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مدور املزأة يف بياء اجملتنع

ايؿدمٓمربماظعااٌ ،مماظؼائالمميفمطؿاباهمماظؽارؼمم{:عَانِ مسَؿِالَممصَااظِقّاممعِانِمم َذطَارٕممأَوِم
أُغِـَىموَػُوَمعُؤِعِنْمصَؾَـُقِقِقَـٖهُمحَقَاةًمرَقٚؾَاةًمموَظَـَفِازٔؼَـٖفُمِممأَجِارَػُمِممبِأَحِلَانٔممعَااممطَااغُواممؼَعِؿَؾُاو َم} م
وأَذاافدُمأ ِم َمهظاهَمهٔ ُمآُموحادََُم مذَاارؼكَمظَاهُم موأَذاافدُمأ ٖمداقٚدَغاموغؾقٖـااام

ؿادّامسَؾ ادَُم

وردوظُهُم ماظؾُفُمٖمصَلٚمودؾِّمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم موعَنِمتَؾِعَفُمِمبإحلا ٕمهظَاىمؼاو ٔم
اظدٚؼنٔم موبعدم:م م
صإ ماظؾشرؼةمملمتعرفمدؼـّامو محضاارةًممسـقاتممبااٌرأةممسـاؼاةمماإلدام م مبفاا م؛محقاثم
اػؿؿتمذرؼعةماإلدم مباٌرأةموأطدتمسؾىمعؽاغؿفاموسظممعـزظؿفام مصؼدمجعالممآم(سازٓم
وجا الٓ)ماإلغلاااا مخؾقػاااةميفمأر اااهمذطا ارّامطاااا مأومأغـاااىم موملمؼػاااريمبقـفؿاااام مضاااا م
ؽمِم
ؽمِمعِانِمذَطَارٕمأَوِم ُأغِـَاىمبَعِضُا ُ
تعاىل{:صَادِؿَفَابَمظَفُمِمرَبٗفُمِمأَغٚيم ظَام ُأ ِقعُمسَؿَالَمسَاعِالٕمعِاـِ ُ
عِنِمبَعِضٕ }...مطؿامأطدتماظشرؼعةماإلدمعقةمسؾىمأ ماظعمضةمب،ماظرجلمواٌرأةمسمضاةم
ذااؼ،معؿؽاااعؾ،موظقلااامغاادؼنمعؿ ااارس،م مضااا مدااؾقاغه{:وَظَفُ انَٓمعِـِ الُماظَٓ اذِيمسَؾَ اقِفٔنَٓم
بِاظْؿَعِرُوفِ }...موؼؼو مغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(هٔغٖؿَاماظـٚلَاءُمذَؼَائِقُماظرٚجَا ٔ)م مظؽانم
اٌشؽؾةمايؼقؼقةمتؽؿنميفمدوءماظػفاممظاؾعضمغ اولماظؽؿاابمواظلاـةم مويفماضؿقاا م
شريماٌؤػؾ،موشريماٌؿك

،مظؾدسوةمأؼضّام مصقُظفرو ماإلدم مسؾىمأغاهمععالمعانم

اظـلاءمهعاءّمتُؾاعموتُشرتىم موبعضمأصقابماظػفامماًاارئممؼؾـاو مأحؽاا ماٌارأةمسؾاىم
اظضرورةمصممتؿؽؾممه مظضرورةم مو مخترجمه مظضرورةمحؿىمصارتمطالمأحاوا ماٌارأةم
ختضعمظؾضرورة.مم م
ه ماٌرأةمهلامعؽاغؿفام مصفيمغ فماجملؿؿعموهلامدورػاميفمخدعؿهم مصؽقافمغلاؿ م
بأ مؼؽو مغ فماجملؿؿعمععطامًم! ،مومسـادعامغـظارميفمدؼــااماإلدامعيمايـقافمنادم
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أغهمضدمطر ماٌرأةمأع٘اموأخؿّاموزوجةًموبـؿّاموهغلاغةم مصفيمأ ٙمهاتمأضاداعفاماىـاةم مصؼادم
جاءمرجلمهىلماظـيبم(صؾىمآمسؾقهموداؾم)ممؼلاؿأذغهميفماىفاادم مصلاأظهمأحقاةمأعاك!م
صؼا ماظرجل:مغعمم مصؼا م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(...ماظْزَ ِمرٔجِؾَفَاام مصَاـَمٖماظْفَـٖاةُم)م موػايم
بـتمهفبماظـارمسانمأبقفاامه مأحلانمهظقفاام مويفمذظاكمؼؼاو مغؾقـاام(صاؾىمآمسؾقاهم
ودؾم)م:م(عَنِمطَاغَتِمظَهُمأُغِـَىمصَؾَمِمؼَؽِدِػَام موَظَمِمؼُفٔـِفَاام موَظَامِممؼُاؤِ ِرِمموَظَادََُممسَؾَقِفَاامم-مضَاا َممؼَعِـِايمم
ذطُورَم-مأَدِخَؾَهُماظؾُهُماظْفَـٖةَ) م موؼؼو م(صَؾُىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾُمَ)م:م(عَنِمطُانٖممظَاهُممَِؾَااثُممبَـَااتٍمم
اظ ٗ
أَوِمَِؾَاثُمأَخَوَاتٍمأَوِمبِـِؿَا ٔمأَوِمأُخِؿَا ٔماتٖؼَىماظؾُهَمصِقفٔنٖموَأَحِلَنَمهٔظَاقِفٔنٖممحَؿٖاىممؼَاؾِنٖممأَوِمؼَؿُاؿِنَمم
طُانٖمظَاهُمحِفَابّااامعِانِماظـٖااارٔ).موزوجااةمتؽؿاالمغ اافمدؼاانمزوجفااامؼؼااو م(صَاؾُىماظؾُاهُمسَؾَقِاهِم
وَدَؾُمَ):م(معَنِمرَزَضَهُماظؾُهُماعِرَأَةًمصَاظِقَةًم مصَؼَدِمأَسَاغَهُمسَؾَىمذَطْرٔمدِؼـِهِم مصَؾْقَؿٖقٔماظؾُهَمصِايماظشٖاطْرٔم
اظـٖاغِي) .م م
صاٌرأةُميفمزلمتعاظقمماإلدم ماظؼوميةموتوجقفاتِهمايؽقؿةمتعقشمحقااةًمطرمياةم م
صفيمواظرجلميفماإلغلاغقةمدواءم مصؼدمخُؾؼامعنمأصلمواحدمؼَلاعدممطالممعـفؿااممبااخخرمم م
ضاا متعاااىل:م{ؼَاأَؼٗفَاااماظـٖاااسُماتٖؼُااوامرَ ٖبؽُامُماظُاذِيممخَؾَ َؼؽُامِمعِانِمغَػْاسٕموَاحِادَةٍموَخَؾَاقَمعِـِفَااام
زَوِجَفَاموَبَثٖمعِـِفُؿَامرٔجَاظًامطَـِريّاموَغِلَاءّموَاتٖؼُاوامماظؾُاهَمماظُاذِيممتَلَااءَظُو َممبِاهِمموَاظْأَرِحَاا َممهٔ ٖماظؾُاهَمم
طَااا َمسَؾَاا ِقؽُمِمرَضِقؾّااا} موأوصٓااىمبفاانمردااو مآم(مصَااؾُىمآُمسَؾَقِااهِموَدَااؾُمَ)محقااثمضااا :م
(ادِؿَوِصُااوامبِاظـٚلَاااءِمخَقِارّا)م موظرصعااةمذااأ ماٌاارأةموعؽاغؿفااامغفااىماظااـيبم(صَاؾُىمآُمسَؾَقِاهِم
وَدَؾُمَ)مسؿامؼػعؾهمبعضماظـاسمعنممتققزماألبـاءمسؾاىماظؾـااتميفماٌأطالمأوماٌشاربمأوم
اٌؾؾسمأوماٌلؽنمأوماٌعاعؾةماظؽرميةم مصعـدعامطاا مأحادماظـااسمعؾاسمهىلمجاغابم
اظـيب م(صَؾُىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾُمَ)مصَفَااءََُممابِانْممظَاهُمم مصَأَخَاذََُممصَؼَؾٖؾَاهُمم مُِامٖممأَجِؾَلَاهُممصِايممحِفِارَِٔمم م

( )3م

وَجَاءَتِمابِـَةٌمظَهُم مصَأَخَذَػَامصَأَجِؾَلَفَامهٔظَىمجَـِؾِهِ مصَؼَا َماظ ٖـؾِيٗم(صَؾُىماظؾُهُمسَؾَقِهِموَدَؾُمَ)م:م(ػَؾُاامم
سَدَظْتَمبَقِـَفُؿَا!).م م
وطؿااامأ مظؾرجاالمدورّامػاعاااميفمخدعااةماجملؿؿااعم مصؾؾؿاارأةمطااذظكمدورم مؼؼاالم
أػؿقةمسنمدورماظرجلم موعنماألدوارماٌفؿةماظيتمتؤدؼفاماٌرأةميفمبـاءماجملؿؿع :م
مشاركتها يف العنل واإلىتاجم مصاٌرأةمتعؿلمجبوارماظرجلم ممبامؼ و مطراعؿفام م
و مؼلاااقئمهظقفاااام مطااااظؿؿرؼض مواظؿطؾقااابم مواظؿااادرؼس موايقاطاااة موبعاااضماألسؿاااا م
اظزراسقةموشريػام موضادممضاصٓممسؾقـاامماظؼارآ مماظؽارؼمممأمنوذجّااممظعؿالمماٌارأةممحقاثمؼؼاو م
دااؾقاغه{:وَظَؿٖاااموَرَدَمعَاااءَمعَادِؼَنَموَجَادَمسَؾَقِاهِمأُعٖاةًمعِانَماظـٖاااسٔمؼَلِاؼُو َموَوَجَادَمعِانِمدُوغِفٔامُم
اعِرَأَتَقِنٔمتَذُودَا ٔمضَا َمعَامخَطْ ُؾؽُؿَامضَاظَؿَامظَامغَلِؼِيمحَؿٖىم ُؼ ِدِرَماظرٚسَاءُموَأَبُوغَامذَقِخْمطَؾِريْ} .م
وضاادم ااربتماظلااقدةمخدعااةم(ر اايمآمسـفااا)مأروعماألعـؾااةميفماظوضااوفمجبااوارم
زوجفاااممبواضاافمسظقؿااةمدظّاتمسؾااىمرجاحااةمسؼؾاافاموذاافاسؿفاميفمعواجفااةماظؿقاادؼاتم
اظيتمواجفتمردو مآم(صَؾُىمآُمسَؾَقِاهِمموَدَاؾُمَ)م مصأؼدتاهموِؾٖمؿؿاهموأساغؿاهمسؾاىماٌضايم
يفمدسوتهم موطاغتمهارلمسؾاىمراحؿاهمم موتطؿاؽنمسؾاىمدامعؿهم موتعؿالمطالمعااميفم
وداعفامإلمدااعادَم مصؽاا ماىاازاءمعانمجااـسماظعؿاال محقاثمأَتَااىمجِؾِرٔؼالُم(سؾقااهماظلاام )م
اظـٖؾِيٖم(صَؾُىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾُمَ)مصَؼَا َم:مبَشٚرِمخَدِعَةَمبِؾَقِتٍمصِيماظْفَـٖةِمعِانِمضَ َابٍم َمصَاكَبَم
صِقهِ موَ َمغَ َبَ).موطذظكمأمساءمبـتمأبيمبؽرم(ر ايممآمسـفؿاام)معاعمزوجفااماظازبريمبانم
اظعوا م(ر يمآمسـه)محقثمضاظت:م(تَزَوٖجَـِيماظزٗبَقِارُمم موَعَااممظَاهُممصِايمماألَرِضٔمعِانِممعَاا ٕمموَ َم
فمصَرَدَهُموَأَدِؿَؼِيماٌَاءَ .)...مم م
عَؿِؾُوكٍم موَ َمذَيِءٍمشَقِرَمغَا ِ ٕموَشَقِرَمصَرَدِهِ م َصؽُـِتُمأَسِؾِ ُ
وعنمِممصإ مدورماٌرأةم موعلؽوظقؿفاموااَمبقؿفااموزوجفاامعلاؽوظقةمسظقؿاةم مؼؼاو م
ممعَلِاؽُو ْمسَانِمرَسِقٖؿِاهِم ماإلٔعَااا ُمرَاعٕم
اظااـيبم(صَاؾُىمآُمسَؾَقِاهِموَدَاؾُمَ)م:م(طُ ُؾؽُامِمرَاعٕم م َوطُ ُؾؽُا ِ
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وَعَلِؽُو ْمسَنِمرَسِقٖؿِهِ موَاظرٖجُلُمرَاعٕمصِيمأَػِؾِهِموَػُوَمعَلِؽُو ْمسَنِمرَسِقٖؿِهِم موَاٌَارِأَةُممرَاسِقَاةٌممصِايمم
بَقِتِمزَوِجِفَاموَعَلِؽُوظَةٌمسَنِمرَسِقٖؿِفَا .)...م م
وال يتوقـ دور املــزأة علـ مســاعدة سوجهــا فحسـ

مبــل تعــدى دورهــا

عشارطؿفاميفماظعؿلماظعا م مصؼدمذطرماظؼرآ ماظؽرؼممأمنوذجّامسظقؿّاامظؾؿارأةموحؽؿؿفاام م
طؿاموردميفمض ةمدقدغامدؾقؿا م(سؾقهماظلم )موجـاودَم مؼؼاو مداؾقاغه:م{ضَاظَاتِممؼَاأَؼٗفَاامم
اظْؿَؾَأُمهٔغٚيمأُظْؼِيَمهٔظَيٖمطِؿَابْمطَرٔؼمْم*مهٔغٖهُمعِنِمدُؾَقِؿَا َموَهٔغٖهُمبِلِمٔماظؾُهِماظرٖحِؿَنٔماظارٖحِقمٔم*مأَظُاامم
تَعِؾُوامسَؾَيٖموَأْتُوغِيمعُلِؾِؿَِ،م*مضَاظَتِمؼَاأَؼٗفَاماظْؿَؾَأُمأَصْؿُوغِيمصِيمأَعِارٔيممعَااممطُـِاتُممضَارِعَاةًممأَعِارّامم
حَؿٖىمتَشِافَدُو ٔم*مضَااظُواممغَقِانُممأُوظُامومضُاوٖةٍمموَأُوظُاوممبَاأْسٕممذَادِؼدٍمموَاظْاأَعِرُممهٔظَقِاكِممصَااغِظُرٔيممعَااذَامم
تَأْعُرٔؼنَم* مضَاظَتِمهٔ ٖماظْؿُؾُوكَمهٔذَامدَخَؾُوامضَرِؼَةًمأَصْلَدُوػَاموَجَعَؾُوامأَسِازٖةَممأَػِؾِفَااممأَذِظُاةًمم َوطَاذَظِكَمم
ؼَػْعَؾُو َم*موَهٔغٚيمعُرِدِؾَةٌمهٔظَقِفٔمِمبِفَدِؼٖةٍمصَـَازِرَةٌمبِمَمؼَرِجِعُماظْؿُرِدَؾُو َ} .م
وطذظكمعشارطؿفاميفماظشأ ماظلقاديماظعاا م مصػايماظعفادماظـؾاويمطاا مظؾلاقدةمأ م
دؾؿةم(ر يمآمسـفا)مدورميفمععاىةموضوعماظ قابةميفمخماظػةمأعرماظـيبم(صاؾىمآم
سؾقهمودؾم)م محقثمأذارتمسؾىماظـيبم(صَاؾُىممآُمسَؾَ ِقامهِموَدَاؾُمَ)ميفمساا مايدؼؾقاةمبعادم
صدٓماظـيبم(صَؾُىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾُمَ)مواظ قابةمسنمزؼارةماٌلفدمايرا م مواظؿ احلمسؾىم
أ مؼعااودوامعاانمساااعفممباادو مأداءمظؾعؿاارةم موذااعورماظ ااقابةمأ مبـااودماظ ااؾ مصقفااام
هجقافمهلمم مصؾممؼؾادروامباظؿقؾلمعنمهحراعفمم مصأذاارتمسؾاىمغؾقمـاام(صَاؾُىممآُمسَؾَقِاهِمم
وَدَ اؾُمَ)مأ مؼؾاادأمػااومبـػلااهمصقؿقؾاالمعاانمهحراعااهمأوظًااا مصققـؽااذمؼؿقؾاالماظ ااقابةمعاانم
هحراعفممخؾفمردو مآم(صَؾُىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾُمَ) موػذامعامحدثمباظػعل .م
وعاانمِامٖمصااإ مدورماٌاارأةمظااهمأػؿقؿااهم مصؼاادموضػااتماظلااقدةمغلااقؾةمبـااتمطعاابم(أ م
سؿااارة)معوضاافماظاادصاعمساانمردااو مآم(صااؾىمآمسؾقااهمودااؾم)ميفمشاازوةمأحاادمحؿااىم
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أصقؾتمباظعدؼدمعنماظطعـاتمواظضربات؛موضاا ممسـفاامماظرداو مم(صاؾىممآمسؾقاهمموداؾمم):م
(هغينميفمشزوةمأحدمعامتؾػتمميقـّامو ممشا ًمه مورأؼتمأ مسؿارةمتؼاتلمدوغي)م .م
ه ماٌشااارطةميفمايقاااةماظعاعااةممواإلداافا ميفماظؼضاااؼاماظورـقااةمم متؼؿ اارمسؾااىمم
اظرجا مدو ماظـلاءم مصدورماظـلاءميفماظعؿالمماظاورينممواًارييممواظؿطاوسيممضادممؼلاؾقمم
سؿاالماظرجااا م مصاظطؾقؾاااتمهىلمجاغاابماألرؾاااءم مواٌعؾؿاااتمهىلمجاغاابماٌعؾؿاا،م م
واٌفـدداتمهىلمجاغبماٌفـدد،م مؼؽؿلمبعضفممبعضّامميفمأداءماظرداظةمواظواجابمم
اظورينمواٌفين.م م
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه
*مممم*مممم* م

ايؿاادمٓمربماظعاااٌ ،موصاامةموداامعّامسؾااىمخاااسمأغؾقائااهموردااؾهمدااقدغام

ؿاادم

(صؾىمآمسؾقهمودؾم) موسؾىمآظهموصقؾهمأمجع.،ممم م
أخوةماإلسالو:م م
ه مدورماٌرأةمملمؼؼؿ رمسؾىماىاغبما جؿؿاسيموا ضؿ اديمصقلب مبلمطاغتم م
حرؼ ةمسؾاىمرؾابماظعؾامموا ػؿؿاا مباهمعـاذمسفادماظاـيبم(مصَاؾُىممآُمسَؾَقِاهِمموَدَاؾُمَم)مهىلم
اظع ورماظزاػقةمباظعطااءمواإلذاعاعماظعؾؿاي مواإلدافا ميفماظؾـااءمايضااريمم؛مهذمطاغاتمم
تطؾبمعنمردو مآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأ مخيصماظـلاءممبفؾسمسؾمم مصعنمأَبايمم
دعقدماًدريم(ر يمآمسـاهم) مضاا م:مجَااءَتمماعِارَأَةُممهٔظَاىممرَدُاو ٔممآم(صاؾىممآمسؾقاهمم
ودؾم) مصَؼَاظَتِ:مؼَااممرَدُاو َممآِ مذَػَابَمماظرٚجَاا ُممبِقَادِؼـِك ممصَاجِعَالِممظَـَااممعِانِممغَػْلِاكَممؼَوِعّاامم
غَأْتِقكَمصِقه متُعَؾِّؿُـَامعِؿٖامسَؾُؿَكَمآُ مصَؼا :م(اجِؿَؿِعِنَمصِيمؼَوِ ٔمطَذَام َوطَاذَا ممصِايمم َعؽَاا ٔممطَاذَامم
َوطَذَا)مصَاجِؿَؿَعِنَمصَأَتَاػُنٖمرَدُو ُمآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مصَعَؾُؿَفُانٖممعِؿٖااممسَؾُؿَاهُممآُ مُِامٖمم
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ضا م:م(عَامعِ ِـؽُنٖماعِرَأَةٌمتُؼَد ٚمبَقِنَمؼَدَؼِفَامعِنِموَظَادِػَاممَِمََِاة ممهٔ ُمطَاا َممظَفَااممحِفَابّااممعِانَمماظـٖاارٔم)م
صَؼَاظَتِماعِرَأَةٌمعِـِفُنٖ:مؼَااممرَدُاو َممآِموا ِـَاقِنٔمم مضَاا َم:مصَأَسَادَتِفَااممعَارٖتَقِن ممُِامٖممضاا مم:م(وَا ِـَاقِن مم
وَا ِـَقِن موَا ِـَقِنٔ).موشريمذظكمطـرياتمممنممحؾنماظعؾمموايدؼثمرواؼةمودراؼةم معاـفنم
أ ماٌؤعـ،مسائشةم(ر يمآمسـفا)ماظيتمتُعدٗمعنمأطـرمرواةمايادؼثمبعادمأبايمػرؼارةم
(ر يمآمسـه)م موأ ماٌاؤعـ،مأ مداؾؿةم(ر ايمآمسـفاام)م موأمسااءمبـاتمؼزؼادمِاظاثم
اعرأةميفمرواؼةمايدؼثمبعدمسائشةموأ مدؾؿةم(ر ايمآمساـفنمأمجعا،م)م موأ مسطقاةم
األغ ارؼةماظيتمتُعدٓمعنمصؼقفاتماظ قابةم موشريػنمممنمروؼنمايدؼثمطاظ ؿاءمبـتم
ؼلرم موعقؿوغةمبـتمدعدمعو ة ردو مآ (صَؾُىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾُمَ).م م
وعنمِممتعؾؿتموسؾؿٖٓتمسؾوعّامذؿى مصأدفؿتمهدفاعاتمصعاظةميفمايرطةماظعؾؿقاةم
عـذمس رماظـؾوةم موطا مهلامدورمطؾريميفمتعؾقمماظعؾو ماظشرسقةم مواظؾغوؼةم مباإل ااصةمهىلم
اظعؾو ماظطؾقعقةمطعؾمماظطبمواظػؾكمواظرؼا قاتموشريػام مصربزتمعـفنمغلااءمساٌااتمم م
وصؼقفات مو

دِات موعػؿقات موأدؼؾات موذاسرات مورؾقؾات.م م

وبعدمأ مهدِـامسنمدورماٌرأةمب ػةمساعةمصؿنماظطؾقعيمأ مخنصمعامخ همردو م م
آ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مسـدعا مدأظه مأحد ماظ قابة مضائمً :معَنِ مأَحَقٗ ماظـٖاسٔ مبِقُلِنٔم
صَقَابَؿِي! مضَا َ :م(أُعٗكَ) مضَا َ :مُِمٖ معَنِ مضَا َ م(ُِمٖ مأُعٗكَ) مضَا َ :مُِمٖ معَنِ مضَا َ :م(ُِمٖ مأُعٗكَ) م
ضَا َ :مُِمٖ معَنِ مضَا َ :م(ُِمٖ مأَبُوكَ) م مصربَٓ ماظواظدَؼِنٔ معن مأسظمٔ مايؼوي ماظيت مأعرَ مآُ متعاىلم
برساؼؿِفا م محقثُ مجعؾه مآُ م(سز موجل) ميف ماٌرتؾة ماظـاغقة مبعد ماظوصاء محبؼَٓه مدؾقاغهمممممم
يف ماظعؾادة مصؼا {:وَاسِؾُدُوا ماظؾَٓهَ موَظَا متُشِرٔطُوا مبِهِ مذَقِؽّا موَبِاظْوَاظِدَؼِنٔ مهٔحِلَاغّا} وضا م
دؾقاغه{:وَضَضَىمرَبُٓكَمأَظَٓامتَعِؾُدُوامهٔظَٓامهٔؼَٓاَُموَبِاظْوَاظِدَؼِنٔمهٔحِلَاغّا} .م
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وهذامطا مايقمدؾقاغهموتعاىلمأعرغامباظربمواإلحلا مهىلماظواظدؼنمععّامصإغهمدؾقاغهم
ضد مأوصى مباأل مخاصة م موطرر متؾك ماظوصقة مظػضؾفا موعؽاغؿفا م موظ ربػا مسؾى ماٌشؼةم
واظؿعبم موعام ضؿهمعنمصعوباتميفمايؿلم مواظو دةمواظر اسةمواظرتبقةم مضا متعاىل:م
{وَوَصٖقِـَاماظْإٔغِلَا َ مبِوَاظِدَؼِهِمحَؿَؾَؿِهُمأُعٗهُموَػِـّامسَؾَىموَػِنٕموَصِ َاظُهُمصِيمسَاعَقِنٔمأَ ٔماذِؽُرِمظِيم
وَظِوَاظِدَؼِكَمهٔظَيٖماظْؿَ ِريُ}.م م
وضدم جعلماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)ماإلحلا مهىلماأل معنمعؽػراتماظذغوب م
صعَنٔمابِنٔمسُؿَرَم(ر يمآمسـفؿا)مأَ ٖمرَجُمًمأَتَىماظـٖؾِيٖ م(صؾىمآمسؾقهمودؾم) مصَؼَا َ :مؼَام
رَدُو َماظؾُهِمهٔغٚي مأَصَؾِتُمذَغِؾّامسَظِقؿّام مصَفَلِمظِيَ معِنِمتَوِبَةٍ! مضَا َ م :م(ػَلِمظَكَمعِنِمأُ ٍّ).مضَا َم
َ.مضَا َم:م(ػَلِمظَكَمعِنِمخَاظَةٍ)مضَا َمغَعَمِ.مضَا َم(صَؾِرٖػَا).م م
موشري مذظك معن ماظـ ول ماظيت متؤطد م رورة ماإلحلا مهىل ماأل م مصاأل مع درم
ايـا موعـؾع ماإلحلا م مظذظكمأوطل ماإلدم مهظقفا متـشؽة ماألجقا موهسدادػا م مصفيم
اظيتمؼؼعمسؾقفامسبءمتربقةماظـشء مموٓمدرٓماظؼائل :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
األ معدردةمهذامأسددتفامممم****مممأسددتمذعؾّامرقبماألسراي م
مصطوبىمٌَنِمأحلنمهىلمأعٚهمواجؿفدميفمر اػام مصر امآمعنمر اػاموداكطمآم
عنمدكطفا.ممم م

