�7ن : ، ا��
��� ، وا�����, d� 8 ا�/ي�إن ا��Z�2 رأ? ���n و�
,�? : ه7 ا�8�7E ا���

 ���(� #�)F�� d� 8)# N ، أو ��d� F #(8 ، �(7ل ����� ���
 ��" ا�),
غ وا�(�F ، ����" أن ��(jE ا�, (#
زو��7G ) : �Q� ، و��? ��

 Z�#أ P�
 ,�? ، و�� ا��وا�� اe �ى ) ا��Z�2 ، إن أZE4 أZ�G ، وإن أ�� ���: d� ، ) : Z�/ن ا��
���� : ، أي ) وأ4
 ,�? #�� :) ا�*�
 5 �n��
 ا��7ء  �(? أ5 ?4 ���� � ", ��� 8Qا ا��/�� ، 8Qه/ا ا�� j, 
��

ن #�� اdGxق �� :��y�Gا d� ،ر

 �Qف ه�D ��# ?�,

�� �*���� P��J ، و*�� 5�P ، ���� آd ا��
��" إذا � ، 
���E�� ?�, ���� أن (��� 
�
 ، ��" ه� ���? ، أو أ4�)�E� ?4�� P���� أو P��
 �)�E, و5 ه� �Qه� ,�;و d� 
�)��� ?4�� P��7ء  �(? ، و�7  ��#. 

 
  �� ا���أة ا��ا���

 
 

7)� ، ��>� 
�Qزو ��
 dً��Q ، وه� أول ا,�أة �ً�nو 
�Qزو P�n() و�ا���أة ا��ا���  

,� : ( ل أ,�، و,��وف أن ��8 ) زو�Q آ��8 �

,� ," أ�8K ا7Qeاء �� ) .. �,�
,� ، 5 :� و5 �� و5 ,<
�� و5 �) : ��E� ) �: 5 ا����2 ، و:*" ا���2ة ، : ، أي ( زو�Q آ��8 �

ردًا ، : أي ) : و5 ُ�� ( أ D P*�� ?�d)�)ة ، � <�� ) �,�
���أة �' / ) و5 ,<
�� و5 � ، P�*� 5و ?�, J����� ، ا��7ار �� 
� .را:�

 
�*,
  �� ا���أة ا�<

 
 

 �*,
�) : ( و�
�P ا�<# 

 ه/ا  �ج ,<�ج ا�/م أم ) . زو�Q إذا د 8 �ِ�) ، وإذا  �ج أ) ، و5 �*'ل #��ا ��� �Dاح ا��)�X ه�7� 8
 
�
ه� أ4?  �ج ,<�ج ا��)ح ، �(�7t" ا��إذا د : (  �ج ,<�ج ا��)ح ؟ � �Qزو (��) : �7�7)ن8 ( �� وه7 ا���7ان ا����وف - ," j�G ا�

- ", (� d� ، ًا(Q F��, 8Qة وآ���ة ، ر���n 8آ j���� ا��)، وا�/ي "# Nؤ
���، وا��8Q ا�/ي �;�) ذآ��
� ?��� �� أ4? آ��6 ا��7م ، �
 8�

 أ4? ���ف ، ا�/: ���� ) . ا��E" ا����
�8 : ( ," ا��
�8 ؟ �
ل : ��e 8#�ا�� . �Dء ," ا����ي ��0
ه8 ��راد�? ، و��> 5ز,ً
 أن ُ����

 8�
 ٠و���? ��0
ه8 ��راد�? ؛ eن ه/ا �d: j�Kوة ا���
 

�  �� ا���أة ا�*
د
 
 

 �: أي : ��� ) : إذا أآ8 �� ) . ( زو�Q إذا أآ8 �� ، وإذا �Dب ا��D ، وإذا اj0Ek ا��� ، و5 ��7  ا��� ����J ا��X : ( و�
�P ا�*
د

 إ5 و�'آ8 ,�? ، �'ً��n ق ، و5 ���ك
�Geآ8 ," آ8 ا ) ��Dب ا�D 7م ، أآ7ل ، : ، أي ) وإذا�4 7�� ، 
ًy�D �)�� 5 ��: �2ب� ���*�


 إ5 أآ8 ,�?، و��2ب ��7ع ," ا���J، و��7نًy�D ك�� 
 وه/ا �)ل #�� أن ا���أة ,
ه�ة ، ��

م ���� �N(:7 ، ه/ا ه7 ا�0;�� 

 8��Q ، �)رQ� أ4? �'آN�2� 8 ، �8 ا����0� أ4? #�),�
 8��Q ، و�Dا��,
�G ا���أة ا��� N/ه ��اء ، و5 �2
 ?���2� ��
�| ا���أة �'4? إذا اj0Ek ا��� ، ���. 

 
���
  �� ا���أة ا�*

 
 

 ���

 �� ا��8Q -و�
�P ا�*ًy�D Pآ�� 
, N/وه  - ) :  
�
�G 
�
�h 
�
�# �Qزو ( ، ) 
�

 )h ," ا��� ، ( : #��
," ا��� ، وه7 ا�dKل ) : �

 ( ا����) ، �
�G : ( ، Jه
��� 5 8�
 ، ) 0D$ . ( آ8 #�7ب ا�)�4
 ��? ، آ8 داء �N(0 ��? ) : آ8 داء �? داء ( ,(��Q$ ( ��0ح و��أو  ( �*��



         www.amrselim.net                                                                                                    ا�� ا���� 

 ، 
��t# ) $� dًآ j�Q أي ) أو ، : 
��t# �*�� 

 �(� ، وإ,��t# �*�� 

 �(� ، وإ,��/ا ا��Q (��# 8Q)ًا إ,
 �2  رأ� ، 
�و�2  رأ
. 
 

��,
  �� ا���أة ا�6
 
 

 ��,
4
#J ا���2ة ، 4
#J ا����> ، آ�0) : أي ) ,> أرF4 ( وه� ��):? ) . زو�Q ا��> ,> أرF4 ، وا���� ر�� زرF4 : ( و�
�P ا�6
 ، Zر�� Z��ر ، F4رeا ) F4وا���� ر�� زر ( F4وه/ا أدب : ، ا�;ر ، ��Hا��ا F�G ت
����� أن ����4? ، ������ #�� ا��8Q وا���أة أن �4


 ه/ا ا��7k7ع�
ء ا�����ة ا��� ه),P ��7ت �*���Deو," ا ، ���G 
���H7ن روا�أن � ��# 
n��� .. 
وا��7ل #��? ا��dة وا�*dم آ�
4| �
ل

م ,*����D "# J �" ه,xا N2� : رواH

�*7اك : �J ��)أ إذا د 8 ���? ؟ �
�P �'ي �Dء آ
ن ا���� ��n اC #��? و: ( ��P �ـ�� ( ،


ن ����� #��? أن ���ص #�� ه/ا، *4x
� ،J�
ك ، وه/ا 74ع ," إزا�� ا��ا�H� ا������ ا��� ���" أن ��7ن �� ا��*� P8 ا��� (� 
�'ول ,
 ��Hا��ا F�E� ?��
 أن ����� Jا���2ة ، و� F�G ?4'� 
�Qا���أة ��)ح زو N/��. 

 

�� �� ا���أة ا�� 

 
 

 ��

 ��):?) زو�Q ر��j ا���
د ، 8�7G ا��0
د ، #J�t ا��,
د ، ���F ا���P ," ا��
د : ( و�
�P ا��ًKد .. ( ، وه� أ�
: أي ) ر��j ا���
�/ا ر8Q ر��j ا���
د ، 8�7G ، ذو � ، 8�7G8�7 وG "�� ن
�D "�� ، 8�7G 8�7 وه/اG ا/�� ، Z�2ق ���? و��" ا����ك 
8�7G ، ��" ه�


 ���> ا�*�� ��7ن ا��0اب ا�<
ص �? dً�7G ، وه/ا أ,� : ، ا��0
د ) 8�7G ا��0
د ( �y� :*�� ، ه,(�# 8Qا ر/�ه�Q 7اب ا�*�� ، �
 .���)ح �? 

 
  �� ا���أة ا��
�Dة

 
 


�$ : ( و�
�P ا��
�Dة , 

�$ ، و,, �Qأي ! ) زو ، : P�
� Jw ، $�
, ?�
�$ : ( ا, 

�$ ؟ ه8 ����7ن �D: أي ! ) و,, "# 
ًy ) ��  $�
,

�$ ، وه/ا ,)ح #
ٍل ، ) ," ذ�$ �� �E>� 
؛ j�7�� ?4e أن �'��? ) �? إ�8 آ��6ات ا���
رك ، ���dت ا��*
رح ( ، ,
�$  �� ," آ8 ,

 ، ?��/� 
ًy�D (0� d� ��Kا� ��'� dy� 8 ؛�x8 ا�م �*�ح �d8�0 ا��� d� ، 7ف�Kا� )رك
���dت ( آ� �
���ار ، �
ر) �? إ�8 آ��6ات ا���

 ، ) ا��*
رح �:�*� 
، ) أ�(" أ4�" ه7ا�$ ( ، وه� ا8�x ا��� �� ا�;ر��� ، إذا ��" 7nت ا��;ه� ، ) إذا ��" 7nت ا��;ه� ( ���


�8�E ا���)ي ، � J�����ف ����" أن إ:)اه" �/�� ، ��ذا ��" ه/ا ا��7ت #��" أن ا���K و8n ، وا��8Q ���� ا�7�Kف ، و�*�(��
 ��k 8: (� ?4e ؛ ���� .ا�8�0 ا�/ي �
�)ا 8 أ4? 

 

�� X�(ا�� �� وا���أة اe ��ة ه� ��P ا�(��) ، وه� أم زرع ا��� 

 
 


 #" أ�� زرع ؟ ! ) زو�Q أ�7 زرع ��
 أ�7 زرع : ( �
�P أم زرع ًy�D 7ن�ه8 ��� ، . ��
 #" أ�� زرع، �ًy�D 5 ��4ف 
و:�X إ�4
ا��7س ���� ) : أ4
س ," :�� أذ�4 ( ه/ا آ�? h;ل ، ) . أ4
س ," :�� أذ�4 ، و,� ," K# J�D)ي : ( �(7ل . رع�����
 ," ه7 أ�7 ز

 
ً�

 وإ�ً�
4�J ����آ7ن ذهe س ؛
�� : ( و,�? ا��)�X ا�/ي �� ا��<
ري ، �
ل ا�" #��. ا�Ek5اب وا���آ� ، و,�? ا���: ��# P� د
�E�� 
��

ت ) و74
�E�� ، �H ه� ا�t: ، ا��7�
 ����ك إذا : �4e J���ة ��/ا ا5tا� P�� 

ء ، �() آ
P4 ,��*�� ، وإ�4, �E)� ����

 
��� : أي): أ4
س ," :�� أذ�4 . ( :�آP ا���أة رأ� ، ���
  P4

 آ,(�� 
�
 ، وه� ����ك، �
�/هF ����ك �� iذا4�
 ذه�ً
 �� iذا4�أ��*

ء : �)أت ا���أة �
�/ه4e F? أه�$ ا��*
ء ، اe:��ان ) :  ," K# J�D)ي و,�. ( اlن ���8 ذه�ً
 �� آ8 أذن *��
ا�/هF وا����� ، �
 ، Fه/�
� (�(D ��D "ي ( #�)ه(K# J�D ", �,أن �(7ل ) و (��� ، : Jن ا,��ت .. إ4? آ��l���4� وا 
و����0 . ( ���� أ4? أ /ه

 �*�
) ��P�0 إ�� 4��)ة ا�j��0 : ، �(7ل � 
� !� ����Q 

 7Qه�ة ! � ! ، 
�*�
 إ�� 4��0� 
��P�0 إ�� P�(n ��: ) ذ�$، ," آ�6ة ,
 �*�
�P : أي ) : 4� 
��)��? ، ,j أ4�) :Z2� ����h 8أه ���4 (Q@ : ، ���� ) و�� ��و ، Z2� رة
: �� ���� P4

 آ�8�Q ZD ، أي أ4

4�> ، �(��ة) : �Z2 ( ا��وا�
ت اe �ى eا Z2� ���� P4
���� ���h ، : ، J�h� ) وQ)�4 �� أه���h 8� : (  �(�ًا ,)��ً
 �(7ل ���� آ�

ر ���h� ، د�5� #�� :(
رة ا��
ل n Jآ�ب ، :�� ا��� 
��J آ
P4 آ���

�P . أي أن :� ) : Z2� ����h 8أه ���4 (Q4(�� ) و 
��)�� ،

 ، ���t# ) Z�,و <Hودا ��G8 وأ��n 8أه ������0 �4(�� آ���ة ,")  N/إ�� ، ه 
��)4 ،Z2� ����h 88 (  أه��n 8ب  �8 ، ) : أه
�nأ
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 ) ��Gوأ : ( �آ�� j�*� dً�)w dً�: dً��, 7ن�� 
,(��� ،"�� 8�0�

ب إ�8 ؛ eن ا�<� ا�<
ص ��nا �*�� : أ/�أط أط أط،  dل ,�2? ، �
�4
م #�) ا���ب، eف ا�Dأ ", P4

 ، وا8�x آًE�Gأ ) <Hاس ، وه/: أي ) ودا(� 
ا آ�
�� #" أ4�J أ4
س أه8 زرع �d:7ن، ��ن ا�;ارع ,

�7 آ�
�� #" أ4�J أه8 زرع � ، Fء :�� �<�ج ,�? ا���D ا�;رع �)وس #��? �'ي (�: (�� ) . Z�,و : ( Zا��� : 
ه7 ا���<8 ، �
���ب ,
 �2H

 -آ
74ا ����7ن ا���<8 إ�4
 آ
ن ����? أه8 ا���ف ، �(7ل #��# Cا �kرأى  : ( - ر 
, ?����� dً>�, J�، ) ا���� ��n اC #��? و


ل #�وة )� ) : P�

�� ؟ �(  

���" ���E �� ا��7اء، وا�/ي ��(� ,j ا�47��E� ���2? آ�? ) آ�
 4/ر�? �� ا��7اء : ���� آ��J �'آ�7ن �� ،
 �2H
# P�
� 

ت و�j�2� J ,"  �; ا����2 : ( و�'آ�47?، وا���� #��? ا��dة وا�*dم آ�,) N7آ�'� J� ن ا�(�� ه/ا��ا�(�� ،  ;�  ", <�� ، 


ء ، #�)هJ  �8 وإ�8 وزرع ، ) ,�Z ( ����� ) . و,
 أآ8  �;ًا ,��(ً
 : �(7ل ! أ�)ًا��hأ J�
 د�5� #�� ا���ف ، ���)هJ ," آ8 ا��
ل ، ����

 د��47��E�� ، �7ن ا���" #" ا������4�J آ
74ا 5 �e 8 ؛>�, Jآ�7ن #�)ه'� 

 : �(7ل ) ���)N أ�7ل �d أ��� . ( �(ً
 �*� ا��
���" و#�),��,


 ����� .. ���$ ا P�� : C�d أ:) ��0ؤ أن �(7ل �� �
 ،?�4�j�E�*� d أ:) أن ��د #���, ", 
��4
. ( �() آ
ن #;ه
 ," #; ا��8Q و,�
 ���
  )ام ؛ إذ �) : وأر�) �'���0 ، ��
م :�� و�P ا���K، وه/ا �)ل #�� أ4? آ
ن ,��
م ��) dnة ا��� P4

 آ�� 
�*��� 8��� P4
7 آ

�<�ج إ�� ا���8 ،  8Qوا�� ، J�
م ��Eا� j��
 ؛ dn (�� ?4eة ا���0 ���) اeو5د أن �/ه�7ا إ�� ا��)ارس ، و���) أن ��H
*4 �H
وه/ا آ*
H

 إ�� اeرض وه� 4�G
� 8
م :�� ��2ق ا��2> و���� P4
8 �
���ار ، ��ذا آ����4� qا�� 
�47��� 
. ( �� ، ����� ذ�$ أن ه�
ك  ),ً

�� ) �'�(�� : ( و�� روا�� ا��<
ري ) : وأ�Dب �'�(�� � 

,� ، أي إذا : ��4? �(
ل ) �'�(�� ( ، �
��7ن ، وه�
ك ��ق ��" ا����t" ، أ,� ����
��
 ��2ب ا��,(�� ��
 �) ار�7ت، وأ,
 ورد ا��
ء و�Dب Jw ر�j رأ? زه)ًا �� ا��2ب ��) أن ��وى، ��4e 'س؛�ا� ��( �، ���ك 4


 : أي ) أ�(�� �
ل �)�� ، j�2� ��: 8آ'�� ، 
ً�� .آ��، �����F ا�;�
دة ، وه/ا 5 ��7ن إ5 إذا آ
ن ه�
ك د5ل و:F : ��2ب و�'آ8 ��
 

 
��7)� :� P��0� ، ?��6�� ?�� آ8 وا��2ب زه)ًاeك ا��� 
� .�" ا�����0 وا���J�t اeد�� و��" ا���م�'�(�� أو أ�(�� ��? د�5� #�� أ4
 

 و�n أم أ�� زرع
 
 

 P�
� Jw ) :أم أ�� زرع 

 ," ا��dم ا�/ي 4*��? :7ل ا���
ت و,
 إ�� ذ�$ ، �8 �
�P ! ) أم أ�� زرع ��ًy�D 
�
 ، ��J �/آ� #��: وه� #��

�k�.. أم أ�� زرع ��
 أم أ�� زرع �
 ؟ ه/N ا�*�)ة ا���# 
ًy�D ة ه8 ����7ن(#

���أة #�),
 ��F :  ، وه/ا #�� ا�(� ، ����: ����: F��:


ن *4x86 ه/ا ا, P�04أ 
�
 أ��04? ، وه/ ��, N�� Z�# ا�;وQ� ��م أ4��8K أ4�
� ?,e "�(� ، 
�Qرداح . ( زو 
�ه7 : ا��داح ) #�7,

 ا ، ���Ge��dً6 ه� ا8�E� :e �� ا��dم، و��7j �� ا��(
�� ، وا���7م : أي : ا�7اj ، ��دح �
 �<;ن اeرز 5 : آ�
س ا��� �<;ن ��,(�#

 
��7)� ، "E� <آ� ��8 �<;4? � ، ���n <آ� ��رداح : ( �<;4?  
�
 �*�� ، و," ) #�7,���? د�5� #�� أن ا���P آ�?  �� ، و���
 Jأ:) ا��� Pع ا���
 .ا����وف أن ا�*

 
 و�n ا�" أ�� زرع

 
 

 P�
� Jw) : ، ا�" أ�� زرعا�" أ�� زرع 

 ، ��8 ذ�$ ! ) ��ًQن ,�;و
�J ," ه/ا أن أ�
 زرع آ�ا�" أ�� زرع ��
 ا�" أ�� زرع، .. ( �
�<� ��*��" ، ا�*�<� ه/N ه� : ، ,*8 ا��0K, ( ��E2? آ�*�ED 8� ، و���2? ذراع ا�0��ة  
�
 �'�� ���0)ة ا��<8 و�' / ,�,(�#

K# "�� ، ���4 (�7ا ا�/�
ن ا����� ,j �7ة ,�)وح #�) ا���ب ؛ eن ه/ا ���j �� ا��� وا��� ، ا�*��� ا�<
ص �?، �*4x�7� ، وا��, ?�d
�/ا ,)ح ��)ح �? ا��7) ، �(7ل � : ?�*Q ��# ل(�*�� ، ��ED 8*آ� N���
:F آ�ش #J�t ؛ �8 n 5و ، 
إ4? ,��7ل ا��dKت و��> �)��ً

�� وا�� 5 ��E2*8 ا���م #��? ، وإ5 

 �*���N ا�/ي ��ً)��� dً(�w ة . ( :)ًا��ه� أ�64 ا��
#; ا�����ة ، ��7 : ا�0��ة ) : و��Q ?��2اع ا�0

ت ,�)و:� �n N/ة ، وه���� ا�7ا:) ، و,j ذ�$ ��ن ه/ا ا�j�2� (�7 إذا أآ8 ذراع ا�0�� 5 N/أن ه j, ، j�2� ?4�� ة
2�� ��,
,e8 اQأآ8 ا��


ل ، �<dف ا��*
ء Qا�� (�#. 
 

 رعوP�� �n أ�� ز
 
 

 P�

ءت ��� ��P أ�� زرع �Q 

 ! ��P أ�� زرع ��
 ��P أ�� زرع : ( و���
 و7Gع أ,�
 q, )د�� ، : ، أي 7G ، (ع أ���H
) و,8ء آ*

ل ، Qف ا��d>� ء

 ، وه/ا ,*��)ح �� ا��*�*�d, �y�
, ) 
�
ر�Q ��hأو أآ�6 ) : و "���wا 
ًQو;�, 
�Qن زو
( ا�0
رة ه� ا��Kة ، �() آ

��� 
�
ر�Q � ( أي : 
�
ر�Q ���� $�/و� ، 
�H

 ,8ء آ*�
 ، وأ4��
�Q ",. 
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ر�� أم زرعQ �nو 
 
 

 P�

ر�� أ�� زرع : ( �Q 

ر�� أ�� زرع ، ��Q ( ! P�

 ���8Q �/آ� آ�D 8ء :�� ا�0
ر�� ، ��
 : ( ، وا���أة ," :�ً6�6�� 
�6�(: X�� 5 (
6
ًَ ( ," ا�<
رج ، ��� أ,��� 5 ��(8 ا��dم ، ، �'ي �Dء ���8 �� ا���P 5 ���ف �? أ:) �)�� 
����, X)�� 5م ، : ، أي ) و
�Eا� ��5 ��/ر 


  )�dً6, (0� d اeرز ,�(� #�� اeرض ، ��� ا,�أة ,)��ة ، �<
ف #�� ا��
ل ، ً2�2�� 
ا���P ��> ��? ز�
�� ، آ�� : أي ) و5 ��� ����

رة #" ر���# �H
Eا� ��� ،�H
E7ل ا�)�� ، FE:و:��2 و�� و  : ��t4 P�� 7ه 

�H ، إ�4Eآ�� ا� <�� 
و�� ��@ ا��وا�
ت . ����

 "������P آ�F أ�� زرع : (  
رج ا�nو ��: Pو5 أ�7ل ) و�� ، F��*, 

��dم ه/ا آ�? h;ل ، وا��;ل ه�� ، : 
h;ل #��� ، إ�4
�Q8 زوH
K� و��)د ، 
�Qزو ��؛ إذ ه� ���;ل  F��*, ل;h م ا���أة ه/اdآ �� ���
# Fو���2 ����ة ا�� ، 
 . P�
�<�ج أ�7 زرع : ( �


ب ��<@ Gوeج أ�7 زرع ) وا�  P�7ه/ا ا� ��و ، J�
 ( ، آ
ن ا�P�7 ر���ً
 ، وا���" آ��6 ، وا��
س ����7ن ����
 و�)ان ����(� ا,�أة ,�
 "�(���

�� ، ) آDا�� ��
ن ," اeو5د �� ,���wا 
���4"����
ن ,"( ,�
,�� 
��ه  P��  ( ل
)� ، �t'#�0? ه/ا ا����ا���أة �5) : ،  N/ه

 P�

 إ��? ، ��" ,
 ا�/ي :�8 ؟ ���K� ، إ�� 
��kأن أ ) : 
� ٠!! ، N(�# �)��5 ?4e إ5 ا,�أة وا:)ة ، رF�� 8Q ا��((�:7��E(�� و4��
 

 ا�;وج ا�6
�4 ��) أ�� زرع
 
 

 P�
� ) : 
ً��w dًQر N(�� P���� (، ، J�
 (  ," �wاة ا��
س وأ�Dا�ً�� Fء ��آ�47? : ، ا�*�ي ) رآ
��heن ا
74ع �Q) ," أ74اع ا�<�8 ، آ
 P�
� ���e7رة اn 8���� ��:و ، Jة #�)ه�>�
 : ( ؛ 4e? آ
ن ,ً�E  / وأ ( �Eّ>ا� ، : Fوراآ 
ه7 ا��,� ، ��7 واP�� jk إ�E? ر,�ً

 
ً��� .#�� ا�<�8 ، ,���0�ً
 و,
 

 م زرع ��e زرعو�
ء أ
 
 


 : ( �(7ل ً��w 

5ً و���ًا ، : ، أي ) وأراح #�� ��4ً, 

هE#أ ) 
ًQزو ��H�4 ," آ8 را
E#روا�� ) وأ ���4 ," آ8 ذا��� : ( ، و
E#وأ - 
��� أن �/�� : أي� 

 ، و�
ل - ,ًQ? أي : ، أي ) آ�� أم زرع و,��ي أه�$ :  زو��8 ��> Qا ا��/�� ، 
ًKأه�$ أ� �E#إ5 أن وأ ، F�#


 ��� أ�4i ��n� أ�� زرع : ( ا���أة �(7ل , ?�4
E#ء أ�D 8آ P��Q �47 أ��ء ) . 

�t4 إ�� ه/ا ا�7��! 
 
�8 �
ل �� ، 
�): �� ��)� J� 8Qوه/ا ا�� ،��*: Z�

 ا�*�Qد �/آ� �;و
�� 5 �)�Eأن ا���أة ا�� j, ) : $آ�� أم زرع و,��ي أه� ( ،

 
�
 ��� أ�4i ��n� أ�� زرع : ( �(7ل أ4�(� #�� أه�$ ، ���, ?�4
E#ء أ�D 8آ P��Q �47 أ��٠)  
 
�8 �0)ون �� ه/ا ا��7ن أ,�أة ��86 أم زرع ��e زرع ( �( 
 
 
 

 �*'���� ����� #" ا��F ؟؟ .٨٦
ع ," ه/ا ا��Jw F آF: 8 ��) ه/ا ,���� و ��، �����$ �5) أن ��7ن C ، �)ا�� أ�7ل ��� آ8 ," أ:D F| ���� اC #/ب �? و �5) 


#�? ���? و �(7اN ، و ����" آD 8<% ��)ي  ، ?��� ?��n�P4' ����" أ�7ك و أ,$ eن اC أ,�ك ��/ا ، G ر()� ?����� $Qزو ��:  
  

 ...��F�� 8 اذا ,
 ا:F ا�ار
 


ر��� Cا ���� F: 8وآ...  

 �q,�7ن �
C وا��7م اl � �7ادون ," :
د اC ور�7? و�{ ,5 �0) �7  J�
ءهJ أو أ��
ءهJ أو إ 7ا4�J أو ���2#�i 74ا
  .} 7 آ

 J�
ل ا���� ��n اC #��� و� "F:أ ", j, ا���أ"   
 �#
E7ا�$ ," اه8 ا� e $���, ���Q'�  

  و �',�� �� ا�5� ا������ 
 ��
�� Cل ا

رة �<72ن آ*
ده
 و,*
آ" �8 إن آ
ن ءا��ؤآJ وأ��
ؤآJ وإ 7ا4�J وأزواQ�J و���2#�J وأ,7ال إ������7ه
 و�0" �

�7
 أ:F إ���J ," اC ور�47k��? "�)
�5 ��)ى ا�(7م ا� Cوا N�,'� C7ا :�� �'�� ا����� ����
د �� �Qو "  
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 ا45*
ن �
ء ���" أن ����D�4� ا
�w �6أآ Cا j�Q ()� ،��# 5

دة آ
P4 و�Kا�� ?� أن �� J�C " و �� اC و �
C و آ
P4 �� ا��
 
��:
n  

  
 

٨٧. FH
� %>D ", Pت #�� ا��

�� و��% ��wq, ��7ة #" :
ل ��@ ا��� ر
 


ت���
 ��ى #" :
ل ��@ ا�, "# J8 :��� وا��� 
�
���7� و��و�� J���# Cص ا�/�" ," ا
>Deأ:) ا 
��? ��و�� N/ه 
 


� �(7ل ��
 

 (�� 
 -:�*J اC وا��dة وا�*dم #�� ر7ل اC ا,
 

 J���# د�
ت اP4��45 �" ا�� 
n7�
 و��" ,
5 ����47? ه�E  7 ا��2
ب #�� ا 7ا��
 و �47���� J�45 Xد�
وه/ا ,
رأ�P ( ا�
ت او ا:
( 
 

 F�G وا��� �*7ي �#
D 8  *� ا��� �*7ي�� Pون ا���(��ا4
 آ�P اد P4 8 آ��6 ," ,(�� ورأ�P ����47 وش �*7ون ا��2
ب 2#
ن �
2#
ن ���" ���P ا��
س #��? و ا��� وا��� وا��� وا��� �(7ل ��� ا,? ا��� ,
�P و 
� وآ��J آ/ا��" ا �X ," ا�<�X...... آ�� ,�2
ق �

 
 P��J �ّ)#� ا4? ,
ت 2#
ن ��K�� ان Cوا 
�47��7�� 
, Cء وا
�Dوأ �E  7ون*� J�
�G" ا4e> ور�� ا4�D Jه (Q ", س
4 P�D Cوا


ر 7Dي 7Dي �n ?� P�2#
ن ا���8 ا4? ,*��) ����ا��4
N ا���P واذا ا��4 Pد ورا ا����E� "�� <�0� 7� J�K�� ور�� 
� !!(�ب ,�
 


ت آ
74ا ���E(7ن و��
ت ," #�� Q7ا وزو�K�
ت ا4Q�47 زو��� P�D 

ب ����م ��P ����? ور�� ١٥ا4D ?��
 ا�� #��  �*�" وأن ,
 ?�
�4 ", ?��7? 2#
ن ) J اC أ�Q�( ان ا���P ا��� ���J ا�2
ب ��اه
 ا:(�رر واذل وا�  j, 
���D 5وا 
�
 وذ���K� 
��, ?�Q
اذا ا / :


 ا�� :) ,
�)ور ا���P #�� آ8 ا��2?����
 و���/� 
 

J��7�� 7ر�� C7ا ا�nا J�)�7� C7ووو ا�nااااااات ا
��

ااااااااات ���
� 
 


رت n ?�#دا P� د P�� ", J7ن آ�(��
, 
��% �)ام #��47 �7 ا��7� P�D Cوا P�
��P وا�4� ��*�� P� د P�� Jب وآ
�D J���
 
���D ت()�
, (�� 
��4
ره'�!!.. 

 
 ��'� J��J ���7ن ا�2<% ,�EE>و� J�,d�� وووون��*� J���t�5" ا$َ4 �7�0$ و:)ك �� ا����? و �� ���$ أ,
ن �$ ,��J ور�� ا4


��, J��� 5ة ا
�� J��� ب
D (Q7� 5 ?4ا ?t��, ن
  آ��h �����6ه
�7ن وا4
 ا:�� ا��
 


ب واC اذا رأ���J ا�7ل �D P�47 رأ���� ) d�K�� Z�  "�, ��6آ ��# dًK�و ?� Jآdإ�� 
�, �4
�
�(��? أو ��
ه� ) ا���)C ا��/ي #

����? آ��? و:, Cوا ?�Qو ��
D "��, N(:ت �7 و
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Q' �'4? ,��� ا��
��0 وا�70ال ��
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 �)رون ��? ؟؟؟

 
�J #�� ا��2
ب ور�� ا4�J ار % ," ��
ت ا���8*�7ق ا���J ا��� �) 8 �0) ��
ت أر % ," ا���J وه7k��� Jن ا4 86, ��
n Pن ا��e 

 �)رون ��? ؟؟؟؟
 

2#
ن ���� 

 و��8 �? ��7ووووووس وه)ا��
 و��" ��@ ا���
ت ��2" ������4

 #���7ا ��� eن ��P ا���8 ا�2
ب �)�j ��7س 2#�
 ؟؟؟؟؟؟
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n? او ���

ب �D ����� ",
� ��t�5و . C5 وا. 
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8 �
ل Qو ;# Cوا �G
D ن
E�2ن ( ا�
E�27ات ا�E  ل ) و7����5ا
� 8Qو ;# Cوا ) 
�8 ," ا��)ا�? أي أ�j��Q ��E ا�*) و�5(��7ا ا�;4
$��# 8�
�7Q "�(�� �0ال ��)�" ,(
��? ��)�" ���K? وا�2
ب ����*$ ���Q? و��, N(�� ?n
  8H
 eن ا��7م آdم ����)ى ���ة ر

 

 ��������Q ور�� ه/ا �4�*� ار�* Cل وا
'�P ," آ
P�� ?�d# ?� P4 �? آ�� ��) ان �(�K و�Gك ," ا���P وش �*7ي ؟؟؟ � Cوا

 ?,dه) آ
 .واC ه7 ا�2
 

��8 ��@ ا���
ت � 

ب  
رج ,)���$ ا$4 �" �����K آ�D ��# ������ $4ا "��t�5و . N#(� دار ��7 � ?�K� (:ا �K�اC ان اراد ان �
!!. 
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� :ا4
 ,�ت #�� ��? ا��7
 


ء e:) ا��2
ب ," :�� ا��
G" وا��� ,
���ف :�� ا��
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 �7ر�? ,���:
n / ا "G
% ا�(
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ي رJh ا��*
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��:
n ?4ا Jhر 
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 ..��" ا��)����" 
 
 

*, "G

 ,j ا���J ان ا�2
ب ا�(
دم ," :�� ا����K�
4? و��" اC #; و8Q اراد ان �*�� 
�w(ة و���t�� �t�� ��� �)� ن

�� eي ,�*� (��
(��� ", 

�� �(�E وا5,
رات وآ��6 ," ,)ن ا�����? �> ���اه ..!ا4? 

 

 � واذا ,8ّ ,�$ ر,
ك آ'��? �Dء ��)��47 اذا ��� P�J ان ا�2
ب ,*��) �*7ي ا��*���8 �> 2#
ن ���6 ا���
ت ا��� ��7ز�? و�� ���


ر وا�/ل 7Gل :�
�$#�)N وا��4 وش ����
� �>E�, "�)�� ��4ك وا��h ؟؟؟؟ ه7 �)ور ?���*,
� ?�# "��� 
 


ت ا � ا���8 و����J ,��وف ��
�? ," ا����K? و5 �),�� ,*�(��$ و#
دي ودك ���47" ���? �'�
دي ا�8�2 و,��
����J ,��وف ( واذا ,7  

ص ان �� ه/ا ا���P اF�h ا��2
ب ا��� ���ف �� P�� ��P ,�ّ�" #�� ا8�5 #��= >Dا N�2# �� ا8�5 ا  ( ........ ��# ?��
واذا ,7  

 N� lوا 
 .ا�7ك او ا,$ او ا 7ا4$ او ا 7ا�$  
�� ," ا���  
�)$ 5 �<*��" ا��4(
 

� N;�57اق 4e$ اذا ����� و��t�� 7ة ,��" ا���tة ه/ي ��

ت ا�*��N وا���وا ��
�# ", 
*7ي ا��
ل ا��4 و ار7QآJ ار7QووآJ ار:�47
 F�*ا�. 

 

آ> ��hك او ���8 اي �Dء واP4 ���47 ا�*�F ؟�� ?��Q0? و���� �� F�
����$ و�5���$ و��" ���t ا��$ وا� ��4��47 , "��� 

 
Jweا �� ?�, ?���D "�47�� 
��7*� ?���Q ؟؟؟؟؟ واي J�*, د
*� �� F� ه�k�� 8" ا� $4��47 

 

C �0;اك ا��0?� d� ���Qاذا ا Cذن ا�� N� lوا 
�4
 ��0)��? �� ا�)�4(�
 و��k7$ ا���دوس ا5#�� وأ���ي ," ا��7م وا��� ��nت #�? �
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 أ 7ا��
 أ 7ا��

 
$*�4 ��# ��t�
 أ�4" أ��h ," ا�70ه� واC اذا :

 

 �� #�7ن ," �;��7ن �ِ$ هًn7�
 �'d� ��4 ���ــ? وأر % ," ا���اب و ����
 وأر �4�J ���)ون ,��? أ,
 إذا أ:�(���e ل
�#eا N/



ن ,
��" ا��6ى وا���6ـــ�Dو ?� , ?��q�E)ـ �d ���47 ر �
 

 j��Q 7ا��n 7و� 
���  ���
C أن ا���أة إذا P��n ��ن  �(ً
 آ��6ا 7ف �� J7ال أ�*ــــــ,eآ8 ا ", ��h8 أ� ��
E� ", ��hأ �� أ��4 أ

 رك اC ��$ا��*
ء ���� ا��j��0 آ�? ����d(�ي 4�*�ـ �
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E  ��# F'ه
 أ:) �� "� ?,

 و��" �7م ا�(���J ا���اب واو��J اه�4
س آ��6 ���;ل رو 
�Hن ورا��ر وا�/ل 

 ا���*��� P��Q*)ت و�و�7 

 #" آ�D 8ء �7? آ�D 8ء #" ا���
�? ا��<��N و#�
�� ا���� وا���6? و#" �7ف �(� ��" �)ي اC #; و8Q وراح �*'� 
ه� و:)ه


تا���

��0 و#" ا�<
ص و#" آ8 ا���� 
 


راح ��
,�" ا�
ااااام و����" و�����" ا���y? وا5 ���" ������" ,86 , $4�� ?��
�, $��# 80ّ
ت �7 ����$ ان ��? وا:) ��
���� ?�*��
و�
 Cء ,*80 #�) ا�D 8وأن آ (��# F7ٍل إ5 �)�? ر��� ", ����
�J و��" #�),
 4(7ل �ِ$ ,K�� 7ي*�
, ���0� d� $�4ن ردك أ��� ," ذ��

 اC #; و8Q اه7ن ا��
���" ا��$
 

dمxت ا

دق ,�F ا�<�� ���n F�� ", Cوا 
�4�� ?� j���)ًا أن ��(8 إ�� ,��)ى i � ��8 اC ان ��, Ni7#� ورk7, 7ا ," ��أQأر 
 

C FH
� Jأ 7آ  
  
  
  

٨٨.  (َ�;ِ�َ Pِ�� َء
�ََ�
Pْ�َ َأْ :(َ�ْ#ِ (َ�ْ#ِ 
Wَلُآ�

ُل َوا���َ*
ُء، َ�َ(Qَا��� JَW�َ#َ*� َر8ٌQُ ُ�َ�)�ُث ِ�َ�
 َ�ُ�7ُن َ�ْ�َ�ُ? َوَ�ْ�َ" : َرُ7ِل ا���W�nَ ?ِW ا��Wُ? َ#َ�ْ�ِ? َوَ
Pُ�ْ)ُ�َ ،اْ�َ(7ُْم Wَرم'َ�َ
�َQَِوَ�ْ�َ" َزْو 
��َ�ْ�َ"، ِإ: َأْهِ�ِ?، َأْو َ#َ*� اْ,َ�َأٌة ُ�َ�)�ُث ِ�َ�
 َ�ُ�7ُن َ�ْ�َ�َْ�َ�َ W"�ُW47�ُ�ََن َوِإ�ْ�َ�َ Jْ�ُW4ِإ ،?ِW7َل ا��َ�
 َرُ ?ِWي َوا��


ُس tُ�ْ�َُ�وَن:َ�
َلWَوا�� 
�َ�َ2ِ�َ�َ ،Zِ��ِWEا� �ِ�ْ�َ ��ِ �ٍ4َ
Eَ�ْDَ �َ)ِ�َ ٍن
Eَ�ْDَ 8َ6ْ,ِ $َ�ِ8َ6ْ َذ,ِ Wِ�ن�7�ُ�َا، َ�ْ�َ d�َ  . 


