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  ا�	���ى ا���� ا��
�	� ����ار
  

�و� ��� ر��� ��
�� ا���ا�� ا������� ا��
	د�� ������  ���� أن � �$# ا"نا�� �اح ��
ا���$�� ا�
�ب�� ا��
	د�� وان �+ �6 /.   و�, ت��5+�ت�3 /.ا-س1م /. ا-���ن �, �+	ق ب)�'�ز

�	م� ا���$�� ا�
�ب�� ا��
	د�� �	ل ?��
�  ذ�= ب
> ا��+�ات ا��	��ة ا�	اردة /. م9آ�ة�
 إ���3ا��	��C�3$� �3ت ا��و��� ا��B �� وا� . ���, ا���	ع   وت��5+�ت�3 /. ا���$��ا-���ن�+	ق 

 س�ب+� إ���3ب�, أ��ي ا���دة ا��G �آ�, /. هF9 ا���وة آ�� أ?��� م	ز��  ب��م$�3 ��, أراد وه.
F9ه IB$ وت  �
��G�ص ا	�� K $ق ب�� أ��	+L�ا-س1م��ا.$� ���/   

 

  ب�I ا�+�Mن ا����# ا�9ي ��ء /�K و�+� آ�م�� ب�. Mدم  ��1ا-���نأ آ�ام� 

 

./ �وMخ� ب��Q ا�
�ق وا�'�6 أو  إ���نا���ام� و/. ا�L+	ق اPس�س�� م� ب�,  ب ��م ا� ���
  أآ�م�# ��� اS أت+�آ# و��1 ب+	ل رس	لإنا���ل ��1 ب�� ��ء /. ا�+�Mن ا����#  ا���Q أو


�ب. �$T أ�'�. و� Pب�> �$T أس	د ا-س1م� UV/ � إ�K�$� �Vأ� K�	ى و�	1م   ب�� +�ا�
  ا����ء ?+�ئX ا����ل

 

 ��� اS ه	 أآ\�ه# ��
� �F93 ا-���نخ�� ب�.   ب]ن�1نوا- ا-������ج ا���اء ب	��ة اPس�ة 

���Kإ��Kآ$3# ���ل اS وأ��3#   ��1 ب+	ل رس	ل ا��1م ا�X$BاPس�ة� #3
   أ��

 


	بإ�Tد ا���	ة G�ون ب�, ا�
 ا-���ن ���[ ب�. إ�T ا���B وت+��# ���[ أ�	اع ا��� ��/�T$�K   ا� 

�ر/	ا ���� 3# أو د��3# � إ�Tدون ا��^�  � Uب� و���ئ	
�1 ب�� ��ء /. ا�+�Mن ا����# و�
$��آ# ?

���B	آ# م,  أآ�م�# ��� اS أت+�آ# و�	�K � ���3آ# اS �, ا��9, �# �+�ت$	آ# /. ا���, و�# إن
   اQL� S ا��+��5,إن إ��3#د��رآ# أن ت��وه# وت+�5	ا 

 

  /��3 ��1 ب�� ��ء /. ا�+�Mن ا����# �ا-آ�اF /. �+��تK و��م �	از م��رس� ا-���ن هـ ����

Fا م`م��, وذ�= /.أآ�ا	�	�� T � ا���س F��اس ���ر اس 
��ل   /. ا���, و��1 ب+	�K أ��V أ/]�b ت
 ���� T$� cdV�نا��ةا-���+
   /. ا�

 

�# إن و�$T دمK ��1 ب+	ل رس	ل اS ا-���ن و ��م� ا�
�وان �$T م�ل�$� #� دم�ءآ# وأم	ا�
  ��ام

 

 ب�	ت�#���   ��1 ب�� ��ء /. ا�+�Mن ا����# � ت�خ$	ا ب�	ت�ا-���ن����� ا�������L� b ����  ز
  � T ت� ]��	ا

 



 Uآ X� ./ ]� '���3 ب�, أب��ء ا�/ U/��ب����Lة ا������ وا� �Lر م, ا����L وا��+�  إ���نح ا� 
ف ����ت3# ��1 ب�� ��ء �9وي ا�T$� ���L اخ 1 ب��ض �X م
$	م /. أم	ال ا�+�در�, ����ف

  �X م
$	م �$��ئU وا���Lوم /. ا�+�Mن ا����# وا��9, /. أم	ا�#3

 

ا�'U3 ��1 ب+	ل رس	ل اQ$h S ا�
$# /���V   ا�
$# �$T آU م�$# م, أ�U ا�+�Vء �$Tإ�'�بط 
U�Gم, أس$# و� Uآ T$� $# أي�م Uآ T$�  ر	رض وا-��ثذ�= ا�9آPء وا���ق ا��/M j / ]م 

  اS ت
��U� T ا�^�وا م�ذا /. ا���	ات واPرض  ��1 ب+	لإ����3 /��3 وا����ذ �$�^

 

 /. ا-���ن �+	ق إ��Kا��� �
�, �, وا�Q ا� 
$# وا� 
$�# وه9ا �# ت�U   /�ض ا�
+	ب� �$Tإم��ن
T � ��$# أ�� دو�م Uآ T$� #�$
  ا��	م وذ�= � �'� ���ض ا� 

 

ض ا��
��� م�9 أرب
� ��G ���� و��U أن ت ��K أ�� دو�� اPم�ا ك /�ض ا�L'� ا��L. /. ���ت

�3 وذ�= م����d م, ��U   /.-دخ��9���Kاك ��Gم� م, ا���ض ا-س1مت�
 إ�T /. ����� ا���L ا�

����� Q���  1م�ا��1ة وا� K�$� ل	ل ا��س	آ�� ت+�م ��1 ب+ U3'�إذاا��' �[ م, ا��+� وا# 
  س�

   و�[ وأ� # ب]رض /1 ت��B	ا م��3 /�ارا م�Kوإذا�$��3 ب����5	ن ب]رض /1 ت�خ$	ا 

 

 ��
��G �ص ا	قا� . ا-س1م��وه��ك آ\�� م, ا���	+L�ا F9ه ����L� T�Lإ���3ا� . أ?���   � ت 
م��س�3 آ�� ت ��ول ب�� ���U   اPس�س�� ا� . � �'	زا-���نأ�F1 وه. /. م'�$�3 ت�Gح �+	ق 

 ا�
$�� ا� . � ت��� و� ت��j أن ���� ا-������ �� وا�\+�/�� م, +��3��/M	�K ا�� ��د�� وا�� ���
   وMخ�إ���ن/��3 ب�, 

 

Uذ�= م� ب T$� ���ا����# ب+	�K   و�� �K�$� I ا�+�Mنا-���ن واض
	ا م�\�ق �+	ق إ��K�� � #�K  و�
�$T أن � ت
��	ا ا���	ا �	م  �� أ��3 ا�M ,�9م�	ا آ	�	ا �	ام�, S ?�3اء ب��+�c و� �'�م��# ?��Cن

 Sا ا	ى وات+	أ��ب �$ + 	نإنه	$�
و�� �ل م, هF9 ا"�� ا������ �$T ��م ا� ����   اS خ��� ب�� ت
�Vأ��+L�ا Q��ل ب�
  وا�
�اء  /. تX��5 ا�

 

 T$� د��	
 م� 	ى إ�Tا�L+	ق   � تc�3 /. هF9إنو�9�= آ$K ت�Lص ا���$�� ا�
�ب�� ا��

�   �$T أس�سب �ض�م, ��3 وان ت�+T م� ��ة /. ا�
�U ا� 	���ت ا� . � ��G�ذ�= ��� ا-س1م.ا 

�$T ا���5ق ا�+	م. ب]وس[ م� �����   �� ��9ت �����وإ��اءاتات9Bت ?��
 �� /. ذ�= م, ض����ت 
T$� م�� Uرة م ����ة /. آ	وب� bو� Uت /. آ���h ,م  ���Lأس�س أ��3 وا���ت � ��� م

 ��
��G �ت ا����V�ب�X� �3أس�س أ� T$� � ��9��� �وا  .
��hن���m� وو���� ت��. ا��ول 
  �� �ام�3 وا�� �اف ب�3
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 وض[ ا���أة /. إ�T ا"ن �� +U ا-س1م/.  ا-���نوب
� هF9 ا��$�� ا��	��ة �, م'�U �+	ق 
 إ���ا���أة آ����ن م�5$+�, /��3 م, �	ل رس	ل اS  إ�T ا-س1م وب
��رة أخ�ى �^�ة ا-س1م

 ب�	��K م, ا-���نا�+	ل ا�	��� م� T3 ا�	ض	ح /. و��ة ب�.  ا����ء ?+�ئX ا����ل و/. ه9ا
  ا-���ن  /. �+	قوإ��ثذآ	ر 

 

��ن ا-س1مبL+�ئX   � ت+	م �$T أس�س م, ا�
$#ا-س1مو�	� ?��3ت �	ل �+	ق ا���أة /. � 
Qا�	م, ا�./ j����ي ا	ا��� I��م, ا F��$+� ب�� .� �م��واة ا���أة �$��U /.   �$��� أن �

  ب��ا� �3 م
$��  و/. �+	��3 وا� . ت���K ا���	ص ا�+����M ا��\��ةإ����� �3

 

 X$نأو� و��ة خ��م, ��6 وا��ة آ�� ��ء /.ا-� K��	ن   ب�M�+�ء م, ا��رة ا��	م�5�[ س
وا��ة وخ$X م��3 زو��3 وبn م��3 ر���   رب�# ا�9ي خ$+�# م, ��6ا����# �� أ��3 ا���س ات+	ا

  و���ءآ\��ا 

 

T$� ء ا� م�  ث���� و��ة م���ا�� 	L� ق	ا����ل م, �+ T$� ا����ل وم� 	L� ق	ء م, �+��ا��
 ��� ب�. �$�K ت�	�, ا-���ق�X /. رئ�س� اPس�ة وتU�L م�C	���ت�3 /.  �
U �$���ل م,

ت'
$3# /. اU�P أر�U�� ./ j هF9 ا���C	��� ا�� ����� ا�\+�$� خ��ئI  ا����ل م,
ا�+�Mن ا����# و�3, م\U ا�9ي �$�3, ب���
�وف أي م, ا�L+	ق و�$���ل �$�3#  ��1 ب+	ل

ب+	�K ت
��T ا����ل �	ام	ن �$T ا����ء ب�� /UV اS ب
T$� #3V ب
> وب��  در�� و��1
  أم	ا�3# أ��+	 م,

 

 

 

  ا-س1موض[ ا���أة ��U   ا�Tب�-?�رة�T ا���أة � ت�رك أب
�ده� ا�  اا-س1م�^�ة 

  ا���أة  ا�Tا-س1مو� ب� ��� م, ا� ]آ�� �$T أن �^�ة :

o  ./قإ�1ن	+L�ا ./ U��$� �3وات��م -  

o  ./وات�3إ�1ن��م   ./ U��$�������-ا-  

o  K++� �� ���/ام�ا-س1م��  -وا����L  �$��أة م, م
��. ا�


�� �9ر�� /�����Gت ��Bأة م, ا�'�زات ت�ر���$� K++� �� � �$آ�م  ,� هF9 إب
�د إدراك��
 و/. ���# ا-س1ما���أة ��U   م� آ�ن �$�K وض[إ�T ا�	���ة ب�-?�رةا��'�زات آ$�3 ا� 

  و���ت س��
�  /. ت$= اPزم�ن و���� /. ���� ا� ا�Tا-���ن��Vرات 

 

  ا"ن ��أة /. ?��
� ا��وم�ن وأث�ره� � Tأو� �$T م� آ�ن �$�K وض[ ا�

 

ا�	سT5 م, ?�	ك  ث���� �$T م� و�U ا��K وض[ ا���أة /. ب
> ا���وات ا������ /. ا�+�ون
 ./ T ��3 ����رو��3إ� �
��hو   

 

K�$� bم� آ�� T$� �\�ث�  T�ز وام �3ن ا����ة ا�
�ب م, ت+� Uأوض�ع ا���أة /. آ\�� م, ���ئ
  ا-س1م 3pT	ر د�	ة م��L ا�

 




��-,�א���)./
01��	
���'&�א"������2���$%א��  

 

K�$� �/ر�
/. م
^# ���#  أم� /��� � 
$X ب	ض[ ا���أة /. ?��
� ا��وم�ن م�� آ�ن ?�ئ
� وم 
  ا��VLرة ا�+��# /+� آ�ن ��ئ��

 

  أه$�� �+	��� �$��أة أو� �$T ��م ا�� �اف ب]��

 

 bL�3 ت��� Q���3 ب
 أو ��dه�/�ق /. ا���أة ب�,  ا�	���� ا��ائ�� �ث���� �$T وض
و� ت�$= أي ���� /. ت��/�ت�3   وا��وج ث����أو�ب$	��3 س, ا��?� /3. تbL و���� اPب 
  وه. /. ذ�= /. ا�'�$� م	روث� � وارث�

 

�

� ا��وم���� آ���C�? b م, اP?��ء ا� �ب��G�وه. �9�=  وب��� �'� /�ن ا���أة /. ا U��$�
  �ة �����B? U ��3 م�Lوم� م, آU ا� ��ر ����L ت��/�ت�3/��

 

 

,��'&�א"�%$������6א�43�א�5א������3�4א����	�א���  

 


$X ب�� و�U  وإم� � ���/K��م,إ T5س	ا���وات ا������ /. ا�+�ون ا� <
  وض[ ا���أة /. ب

 ./ T � ك	�
� رو��3 /+� ��ث�� ا� �ر�q ب]ن م`ت��ات إ����� �3?��hت /. روم� و�+� 

 �$�nL �	ل ا���أة و�	ل رو��3 وهU ه. ت � [ ب�وح آ�وح ا���U أو أن رو��3 آ�وح

  ا��L	ا��ت م\U ا�\
�ب�, وا��1ب

 

 UإنبKا�� ����ت /. روم� ��ر أ� F9أ�� ه   T$� �3� 1ق� روحh-وإ��3 ا ./ n
 �, ت�
  ا���Lة اPخ�ى

 

�'&�א"�%$ ���  א��)��:�$��9א���7�8

 

���ة ا�
�ب م, ت+�ز  وأم� /��� � 
$X ب�� آ��K�$� b أوض�ع ا���أة /.� Uآ\�� م, ���ئ
 ��Lة م	ر د�	3p ,�� وام �3نT�ا-س1م إb���?�ا م, آU ذ�= /+� آ��b ا���أة ا�
�ب��   /

 U�� �$�'�ص أو���ؤه�ا-س1م/. ا�L� م��3 ووأده� ��� س���   ��را I$B �ا T$� ر	ا�9آ
ب�� �3 /. ا��Gائ� وضt�� آ�Q ا���U /. ا���Lة   �
	امU مB $�� أه��3 ض
sو�دت�3 وذ�=

وا��1م م�3p 9	ره� ا�T ا� ���� ب93ا ا�	ض[ ا"��#  و�+� و��b د�	ة مK�$� ��L ا��1ة
و/. �pوف مB $�� /+�ل م�ة واذا ب�G أ��ه# ب�Up T\�P  و��ه� بK ا�+�Mن /. أ��ت م 
�دة

ا�+	م م, س	ء م� ب�G بK أ����T$� K ه	ن أم ��سK /.  رى م[و�K3 م�	دا وه	 آ^�# � 	ا
��	ن و��لL� ة وه. ��� إ�1نم�ة /.  ا� �اب ا�س�ء م����	وأد ا� ,� U���ا ���	C�م 

b$Cؤدة س	س��� و�دت�3 واذا ا��  ��Gا أو�دآ# خ	و��ل م�ة أخ�ى و� ت+ $ b$ � Qب]ي ذ�
  وإ��ه# �L, ��ز��# إم1ق
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ا�
�ب وم
^# ب1د ا�
��#   /. ب1دا-س1موب
� أ��3 ا���دة /93ا م'�U وض[ ا���أة ��3p U	ر 
 وم	اث�X اPم#ت��X م�^��ت   ب��	ة م��Lوإذام, وض[ /. م� T3 ا�����3 و/+�ان ا���ام� 

�$� ا���أة /.   م�9 أرب
� ��G ���� و/. �$Q ت$= ا�^$��ت م,ا-���ن�+	ق Gم وت^[ م��Pا
 Uآ�Gنم+�م� م��ا-س1م ا� . ���'�3 ا-�T3 م   ب���L�وا-���نا�'�أة وا��$
   م

 

 U�3أو� آ�م ����إ� T�لإ	ا����ل و�+ Q���   ء��1م /. ذ�= ا���ا��1ة وا� K�$� Sل ا	رس
 إ��K ا-?�رة م�� �� س�+�m� b��ن م, �+	ق ا-س1م  ب��Kدي���[ م� ?+�ئX ا����ل وذ�= /. 

  /. م5$[ ���\�� اPن

 

 �
��� و����   وزوا�� م,و?�اءث���� آ�مU أه$� �3 /. ���[ �+	��3 وت��/�ت�3 ت�$�� وب�
��ئ�� /. ب
>  �$��3 أو ت���L /. ت��/�ت�3 خ1/� �$�\�� م, أوض�ع ا���أة ا� T � ت�ال

  , ا�
��# ا��n��L	ا��

 

ر/[ ?]ن ا���أة ا�T أب
� م, ذ�= /+� اPم /.  بU ذهQ رس	ل اT$� S اK�$� S وس$# /.
Uب ��, س]ل س�ئPا T$� ���ام� وا���� رس	ل اS م, أ�X بL��L� , . ��ل أم= ��ل ث#  ا�

 اS إنث# م, ��ل أب	ك و/. ���M nخ� �, رس	ل اS  م, ��ل أم= ��ل ث# م, ��ل أم= ��ل
#�ب]م�3ت�# ث# �	���# ب]م�3ت�# ث# �	���# ب���Pب /���Pب و��ل  �	���# ب]م�3ت�# ث# �	��

  اPم�3ت أ��V ا�'�� تbL أ��ام

 

 


�5>!,������א"�%$�����2(���א��#�>!��
א�  

 

/���  س	 � ��ول ا-س1م  ا���أة و�+	��3 /.إ������وأخ��ا وت]آ��ا �F93 ا����ه�# ا���م�� /. 
 U�م��واة ا���أة /. ا�L+	ق   ���[ م� أوردF ب
> ا���1^�, م, ا��3�Gت �$Tإ�'�ز�$T ب

  ا� ���� �$���ل /. ?��
� ا�+�Mن وهF9 ا��3�Gت ت���L /. اPم	ر

 

  أو� ��م م��واة ا���أة �$��U /. ا����اث

  ا���أة �$��U /. ���ب ا��3Gدة ث���� ��م م��واة

 U���ر ا�\C ا�15قب)�+�عث��\� اس   

�
  ت
�د ا��و��ت راب

  خ�م�� ا�L'�ب

���  وه	 �$T ا��	اء �$���ل وا����ء س�دس� ا�
+	ب�ت ا�'���� /. ���ت ا����� وا�
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�> ا����أ ا�P$. ز�# � �� أم� /��� � 
$X ب����# ب
�م م��واة ا���أة �$��U /. ا����اث /3	
 ./ bواة ا�\�ب��ءا-س1م/. ا����ق ا��	ل   /��� ب�, �+	� U�� ,م K�/ ��$+� وا����ل وا�9ي

ا�L+	ق و�$���ل �$�3, در�� و�� ��د  ا�+�Mن و�3, م\U ا�9ي �$�3, ب���
�وف أي م,
./ �L��� ص	ا��ر�� وذ�= ب�� F9ه K�ن ب��M�+�ت�3 /.  ا���	C�م U�Lس�ة وتPرئ�س� ا

ت'
$K /. اU�P أر�U�� ./ j هF9   ت�
� ��� ب�. �$�K ت�	�, ا���U م, خ��ئIا-���ق
ا� �Qء ث+�U وض[ �$T ��تX ا���U  ا���C	��� ا�� ����� ا�\+�$� و��6 /. ذ�= آ�� ت�ون

م��واة ا���أة �$��U /. ا���ام�  و��رت م�K ا���أة م, دون أن ��	ن /. ذ�= م��س /.
 و�� وا-��ثب�, ا��	��, م, ا�9آ	ر   م� T3 ا�
�ل وا�ب 
�د �, ا�^$#و/. ا�L+	ق و/. ذ�=

U�� ,م F��$+� ن /. ذ�= م� آ��M�+�ن  ��ء /. ا	ام	ا����ل �T$� ء أي ب���ئ�س���وا-���ق ا�� 
<
  أم	ا�3#وب�� أ��+	ا م,  وذ�= ب�� /UV اS ب
T$� #3V ب

 

U��$� واة ا���أة��م م�
 ��دا �$T م� ��ء /. ا�+�Mن ا����# م, ا�'�3 ا� أم� ا�+	ل ب
� ذ�= ب
 �'�ي /. ب
> وإ�����6 م5$+� /. ���[ ا���Lت  ب]ن �$9آ� م\u� U ا�P\��, /3	 أو�

 X$
   و�� �I ا�+�Mن ا����#وا-��ثا�
�ل ���K ب�, ا�9آ	ر  ب)��م�ا���Lت Pس��ب أس�س�� ت 

 

   آ�ن �	��ه�� أو�د ذآ	رإذا��ه�� /���  ب�, اPم واPب م, وا-رث أو� �$T ا����واة /.

 

T$� واة /.  ث������م ا-رثا��P خPوا bخPر و� إذا ب�, ا	م, ا�9آ Uخ���3 أ�P ,�� #� 
   ب�, ا����ل وا����ءا-رثوارث و/. ذ�= آ�� ��ى م��واة /.  /�ع

 


�ا�� أ�إ��Kا����أ �� �
�ل ��K آ�� أ?���  ��� أن ه9ا$� �+�+Lت U�� ,و/. ���ت ��ده� م �V 

   وذ�= آ�� �$.ا�+�ان

 

�	ن ا�+���ة ���ئ9�$��	/.أو� /. ���� و�	د أو�د  /   XL$و� ,��\�Pا u� U\ب��3# �$9آ� م
  ب�3 ���ت أخ�ى م�Gب�3

 

  ا��و��, /���وج ��ث م, زو� K ض
s م� ت�ثK ه. م�K ث���� /. ����

 

���L�ا ./ �$
 و/. أم\��3# م, ا�� 	�. ب�, أو�د ا-رثة /. اPو�T وه. ��م ا����وا أم� ا�
 ��� ا�� �Vء �$T م, ت�+T ا-���قا���Gب�3 ��3 م, ���ت ا� 
��Q /3. م�C	���  ا���Lت

  و�9�= ��ثا-��ث و�L	 ذ�= وهF9 ا���C	��� ت+[ �$T ��تX ا�9آ	ر دون ا�� 	�.أس�ة  م,

م\U   ت
T5 اT\�Pإن و��6 م, ا�
�ل ,ا�P\��ئT$� 9 أس�س ����ة �$9آ� م\u� U ا�9آ	ر ���
 U�L � 	ا-���ق��� ا�9آ� وهT\�Pا K$�L م�� ت   

 

�Vس�س أ�Pه9ا ا T$وج ��ث م,  و��م, ا�
�ا�� �'�ي ا� 	ارث ب�, ا��و��, ��n أن ا�
 ا-���قم�K وذ�= Pن ا��وج ��	ن م�C	� �, ا�س ��ار /.  زو� K ض
s م� ت�ثK ا��و��

 �$T اPو�د بU ا-���قا��و�� زو��3 /3. ��� م�C	�� �,  �� ��, ت�ث�$T اPو�د ب��
  ��ئ�� �$T م�C	��� اPو�د ا�9آ	ر /��� م$�	F أو ورث	F م, أب�3# ت�	ن ��+ �3 ��� ا�� �Vء

 

آU ذ�= أ�K ��6 م, ا��j�L ا���# ا�+�ئU ب
�م م��واة ا���أة �$��U /. ا����اث  و� jV م,



 أ اذا �# �
�U بK م��?�ة أ����� /9�= ��1 ب���أ ا�
�ا�� وا����واة /.وأن ه9ا ا���� م$5+�

 ./ ���	C���ر دون ا-���ق���ت ا	ا�9آ Xت�� T$� و/+� �$+���ةا-��ث ا��$+�ة   #�d�ا ����G�ا

� T$� .5�Q م�C	�� Kإ��� ا-���نب���dم أو ا��dم ب���d# أي أن �   

 

 

 

�א$�א"�%$��!�:����
���(4<�F��$#

�8א���G�  

 


$X ب����# ب
�م م��واة ا���أة �$��U /. ���ب ا��3Gدة ��1 ب�� ��ء /. ا�+�Mن أم� /��� � 

 ا����# واس �3Gوا ?���3, م, ر����# /�ن �# ��	�� ر�$�, /��U وام�أت�ن م�, ت�ض	ن م,

 UV�3اء أن تG�ق أ��اه�� / 9آ� أ��اه��ا	ع �+	ض	خ�ى /$�6 ذ�= م, مPن ا��وإ��� ا-� 

 �3$�L � T��� . �ء ا���Pع ا	ض	م, م 	نه��لا-�	أداؤه� ��1 ب+ K�$� Q�	 ن   و�M�+�ا
�اد /. ���ب إن أ��V و� ت� �	ا ا��3Gدة وم, �� �K��/ �3 أث# �$�K و�� أو��b أ���م ا�+�Mن� 

دون ا��3Gاء م, ا����ل   ا� ��سإ�Tا��3Gدة م, ا����ء وه9ا م� ���	ا أ��Lب ا����L ���ئ9 

	ا بQ� =�9ء ا��3Gدة ا�\+�T$� U ا����ل م�V� ء وأن��ا خ��� وان  ا��	ناس ��5��ا-� 

s /. ا�� ��F ����ئX ا��3GدةV$�ن و���ض� �$��� K��	ض� �9�=  ب��
 م, أآ\�وا���أة م

�, ا����ل و��6 /. ذ�= آ�� ��ى   ت���Kإن ا"�� ا������ دون إ��Kا����ل وه	 م� أ?�رت 
  ��6 ا� ��ر ا���أة?.ء م�� 

 


� إن إ�T أ��V ا-?�رة ه9ا و� ب� م,��G�ا-س1م�� ا b3'ات T�إ � T � �3دةG�ا ���
 ت
�1ت�3م و�9�= ��زت ?�3دة ا���U ا�	ا�� ���K ب�3Gدة ر�M Uخ� و�# �
 ��  ت�	ن ��ض�

� أض�, �L+	ق  ذ�= م�س���
�, /)ذا وب��ء �$�K ا-���نب��ام� ا���U م� دام ذ�= ا� � #� 
� ?�3دة ا���أة ب�3Gدةإ�T ?�ه� م, ا����ل وا� �w /. ا��3Gدة إ� ه��ك��
  ا���أة آ�ن ت

� ?�3دة ا���U ا�	ا�� ب�3Gدة��
ر�U  ام�أة ث���� ��ر�� �$T ��6 اU�P ا�9ي �'�ي �$T ت
  ا��	ض	ع ��6 م, م	اض�[إن وخ��� م� �$�� م, أ�F1 أس��بMخ� /1V ��� ذآ���F م, 

  وآ�ن م, ا���Bا-���ن ����L � T$�3 ا� . � 
$X ب�	ض	ع ا���Pء وإ��� -���نا�+	ق 

  ��ف أ��Lب ا����L �, تU��L هF9 ا���Pء �$���ء

 

 

 

/
HI-�
��Fא����F�� �������
  א��)א��:���

 

و��� ه9ا ا�K�$� XL دون ا���أة /1 ب� م,  وأم� /��� � 
$X ب��+	ل ب�س C\�ر ا���U ب��15ق
���� K ا�
+��� ه	 �+� رض�ئ. �$�. �+	م �$T   م,ا-س1م أن ا��واج /. إ�b�T ا��^� �

��3��B? ./ ,و�����مو/+�  ا�
�5ء ا�� ��دل ب�, ا��m� IBGم���3 ب Uآ ] � �� ����G�ا 
  ا�
+� ا"خ� ت� 
� آ�ن م�Lم� �$���3 �	� ه9ا

 

�+L اس ./ U���ا T$� أن ا���أة /. ��5ئ�3 ام �زت ���Q�� �3���3 وأم�  ��3 اhو�?
��ن ه�را ب�ون �	ض م, هF9 ا������ و�9�= آ�ن ا�
+� ه��/ U����5ء ا�  T$� c+/ ئ����


 ��   �$�K ا���3 وان /�j ا�
+� م, ��$�3 /. ه�5�bV��F9ء ا���أة ا�9ي � ���L�إ����ا �+
$� 
 U\خ� م,إ����ض�رة ب���5ف ا"خ� مM ع	ض	أي م ./ �+
زم� وم, ا��
$	م /. ا�
+	د ا�1  ا�


+	د ا�1زم� �ا-���� م\U هF9 إن�$# ا�L+	ق $�  jت�  



���5
:�  א��)���Fא����#4�����Fא�9

 

X$
 ه9ا ا���ب آ�ن م� 	�� إن �� j ب�بK بU ا���دي ا-س1مب 
�د ا��و��ت /$# ��,  وأم� /��� � 
��ى  ����� ا������L وم, ا��
$	م��� �� و� ?�ط وم�9 ا������ ا��3	د�� ا� . ه. أ�U ا� م,

ا����Pء ��ى   أب.إب�اه�# ا�
�3 ا�+��# م�9 أ����ء ت
�د ا��و��ت آ�ن ��ئ�� ب�, إنا����� �, 
م�Gو�� ��ى ا����
�,  ا�
�ب و��ى ا��3	د و��ى ا���$��, وه	 � ��ال ��ئ�� /
1 ب�5ق ���

��V� U ض�را /���G م�د�� وم
�	�� وا� Gم وب	$
ب�U م, ا��وج وا��و��ت  �����آ�� ه	 م
  واPو�د

 

 w��� =�9�وض�ع و��م أو�ا-س1موPا F9رب[ زو��ت   هPق ا	م� /X$ب9�= ا���ب وأ� 
   اPولإ�K�1 ا��� 	ح س�ب+� م, ��� ت���L وآ�ن /. ذ�=

 

�و��   ا�\��. /+� ا? �ط /�T$� K ا��وج ا�
�ا�� ب�,إ�K�1أم� $� U
ا��و��ت /. ا�L+	ق و�

�ا��/$� ��$h ل�
�واج . ذ�= �X م�ا�
� ا�+�Vء ��� ��م ا�$� �B�/ أو  

 

ب�ض�ئ�3 � �	ن زو�� ?���� ت � [  ه9ا وان ت
�د ا��و��ت ب������ �$�و�� ا�'���ة ه	 ت
�د
/. ا���Lة ا�� ����� وه. �����   ت�	ن خ$�$� ��� مL �م�إن م, �	��ب��L+	ق ا��و��� 

و��و��3 م, ا�����B وان م�
�3 م, ذ�= /�K   �����3 م, ا����رةاإ�+�ذا�XL /. ه9ا ا�خ ��ر 
����G�و��� ا�  ��وان ��رخ �$T �+�3 /. ا�

 

ا�XL ��� �+�  ��� أن ا� 
�د �$�و�� اPو�K�/ Q��d��/ T أ� ��	ن ب�ض�ئ�3 و�9�= آ�ن ��3
ا/+ �3 وه9ا ب�ون م	  زو�T$� �3 ا� 
�دإ��ام تG �ط ����X� �3 ا�15ق /. ���� إنا��واج 

  ا-س1م ا�\��n /. م	ض	ع ت
�د ا��و��ت /. ا-�1حه	 

 

 ا�	���ى ا���� ا��
�	� ����ار


