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 ان ا أل  أذ
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د  

م ا ارن ارم و أن، واد  رب ان، واة وام  د وو د د 

  اون وارن، و آ اطن اطرن، و أ ارام اررة أن.

د.. أ  

 ، زموره، و ءم، وررآن ان ا ن  رونر ا ل ات اد ظ

وق ، و  ء ارة  ... ار اذي ارت  ن ا ا م 

وا إ دم اث، ورم ادن  ط ، واطع أداء ام أن ارآن و ا ادن 

  طو ،ا طرا د ن ذو ،رم اق وراء ا و؛ وود  رةا 

  أول ال وا ،ر  دف و ، وش ن ر  إ إح أو ر.

رات اذه ا م و وأدت إ  تز ت رةا رة ات ار ،

 ،ا ا رو ،رس اء ا ًرور إ ًظ داوأ ت دا ا و ،د

ر واف وذك  م  ن أواء ا واودة وار، و  ن درع  د أو ا

  واذ د أراد إ اط واس وارار.

إن ات ام اد و اد اس م ا ام ارد، وارة ا ارة 

ذا او ،ر وك و أن  دإذا أر  د رطو ،و ح ا رور 

 ا  وىو ،دوا رود وا تو ،ء لدل واا  م رة؛  رة ما

.را وط  

ذك د أن أداء ام. واء ن دال ا أو ر ،د ذوا ودا ً واروا ل وم 

 وو ،رة ار اد  كذ وا إو .ا  ن دوإ ،رك أواو ،

 .و ر  مد ول إوا  وادددا؛ وا قوطرا ،  
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  ترا ٍنز  مررآن اا د ذيا رم ا لوذج اراز ان إ دم؛  وء و

م اودة ال ان أ ؛ر رورةو د بوا را دم ا ود ر م ب  

.و راروا رارن او و لوأ و در رة إ  

ظوا وا سا دا  رودة واد أن ا مررآن ات ا ة  إن اوا

 سطر ا ا طرة ا  رة اا ا رة اء ا  ر رأ و ،زوا

 .  

ن ان ن  أراد ارة و ظ اوار ا ره، ن ارة  اود 

  ،ولا وأ  ريد. ارف وو را ر، وزدر وو ر  

ثا أ  

  ثا أ   

1-   وواة اا ر رة ق وعو و  رف وعوذا ا رف

 وادة اس  وازدر واراره.

2-  رودة وام او رف اوظا  ت إ ر اد ا وعوذا ا أن

 وأر  ارار ارة.  

   د ان وان  ارة.  -3

ثداف اأ  

داف اق ا ث إا   

  .ارف وظ اوا واظ و ق -1

2- .(ظوا واا) رةف اوظح ا  رودة وام ا رراز أإ  

3- .رة اا  رودة واا ن أ فا  

ثا ط  

 ث  ثذا ا ت دذا و  

   وأ.اث اول وا ارل رف ول؛ ود ت   اوا ودود

.ووأ ظوم ا  رزت؛ أرووم واا ءا ظ ث اا  

.(رف اوظا) ظوا واس اأ و رودة واا  ردأ ثث اا  

 ثا   

 ا ع اا  وعوذا ا إن ط  ل ؛ أيطم ا راوا ا

 ورت ادط ال ان أ ، ت اراء ام ا ،رودة واوا ظوا واا

.رودة وام او رف اوظ  
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  اث اول

  وا ارل رف ول

  

ان دئ اظ  ارة ون ارار، ووزع اؤوت ب          د ن ب رب   

  ات ق ذا اد.

واف  ات واؤوت اف      اوا، وؤو ارأة اظ،  ارلؤو ل 

  قل وراف ا  ما ا  د إ وع.فا   ا  

ذك ن ال  و ودد أرا  ن  اء ض أراد دون ض،  ق ذك    

  ن وت  وطل أرى،  ض ام  دون أرى.

         ف إن ت، وت وواه داو ا   طرن ا رةل أ ،ت    وح ار 

             رار و   ن  شدم ان وزون ا  د نطا د تؤوا  زعوا

. رار وا  

وإن ا  ف ارل وا، و أر رر  أل ا و ل أم ارض  اف           

.داو و  

 واء،    وا ت د ووا ،وا م إظن ا لد و رور ظ وو رع إ

  وإ ول دم، وطرق ء ووط وار.  

.واا  ولب اطا  

.واا   ولرع اا  

ا  واام" اوَ" و ""  "وم "ر م"ن     "وا" ذار وا "مو"ا ،"م"و-

وب اواو ء وازا  رة أي ده اذي وم  وظم.. واَم و اد، وَم اَوِم-      وار

م ار   دم اذي وس أورم، "ل ن "َوام" أل  و"م" أل  وو اذي وم م، و  

   ار أي م ورم.

ول "َمُ وم  وو م و م، وأ ره، وام  أرب م اص ر أو      

 وارأة وم ا زوجا و ، ظء وا ةراو اء و مر، وذي    1اا وزو أي و ،

  ر و.وم 

 رح اطا  واا ر        أ ن وأ  موا ؤو ررة وا ر

          و راو و داراإ رأة وا  ءإ د، وا ر و م، و ر وا داد وا

.   

. و"اوا  ور2    ل  اء" ارل واون  اء..."     و"ام  م ار

  .3وإق"

                                                           
1 ،وح ار، ادة ،268ص ا" م ."،رازير ا  ،حدة  ،244ص ا"  وم ." ،ريزس  اأ  ،دة  ،711ص ا 

  .2/46 وإرا، ارآن  زج،". وم" دة ،464ص ا، ارآن، ردات م". وم"
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 رذ ا ل ا-طوا وا-   واأن ا   وا   ل 

   أن ور م أب    ا وار، واءة وا، وا واؤو.. ووا ارل 

اة ن ن وطم وس ور ذك ن رورت اة..   ق ة اد أي أن م   

 و  و رن ا م م ود﴿ َأ نذوا  اُوا  َآُ  مَُْأ  مَأا  ورَ  ودُو  سا 

 ﴿. وو ل و   )6ارم ﴾) ؤرون وُْون َأرم  ا ون َ دادَ ٌظ َ ٌَ واْرُة

َ رَطاو ةَ كََأ رْأو﴾)ط 132.(  

      رك و و رأ  لرا وا  لوا﴿ لرا  وناوَ  َ  ءا    لَ  ا 

مَ َ ٍض و ماوَأ ن واََُْأ﴾) ء34ا(    و ول ،واذه ا بت أ وا ،

 ل و و﴿   ل  م  ا    ض﴾    لر  ادوا  طوة  واع  واطء  وا 

). وا  و       ا اد  واوت وادادات اواب  ال أي...(ام

﴿وا ون أ موان ،﴾أ لرو ا ذيؤدي ا رو اذي وف  ا    ذب  زووا    وا 

 و ،رو أذي ور ا طوال ان ا ة رأ راروا.  

" دد ذه ا أن اوا    ارل واون  اءن و   -ر ا–ول د طب

ا رل وت اوا، و ط ن        ؤ ارة رل، وذر ن أب ذه اوا ،ل  

ص، وف ارل اق  اؤ، وء  إطء اوا رل، دد ذك ات ذه     

اوا   اؤ ن ا، و ن ازوات ار. وام  اداء أن ارل وارأة       

.ق ا ن      و ، وظ دهو  وو ، ن دام أظ د أنر   وأن ا

    دة اس اأ  نزو را وأس ذا ق ا دو .وظذه ا ن زدادات اا

 ون ارل... و وظف   ء اون. ول ن وظف ارأة أن ل و ور ول رة ال

        طر ا وط ك أنذ د ن .رة و  تو ، رةطو ،أو – لرر   -او

       رل و أن  رة، وطا وظ رغ  ، كذ ر اوو ،رورت اا

  وط  آن واد، ون د ذك أن  ارل ن اص  ول... م ل ود ور 

         و  رأةا  ذه. وأن أداء وظ    وا وا وي واا و 

ظ و .. ذا نك. و أداء وظ    وا وا وي وادا..."اك أ4م ر  .  

وول ادور أد دي ت اوا دة رل  ارة، ا ؤ وؤو  اذل      

      وت، وواوق واا  زوج وزون ا لر واواة وا و دة ء.. وطوا

                                                                                                                                                                                                   
  ".وم" دة ،4/309 ازز، اب طف  از ذوي ر آدي، اروز 2

  .216ص اوي، اد  ارأة رر، 3

  .رف ،4/353 ارآن، ظل  طب، 4
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 ونرو ا  م ورى ا       ظق اا  ت رة اذه ا ..رةؤون ا رد

زو ن واا  رأةدت ا  ،رودة واا  س ذيطرة واق ا5.  

وا  ذا ت و و ، و را و ادادا، و   ار واودة، وادل 

رك و و نزون ا ن اك اق ذ و  دفن ا ورة؛وا﴿نو َآ َأن قَ 

مَ ن مَُْأ اوَأز  ٍموَ تََ كذ  ِإن ًرًة ودو مَ لو َوا ِإُونرَ﴾) روم21ا( وو .

 ل و﴿و يذا مََ ن ٍسَْ ةداو لو ْ وز ن َِإ﴾) رةذي )186ات ا  ن .

  وده م ا واودة وار ش أ  ط و وارار.

ا واودة وار وام د اد واض وارا واوة.. وا واٌ أ إذا ت 

   ك ارة وار واران ان  اد وارة.

وذا  ن اج ار را اطرة ا طر ا اس ، و زون  ن ص          

ؤدي ؤو    ف ، وا  ظم أدا، ل واد  ادادات از      م ون وظ

   أن و، و ود ر واح  ارة.

وادود ا رع اا  

إن اوا  ام ؤو ظم ار  اة، وو ظ رور ق ان      

       وظذه ا لؤا  ،ؤوو  لرم اا ر ت دو ،رة وا راروا

        درا  مل واا  وةو  ن ا  زه  ظرا إ ،وةا أو  وء ا

.ذه ا ما  

اوا د ارل م ل ذك ط ل   ء وف ء وق   وذك ن ارع اف  ل 

  واذه ا ون ن د مك، وا إ ودو ر ث نا  قط مو ،  واه و

 واذه ا ل وإ ،را وا ر دادارأة أو اا  ط    ج طدودا، وأ

ن ن اواط واروط  ق أدا ا ود ا  ء أرة ر و  راط   

  م. 

 إن ذه اوا س ن  إء  ارأة  ات و              -ر ا–ول د طب 

   ء وإ ؛ وا د «اا «    وظ  رة   -وإن ا لدا-      ؤذه ا دارة

        ، ءروق ا و  ود وو   ، ؤ  مود اوو .و رة، وطا

       ،ف ورط ن  ل ورا وا  رىأ وا  مدد ا د .وظ  نوا

وو زو  و  وآداب ،و   فو ،ودة ورو ،و 6.  

                                                           
 اوا  و  ار  ول  ق  درة" ادرة ا ادة أل ن اور اوا، آت   ظرات دي، 5

و22-21ص ،"وا.  

  .4/355 ارآن، ظل  طب، )6(
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ووا ارل  أر ا   ارع و   اطرة وأل ا ل  ،ذه            

وار  اوا رل   ارة وارأة ، ووا ارل  أر وم  أس اودة      

    ،زوا  ظزواج ود ا قو راروا زوة ارار ان ا ذا و ، 

ل ذك زم أن ر ازو ر ن اوا  ارة  زوج م ارع، وأ اوام ، وأن            

 ازوج أن  ارض ن ذه اوا ا          اوا  ون  ب أن م  ازو، وأن

رر ، واس اذي ت    ،ء ا، أو ف  ال  و ذه اوا ن   

   در إ  ،ت إوو رأة وأا  دارإ  داد، ور واا    ،ط

اذن اطرة ا ،ل  رر رأة وإط  ادا ق ادة اد، و   ض

  اق أن ر ن و ظر   اذ  ن ؤون ارة.

وأي   أن ون رل ذه اوا  دات وق ارأة و ورا و وم ل        

  .7م  ذوب   ارل ووود   وودها

 و واا ق آ م  إن﴿وا ن ا    را﴾ . و  لرن  او    أ   أو 

           واون ا  نده. وو  ت ا ن ور وان ا رأة؛ا  وا  ر  

  ودا  ،س  و اص، و ر  و ب إرادة.

وا ر ور، وودة ور، وف وؤو، وس  ظن ض اس أن وا ارل      

   ط وو"    و وا وو  و   رفا ر   رأ !  ن 

"دود ا"   مت ال اك دا8    رة ر م اررآن اا  ررت  9و    أر 

  .11، ورة ر"دود  أزل ا10"رات  آ وادة

         ،ل و دود ا د ن، وازون ا واددم واراا     وادو ا ذاو

   ج  رة لز و رهوا          دروب  ء ا را وا و 

 اة وظ ن ات.

 

 

 

                                                           
 ..75-76 ص ارة،  وارأة  ام  او، . 279-7/277 ا،  ار    ام  وات  ارأة  أم  ال زدان، )7(

،  رأةا  رآنم ارا وا ،ر،. 106ص ا دادرأة إا ،44 -43ص ا.  

8  ،زاا  رأةن ا ددة ارادة، اواص وا154 .رف.  

9  رات  ورة رةت اا) 187، 229، 230(، رةو  ورة ءا ا 13، رةو  ورة وا ا 97، رةو    ورة  دا 

ا 4، رةو  ورة قطا ا 1.  

10 و ن 229 ا ورة رةا.  

11   ن 97 ا ورة وا.  
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ث اا  

رووم واا ءا ظ  

  

  ظوا  ذود مرة وا دزاا  راءا ا رإن ا     ل م

ارل ودم "ارة واؤون ل ل ب أو  رة وءة و راع ووام  دان ن ادن    

وص ن ات، وإن زت ر ارل ووام  ار واوت وات و رة  

د وان اد   زون ت اوا         رة وا  إدارة  زا رأةا ر ن ،

  .12ر اء وات..."

      ا ا  ،رةب ار  لرا وا ل م تؤو  ط رأةن ا م نو

ر اء  اق وال وام، و ا ن ارل  ور طت اة ارور.. وذك      

﴿ لَ ا مَ َ  ٍض﴾  ن  ص    و  ا  طوا  ب  وا  ووأ 

ؤوة واا         مل وأر  كذ ت . ا طر طرة اك ال ذ لو ،

ر إده ل ت د ارة ادة، وذه اوظ (اظ) وك (اوا) ق ذك اء        

د   وم ك ا ا ت  ا و ر ادث، رل ل رأة     اذي 

  وارأة  رل، و ن أن ش أد زل ن ار، ت ا ا د  ذك.

 ولب اطاظا .  

.ظا   ولرع اا  

اظ ن اظ. اظ ل رة  اس ا  ت  ؤدي إ ام، ورة ط اء  

        ل  ل م ،ًظْ ذا تْظ ل ،وةك ا ل رةن، وه ادس، وا   دّ

د ورو  ل ا ،﴿تظ ب﴾ أي  ند  ظ  زواجد  ا  م  ب أن  ا   

  .13ا)، أي ب رن ق ا   رء و ن ظ ( ورئ ن، ط أي ظن،

و ن ارب اظ ار، وا، واظ، وارا، واواظ  ار، ورا اء،      

  .14ارم، واظ  اد، واوء د واك ود..واذب ن 

          ،رارة و رد واط واا  ظأن ا ل إ ا وا ن او

واظ    واظ  اد و اق اظ، واوء رة ازو، واك ودة وار، وا 

           وق ا را دهك ول ذرة وزوج واوق اس وا رات، وؤون اد ووا ر

  ..رو ر  

   

                                                           
  .122 -121ص اة، ت  ارد رأة ا ارر رة،  12

13 ،ردات ا ظرآن، أ245-244ص ا.  

  . 7/441-442ظ، دة ارب، ن ظور، ان 14
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.دوا رآح اطا  ظا   رع اا 

 رك و ول ا﴿تَ تَ تَظ بَْ  َظ ا﴾ ءدد     .)34(ا ذه او

.رأ  رأةا ؤو  

 وق زو دا ت إف ا  رأةت اأدر و. 

  رن ا ر وم أول ا–ا ر-   و ﴿تظ ب﴾"    ،زو     

   ره راه أن  وره"15        زوور ا ص و  ل تظ أي" ر ول او .

  .16ا زون،  ط أد ن  ء  و ص زوج"

" نرروح واق ادا ر  ءو﴿تَ﴾أي ؛ ء ن ارا وق وق اد،  وا 

﴿تَ﴾أي ؛  نزواو  تط﴿تَظ بَْ﴾أي ؛ تظ ر  ذيا      نن أزوان و ري

 اوة ن ارث واؤون ا زو  ،طن أدا  ذك ار، وو ر، وو ظن            

 ر أو أذن ن س أو د ن رضن         ا ،ن نأزوا  د ظ ب  تظ أو ،

 ن  ظ،  إن  وأره  ار،  ذك إن ا ظ ب أي ؛﴾ا َظ ﴿ظ ون وأوام، 

ط نوى، وت أو اظ ب نظ أزوا ن ا وده، ودت أو وظ  

   ن  ا  ظ    ظت أو ، ا أر اذي او  أزوان، إ ا أداء ن ا اظن

رة" أون ا ن ن  زواجا 17.  

   اظ وظر  دد أدث اط ان 

ر اء ارأة إذا ظرت إ رك، وإذا       » ل ل ا     روى ام ان رر ن أ ررة 

 ول ارأ ر م "كو   كظ  ت ك، وإذاأط رأ   ذه ا﴿ لرون  اوا   

  .)18(»آر إ ﴾... اء

م راع، وم ؤول ن     «ول   ول ت رول ا  -ر ا –ون د ا ن ر 

    ت زو  رأة راوا ،ن ر ؤول وو أ  ل راعروا ،ن ر ؤولم راع وا ،ر

...ن ر ؤو19 »و م روا و .» ٌَو و ،هدَوو  ت َ ٌاَأُة ررْاومْ«20.  

ِإذا ت اْرَأُة ، وتَ ر، وَظت»       ل ل رول ا  ون د ارن ن وف 

ت ْا ابوَأ َأي ن َْا اد َ ل ،وز تَأَطو ،رَ«21.  

                                                           
  .1/435 ارآن، أم ار، ان 15

16 ،وق ر ءا  ،م38ص ا.  

  .60-6/59 وارن، اروح داق ر ارري، 17

  . 2/161م، ان،  ادرك. 8/295 ارآن، ول  ان  اطري، 18

  .853ح وادن، ارى  ا ب ا ،ب ا، اري، 19

  .1829ح م، ا إدل ن وا ر، ارق  واث ار، وو ادل، ام  ب ارة، ب ا ،م، 20

  .ره ن ارؤوط ب ل. 3/199 ،1661 رم دث اد، أد، ل، ان 21
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أي اء ر؟ ل ا ره ِإذا ََظر، وط ِإذا َأر، و    ُ َل رول ا»  ون أ ررة 

و َْ  هر «22.  

 ول ار د ن وداعغ واا ط  ءو  ل أ»  مَ مو ، م َ مَ ِإن ََأ

 مو  نذْ َو ونر ن مَرُ نوط َأ م َ م ََ ،     مَ نو ََأ ،ونر ن

  .  23»نُ وا ِإَن  ون وَطنَأ

         ا ظا  لو  را وث ادذه او ا را ا  ء 

  ا ازو، وار ار، و اس، وط ازوج، وظ   و وأراره،          

   ر اأ  ورهو   ظو ،دن وادا  دب اوا ا ر أ  ظو 

 ... وق ا د أدا ،ور ؤو  ر  ،ظ أن   

 ولا ووط ، وإ   رأةح ا  ظإن ا ،زو 

وظ ر ارط ادس واق اظ  ون زو و أوب ا  ظ ن أور 

  ازو   وووده.

ل ل ل اوق ا ، طق ن      ظ ارأة  ر  ظ اوق ازو ط،  

 دة   وط  ل أن ون  زوج     .ور إ ظ وق ا  وا ل ره

.زو   

        ةا ؤون ا تو  ت رة، إنا  دم ول ون د زون ا و

  وا  ظ ل  ب ن ن ازوج.

  

  اث اث 

  ار (اوا واظ)اودة وار أس اوظف 

  

وم اوظف ار أو اوا واظ  أرن أن  اودة وار  ذر ا ؛ 

وذك  ؤدن إ ن ارة ن ازون؛ ن و ر ات ام، واودة ون  أوت 

ا  وة واوا ة اا وطق ورض واف وات اأو   د را ش، أ

  .ا  ل ار وؤر  ل ر

  ، وىأ طرا و ،رودة واا  ء ا  وا ا رة وم ا  ظمن أ كذ

  ً ن  نواظم وا  و كذ ل و د اد أرة، وم ا﴿نو آ َأن قَ مَ ن 

مَُْأ اووا َأزُ َِإ لو مَ ًةدو ًرو ِإن  كذ تَ ٍموَ ونرَ﴾ ) روما 21 .( وط  ورا 

ظ. وإذا م د اودة وار ن ارة طت         وا اوا  روح وو ازون، ن ا اطري

                                                           
  .وي إده ارؤوط ب ل .15/411 ،9658 رم دث ، ادر 22

  . ن دث ذا  أو ول. 1163ح زو ، ارأة ق  ء  ب ارع، ب ان، ارذي، 23
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أو وت را د أوى رزا  .رار رأة و رل و ن إ ف وارام               

  واوادد..

ره  ا "اطب  س د  -ر ا–ول ا د ارم وس اطب 

و، ر، وء.. وس رل،  م ذك ر ن ادن..  ق ا  رل ن 

  ..أم أزوا ،ق  ء ن أن أزوا ..ن اوق ون اف ن ازاون

  و رادوا﴿ن مُْن أي ﴾َأ ،م موط..  

وذا ن  أن ؤف ن ازون، وأن    اس، واودة.. إذ إن ان ا ذب 

  ..ط إ   ن اء

  .ل س  إ ، ود اط وان وا  واره

ان، واطر، واوش، واذر..  ات..  زو، ور، وزو  ارس ا واء  ذا، 

  . اس  إ اس

  و وا﴿وُ َن ﴾ِإ ذه ،ف ان و و ا ، و ع أ نا 

ن، إر اذوا إ ،ا ر ،سن ار، ون اطوب وا ..وإ   ظمأ ل وأ 

ن وان اا  ض  ن.  

  و و﴿لو مَ ًةدو ًررة ﴾وإ ودة أن إا رران وادان أو ن ن، اوا 

وأ و نف اوا  ت ودة ذا.. ور ء ظما رآا ر   ل ا ،نرن ا

، أي  أل ا  ،ن ل اودة وار ر ن  -ذورا وإ- اط ار ن اس 

 إز وذا. ﴾ور ًودًة َم ول﴿» . ال«أراض ذه اط، ورة ن را ،ر  ظ 

  ..رآن، اذي   رو أو، ول دا إز ن

إذ س ل ء ن طن ن دث ار واودة، وإن ن ن  أن ، ورب.. ن 

ة طة ن ل س، و در ذا اودة وار رة اك ووب ن اوس، ود ذول، و

  .24 اد وك اة ون ارة.."

 ن إزون ا ل ن إذا إ ر ط ر ؤ دا، وم أ  زوة ان "ا م نو

"رودة واس اأ  سره، و طوا ، زجر، وا25ا.  

ارا" ذه آ ن آت اطرة ا  أوى  د  ارأة  رك أو و ر 

وإو ور أ وال رل رب  ، اراء واراء، ون إ ون إ، وون 

ى ن ل ، و  أ  ن اودة أوى  ون ن ذوى ار   ،ن   أو

 ل ن.  

                                                           
  . 11/496-497رآن، ارآ ار اطب، 24

  . 3-916، ادر 25
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ذه ا وذك اور اطري اذي أودع  ارأة و س  م د ن ل  د  دى 

  وزرو ا ذا ،ةا  دة س وراء دة   زواج د أ ل، ون ا دأ

وس، وق اظ"أق او ا 26ذا.  

 "إن اودة ود آرة ظ و آرة ادا واوة -ر ا–وول اطر ن ور 

  ل ا تن ورت ا رة مظ  ،وةوة واا  رةآ دو روا ،رو

  .27"و و ل ا و  أ درت ان

 "وظ أن ب ا أ ق ان ق ازو، -ر ا–وول ا د ا اري 

 زوزوج وان ا ل أن ط ر ا دل أ ،رانر ازدش وظم اس وم ا  ن- مر

طوا وي واا و ف طا- وا  ذا  !دةو ،در و ازدوا 

 زوزوج وان ا دة واود ا    و  و ذيو ا ا﴿قَ مَ ن مَُْأ 

اوَأز﴾،  رار و   رى آأ ﴿و يذا مََ ن ٍسَْ ةداو﴾ راف( اا 189(، وو  

و  أ  فرر ا زا ول د ،ردا زوجوا ،رد زوا  ث ،ندا وا﴿وُ 

َو ،﴾ِإ)ا (ب، طا ل، وراح ادة، وا  و  و    دد وع 

ا طا ن زوجا زووا ﴿لو مَ ًةدو ًرودة(و ،﴾وور) ا دئ ،ل م ق 

 ن رط ا او اروة ) ار(و ارح، ذروه م ور، ر ط ور  وادوام، وادق

 ووق اوة وق اوق ن ق   أو   ن ون  ورط ض،   ازون

ر اد واطف ازدوج د ام، وا اداد وات، ول ط ات،  اوة،

  واب  ازت.

و ،ن ل ودر وظرا إ  وف  اب ذه ا ار ا   اة از

  و  بء ا ،قو﴿ِإن ونرَ ٍموَ تآ ل كذ ﴾"28.  

وال أن ا ازو را  رض واف واواف ا  ط اودة ات وارارا 

ا  را ن، أزووب ا   فواك ا مء أت واا ط  ك؛ن ذ س

وار   ت اظ واب. ن ط  ن د اودة وار و ور، 

  ء ل زو لرن ا ذا إذاس، وق ا إ راض واا د ن  ط  نو

   ن ار    إ ارار  أو ام  أو اد   ،ت ا، وذك 

.ودة ور ن     داا  ن ف ذاو .زوا  

                                                           
26 ،رار، ا4/216 ا.  

  .1/644 واور، ارر ر ور، ان 27

  .30-5/29 ار، أدث  ار اري، 28
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 و ،را  دم ذاو ،زوة ام ا دأ رن   ودةر ا و  ف

اواف وازوا ا  و  إ ن ر ا. وأ ار  أم ار  ارة ن ازون 

  . 29و   ت ارء وادة، وون أر وو  ت ادة

  وم أد ا ده اأ  ذاو–ا ر- ر ا إذا أ" و ذيا ل ان ا د ب

وم  ارة وو ار، و د اث  اوق  .   أ إذا ن أ ر اب أو 

  ودةا   ر  ، قرا ن إزون ا  د دو را و ، زول

ودة إا د ردى" اا ذل أطف واا   طفوا رن ا دز30.  

  ا  رك و دد ا ددة           21و ن ا ا ا ظوروم اورة ا ن

    واظم و ث  ةب اوار ودف اوا ن و ،ا  ءمو ،ق ُأرة، وا 

رودة، واوا ،ا.  

 ن ارواح ودأ، وق اط اودة ن ل اس ؛  ك زون اذن    

 أن وطد أوار اط   ر    ا ار دة  واراره     

  واراره.

 ودةا ن          أ ا طراا طوا ك ذيط اوب، وارواح واس اط ،ا 

ازون ا ل  رور ازن ّ إ  ء ا. وت ذه اراط ،ر اذن ورغ اس     

ن أ ت  ز.  

وا را  ،زودة ال ا رو    شا  دا نن زو رةطف وا

ٍص ودق ووء.. و د أن طو ض ازت واوات  ط ا ازو ل ة طو اد   

رات، وان ا وزا  رض  طر ا رأن ا إ .ط نءّط نرَ   ن

ن أ مء واطا  ذار دونس ال، واا 31.  

ور ل واظم اة ازو ا وب  ل أرة ان دا واظ  ت          

.ن ظرة واؤون ا  نرن ا دة ودة، ودوط  ن أر  

 ذه      قوص، وا و  ظوا واوا  رف اوظط ا ا ظوا 

  اة ازو ادة ؤ ادفء وان واب وارار.

  أن (ظا) ؤوا (واما) نؤن ا راروا  زوة اا  م نو

ض ا ن طرفا .ق رو ر و ض ن  ل زلوات، ووب وات وا﴿َو 

  ).  237 ارة( ﴾رُ ون  ا ِإنَ م اَْْلْ وا

                                                           
  .413ص ا ،ر ا اد ام،  29

  .5/163 ار ،ر  ارأة رر ، أو 30

  .1426 ار، ر ،212 ادد ان،  ازو، ادة ر، اد، 31
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 ل  كرو ق درر  دوا ل ط أن  نزوا و ،ءطو ذأ ظوا وا

 . رض د وط اوا ، ظروف لوا ،ود و ،﴿نورو وفرْ نَِ 

نوِر َ وا َأنر َ ول ا  ار ار﴾)ءا 19.(  

 ن، وزون ا رودة واو ا زورة اور اود ظوا واس ان أ م نو

ون ازواج  أيً ، وط، ووا وار اظل   اس، ود  اب، ذا ار 

ن ذه ا ا أدر طورة أر وأ  ء اة ادة وارة ا ازو

  ا ..ودة وار ادن   ارار واور..

ووة  ذك ن ن د ار ا  ص ارة، د ق ان واودة 

  ارة.. ودة وار روح  ن أراد ارة ، ون ارل اوام وارأة اظ وار

   ،ل ل واد م ودد ر ورق   ادة وارء واط واره.. 

ادفء اري اود،  إن ول اودة وار  إ ء أرة   وا ،ل

  وا ار اة، ش أراد ارة  أن وأن و ووم.

وإذا دت ارة  اودة و ار ك أن ور ف  ذه ارة ة  ك 

  ..ورد ذن ان ؤوواطراب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    59 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  

  

 ثا   

  

ت اا ت إو ق  ل ن  

إ  م ار  ارآن ارم ود ا وارورة ا ز  ار، ل      -

        ول ار د ا  ،ذا  ً ،ن دا  ؤ راأ رن ُأ     ،

   ك رع ا، واودة وار واون وام واور...ا

ت ازو س ر ط و ارأة ب، ل ت ل؛ رل اوا، ورأة اظ، إذا       -

    ري وارار اا  ءوا را  ر  ل وأدى وو راوادا و   ر و ،

.وم ا  ا  

إن ام ظر إ ارة وً  وأً و، وظر إ ا ن ازون و ودة          -

  ور وأ، وم اوا واظ  ادل وال، واطف وارام..

ن ان  رط اودة وار .زواج أٌ ورب،   إن أس اوا واظ ا وارا -

.دور وإ ووا  

إن اودة وار إر اة ازو، وط وذ، واة ازو ر ودة و ر ة          -

..را ذة و و  مط    

ال م ار ود ا؛ ون اوط      و ذك ن  ار  أس  ّن 

  .ة وك ا   د أول روا را  

توام ا  ذيا  د.  
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