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�ش�!  م#�م� ا
�ِء ُمَ'�[ٍ� َمTََر .�ِ�'ًaَِت َوا�  

�ب ی�ل c %��c!�ان%... " ���رة 0����" ... ا/	�ب.... ی��; أن ت��ن ت�Q ا��� هdا ا���Sب:�ت% وم��eت% , إe �. ح
� c!�ان% ا��ح���c م; أن ی�ل ��Xأآ/� ب� , %'�ل م?��hا �	�i� �	ـ أن% ی-�ر ب �jًأی kب ن���وم; ا�Sب:�ت ـ وأس/

  .��ج ��دة. �	�#� دش��� ح�ی� ا���� وا
  

�c$ ا'��ى �lیً#� وح�ً�ا '���ار وا�c!�م� آ�ن ا�<$ حً�� آ!� نp��o ون�'n م	% شOن!� �. ذQ شOن آ$ ا�?م!�; ب
��c ا/��ی� �i�م إ. ا�jنeری3 وا���	�دة �c. م�iى ا .. .a��� م!% اeس�/�اد ا!>�Yى أdذQ ا��iى ا

�وى م����. ا�ی;وا�آ��ت�ری�ت ا��:�ب�� ب'� ,%	Vم� ;c r����ى , وا�س�eت c; أه�ا���, م���. ا�ا�':�ی; ب
�ت���ن ا*سSم. , ویdه7 ا�	s وا�ی�ن وا��ى وا:	� وه/�ت ا/��ول'�ل r�!c ا*م�م م��� k�/c[ م?س:. اa: 

�!% دی; أردت S0ح%     rN��	  .أح�ذر أن ت#��c .j% ا
� ـ ت�ریVرش�� ر ���ا9ول ص     م ��i�  . ]31026 ا9س��ذ ا*م�م ـ ا

rه��ی�j�ی� اeس�/�اد وا�i$ وا�o�p وا���ل ا*<�ام��, ح�. أV��ا وه���r ا*ی��ء �V ;م , t/-ی; آ�% ی�إن ا
uم; دون ا r��ری3 إ. أزم� ه�ی� وSvم وح�ب أه��� ��h م	�!�, �  .م���Y; ا�l; اdى ی��$ أ�aم ه�ی� �. ا

  
�درةوب	�-���ب وه�dا ,  أن آ!� ن��� ت�'�� ا'�� وa�$ ا��7 ب���ن وام�� ا#�$ إ. ا�'��ی; واw��ن�x ن/�� ا

 r���c �-�9ن% ان r�	ار م���ا م; وا��c n. ا��hب� . م; آ��� د[ ا�اح�� 0/�. م!-�ر �. ح'$ تOب�; ��ج ��دة ب!#
�م�% ا�!y��1992 ن���/� 25ا-�'��; ی� aى أdوس���و�ن a�$ آ$ م; یp��o م	�r , ] ا�-�ی� �#�ق ا*ن:�ن  ا

'��, أو ی	�#� م; �aی7 أو م; ب	����س. , ذQ 9ن�r إره�ب��ن ب�9<�, إن�r ی����ن ��ً�ا ی��; م#�رc�% ب�:w��ح ا�وب
k����اه�� �$ , ا��ة, "]�Y" وب���	�اء � ]داب ا��ار ت��� �/-c r���c��r ا�:���ی� و�Yو<��c r., وب

p-�م�r ب�$ ا�س���h $N ا��ی'� rوت��ی�� r�/ذی���ی�#�ا��l وح#�ق ا*ن:�ن, واآ r�Nا�cت�� , و�-وش�اr�wN ا

#�$ وت/�ی� ا�iی�� م; ن���c آ��ب ��ذ<� وآ�/�r ا'�ح� ب: , "م; a�$ ��ج ��دة؟" ا	!-�ی� ا
�ت7 �� ا�!c ل�a .�r" ا�� م-�ی�ن ا'�ح ��ت : ( ��دة �. ح'$ تOب�; ��ج " �c. س��� ��yُی .�إن�� ا��ة ا9و. ا

  ). إن:�ن وی:��iن ذQ �. آ��ب
  

rه���ی� ا�ه��� وا�09�� ا����� ا�. �a�hا ���� ح�. j#, ن�ه��c r; <ّ�هr ا�i��~ إ. ا��ی; ا:w�. وا
~/w��c., وا!���i ا�!w#�� ب��>eس. وا��:وا��ه�ر , واj��� ا��ت/Q, ه. ا�c. اsاoN, و�. و<�د ا#�� ا

.�#	�c. وا'�; ا�l!��, ا�i�ة واeن���ر ا	-/. ا���ع م	!. ا�Vت�ن و���ة , و�!Yأ x/iأن .�آ$ هdا �. م-� ا
�رض واح�x!j م�یr ا	dر'�r ب��ح ودی�ن� إیsی� وا*م�م ا�ا�N ا��Z ب; س	� وا	Sم� ا-��. اب; ا�اء ا9ب�ی� وت	

 t�:��م ا9زه� ا��یo.. وم��a ا�س�ل , ا:�� اaى أd�د ا��	. ا��>eب� , وا�ب�$ م� ی�ل ��c% ذQ م; ت!�ع ورح
���'��p-�� م-�, ا �ً�� وإن:�نً���#T اsً��اء وت�T ی��; أن ی��ن �  . وآ$ م

  
�ب ب	� أن ش��ت a�$ ا�ّ�ُ�ء ا�l!��; و9ن ا9r ی7�i ا9r �#� ش��ت ن'� ا9رض a�$ ا�csأح�� م�ه� وم���د " 

�زن�ارp�ر ا��:��ء اj#و; ت��oa ت�Q , ب!'� ا�وا�~ و�c. ا7�h9 ب!'� ا����V;" ���. ا!#�اش. ور<$ ا
� ا'��cن�����-pم-� وش ���V kول أن ی���� آ�ن ب�!!� م; ی���l ب�, ا	�ب��, ا#/��w, ا:�:�� م; ح�#�ت ا*ره

, وم; ی��ول اس�/�ال آ$ ذQ ب�*سSم ا�:�t, ا�!���� ب	/#�ی��� إ. آ$ ا��اث ا*ن:�ن.,  أوس��wا/��, ا*سSم��
�م�j وم	�دی� , ا/��و., ا/�وىh س����ص ا�ی!. وب�اس�w �#% ا#�$ وا�pف إ. أی�ی��<�� س�-#م���; ا
;l���nN إ. أس��� م	��� و��س�ة و; ت�, #��م�س�p; ا/�ی���ت واjًس�ة أی�وم!�� حn , �ن ا*<�ب�ت إe م��ش� و�

�د �. آ$ ش� ب�� ��% ا�ی;��>eا .� ��'�  !.ا*ن:�ن ا
  

�د" ذQ ا�n اdى c $�a!% إن% ��>eأ<� ا %�� OwYب ��% أ<�ان وإن أ�وإن ا*سSم �� ��% وe ی7i أن , " إن أ0
�ری3 ا*سSم. وإن آ�ن �. م:�� اeح���( ی��ن ر<$ دی; أو م�!� ا�ی; �ج إ. م�##�; ���اث وب�ح�X; �. ا



�ری3 وا�	�#�ات ��ریp. ب��ض وح�� وه� ا/�c Z; ا�#�#� وا�	�ف ا	��. �c. ا��ع ا��>eا r�	وم?س:�; 
���#X  ).و; ی�Oت. ذQ إe ب�!�خ �c�. ی'�ق ب�; ا!4 وب�; ت�ر�Y�% وت':��k وتOوی�% , وا

  
� وم; وح� ب�; !�� ب�� �/�pا آ�; ی��V. أ�ح r�:'أن .�c %�اس�a ;�/ح��N��; ب�Oوی�% س#ا!4 وب�; م':�ی% وا

kی�و eس أ�!� ا/ً�w% م	وراء إ0/ , .� r�	Q ا�داء وا�	-7 ووهr اd-!�; ب�م r7 �. ذوات��	وم; اY��#�ا ت��� ا
 ;#����ء �. ا#�]ن ا��یr م	!�ه� ا��	�{ ح�; أن آ��� ا�!Qَ ِإن�َ�� َیpَْ�. ا��َ% َوِمَ; اِdََ�اُنُ% َآِس َوا��َواب[ َوا9َْنَ	�ِم ُمَpْ�oٌ�ِ َأْ

�ء ِإن� ا��َ% sِcَیhَ sٌُ'�ٌر�َ�َ	ُ�ِدkِ اْ/َcِ ;ِْم {  ]�l��ق ]. 28: س�رة ��:وأن آ��� ا�ی; ت�د ب�	!. ا�wیn , آ�� وردت �. ا
 nی�w[َ�َ�َ'#�ُ��ْا ِ�� َوَم{ وا�'#% ب�	!. ا�	�ف �c. ا �ٌ'َNِ�lَ rْ�ُ!ْ]م �ٍaَ�ْ�ِ ]$َنَ'َ� ِم; ُآ eَ�ْ�َ�َ �ًُ�وْا َآ���'ِ!�َ� َآ�َن اُْ�ْ?ِمُ!�َن ِ

َ	��rْ�ُ َیْ�dَُروَنَ rْ�ِ�ْ   ].122ا��ب� [  } ا�[یِ; َوُِ�!dُِروْا aَْ�َمrْ�ُ ِإَذا َرَ<ُ	�ْا ِإَ
  

�س. وأن آ��� r�c ه. آ��� ح�ی�X وأن آ��� �#% أو �#�% r ت�د /	. إe �. ا	-� ا���. ا#�]ن وr ُت	�ف ب�	!�ه� ا
�د��>eوا $#!و�. آ$ ا9ح�ال e ی�<� �. ا!4 وe �. , وذات مj��ن اوروب. وe ت!�c n/w. ا�':�� وا�Oوی$ وا
�ی!. أو یs�i اeرتsاق ب% و!	� إ. ب�ی��� ان ا!#$ وe �. ا�واc. ا����c�V �. ا�ی; ا*سSم. م� ی/�ر اeح��اف ا

�ری3 ب$ ی���%��ریe 3 ی!:3 ا��رات ت��ًم� آ�#% �. أن ی'�� , اj���ن	� -وأن حn ا*ن:�ن �. ا�Q وا���ة ا!/��� ا
 .. .�ل c!% ا*م�م أب� ح�م� ا�sاa ىdr ی!�y" ... ذQ ا�n ا Qی� rr ی/-� ب#. وم;, وم; r ی!�y ام ی/-�, م;  

  " ... �. م��ه�ت ا	�. واSjل
  

�ش�ة وا��:�س� ه. أن% ب	� ا*ره�ب ا'��ى یOت. ن-'% ا��Y وه�� ا*ره��ب ا�:��t م�����; مً	�� ش�/��         /�وا!���i ا
�ب ا��ی��ت وا�ی�#�ا���l و����ع اeس��/�اد              , c!�/�ت�� ب�	� xwh ا�!w#� ا	�ب�� ب�د�N ب�-��       ���م����ی; أه�r ت���� 

  .و�aان�; ا�wارئ 
  

�س�. وا	!�o ا�:����    "  ت�c x!�ان ن-� ح�م� أب� زی�و�. م#�ل ��آ��ر    �:�ب ا*س�Sم اwY"  ,   ی��ة ا9ه��ام�iب
��� وا�������� �� ا���م ا������ ه� ا�ر�� و��	 ا������:   "  ی#�ل1992  ی!�ی�24���  "....إن ا� �وق ��� ا�
  

  :ا�ره�ب ا���ى و��� ا����
�س. وس'�اء ا�و� ا�ی!�� �. م-�ن:��:�TSX م; م��X. ا*سSم ا oaة م�ا�c ل�X�  :د ه!� �c. س/�$ ا
eًی�                  :أو��ب ��. ی!�����ص ب�*�Yان ا�:���; و��. ن��وة م	��ض اp�ز ا�i�ع c; <�اrN ا�� وتx�p  1992 �. م	�ض ا

�ل " ا�و� ا�ی!�� وا�و� ا��ن�� " c!�ان  a./�j��    إنمOم�ن ا�cد � م���د ���. ا!#�اش. آ�ن Sً��c إنs��iًی� م��
   �v��ن��;         ( �Tوت أب��	�س. وe ا��دة م~ ا�:( !" أa��$ وب����ن؟  " وت�c x!�ان ) اdى r ُی	�ف c!% ا	�اء �سSم ا

�نs���i             "  )27/1/1992ا9ه�ام   Sً���c ن����wف ی7�i بX#� أن ا!#�اش�. آ��, ; أ���اه�r آ/��ت آ���� ت��pج م�       , ��ذا ب
              �:�� وهdا ا��:�l$ واce��اء �c. ت�ری3 ا��ام ب�kd ا/��س ب!ا!#�اش�. ا�dى   , أیOم� ا*سSم ب���دة اsور ورم. ا

            s���iن ا*نS��#ی ��'��r إذن ��cوانQ ه�dا    , وV~ رأس% �c. ی�k ه� وزم��% أح��� م��ه� وات���� ب������wY rة م�; أن���� آ�ن�
  ...".ی�ون أن ت	��وا �c. س�	�% وآ�ام�%؟ ام� ی�'��a r��% وت�, ا�rT؟
  

�ر و�0ت ا��یx ( وآ�ن ا��j/. ه� أول �0ت م�ح7 وم/�ر       /Y97     )8/6/1992ا��	���ر ب'�ج ��دة م��دًدا ت���� ا 
�ف وح��. a/�$ أن ت�t�j      , �. ذات م����. ا�ی;  ��Vب� ����ى م�Nاsi�ل ا���N ا��he ن أول �0ت م�ح7 وم/�ر�rT آ

�ء ا#�$ا-�رة م?آً�ا�#' �#c�0رة زا �! �  . ���% ا9م�. �ره�ب وم#�ًم
  

��نً�T:    د�c .�  )  .��ذا ی�dب ا��3؟  "  وت�c x!�ان     )4/11/1992ا9ه� "! ,       ��	�:�r اآ�;   "... آ��7 ا��آ��ر ر�	�x ا
   �� م:�ً�pًم. ش����        , أت-�ر أن ش�Sإس� ��cإن% دا %!c ن����c   و��aSc .��c أآ��X م�;    , ی#�ل c; ن':% وی#��iح����� ب 

   ;���:���3       ... ا*�Yان ا�� آpًأآ; أت-�ر أن ش� r. ی#~ �. ���wY ا�dب ا-�یt وی:���pم م�� ی:��.    م��� ا�sا
���dب ا9س���د ����وی� م#�eت��%   �( <�ی���ة ا9ن/���ء اsiا�Nی��� ���.   و�����ى ا�����Vع أن ا����3 أورد ���. م#���ل ���.    ..." ب

�r ی��; ا���ف إe ت���ی% ����ة              أن م���$ n�'c م?س� ح�sب         )23/8/1992 ��	ً/lو ��N�ا/	���a Z ت�sوج اب!�� <���ا م�
   ����بn م~      ... ا#�م�� ا	�ب�� ب���ی% ر<w�وم; ه!� ی��; ان ن���o م-�ر ��ی� وأآdوب� أش� س�اًدا وت���ب% إ. ح� ا

  )27/5/1992( و��. ی��م   .. !! ا9ول �. ح��� ت��ی% ��ج ��دة وه. أن% زّوج اب!��% م�; اب�; ا:�'�� ا*س��ا��N. ب�-��                 



�ه�ة c; ا'#�� و�c; د           #�م	� اiری� ب���ل ن'� ا��3 �. ن�وة ب!�دى ه��� اa م��ل ��ج ��دة ب	��ة أی��hا $/aاد  . و?��
  ��س/� ه��� أ��lاف ا���ار م	��r ��. ن��وة ن#�ب�� ا��!�س��; ب�*س��!�ری� و��. ن'�� م���Vع ن��وة م	��ض                          ( زآ�ی!��ب

�ن�� و  ��	�ب c; ا��w/~ , )ا*سSم ا�Q م�sى بd... ر��%� ی.%ی.-   .. ا,+��� ���ددوا آ�م أ�اء ا��%�م �%� ا�&%�رج    , . و
 0�  " ... ر��� ی�خه-.. وإن م�هاه

  
� س?ال        !��c tی� Zی���<� ا�	/��ات وسw��� اi� ;c �!�V��<�$؟    : وإذا ت�����ر ب�, ه$ آ�ن ذQ م; ب�ن��م� ا�����j ب

. ه$ آ�ن ذ   ���Q ت�دیً�ا '��ى ا#�$؟ وب ,  ���Y ���م ��Y %!c ل�a ;ه� م .��0 أن ا�sاYز     :" و���iإن�% إنr�j إ�. ا
         ./�j��م ح:; ا	�ص �. �0اc% م~ ا��ش� اp�   , أى أن ا�<$ �cیn و% ب�ع �lی$ ��. �#�% ا#��$        .. ا�jًءل أی�ون�:�

   ����ء ه���ت ا��ری� اdی; <�:�ا أم��م ه�dا اjcى أ��م: ;c �3 ی:���	�ن إ�. ح��یZ ا*ره��ب وإ�. ا���یZ ـ ��.         ه!
�ع c; ا�و� ا�ی!�� ـ c; أن م��� ان�i��ا ُت#:�c r. ح��ی� ا�!�:� دون أن ی�tV  ـ أو e %��c e ی	��ف ـ      '��م	�ض ا

.�ت���ن م!��c d إ�sاب�Z ا9و'  .9ن ا�!�:� ا*نs��iی� م!'-�� c; آ!�:� ب�ب� ا
  

���Xً�T:  ل د ���. ن���وة ا*س������a رة . !�ری�����c �����م  ����#'�ل ) ����ج ����دة  (=  ��c; ا��a %إن�� ": �ی#-��� ا	���ب  ( ش����اؤن
�ل ذ��Q؟  " ... ش����اء) ی#-��� ا*س���ا����N; ( a����. و��a�Sهr ) وا�-���ی�; ��a ;. وأی�����ج ����دة م���� %Oب م��; ,  وس��������

� ش��ً�ا �. ح�ب Yًأ ��#'�% وr ی	�ف أن ���h�  . ... �. ا�ی; �c. ��دة ه� م�67ا*<�ب� ح�. اس��اح ب
  

      .� rرة دراس� وت#�ی��c ر��آ������c .��c 3/�� ا��ازق     )1971ن���/� ( م��i ا��w~  و r���ب ا*سSم وأ�0ل ا��  ,
�م .. وآ�ن ا�!nw ا	��. ی:��c �w. آ$ س�wر ا�راس� وآ�نc x��#� وم'��ة <ً�ا c .ت�� �a 3��  , 1966وآ�ن ا

�رى اdى س�i; ب:�//% Y��� س�!�ات      1992 س!�   وr ن	�ف م�ذا ت��� ح�.    :��رة ان�#$ م; ا'�� ا�c ر��آ� س�ى أن ا
         .#w!ا مdوه ����	�ب�ت% اXوم %��c�V��% م	#$ م�ی! r�س. ا�ا�N و�:�ل �. ن�وة ا*س��!�ری� , إ. ا*سSم اa .�ح " :

   ����iم .�� �wس�� .���c ً�ا����	ب م������ س��!� ( إن ا������a 3 ت�ا<��~ ��c; ا� وآ���ن ا����7 ُت����. ب:���w وآ��Oن  )1951ا�س��
�ه��اء وت����                        ��#ً/l ��ل ی��r ت��ی!��� وت�������-�-�ری3 وا'��� وا�dاآ�ة ا��wa ���!l~ م�; ا�ا�!��h nw م�r وآOن ا

�دة ا	#�$ وا�j���               , ا	-�ر�#و�!% اeن�#�ء وا��'�n اdى ی�/:�ن% م:�ح ا	�r ب�$ وی-��رون ب�س��% ���0ك ا�'��ان 
 r�:ی r  . م!% ح�. م	�r ا9م� ا�آ��ر l% ح:�;و

  
�ورات  �����ب ا��dى ن�:��7 ان��% ���e م��� ی�����% ��V9�. آ��ًب��� �lیً'��� ی!����. 9دب ا����وc!���م� ن����wق إ��. م��j��ن ه��dا ا

�ؤeت أآ�X م�� ی��ى م; إ<�ب�ت:�  .وی��ى م; ا�ی��V اdه!�� وا
  

  oaت� �y��ی�� ن#��ل     , ب�rh ا���ارة .. ح�یZ م; �x�0 �y و�$ , ب�rh ا��ة... وإذا آ�ن �$ درام� م; �!��ن!�� ��. ا
�l�/اس إس��آ �'ًaت وا�� أ<�	�; , ا:Sم Q��c ی� ��ج ��دة ی� م; م!��c مS:  ... وا

  .أم�; ا���ى/ ب#�r ا9س��ذ 
      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �567 م��4ر. م3م� د�  أ8
�iال��ء ب�#'� أه$ ا:!� وم�##� ا��	�, م��Vع زواج ا��	� م; ا��ا�V~ ا'#��� ا�. ش��x ا��� r0�pوت ,

, أ�0ر ���ى �. <�از ا�	/� ب�dه7 ا��	� ا*م�م�� آ:��N مdاه7 أه$ ا:!�, 0��t أن ش�3 ا9زه� م���د ش���ت
�ت ا'#��� ب�; ا:!� , هـ 1378ب�~ ا9ول  ر17و�a �0رت ا'��ى ب��ری3 �Spو�; هkd ا'��ى e ت:��w~ أن ُت�:r ا

�ة ا'�ی#�; ح�. ا�نcد �� ت�Q ا'��ى , ةا��	� 9ن <dوره� �aی�� وب���a وe یsال ی!�$ م!���� �T?م; ان ت n�cوه. أ
�  :ا�. أ�0ره� ا��3 م���د ش���ت ون-�

  
�� ���ى ا���� ����ت:  

 .��م~ ا9زه�اi0�ح7 ا'���j ا9س��ذ ا9آ/� ا��3 م���د ش���ت ش�3 ا ��. شOن <�از ا�	/� ب�dه7 . أ�0ره
  .ا��	� ا*م�م��



%���j' $�a:  
�دات% وم	�مSت% �c. و<% 0��t أن ی#�� أح� ا�dاه7 ا9رب	� /c ~#ت .� r�:��س ی�ى أن% ی�c 7i. ا!إن ب	M ا

��$ ت�ا�#�ن ���j���c r. هdا ا�/�أ �c. إaSl% , 7 ا��	� ا*م�م�� وe ا��	� اsی�ی�ا�	�و�� و�� م; ب�!�� مdه
SًXی� م��c �!Teم�� ا�  :���!	�ن ت#��� مdه7 ا��	� ا*م

%���j� ب�>O�:  
 أى ـ إن ا*سSم e ی�<�c 7. أح� م; أت/�c% ات/�ع مdه7 م	�; ب$ ن#�ل إن �$ م:�r ا�n �. أن ی#�� ب�دئ ذى ب�ء1

��0 و�; aّ�� مdهً/� م; هkd ا�dاه7 أن ی!�#$ p� وا��ون� أح��م�� �. آ�/�� ا�ً��0 Sً#ن ��#!�مdه7 م; ا�dاه7 ا
Q  .إ. k��h ـ أى مdه7 آ�ن ـ وe ح�ج ��c% �. ش� م; ذ

2�cًب% ش� �/	�� ��cی� مdه7 ی�iز ا!Teم�� ا� آ:��N مdاه7 أه$ ـ أن مdه7 اi	'�ی� ا�	�وف ب�dه7 ا��	� ا*م
�!:  .ا

Q�dاه7 م	�!�, ��!/�. ��:���; أن ی	���ا ذ n�� آ�ن دی; اu وم� آ�نx ش�ی	�% , وأن ی��p-�ا م; ا	-/�� ب��� ا��
kdم .�c ه7 أو م#-�رةd��د , ب��ب	� ��>eوا �y!� Sًأه �� ;�. ی�iز ��$ مi���ون م#/��ن c!� اu ت	��

�مSت, � ی#�رون% �. �#��rت#���هr وا	�$ ب�	��دات وا/	  .وe ��ق �. ذQ ب�; ا
.�#�ح� ا	Sم� ا��i$ ا9س��ذ م��� ت#. ا�:0�ح7 ا ��:  :ا

��c ا�#�ی7 ب�; ا�dاه7 ا*سSم���i�م 	  :ا:��ت�� ا
�N. م; ا', سSم r���c ورح��%jب�م ����c ~aب-�رة م� r��ح���ى ا�. أ�0رت�� �. أم� ب	� ��:�ن. أن أب	Z إ. س�

 �شOن <�از ا�	/� ب�dه7 ا��	� ا*م�م�� را<ً�� أن ت�'�yه� �. سSiت دار ا�#�ی7 ب�; ا�dاه7 ا*سSم/� ا�. أس��!
uورح�� ا r�:�c مS:� وا�����#�n رس uا �  .م	�r �. تOس�:�� وو�#!

�م~ ا9زه� i  ش�3 ا
�ب~ ��c م; ش�� رب�~ ا9ول :  .هـ1378ا

  
�$ n�c .�c ا-�اع ا'#�. ا�dه/. ب�; أه$ ا:!� وا��	� ه� م� أح�T% م#�ل ��آ��ر ��ج ��دة ب�Oن زواج �وا

�	��وم~ أن , وإن�� اآ�'. ب�*ش�رة إ. أن ��یً#� م; ا�:���; ی#�ل ب% وی:��ل �c. <�ازk, وه� r ی#$ بOن% حSل, ا
��iما�آ��ر ��ج ��دة r ی#$ ش�ً�� <�یً�ا أو ش��ی3 أس���c xc% ب��ً�� مeً��i إe أن أSaم Y-�% م; ا� , rوه

�'�<��ا ب% ی���ث c; ا���Vع ح�یZ ا'#�% , یy!�ن% ی���r �. م��Vع زواج ا��	� م; م�a	% آ�o#X وس��س.
4-p���وای�ت م; ه!� وم; ه!�ك شOن ا, ا�r ا�i��� وی�د r���c ی'!� ا9د� وی����� وی'�4 ا9س�ن�� ویOت. ب�	

�ب , و�� آ�ن ذ� Q	Sً, ا��/�� �. ا��ی	����رئ �dا ا#  ".زواج ا��	�" وه� م� ی��y% ا
  

�ت ا'#��� ب�; أه$ " زواج ا��	�" �c. أن ا�آ��ر ��ج ��دة �. آ��ب% �Sp�� �#� ب	��% ا�sی� وا	��n ب!�>�e ی'
�	���رم� �. ح�ار <�. وإن�� ی���s ��ق ذQ ب��sة ��ی�, ا:!� وا-�م�ة واi�ت ا'#��� ا�Spة وه. أن% 0�غ ت�Q ا

�cً�!aإ �Xت/�و أآ r-p��رئ ب��i ا�Yى #�رئ ��<� ا#��i ح�. إذا أa!~ ا�وه�dا یy$ , ی#�رع ب% آ$ Y r-Y-�% ب
�رئ ی�Oر<t ب�; أه$ ا:!� وأه$ ا��	� �. م/�راة c#��� �#��� ح��� ت:���ذ ��c% إ. ن�#�با���ی� ا .  

  
���Sp�ب�ت ا'#��� ا���0��h <�ی�ة وم/���ة �. ا ~jی Qdوه� ب , .�c ف�a��دى م; ا	�رئ ا�o#X ا#ت��; ا

���#c راة��ء ب	� أن تsی$ c!% ا�ه/� ون#!	% بOن% ی��ه� م/�#'�ت ا�S�Yوا ��, e ت��p م; �lا�� وdcوب�, ا9د� ا�09
�ت ا�09�� م; ت	#��ات�� و�0ام���وب��Q ا�wی#� ا�/���ة اc�V��� ا�آ��ر ��ج ��دة ت��p. ا�c��اب .� , t/-وت

~��i�ت ا�09�� rT ی-���� �. , �. م�!�ول اc�V��o أن ی�rj أوeً ت�Q ا?��c. أن هkd ا�wی#� ت:��sم م; ا
~Nاب راd> �0�  ..!!.���� ��h ��ج ��دة وe أc�#� أن احً�ا �. c-�ن� �a أوت. هkd ا, أس��ب ح�یZ م	

  
�ب��o �. هdا ا?���ء, وه!�ك م�sة أ�Yى �#'�دeً , وه� م�sة ; ت	7i أحً�ا م; اc ن�وه� أن ا�آ��ر ��ج ��دة آ

�	���ورة ب�; �#��ء ا:!� وا��و�. ��ja آ�kd ح�; , ��ت. بOد� آ$ ��یn وr ی�<t أح�ه� �c. ا��Y, �. إ<�اء ا
�	�د ا��; ت�V. ا���w;, دل وت!#$ أد� آ$ ��یn ب�ون ت��sت��sم ا Qى ی�ی� , ��نd�ی� ا���رئ ا#و; ت�V. س�ى ا

 ��c�Vد وم��iع �. ت�V��7 .. أن ی�	�ف �c. ا�lو �a Q�t ا�آ��ر ��ج ��دة ا���Vع وت�آ% م'��ًحdوب
rس���$ ا���ء ب�#'�ر ح'�y��r أآO� �Xآ�X, اTأ Qdوب.  

  
c Zی���ء وس�ح�ت إن ا�#'�دات ا�dه/�� �. م�7 ا��>eةا ���#'� م; ا#-o ا��ب. ب�9د� اcًن� �	��; زواج ا

  .�#�... ا�iل 



  

  أح�� 0/�. م!-�ر: دآ��ر
�ه�ة دی:�/� #  1992ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ت7�  م#�م� ا
 

a ���0ی ��Vوا ��!�cأن أب�أ أ $/...  
����  �	��sواج ا ��cدا x:...  
����  %��c �  ...و:x م�ا�ً#
���� ;���:��ت أس�ت. وب!�ت ا!/�بSً ب% a x:  ...و

r�	�l~ �. اSpف , ��� أن� إe م:�r یi��� �. دی!% �ی!%, و:x أدc. ا'#% وا�/�� �. اa .-pرأى ش .dا ���� 
�	���!. أدc, ح�ل ا�Yأى ا��وم!d , وأدc. ا#�رة �c. بdل ا��i �. ا#�اءة واSleع, . ا9م�ن� �. �cض ا�أى وا

�ب���ء c; س/7 آ��ب�%, أ�a ;c x!�cب �0ور هdا اa�09م; ا ~w#!ی e ال?:�رئ أن ی:��~ إ. , وا#وم; حn ا
  ...ا*<�ب� 

  
�����ب �س/�ب ا��#� آ�/x هdا ا..  

eًأو:�#�#�� ا�?م; ا�V  ,�Yأى ا���	�ف �c. ا�أى وا�وe ی��ن , وا�wیn ا-��t إ. ا�#�#� eب� وأن ی�� ب
��N م; ا/�ء �!� �jًأو ر� ����c ءS	�أو اس �أبً�ا بw�� ]راء ا��Yی; أو ت:'���� أو ا��وب م; م�ا<���� إم� <�Sً ب�

...  
  

��نً�T:ی� ـ �. ت#�ی���'� ا!-N�-Y إن أس�أ n�w�-�اب ا��د ب#�ceا .� $X��ت , ى ـ تS�-'وع وت�'ح�. �. ��وع ا
�د هdا شOن% eب� وأن ی!	�� �. ن���i م!w#��,  ا�'-�Sت#�cوا ,��; یp��o م	! n�w�Owp ا��د ب#�ceوه. ا , �أم

 �!-N�-Y ی� ( أس�أ���'��k) اiتeدى ا�وe , � أس��ب!� �. ا�'���ح�e Z س/�$ ��#�#� �h, ��. أس��ب ا�'��� أح
� وSً#c  و أس�ن��, اح��ام 9س��ب ا��Yی;iً�!م r��د بOن #�cا eن!��, و ��ی!� ه� م ��!��وا	#$ �. م'��م!� ه� , �

� , م� ن	#$!iN�� ون�!i�!وم ��ب �. مi��% م��و� ���ی� وت'���ی� .. وا9س�ن�� �. ت-�رن� ه. م� ی:�ن� أ���رن��وا
�رئ, ��ًم�مp��'� ت#� �.ا'�� وا�'���, وه� م� س����'% ا!i�!م OwY %SY ;م o��ی� %�	  .. و

  
�Xً�T: %V�	ى یdr ن	�ف ب	� آ�o نp��o ـ وا��ار ا � ی	�a .!/iل -�یsc nیs ـ آ�Xً�ا م� ن	�ف آ�o ن�'n ب�� أن!

$�/:�ب م��و� �. هdا ا��r ن	��% ون�	��%, ا�  ... ب	� وا<���د �. اآ���ف م
  

�x ن':. وان� أ<��� �. ا#�اءة ح�ل ا���Vع 	�ة س!�ات ـ آ�o ت��p م��/�!� ا�ی!�� وا'��ی� م; :رابً	Oس � آ�Xً�ا م
��ت ا�س�� ���ًی� و�#�ً�c�V���ل هkd اXأم ,���. ا�xa اdى ت���� ��% , ر�wY rhرت�� وآ�Xة وn�c اSpف ح�

�ل, 	��%م��/�ت!� ب��dc ;c 7اب ا#/� ون>�, وأح�دیZ ا��c �jp% ا:Sم, وأو0�ف ا���ى ا�!��y, و��!� ا�:�3 ا
r�/ن وم�ات�ii!��, وأح�ال ا��د , وح�r زواج ا*ن:. ب#�cا rس�� eأ�0$ �#% و eو ��N$ وراءهl e .�إ. ]�Y ا��7 ا

�, وe ان'��ح ذه;�ًN�a %/:ًءا م; ��اغ أحs> �:ب ی����#�اء , �% <�� ی:��nو	, و	$ هdا ا Qوإن آ�ن ا���c r. ذ
...  
  

��مً:Y:��رئ آ�� ح�ث . أح��ًن#��,  آ�Xً�ا م� ی��ث aًد�0 kا ���اdض رأى ه�	�وه� ی: ,�#ًTم� kورأى ذاك ���ا , rT
�ن. ��:��:Q ب%X� �, ��% ا9م�رأن ی-$ إ. م�oa ت��/% ��c% , ی	�د �أى <�ی� �ول ��#�!~ ب% rT ی#�أ رأًی� م	�آً:



ه7 أن!. ا<���ت ��:/�% , وی�i ن':% �. م!w#� ش���N ب�; ا�$ وا��م� و�. مX$ هkd ا��اoa آ!x أسOل ن':.
eًSع؟ , ح�/�  ...أآ$ حSل وا<7 ا

��wY ب$, أح:7 أن% س?ال�#�� أن مX$ هdا ا:?ال ی7i أe , وأ�wY م� ��% أن% ی�wح ا:?ال ا	�:. �. اjًوأح:7 أی
�دم, ���ًم� أو ح�Nً�ایy$ مa ب��� ��رئ c!�اًن#ی-/t مX$ , وب��� �cض أ0$ اSpف و]راء ا�p��'�;, و:�ف یk�i ا

nw!م eو %� م; ا��ف ا'��ى e م/�ر cًال ن�?:ً�� ب��� , هdا ا#w!وم ��ب یOت. م/�ًرا ت��ًم���ب هdا ا#cب�� أن% �. أ
Qرئ س�ف ی!��$ ب, ش�#��N ب#�ر م� ان��$ ذه!.وم� أح:7 إe أن ا�!�#�م�ت وا�, ب#�ر م� اش�	$, ب$ ا9دق أن أ�aل, 

  ...وهd ا�/�ر وح�k ی�'�!. 
  

�  : ت:�!� إ. أس/�ب �cة) زواج ا��	� (  إن �wYرة ��ja :س�دًس
1. �0��د م	��>e �>��  , مOزق ا
�دات c-�ر س�ب#� .2��>e د�  , �wYرة اeس�!
  , ون م�ا<	�مOزق ا��cة �	�دة إ. اdiور د .3
4.  �  , �. c-�ر x�Y) ا�c �!i. ا9رض ( وهr ا��ت�ب�
5. $#	�ل ا�cدون إ k4 وح�!  , مOزق اس����م ا
��0ة .6	��م ب�; ا�09�� وا-'�9و. ن#$, مOزق ا� , �� ;��ن�� c#$ وت���n ب�!��� وارد وم��; Xوا

.aSق ���ى أو   ��� ان�Sم; ان� kن�ا�  ,�. v$ م
  ,�د إ�% ت#��r ن-�ص ا:; �c. أس�س ا:!� و�� ا��;ا�Oزق اdى ی# .7
�N$ ُیi!. س�ى ت�sق ا-'�ف .8l دون ;���:��تn اSpف وت�S. , ا9س. Spف ا �ودون م��و

  ,أس/�ب%
�ه$ م; ا'�ی#�; .9i��ع ا�#�#� ب�; ا�i$ وا���i$ وا�V,  
�Ma ب�; ��ja ���اه� ا*ب�ح� ومj��ن�� ا��ی� وب�; ا .10!��ی� ت�-$ ب��مOزق اja .� ى�Yدات أ���> ,

�م, ���اه� ا#�� ومj��ن�� ا���د�p�رئ م!d ا/�ء وح�. ا#وأن ت��X , وه� مOزق e ب� وأن ی��$ ذه; ا
��یj#�آ$ وا���ب آ$ هkd ا��زق وا��ون��k , ��ن آ��ب�% ت-/t وا<ً/� وم:����, ا#��j وی�wح ا

�تe 7ب�  ...� وأن ی'. ب�� م��� آ�نx ا	�ا7a ی-/�V tورة وأم�ن� �. n!c ا
  

;��N�:��, و	�. م�wj إ. أن أ�c ��c. م:�م~ ا#�اء م�ة أ�Yى م� ب�أت ب% هkd ا�#�م�, وأ�Yً�ا 	�. أ</�c x. ا
. أن ُأk��c أo م�ة �c9ت%  tُأت� �  ...و

� واV�� �0ی��  �����!�cأن أب�أ أ $/a...  
����  �	��sواج ا ��cدا x:...  
� ��c% و:x م�ا ����#ً�...  
���� ;���:��ت أس�ت. وب!�ت ا!/�بSً ب% a x:  ...و
�ء ا��Yی;... و:x م:�	ً�ا V��م; أ<$ إس ���. آ��ت7 م; أ<$ , �. ن'� ا�xa أن أl�� حً#��:�أو أن أت!�� 
�ء ا��Yی; Vإر  ...  

  
 �-#  ...واu وا�n م; وراء ا

م-� ا�iی�ة ـ 
6 �w:h1990 أ    

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



�ب ا9ول /  ا

����  زواج ا�

  �. ا:!� وا#�]ن
  ..."س�ى ا��	� , rTُ أَحّ�% rT حّ�م%, e أr�c ش�ً�� َأحّ�% ا��% rTُ حّ�م%" 
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  ا� 4> ا;ول

�!:  زواج ا��	� ون-�ص ا
  

  م3م� ا� 4>
� أرa!. وأره#!. مX$ هdا ا���Vعcً�Vم� x��c ��رئ أن!. x��v أ�aأ c!%, م#�وأح�ول آ��ب�% , وح:/. أن أذآ� 

x/�آ ��دة e أآ��TST , 7 أ�cام آ�م�� و�. آ$ م�ة آ!x أمsق مc .!أن rhة �. ذه!.ر��'وس��c ,  إe ب	� أن تp��� ا
�!. هkd ا��ة آ!x أبّ�ل وأ��h, وی-	�c 7ّ. أن أبّ�ل آ��� واح�ة, أن أV~ ا#�r �. ی�ى ی!��. ا9م� , ��cق وأsوأم

�ب� وأب��� وأن� أ�aأ���<sًا c, وأت	7i �. آ$ ا9ح�ال, وأن�cs وأن� أآ�7, اc x; وآc r/�ت ic ;c/. ب�:�ؤeت م� ز
�  ,إ<�ب��

�ب$ �ه��لa ��h وه� �Yف ا��w  , آ�o أه�$ آ$ �lف م� أوردk ا
;�'�p���N دون ت�	; �. ح�i ا�!  , وآ�o ارت�jا 9ن':�r أن ی-��ا إ. ا

�تc�V��r ی��a'�ا آ�Xً�ا أم�م م��Vع م; أ�wY ا oوآ� ,  
�r بsواج ا��	� ��wYة�/a تeeأن د rرهdc ن�  , وه$ آ

�ء9ن�� e ت�#'�k م!�r م; اح��ام !-�ص وردت �. آ�7 ا:!� و�. ت'�س�� ا#�]ن و�. أ�aال آ/�ر ا!'�سn م~ م� أ!� ,  



7	0 ;�����رئ إن , ب$ م�oa آ�ت7 هkd ا:�wر, و�� م�r�'a وح�هr, وأن م�r�'a �. ا#� م�oa اjًوه� أی
�� 9ن أ0	7 م� ی�� ب% 0�ح7 ا'�� أو ا�, اس���$ �aاءة ا���Vع �'��� أن ی��o أن م� ی�	�ol م	% و<�انً�
�jورة ه� ا-�اب��ل, �#� ی��ن وe �aی��ن, ب!���0 إذا آ�ن �ى ا�wف , وأن ا-�اب ا�n�w أح��ًن� c:�� اY

Q��ی!� م; ا �  .وk�!c م; ا��i ب#�ر م� c!�ن� م; Scم�ت اeس�'��م, ا��Y م; ا�!nw ب#�ر م
  

 �� ن�yً�ا �. ��ja �#��� أ�Yى�� ا9م� ... ح:ً!�, أم� �م أو ت:�ؤل ب#�ر م� ه� أم� ت���� �ی��V ذه!�� م� أv; أن 
�ن أش� اYe�Sف'��pار م��� ا��w�,  
:!� ت�ى أن ا��	� ُح�مx إ. ا9ب���,  
  ,وا��	� ت�ى أن ا��	� حSل إ. ا9ب�

  ,� وت'�س��وا:!� ت:�!� إ. م�ا<	�� ا�	���ة م; 0��ح وس!; وم:�ن�
�در-�� ب�eس�!�د إ. ن'� ا�iiة ح�a اض�	�اس .� ���, وا��	� ت/jًأی ��د �c. أح�دیZ واردة �����ceوا,  

�ن ی�����ن إ. ن'� ا�ی�ت ا#�]ن����w�, وا#ً�wم n'�ت e#. أبً�ا و�ت� e تee':��ات ود�ب ��ن م!�>�pی ���!�ب$ , 
  , وی�pج ذاك ب!#�M ت':��k هdا وب:!�k ,kی�pج هdا ب	�� م� ی�pج ذاك وی?آ�

r ت�; �� ب$ آOن����c م�دود �Q أن�� ب�ای�% وأن� x/Xی �Yف ا��w��ف ��ذا بw�� ن��ی� ا�!y�� %�i�ف ی�#. ب�l $وآ,  
%��c رد e %نOوآ Q  , وآ$  رأى �$ �lف م��� ب��x و<�ه�% % رد ی/�و 

�هs وإذا ب�حj% م��;> %��c د��  , ��ذا ب
  .وإذا بQ ب	� ��cات ا�راء وا�دود ت	�د إ. ن#�w ا/�ء م; <�ی�

  
�رئ أآ�X م; ذQ؟#  , م� اdى یw�~ ��% ا

%�� Qش e ء��ش أن�� ب�#!ب�!�� ی�ى ا�wف ا��Y أن�� زواج e , وه$ ه!�ك أم�~ م; م!���ja ��a ی�ى أح� ��l. ا
  , ش/�� ��%

�رئ إ. ح�i هdا اa�!~ ب#, rT إذا ب�dا ی�د �c. ذاك وم	% حrT ,n إذا اس��~ إ. ح�i ذاك و<�ه� م#!	�, ����ذا اس��~ ا
n% ح	ا ومd#� ه�اك ی!dذا ب�� ,%!c .�pوت e!~ ب�أى إ�ی# eو %!c ~>وت�ا eار إ�a .�رئ إ#وe ی-$ , وه�dا e ی-$ ا
�ی� إe إ. م� ب�أ ب%�!�ع, �. ا!�aا ;c ء��عوهdا ی�اk زواً<, هdا ی�اk ب�!aإ ;c %�iض ح�	وی ��رئ إe أن , #وم� �c. ا

�ر�p�0ی;, ی�	��ر, �� آ�� ی#�ل أح� ا�	�اء ا!�ر, م� ب�; اi!� وا��Yر وا���Yب$ ب�; ا,  
;yن ��ر�c k. م��Yا .� �N��ب	�; �a , وه� ح��ب� وأN�� ا�-��� إن ر�M زواج ا��	� ��i�% أن <�ً	� م; آ/�ر ا

k�jر� ,/cو ��c r�!ب��ومs��	. واب; ح!/$ وزی�, واN9�� اp�:�, �اu ب; ا�Q وا�  ,و��hهr آ��X, أب� ح!�'� وم
$l�/  ,وم� أv; أن ه?eء یi��	�ن OwY .�c أو ی!�-�ون 

k�0و��ب	�; �a ن��ب� وا�-�س , وه� إن a/$ بsواج ا��	� ��i�% أن <�ً	� ]�Y م; آ/�ر ا/c ;ب uا�/c r�!م , uا�/c
�دة, واب; <�ی�, وأبّ. ب; آ	7, دب; م:	��aب; </��, و ��	7�ّ, وس:��دق, وس	� ب; ا-وب�a. اN9�� , وا*م�م <	'� ا

��Xآ rه��hو ��c .!T*ا,  
$l�/� یi��	�ن OwY .�c أو ی!�-�ون jًء أیe?أن ه ;vأ �  ,وم
�ًراXع م�V��� ا9ی�م؟؟؟, Spفب$ م�Xً�ا �, وأ7�h اy; ان ا�a u اراد ب�ح��% أن یy$ هdا ا! ����� رب�� آ�'��.  

  
�ب���. وأن� أآ�7 هdا ا���Vع أن أم�رس ت�iب� <�ی�ة �. ا �wY �#�رئ م	. وم~ ��l. ا��ار, #, أش�ك ���� ا

�ورة���ر اlإ ;c 7ت���رئ وe ا#�� م; SYل ��l. , ب��e Z ی��7 ا Q�ت7 ح�; ی�	� ب�jورة ذ�وب��Z ی��Y$ ا
�م,ا��ار�p�رئ م!d ا/�ای� وح�. ا#Z م:�#$ ی�ا7a ا��ار ا�ا�N وe ت�'$ c %!�c; ا�T ف�w% آ�ل 0'SY ;ب$ م ,  

$�����رآ� م!d ا/�ء �. �0��h م!�� ا	�ض وا����رئ ���ار م	. و#وه� م!�� �hی�c , 7. أم$ أن ی�:~ �0ر ا
0�ص) �� اس�( اس��ش�ت ��% بOس��ب ا�س�م�; ح�; ی�wpن م� ی:��ن �#�r ا�rT ی�j'�ن ا9�ان ب	� ذQ , ب

 �rT م�. تOت. ا��i , أن!. ت-�رت آ�o س��ور ا��ار وم; اdى س�/�أ وآ�o س���ن ا�د) ب�eس��� ( وأa-� ه!
� إ. ح�i <�ی�ة ���c د��� وآ�o ی#�د ا��  .وه�dا, ا

  
k�w/~ آ��ب� , وم� إن ش�xc �. ت��ی; ا��ح�, وأآ�X م; هdا �#� آ�/x مp�-ً�ا �dا ا�-�ر ح�. e أن:�وأa-� ب

k�yن ��>� %V�c �!c ف�l $ن�� آ�ح�. وا<�x م���� 0	/� ت��X$ �. أن ب	M ا9س�ن�� مX$ ا9ح�دیZ ا!/�ی� , أس
 ,ی��; أن ت��$ م:�ح� واس	� SYل �cض ا�أى, أو ا�':��ات ا#�]ن�� أو ا�راء ا'#���, ا�اردة �. م-�در م�	�دة

�Xأآ e �#ً�Tت� �� و���ارk, و��ن��j	ل ب�w �jًأی �i��ة , ونd�رئ #� ب�; س�wر ا��ار ی?دى إ. �#� ا�	Vن و��
M�#!�ب	� ���i وا��i ا���ب سSس� ا	�ض وس��c إی#�c%, ا�hآ�ات , وd�. أن أآ�7 ا9س�ن�� �. ا �wY �aو



�ت, ا�':��ی��'-�ی� ا'-$ ب	� ت��م% ��<�ت�� س�/�	� c; , ��<�ت�� س�ف ت/��~ م:�ح� ا�! �و���ت �. ن#��
�ق�:. أن أ�	$ ش�ً�� ]�Y, ا �wY ���ا��Y وأa-� ب�� wa~ ا��ار ���� ی�/% اeس��اح�, وه!�rT , وه� م� أس���% ب

�رئ أن ی�ا<	�� إذا أراد#�أو أن ی	/�ه� , ا��ا��Y بdآ� أس�ن�� ا���w; م~ ت���s آ��ب��� ب�p مp��o ی��Z ی��; 
  ,م:���Sً ا��ار إذا ش�ء

  
� �. ا�#�م�!�lأ ��/�ء �. ش�ق, e شQ أن! �!�i	�رئ ی�#� م!% eس�	�اض ح�i , وe شQ أن اaًش� $aأ �!: �وe شQ أن!

;���w  :ا
  

***********************  

  �<ال و ��اب
  .م� ه� زواج ا��	�؟ 

��اV. ) م�� ( م#�ب$ أ<�  ) زواج م?xa( ه� زواج 9<$ �  ).و� آ�ن �j/a م; ت�� أو م; دn�a ( ُی�'��c n% ب
  

  .م�ذا ی��ث إذا ان��. ا9<$؟ 
  .ب��� Slقی!��. اsواج 

  
�<$؟  .-aك ح� أدن. أو أ�  .وه$ ه!

e ,ت�c�  .س!� أو س!�ات, ش�ً�ا أو ش��ًرا, ی�ًم� أو أی�ًم�, �#� ی��ن ا9<$ س��c أو س
  

   .!:7؟ه$ یx/X ب�dا اsواج ا
r	ء, ن�� , یx/X ب% ن:7 ا9ب!jًأی r�Tوم��ا...  
  

  .وه$ ت�ث اsو<�؟ 
e , واجs  ...إe إذا اش��xl ذc Q; ا
  

  .ه$ ت:��n اsو<� ن'#�؟ 
e ,واجs  .إe إذا اش��xl ذc Q!� ا
  

  . وه$ زواج ا��	� م��د ب	�د؟ 
e , ت��� م��ًدا ب	�د ب	�� اsواج ا�اrN ا���د بOرب~ زو<...   
  

  .م� م	!. هdا؟ 
k�ّ��� , أن% e ح� 	�د زو<�ت ا��	�: م	!�ِ��	� تOآ�ً�ا �  ...و�a روى c; اب; <�ی� �#�% م�� ا���� أن تsوج ش/	�; ب

  

  .وه$ ی�iز ت�iی� ا��ة ب	� ان���ء اi$؟ 
r	ن , $��� �>�� دون ح�N�  ..ی�iز ت�iی� ا��ة م�ة وم�ات ب	� ان��
  

  .وآ�o ی!	#� اsواج؟ 
  ) ...زو<�Q أو أن���Q أو م�	�Q ن':. (  تdآ�k اsو<� ب�'  م; �TST!	#� اsواج ی



  
  .وه$ sواج ا��	� أح��م ت'-���� أ�Yى؟ 

r	ن ,.	��� �. م�ا<~ ا'#% ا���رئ ا�<�ع إ#sواج ا��	� أح��م ت'-���� أ�Yى ی:��w~ ا .  
  

  .م�ه. ا��ا<~ ا��	��؟ 
�  :ا��ا<~ ا��	�� م�	�دة وم!�

�سr ـ دار ا�V9اء ـ ب��وت �#��~ �. �#% ا*م�م�� ���3 أب� ا!  .ا�p�-� ا
� �	���ت ـ : إسSم!� �. ا����n ب�; ا:!� واc�/w�� .��c9. ـ م?س:� ا	ا����آ��ر م-w'. ا

  .ب��وت
� ~����ن. ـ ب��وت: روح ا!/����c 3/�ا% ن	�� ـ دار ا'�� ا.  
�ت ـ ب��وت�م�م ا:�� م�: ن#M ا�ش�	� �c�/w�� .��c9م�. ـ م?س:� ا�	  .:; ا
�م�م c/� ا�:�; ا��س� ـ دار Scء ا�ی; ـ ب��وت: ا��ا<	�ت �.  

 �     ون�0. ب#�اءة ا��7 اSXث ا��Y9ة :	� ا	�r وو�Vح ا	�ض وب�hS ا9س��ب واc��ال ا�!�� وه. م; اهr م
  . اس�!�ن� إ�% م; م�ا<~

  
  .م� م	!. م�س/n؟ 

Y�:� ( م#�ب$ م/�� م	�; , )س��c مSًX ( ب	#� زواج م��د ا��ة , أن ا�:�r ی:��w~ أن ی�sوج م:��� أو آ��ب��: 	!�kم
 SًXت م���!> (.�c ن�  .ان��. ا9م� ب��� Slق, ��ذا ان��x ا��ة, ی�'#

  

***********************  

��  وی6أ ا��5ار ا���� ا�?�
    

 ]1[   
  :وی�ددون, ی�ی�r �. س	�دة و�lب أأه$ ا:!�ه!� ی'�ك  
u ����ل, اX�� �. ح�<� إ. ح�ار وأdY ورد, ی�'�!� هdا ا!:�9م� أوtV م; أن ُی!��a, و�,  

�a$ أن م�س/n ی��; أن ی��ن زواً<�؟c -�ر�ه$ ی ,  
  وه$ ی#/$ أح� ان ی��ث هdا eب!�% أو أY�% أو �aی/�%؟ 

� و0!�#c �!����Nن�هdا �� زواً<� إe إذا أ�V �  ... ب��ء , ب��ء, هdا ب��ء, �درن
  

� �	��  :���د ا
�رات T#���, ی?س'!� أن ن/�أ ا��ار هkd ا/�ای�/c أو �c��9م� �� أم� �cاol أو م�� , �cا�aب$ ه� أم� ن-�ص و

�nN وأح��م دی;Tوو ,�#� �!����	� بOن�� ب��ء e ی:� إ r�'0ا*, وو .� 9ن% ی:� إjًأی r��سSم اdى ن�/	% ب$ ی:� إ
�	ً��> ,$/:  .وإن اY��x' ب!� ا

�ب��-�ء, إن�r أول م; ی	�r أن ا��	� �a ُاب����c .� x ا�س�ل وم�رس�� ا�/�  .��$ ی�iز ب	� ذQ أن ت-'�ه� ب
���#'� �. اح��م�r ا��  ,�cدوا إ. م�ا<	�r ا�. ت:�!�ون إ
�رى و0��t م:�r وس!; اب. داود وp/Q وم:!� �cدوا إ. 0��t ا��N. وا��مdى وا�ارم. وم�Ol م:!اب; م�<% وا

  , اب; ح!/$
� بOن ا�س�ل �a اح$ ا��	� �. ح��ت%#ً�Tت� �	ً��> �  , وس�ف ت�iون ���

�ب� م�رس�ه� ب�Y-� م; ا�س�ل�-  , وأن ب	M ا
Zدی����ة �c. أن ا�س�ل �a أح���, وأن ا9حj�م �	��� �. ت��یr ا��  ... م; a/$ ح�. ا�. ت:�!�ون إ

  



**************  

 ]2[   
  

 �!:  :���د ا
Zم; ح�ی �Xأآ .� rی������ة �c. اj�م; زم; , ب$ م �Xو�. أآ...  

  
� �	��  :���د ا

�� مً	���c n'�ن�د أن ن .� م� ی7i أن وه. ان زواج ا��	� �a أح$ �. ��c ا�س�ل وه�, هdا ی?آ� ا�#�#� ا9و. ا
r:ح .� ی�X$ ن�ً�� c; م��رس� , ن!��. ��% إ��ه��� وأن ت��یr ا�س�ل iإن ب	r�j یdآ� أن ا��	� آ�نx م; أن��� ا

�ه�. وه� م� ی�!�Ma م~ م� تdآ�ون% ا�ن> OwY , ;م �Xن وأآ�9ن ا�س�ل �a ح�م�� آ�� تx/X ا9ح�دیZ �. أآ�X م; م�
�c �0!�م� ی���ر ا���یr,  وe ی	#$ أن ی�ّ�م ا�س�ل أمً�ا r ی��%)س/~ م�اV~ وس/	� أزم!� ( زم�ن Y,  

�� ب�!����� $����یr م�ت�; م	!�k ا�� ,  
 �	��� �. ت��یr ا��� ( وأ�aى أح�دیr�X ا�. ت:�!�ون إ#ً�wم �آ�� ت��cن ه� ح�یZ م	/� ب; س/�ة اc .!�i; ) ت��یً�

� �. آ�7 ا:!; ,  م:�r ب�wق مp��'� إح�ى ��c م�ةوه� ا��یZ اdى ت��ر �. 0��t, أب�% س/�ةjًوت��ر أی
�ن��:�  ,وا

�لa س�ل��ء: ( یdآ� ��% س/�ة أن ا:!�r �. اeس����ع م; ا xأذن �a x!س إن. آ�!إ. ... وإن ا�a u ح�م . ی� أی�� ا
Zی��   ). ]�Y ا

�ن س/�ة �: .�c tVس�ل وه� أو��ن ا: .�c tVوا ���وح$ ا��	� ه!���رة ا/	�: . ب�ای� روای�% �#-� ا�. ت/�ا ب
�نx#�w أن� ور<$ ( � �	���� رس�ل اu ب!  ,)إ3 .. أذن 

�رى �. 0���% یdآ� أح�دیZ ا��	� ت�c x!�ان p/وت	��n اب; ح�i  ) ب�ب ن�. رس�ل اc u; ن��ح ا��	� ]Yً�ا( وا
  ' .�c رى�/  ,  �. ن��ی� ا	!�ان مj��ن% أن ذآ� هdا ا�'  ی	!. إب�ح��� أوY[(eًً�ا ( ا	:#Sن. �. آ��ب% ��t ا

�رىp/� م; c!�ان ا!ً�V ��ت ح�% ,وإذا آ�ن ذQ م'��ًم/Tإ .� ��0 .� �v��t م:�r أآ�X و�Vًح!��ب ا/��ن c!�ان ا
.��rT , أن% أب�rT t ن:3ب�ب ن��ح ا��	� وب��ن : ( �. ��c ا�س�ل �0اح� ح�Z یdآ� أح�دیZ ا��	� ت�x ا	!�ان ا

�م�, أب�rT t ن:3�#�. ( وا	!�ان واtV �. تOآ�� إب�ح� ا��	� �. ��c ا�س�ل م�ت�; ,  )واس�#� ت��ی�% إ. ی�م ا
 r�:رأى م(,  

�ب , وه!�ك ا	�ی� م; ا9ح�دیZ ا�. تx/X ح�% �� �. ��c ا�س�ل �#�wpب$ �. ��c أب. ب�� و�0ر c ��c�� ب; ا
�دن�اdى آ�ن وراء #�cی�% �. ا��ت.  

 �i��ب� �. k��c ب�ذن م!%... م�ة أ�Yى ح�. e ت��k ا�-  , ا��	� أح��� ا�س�ل وم�رس�� ا
  .ه$ ت	���Vن �c. هdا أم ت	����ن ب% �. ب�ای� ا��ار؟
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 �!:  :���د ا
oa���ر, م� ذآ�ت��e k ی:��n �. ت#�ی�ن� ا��� ا	�ض ا ��l~ , یp.9ن ه��!a .�#� رأى .وإن�� ه��!� ه� ا��0$ إ

�ن ا�س�ل: .�c م���#� , �. شOن ت��یr ا��	� إ. ی�م ا	ًl�a ��ی!� أن% ح�م�� ت��یً� �/:!�وe یp��o ا9م� آ�Xً�ا ب
�م��#  , إ. ی�م ا

  , و:�ء حr�y أن ا�س�ل r ی��م�� �. م�V~ واح�
�iح �  . ا�داعب$ ح�م�� �. س/	� م�اV~ أ�Yه

�'�p��l~ س/~ م�ات وت�iون �ی�r ا�iأة �c. اa rی��ت ,  
u�����Q �. ا��یZ أو ا�اa	� أو ا�واة, ی�� آ�ن ح�م�� م�ة واح�ة eس�w	�r ا��ب م!�� ب ,  

� م�ات م�	�دة�!�  ,تdآ� آ�/�r أن�� س/~ م�ات, 



,  وe م�ت�; ب$ س/~ م�ات ح�. ت��� ب�r دا�Nة ا���یrوآOن اu أراد ب�ح��% أن ی���ر ن�. ا�س�ل �� م�ة واح�ة
$/:ا���یr ... هdا ه� م� ی��!� ... و� اس�w	�r إن��ر واa	� أو ا!T��O� ;ی; ت��ب�ن م; ا/#�� , وح�. تn�j ب�r ا

�l~ وا����ر#��د r���c وی�, وe ی�!. r�!c اس�!�دآr إ. ا�$ �. زم; س�بn 9ن ا���یr اSحn ی�'. sوا%, ا �!�'
...  
  

� �	��  :���د ا
%��- ���i م�-�ًرا أن���ور أن ی�#. ب��t ا�wف ا��Y, أس�أ م� ی'	�% ا�-وهdا م� , rT ی���o أن�� k�V و

�r هdا x/Xوس�ف ن �Xاآ eو $aأ e ا�ن k����	�.  
���ار �� a/$ ذQ ن�د أن ن�س. أسً:!!��ب�ة , ��  ...�. ا�n م!�� ر�M ا��او�h أو ا

��وزa k/$ أن ن��. إ<�ب�% ح#�iن�ی� ت e ای��/#� أ�Tن� ت:�ؤeً �. ا ,  
�ؤل c; ح$ ا��	� �. ��c ا�س�ل:��, وه� ا!�i�ب �  ,ون�; ن	�/� إ<�ب��r ت:��ً�

r� %�/X. ن�ً�ا ح�Xآ �!'a�� Q�رV�r �. ذc ��ت% ه�; وی:��, و/Tوإ ,�a��وزن�k إ. م!i�� حi��r �. و� س���r ب% 
rی���  ,ا
rرأی� ��وز ون:���؟ : ��i�ون�د أم ن oa��ن...  
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 �!:  :���د ا
  ...ب$ اس���وا 

  
� �	��  :���د ا
����	� بOن�� ب��ء, ح:ً! r�'0ء, وو�  ... ب��ء , ب�

� �. ح��ت%؟ �  ...ه$ ی�'n م~ إب�ح� ا�س�ل 
�؟��ب� �-  ...وم��رس� ب	M ا
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 �!:  :���د ا
�ت وت��و; ا��c oa!� اِ�ّ$ �. ح��ة ا�س�ل ه�ًب� م; �Nsi���? c!� ا�ی/�و أن�r ت�ی�ون م-�درة ا��ار �.  ب�ای�% ب

�l~ ا�?ب�#  ...وا����ر ب�� e ی��ك م!'dًا ���او�h , م�ا<�� ا���یr ا
 �... ح:ً! �� أح�% ا�س�ل بOن% م�	�س�ف ن��r���c n ب�ب ا��او�h ب�0'!� , %�; إت��ن% إذا x/T ت��یr ا�س�ل 

�ء �  ...ی��Y% �. ب�ب ا
  

� �	��  :���د ا
 x/ّT إًذا...  

  
**************  
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 �!:  :���د ا
�ن ا�س�ل و�. أآ�X م; م��ن: .�c م; م�ة �Xأآ rی���و�. أآ�X م; زم�ن ب�c��ا��r �. م�ا<	�r , ن#�ل �r ت��ر ا

  .ت#-�ون إن��رk؟, ا���ی�a r ت��ر س/~ م�ات �. س/	� أزم!� وت#�� إذا x/T ا���یrأن 
  

� �	��  :���د ا
eًأو: �� م� ذآ�ن�k �. م�ا<	!� c; ا9ح�دیZ ا�اردة ب���یr ا�س�ل ���	� �. س/	� م�اV~ وس/	� أزم!� آ�ن ح-ً�ا 

�رب و�cمj��ت ا/T* $ع ب% ب�!�aا ;c �� rدرآ��� �. ا�وای�ت ا�. ن	�#� ب�9د� ا	#��� أن�� ورد �. م-�#	� ا
%�  .وهdا م� س�ف نX/�%, م�س�س� �c. ا�س�ل وإن آ�نx م!:�ب� إ

��نً�T:r�#�:ی e أم�!� ام� �	أزم!� وس/ �	ح�م% �. س/ �a س�ل��r بOن ا�a إن  ,r� x:�ب:/7 ب:�� , وحr���c �i و
� س/�  , ~ م�ات e ی���$ إe و<ً�� م; و<��;وم!w#. وه� أن ت��یr ا�س�ل 

ً�� وe س�ب#� ,  أن% ح�م�� rT أح��� rT ح�م�� rT أح��� وه�dا س/~ م�ات آ�م��ا�<% ا9ول •#w!م r�#�:ی e اdوه
$�Xم eو %,  

•  ��ن.أمX� ب�; ا��ات ا:/~ا�<% ا��� $��وم	!. هdا أن ا�:���; �a ,  ��� أن% ح�م�� س/~ م�ات وe ذآ� 
Yم�ات xس k�'��ب�, وهdا أس�أ, �-'�; ه!� هr ا�p�  .9ن ا

'� ه!� م~ س/n ا���یe r ت	!. إe ش�ً�� واحً�ا ه� م� س�����k ب�'  �p�� أن اjًأی tVء ( ووا��/e ن:�t 9ن':!� ) ا
�ب� ب%�-�, وم�ة أ�Yى هdا م!e nw ی:�#�r, ب�o0 س��ك ا- �iح x:����c r. وه. ح�i م�دودة r���c و

rت-�رت ���ن هdا e ی��� م; واa~ , وهdا رأى ا/	M م!�r, وح�. � �a�r إن �cد م�ات ا���یr أa$ م; س/~, ��c م
�  .ا9م� ش�ً�

OXً�T:س�ل��Q �. ن:/� هkd ا9ح�دیZ إ. ا���ت�7 اsم!. ,  إن ا��اری3 ا�. ذآ�ت ���یr ا�س�ل ���	� ت�ح. ب��
 .�c 3اری���kd ا.��  :ا!�� ا

�س/�  !�  ا:!�      ا���         ا
1 �/�Y م       ـ���  س!� س/~     ا
�ء2j#  س!� س/~    ذى ا��i     ـ c��ة ا
3 t�'�ن       ـ ی�م اjن    رم��T �!س  
�ن      ش�ال       ـ shوة ح!�; 4�T �!س  
�س 5lن      ش�ال      ـ أو��T �!س  
  س!� ت:~      ر<7       ـ ت/�ك 6
  !� ��cس    ذى ا��i    ـ ح�i ا�داع 7

  
.��س�ل ـ �. زr��c ـ �a ح�ث س!� س/~ م; ا��iة,  �c. هdا ا�Oری3وا�Sح�y ا9و rی��أن , أن أول ت Qوم	!. ذ

�ء �/�ه��� ) آ�� ت-'�ن% ( ا�س�ل �a ت�ك ا�:���; ��cی; س!� آ�م�� ی��رس�ن هdا اi�ح م; أن��� ا�!( أو هdا ا
 r�!م M	/� �hیً/� وإن آ�ن م� ی�. أ�hب وهdا ی/�و !, )آ�� ی�اk ا...  

 ��ن��أمX ��. أن ا��	� �a أح�x وح�مrT x أح�x وح�مrT x ُأح�x وح�مx س/~ م�ات SYل STث س!�ات ا�Sح�y ا
$a9ا .�c ه���� �c#�, �#� وه� أم� ی��	ن �ویsداد وتsداد ا�ه�� , و��Q �. ن:/� هkd ا9ح�دیZ إ. ا�س�ل �c. م

� أن ا��	� �a أب��x وح�مST xث م�ات SYل ش��ا�Q إذا eح!y ;م; ش��ی; وب� ��م�� ن t�واح� �/�; ح!�; و� 
�س وح!�; أی�مlه��, أو�� �cم; م�ة أم� ی� �Xم أآ��ت rT �	��أم� أن ت�$ وت��م STث م�ات SYل ن�� , وأن ت�$ ا

Q�� �cم� ی�O� ام , ش���cأ �TST لSY م س/~ م�ات��$ وت�وأن تQ�� ه� أآ�X م; ا� �cم� ی�O�.  
�� ن:�!� إ. أح�دیZ م; ن'� ,  أن�r ت:�!�ون �. ت��یr ا��	� إ. أح�دیZ وردت �. آ�7 ا:!�:رابً	jً; أی�ون

��c ��c أب. ب�� و�. �0ر ��c .س�ل و��وأن اdى ح�م�� ه� c�� , ا��ا<~ ت?آ� أن ا��	� آ�نx م/�ح� �. ��c ا
�ت وآ�Xوه. أح�, و�� ا�س�ل#T �� ا!sال ووا<�!�آr , دیZ آ��Xة وروات�!�/#� Zدی�وم	!. هdا أن�r ن�ز���ن� ب�9ح
Zی��ب �Xًم:�ود, وس!ً� ب:!�, ح�ی nی�l .ب$ تsiم بOن% ; , وب��ا<~ ه. ذات م�ا<	�r ب�� أن ا9م� ; ی-$ ب!� وب�r إ



 �i��دل ���� ب�!!� �. ا��i 9ن �ی!� ا	�ا�. ت	�� �c. م:��ى م� س#!�k وم� س#���k , ا�ام��ی-$ إ. م:��ى ا
  ...ح�. ا�ن 
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 �!:  :���د ا
r�aزOا ه� مdه ,Owp� إe �. م��p��r, ب$ ا���wp, ت�ت�/�ن ا�� إrT , .� e ت!��	�ن �. ت/�ی�ه� ب�e �i س!� �و�a eة 

rم���ت ا�!�#, أوه����� e ی��TOون ب!�Xأو وأم ~l�:�ر�h �. ]ن واح� م; ن�ع ا��i ا�ام�� أو ا/�ه�ن ا'� وا
�ت ا�. e ت:���ف إe ن���i واح�ة����ورة وأن ت�<��ه� و�n م!�r�i وه� م� , ��hه� م; ا��ه. أن ت�:��ا بsم�م ا

; ن:�t ب% , $�>Oت .dا ن��cآr إ ) �i��أc %>�Y/� ا�ازق �c ;c. ( Sً��a وأن ن:�~ ت	��#��c r. ح�یZ ) دم�!� ب
�لa :ن آ$ �0م�jاث, ن:3 رم���, وم	!. ا��یZ آ�� e یr���c .'p أن اsواج ا�اrN ) ون:3 ا��	� اSwق وا	�ة وا

��!c ل�� م��اث اsو<� و�cت�� و�Vورة اSwق Sن'-���c 7ت�ت .�اdى �a , e ن:3 هdا اsواج ا�:3, بOح��م% ا
� إذا ان��. ا9<$ م��اث ��% �sو<� �aSw� و�V eورة �  ... و�c eة 

  
� �	��  :���د ا

� د�cان� بOن�� دام��!��c r�/c ,Qdآ �� ب	�, رrh أن���r ت:��	�ا إ rأن� rhور , �	��وه� ) م:3 ( وو'0�r زواج ا
Qdآ �� ,.cزواج ش� �	���م�م �c. ح�یZ م�dوب وم�س�, �sواج ا k���/:ى نd�Oى ش� , س ب��� شQوا��یZ ا

ً�� ��; ی��ن , ی��; ن:/�% إ. ا*م�م �c. إ��a e ا'#% �. ا�ی;�#� .�c ;ی� r  .؟...��� 
�	���ت�7 م; ا���ى 0/��ن ا %#'  .إن ا#�ل ا�!:�ب إ. �c. م�dوب :/7 ب�ی�. وه� أن% �aل <�ه$ ب/�ی���ت ا

�ل بOن% e زواج ب��� إم��ن�� ح�وث Slق؟a ;��:  
  .9م� ا�sو<� إذا اش��اه� زو<�� ��ن�� ت/�; م!% ب��� Slقا .1
  .اsو<� ا�cS!� ت/�; م; ا�cS; ب��� Slق .2
  .اsو<� ا��ت�ة ت/�; م; زو<�� دون Slق .3
  .اsوج ا��ت� ت/�; م!% زو<�% دون Slق .4
� أم اsوج ت/�; م; زو<�� دون Slق .5��	Vأر .�  .اsو<� ا-���ة ا
6. �� زو<�% ا�/��ة ت/�; م; زو<�� دون Slقاsو<� ا-���ة ا��	Vأر ..  
 .زو<� ا�i!�ن إذا �:c xp#� زوا<�� م; ت/�; م; زو<�� دون Slق .7
  .اsو<� ا�. م��x زو<�� ا����ك بOح� أس/�ب ا��Q ت/�; م; زو<�� دون Slق .8

� ��ن ه!�ك ح�eت م; اsواج ا�اe rN ت�ارث ���� آ�9م��X ا�ت��jًأی $X��  :وب
  .ا9م� إذا آ�نx زو<� .1
�ت�� .2#  .اsو<� ا
�ت$ .3#  .اsوج ا
  .اsو<� اdم�� .4
5. �� �. ا��ض اdى م�ت زو<�� وr ی�Y$ ب����c د�#	�  .اsو<� ا

ا��c 3/�اu ن	�� ـ روح ا���~ ـ دار ا'�� ...).[ وهd ا9م��X آ��� تx/X أن اsواج بdات% e ی#j. ا��ارث وe اSwق 
�ن. ـ ب��!/�   ].468م ـ ص 1985وت ا

�ع �اردة ه!� وش�ردة ه!�ك�:r ت#�أوا آ�7 ا'#% ا��	. واc���ت�c r. ا rأن� �و� �aأتr , أم� c; ا	�ة �	dرآr ب�Oن�
�ء ا9<$ وا�e��اق, �<�تr أح��م ا	�ة واV�� وآ�م��j#ة وا</� ان�	��ن آ	�ة ا9م�, ��jن , وه. ح��	وأرب �:�Yو

�; e ت�ى �� زو<�� ,  ا��Mی�ًم�!c .�����  ...وأرب	� أش�� و��cة أی�م 
��ت�c 7!�ن���ن ا�/- �  , هdا آ�% م	��م آ�� ذآ�ن

7�l .ب; أب .�c م�  , ب$ ا9هr م; ذQ, ب�ب م�ی!� ا	�r؟, ���o ی�c .'p. ا*م
  ... وتy!�ا أن% ح�i؟ , آ�o یr���c .'p ح�. ت�ا<��ن� ب�dا ا#�ل
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 �!:  :���د ا
�	���r ب�س���ار حّ$ ا�a وذdش �!�س ی?آ� �#��ذة ��eت ا��د ا�w0e r��	إن س .�� ذآ�تr م; أد��� rرآdc r�, و

�ذ e ب� وأن ی:�!� إ. د�$ ش�ذ�#�ل ا�� ب#�ر م�ه. ا�h/� �. اس���ار , �cً�!�aإ �� r�cو�wف ن�:� Qوم~ ذ
  , ا��ار

 r�!ن�ی� م �� �0اح�, أن ت��ن�ا واV��; م	!�إن!!  ,وأن ت#��ا 
  .ه$ ت#/��ن ب!-�ص ا:!� ح�ً�� ب�!!� أو e ؟

�!:� وه� ح�یX% , وه$ ت#/��ن ب#�ل ا*م�م �c. إذا ت��ر k�/Y �. أ7�h م�ا<~ ا	ً��> �بOن رس�ل اu ـ ص ـ �a ب$ ���
�ء وc; أآ$ ��م ا��� ا9ه���:!  ... e ؟ أو, ن�. ی�م c �/�Y; م�	� ا

�	����س �. ت�4�Y ب/c ;اب .�c د��س/� ه. ا!�#� آ�نx ا ,  
.�c ل�a rی���ی!� و t>ی� .�c ;س وب��/c ;ل ب�; اب�#��0 وأن�r ت	���ن أن ح�ی�c Z. آ�ن ب	� , c!�م� ی!�-� اY

� أن ت��ن ا��	� حeًS ویp'. إذ ی:���$ م!w#ً�, ا9م� اdى ی#w~ ب�س#�ار ت��یr ا�س�ل ���	� إ. ا9ب�, و��ة ا�س�ل
 .�c ;c Q� أن ی��م �c. م� أح$ اu ورس�% , ذjًأی eً�#	م ��  ...و

 ���  ...إن ا�-�ر ه� م�ا<~ ا:!� ا�. �/a�r اeح���م م	!� إ
 7�l .ب; أب .�c ه� $N�#�د�ا ��% ... ب�ب م�ی!� ا	�r ... واiأن ت r���c $���:% وی���ى ن#/$ بd  ...ا

�م~ م�ن~> Zی���l~, وا��� u أن اa ��-a ,�:ً/أe ی	!. هdا �-$ ... وe ی�ا�Y% شQ , وe ی#/$ تOویe ,Sً ی���$ 
�ب؟wp  ا

  ...م� رأی�r دام �r��j؟ 
  

� �	��  :���د ا
ر<� ا�. ن	�#� م�دوًدا r���c إ. ا�, �t/0O م� ذآ�ت��k, ا��� � u	Sً 9ن% أ<�ى ا��c n. أ:!��r دون أن ت�روا

�<�r ب%i�اح .�c س�ف ت!�م�ن rأن� �  , وإ�0ارآ��c r%, م	�
�#�aد �vً�'� �c. أن�r اس��pم�r أjًأی u ���� ذآ�تr ذQ , وا rات� 9ن���آ�وا أن% مdت r�dآ�تr أن ا��یZ م���ر و

k�  ...وإ��r أس�ن��ن� �. ا�د r���c نdآ�ه� �. ت�ت�7 وه�وء , �ددن
eأو:#'	$, � ذآ�تr أن ا��یZ آ�ن ب	� و��ة ا�س�ل �وأن% آ�ن �. ا�د c .�c/�اu ب; , وهdا م� تdآ�k م�ا<	�r ب
�س/c ,�jًأی r�	>م�ا kآ�dت ��س آ�ن ی�4Y �. ا��	� ب	� و��ة ا�س�ل, وهdا م/c ;ا أن ابd!. ه	وم , �! �iوه. ح

r� x:��, و!��c x:��س ح, وr���c و/c ;ب uا �/	���ًNت�ددون دا �� آ���� r�	ورrh أن هkd ا��i , /� ا9م� وب�� ا
�س ���	� ب	� و��ة ا�س�ل( /c ;ب uا�/c $ّوه. ح ( �!iiى ح�aأ x:�� وr���c �. ب�ای� , ! ���/Xن�ی� أن ن �إe أن!

  ...هkd واح�ة ... ا�د 
��نً�T:و� �	ب .�c م��ء �. م�ا<	�r آ�ن ح�یZ ا*م> �� ��ة ا�س�ل و�ً# , �a س�ل�وا*م�م �c. یdآ� �. ا��یZ أن ا

 �	��أو , وا�!w#. أن یdآ� ا*م�م �c. م!�س/� ا���یr ا�ح��ة إذا آ�ن ا���ی�a r ح�ث م�ة واح�ة, ی�م �Y/�ن�. c; ا
 ��Yأو أ �Y[ rی��ت rT $ح %#� �a rی���  ...أن یdآ� م!�س/� ا���یr ا��Y9ة إذا آ�ن ا

��c ا�:���; e ی��; أن ی�c .'p. , #�ن م	!� �c. أم� م!w#.و	��r ت�'�i �وه� أن أم�حّ$ ا��	� أو أم� ح�م��
.�c م��;, ا*م�  :وم	!. هdا أن!� أم�م واح� م; اح��

. ه� ا���یr ا��Y9, وآ�ن هdا ه� ا���یr ا�ح��,  أن ا�س�ل ح�م ا��	� �. ی�م �Y/�اeح���ل ا9ول ـ1��� و�., وب
Sًی�l �� ت:#� آ$ أح�دیZ س/�ة ب; c/� ا�i!. ا�. ت��a'�ن c!�ه� آ�Xً�ا وت�Oم��ن �����وت��ره� م�ا<	�r , هkd ا

� ( و�. �aل ]�Y , وتdآ� أن ا�س�ل �a أح$ ا��	� ی�م ��� م��, ��c م�اتjًة أی�/:rT ح�م�� , ی�م ح�i ا�داع) 
 Q�م� ( ب	� ذ�#  , )إ. ی�م ا

�ن.اe أم� ـ2Xس�اء آ�ن , وأن ا�س�ل أح��� ب	� rT �/�Y ح�م��,  ��� أن أح�دیZ س/�ة و��hه� أح�دیZ 0����ح���ل ا
�, ذQ ی�م ا'�t أو �. ح�i ا�داع'ً�	V .�c ل�a t/-ی ��#% ح$ أو ب�	!. أدق ن:p% ح$ , وه! rی��ت ;c ث���9ن% ی

nحe ,ن ی���س, م ا'�t أو �. ح�i ا�داعوا9و. ب% أن یdآ� ا���یr ا��Y9 س�اء آ/c ;اب r�'. ی�ك , ح��ی e .�وح
 Q% م!'dًا ��د ��c% ب�ن�� أح�x ب	� ذ...  



���N; ب�dا#� ن�; ا!: rت���ر وه� , و�	��م/�اdى ذآ� ذQ �. آ��ب% ��t ) اب; ح�i ا	:#Sن. ( ب$ أح� �#��r�N ا
�Y ی�م .�!�رى ن#c Sً; ا/��#. اdى ر<t ا/��م ا��� �#� دون ا!�. c; زواج ا��	� ا ;c �/ ) ـ uن رس�ل ا��

�#�م ب%  ��Y9ا .�!�7 إe ب�l .ب; أب .�c ج�i�اح r�ی S� ��!c .ه rT Q4 ���� ـ أى �. ا��	� ـ ب	� ذYص ـ ر
�س/c ;اب .�c �i��رى ـ دار [ ) اp/�رى ب��ح 0��t ا*م�م ا/إح��ء ا��اث ا	�ب. ـ اب; ح�i ا	:#Sن. ـ ��t ا

�س~ ـ ص �  . ]138ب��وت ـ اsiء ا
�Xً�T:ت��/�إ. ا�ر<� , وم� یk��X م; ا���Sت,  r ی�; ا/��#. ه� ا�ح�� اdى أدرك م� ی��!o هdا ا��یZ م; ا

�ح�Xن ��%, ا�. دc�% إ. حdف ا!�. c; ا��	� م!%/�ء ا��یZ وا��c Q ا�ه�ب اX#'. ح�Z روى c/�, وإن�� ادرك ذ
�ل a ��ً�c أن Q��N. وا�ا�Y ( ] .!wa/� ( وr ی#$ ) ح!�; ( c; ی��. ب; س	� c; م:!� روای� ]أ�Y<% اjًك أی� وه!

�ل a ��ً�c آ� أنdه�ى وه. تs�رى ب��ح [ ) �Y/� ( وa r$ ) ت/�ك ( إس�n ب; راش� c; ا/اب; ح�i ا	:#Sن. ـ ��t ا
�رى ـ دارp/�س~ ـ ص 0��t ا*م�م ا�  .  ]138 إح��ء ا��اث ا	�ب. ـ ب��وت ـ اsiء ا

Q  , و�a اح��ر �#��ء ا:!� �. ت':�� ذ
�ل أن هdا وهr ت'�د ب% هdاa ;م r�!��,  

  ,أو OwY وa~ ��% ذاك
  , ب�!�� ت':�� �ی!� واtV وب:�� وم'��م

% �aم�ن �� .�c م�% �aم�ن, وم�<ks أن ا�dب �c. ا*م t0!. أ	م �. , أو ب��a ) م �. ) ت/�ك�aح!�; ( و ... (  
  وه�dا تST ��yث اح���eت <�ی�ة 

1. �/�Y ی�م �	��r یdآ� �. ح�یX% ن�. ا�س�ل c; ا ��ً�c أن , �����م ا ;c س�ل�وإن�� ذآ� �#� ن�. ا
�  ,أو, ی�م�

ً�� ذآ� أن ن�. ا!/. �. ح!�;  .2�c أو, أن  
ً�� ذآ� أن ن�. ا!/. آ�ن �. ت/�ك .3�c أن,  

��� إ. اeح���ل ا#�یr ان ا!�. آ�ن �. �Y/� إV...  
��X.... وم� أی#; ح�وT% , وم� أن�ر ش/��ت%, وم� أt0 م�!%, م� أ�aى هdا ا��یZ, حً#�T kdه.  
�:�r �. ح�<� إ. رابً	�:رابً	 r�!yوب  ,%��c ن�'��pت e ن[�#�� ن����r إ. ت':�� ش��� !!�[ وه� ت':�� اw/�ى , 
9/��ن �. ت':�� ا#�]ن 9ب. <	'� م��� ب; <�ی� اw/�ى ـ دار ا�	��� ب��وت ـ ا���i ا�اب~ ـ ص <�م~ ا[ .  

k�!:7 ب�l .ب; اب .�c م��ل �c. ـ رض ـ �e أن c�� ـ رض ـ ن�. c; ا��	� م� زن. إe : ( ح�Z ذآ� ح�یZ ا*مa
   ) ...ش#.

  ...م� م	!. هdا؟
tVوا k��� ه� ���وه� أن ا�م�م �, إن م	!���رة ن��aة, �C یBآ� �7ا�8 أن ا�Bى ن.� �� ا�/c .� Q, وه� یdآ� ذ

�ب م; أب�اب ا�ح��/ ��c قShإ .�ء, ت��� إ#��ب م; اب�اب ا/, و�a ذآ� ذQ آ�% �. ب�hS م���رة c!%, و���% 
�ز م	�وف م!%iب% , و�. إی nو�. أدب ی�� ...  

�  ...س�ل c�� إذن ه� اdى ح�م ا��	� و�� ا
 7�l .ب; أب .�c م��N$ ه� ا*م#  ...وا

�a$ ه� اب; <�ی� اw/�ى !  ...وا
  ...م� رأی�r دام �r��j؟ 

  
**************  

 ]9[   
  

 �!:  :���د ا
 ���p��ی!�, ن�; ن���ث c; ا:!�... م� هdا ا�i$ وا x�0 .�وأن�r , ونOت. م!�� ب�9ح�دیZ ا��T#�, ونdآ� م�ا<	�� ا

!  ...م; م�<~ r ن:�~ ی�ًم� أن% م�<~ ح�یZ م	��� , � ب��یe Z س!� %تOت�ن 
�ری3, إن اب; <�ی� اw/�ى �c. ا	�; وا�أس آ�':� �#�]ن��� م�<ً	� م	��ً�ا �ی!� �. , وآ�?رخ ��ادث ا %!�

 Zی��  ...ا
 %!c ت-�رون �  ...م� أ7ic م



�رى ��#��ن ت':� ر اw/�ى p/  ...ن#�ل �0 r��t ا
n��ب�ة �. ا����یZ, ه$ ه. ا��ری3 , ی���!� �. ا��یZ إ. اw/�ى, أم أن% مdه7 ش�	. <�ی�, أم ه� ا�i$ ب�و�. ا

�رى و�. ا�':�� إ. اب; ا��T9؟ p/  ...إ. ا
  

� �	��  :���د ا
��cو�� .�ورة إ���ت, ه� أن�r ت��ب�ن م; أ0$ ا����ه��ن اi�وت ��Ns> 7ب�S�, وت�:��ن ب	ن م�ا<~ وت��Oن ش�

�r ی#�أه�, ت����aن ب�س�� r�/�hم; , وأ ���دد آ�Xً�ا a/$ أن ی'��c t. ن':% ب�ًب �و� �aأه� أح�آr وتOم$ م� ورد ���
�رى, أب�اب ا��لp/�وری; م	% ��iد ذآ� , ح�; ی��'. بdآ� أن ا��ی�a Z ورد �. ا���� م!% أن% س�ف یi!�ل ا!ًv

 rسeا...  
 D� إن ا�6&�رى نEی8 Fأ� �G���� I,ف 8یE م� �8ا�� ����ی% , ذآ� أنD ان��3 ن�5 أر t0 �أK> م� وا8 �� أى أن م

�G��  ,ا�
�ی% r ی�; 0��ً�� آ�%  t0 �  ... ون�; نsiم بOن م

�	ًa�� م!% آ�ن سً�� نjً	%؟, وأن ب���0 .  ,eن�رى آ�o س�t ب�:��% إ
�رى بOن% أt0 آ��ب ب	� ا#�]ن وآ�o س�t ا�����aن ب�� e ی	���ن 9ن':�r ب�p/  ...0 o0��t ا

 �a r�y	�رى ح�یZ ا�س�ل یdآ� ��% أن ا�س�ل اp/�ع  ) أوت. �aة �TST;( أr ی�د �. ا�i�رى [ ... ر<Sً �. اp/ا
  .]دار ا�	7 .  ط1/73

�ءل:�!  :و
1.  uرس�ل ا o0و Q  ...ه$ ی�-�ر أح� ان ی��ن ذ
� �. س��c واح�ة و�cده; إح�ى ��c وا��یZ یdآ� أن% آ�ن ی�wف ب .2	ً��> %N�:!...  
  ...ه$ هkd ه. م	siة ا�س�ل؟  .3
  ...وه$ هkd ه. �aرات%؟  .4
�0�ت ا�س�ل  .5�-pب Sً0أ ;���:��0�ت% م~ أه$ ب��%؟ , ب$ م� شOن ا�-Y 4YOب$ ب...  

LG�8 ت�.� وه�Nآ�ن ی  
���N أن رس�ل اu آ�ن یOت��� وه. ح�MN ب	c ;c رى�p/�رى [ � أن ت�sر أr یdآ� اp/رrh , ]دار ا�	7. ط 1/97ا

�ء ِ�� اَْ�ِ��Mِ َوeَ { ان ذQ ی�!�Ma آ��� م~ ا#�]ن اdى ورد ��% :َ]!�ْا اُsِ�َcْ��َنcَ Qَِ; اَْ�ِ��aُ Mِْ$ ُهَ� َأًذى َ�ُOَ:َْوَی
 222ا/#�ة [  } Zُ�ْ َأَمَ�ُآrُ اّ�ُ% ِإن� اّ�َ% ُیِ�7¢ ا����اِب�َ; َوُیِ�7¢ اُْ�َ��wَ[ِ�یَ;َتْ#َ�ُب�ُه;� َح��َ. َیwُْ�ْ�َن َ�ِ�َذا َت��wَْ�َن Oْ�َُت�ُه;� ِمْ; َح

.[ 

  مPC ا���ت
%�!�c إح�ى O#'� ت��rw م�Q ا �a .أن م�س �!:  ...ب�r���c u ه$ ی:�#�r ذQ وه$ ی#/�% c#$؟ , وأr تdآ� آ�7 ا

x/ذه .��ر؟ , ا�:�ى ��!�i م; ا��ت اه$ ا���;ه$ ه. , وأى �c; ُت�ى ت�Q ا:�  ...أم ا��!. ��!�i م; ا��ت أه$ ا

  +�ث ���ل
�رى �. ب�ب p/�ن ا�س�ل ) ن�. ا�س�ل c; ن��ح ا��	� ]Yً�ا ( وأی; یdه/�ن م; ا��یZ ا�ارد �. ا: .�c ون-% ـ

�ل: ( ـ��ن. [ ) ن ی�sای�ا أو ی���رآ� ت��رآ� ��ن أح/� أ, أی�� ر<$ وام�أة ت�ا�#� �	��ة م� ب�!��� STث X ... ]ان�y ا'-$ ا
  ... ه�dا 

t��0 .cوه� زواج ش� �	��  , ت	��ون!� بsواج ا
�رى p/  ...وت#/��ن ب�dا ا��یZ وت�iؤون �c. ن:/�% ��س�ل ��iد آ�ن% وارًدا �. 0��t ا

  , ب�	!. أى ر<$ وإم�أة, أی�� ر<$ وإم�أة
 rه�c�  ,وت��ب�ت�ا�#� أى ت#�ربx م�

�ٍل �� مً	� STث �j#ب� ـ أن ی�i�  , م; ح#��� ـ �c. س/�$ ا
�i���ء أو �. ا!��ش�ة, �� �. ا��یZ ب�l/~ أو �. ا	�  , إن�� �. ا

  '  ).�	��ة ���� ب�!��� ( وه� م� ی'�r م; 
�ٍم أو آ�� ی��ءان�#� ی�sای�ان ی�ًم� أو ب	M ی�م , وب	� ذQ  ـ إذا أح/� ـ أن ی�sای�ا تsای�ا دون ت��ی�c M	أو ب ��ًمc أو ,  



 �  ...ه�dا دون ت��ی� �� ... وإذا اح/� أن ی���رآ� ت��رآ
  ...م~ ا:Sم� ... ب�ى ب�ى ... ی�'. أن ی#�e آ�� یdآ� ا#�ل ا�ارج 

  
�رى p/-��t... إن�r ت#/��ن ب�dا ا�س�ل ��iد آ�ن% وارًدا �. 0��t ا�راد ا�اح� وإذا أ, وت�iؤون �c. ت:���% ب

Owp�ل, م!�r أن ی/�ئ ن':% م; اa :رى�p/r أ0 .� �wY��t ا , �Y[ ن[�a %نOوآ...  

��6Rع ا��Tب ر��  
k�-�pن �!!�� ه!� ه�ی$ !Xإن ح�ی ,��Xأس�أ ب� rی��وإe أ����ن� م� , ن?آ� �r أن م�oa آ�7 ا:!� ا�Y9ى ا�	���ة 

��/��ع اVب ر�  :وم�<ks,  ذآ�ت م� نip$ م!% وe ت��ipنح�Z, أ��xV ب% هkd ا��7 �. ب
�ت م�/	�ت ح�. 	Vة ر�c ��/ی'� وه� ر<$ آdأب. ح .� م��ً�sو<� أب. حdی'� أن ت�V~ س t�س �a uأن رس�ل ا
 eع وs'م Zی�����ة �c. زو<�% وإ. ه!� وا�� وe ی�7j أب� حdی'� أو ی�	� ب���c $Y��� ع�V�ی-/t اب!�� م; ا

�Xا[ . ن#�ل أآ��/��ع اVب ر���یZ وارد �. <��~ آ�7 ا:!� �. ب.[  
���N آ�نx تdYO ب�kd ا�Y-� وان�� آ�نx إذا أرادت أن , �; ا�o�p حً#� ه� م� ی���$ ا��یZ ب%c ة��:ح�Z ذآ� ان ا

� ر<$���c $Yی� ,Q� ب	� ذ���c %ن�Yی� rT %!	Vأن ی� �  ,ام�ت ب!�ت إ�Yات�� أو ب!�ت أ�Yات�
Zی��r وح�k و e ت!-�ف إ. ویdآ� ا�: �-Yر xن��ده; أن ت�Q آ#�cس�ل وا�r تOب% ب�c��اض زو<�ت ا �� أن�jًأی 

 k��h...  
  

 $ipsو<� , أe ت��ipن م; ن:/� هdا إ. ا�س�ل ا��یr وإ. زو<�%... أی; أنx ی�ح��ة ا Qوإذا آ!�r ت#�ون ذ
�رk وارًدا �. �aس ا�a9اس �ی�r وه. /�c��N., س!; أب. داود( آ�7 ا:!� ا�	���ة م!�r ا�س�ل ب:!وس!!; , وس!; ا

%>�Q, وس!; ا�ارم., اب; م�3ون �� ذ�P �3ً8, )وم:!� أح�� ب; ح!/$ , وم�Ol م����ذا , ت��ر��نD, ن�3ل إذا آ��- تC� 
...  
  

r�!م k�#� س'��r ]راءن� ب�� اح���! ,��ت!!/� ب% !N�Vء ور��/ وأت. دورن� ا�ن �. ن�د r���c ,وات���ن� ب���رس� ا
r�O:ون ,  

Sً>ر ~Vت� ��م, ه$ إذا دY$ ا�<$ م!��c r. زو<�% وو<�ه	w� r�!�N~ اi�م ا#�  ,ی��#�T rی�� ا
%��� $�p�رب% وی�  ,وی:�$ /; �Tی�� �c. ش

���N أم c ة��:�� �. ان�� ت�Oس. ـ ح:�a 7ل آ�7 ا:!� ا�	���ة �ی�r ـ ب��iم!�;ه$ ت#/��ن ح?�  , ا
� ب	� ذQ دون ح�ج ���c %�Yد* rت��  ... وأن�� رY-� ت�dY ب�� زو<

 r�� و! u'� ا��ن:.!!!  
  

��iد ورود ح�یZ ی?ی�آr ه!� أو ه!�ك, ون!-��r ون�; �r م�p-�ن n�wم nب ح����� آ$ , أن e ت�-�روا أن�r أ0�
��رى �� أ�c. شOًن� م;, م� ورد ه!� أو ه!�ك 0��ً�p/�جواi�حeى �. ا�/w  , وآ��r ی�wp وی-�7,  ا

./�	Xوت':�� , وت':�� أب. ح��ن, وت':�� ا�ازى, وا��یZ اdى ذآ�ن�k ن#c Sً; اw/�ى وارد ب	�ة �lق �. ت':�� ا
�ب�رى:�!  ,ا

� وأ���م!� وa/$ ذ�c Q. , وا'�ق ب�!!� وب�!�r أن!� e ن#/$ ش�ً�� دون ت���4!�#c .�c %V�	ودون أن ن e ىd�a]ن!� ا
%'�Y ;م eم; ب�; ی�ی% و $l�/  .یOت�% ا

  
r	رى, ن�p/�w/�ى, <����ن� ب��رى وبp/��آr ب!�i� ,  

Zی��ب Zك, وح�ی�  ,وا*م�م �c. ه!� وا*م�م �c. ه!
��'-�k , ��ذا أ#�h�r م	!� هkd ا!#�hت أ��/��ذب% اi�ت .�c م�� ب��یZ م�س�س �c. ا*م!��c ج�i�حeا ��وه. 0'

 Zح�ی �� أح� ح�ی�X; ب��� وه�!w#وأس ) .�c  ) Zس/�ة ( وح�ی(,  
  ,وr ی/n إe ح�یZ س/�ة وه� ح�یZ ت�'�x ا��7 ا�	���ة �ی�r بw	!% وت�iی�%

� آ�ن� �. ��t م���  , وت�رة أ�Yى یdآ� أن��� آ�ن� �. ح�i ا�داع, ���رة یdآ� س/�ة أن حّ$ ا�س�ل ���	� وت��ی�% 
�نو��t م�� آ�ن �.�T �!ن س�jرم  ,��c �!س �i��م�ن آ�مSن, وح�i ا�داع �. ذى اc ;��/س�!�  , وب�; ا

��أة�  , وت�رة أن اdى اس���~ ب�� ه� 0�ح/%, وت�رة س/�ة ه� اdى اس���~ ب
 �#ً�Y ن�  ,وت�رة أن ب�د س/�ة آ�ن <�یً�ا وب�د 0�ح/% n�Y, وب�د 0�ح/% <�ی�) م:���ً�� ( وت�رة أن ب�د س/�ة آ



��أة ��� واح�ةو��ٍل آ�م�� , ت�رة أن س/�ة اس���~ ب��ت مX/�� وم�T#� [ ... وت�رة اس���~ ب�� STث yحS�<��~ هkd ا
�ب ���ن. م; اX  ].م�ا��Y ت��T#�� : �. ا'-$ ا

  
�ی�r ح�یZ مX$ هdا؟ r�#�:ن�� , ه$ ی�:��ح أو ا:!; أو ا�-  ...وه$ ی�'. eس�#�م�% أن ی�د �. ا

��ی!� إن آ r�#�:ی e ��� rی�� r�#�:ن ی...  
  

 eم إ��ت r �	���ب� ب; c/�اu ا9ن-�رى وc�� ب; ح-�; وـ�آ��ه�� أن ا> Zدی��رب� م; احj��أی; هkd ا9ح�دیZ ا
�بwp  ,�c. ی� c�� ب; ا

 Zب; ح�ی ��c �	aدة ه. وا��م �	aو�. وا...  
� أن e ن	�. ا<���دk ��ق ا#�]ن و��ق س!� ا�س�ل �; م; ح#!� أیjً, وم; حc n�� أن یi��� آ�� ی��ء...  

  
��r أن!� ن�د r���c وا9س. ی	-o ب! �r ت/�أوا ب	!o ا#�ل و ب��iیt ا:��ك , 9ن!� م:���ن, ه$ ت-��aن!� إذا ذآ�ن �و

���دئ أr�v ون�; ن	'��r م; ا�	���c n. م� س/n 9ن!� ن	dرآr, م� و�0!� م	�r إ. هdا ا/ �. م�r�'a ا-	7 ب$ �; ا
7�-	�ا م	!� إ. آ��� س�اء, ا���i, ون#�ل �r ت	���یZ, ووازن�ا ا��i ب��رن�ا ا��یZ بaو ,�! ��ب$ , وان�-'�ا 
 �#�#��...  

  
**************  
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 �!:  :���د ا
� م; ا�, ب$ ن�; أآ�م آ�Xً�ا��/aو rآ��h ;وم r�!م �Xوأآ r��a ��c�% �#� س�	!� مX$ مjب ��a اdب� $N�#:����a; وdcر ا
Zی��وe ب�; , وc�. ا9�ان اdى ی-�/% �S ی'�ق ب�; ا��یZ اj	�o وا��یZ ا�:; وا��یZ ا-��r�c .� ,t ا

���یZ ا�اح�, ا���ات� وا����ر �'��p�وa/�ل روای� , وآ�o ی�r ت�<�t روای� �c. أ�Yى, وe ب�; ا�وای�ت ا
�ن�� T Mور�...  

�هd ا�ی!��	�0/��ن ا�Sم�d �. ا ��Oن�r ت#/��ن �c. آ�7 , وا'�ق ب�!!� وب�!�r ه� ��ق �. ا�!��, هkd آ��� أم�ر ی	���
�مy	��dوذ, اN9�� ا �N�-�ل ا/aه�$, إ k�>ن و�� ,%��pت k�iی r  ...وإن 

�nN م#��ى n!c ا �7 ��ن و<�ه� �l s'aًب� وإن r ی�iه�X��حc Z; ا/وأن�r ت����pن أن�r وح�آr أ0��ب , ; أ<���ا
�	#$ وا��i وا�!nw, ا	#�ل ا�ا<�� ~jp7 أن یiك . وإن آ$ ش� ی��وت�!�س�ن أن م!�r�i هdا e ی#�د إe إ. ا

�فw��د �. ن��ی� ا��; ذQ آ�% یT ���� , 7i�� شQ �. أن ا�'��� م��wب وا��ب� م��hب وت���r ا	#$ وارد, وا*
�#�;أن ی��م� ب	#�7 ا�� بaً�/:ن, ��ن م��Q, وا�<�ان ا����� ب�*ی��وب#�ر م; ا��اV~ ت�رآ�ن , و�� ا�/��. ب

� إ�%, م	% أن ه!�ك م� ت	���ن% ون	��%!��c eو r���c $-ی e �� مjًك أی��<s , وأن ه!c�0 و�a ی���!وأن ا	#$ �. ا
  ...وم��ود 

   
> � �#� ارت�تr ا�ن م:�ً�Sً�#م r�!م ��ری!�آr ��% 9و<	!�آr وأ0/! ,  

�ء ا�اش�ی;'�p� ورد �. آ�/�r م; م'��ی�ت �c. اN9�� و�c. ا�  , ب$ �c. ا#�]ن ذات%, ح�; ن�	�ض 
 �!:�ه�تr م!d ب�ای� ا��یZ ب�ح��ام اyت �#4 ا�Q, و�Y eإ ��� ا�ن e ت����ن ! tjإت �و�c n��cم , ��ذا أن�r آ�

;�#�� م~ ا#�]ن ا��یr,اjًأی r���:ا ه� مdأن ی��ن ه k��pن �  , وأ�Y. م
; ن��رب�r أبً�ا �. م:���r هdا �, وس�ف ن�ت'~ إ. م:��ى م; ی/�c Z; ا�#�#� وی���� 0��t ا	#��ة, ب�� أن!

�ة و�a آ!� د, وی���c r. ا-�اب وإن <!��ا, ویi�~ ش���r وإن ش�دوا, وی#��ب م; ا��Yی; وإن اب�	�واcد ��ًNا
;���:�و; ن:�e tس�'sازآr أن ی�iن� إ. إس�'sاز م��T$ ت��ن�ن ��% م; , ت#�ی7 ��dاه7 وان-�ر ت�ح�� �wاoN ا

�س�ی;p�دة ب	� أن ان����c r!%, اiو�a س#!� , وإ. م!�� ا��ار وإن ح�و�r ا���ب م!%, وس!	�د ب�r إ. �lیn ا
 Zح�ی ) .�c (رى�p/� ب��یZ, �یe Z س!� % �. اw/�ى��ددتr ب�, �. اXًرن ح�ی��رئ أن ی##�وم�<ً	� , وس!ً�ا ب:!�, و
�ذ م; ا#�ل ��dا شOن�r ان�r, ب��<~��رض وا	�رد وا��� �c. أن�r ت/��Xن c; ا��اذ , وإذا آ!�r ت��:��ن ب!��ود

	�� �. ن'� ی	#�ب ,�ً�� م; ا�#�#� و�� ا�#�#� آ���l ونdYOوت ,  



�N. وا�ار�c .!wa. روای� ح�یZ وی�'. م:!�ه����k م; ت	��n اiت � ) .�c ( ن �. ت/�ك�c; أن ن�. ا�س�ل آ
� أن% وهr ت'�د ب% c/� ا�ه�ب ��  , وهdا د�$ �c .�cم أم�ن��r �. ا!#$ أو ا��#n أو ا��n�T) ا�اوی� ( ب#�

 Zح�ی .�c �!:�ی�r أو r���cب�Oن �c (e �/�Y. ( وإذا آ�ن ا<���ع آ$ م�ا<~ ا Sً��$ ,  ی-�t د����. ی-t ا
n�9ن م� ی��!� ه� <��Ns واح�ة ) س/�ة ب; م	/� ا�i!. ( ون�; e ن��oa أم� اY�Sف ا�وای� �. ح�یZ , وی:�/�; ا
��r ون#-� ب�� a, ه. ا9س�س ���� اس����% ا��یZ, �. ا#-� آ���aو �!�a .� Q��ل وه. ا'�-$ ب�!!� وب�!�r وا

 r���c xُحّ�م �a �	��ی#-� ان�� ح�م�c x. <��~ ا�:���; إe إذا آ!�r ت	�#�ون أن ( رس�ل اu ت ص ت ب�ن ا
 �#� �!:�:���; هr اه$ ا��م�) ا�#-�د ب�#�م� e ی���ج إ. ت�t�V أو ت':��, إ. ی�م ا�#إe إذا , وا�#-�د ب��م ا

�م أح��a د ب% ه��-#�آr ب��M ا��یZ أو �ى n!c ا�#�#� أو ا*���ء ب�$ م� ح�م% ا�س�ل اdى آ!�r ت	�/�ون أن ا
  ...e ی!c nw; ا��ى 

  
��س ��� �	Sً ح/� ا9م� وب��ه/c ;ب uا�/c ��ق, أم!c9ا %�وwت e %�#� ء , وه��cدe��ب�X; ب	% أ:!� ا�wت �وإن�

%��c ,%��� l	ً!, وت�'�n ا#-4 ا�ه��� c; أ�aا% وأ�	%�� �w	; ا*سSم ذات%,  %��c اء���e�و� , وإن�� ت�سSً ب
�Y[ ��ب	�; ش	ً/��ب� وا�-�س ش	ً/� وس�Q ب�a. ا/c ;ب uا�/c Qس/�$ , س� ��ی!� د���r أم�م د��% ا�!'�د س��! t0و

�د وe ن	�w% ا, ا*<��ع/	� �aل ا'�د 9ن!� e ن#�س أحً�ا م; ا!w#ر وأس���i�ب	!� ا��سو/c ;ن اب�	-�� ح�. و� آ ,  
OwY ;م %��c ن��ن% �OوtV �. ن��ی� ح��ت% م� آ: .�c uأ<�ى ا �#� Q�r , وم~ ذ�a �وإن آ!�r �. شQ م; هdا ��

�س �. ن��ی� ح��ت%/c ;ب uا �/c .� ن:7 إ��� , $Xی� م���ل ا�م; اc��ا�% بOن ا��	� م��yٌر إب�ح�% ا�jورة أو ا
  ...و �lل ا��ب� أو ا:'� �lل ا	sب� أ

  
� �	��  :���د ا

وت�a!�ا ب-	�ب� , وت�-�رون% أن% ا��pج ح�. ت�	�وا بj	o ا��i, وت��رون%, هdا �. ت-�رآr أ�aى م� ت�دون ب%
 n��ب�ة �. ا��  ...ا

.����9�رآ�c r. ا!�� ا r�/!. ت�ت�	س ی�/c ;ی uا�/c .�dا اح�یZ ا�!:�ب زوًرا إ r�V�c إن:  
  .أن ا��	� �a أح���c .� x ا�س�ل .1
�ص م�l $Xل ا	sب� أو �lل ا��ب� أو  .2Y ف�yب �wً/ن م�ت�� ب$ آ#ً�wی�; م r �	���أن ت�4�Y ا�س�ل ب

 �':  ...ا
3.  �#ً�wم �  ...أن ا�س�ل �a ح�م�� ب	� ذQ ت��یً�

�	����ب� �-�رس� ا�� ت�p<�ا م; مOزق اce��اف ا-�یt وح�., و	��r ب�dا ا�:�:$ ت�ح�ن ان':�r ب�/�ی� م#!~ 
., ب�Slق إب�ح�% �. ��c ا�س�ل��� �c. ا!�� اjًأی $:�:��  :ون�; ی:	�ن� أن ن�د �c. م!r�#w ا

  .ن���آ�c r. اc��ا��r بOن ا��	� �a ُأح���c .� x ا�س�ل و� أن% e ش�� �c. وا<7 .1
2. �����N م�<sة �. ا!X�وف اس�yب �	����r إ. ح�یc r�X; ارت/�ط ا�ب� وا:'� وا�sو م�دود ��c% ب�ح

%���	� �. , ح�یZ س/�ة ا�i!. اdى ت:�!�ون إ���:���; ب 4Yر �a س�ل�واdى ذآ� ��% س/�ة أن ا
�:���; �. ح�i ا�داع �Yف , وذQ آ�� ورد �. س!; أب. داود وس!; اب; م�<%, ح�i ا�داع�وr ی�; ب

sc ی$ أو�l �'ب� ش�ی�ة أو س�h ا , ب� ش�ی�ةأوdوه rت���ب� �a س���وا وم	�r زو<�-�بx ��% أن اX��
 rذآ�ت �  ...ی!'. م

3.  ~w#ی ��r أن �ی!� م; ا9س�ن�� وا9ح�دیZ م ��م� �#� ذآ�ن�#أم� ا��یc Z; ت��یr ا�س�ل % إ. ی�م ا
��c ن م; حّ�م% ه�Oب ,��ب , وe یsال �ی!� م; ا9س�ن�� م� ی#w~ داب� هkd ا��i ت��ًم��9ن أس�ن��ن� م; ا

�!:ب�� أن!� ن�د أن , وآ�� أsم!�آr ا��i �. حّ�% �. ح��� ا�س�ل �:�ف ن�sم�r ا��i ب��% أبً�ا, وا
�jورة��ؤل ح�ل ارت/�ط ا��	� ب:�� rح��l 7/س ;c r�O:ورة؟ , ن���  ...وه$ ه. م�iد ا�h/� �. ا

�r حSل ا�, أم أن% ا���ز �!�/T. إذا أ�ورةح�j� بOن ذQ م��yر ت/��% ا>ً�pم rو<�ت �	� , $Xم �ت��ًم
�wj�� �����د ب-�� ا��یZ �!-$ س�ًی� إ. ات'�ق , آ�� ی��!. ا/	M م!�r, إب�ح� أآ$ ا#�ceأم أن% ا

nی�w�ی!� م; أد� ش���c ون#��� , c!� م!�-o ا ��ت وا�yوف ب�aآ$ ا9و .� �	���!	�#� ن�; ب�$ ا
���#cوت, و�':�ح r���c �. هkd , 	�#�ون أن��v .� rوف ا	sب� أو �lل ا��ب� أو ا!> Sب �وت��رس�ن�

�eت ا�wVeاری�؟�  ..ا
 r���س � �!�#c ر�a .�c ��ب�ة �. ا�n؟...أ<�/�ن���ش وا#!أم ا���ز , ه$ ه. م�iد ا�h/� �. ا

�ع ا��یZ؟, c!� ��$ ا��i؟!�aeأم ه� ا , n'; ن��ن �� , r���c م; ا*<�ب�و�a�0ن�	a��ب� ن�9ن أى إ<
r�!م , r���c �iوح �!��- Sً� ...س�ف ت��ن د



4.  ��س ب�ّ$ ا��	� ح�. ن��ی� �a k��c ت�ات�ت إ. در<� أن م; ی!��ه/c ;ى اب��ن �Oب r�	أول م; ی rإن�
�jورة��س �. أوا�Y أی�م ح��ت, ی!�� م	��ًم� م; ا'#% ب/c ;اب Zآ�ون ح�یdت r��	% م~ c/�اu ب; و

�س c �a�. ب-�a k/�$ و��ت% ( ح�; أش�ر إ�% ا��Y9 ب#�% ب��!. أن اc9�. , اsب��/c ;ن اب�ی/�t ) وآ
�	���س, ا/c ;رد اب ;c اتً�ا��واة م��م� , وتdآ�ون م� ن#�% اi�وت����% إ. ب�دى �cس�i وس�wع ا

�ورةتdآ� ا��ا<~ ا��	�� وب	M آ�7 اY9[ �. ب�x اsب�� ��وم!�� أن أول , /�ر وا9دب ن4 هkd ا
�ن c/�اu ب; , س$ أمc Q; ب�دى �cس�i.. مi�� سw~ �. ا��	� ه� مi�� ]ل اsب�� : .�c Qوذ

�س م�<ً�� إ. c/�اu ب; اsب�� /c .. n�T���ورة وم-�دره� V�; ا��  ].وس��د ذآ� هkd ا
4!��س ه� أول م; وnT ا��	� ب/c ;ن اب��س��وإذا آ'�أی��ن ,  ا#�]ن. ب�وای�% ا�. تdآ�ه� آ$ آ�7 ا

�ح ی'�r م!% أن% �-م#/�eً أو م	#�eً أن ی:�!� أح�آr إ. ح�یZ ش�رد ت�ح��c %jات ا9ح�دیZ ا
� ب�9م�cًو�pن م��, ب�!�� ا�ی� ا�. ذآ�ه� �. شOن ا��	� , اآ��o �. ن��ی� k��c أن% آ�e , ب�وای�% 

� و��� �/��ل iم ;y eو Q�  e... 
  

**************  
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 �!:  :���د ا
 r�/:ح r�/:ح ...Zدی�� م!�r أن ت���iا ب�9ح!�/a �# ,��!v �!:� وارد, 9ن ا��� t�>���ت وا/T*ل ا�iن , وم[�#ب�!�� ا

.	wa ,rی��  .وم	�ذ اu أن ت!:/�ا ح$ ا��	� u �. آ��ب% ا
  

� �	��  :���د ا
iه. ح kdام��ب$ ه��l~ وإن رx�h أن�ف, �!� ا::!� v!�� آ�� ذآ�تr, وب�ه�ن!� ا�� ,�!:, و�a س#�r أد��r م; ا

�!��, وس#!� أد!'��Yوا r�'��Yوا ,�!#Tوو r�#Tوو ,uب ا�  ...�Oی; تdه/�ن م!% , واdى ی#j. ب�!!� ه� آ�
  

**************  
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 �!:  :���د ا
��h�  ...تdآ�وا ذQ <�ً�ا rT ه�ت�ا ا/�اه�; , أن% �� ه!�ك م; ه� أr�v م�; إد�c .c. اu آdًب��#� تdآ�وا , آ�!� ]ذان 0

  
� �	��  :���د ا
 �  ...ح:ً!

  
**************  
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 �!:  :���د ا
r���س � ,oa���� ب!��ت7 ی��� إ����0 و��; , أe ن��آ% Sً��a ی��ث �aاءk, و	�% ی�ی� ا��ا��Y, أe تSح�yن أن ا

Owp�. ت�ا<	�ا أن':�a r/$ ا��aع a. ا r��ء, cب�ة �. ا*د�����هr, وا nی�-�  .وا
  



� �	��  :���د ا
�ت� ���� �'!� ه� ]ت, ب$ أن�r ا9ح�ج م!� ام�ا<	� ا��� n�وإ. اeس�!�د إ. ا��i , واeس�	�اد ��<�ع إ. ا

�ن, وا/�ه�ن!w��ا��Y, وإ. اeب�	�د c; ا�Sم ا�ن�ن ا��ت7 ب�  .وان��آ�r إ. ح�;, وc��ًم� ����'j$ ا
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