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أت-دت!

اضى11ادرنهماأمهةذأاهااءفىتالىاة""ينا-ر!ة؟ءأثجمنكان-ا

الأ-وال8أظهلة"دةةهبينمتءواحد؟ونفاا:لادإظمء4فى!هةاكاص:-حان،

"دور"ت.4الكليخهالأ"وال5نظءوأتهذافاالإذان-ولطور.بىألى(الثف-مية+

إرو!!الا-باب-اصرىإفىإدأنثزإةااأنءثر.فىا،داةا؟مىناهـو،ل111!ول

أهزالبمكالأصا4نظهأءلىتقتصر-هية)"ثمرااصهياسهت!بايضعاقإ"ضهلماويضىر!ا

4الخاصوأ!-وا؟!ننهةالدالثمراخءع!ااىأاثخص.د1)ل!حوال4أة!ظهفىودت

ن!ا.برشمأالصادرة

الإروإ!ة-اةوأ.!نان5ةوالم!ممةهـد-صر8نمااسرررت"4القون؟ناتإدخالةة"لى

إيرارهاءنثااانههى-هةهرالغو!ذه.ةهلما4المما:قيهـىالإمهللأ.هةةااثهرا؟ت؟

مم3يثراهطبقاأدصمقاباأهـلءوإ-فيا)فيرآسهءحمآ-؟.مظهإارر،5إاةب!ر

اال!ائلهنكاشاكأيرةة-دلذالمث040أظ.نةلأهةهيىسهاكلفىاطاصة!

الثمراخء!eءاء4-بضة-شوك!4.0اهففاأ!لأ-هـأال5ء-اءماإلإنا4ا،هروؤ

."ةماتما-لىمما"ااالقضاء4ولولاثعد"لىةنايةيةالا

ا،دضغطش!،الأ-:؟ء4الاشبازإت.ظامؤثأا)"حمافى.آاطأوا%روفى

طهرة)1(.4العثمااالدولةاضهء"لالصادفالذىلىا،وروالإزةصادىالى"اصى"

عيرهاالىأهتدأنابظها،فرؤ-اوةين))"صما؟ء4وولة11إفيتةاقاإ)اظامهذابدا،

!"أثمءفي1

الراء،ايابة،عدى-ام،-ا-ةإصة"ظا1،الأ،:؟ةازاتا!9.تطاءةفى)1(

!لإم!هوما16!"91ل!.،ثييإليء?مرلي&ا!هاص،؟بسكأ
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الإهةيازاتإفظام)اثهةهرنفيا،جاأصه"حإذ!وواالنظامممضضى.وال!ولهن

حموهن،لهـدولهمإ"4الةاالة:ههاهـ"ث!المحاإقضىاءوانماالمحلىلاقضاهلا!ون

ءلىادبدايةفىقاصرأا!ةةصاجةأأدااختصاصكاندوة.الدولهذهلةوانايط

ولايصامدتأنآالمحاهذهصاهالهك!،ئتب!ثاا!االدولرعايايخأالمناؤعات

دولهارعاتابينءاتالمنا؟الى-وضه*ةأاالمح!إمة1-لمطةاةساهحثىلكفىءصتةلة-

افماأيةالدولةارءابينوهـؤلاءإيناانازءاتالى؟م،نجأا،جان5غيرهموبين

3داع4هطاة!م!كلخاصهينهصرفىؤبالأجمارصاةقدالنحوهذ!وعلى.!اغا

ا،-وال-ائلىهن؟نو-وأء،"ففاعطببحةياكانتأ،صةالخاأيئثموتوا

المةهرلنيناالىود.هدء!ش!4م"همءنضىاغ!مما،ؤالعهنهللا-وأأأواثفت4ا

لاشح!مهة1،-وال04أ؟ظم!أاخةلافعلىقاءهـأا،ءري!دفم.هصرفىبها

اثخصبةاألا-وألأ؟ظء!إختلافإلىذلك.*دىوانما،انات"دباخ!لاف!

.4-؟"اخةلافاإاممهواء1ءلى4الةيذل،براوأ

"زأوهنالبماظرهااذ!أغر!وضهوبئ؟ناهما1الوصخأنولاضد-2

تاهةسجادةلادولةءطىءا،بادىهةاذه.ثاأذداووصرأفىأ"أمااقانونهمال!ء

نءمهعا؟اوجودثنأ!خ-!-وعذلك"لىتبو.ر،ثمهاإإةدا!لوهطاقة

هلى0110وةضاالدولةقا؟ونهماوا!دوقضاهوا!وانون-وأ؟نبوطنيين

،-يه؟!هوإ،1،ا-5إس!!اانا-يلأا5لىهذهتقعصرت!نلمالوضع"ذاعنهرأبةأن

الواجه4انينوالةو!*ءدالقضاء-أاتدد!؟نتد.ال!هلية!الناصالىكذلك

ذا5وكانةاةاةوؤ-4ايةالولا،عو!ةازفىالقظالإ"تصاصلشنازحهثارااللجيق

ىبرلأئحبرع!،!بارب!12ووأحدا!ئزقرةالصإب،!إدأنطالم!يؤفىىزبماب!ا
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فذهحدة.ن-زادو!.)(،يانألا-.نفىكةيرهائه؟بئنأه!دونبةالة!افى

اف!دفىة4.1ال!فهائباط!اتتبتراأنيهنواحدةعلياصهإط"وجودعد.آ!ا،لحكله

يةالولاعهاحعبةإة-المحتنيناالةواعيالهاقى

هةازءاثإنظرالخمه-،ئيةاقضهاات12ا!برءلى؟هـةمهولةلاديمنلمكذلك

،؟بهةازعاتا،-أطر!الخة!"4الةصاهت،113ءلىولاإ-لميناعر!ينالمصر

ارنقرلإصىااآإقافددىؤ،فىا؟نةهة!اإكطاهامئباعالاا%:4اوستاءألإجرااءلىاو

لم!ةاضبن.اقماوارطاواجب

المرتوعه"!أطليالقبرأفعرف!-امأنةضهيئلمضقااءلىبيصهكانهد!وأخير

فىكذللظواف!التطبق%بةالوا،عنهاالههـانينفىةظلاس،الةطهيقاواحمبة

)2(اسل!قيايخريين!!صرلالشضصه،حوا"لاءسافىمهالإهمواذ!ةلداخ)الئ!ر

الوا!ىحمأنيةنوالقاء!الةوادءتووراءامه"ىاالواجبطهن؟"؟نولذللث

دماخفما!به!طقاضىالةج!ةؤحهليو،المصرىا،شروعلم!يمارةواضاءأاالئطببق

.4ثسالمصلاالدوةلسبر

فىفىوا!هاأوالقالمظامنب،!ا)باض!عالةهـح!دl?4"اتإدوةد-3

،لىلبةا!اةةقةسى.اطإإالثسءي!حهةافىءنن!هاقصكمصدوو،لكلذلاثااظرأ(1)

للافبباطالملىا؟حط!نأص-نها"لىبمتوصصدور،زوج!اءنطلا!ا،صرلأسإص

مكهوءة91ه6211/7.ادفىلهصأةالزو،قيامأساصعلىا)خففةبتق!يرالارأوجمس

(3ند،927ص،3ءني!ةؤالهاا!واعدا

ءصرنفلالمناليهاوصرلا،!ثا!؟ضأعلىاله-ير"ن!طنأواعد"ةهنجثير)2(

غابىفىبلأالميكعر،11!ص!نوتر؟لءننابئ+رر%وبلاتووفىسوحةإوالمهاصكنبا

قبطبأوأرروءنههأ!في8ا4سرأوبونانيةأيكانتتينيةلا6ت!آغالبه-قهم!الاباة،الطالأصو

0091بينه!lyرؤم؟برلطيةاإ-هـبئالأت!ا،بى3رةمألاأ.يئءبرأو
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واورأء84؟ناتاك:إطارالهإعهله!اشان1هذافىالإولىا!وةو؟:شظةالمبرى

ط!زالإ.ةءاالىا!:4ل!وا4فةا؟و-،إضهىناالقرلا-!رهناخ11فىلختلطةإسمالمحا.م

،نون)،جوالؤ-دوبذلك.أطراؤ!فيمهيةثخهافاثا4المالهالمناؤعاتلح!

ياووءاإ،-ائبجمطأواط:سيمامجظفي.الا!إ؟ب!جمق"ال!لاهفىوقفهاؤهاالعياية

ئلد-افىم4الإ-ئد.والهواؤفي4آلفئمعلةت!مالمحاإقأءهع،صرىافمائيةأدولة

*برىالمه؟به"اإثصا04أممهابا4"اوراالاحوالهم!ا"لىوصمجم!وهاالش!صببالاحوال

أص"خةدكانالاسلوبوب!ذأ)1ظاقذا5فىالىو-5ليأن4إاسلماوبن.الجأضاية

وا،-ا:بةزدةتهاذااتالإهتءاؤصا-:ؤ4ءالاصا!ولىاحهصهالخدهةهالاز

ه"ارضةبدلم.إكولذ.ا*إلميةا4أحمالبلراأسرقاء!هـفىهاج:وادالمصنرىللاتفمهاد

.؟ا)ءنهاتمف*""اوجدةفىيمنلمإنال!ولهذ.هن

هةتروةهدبمطأسهاسهتءتاتباؤإلاه؟طامالغاء!د؟نت!ثاةيةاطظوة!ها

.فىىةةصال!وا،ا-.إصياقاةطااءلى4إءهـ41طةهالوث"ءا؟ايرتأ.ثحت،8391ضة

مصسةؤعثمرةإثنةىهاوورلأ؟ءهاةشةإنهعودةاةا!آهاخددتةقدذللثوهع

04االقنصالمحاكمإ-فصا!ه!4صارئوصيةادتلمط"عماظإختصاصخلالها

الموةهـ4إ،وليارءاللاءإ:بالةمعه:44الش!با،-والسا"لظوءلىظصرا

!ع!!لكولذ.اصلإصصابمذأ4إثاةةمهاد(علماظتحةاوالقةولالمعا!

ةأداكموالولابزأ949.الافىالمصرىولىمضاءؤونلمل!ا"طلمةبصفةنبالاجا

ها.بمقتفباتةضىكا؟تالتىئيناقو!4ولاوالوز،أءال!يعلىوالضمهلي44الخقاط

الةحشاء؟!بنظامالخاص9491المبنة471رقمننوالظصدرالمةاسبنفي.وفى

ألأءليا،ولى411-ا:ونءن12المادةضتوةءد.يم!اطدالمدفىاقانونمب!بى

ا-ا؟قيءاج!11،؟يمب!آحصا،انه:ىهذاش.111
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وفى!بغ،4والض*أرنيةاداالموادوفىإنازءاتا-يعفىبالضلىأالمجاتخنص"

يينعنهيرالمهسإلىسبةبالةأالمحاتخهص.عذلكص"ااة!!ههكأا-هاالاك!إافىر

الثافىنونالقاأها.،-4اشخ!ابالا-والالمتهاقةإسا!لىواأكازعاتفىا!لبا

هنازعاثالاباذ!ءلىاتطب!ق!االوا!باق!نرن!لىثمداللازمالتنإموصحفقد

إلخا!ئ.ا،ولىنالقا؟ءإبادئهوؤقيا-4ءيةأو:!دصبز؟نت

.-فيميائماظ"قأ؟نالحدودفى-ألفددظلفقد3زف!هأينلىسبالنممه:4أها

فقداضبدل.5599ليمنة264رقمؤودطالةاو؟16قمرؤودطالقابىصدو؟ن-ق

نأعلىانصأأككراةتصاالقم!اءنظابم؟ونظهنا2المادةم!األاولىالقا؟ون

والأحواليةريالئطئ!ةالمدالمؤاددططتافاز؟ةةقبألةصل،أ.المجا0تخئمى8

ء.أهاضماصصفيثا-بهاإلاك!لجرااو!يمءإيه4والولاوانوةف4ال!ث!تصه

وودطلةاإطنظمولمىالماةلمجاو)صكهةاليسألمحا)"هاه!زصرفقدفىالثازهـنالقا

فىالتاضى"2توحيدءةقووذأك.يةاهاد1أالمحاإلىهاهماأءة!لورةالى؟شه

ازعاثءءا.بأ!فصخصيةاالاحوالىء:ازءاتتنظر4اهاداادالحوصارت5ءمر

!ين.الم!صرانى:"با-فا،العيتا،حوأل

فه!د.الةطبهقالواجبنونالقاتو-"د"ىلاالتقاصى-42ئوجدأنفلى"

المتعلفةالاحى؟مرتصد8أن!!246رة،ااقا؟وناهقا-ادصهزأأ!لمافىةنصت

طبقأاهفرعيةأأالمحااخةه!اصن5أصلاشهاقأكاوأوالو!ف4أثخصهابالا-والط

لالنازءاقف4بالنسهأل!،المذكورةأالمحاتهبترمحةلان21110280فىهةهـرهوا1

الذتوالملاالطافةحدىوالمهاسليناصكيريئصرالمياث!ه*صء4ا،إلا-وال4المة"إ!ة

فى-الا!متصدرةنونا!ماهذاعىدوروةم!ظء4ءءإث4ةفما"ثةت!ادم

.يتلمماشرطبةا-اهاماالنظامنطاق

باكايالثمضبةألا!وال.صائلأنموالسابق!نصظاهرهنيفهموالذى

http://kotob.has.it



-6-

أ/؟يئيةأداح!ا)ثهـا"ولاتأنالوأغأنءير.ادتيى4ائب!11"يرايهلرلإم!اص"ءصطاهاوا

لئاا،ء-اء-ا"لئجنجغإلىالإوقاتءنوةتفى؟ةدتجنلمعيرالإصهلاهب.

مدةصدوو5591اسنة246رةمنونالةاص!دور-بقةدنهأ،؟الشخصة

فىالمفىتبل-عاه"اكاك؟ن.ئلا،مما"ذههندكثير4إمعهااإهوحدةثنقوا

-ذاوه.همها"لهنينيةالداغألىس4لولاثيز!حهاابىقةءددان-دراستنا

ناحجةهفاثفخصيةالىاالآحواصطلاح!عصرنتحدتداهةهـب!تةترضتدال!ثكل

ناحةهنالمضءونءذافىالىأخلاادائلن5"دءوقااونهاكأضعيدوتسد

،لمذك!ورةالثاهـإخيةلولاضاضعةامتزا01الئىالمىائلاهنا51ةبرزحتى،أخرى

!؟الث!عشية"الاحوالب!عورحالمقصوديدفلىقىالبحثفا!دةهدىيهضددوش

ا!ضفي!االأ!هوألفءرة-؟

الثمابيقالراجدبزونالقا!تةدمةا-؟4لإصهلاءا"الثمر؟!-4

هصر.فىا،فيبيىة!ينالقواءنالمأ"وذةهاتالاقةمرادخال-قعاء"4اممة

فأء؟م..فيالقانوتهاتقى؟ا!ن"ششصهةألاحوالؤصكرةتعرفلاالثر.خةوهذه

وا،ت؟مئداهةابااقهلمقةا،-؟مهما-يئر!؟ةرءينألىفئمرعالإ-لا.ث1اشر?

التىالعبادأتأح!مالىيدورطقيه!م.الاخيرةوهذه.الإذتانلىبأط.اكهاتة

"نب!+يرهالإ؟-أن4ع!ةتةظماىااهاءلاتاوأص؟آ4إ.برن!عهانالإءلاة(ئنظم

حرثههدأءنانههاثأ،!وحدهلمينالم!علىؤيماالخالابقضروالإولى.الناس

هدهلمماألاسلاماإدأرتوءلىءنكلالىةه!اءطاباةهدةوحهالامضيرةأها..ةادقيفى

ءلاةات.ا!!ماءبة.مجردالواةعفىطمءلا:(1،ذءياأو؟ن

وة!أالمماءلاتا-؟م.ن-الاصلىصب-اجالز؟أظاما-؟مئشبرلض
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!الا!،؟4!

صدةلإ-لاهبةايعةاثسازةا!ءأنص!ير.اإتة-دمالق!يمءإيمايهنى!مألاةعرة

الهمهةبأء؟مض!اعفير)1ا.نسالىإلىطرااإ،تا*بادأالصي؟معأءأطقوها

اساطاتهمةء!عساثتراؤ"هـا/أناسلهيئال!رأ-ازواةةدثمومن.إ"هفيوتاه

منأشثناء+إشأفهااطاعمةم!ثمرا.طبقهنذلكءكقي!تر؟ما-4؟ادا

.111ءاء4بمه!ةالمعاه!تأ-؟آ

او!ط!هوناق!ل"!ءطالاافىنشأأإث!مهه"4الأ-والاصطلاحخأنواوا

اظاماولايةءنامه"هةاهولااةهقالمحماهةا!انو.!ية"4للا"ظهيثبتهالتبجمط

امانوناهقا-تداآالعظاوهر،البلادأنحاه-يعفىاولبقالة،مق)قانو

؟تديمسواسعألولاءفىدهـذأأصدتة!من!ذفىلاعطلاحاهـذ!؟لقوتك.)2(فىالروها

وانماع-ذفى،ابئمم51-وءساءل،ن4ب!ءاكءهةا،شخاصح!لةإلىفقط

ذلدبعداهةدأنيابثلملاصورحاأنءير.!هاتوأاوالوصهأيثإواراالى

الإهيىولةلحااء-اهل!يقت!رأصمقللحددووأعن،انىر!ةولهدالدلملأكثر

-الثخص!ؤا،!وألىؤكرةأنالوأضهحوءن.اوأ!اتياوإلوع!ا!الموارفىون

ا،-فيف!ير01اثمأفىءضعالتىا!:اجأ-؟مهدلوكةثج!ا!زهدلوولتهنأىفى

الاسلاهب.ي!4لمضمروفآم3فىفرا

هؤفهفىفرجقبوفيادغت!ووالأستاؤايهـااأشاوا:ىاإراجعاذلكفىأظ-(1)

عدها.وما33س،9661،هـ"الثااعاءهةا،؟إصليخ!الهيرأ)مثفيةالالأ-و-كاأأ"

302.ص،611"،أ)شخصبةالأحوالفىالىصىبط:-لإ!"ءدأ،ذاكفىفظ-أ2()

825ص5791،ايمثهخصةالأ!رال،بادىء،فىالأهواكاءلادةنء-ام،بعدهاوءا
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ضى،-

أقيالموفىااههطإحاالى4ةطوو--دؤد)اشن!محى،ال،ولااخكطلاحاأبئص!ير

الةرثءنإلاحيربمالرفىت*ثأإ!راوااةصاءفياالإصلاض!!صركهبع-ىإءا

راوإصإلىإطة!اأدااءنمفابا-ءفالىةص!اطركاىهـ-ذهتن!2،ألهةة.ةىلماا

هه5راصءوءلى،الخةإطهإء4ا*5اللأحوهاء.مها!للى-لعهلاهةألى!إطاةةئيهاعاا

ءلءس!أبببما،!ههء"!فلا،-و!!اءءلماقاءهـأ4اقت!لهاآ-اا!صهاصخةا

هن4أفى،دهة!تؤة!ولذاك.ومحهوم31جى"-مةضأبا-الةى4ال!يخهالاحوال

الزوأجوإ15-ة!موأأ،شهث!اصبسا،4حاقيالمه1-اهلاأنءلىالخ!إولإدفىاا.لةأ.ون

امثخصيه.1للإحوااقاةىاص!-"!اأمنتجقىتأالةووير4ص!اوالو4صهلوثوالمجرااو

اةةةفياتاظ"ييعلىياملاةث15الاأادا"نظيمإذعورةاأطرك!ائةلمم!فقدعذانث

ا*حوالااصطلإحأسه"هلوؤد4.المااسوا!ا"سءيةاأاداتجاءخ:ايه105

دة؟!-تا،1ؤ"د.الاخيرةاخضمحهاصطنا،ولمتا-"صاصاةءلبالمثل4لمف!

فىتنظرأناذ!ورةاأعم.االمغا"م!"أنهءلى4أ"الأهـلإاطتر-؟ب4لاضهن!6

بة4فىاءلافىرلاها،ءارواإة-"واالممر!!صاهنة!امىتإقوءاي!-"لاأئلءبما

.،4امفخمهثإلايلا-واةقيإقممايىءاوءيمماأر،وواوالوص:4

اصمخص4االأ-تاواطلاحأد-امتطاى11:ههوصأأنتقدهمما)صحالىو.ق

افأا،مها؟لهـهضم"داداءةاتةلمابقدر،!!ءطيفة*وإوصحصلم"صرفى

يء.ليإءاا-"هك-ا?لاهةاك"دادهـذاأنإلى11،،فىألتةبيفغ،إليياإفضرف

فىخالةوىوالىصرص!!"دهءنوأ!"ا.هاتكاااةذ!ؤزالئدأدهنلاممرو.أنة

.لاصظلاخ)اهذولى
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هةئروةءهاهـدر51ءلىرفىهءعه*لماؤكأعهيةالمفلالامموأرةؤعاة"ت!و!د

الشخصيةالاحراللء-ا!فىكظربا4مختمهالختإطةأأداج!إتاافا3791-"4

المفودةء-دإفىاالقضنظيماةالاكأت!تصدر-لرؤة.ا"القةمهأداان!-اإلى

تههتا!!،ذ!ورةاالمدادةكاؤتوإذا.ةاا835ادةا!ءفى4).)مف-صههبالاحوال

الشصضصب-،وللولطألا-والتح!ت-ل!إالتىألساأاأ!!*د)دلىإقأ)صهاالا-لوب

نظامو4وإلاهايىالهأطاهنكلو!ينوحإوص4اةةرأ-و5ن!ما4إ،ثزءاأ!انإل!

هسا!لى.نالدوطةأءةبرة-دإؤ!هـراالضأنإلىالأضهاؤ4)هـصذ.)1(الاسرة

اصدداهذائالمراءنتجازهاءنالبطضاهـ4اهبذ11-لافاالش!!يةالإصروال

."الةءألىالا-هـأءدلولفىيد-لى"-تقلهالىبم!.اله!ا!ظوو)1

حئىاصا،بئ1!النصءيهو.ااث!هخح!+4أإإلا!والإةصودادتس-دفيويد

د!اول،ةةضى4طههالوألمحا)إلىلما!ا-تصانةلوواونصاث"4.طالمحةألىااتأز

4.ات15الإضارإقالىاإهـ!واءلى،9491اه!نةا7!ررةم!الة!اءنظامن،ةاءن21

..:414و31إوافىافىالث!ثقصيةالا!واللهصصايدإ!"د!القاةونهـذاعنىوقد

اثءصيةاالالأ-و"مها؟لأنءلىص!للىحمالىاةتاااتضظ-ماة2لا.ن82دة111-مص!1)

؟:ضا،ما،?/ةل!أث،م2!اءتوأالأعفخىاعىااة-ابر:إةاطتاءلوا!امث-!ء"ا،تشازالمى-شهل

الوطة()والمهـ"إداةا:اووا-:ا-2،ثنالزو!و-قوقوالبزدراجاطظهةسالأصوعلىة.الأ-

ة-كارهاوةالأإوةوالإ؟%ارتوةوالهقاةةرواوالضطاءيئوالطلاقالزو-يخأيخماالأ!والظاملر

لرا)تهىاة-باو--ء-حلأءكااش،واالأةاوب4اةفةاإأم"زوالاهوأ)ةووعالأ-ولب!ضهو"ملاؤات

الههاتا"تاةةإ-ا؟لوافقا،نازع!و3-دإك.الإدارةوالاذنواطءوا)ةياءةأوصأ؟وا

اعتبارةوة-ةاةباؤ،،وتاه-ررة01الىإفاؤ"اتةاسأيةص"نوة-ورهايااوالوصهتثوالمواو

.،ءيتما:دا.لمفة
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صهأة!

ادالةهدأءدءلما-!،هاتوأ!.)1(ألاا،!مههد!هءددت!د31ده111أها

ي!خهظيملإتحههن28المادةض!ىواردةذحنلمالقيةالولادألة4اضاةهو

إ!إفىةاأهاو.أخرىفاصهمفا":4واءفالى،4ناحههن4.الختاطأاالحافىالقضا

ن!لونيرالمصراة-:15*ممهيةالثهالإحوالهمما:لهناعتبارا،بةضلى!فةدا4

يدكأدةه!اا!ارجعأصبحةقد)ان!و-لىهذأبى.8لدتهةبرهـاكذةو.!مقا؟نااذ،

اإدة1؟صهوالهواءءلىوالاجانبيينالمرء!راة-"بائةالشض!الا-والىهصائل

.-)2(القضهاءزظاه!قانونهنا3

نرنقام6591لسهفة43رةمةضاهيخة11ليصالطةنونةاأ-يراع!دونهأ!ير

ءادتهـالإولىؤىالاولالقانونضوقد.7291لع!نة46رقمالفضائيةا&لمطة

هقا4و13ا،وادإلقا؟!وصافءنأندونالاضأءظامقاثونافاءعلى

ة!هنأندوناةانرنا!ذاال!اء.ءلىفىالعالموذاقا.ص؟الاخيراقانونهذا

4امف-!هالا-والا!لمةصهـدايدكألهرصافةدالةسءذاوعلى.افصوصهذ.ءق

لهالأ-وتفلا":نهأعلى9491امممضة749فمو؟ونايةارون31ألمادةتهس(11

وأهاءمهم،!اسءا)الأدثالمت!أا-ائلاوإلمنازءاتيدابة"المادةفىطي!ااكصوصا!صية

وادوطة،والم!را،خبادلاووا-:ا-طالزو،يخأو"قونقوالزواجكاطط:؟الا!رةنظامالمعطمةاو

،وان!رهـابالأبوةوالاةراروا)ة؟رةقاةطايقواوادطلاقادزوجمأب!الاء!ال!وظاه!

خى،وأ)ةا:-باتصحيحووالاصهارللأزارب؟انةةبالااخزاموا،والةسوعالأ-ولىلنهاوالعلاتة

إنازطتاوكذلك،مه"!إةةوداراهـاعةولنيبةباوبالإدارةواطجروالإذنوالقياء؟بةابة،الوصوالولا

."الموتبهررماإ!افةااظالتهسفاتمنوصهاوالوع!اياثالمواز4إتطةاوالمسا:ل

،\-،يخاالهءسءناهسالين1اةيرالشضيةالأحوال!أ-كامتهشحاشفهقي:قارق)2(

اذابهث"هل"13المافىةالعثعخصيةالأ!والهدلولأنالىيشيرحيث،"4ص،99!ه

أسههحئدالهدلولهذاوأن"أتيىعةءسءلىتهطوىالفاضىلىالمطروحةالءؤىكانت

نجيرتاقءاا?نهاءواه:ازعات1جمغءلط".نطهقا0591لىلممت64؟رقمنونأظابر-ب

3،5أنف!بالممزلح!تاقوماالمصرفا
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ا.منها!أ

إدالنةةءثروكالاجة-4الههلبلناحه؟ن5يددهالن!ذا*نه،برلىمىافأااءدودفى-

ظفونهنا3ادادةجمىالإصهلعناصءنالطهخإيمنحلاذاوروانكان،والق!اء

المافى.إقضاءأظا

الىأنالبعض)1(فذهباشح!مب"1لحواالاهإةا.هر!حأنافقهولحاورو

اثالوننى4ادو-"للإظالداخلىنونالفاJae.ةى4اثسخمبالىالاصاعلاح

إلىتعالوافىتنصسفطوأنه،المج!4الاحوألىاصطلاحبلىتالا-إطاصالولى

ى!ءنلنظربههـفا3،اكطبيقنينالرأجبةالقواإشانماةدد.ا!قئلىالم!ماجموش

ولىالالقإنونةىيةالشن!الا!والىامحطلاحيقضمنهلماالمععافلؤ."ظية

.ا*-اص

نظرناهااذاالمطلوبءلصادوةيخضمنافحوهحذا!فالضعروا-كن

هناث!عودأنذالمث.فالىهرذا5وراءهنا2تخابةالفقهيقصدالئىيةالغاالى

القوانين.بثمأ؟!اتةهدداقأالمسا"لأدلتحدو-لجةههوائخا!ةالفقهنظرفىضهالتس

هرضعالإ!طلاحفإنتما،ذااسائلأهذهيدءدءلىهتوففا!طالثءرها؟ناإبة

ربت!اكةة!عنهالإسش!ناءسهيم!لقسسوعلىوىأءدهجم!!يمونهاالههر

.المذكررةل5إساا

هوضرع!اوءوضوس!!ينتقالمقالجهطوعنئعرءةكاألىلآخراذبالبضو.د

الشخصبهفالاحوال.الموضرعهذايدئكلتيقطرء!ك!وءن،ايهينهلاحوالا

الهسالين،ليمالشض!بةالأ-والاصولاء،عيل،ثابا:الهاولاتهذهفىظرأ11(

.بعدءااوم،Aص

ضرالمسالبن،!ولخي!يةاالععتلأحرالافىالو!ىط،سلامةحمدأ،اله:ىهذافى()2

.بعدءارءا02كل،6891
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-ن!ا-

.)1(!اهرضهوطا!ثمه*صيموقافإالا"والى5البضهذالدى

يرءء"لهات!بم!يلاهق-د!خإدواؤىأخييحىوا%اهـلىءلاأةهرثفإول!ن

ىؤدءلوها4امص!مهاالإ-ءوالظاقؤىد%لءابينن!إة-ارةاؤكا"بىةظذى

.)3("سا!لءق48العبالاحوالظاق

!-ئةو؟إو12لىدرالصهاءعنمالىهـا"اءا.ضاةةأ4عاع-اشإءتفة!أك!د

لالتى5إمهأاء*ددأدؤللأا.ءلىأو،الشخصيةاالاحرالع!ردلمةاتحددان-4391

نيماق.ااقو011أثةدتته!

)43"ؤيو12فىردال!ها13-كافىء-الهوة 1 9 r)لش!مهيةا*الىحو؟)هدأ

شبرالمقالعا"ايةأواطبببةأإ!هفياتأءنءير.عنالإ؟-انبهءاث:هيزجموعة"ى

4.و!و،نثى1أوذحم!راؤح!ى!الإ!خماءث!4ته-يانأنهاةائوأثرأءإهلماالة\.ود!

يا.؟مه*ناأو4إث5ا\1ءامنهأوعو،هـءيألةا.ناأو101أومما)ةأأوهـرأرأت-آوز

اصهبابماهقبممهلمبءقيهاأولأهـأ"صةاط!قو!ونه،حةونأوءتهأوسنهاهتر

القا؟هـفي!ة.

ز.ألقعئبل-وا،اهقالأص!ا!ءصهبطةكا.اا4اله11؟لاإدا4ا:*إكأأالإهررأها

ال!ينب4ا،حصرالهنوء:اشث!انوأء12أاخهلافءلىاففقاتواوالا"4أوةفوإذا

الواءف!أنوص-إ!!رئاسحإةإألىءير4.اصة!قياةوءدمقهوإصههظل11اإ+لتعلق!ا.
ش!د

فدو!بهاالضمهد.قيمرةةءلىي!وم-تالشبزطءتودءن2اوكا-!والوصه4وا!"

،6691،ةبلأنجاواالو!نييناه-لىين1ل!ةجميالث!ض!""ل01ألأ-و،هـ-إولىالثيمل(9)

oء\.!3

وءا!قدها...ء!،السابقإر-ح،.ألاسمان!ايهلطا210(

بندا،711من،اء،ا!انؤنبةواعدالةجموعة131
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-'!ت

!؟؟إلفمم!!يةالا،-وءسا:للقههءنأءخهارهاإلىءصذافافيأه،انهداليما

ة-دأ!ااسا.لافىاظرانظإء،ءنايسا؟قأ4ادااأا!-ااختصاصءنيخرجها

لاح!وأل!ا!ثات.هنجهةأيةأنعلى.ح!لما-رتةرفىثرأذادتنهاءنهمرا!وعى

ابداء4إةيههانظرؤان،اهةودا!إكءن"4ءةصممايةىءفىظرتإذا4أففتصبا"

4أوهوإوأ4الموةوةا،هوألجة)طناأوةاالمقررةأ،زظء4با!جاعهةمرو!

.8لماإeهـlأو

المتغى.روإةا-ومإأن.ركأ4تأءساانقفىاءك!4أن-!افىا!-ؤن5يةفهحو

اط-الةمددول!الدا-لمةإ-امملاءلأإكضءس!االذىذاك!كأؤمة!فمحه11لا!-وال

ادلولاإذاtءثدالو!وفيمة!الإ.4أءرمىد)كهع4ادكاأنب!ير.اوا!ع.أا!ه.ااأ

الولا4ءلىئبةء!ر4امثكىمههال،-واائلء-اى4القا؟و.يةالولإلاننظراافبقا.

برطلاا!ؤفىيةاثفثغمهالأ-والطالوءدهفهـث-وصالةك!وأنحاةيم4أثالةصا

رأابهضالا!وةد.والوصيةوا!:صةالوؤفهلمفءاوءةووماليا،-بر

الا*حواءساهلإلىالضةةصة4إضهاة11ءإه!ستمكالطدحا-ا؟بن5اصاإسااهذا

(1)لىاذبر"ا!روة*لذ!ر"ااهصها)ء!ه11داائلاقء61ة-11الطلاؤظر!4امف!صكه1

.إثءصص؟االىالأءألى?(فىاةزحيدأ-،ء-ص3

:؟مإلاحىإدعيىاعةااءنييىإمحليةإفيرك!مركلاصهلأهه،اء4ث)اث!رأوو"اجمر-6

ولت61إ-ادةاأنءرؤةا؟،الزوفينظصامإمفأنث!لمم!ويثراالدتخهييرؤ-ا"ثمالي

نءلابده-4ء!عهالمف.\لإ!والؤيمرةءنتكلذتازدالإهـأ.ؤ1121يب.ترلاس!4

-ليوتلمب؟ورةا،ذأإ-ااا-ثصاص.نءإيؤ-رص!اة*-ثدةاأدالزوأض!ي!رةؤ

اة!بى!رأي!9إ!نالمثمرل!رزأةااوءذه4.أ،!لىلمجا!وا4ا!ثرءهأالم!1افىولايةقالىبا

تث!أدطشمأ.ؤ!اهن4يفلداخالمهثر4لا؟داةءتأسهاص!اإةثقذةأةاجراى9الوضه*ك!

تالقو،"برجد.ن؟ولهاونا!مرا؟أاشآثنىفيضعاقي!لىااساا!هة"-هـلالهشاؤل

531ص،إ-ابقاالمر-ج،ةرختوأيق111
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-014-

لائةت!رعلىالش!يةالاحوالىةفكرألطذلد.!ةالدفث!و)ئعهمفيهايخضهوناثأ

والاهاهزالحالةإالمنهلمة،افلالم!الىذنجاوزهوانجاينا،رأأنبقكاالزواجآنظا

والوصايا.ةالميراتالمتا!ةادائلالىبالإضافة،الإهلبةعركاهلحمايةظمو

:ثوعل.حىلإتدىاإهد!واحدةالمح!ا"لهذهنأبعأنالازمأءن؟نلذلك

.وصد.قا؟ونشماعضعهاكأيدالى3؟ذا

اوصيةواالميرأث

تعةبرالا-لاهعةالصربمةفى!ههاظ،واوصب-الميراثإلشبةأها-7

ب!ةالثر!عونالذ.يونف!د؟نولذالى.الةقهاءإجاحالمماءلاتأ-؟مهن

ياننهم..نإدمحمااكأاذعلايث!مأنكلذ؟بينتةاقىاهنالثيكنلمهابشأنهاالإسلا.ه-

خذتفاءثما؟يهيهولاحتىعمارتالةسهذأهصرءلىفىءطبفات"-الثسحمظلو!د

"رأت.وةظروفهنب!اىيطوهاأحدأثهنافى؟يةالدولةفىى!ر؟اشاثر

نأ،محض!.ياسيةولاعتبارات،4الة-طنطيذعلىاسخول!حب!ما،؟هالظ6الدولة

تركتة،اها.ة1"الاسلا.هلاسباسةراهظهسا؟ألارهوذعسالرومهح.شك

هافىالرو:هـنطبقالتااءية"ذ.نحت؟وةد.م5ا+2ئيةاالقص4اطال!هتنبالدقيم

نظامو،ودلعدمنظرأ،والوص!اثا؟ئرئلءمطفى،الإسلاهبما"-انمر1ناوأحها

.4اسحهاالمراحفىءاوأضح،نوفى

الهيثات"نفسلبعكادقىداهـ856ةبرافىالصادريوقا!إانواعن

ءعيمولاثمجردلهاتاركا،اختصاصأت.نلهاهنحقدهاكانالاسلاهيةغير

ودبهعى5،راطقبا،اثح!ةلالكية.برترصهد!در.(؟1صه4لواثولإرائللم!ما4ءلانه!ا

:هروها.برءاا؟8ح!،ا)سانجقالميرءج؟س!مهأيمد!1)
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-الإرثمجالفى4الطائةهذهمجاساص!أصةمرهؤص!لهةا883وءاا؟فى

ا!ى.اك"!يمىالا-قصاصهـذاءلى-4الوصهيث!هلالذىالواسعإ*فا"إ

الار؟ودس!سارهـ.م4طائةإفأء،دء"ثور1881فىرصلهةدأنهءلى

هـوطثةرلت.واهتىتباء!أأءقيون؟وهنتر!!و-دالقإ4صهابالوالإ-.ضاص

علىالواةعفىصريةاؤ!ورأالاخةصاصىأنأثوديإإ"نها؟نيف!مر.ء*جئة

ا،!مذاكإلىقي!وزأندون،قماةو"11ذأ0صهء4يإة!لواياالوعا-وثق

جرازو!أ،الثكعلى؟لاتمكعاءاأزفىاابألةمها،عةصريةلرص،وضهوء.ا

هذ.ةكلثموءق"الموصىأهاث"دتح!دو،إلور"4يإ-ازةإلاللرأرثالوصه4ء

يةقاءالولا.ح-ا"اماللأصلوفقأ-4الإسلاءهيعةلاثعرؤه!ايةالولا-طللالمصا

المأسمور-تترفىتطأ-دثطنةدذلكرمم"اطاص!ه"4مرللمهأنماهـث4التح!هه!ه

أفىطأ!-ذأنتهجةو.4ا!رالح!وهةأليلغة4ثهالوفىاتركه؟أالا*".نلمذ!ورا

صنهيرالماوافيةلولا،وءوضهوءصماث*تؤضع4ؤصبأمى(لةبانالاعةةادساد

لانجيلعينا4ئةلطاا:ظةاإهات!رلأتىرت!دةإ،لكذءلىو.ء4ط4بصهةسلاهيئلاا

قهاصلا%امسءإلىنهاراثالمهـ!ةخ!!،5591ليثثوال!هنلأروا2591ييطرلوا

!حه!اهلالوصهةبأنارافرأغاءل(الوصيةءنا.4طاأمثارإوا،-ا"لا

لمنظامتعه؟يمون(نهدولاذلكوأناطائفىاالقضاءلا%ةمهاسا،صل.ن

نوناظض!رءا!هن!ةلاحقه-سلا،مسالار؟وذالروم4لطهة"11-"اإبهالمة!ول

.11(لإصهلملأءث"ايعةاكمرا*س!م!م

يه4لمثرإاوالوصاايراثا"مهائلىفوعهدى-ولثارظهأككأنلى5

ادءونتكافقد.؟4دالةثاتالتةادصواةهـض!ة-يريمةا-:4أصشىءرةالإ-لامية

أ-ايق،األمبربعسلإمبماأءبى،ةمدطوءا3!ص،اسابتي1أ،ر-بخفرجقتيى1()

359-251مي
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يه+اث!رو!ةأيمونل11-اههـذهفىإطآأنم!لتثصا"خىالأهلىالمدفىأفانون

اإسلينالوا!ءتؤت!ىتجتلماتمههـصاهذهأفىءثر.ااوءىأوإتوفىاءلة

الدولى.ازعاةبا9خاصهقاءدةو-مىخ،ؤبأد!-اتهنا؟نتن!اوإ،ااءسءينءن

إنبةولهاا439لىأ!رأوائلنماا!ادرإ-ع،1فىأا"ضى4ءيمذالمثأ؟دتومد

هه4ألغيرضر!يمنلمإ،هـلىفى؟،-لمىاةإ؟وناهنيب،45،55اوأ!افىصاءها

إ*مصودبلا؟،اششصلىا،-وا،إ4إت*إقيازينا)اةوببنلدا-لىاص!إلا"أءدةهـاوصح

ء-اهفيماالا-اهبإلىمه"أ"8ةاءى::تهاءب1أاةا؟ونا!هـء*هثيئإوا"ا!ذةءن

.)1(نيماءاثكاصوصاةإنهثإتا"لاداإ"ا،قءة؟زاعءنلى105الةصا.أهام؟طرح

ا،ولىف!لطيههادفىزصالذى4491ا-خة25رتم؟ونالقا1تهذإثمرحأأ؟ده؟

؟ون)ابادؤهـأت-*إقةهىةهيىالث!رت*4وأ-؟م،والوص-"الموارتثا-ثنةه":أن

."...يالوصاوايثاوارهـا

ؤ05لإ-افىاء*4لاتساض!ءوخىظإتوفث"صاشوتثراإوماأ-صمةتكاأإذو-8

ااثا،ثرمأ!413ت9ة!قة4391صه!ةفىأ%رىاوه-3ا،ثمرلحزةد-طا،الت-وهذاعي

الار-حؤطهتفخلإ-لاءله"اء4تتمر11تءإص؟ء4ا!ةهدالذى7.7رقملى:واةأبا

الممادةوؤكا،الةا.؟ودثفى-؟!اإو-لهلااىاالا-والفى4ةحة،أتهذهبءن

).برت-4اثlلحألمحا-رءابن!ئكللاءن038 .1391أ-"784رءئمأون)اةا13امهادر

(t)719،14ص،\%،زءةأوأ)لماع!اشا)ة!يوءة .s

ا-بىءشو-دةكأ5،الوصت"وء:كا،ص!أ!يصأرالمو)أنصإذإكاط-بمدا2إوردوؤ.-

-دؤواط:ؤق،هـ-لىثنءيرأوكاؤواالين،ء-ست.!لا*؟هيمعلابما!ا،-*اةمالأح!وتم!سى

"ولةاةاث"ةثىساهاL.)1ءيةلملأورلا-اتءةإثصا

.(3ة:د،899ص،3"،،/نوإقاا)ةواءهـابهصوءة)

ئمها)"ص!ةبا1/بروءاقي43ا-ضة033زمرامإصياأ!869لم2لم93ةش:لك3ذفا:؟
*../ر.

"96لثد،4لا.ع!
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ئو!هومه:"هبر.أدم!ا4.-؟ن!!ا؟ل!نتانوبصدورفىلكبعدهد"الخماوةاعه*ل!..وةد

.4691اشةالاوتم

،إتج!!ىألازرق!إص.قيءبروار،لم4:ين.ءالسابةلمتهةعليةا.أدويلاظ

ه!هاثائوثأاكله،لهأ.ولدةأنذإك.4والوصهالارثاءساللفىلئبهادلممنبو)2

والو!هةفيالموارنل!آواأنيرهاكر؟هد-نيمهشطةد4491ا-نة53هـةبم

ءيرالموريثبادا؟ن4أؤءلى-وإلوع!الااوأرلثاإمهإلىة؟!ا:اداقا:ون.وص

بةلةوأأنوإلوصيةالمبرإث:ين!طشا4لا.ثالإبتتالىش-ع!فىر؟ة،لوزجاهمعلم

.ألهفىأنجبةذهبةفدذلكخؤ.،أكولىيب!ثرنية.1ألاووتث.يمونان-لى

ألئةاثوإذإءلىتإساي!،ديد2اأادفئ.!ئأالقابصدورألمح!صه،4الولاهذهزسال

،41491اسئة2"..ثعرقمالفا؟ودطهنالأولىد.111زصةصضتأد"ضه109إوه5%8

فيأف!ائايطالإصلإء.4يعةالمنرأ-؟م4والوصبهالميرأثل.5آ-سىائهعلىإئصما

!.الرأعىهذا!يدئؤضعا-هـةالإالمذكرةأنءدوو.)1(ئمانه!فىالصادرة

كلج!يعأ*الؤرةةأةةق-!أ..-وإلؤ"لاي!طبقابطنفينا*إكيرتا.:ول!اقللىدببت

."يهطهق.أنفي

)!أ...الألهفيفى"ءأهة(اثهواصنه!هختنعارأفئ.يةارضلذكوراالرأ!ىواحن

أن:التأضبم!بر.لط؟أطامن!ماالجىباورجمالا11"امأط+ص!أنالمةررن0ا:4ذدد

هيا.لاوليإكةالمتوألىطه!صبمالضد،الم!ددهداثنا،ر.و!ا!الوبى.واد

.،ررلأ\5!،اذاةيئبئل!نرا"لثء-الالا-و-،أ!ولطاصماء.ليإثابا.:ثى11هذالى(9)

الزجع،،الإهرأ!كاء،ئناد!هسام،2..5؟ء.9ص،الىاةقارء-حا،الضساإؤكلحمل..

.14صبى6بق9لا

يخسلانجهاحمل!،بعده!ونجا8-4عبى،إقيال!االمر-ج،"رجتو؟ق:ا+ةىا!دادب.)2(

.؟بوها15ص،تجباسااابهـ-ن!
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المح!!ة،الولاظللك.!ماعمأج!ا!ح4491اسه"25رئمالقا؟بن

.111المدفىالقا؟ونصدورب!دحقيئيماادالنعراثغ

القانرنبهدحىنماظطلإذكرر..االئ!مكيه!ألاختصاصأناهـاصحاوهن

ا!ئغم!!إلطالا"و!لاب!ماثألىاتثزيهلالإخةءأ!الذيىا-أ559لئة3294ر.-

ة3ص،؟.،إقأ.نوااءررإةابهصوء4.)289/6591/فىالةقضمح!"وةهـة!ت(1)

قدعوىفىالنويةولاالأر!شذ3سللأز:اطإ!إالل!!لس"ل!سثهبأ،ا551:وو"217مى

هويثالهوار!ءاءلفى...ظولاتطشرأنذاك،ةتجهميادا-خافثاذاالورهةصأوالهيراث

امهسءيةالاهحامعلىأصهاثاةالولاةكازتوإلا؟اله،ا؟ع،!رعلىتفاأ!مواجمععاثةالورامخاد..ءلمة

ئمبأولادءخهاررقوجةب!أهـأوئىبمس:اتبطيا!ماكان-حما-،طلىئزوجةد،ثالهورفاذاكان

فاروأكان?-ا.اخا-نأخربأولاد"تأارزقبزو-+ذاكدةوتزوجالاصلامأعتنق

المألطدعوىفىالهدبهوراإلىتالجاكلناصاد!ااطيمؤإن-الاصلأمعنأر-دثملهباك:+ية

بعقي،ولاحدودءظوءيرمهدرلدبمونءهيضثن."ورفىثهاوتصارواالموؤثهداوفاة

.21موصهـذافىالصادوهيةاه!االحكةحصم

احةصرأةلووا!ةقنيلزمأءةطااالشراخءقإهثريتات!يهىماالاخئباصيههقدوحتى

الاحوالدائر.ةأءصامأشاخاءردلاتجمقىأنهذاكوءقتضى.ي!"الثولهذهالا-لمت!امكل

اطاصههةالدستط:يقءلىبا!هلالا-نجاق3شصبانيلزمنكاواالاتةصاصهذاك!بوتالعث!خصية

وإيورثة.ءقهفى!!رفيئأ!اذىن5طدرابمونأنصأب!اطلابدالانةاق!ئ!اوءق

الإسلاهية!ة8تشرؤا03لإ-لارويةاتمةالمثرلأح!مقا4وةالرفئالصدد،هم"رزافىكهودودأفى

.اطإصهةشىرائهمتو.ليم!ا)ه-ر!ه"نالهم!لممينغيرتركاتأفىألوارثصنةقىرودالى

!ون.أنءتحيرجلادئرفىادبنمةءةالشرخمالىالا-أنإلىرأكلذهبوقد

نةاقالاءدأءملأنابى!ضيافوأ13،.ؤاطققوتبعدااليرم"همتوزعلىالورئةبانأاتةإقا

أصحاب.ة!ولذلك"ء-اتالتصءلنهةبيلمضبرأنهأو،خارجاةباتد"!يهه"كن

خاوزل!ا4409لممه25.رةم)ونالقابنالاولىدة111ضأنالىاوأىهذأ

ألاصواقعهعلفىولا،خ!اصؤصإلىحا-4دونتهطبي!ا!جا)!اقإ؟زة

-4برالوصثمألا.ابراثهعمهارط4الخامه4يإلداءه!ألاثسالولاهلآهن-.ئوبمابرارإلى
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وةفادوني!ألافاقي!ن!م،11مثئرطينالذ41الورأنو5ولام!ا-؟ب-

.ا!أ.م!ومهةلهمروةقاوليس4الإررءيىلمضمويعة

"رةأةالتخارج؟.التخارجوإفيفاقالا!!ذابينامف:"أؤفىالىأولارو؟با؟

أخواجصير؟4الويتصالعألنهـو443910لست77رقمالةانونهنA;4فى41

أسهحقءنهم7خرهعثةوالوأحدرجسقاؤادا،:ى?*دوم!لىالميراثهنا!مام

المدزولح؟نننج،اةيمإهع4رهاواأحدكأارجوأذا،ةلىكه)1فىكللهوصلىأصة

عالهمهنوعالمدةكانوان،ؤه!اأنابا"3بةسه،يضلممأمب:4ة-م11:ركه"نلم

يةبالئ!مهثعايممابخسه،الخارجنصهيطلق!سه"يةطرعلىالةخارجعةدهفىينصرولم

لمتخارفينصيباطرةهياأحداوصه!هوإة*وأ"!اء!لى!،رج!انواذ.هةهم

الم!ارج4عةنازلية-ارجهاهنأوالتركههنىءالا-و2!اوطرةأ،يراث"ن

حقوهئرتايراثاقواءدتطبهقيفترضخارجاةؤاولذلك.الورثةاغه

يطاشراتطبيقءلىالائفاقصءاهاتةلمفماوءذا.القواءدلهذهوؤةاالمغخارج

العاءة"4إثسر)محالهةاثيمونلاالآ-يرالاقاق!ذاؤهـؤقا.اءاصة04ةالد

،اءاماالميراثواعدلةوؤقاا!لاتمكابااعا.ثمئوزعالذيناورنةأتتحددفلا

يه4لمعروفقاذنككل1!د16وا،القواعد!ذهوةقا!ذادنصهالاكأدولا

النببدلةء:اإلى؟ةدةلاذلدءلىأءرهضرإةثةاقلااوهذا.4اطاصي!4ادا

3خر.5!هكه

لى-اكىبالتنازرثالواته!عفىتتةلتفاقالااهذانإالق!مماثم؟ص!نلدفلاكذ

صكنضب،-لهتة!أوإلىالميراثهن!رها؟4إلى4الحاصييةالدهةاشرأا!اليؤدى

يؤدىأنشأ؟4هنالقوقرزأهثلأنذاد.الور"4هنيخرههـءضهأونص؟كل

يبدوهاوهو.،المذكورةاقالا!للترءاثالهاهـ4ءدالةهـا!ط:هقاء؟نالى

ألرجوعقوا!لىا!اثلا5يةصورؤلا.أ*قلاعلىالاحوالإ"ضفىءةبرلمنهير

.4الهبىفى

الإم!لاهية-بعةالثسوةةا"-راوبينلتتفا"اذالاافى*بالهم!ءننهالهابهدوو

-بلاترأ.ولهلدالمم!ماةا!وهن!ديمبرةةصه"،فىلجاابةبةال!يرهةسرالء!امحا
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.(1)فىإداأو.نا،"امههـصنeaقة6أ.4اكاإب!دماسلعةقدهادهضا،لديفعةاخالنرا

لءنزأ!ا-يريهما!راألارث!ةعلىنزأعفىأةههلأأنلاظو-9

نينوالقواالاسلاههالثمرت"وؤقاؤ"ااتةصلالارفدءوى11-؟نتلر-.الأسي

يةيةاوراي!4"شرالىلاحة؟ماضرعههـيهد-كأءيرئةاق)نهبألىالة-هو4لحةيةاالىف

؟وفىالقا)كظأميدتحد؟حنهـفالةحهـذاضهوءؤهلى.الميزاثثمأنفى!رأفللا

نءأو،ذوالةةاطلان4اوااصثمةافىاهاهةاءدالمزو!!وء،حيثهن-هـاء:له

ن؟ءف4غاءه-4بصهةأفللاءطر4تنهالهائةلا!سمرثالولاء4ا""اتفىأ؟وه-ث

نافذا.وصجا

تحاثاترطتثفالاائرناهدءن4يى1اليصالمادةاأند)أصىدهداف!.وي!حظ!1)

.وكالمث،نةأدااعسلاث*ىا""عراالا-ة!هاصدن!ةالا4إطاهةواإ،وانةاالد

يةلابابخوتةطاقؤ؟إ"الأخذبماأثمرطاهذأ؟ناإذءا-ولف!ووالآنلظألمساؤ

.4والوصههإ!رأثا.صا:لفىالقومميهية

ءنمتطاءاعنلمأ؟4إلىا!نادااشرطأبمذاأخقبدأعدمالىرأىذهـبو!

4إسبه!ا1،8وا15إصدد!نال!اولالةآواجهلانونالقا"نالتممادسةالمادةؤأن4فيل

.في.إساليناا"يرالخاع!ةالفةمراخ4وولاث4الإ-لاءثيعةالمة!رئوزةبمولاث،!الم!

تلىاكأنذوعىآة-اق-االوؤسةفى2،ىولاة"ثالاإمفترطاقأأالا!وال

اصررأىذهـب!دذلد.ن)ا*يمسوءلى،ق!اتما:علاأوشهاواحدةا-تبعاه

4لاإلو1لاةهةاد4دسالىاةادورظلم!؟14م!ا:هـط.4ألظاراصه"تاداإدبهواطالة!رظابالمط

-ا!ةارلا4فىبهاتضدا!مب!ولذاووإش!م!ءةالإ"والهصما!فىالحاص!ة"مرأخ

.*تبوصيةوواإثرا!إمهاهل5أناد،لإلزا.يةااةلولاا-الةفى6ةإهاا!مح!يم!4

شترروص!نلمأز4إأ"ول!اوأها.اشخصيةاا،صوالء-ا!كءنالاهلمجمب

يعةمرةق)ةط"فهح!همروطاي!ىتثمر؟ه!هةاكيميطلمنهأفرجعه؟هـنالقاق!بلذاذ

جمط-4"مىادسهفىةالمافى.راهه!كأوءلا-صالةهـذأوجدهاكاذا.الممميطصر

ئ!.اث!رااك!بىهالبرلالةوهلماءتهقدهالتيالحالات.!بغ.لى؟للإق!ول
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نأصبا"سباه!مألةفىالفصل؟ناذالهاافاؤا!"هور))شان!افىالموصدة

ظنونق!بلالمععالةعرضتو!ل.المذ!ورةالحالةفى"4اأ!ر!ذ.وةقاءنمكذلد

.11(4291و؟ءو18فىا!ادرا13-كافىؤقيصهتمقأكع!4ءلى5591

وفةاثالوارصمةدتحد4الثهرء؟دااأشهكااوباا.!ا4))-مرجأالمحماخغصاصلإ

اترةروقد71ثيا،531،صا-،؟هـ؟"4االة!ءلباقوااعلأمجصر(1)

!يا!رهنلمفىالمسهاكو4هـإلنمب،الإرث!طوىأن204نزلا!ا4از")طع

إحفب!موةقءلطؤث!ايرو،!.اكمرءىي!ةضاء)خت!اصءن،-عد!مفئهناو

ادلءا-امانءلاايراثفىإتزا-وناا"!قاذاواعن.4الإصهلابيعةالىهر!

اليه،ا-ة؟ء3أصهاسع!لىأءاء4ة؟:لممتةهقدالخصوه،؟مت،يذاءااعالنزفىهصل

رى!أثضيةالىاالا!و؟ونظن3555دة111ءإهلمأأصمص4؟عهالشرةاةاعدوا

رجفينبمفأادة4إاإلةرأعأ.وهقهـاصشولا-هـةواةا"شوإ،إوةاأتجطأ:ا!ثما،1

"قصودةوأتوةلابرةادعوىا""ات؟نجقو.ءدولئينأوأءروبم!أوعادلين

واحياصاضراعايهالمدعىالإبنأوالاباذ)؟ن،5*ثاا-وءقدعوىدون

تبمهاجقءهـىفىإلاضهنكأهوداءة"هالنىب!محإ"ناتفلا!ءهكانةان4.فينا

وأ101:نأو؟ا.أالموء!أوالوارثذلكفىوالحصم.!!ءلىوالابالإبن

.-قيءضمندءهـىالازاخحط.لاوغ!مر!اا*هوء4واالا%وةدسىاك.كذيونادا

لإ،وحدهأ"-بةإئمارر؟حنلاالمورثوؤاةإ"دإف!مهبادعوىأنذلدومعى

4،ذ!هبنتا5ادعمخ5ىالمدطابهبأشكةفى!قدءوعىضهءنفعونأنجممب

لض.جمىالإرلفدءو!،قصو)5دونلضمرءىألقضاءا!"ههاصأذ4ءإثتنه!ى،1

هولأصلاةاة!أنة"اءدصلا،)افحبءوىبد4ص-ميصاا-ضما.--ةبحإ-لينأ

،ولىاالميرأثر-هلفىءوىءندءوىالةبلىإف!لالهوأهما.ا)ةرعآةىيضاإ

لهذه4إفهتاعنؤضلاؤ4فا،امفرءىاأ!ىاءلاالىإالمج!اسىا-ةصاصءنو-د!ا

لاطلالميراثبدءاوىاثرض!ء!االقضاءاختصاصيمونأنالىيؤإى،القاع!ة

ختاليةأهناءثةاولاؤيهاافصليجمبا4لهأوءمه(لةالة-بتةبوبرعةأذاا"لا،له
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ادعكوئءقا!رءنةافس!دعوىفىافح!لايىلج!جعذاكؤإنالإ-لاءيةالثرت"4

.الل!رميخب.ل!ا"4ألثسأت؟هاياوأذا!لمايةالشر."نهوفةاايراتا

ها!-فرغع!اذاءسألةالأسبأن591هقانونبعدالةوليهن)انوهذاوءلى

بمذذأ:مرت"4الهذهؤيهالايةالؤ!حونالاصلاههفرت"خاضعارثدسىعص

)11!911663161ؤم!ترا1ث-د-مفىالةةف!محكهبذادضعتوقد

يةالا!لى!(5ءبرحها!"وظجألا!لية

رر"اثسافىاهلاثاهاا-؟آهن!!ايمهلا0والاهاث-4اح!م.ةةبر-01

و!لى.واحداقا؟ونونوالذههاح!لوناثالمافى!مصع5ولذل!.الا-لاهه

+4الا-لاهبيعةاثمرا"؟!نتكاسانهافىالتلإقالواء:!ء-4سفالهالةثصهذا

إثا)ءترفالقالإهةيازاتفاةرص!خأأثرصكلىالمذكورالوضعيتغيرولم

ؤفاي!وأا-ةصاصفىاد-ل2-هـة؟تظإأا-ا"لاذه2ة.ئةالا-لاءيرللطوائف

رالةا؟وقصدةلمىأ.اأهالىالإبهنا)صادرةناتماأةهـاواالراهأت!تضىينب!ةالد

المطلة"أو!المضدالاطية-آفىاطأنعناشه031المادةنصع!بقاأسافىالاولالمد

فهم..و!دا!ازر!االابماإلملى4اختصاألمفضيةالا-والهةتضىعلىي!ون

ألىلالةم!ا.ىةىالااوهذ،لاشكةسيمتالإءهـدلا.بمونالميراثدءوى-ةان

ايراثادعوىفىإ!االمجاسأن!آإوضوحامح!4رأتفانالمنمرءى.وأ-ن5أقضا

اعأنزأةصلفىأادءوىؤفتوأنلى"تكرنلها4زظإلخصوهتح!يم!بهاءيكنلم

."ءنيالفراةضهاءا-ثةهن

دىإ:اطاسريرءدأ،ص!ةواتءس..لهفىا)خةءح.ةزرر"ما)اىءإدلىالمهمجهوعة(؟)

Nلمهد9،مى 5 Y51شةةعذلكنظراواr I9لم 6 V((زمرطعنvv3ل!نة Dبيوعةق

.201بنط5Iهمى81ساضنىاا.ممةبا
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ا!ينغيريينلالصر(لأصهزثاةألولأية+بمونالاهامةانذلكءنالهةفى

ولىالىاخنازلح1فالجنتعمالمادة"ذهأن"اقداواغك!ااأن.ءير.الملةقا؟ون

اثفم!د.وأو،ثصةيةأذاخءالىسبينادا-لازعالتظته،أجولاأينالقوا!ين

تجما؟ونقي.ذلكالتعبيرو؟ن،نب-الج!أونقاأوالثم!ى8الةا؟ونالملهانون

ا!ةالىاذعووهاد،دةالةرذ!ىالنص.ر-.فى"طأيمونأنيدوالاالةا

!سنةفودبمصألار0الاتبأطءجىإسوا-ةصاضاتئإهيثرلا"*4انءلى.ب!اهر1

هجمطصل.ي!ة؟المذكررالمجاساخئصاصكلهنهاا6دة101فىنصضهةله1883

بهتابااؤاء1الر)ض!ئهث!هضية9،--والباا،تصثهادعاوىمنأنجاءالمة

و،اهـءوعالىالكئاب01المخةلمطة!الا!ما..ه!قؤانيننش!ر.صهإرالذىلى"ه!خصيةالادرا

الاحو/لضههنصحأنهة":يئ-بامثارىjةالمرحوموهوكهآب-لمذكور

اصبصهذ.!داءاولذ.والةواهةيةالوصالةهسيا،لاهلاايئ"إق!اخ!هميها

هذاءلىب!لههنألاعي!ساروةد5اذكورأادلسا!صا!طهنوحدهاأداثلى

ال!ثولمج!.والارهنوطفيينهـإلإ؟-يلينأشاصةالةظ"إففىالنحو

الولاقيظعتنةدبهايهفا-قوهعابانالاضا-هةالةوليمكنقالساالن!ووعاى

تخاقة،الاأصلاههةالغيرطوا"ف11بلإ-عا"-بةباالإصلاهيةهةلكرةةهما

وا)قواهأيهالوصهاهمىالقفىدأءواختصاص!اطىهدأالمةظه+بالطوافط

جاقة،الماهـأئفلهذهادءنيةاالث!راءظبهقهعهه!ثننموءلى،و-دها

انجاهالم!مأنين.ءا

تواىةهـضع4الحعهالمجال!ستا؟ودطصدر2591هربر1331فىاةعلى

اخمباصهنوالةوأعهقيالوصامألةLوأخذ!ايتصلىءاوكلل!4الاهفىءوحدة

تر!دذاد!ل!.الحممب-المجالصاخة!اصهنوجع!إلماوا،)يةاثفرءةالمحا!ع
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ء!دافى4؟هـ؟ثأقا!يهلألواث-ه،و5عااهة5لااإء)قء:ءا!"فىءلاااةفه.امق:عه.اصاةا

بأ؟،)1(4291!ردي!ه13فىالغ-ضءعه!صتلتىلك-وظبب%.ال!مبان

هنهشهدةالا!أية؟كاءدةأهرال4المئعاةالا-؟مأنة؟لاضد.،واذ.أ؟نة

دونالقواهو.بثألر-وع..الىالمتعينمننيهونهط،الا-لاء:4يعهالثصةواءد

اح!ام.لها.تصكهءلىللوقوف،المهددمذافىالماء4الا"؟نمبئتحبإرهاف!مبىها!،،

إخهصاصهنأن+ماط.تة-ررأن4افىطة،نواذن.أءسبةاشا.لمج!اقأءنون

يةفوأن،لة-اصرابنههالء-لىالإب4-إطىهدىفىالهص-لا-لملالمجاس!

ذادفىح!ههاذ!وراألمجاس.رىإ"قأءلعهإلمعروءزالهغو!ىافىالة!

ةيهائة!ل(الإهايةا،حابهماصمباصبىفقاقاءرا"هنجه1هال.عنإلوليب!ئبزاةأن.اذا

.،."الاسلاه؟االثرطقيبرةقأكل

!ال!-بعه4اشأ.بخاإفائرنلى9:رامه-.ةقد.يعاتالتف!مردلكبعدثراد.برزر

رثمالمر-ومدال!إهدرع!رهئم،4791د"-99رقمالحسد-ا!لأثمةائود

5291ل!نةا91رةمالقانرن؟م،4ألولإث"صابالخاص5291اة"181

.ا.طسبهءبهمأطاعلى.!تلي!ئ

افىفيأ1الأحوألى؟لىول!اكدفىا!لط

وليماسألاوظتهنوةتفىصهحهجأ!د!اتلمأنهلةايعضحممبقء،-11

ةافنههصةنيهد11اخ51ء!خضعالثع!نمه!يةا،-وأله!ا"لبانالقرلالإنصحيحا

يأوالوصهاإيرالفا-إئلى."ىهـاخالةهدهةولاأنيةابههم!رأ!قد.ألمعطمببن3أئإبن

.24نهءا41.صاء.المانرنيةإكواعدمجهؤعة901.)!.!.
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وبرذبن!!أ:!ناأن،حق4بحضحيم.!ولاي!4.!ث!فعهالاحوال0هن.بنبرالى

.قييرلإبهلها!!نبرا.ثرأخأهـذ.أنرأيئا.كذإكا،ص-لءناولاثهطه

بالذنجة.ألاالممءاء4،1إمهفةا،ءايهلغيركايةحمارظمايه5والاالولات،دمما.ل

نثيظ4ءهـيئازه:ةترةل-لا.ل.4"والقواماالوعفى4إنظهااكلاثا"فاطوا4اولا

ةعها-!ضلمثزاجمحالوأفىءيئ.تم"!ؤا.هذاوءلى.اطسهمةالمجالىنزشقاصدور؟

.:اووأج؟ظامسوى4أصاههـصة.أمهفيأعر

!ا.!اجمب4ال!صرإخ4لولاقىالمتهدالو-ظام1ا"والزواجظاموإدا؟ق

بهؤحمدالخاص5591اصه462رةم!اقاؤونإهدافيهن!دكاد،04الختا

لموحد!يمات!،هذا.النظابمعلى"يئألظالواجبانقا؟ونيهئو-،افمضاه-42

فقدولذلد.اساهـبئانإقامىيفماحيةالاادبمرةا4إلي.نفيرهانحوءلى،4أوفي

االجان.هذ.ممنوإ:الشأنهذافىءو-دقانونلوفعهثسوعطانءدة!ش!ت

افزاخاالى.ها"هين.ألاولإقامافىذ)كير!خور؟ا.الآنصحتىشىءالىئصللم

إلىبعدا،ءمرى)دخ!ختصللماىاا!الاب!ضفىاصها-!يةت!ظءنةية"أل!

ها.قياوز"ن،!نهألىألمر-لأ

ا!ثصهال!أاقاةول!فى4اث!االأءوألفكلةوظيفة-3

الؤإقع0فئةقدتخمايةلذالمف،محرالاؤيهرةأناالىا"!ىا!هبيرو-21

يدسكلخد..صيث!ن.!ا..ممابةء-قي-كل4وأدئلطا-4القفأاداؤوالوهفد

ا،انجب.القانزنيدمحدجثءق"ئموءنأبيلأ-ابالأسهالةضاذاالاخةصاص

كيدتوضذ.،.ط!بحأالعبمابهقظبألواجبأنوليالقاتحدءبىأنذلد.،k)اطيهمالتطجيق

26س،"691،المسالينفيرللصريخطالأسرةأ-كام،تناعوببدءبدكبر)11

:ول.دءا
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ظاقفىتدضطيها"ا!نازعأ،الهمما؟نتاذأءاءلىشو!فلا-ثضاء!هات

المانونفىألا-ناد-واءدبهةنحىهاعكلوا.ما،ألايذبأوالعثشيهالإجوأل

الموادفىالقوا!هذ.ءلىاةملباالمصرىالمعثرحنصوتد.اطاصكولى3

الشرورو5لىالهطبهيئالواجبالتانونسةحعل،المدفىاقانون!ن-0128

أواجبالقانودطجعلبيماظ،الزوجينهنكلأونهوأالزواجل!ةألموضوجمة

الىواجوةتوءد.ألزوجايهااينةهها6ىال!ولقا؟ونهوأثار.ءلىالطيق

.اوه!ذ

نغيرا31رغمالمذكمورةالاسثادشأعدأني!-قالاترالهضىأننيهر

هلرلطفىزوخلا!االحالاتءنلاطرىحالةهنقافياواعبلتاةون

فىهوالتطبقأشاجبؤنالفاانينفىلاالتغييرهذأفإن،ألعئمفمةألاحوالا

وأأءةسمة،نونص؟نسوأه-لا!دهماأولالتنازجمطالثممضىالقا.ونقيةاا11

هنأ،ةازعةبهرنبينعلا!ةهنهةالدص-ا5هففمما-الموطنظنون

.)؟(ءاطالظبهقالوا!بالقا.وناحتهاروبينأل!ثضب.لىاالاصضازعات

فىأالىنونألقافىالواردةالأت-ادقو)عكدلانوظوا،النوهذاوءلى

نإنه،أقوانين!يننازحألةبشأنهاووأنيم!ناقأالمائل"يعواعه

اواجبالقاةونفيد!فىاكلهةلهاتظلالعشفهلىأالاصفكرةبالطقوليمأن

هةلغإ.رظ.المعروضهالهسألةفىاضادظهدةعلىلماةصمحافعند3ألقلإق

الشنص.القانونإض!أعاالىلؤدىالطضعبةالاحوألنجيلىهنالميا،هذ.

.؟ييند!ربالنععهيخيةلمفة"للا!جانبصهبةبالةالاهركذاوراذا؟نوكن

.92ص"السابق"حصلاهه،الهاحمد)11
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أدصعصة؟.ا،خوالاضونح-لىوى!ملىب!ا-ااالرأىائصارلذهب

أثطيقاوأجب؟ونالقايدقيدو4جا؟بللا4انسهبافىالتضالإ-تصهاصاإدلىمحد

تيئ.المصر!الئطبيقبالوأ!.ونالقاتدJءفى-دواهبه!دءدمالى،عايهم

اىائكالمععاإداةحدأصهاساذ.قئافىالاتظيرل!الام!طلاحهذاجدوىأناكإ

نظامة!ددأصبحتئلألممها"ذ.نوا،الةطبهيئجه!أاشجمطالةوأبشأ!ادثة!د

مفى)1موهث+افىالشتصيةأ،-والإبمرةولإسالاءسأظامأوا،واج1

انظ!ةهنيةبة-4وهااية5الأظامو.والوع!يةايراثأنظاماوواجظامجمانب

أ؟دةاىلهاررلم)كف"الا!والصطلاحظولذاك.الاهلعةغير؟هلىحماة

اتاائمأ11داة-دكأداةاتنذهاإذا-إط؟4نآفيإلىيؤدىاستعمالهيمنلمان

.)1(بهالإسرة.نونةاص!حاصقهدالةيببثموءن،المنرائحأياةصعأ!!د

نأيمكبنهاوفىالا.حوالإلشخصيةاصطلاح-"وىسكدمكينالدثكولا

شددبشأ!اإسالالئىيداكأدهىوظيفتةشههاكااذا،خاطأ!ائجهنإ)يهجمفوى

ءير.يأيةادلشرائمإساليىأغيرإشانهايخضعوالتىبقالتطالوأجبةالقرانين

ا!رىالوضىهىؤنالقافىيؤدىاشخصية1الا!والأصطلاحأنلنايبدوانه

اصرىافىالمدالفا؟ودطأنذاك.اوظههزهذ.عنتماءاهتهيزةأخرىوظبفة

امثمض"أالأ-والءسا؟لىأها.وحدهاإيىفي!الا-والىهسائلىصرىبظم!لا

إلةبالمقا-ادمصضصبةالإ-والزف!رةودذاك!الإصهلاءيةيةثوكادث!رزاكفلا

الإ-لاهبه4ا:هـبهاةيهتعملىلذىأافطاقاتحدداقاهى-العه"يةالاخوالةممرةهع

المدفىهالقانوندون

بق"اداإرجعا8ثهثصحاخ!ة-ق"بهدهاوما34س،:قاداالمرجع"+ناغوصجمى11

102ص،الأصةأحكلم6اطارايئتووا)خاع!سعبدةبدهاهـوءا57ى"او
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امنم!عب4األا!وألؤ-!كرةضصرنفى.د-لالىاسائلاإهفيانضا

قدالآخرف"وان،ال!فراخبشأنهافئمدد-ألزواجبنظامنق!لى.فىرالئىد

تثررالتى4الممااإ-ائلاءتكعيراول!ن.،وحد!قوأيخننجشأنهصدرت

افاتثا"مو.نةقةال!االم!:ى"زواجطإمؤ،أدضا!-اإةهذرأج"رو؟ناسبما.

اذا!الذلكئسهاؤلأاوفيورنراةصرفا0!اقعددةيهبةالدالثرأ.خ4لؤلإث

أونالةاهبادىهفىبف!أن!االإتباحالواجبهالقوا-يىجمنابحثأالواجبهنغن

عا؟إلاالاءابةبركنلامهاولااةوهذا.لإسلاءهةا4المفر":ادىءفىأوآلمدفئ

ءمهاءلءنقىةبرافىاؤلغااشعايثور)قىا،سألة!"%؟أتهاررJeلقطر!ص

فىا،وح!دةلقوانينظذاك03خصه-.الض3الا-والءسائلمناوالعايةالاصالى

.اسا"لا؟ذهالمة*قةإهفاكلMتجحغيعهواء2ءنعهرةظال!ئخصيةلى\،صأئلسعا

إلىالر!وع-ألىالمساءلهـو.ة!قفى--ألحاءه؟سهاة!كثيراولذفى

ألصدد"-ذا!لاءيةالا!ييةالشرإلىالر-وعأنكهدولا.الإصنلاهية0ينهأئ!ر

.الهخصه.ا،حرالئلهممأاظاقيرصنمىلمجب.ألا

اقانرنافىهعينادور!وماشازاهاالش!عةألاحوالف!رةكاتوادا

وإفىأدة31ةلماباألغاء51بد-15يدءدأص.أصبعفقدالن!صرءذأثقضعىاو

نءهناكوليس.أفواالقضا.لإ!ض+ادكاءفىو-القضاءنظام،نردقهنا4

وءأفىارااقانوتنصوصالاالصدد"!افىوألنقهفدءل؟القمه!اء

فهذه.ذاتهاالمعروضةادأثهطبيعةالى4إلإضاةءسا"لىهنلتنظممهثعرض

ذلداكليةوظر.،1دآ04ايتاالاحوالئلهساقبيل5ناغئبارها!عين.!أع!أئلأ

قي*ل؟نتالى-.الةضاه؟ظامقانرنن415ادافىةال!اءفبعد.بالمجةيةهلقةهما

أمن!حكذلح!ىبرهايعةقا؟ونهمأذاكانابللأجا4بالنمبا،حرال-الهنالهه-

؟ل!ني!.؟صر!لان!رأ"ألعيةيةلأ-والل"معناهنا.لهعة.اضبارالمنيئأهن
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هالرصاا!اطية5اوضوأممتنادرإأثناهفل!ويهوف.ثظيمهاشا،.أفىق

فكرةلحسابالص!يةألا--والىةف!ظاقهنالهدإلى"فقض4ءكاهن

!"يخعة.الاحرإل

حثإ:اوهـةكاجإدراسةأطأ!

ة+ذا..الزواجأزظامءلىدرأ-تنا!هرأم!اسصه:قممافاقي!اخ-13

كل.ع!ةتنمايق،الظبهيئالواجهء4نينواالةشأ؟،د!تدهالذىو5وصدهالنظام

.طاء"ا12في:سفئط!

ائةت4ضاصلةولائكؤنأنشدولاالإسلا.ءء!رالدراخ4ولاأدآيخر

كأض!أناللازمهن؟نلذلد.الإسلاهـيةهةفر)اهاء4الولايةجانبماإلى

الآواجفيظامثة*اقفيماادتاطالثمراخولا-4اتمدتددراشأن5ألاولا!ما

ظاآفىراثديثبعدأه!نيه-لمةكلولايةقىددتهاذإذادةثةاا!ا!د

بدراصهةدلكفىبمتفى.سهـفأنةاكل.يةالولا.صاحيمراحللىو!ا!ذاالزواج

صذ.ضأنفىءياين،الإص!لاء.4يعهأشرد:نوحدهاإطايهيةالدالمثراخا

بممفى،-هـفخالخاصاشرأمجيالاوفىةلى.وسدرهنلهاصيخصههاإلىالا!يرة

ن.الو!هضهتقالىظربالتوديه2البالشرا"حووة،!ن5،أ،سيحهال!فرا"جعبدواسة

.أخرى؟اح!ءفى4الحماثالا!يةوءدم01-ءة

الزواض!.ظ:م.فىالخةإفةئعاهفراا4ولات:ا*ولاألة-م

واحم!.لازيهأ،ؤصودلأح!ص!ما:فىهئا11أاللأ-بم
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لىأالهوأةمهمإ

اجلزوأظ"!ق!!مبئأةملىة!!مأأمتوأوال!!!

انباع!-اعلالقا)وثيةيئاولاء4يةالدعلاثشاءئرك!انمها؟نإذا-41

اض!واطتت!د!لمهددهذافى4ألاس!بالشرأ?يرولاية)و:اج،فإنثمأنفى

اساهيناصيهرعلىيةالولا؟شط4اول!ذه5ظاقءتها%ر!:ا..ةإذاءمبنة

الزواجتنظيمفى4الدتأيىإلمثراخايآولايدفضحدولذاك.ألا-لاءيةالمصرت"ة

يعةالدفرولايةوةين40الاسلاضيهر-"الخاصالنراخولايةإينالتب!زرزخفى

هة.العاهيمالاسا

.ةالإ-لاءغير4أ!اصهاسرأخ1ولاية:الاولأباب

ءالعاء"الا-لا.ءرر!ةالشر.ولاية:فىالظالباب
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أيائرلطاب1115

الأيلاهيلأ?جمراالمضرولاية

الاعلايةيخرئبمالئعراعكلاخوفاو5ادددهذأفىيعررءاإول-15

ثارالشرائعهذ.مخددتهاةإذاهصهـ.فىالزواجنظامفىالولاء4لهان!هاقاا

ية.اولاهذهثبوح!وورءأو،هة!ا)كلثبةتاقاا4الولاهدىشاللساؤل

.الولاتعماحهةالا-لاه:4غيرخالشرا:ا،ولىالفصل

الإصهلاهية.يخرنعالشراولايأمدى:فىالة،النصلى
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اإولاك"ور!

اولا-"أجببماصاألاءا،هيهعيوئ!ايثرأ

أنهكلاأ59.هلسنة462وقماالا؟وت"نالساد.سهإ-ا*ذةا!ق-6

لمشدىوا،لمممالين-!ايخرجمأ!رالميلالثنحدهه:ةحوا!هالمتعاة"هـإعاتأزءفت4لن!مهبا.،.

القا.وتء-ذاصدورو!تههظء44ءلمهزؤ!ا"ت-12!منالذ.والمةال!ا*لمة

هفإةضحو."يةه!ملشرطبقيأ-ا"اآأآاةظااأطاقفى-ألا-؟مرنصل!ة

الى4أةثالطا+الشرافيه+!4الولاصإ!:"إ.لا-لا?ؤض!يرالشراخأناةصأهدا

ظبقهافييةومكانوالى،ءصرقى،4الةاتناا!ا!كن4لهثةالمههبالمذاالىت!هكأ

اووذا"-اؤأ،بعذايبقىولكن.أهـنالقاورصهدهؤ:ا!إ،استرف4!ةصا:هي!ج!ات

ءنمطذتقىاىاااصادرووين،ونا-يةن5المذكورةالث!راءلتهبينان!:4إا،1ةا

.أضرىنا!يم4.ءنأ-؟ه!االت!راخهذه

الولا4صاجمةالا-لاءجةغيرخاشراات!جإنأ:الاولحثالمه

4الولاتصاحبةألاصهلا?4غهرامفمراحاءصادر:فىالعا*ثالمه
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ا،ل!لىإب!ماا

ولايلأ11.*ضافبةألاسلاهةغجمرألعىال!ثرالغيين

الظائةيه.ءال!م!راص"-ايولالهاهه"تالةىالشراخإإقمهودأانئلنا-17

ضنأئمة!هاتلهاألئىكألىأ!الطوالثمنراخإلاالولأيةيطلمالمثصرعول!ن

ضتاخهلاالاصلاهينةغصالصمواحيد!ءدهكاك.ا"آئوناصهدورقبلهظهةءإء4

جناتيمان5أإ؟نوماناح!ة"نيخ!ةادالطوا!تعلىاكهرفلقةضىالولا.ية

.أخرئنا-هننرنالقاصدورؤبلءنظهؤةإيةئهقعكىا

يئ"4الدالماواء!:الاولالمطا!

دأ.نوالقاصدورفبلىا!ية4اولاتاصها-ء4ئفالطؤا:فىالظاطلمبا

الأولإطابا

ياليةالد!أثلط(

.ا!ا؟نمع!إلىءثدتدقالتئئاأ!وإتمك.لدتأيةاف!يالماواقصد(-ا.*8

يائاتآااكيد،تجد.البدء..!فىاطهـا:فأ.ذ5يدكأدو.ناتياادصالمنبثق!

...قيائم.وكيضةهتعدولءذاهبإل!تفرةاا4فب!ماحكبأثم،هصرلىب!ا3الىق!ف

.ا،ذكررةالمذاهبدا%لفئالمحة.افة0فطالطرا

ب!،ا*ترفالدثانات

*"-الإصلاهيةيانةاديخر-هصرفىبماالمعشفباناث"دفأما-9

يعترفلاالمضز"ىإمثروع.وأديةواليهؤالم!يحية،و-دهاية"-إويازاثالدة!ى

!شولذيلى.ص!.اوكاإصلى!ىات؟!تناداإلاائدةالعف!ال!ممرأؤع
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يعتهم4لالمممر،4؟اقانوافاحهته!تايخفهمون؟مماومكيربذةينوتير

الهزاعأطراففلوكانذ)كوعلى.الإنملاهتيعةالمثمروهىألىاء4يعةالشرواءا

الإصلاهمةيةالعثمرهىت!ونا-امعمزواتىإ!ةالفرنفإ،يةذلبرباهثلاينونيد

الق؟نالطائفيةالشرأخأنهنبلإءذلكبيتضح.البوذيةيعةابمثمروليعب!ت

شراخ4؟ت؟ثاهنظه4!!عاثه-4-ااتالقانونصبدورقبلبئطبععهاتوم

.نوإههانحوءلمأالصمماويةياناهفالدالىفنمى

الئىالعقيدةيةافافىرقدت"دومخا4ا-إوتاناتياالدعاحأألاءترأفضرانضا

ادولذأتفىنحةافاهه!ت!-ذالهةيد.ةيةحرأنأواقعولكن.الدصمتوريمفايا

ذاثا،ولؤفىفى.فىال!لمانو)اقااةظاماقى،ذأالدولفىءنهنىالدفىنرالطامالتا

سنىيمونولذلك..الدولهحيادء*نىاهةيدة1إ"حوتأخذالةلافىنوفىألقاآأنظا

ي!ارسأنوفىسزتارهالذىينا،تههةقأنفىااةرد.يةحركفاديةالحر"ذ.

اظاماذاتالدولىفىأها.يانالادهنديناءتناقدبدمالا!افىيةو!رث!عائره

يدورالذىالدتنلهاتهإ"الذىاةلموماتأ"ذالعمبدة4ثفحر،ينىالأوفىقا

..4فامهتءنههديممتوةاكهفىنر-فىالةالنظام

يةيرالمصرةاد-ا.ينيادظاهاقيبرالمضرىفىنوالقاالنظام0أنفىشدول!

بصة4الماك!والدصترر.الإسلامصالر!نا)بىولةدتنإنعلىشن!4المععاقي

اهمىدرا.أ-اسيات!رالإسلا?4يةالمنرأنط4الثانهمادتهفىينصضاصة

نأه!با!ريأوناقافىالعةيدة4حرتؤةورأالن!وهذاو!.ة\(يم!تشر

.21(4لإ-لاءها!ا!ةمرالها.طيهالذىالمفصآهويكون

ص---صححى----

يةشامثأت91!2اسةة34رزم؟ولةاقاأمنالأولىدة1511نم!كذإكأظر11(

إوظئية.اوحدة

طدا-؟ءللى)ةةشتحلا؟2طدتةةالإىاهامتاا،ىاالأ!ويىلدامجمىاأههىأاهدو2.()

37911يرئا3،لاةلةصادمةواالةانو.نةاطيما.ب-!.فيء-خخرج،ألةقيدةيهجزفىالدعنىهن

0/1ء1/4--"!.إ--..001اجمءا'.ل9.8مي
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.الئرد!ر!ظي!ائبزو،القبدة4تةرخزالا-وءه"4اثراأنء!ولأ

يعتةفرالفردض!وعءاءثاقيتر؟،الدتنهذائريثهاو"(رعمةينهداخئيابىفى

يخر.المهأيةس؟اءهـهاعلى،أ-؟مهنةالعقهيى"،سان؟كن15كلفىالدتأية

لاثشفة!ولذارر.وحدءاإلمةاسماوازاتياالدواطفىنبمويةاصلرهذهأن

()1!ة*دال!اةهر"قاءكاووصوحء!رفىذلدءنءبرتوةد.دالاطاء4بحر

،؟"ذاكوالاءققاداهقيدةإيةح!رنمفاءقنىانإل!لأنشكولاا؟،،لهاإقو

جميعاوالبديم-و)اهقلاطسأنعلى(وة-بهيرهءقلهفىقدخلأنلإ؟سانليس

.الخاجمة.مسعيرخيرو5الرشبد؟انالإوأن،4الايىالذاتإانالاصكلىثستةيم

؟لإطادليسبالته؟انوالإ،اصهإج!ااهةلا4!مالمهواةممرابهنيدواإؤهني!ةلمه

ولمبهةهـبهاف!نالىإهناتيادهنفىتانةبالتهإؤءتبادفىءض!إنسانول!ل

هظاهرذلكءل!دللاإذ،زةم!"وهثنيهاأصىفذاكأدئهوجوذفىورةد

المظاهربمذ.قممهحأنللدود؟حنولا،ءيرهاوإسضلمارأو-"ادةءنخار-ث

الاعلىالنظامءايهايقرمأ!؟روهى،12فب4ا؟-امههبالأة؟رعكىسنهالا

.31(لال!ضح

المذاسب-!دآصكلىهاا0تيماتر-ةأىناتاالدءنهوعةالمهالمذأمبوأءا

.4تالجمودواالمسي!ء4

19بند،؟8!،عىالشضممهءةالأ-وال؟ءزف،شش+"برظ،58/591لما3(11

ءنالإسلاآالردةح!مررة-رربأالإصلا!:ةيعةالنصرفىةتدةا.51-رثةأنيلا-ظلذلك()2

"؟نضرورةتجررهاالأ-كاموهدءعكة"يرتد،أنامد!ن،لهصحلاالإصص،متةقمنز-ص

ث-ممةلالمحاؤظةالأحكله!!اءتة!هعآندلافدةةأوءقيروةأكلءهلذاكفىهئلهالاسلام

ءفي-اطزوجءلىصارم%فياءوضععارءق!شثaلى"إلدجولىهمثأ!الىلهد!ءع،نبما!ب"اب!
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اديحيةل!!الطووألمةأهب

نء-!ارهـا14ادا5-ذهإدأت،اس!!4ا4لديازفبالتسبة-02

القرنصىبةالرضالناصةءن!العذلاثاظلىوةد.)1(وإحدةهلة-ياناتاد

.الجلادىالمحاهى

فىلناف!أءلم-!4ثلمينتحالاصارت-ة!هصرالمممهيع!4فىءاتأنوها

رأى!و4ةدرالامه!ع"هممةرأ!أنابلولذلث،ناال!وأصولالاهوته1

.)12أجمعالعالم

ةين--لاةاخلرأأالةرنتذءرؤتةد4إمممهكمهأأة"الدأنخالواأننيهر

عايهلمسمإخاطينأنأذلك-"ىلم!تخرا؟ن!د.خلمىاطهيطال!بدصولتبا!اأ

!يرالوقتذن!فىواحن"4شاوطبي!4،إاثيماطبي!4:!حتانلهالسلام

وةط.لا)أبةا4الما:يكل!ةوأ!دطبي!4لهام!يحاأيىدبأنلطيقو!ثدتجاهأ

اءه!ا؟ناوصوعا،:اةشة!نبسةبراهعءدةءقيداءلافهذااسقوجب

همةالطهكهدهتأإلىابرهـح!ذأفهتمىادو.م145سنةالشعمبروؤياخقيدجممح

"رالاس!ةديركطرأسممرو!يهرةالمةلهذهرضه!نالم!الوعزللمسيجالمزدو-

إهبمرة"ح؟وراراتالة!-ذة.ءضوعارزمشت4الاصهحةدرأنكهمصمةصكير

!رفد-دهذهبويمهـبن4ا!رح:يسه11ائةمهالعايهتجهترمماالموحده

.)3(إستقيمأالرأ!مذهـببم!!أئوذكسالار؟ذصب

الأكهسةإم.،الأ-ءيرطىؤيسأفىوت:ظأ،17اههوءتلأصهيجأنةالد!نشماةفى(11

+د!ا.وهما"بى،7691ا،سع!سةبعةفىالثصر

ؤيما.الهيهاا!ارا-بخإزوا61ص،بقا)-االمرءح،الأبوطىأنيسثروت)2(

أضهطهادهـنجمأس411أ!إببماا)ةحموهذاإسي!كاعلىاا)مالما؟هثمقرربطفىأنكل)3(

"001/"د!او81صي"تجطاداإر-!ا،:وعابالأالى1ثربىش:فيالؤومااطكمنجلىتهيت
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هممعمكة4"!عنيماحى"مإ-خالذينهصرأة:اطأساممأضمإلمذهبهذاوةد؟ن

ا!فنروا!المذهعب،الىأ.همأنتلمهثلمأنهغير.4الأرلرذ!!مهثألكنيماسة!

هممعقلة.أوثودكسيةكنافمى3مص.لاة!يمير،وءمريانأرهنءنالمثرقل051

،الازدوأجهذهب!ءإةظ-4ظلتؤدإشم!ينأ،بة؟نتإذاأنهعلى

عنيماسةثقبعونءنأواخرباأملو!ووها"ونفي؟-يهءنذلكفى-واء

عيا!نيضاإينذاورهده5ثارأ!كص!فن!إ،)):كىقأ!لىو!م!طظثت"الة

ا!-طا"نجثصرالةس!انمايفيةكنيسط؟سكتةتمد"مرقا!اءسي!أ!الدث"مةالزءاء4

ذلك.نطروها!اكت؟م!مةوعارضةن!"!نأبينأالاةاطرةشأدنا3ثمأأبم*4المثرقل

الصطظهأيةكه:يسةهافأ.5401صت"المافيعممتينإ؟نصالىاطلافهذاانئهىوةد

اممنيةبانف!يافقدصروروه!4وأها!"يمه4كسهثوذلاوا4ل!ة؟مهاإق!هلماكتةقد

اسلىأ!ه.اىا؟،واليث4ا

القسطنطينية-كسنهشةانفصالابد-اشذعمىلارااذهباأصبحبذاووو

وأالوأحدةههأألما"ؤحوةنصارأذاكفى-هـأء،أ!ثرلطء!ىءالهه"شهك

السمريانللأقهاطوأخوم!عنيمه4واء"ميتوتءم،دوج!4إز1اطببء4اؤجصرةرأصاأ

!ووآع:هسةإلىبالاضافة،ةالواحدءجةالطهةبملىةجريع!اتدين،نلأوءن4وثالة

الاجناسدبئطثوذك!ه"،الاراعفائىا.*ددءلىتر!بوؤد.إالما"يعةينينتد

-هابلثوذ!سىالإراذهبا-لداخددةئفيةطامجالسزثفوءال!ةحوهذأءلى

.ا-"اءستطد

.ل!عدلهذهظلىإنهيخر.الغربهمعيحىعلي-يمارتؤةدهارو4أها!نعمى
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:العراقهـقا-كادايخإنوالبنانفىوالموار؟،،؟للاثينالشرقفىإلاؤصارة.ابعفى

هنالار"وذعمب4إلىالمنتسبينالثسقيينإسه!يئاإهضأ.ياانضما!ركذاوو

في؟ثولي!ء-طواهنجطسهعةاك5صار.توإذا!.وروموأرهنوسريانقه!

وص-ار،روهااح:"سه؟الولاءإتديناقأاإءاعمة-نيستهاهنهاأكلالشرق

وجودأهامالهابةهح،1،هصرفىثو)ي!ء4؟هاهءالسسبعوءودءالى"ناك.

اي!.ث!ايما1المذهباطارفىيدة-دهتبزةثراحبعذ

ثوذع-ىالارلمذهباالىلهم!اهلماا--دءةد!طلمامه!ث"اأ!أنعلى

ظبمورالىذاك!!دىنماوا،طراعفءنهنهماييتبعمما،ا؟ثواي!اوالمذه!

س!ىالبرو!هوالمذبءضراالعمادساقرنافىكاهو)يمهزا1علىهةشقدهءوهذهب

ا!احصذانادىويدوهرهارتنروعىديخىهطحعظهرالقرنهذا.نفى

بأنلىوابةو،(4"يهونهيه)4ينهالد4اسهالرساطفيأ؟راأولاهماأصايىيةينهيننجمار

امفباادةلةأختير،اانعافىر-المجرفى-البابادأ-3"وءلى-الدينرجال

للهـسييةالوحيدرالمصوهوابالافيهاعتهأرنيماثاو.الغةرانهنح؟لمع!ونلا

البلادفىخاص"بصةا،ذب5-ذائنثمراةدفى.تفمعيرهفىةرد-ق!وإةرار

ع!ثرالتاسعأقرنإلافىالانتثارلهقيبؤلمالىهرقفىأها.سما-وني"الافيلو

ئج!هنأ:4إأنصارج!-ذباتط(ءتافأايهيةالاصالار-العاتطرةقص

تهشفلمنهأإلاقي!ا"رو!سهآإ"مهااطوات!ددورءم.إة"المها4ا-ثءفط!اطوإ

ولذاضظ.طةب!طالوالافيجماءثن4،طا"ةء"سو5وا-صد"لىبمبلسىالاههسفىا4

ك!ذلك.واحدةيه!اشرواحدةئفهطاههسفىيتبروننتابروتصظأ

ثةبمصارتأنهاVicواحدةؤ4دتاالمسبهةكاشظاذاأنه-:ق.ممايئضحاو
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يخنخكذلد.قعمتانشةوالروثوا3يةوأ؟الار.!دبهب!!أساسيةطل!لاث.

ئضمجمسهيةألأرلر.!طوأءدةالهمرقفىهضلم!كل!مألاوأيئالمذهبينأن

هنالارطوا.ففمأهـليا!ياا-؟وا.يأالاواإنرالهمروأ،رهنالقهولطوا"ت

.والكلدانتينوائلاولقب!والموارنةوالروموالسربان

اي!و،يهاوالطواف9!بألمذ

هلأ-4صهالم!هه!ثلذاث2افىهثابدأت"د)1(يةلمودا1نةياأدوأها-21

حولالخلانجطآقاصةالمي!دى0العاهناقرن1ءفلكذلدلحااظلوةد.وا-دة

ا،جارذاولهااتوراةالى4المضاة،ح!آاهنكلوء4وجدتفقد.اتالرد!قتة

ضىألمبحهوت.كأالإضه!اد!رفله-أكان.ا.لإخرفياواحد!فهفو

باعتبار.،الممنمنا،.اإيعمعرفلبأفىكةاا2ذبضدووقاهواالفياعن5عله!اهؤلاء

والتيقلثرحباالكضابهذا،-باراتناولوةد.للتوراةصهإلةفىالهاالع!اب

الكضابان)نوهذ.؟اموالالهالئمبمهنى08لجراا35"إءرفآخر!تابفى

أحع!أالظمودأنهواهها"بىألاغقاددكانوة.التلهودباسميعر،نءتمعان

ثمةهـيا.يبا*يا.أن،هره!!بلمولكنها.وصمى!يانزات+

هوصىعلىجمزلطلمالثلهردبأنالقولالىالثاهنلقرنفىذهبالبفىول!ن

هنا)التالود(.وهقلاجرةاة؟ذالهق!عدممممه!ختمما،هءلىلةور!قاصربلالئزوأن

تؤيلتعتض.التىالغالبية!بموالرةانيينءذهب:هذهبيناليهودتةاصب!تفقد

؟...ذالمث5تعتقدلاأقليةمفيأ،ىالةرأ!قيوهذهب،اتالرد

،.الدهرقيهودو!،الىفردجم!5:بقينزرلىإةمدة!.يونباألرنقيماوقد

أفى!وحدةهنلهايإس4ةالتفىههذول!ن.الغربيهو،و!،جم!زجمنالاا5و

I،،1)ةا.برة،.ةيونباالراؤونو1)ةر،اهـلرجثهءر:نال!ثأهدافىا!ار(؟ا 9 1 A،

مابهوءا69مما،ا!!ا8؟الميةه!ا!لو!ةاالأالاحوإءقت؟صفريتها!
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واحدةصةادلرئاسةيخض،دقينالة!لإنظرا،ءاهةإصةأ-با؟الرهةإنشر

ئة4به!،كئلاالا+بهةإزإاأفلاءترأرأفىأنبد8"سنردجم!"هنواءدنلىؤثضاء

.؟القضاءولالها".سم!لاة

فئكااإطابطا

ا!انونصدورةهلاق!أئيةأاولايةاصاحبةالطوائف

ج!-ات!اكانافاالطوافخ:سا!4إالولاعماحهزالثبرأفي--!202.

الما.ئبردءدورفيلبماببرد!ء4لجةف!زت!.إ!

الم!.مخ!نءإنيةال!اخلأثمرالولاية*!طهأللقانون!امحاد-"1للمادةاذ-قا

بأنثمم!هرقدءا،أقسا؟ونصهدوووقت4ظهءماهأ!ةقكياجهالظلائفاوها..!*

إ،رئودبميسية،بعه؟لصر،ألاهةالمذهههةئعاالثعر"الايةالولاءصاحبةعأث!رأ

ش!يمولقأفب4الطا2الشرا،وأ؟هىتألانجهاه".اشريطوا،ال!؟هـايميئبعةوالثعر

مخو.على.س!.ة")طبهبرةأناول01بهذايغركأوةد.يةيةللدالمذاءبطاطارفى

أوإدث!-نلعإصبايتهاهنأكثرالجأسءنئعيراجماعهبمرة-رألنا.ها

اوصمقنينقم!سبرىلمالمشرحأنأل!اتعأقصيهر.أ\(النقم!ةأو..المذهب

بكلخاصةمحإبمالةا؟ونكائمهنالهصدوروةبل.؟وناقا.!وراليب!اةق-علي

صرأحةتجيلنماإنبرنالقاءنقةالحماةادةافاعذانهذهبئفاكل.طوأهن4!ة

وافيحوالنرق"يائتبمفىإلىا-؟موايىاصالينا.لجوصهاطااشراخامح!االى

"لافأ،!لىءلمىألعائه.11ثرائعمواح!ئاتاالاح!يملمحطالصددبذاءفي

الطوإلف.باختلإف-ضلبئ

..2س،.داجماالمرءج،ثاضصر11)
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نهأهومحلي."فىاطاءاا!ضاتا-ياهوؤإنظه14،1041ئباقضاات11فىيا؟لمقصودلكلذو

ا،صول!ث!سوليالمااه"يةخامفراأ!زلولااصا-بةالففراش!يمهـناخوأ

.اشراغ1هذةالعمائدترالقالمذبية

4بةالمهدفىفىهـذازشيرانفاذاور.وي!هءلىالنةضمح!عفضاءاضطردوقد

أنوذاك،محلهيخرفىأ!ى"ذأأنوحيث"ئه-اء)1(!د!ءم4-اص

به-رىءاو!،-0391لس!462رؤمنونا)قاءنامهأدسةادة111ضءؤدى

هناز.عاتفىالا-لاءية"ثعهمريعةأ-؟م!ط:ثق!صدإث!رعاأن-أد!ةذه5!عاء

وأ4أةطاخلفاا15اذاالمىفيغيرالزوحمينالقتةوأاشأألعث!فثالاءوال

!والشعأنءن!افىأشرعةأاداةفهاهعابأستقوهافيا)فان.يشأ!لم،هله

فىا!امألاصتاصصا"بة15هاعهتارتانازطأفىافمهلباتخةصل!فأ؟شا

ن!ودبمسوالسر!ر،انهاوللإلمأنلاةهـلو-4ل!و..لايث!نىمحعه!لا،حوأءسا"ل

ضو،ئةطاإةانقي01،)طالماباذهواوالملوتالق!دةأن.لىءح!إلأرهودبما

4اطا"هافىالاتحياديث!ترط0091اسه:4624رفماقا؟هـناهن1-ادعىاده111

أكاةت!؟ااو،صهالخاهـءفت!!يةلةط":قا2ةرص!ا)ااثفسوطاباتىخإ،وأ

رةههاقهلالار؟وذكسانإ)اء!رئفةطالى!ما5صدا!ونانالدعوىقأءةو

بذلدفأصبمحازوأ-ماقبلأ،رهودبمسالاةبماطأاطا"ئنهئىاطأعض4أوان

،...الإ-لايةالمثرءةأء؟ملمطلاقاء4واشانفىوظ:ق"طا:ةتئافى

ام!ينية1،الر6-4ةاقاء.ةءدر!إة!4أةالىاطآهفىأ4ا?ثوءر-خ

)6891،3يوليوأولرثغl-إأسأ،ر؟وذثانوالسلارهودبمسانباروأ،هن

،برهةاق37لسكة03رثم"ن9/07911!41،ضضصه؟أ"وال؟ةش(11

.69ص،92مى،الةنىالم!نب

.65ص،ادابواةءلالىفىالاهوااه!+العهاهار)2(
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بعةهلية8تد.ةءد)ويسمةكةهما4ةا!رلمها-4"مممه،-قيثوعر،اهةطالقبي!"احةناأ5ءإها

وألأة:اطاءنإكليمونذلكءاىإناهو.اقد-4براهعأا؟!كلاتاصهتقر-سبماةواءد

إقهحولاجموزأولا2اليكةلمجت-ثنهنأىفىيذ!ثحاهـ.إلد؟ارسأنالسريان

هذاهنا،واءوكلأ،خرىالىاهمااحله!الاشالأوالافمامأوالتحول

والمح!،."ءايهتابظتر)اقأالآ"ار4؟ةتهطلو،هطاقابمللأهااطلأإيةحلالقه

اشه-يط41ولاستةبعنحتإفة-ينل!ا"!ينالطرؤينأنماءاتتؤصفيلدث

!طاشتين."؟نتهاربأوشبهأو-"هنهناكيهونقدءارغم،الا-لاءية

قيأسااط!وا"بااىءفظمة4هء41ةضا!!ات!ص!عاألتىكانو!وأئف

يوفىالهماأفءههـ.!ندإلىج!ث"افىاقضاه.اتاء412ولاتكاشهوتدتعدادها.

!و،والبطرخاناتأوالمحاللادارةءنظما6018س!4ألعا-4الدولةفىرالصافى

أد!ا!ددهذ)فىلإحظ41ءلى11(.1918صهنةالمهادرةا!الىالبابهأث!روأت

ف!ندفط"طواذه5أءاصبحتؤأنفالطوابعفىفيةظيمظمتبةالمصسيهوء4اط

لافهاولامجاسنظيملةلاصكلصرررتةفاذكور.أالعظيمإلىنوفعة)قاالنا-هن

ثولي!ال!)،رهننجلن!لنةظيمولا!41883،4سةيوهاا4فى8!ذ!صلارا

.5091سضة

ظلتولذلد.ضاع!ة!شرثهاتاشا.!ادر.نكهفما،خرىفطالطوإأها

ى-لهاللا-"إفمئههـراتوا6851صسنةرفىالصافىوا!!ا!إلىتمشدفيا،لا

بفيا191؟الممنة8ارةمةونالقاةص-دراهثمايخةا4اساطةاصهصرنةصلتا

!فالماواهذهفصهارت،تاهـ"يهامينهالقظ4ولاؤارهرالات4يةالأتالطوا

بعدهاهوءا851ص.المابقالهر-ع.سلاءةاحمد:ذل!ئةضبلفىثظرأ191
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ذلكبعدصدرو.د.إ"المصرالح!وء"ءنصادرأونقاهنا2يةولأ"دتبذلد

فا!واالمنمخصيةالإصوالأمحا)ش.؟با36.؟لعه:044رةمبةانونر-وم11

بلأئحةأالمحاهذهة!يبتريمونأل!عل4أ!ثاهةادفهءفىاصماأا-فيالغيرالمهءة1

بهذهرصدالذىإةانونم!ومالمريمنوا.صسومب!اريمهدويموء4أط.هتمدها

و!أور.لص!التالىالاولىأصخماعكهفىلمالطابراالى4يمنةدبهدمسقطةدالاء-ا

ص!ا!ه4تظ-لىضامه-ثرثهاتإشأنهاف-درلمالقأفعهاطوافاولذ)!.!د-ترو

ءطآهنبالرع!م،1591اسنة8رةمالقا؟ونإلىإستناداالثمعأن"!افىيةولا

.6391ءفةصءومترطهءنف؟نالذىاةمموأ!يءاك!اآةظم4ئكللاو"ود

فىا511ا!أء-ث

لاييلأهـه4ابموغأ!ءلشادرم!ا

ئبوعلى4ثئهاطاالمثراغى5دةالول!صا-يةالنراحكا؟تادا-23

القضماهو.4افة1فىلا!ررثاراددفيالثمرإبمرةلمص!ودداء-دنةإ،يخاهرأما

لمقصودادنحدأنء)هنا؟نلذاد.الثمراغء-ذههصادريدقىله!أثرهاةكر

الشراخ"نءمهادركلعددأنل5،يةألولاالمشر!ته!هااافايهالشر!كرة

.والباودتءالمسب!مه

04اشرافكرة.الاولىاطاب

المسي!تراشواغاهصادر:الة،فىالمطلب

4البوردئعاالشرامهادر5:لثالةاإطابا

الاولالمطإب

إهةال!ثرف!رة

المادةتجعلالنيئإلشراق!ودتحدءبىءلىوالصاهالةة"يئفقأ-24
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اسمالين.أء-يرزواص!علالها4الولات91هـه4لممت462ر!مإلةا؟هـنءناثةالثا

وةدذهب.هجيةاله!2فىالمثهواا!طإيقاأ-بابيدتحدبصدفىاطلافهذأثارو.!

15حدوية11ء!ماوايهئب1فىالواردةالأ-؟مهومةاشر15المةصودأن)ااالىرأى

وهناهمهور،اصءلى12هاءمثء!نشاتالقللتيا.-أواةالةةسيرلاص!مادون

؟اإلفإل!الة!إهيئءوأزع!د!الىط-لاف01إشأنماثارألى4أ،عفكا!دداتدىثج

نأإلى)2(آ"ررأعىوذهب.الانبرلىءقير.اكىلجهأوا-؟باأنهاتحبارعلى

الأ-رىإلىا،-؟مأ-؟مءنيةالصماوال!تبفىءاوردتةصاوؤء4الئممرفحكرة

إلرصه-لاةوالفىوردتاىبرااةحإتهاأو15لتةممهيرهاهمفااكلطكممأتالى

كلداخلألعهلءابهاسةةرهاالى4بالإضهاؤ،ءاهةإصة-فيالدلىرجماث!تاواجهتم

!ارالتىامثمكلةا"بىددالرأىهذأات!ى5!قدولذالمث.طائة"أو.رزهبأوداالة

كلفىأصهةةرهابحمبوأ.شاعاضهيةاالع!اهقأسبابلافإ-ةالىاكأاع1ةصماة!ا

.خاناأبينالعملءإيه"وىوهاادات!الاجةاوفقا4ئةطا

الكتبفىهدو؟4.وء-د"الدينههةاشراأ-؟مأنألاولالرأىوص!

!ىفىأصهلهجمداوا،اليهااص،؟شهن!الاس!؟آهذهيجاوزهاأما.يةال!طو

ت-؟ونمخوءلى،لىال!ه؟عا"-رىة؟أوألروءافى؟قا؟ونأكاريخيهنيناقو)

لايم!نالا-ثرةالاح!مءذهءصلأنالىهذ).ا،صهليبخاهاي!4!سمونحالفاءهه

"ةءالحاا،1هـ69صنةترافهر12فىزيةاة-يىلااأتاةءححم"-اصه!فةفظرأ(11

أءدروؤفهفى،إلأتجاههذاسايرتاتىاالأخر!الأح!مأظروأ.991ص"37س

بعدها.وم!503ض،الذ3رسمال!سلاءة

عةلجموا،6591لى:"006رؤمةا؟تجدالاالقاهرةع!ة!3تا-"صمةةطرأ(2)

لفمهاؤرج"وؤيقءؤاففى!ا11ثإر11آالأح!فظركذلكوأ،3331ص5891ةالرصه

.03!ص،سلامةأءتوءولف،هدءاوءا127من،ا!!ز
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،عملباء؟مللاهلفةثاكا،نيةنوالةاة،قاءفىلمةثىءاالعرفقيبلءنهاأقيار

.اكصوجودمهدلاهرفلامجال-يث،يةطو11ادحقبإنصوص4الثابت

ألاولىانة،ال!فكرةء.!تتميزي!4الثهرؤحرةأن!ثىت!ةافىالرأى-جةأها

اكهلة،ص؟مأبما!ةز؟هالعاأماه11ةاسإينال!لافةةإقةلمة!مالأح!ااماهصد

ح!ثهتبرإزناإلاالةطايقأجازةؤطموا!ذلك.الإفممانوبيناللهب!ل!لاقةهـ!

ع،11أوالمفصرةإصادراهـاتقرراىاألم*دى:ابهنذاكاوريأ-اؤ!نهإ؟!ما،افيد

قىتألإفيهـلكالا4العماوعخب11ة"!ضعفيلك.الد.لهيئإ"نمأبانباقانوح!*!بر

بأن!اهعهالقوليهنلانحوعلى،.تهصهليءيروفىإهاهلاتاأ-؟مهنةالةإيلالا

الاعتباربعينيؤخذلمإنجبالزويض!إقؤ؟لاةطهيقوةاةلات؟ءلا!اهاتضح

.اكعرافةساا،-")أوإفمرةاالمصادر

463رقم؟ونالقاءناسادسةأإطدةأأنلأخيراقياهالا!ؤاإدتؤياولةل

"سم!صيمالواا،-.هىا!لفى+؟مالأتص-درأنءإ!.ههس!Lعتد40091ا-ة

بهاتتعددءنأجىإصاءردفدتقد،13ي!تاشر!:ةاءلمىين!اا*ارأ"!ممبةاإ

؟رمىكانهاأنر-:إ،،اههلايصىءإ؟ص!نلما4ضرءتإلموإثهحى؟مءاوكةادفهإء،أ

الكقبأمتبجالخضإة"اتهـماهاكحأو4تةصصيرألةدرإصا،!دلاءةداأ-و!"ههل،ءإه

اصكا!-لات!اافىقا!ةلةانونالإدضا!5)اذ!رةجاء!رقيدولذاك.4المعماو

اصدازأ-ءابيينأنءنالى؟شهارتهـكأدإدبهورةااصادراىدلىالاءحمادةضررر

اضين،المتهء4ط4(ينهدؤه!االةمراأ-؟م)الييهةدىأنأ؟سيراءنليماسأ؟4؟ونالةا

!ى"لاتتأوووهشوح4إالسماو"ممضبمت-هـدخينهظانما!ى:"-فرهAو!ى

.،جم!2:وتلرجاءنينأبرئمد

القانونهنا.لاولاإ!أدةا3ة.نفبعث8إ؟ط!اةقياط-لافأنوالراغ
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"صوألتصةخعل،اهه-لىافىار!شثبو!راقما.وناهصادرد!ولالتىفى11-فى

ذا5البعف!3ةؤهده.بهاالواردالعذادآ!االى،ا!رف!قبه،"أ،صلىألممدر

ا"يةية4االامموالإلىنصرفاثص!صية؟االاحوالإلىإنمرفأنهعلىادالم!

هتاماالشس!ء4والالا-!عدد114،صماوللكهبصنصرأقامففدولذلك

كلأالاء!مادولفعينكأوءلى،4العينبالاحوالسكعددالوضةىالةا.؟هـنفو!!

ناءصير.4ألمف-بلىصواالاصامهودالمععماوىالنصكأإفء:د!اثرةف)أءص

العيبأ،حوالالىثنصرف1،1فىإداالتيةنينهنالإولىدة111ضأنالواقع

يه"ادائ!الشرايةلولافيهاسضهعاكىوداطإ-فيهالش!هها،حوالأهاو-دهاه

االثراعذاتها،هذهتقررهالذىايرؤبأءلىادتني"أاحالثصرهصادر!فصادرط

اوردروتعتبزأصايأهصدرأيةأل!،وبالنىفوصه!.،تعةصبرن!ووعلى

أخياطية.درءصابةثابمإفهرةاأوحهلةIاوالعهامةيةلاجعهادا

ءن!صا511ب!إطا

اء+حيةأةءأأككل(درمه

تركةاثtفىرالم!ءا-

ا،ولالمصدرهريدوأءديمالقد4دإ3المقدسالكةابيتبر-25

،هتىأفيهلي:ا*-4الارلا،؟ا!ةتيههثلدثد19والعمد.المب!ثإثمرا"ع

ؤيعمثلىيمالقدال!+دأها.يوصناوأيل،طUلولوأنجبصةسوأنجيل

.اةالهتورقى

ءةيا48صل!ءةوداسأيهدمد!اةكوودلاو!ممه)"ةبرلطلائ!8اأيىابئدجميجعير
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هنيتعارضلاهافىحولههيحه!ينبالفب"قيهيئوإجهؤمنبرالئوراةفإنلذلك

.مكاء44بصةالان!ثلهعأ-؟ءأا

ثسا!اأوجدةف.ألرسلألىاةا،نىواق.ؤأ-هـ119كتاباتالةالمصدرأها

ةظيرت،المةدسايمتاباةىجاههاويمءلةزةصيلالىالحا-ؤث*ىالم!المجتمع

أنماورغم،ا"سبةاهذههقالواقعفىةهـت!اواستدتالرسلإلىزممبتباتكنا

المتفيرة)لمجةهعطا-"دسالمهتايمتاب1ابعمادىءختطو-قهةة!افى"تبر

ءةصر،الاشىالرسل4ؤة،كهاب"وباتايمتااهذهإهـمول!ق.،تببردةوأ

والموضوح،،لدسةولي"باهفوإهراهلر-لاهـالي.ها"ةاب5م4،فىالثانالةرفىا،وضوع

القرنئلأوأفىالموضهوعا411!رىقاان!أالموءوآ،!ةابهنم،العالثالةرنفى

للاحة-ةالث!رعيس!ةاقواءداوكتاب،اح"سيةاالهـا!بى"!ةابثم،العاك

لدساتيرا"ثل"صةإ-ااباتظلايم-ام!ت!ءؤاقاترت2طة-له؟،هإمههود

المجهوء"الىهىاحتابواالرا!الة-رن4نمافىااوص-وعة،ألر-واء4

.8نماوس!ليهلايخةالثما

را.تأإلقرههذذ-ت!و.حةي!ية11براهحاثره)قرةوراأثالراصداأهاو

ادي!ىالعالمةيادةسلط"ا-كهلمعمطا--ولةد11-لامءاههاصهيحاهنأنا،لمزء4تهاش

اقراراسظلإصدأرابراهعسكةصديقطرءنا!ماطةاذه0برحةث-4هارص!توقد

الثالثرامىلىا4بمثاتعهتبرالقراراتؤاذةلذلك.كلهمفان5طرأةيما)الازهة

ا-"ك!ء4االكنائسعج!هءظو"ةهـ!أأ"اىأل!ا*4الصياءم3وأ.إ-يحيةا"!ةمر

سة"أةسسكلحك!م381مه؟،اق!مهط!هماة"4بمحأك!م4032مهة4فيقيبرحهى

اتا،ةالمحاأوالخاصة21-اهعأها"م451شةخاقيدو؟"ايهلحنم31!ر

ال!4لخىأ!لمجاهاؤأههلما،"*جمقبمأةإأومعبئيما4ئهطايمثل!ءلما!ارءمببرة؟صنهـا
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34،ومجسع1سهأنماا!ثةوءعع،31-.432شةألثرةء،ح:ائرأبعالنرنفه

.381-347-نأ4الاذ1وجممع،037-سةءنبرا

نةالمطاررهاتصدافا.رالاوابهاب!مهدو.اراصهيمأؤوربعالرارلمصداوأها

!ةكا-يمالمرء-ذهأتوووةد.مبما"وطةالاهثامرسةامءاقةظيمالك!نةإلى

اليكنا"سأ"!ماماعةب،خصأؤس!لالح"تهابراهعقراءأتااتحهإزش!كاالتىلةأفزأ

.4ب!هإصها

هؤافات،الهالهـطهيعةؤاو،ا-5جتاللمثرائعإنهترلثاا،خيراصهروأها

اقديس،!وا!،الهؤاهاتمرهأ!وهن.صكاء4مه!ة5،اقداهىأالك!ه،!ةر.جال

)1(،بسيايوصر!يسللقدخرىوالصحبري-)1اقواعدوكتاني،،خوا

ئه،4لط(أفىرآأ!ا-2

ا-يهى"أخاءللثسرممبمابالةرا؟همها!ت-برإقةالمهااصادرأته؟واذأ-26

مذبكلإلى)دع!ي!لالإقأد-اا:حواعلىاحنهسةانقع!مامأأدى.فقد،أخةلافهاءل

ها.ربحصدوطاءنجة

يةاشراهصادرس4بةالسارفىاصاااضطالاؤذ!سثوالارإطالاةفبالةصمه!

،:لو!.اسنقلابةطورءاذلكبكلدتجيزصهةداةبطبزاهة)امثرأنغير.!قبط!عه

افىادىالقرنهنا!هداهأتتواافأاوالهجميعيناله،ومحاولاتفىاكطورهذا

ير2الثفامظككيرالم!العايرابىز12إقامافاالم!اولة!المحاولاتهذهوأ!.ع!فر

المر-،تهشهحأش!يق:ةظ!ر1،ةا،--.-الثصر)عهصهادرفا!ة!تلاأرونتدلمق(1)

احلوص،-5يرطيلأاأ)يخعم!وتهر،اكذصسظروا.مدهاةو!ا51ء!،ا-،إقاد!

لمهدهاةوءا؟3مي(ئهصث!اتةأليس!)"جهوا"بىاتدلىوأءلىايملما!ظور!ا
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المنعاخ!افأاكمى1امصةابحم،4باصمةzاهروواءمثرأثاهااادرنفىدقلقبئبا

ب!"والشرألروهافىانونبالةةيهثرا.تأإمفلمورأالقبماىاةقيهأال!مهالبناالصةى

المبماهإ:هري!"ا،ولإوصحأتبرأهةظلىوالذى،)3(الوقتذاتفى4ا،سلاءه

وصطلذى،ائيةأوالقا4عهلخلاا5خم!ةاب،ضىا11اةرنأا-رأوص!ر؟ودبم-ةلاأ

ؤيه.هه:رشدا،46918سةارةم!:زاسةاعةار.؟سلموهإؤسةنوصيخوهاا،

.4بةا-اابادح!ةب

"وضعظءتإءاما،لىااس!ابرأءصظءن5طنة!ألةتةد3891-:فىأ؟،على

4لىة462شد!باولئ!ااا*ا-قاب!المحدثمهبنايهإابرا)ساظإتالىالةواىب!ةر

ابرهحأقيره4المثصمهث!لأ-:ال!ا.ونهثروعوصع!559سة"وفى.5591

نا.قازو4إلتخ!درا*دلاوؤارةإلمطوةدماماماالملىوالمجاسالمقدس

ألاحوال5-واعدالى!و-دهيهت!اهتأ"ثرالأركأتمحىإلماهـنالهاءذاهثلواءإن

عاهة.4بصهاسين1ل!ير،الشخمههة

ءلىالثانب-دونالاولىابرهوء4!طبهقإلىاعمالم!أ-؟م،!تذههو!د

.ا!رف-وةزواءدهاا!-بقد4إ111اسابراالغاءتاريخحتىاممالهاأنأساس

ألمجيوء4س!لىالاءخمادالىافف!راحهنذهب!ثوؤقدذلاثءنال!كسوعلى

هااصذأرفى!يما؟اشر4الولاحبةصال!اسه"طأءندرةاصاابرهرء"ا15رعتهاا،خيرةأ

الاولى.الم!هوءةالملىالهام-"،!ابراحماهنإؤرأر!اأبببما-إقي.دساخا؟وهى

الةة!سةالىصهونإسهءجىينامةالثهسؤة!ماهأضرز،لىامراالةةح!نذنهأيلا-ظ()2

زفصبلفىفىأ0؟طىالبيرفىالروءااثوناةا"نبلاالشرء:ةص!مءهوعالأ!ىيمالالإسلاسى

؟"الأصهبرط!.؟سيأثربرت،و.،بعدءا13ص،ا-،بقالمماالمرجع،تهشصحايثة-يئ:ذلك

ل!مما.علإ،م!!5،هي،جب!المهاالمرجع
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لها،الزهنىالنمااقفىالمجىهوعض!نهنظببقكلإلىا،س!؟مبكلضدهبتأقيبهكذاك

،ولى.)برههـعةاءلحماتةد4نيالهادههـء114أناسأء8صكلى

ئظرأذاغافىءإ!هه4قا؟ونهةوة!اا؟س5ةفيالم!صياهنأأنلنايهدوو

وعةين.ا*هاءنكلذلكرصإ-ةوىو.دة!ةا4،"-11اممهلط"اءن15صدورلهدم

؟شهالمةدساجاخاأص!ماعاتأنالإ-ارةليبصوءةالةسهةثبنقدأةذلك

ذلكهةىليسأ؟"ءلى.أصهدأرهـااصع!ةم"وؤا"دد!واؤر!أا"دأقا؟و.هصكير

لاصعحادزالتئا!مةا!-كاظلأ؟4ذإلمث.4ةيهكلمن%العضانأبىن15+!ينأن

اقاالمىاءلفى4اقا؟هـاثا-،-اءد)اةص!قيءوء؟-يطو!ى،الاحمرىالاسئإطهي!

للاج!!ا؟اقاضىاأمامثارأفىءمتوصاالبابلطزاؤلاأ-رىويعبارة.لهاشض

إصادرا!ذدكؤهىتراشدأ،ثوذ!صهء"الارؤالقهطه*4امفراأ"؟مأصعذباظفى

ابرههـمحعين"نإكلسهكينأنإمهدداءذافىوله.اطيةالاصةلمصادروا.4الإصىا

.ء:،اأىصرص5-رؤيياا!هدادون11!ممابةتين

Iإقيرناالىتر-ع؟م4خاصءؤلها؟!هلديمم!"و-د،الار!وذكىيانالراه

4إصةولإصهلاىا4لفةاافه؟اأ"رالذىىال!يلابن،،إ!لمهىههاكعاب51،الخاهس

ألاقجاطءتإةضامما!صهتة--للمالطائ!4هـؤهأنءلى.ا!زالىأالاهامضة!اصة

الء!ولات!ضاصبيهـء4!اءتوضهوزفى.43191سهةهن5أ!ةدالاإلإرهوذعصا

الةبماهيئا)مفوت!-أح!-؟مءنكليرااأص-؟35كأةأفلا49291صت4أ!مكه

.4ذع-ثولارا

نرالةإلطترج!علد؟مبي-وء4،وله،الإرثوذ!حال!ءرهنسبةبالةوأها

تقار"3؟إالى-روةت!اضما""ةاالأ!؟مكتابهـىت!*اهؤاماأ!أنءلى.العاهن

قالأن"م,"إء*صرف0491-ةةفى4خاصهسوعة!مو!*توةد.8بريق.

ه؟ةإقاهبرةالأر!د!دبهعبيالارهؤاعلا"مةالضخصمةلاح!البما"

http://kotob.has.it



-ص!51

ياال!حمةءشرفىالياالقرنفىنمصوعادوفتة!فدا،ر؟وذكسالىوموأهالم

0)3749صةهارسا3فىئةفيوالباوالما،قالزواجلإء4!مرتءدوقدلحة،الهر

إمعادوادا-ثالدامعادرأةالما؟ثوليهه-أهطالطواإمهبةااإأهاصى27

.اخرى،-هةهناالبا؟!راتوفراناءيةهن4صهورأخلمجااةرهراتهىاالبهفىكاى،

افيوهاف!.الفإ.ودطبتإلر..إالفربفىثوييمألىفىال!نسىإلقا؟ونيئم!جمفو

الغزبه!الكنمميبما"ء4المجصرأودحانإلىنونالقاءنرااصنئ!ىاوةدءعا4!صة

صوطتمتظهرفقد-امسرقفىااءأ71910سنةيض"الحلالةقه!ا:اعتنم!!اصاء"ا

إدط!المجصر؟تهذ.تعدداثر"ن؟نابهنو.4المحاة4ثولهكه511للماوا؟تئةيةطا

فث!بمتءنةباالثمرقبينهالخاص!القواءولنوحيدروءافىالرسرلىأيمرسأأرنأى

ءمنرالأفىسبيرالباةالةداسة4ر!ىولهدةارابهاصدرتةهودلىقوأعدوضعت

أتأهربا-!مةافرالمجهوء،ع!ا5اءتمادضكمر-اعداةوأمذهو!ههير.9491سنة

.الثرقفىرةإ-ةااهفىوالتقاالثسرقئ"ىإ-ا4اةةبا

.بقوةتةترفةلإهناقد؟فهر،نقيةابرو+تتاا؟فاطوgمه"-بالةوأءا-82

+ادالاتابإسهيوننحرعلىإصادراءن?يرهدونا!دسدكةابالا

.هصادرءنءدأهبمايهداادونا؟ؤةاأهامهفةوط

إأدا.فىنكنأتوا-دةطاهة"برونءكة.مرفىلىتتاتا!ر؟أأنةدهـناوةد

هأخو؟العمب!!مةللا.حوالخاصبجوعةالطا"هة!ذهوصهتو!د.اةرناهذا

به،.!ىهنمةأثيرة؟!توإلط،4ثبمههـثآهإلار4قب!..ة4ئةاطاا-وعةصهنإساسا

-ء!اا(.الىإ-لامه"يةةهـالشراو-وه

بقهالااابمر-ع".ءلاهةأءلمى155ضي15-،ل!الى!9لمربم،تةشعاثة:ق(11

صه،*ء--ء2035!
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امتطاثااإطاب01

يهإيموفىأؤءأاكسفىر(ه!

-ليوالتوراة.)91(ية.دا:3،الاةرث"4ل،والمصدواةالئررأثعهبر-2؟

يإنهاوهن،الدثنسما.لىبجانب،الد:.!هه،إ"لءاقاحءبرئهتجرضالإانجي!ممس

اض!.إلزو"سائل

إفيدالتلهوالىاختافقدانظر1أنءلى5التلود!وجدة.اقورا؟بجاوالى

ياولساا1دكشااتلميوا*ةبرت؟هت!اإلرات!"بئلطا4ا!أعبزبا.ئينا"رئفةوطأنيينباالر4ئةطا

يةولىؤقهها!ةابايرؤ،*لاةراثين-بةاإلةأءا.اكوراةث-لفيأدفىةثلمه

.ةالقوراسيرتة

تااةالمؤ!صذه!!وءنيرالةةلمإلمؤاةاتتو--دوتالمثء-ذهجا.بوالى

يعةبرالقبهونااق,هوؤافاتA?،،ال!بريةالموضوء،الفيوىسمد"ؤلفات

.وأؤرءكلاممرانيوسفهؤاةاتحمأه!أا8ث-القوالإد8مماب

هولاربازيينت!دالعر4)1:مرياد-ا،آأهاه!ةءا!؟نالذىاممتاباأنمي

اىش.اوصوللذكطا،"ثإ"فيالايهسااثضهيةإلالا-واتهـفىعهال!رلإ-؟ما"بهعاب

المصادرل45ؤ!هةدا3191صه:ت!ةهرالةطضانةصاضاموبكنش:،بن

الى.،"ئبرالذىإصىبشباياهوا!لمهـكةاب،"!نهـأ411ل!ئةلمااةالفمبةأها.4السابة

.ةرجدصإ،سة!ا؟)،عاجهوإلت!لميق:مر-4هع،7191صشةيةالعر

ا)هبىصعه،لاطشبىأ5+دهال!ءا5809ةقالساالمرج!"ورجتوفعق:!أ(11

2ب!إلمه!ا ! 6 eببلإء!،ما
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-ص!!خ!ة

فىلأال.صهل!ا

الأ-لأمريهءيرإل!ة!أفىولايةدئ5

..فىفيأقكلالاث!خاصالم!إلا.04الإصهلإص!يرخأشرااولإء4ده!ةلا-ع!ة

الواغلىتقتمنرالعثنرائح"ذدهن!!أهـلأث"حموءن،.اطاءه"واإذهصوأنهالدتا

هعةتؤد!عوءلى،و!-د!!ا4يهاثممر.ا!دهو-ض!سةالقالطاف"2تهأءلى

أاهثرأعالخاصةيهلاهنوالخروجالىئفهلإطااولمذهبأوا4زالدتافىلاختلافا

الإدماءولكنةالإ-لاهه،ي!الشروهىا"اء4اي!4اشراولاث4فىلىوال!خو15بأصر

يغاي!أنلمثخ!.هعه؟يملطنخوءلى،ارادىأعي"هةءطا"فةإلىأويانةدالى

هثلأثرصآساؤلىاأتثيرأنشأنهاهن4ةأط،وهذه.ئهتةطاأوهاظأودإانته

.لاضرىإ*4شرهن4لاالودهلفىاق!ييرهذا

مسادءثقتتهأالإسلاهبءيراشرأخاولايهء-دىؤةءديىولذلد

.ظأىتيرلةوهسهأ4أةوالمااإدوايانهالدفىتحاد!)

ئفهءاطاواوالمةياؤ"الدفىالإءاد:الأولاالمبحث

اطاهفة.أأوالمةاأونهياالدتغبير:ألاقالمهحث

الاولىاخهءث

ألطائطأواللةأو؟4إ.لىفىالأ!مافى

أنولا؟6345591رةمدن؟والقان5دمه"-اااةد11)؟ص.هنيض!ح-13

ؤالطاةؤالملهيانهأدفىالمعناؤءيينكأابإ4هةوطالا-لاءيهغيرهـأ"4الدثمراء11

فأءقشضلااذكورةاا،،"ةأنذالم!8اثةاناأءشأنسبقالذىاكمصيلعلى

واقحلهي.اص!النيتا!يهبىجمطالممصرالمثعضييةالالاحوالالمةءلقةلليةازءاتبةلفمهيا"
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ص!5-سى

أ-دهمانحةإفتين،ديانتينءناتنازءاناؤإذا؟نذادوعلى.،..هوالملةاط!"م!1111

-لاصضاصايمهـن،اوا.ض!إ4(ي!بهرل!ثانجئصاصفلا،ي!ودىوالآخرءسي!-ى

ا،عيوكذاوو.الا-لاميةي!4اسمراوهى04"با*4در-ئرا؟.هاكم!-فطكو.ءلى!

لو؟؟أ؟،مختافتينثنهايةبعانو)صسصةطةواحدنةد،ا.يننالمتنازطاذا؟ن

ييقديهوأكاأو؟!تااىبروأو4!ي!كالآ-روا-!ص!نودإرهمآلهب!هجلإأهى

لجبعاذووأحدةةآيادءنالمتنازص!ان؟نلوإا،ثلوهقرافىفىا!فى..والا-برأ-دهما

ه!يجيناينازع11لو؟د؟،مختا،تينفضجمطط!هن،واعة.برأ"دااإمدبا

هيمحهينلور)اثزاعأر؟د،وىرأولىلآ-هـءهـلاوا"قهظكاهماJاءيودتمصبنأر

ذلك.غ!يرا!،روءافىأولاتيقوالاخرروهى6أ!هممااكاثولبهج!

غيرإهة:س4ولالعبوتعفئأؤ،إلى)1(اله"ف!ذبفةصدثفالأءر

نحوءلى،4ثةالماالىا!ةلافت!ال!بىدركائهتج!والمآانة1الدالاتحادفى%امملا

اذاالما!ا"فةفىالاخة-لافلمجردالاصهصلاء"لآيعةلممثةرال!لإيةسهلاكلعبت

،.1Lا!دتها

،هادالاقابلهفطالطو)ئةددأنهرنجاهالازا5ايهإهاتسذ!المولعل

نأالا،يىبعطوا"قهعلىاهص!كاهو511لمذهبا!مالإثةرءم.المثعراخقئعدد

ثوذ!سى،الارإؤهبا0151الطوأئاتجحقيح-ءذهءلىظعيقوا"دةءهـث"-هناك

الطبيعتينوفكرةةالطبيغةالوا.حدةفكلبينإ4النظرالناصذهندهأفرانقععامأفرغم

همباذااUlو،حدةوانعو!د!؟ءيةإوصوأثوذبمسه"ر،احال!صر!ا.أصم؟.آ!الاأن

.،ةوا!طا.مةثءترونصرفىأ؟ععار؟،نظرأاع!رإ-ة!"ثهيرنقابروتبثا

ا،سل!ن،ء-يرجمطللمءسءممه4المفا،حرالأء؟م،خالى؟بطرس1(*)

ها-بهدوها93ص،ا!اصز)غيا579101--ا659
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ة،5

يب4-اتثمرا4السياصه.سمئوىءلأ+.-ى؟درأاهـ؟لهودو،نهفهاأنصي

ودكوا-د.ب!ذ!مبيخرن-ا-هنثمرا!إثنوبردالإ"ةلافي!نإلأتفكرذن

نءلقاعدةوف!قأبس-لمهينادونوالثمراخهـذهإينءتازس!9بونج!ي!تز!نؤإنمم

ثه-هشا-4عكاثإدكىثلمبعأإدءىاأنةقاءد4صهظإمةفي!4و،نادالأمةأع!ك

.(!)صاصلإخةا

الييرجعإ-!ماعى-لافا!خ!ة!أدوافى!والااءةت!عأدألإخهكىفلكص!ن!

تةلافطعأء14لمبىالذىألا-ةلافذاكة،اهةءيهاإ-:لافإ!الاصكر!ا":لاف

أءحء!حيثهققظا.ت؟ثياةهـاخظوكالمث.اقي-قالواببماأقانرن

هـذ..-يثههن-تربطنةو،"-ا-دهذهبءنه!لجثة"ؤت؟4!ط!االموضهوي

ينبغيؤلاالةحوهـ-ذاوءلى.ةوا-ده؟دياالىإةت"-أئ!االمفرفى-الاصص!م

هادإمافيهقالواجبانة،؟وندهتك!ءلىأ"راطا"بئن!افىدلأفالاختبمونان

يعةالثمرلتطههقالاخلافهذال؟8الاءةداداليان."يال!واالةافىلمتسا!ه،ك

.ونالقايةولا4ءإبنينءالذى،-اسايهافأ،،الا-لاههة!ةالشرو!ال!اهة

.،005المثذءنلممثرحاصدمة!ءفيةقولا،اينىلدلا

ا-اد-4االمادةؤصجصرءك!الرأىهذاأن؟ؤلاثل!مما4أةءل-33

المنعراصعهني!،لشر4أءلولااث:وت،إالهوااطا!ةل!ا5إتح!اد.نه!لزماىاننوالةاهن

.هةةصهلالااصئر

إثفر-م!.)2(دالصد!ذأفىايثسرعضهحلواا!11"م!"ملالوأىذ!2ةاك!نه

.55ص،ابقا)سإر-حا،-ناءوس!ير11(

بئا!ه،االمرجع،سلا!ةs'laأبدها،وءا!75صا)-ابق،إر%حا،ؤرجتو؟ق.أ2(

05بعدهااw'03من،السابقالمر-خ،وىإالث!رةبمءلي،ةهذهاوءا29مي
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صفلأهحى

نمأداإلىإخةصاصهاإوءم!له)اشرءهؤأوإدا-4ا!ااسبراأا*اءإعاى؟صضكدها

دون04ءابئالىاملوضهأءلأ4إوصوء!ءواالةوا-:ثن5ماءلاادأرادة4دثالها

نوناقاعهدورقيلإقضاءواا!هافىالرأ-حالرأىو!-د؟ن.تغبيرأىا-داث

"لىئبتر؟!ا،4اشرءتاأللمحامهإصالات"ئبوت!و0091لى:4624رةم

لرأىا!-ذاو؟ن،14"الطافى1.لأmاءخدالايىلاجمة"الشهرلم!-الهنذاد

ورتةبع!وءلىا)طواءفءنطاءة-4دعء؟؟شاءعلىلم4الولاتأنإلىث.سةةد

هرا6ظلمادة.4إطا"ةاذاتإلىالمهتازءينزصماءص1ء:دالا-ءهـتااظبيق

جمماسز!؟بواختصاصإلامخةلخاصا8831سه"يوهاا4فىالصادرذوا،كر

النظراصذعوراا؟-اسوظا"فهن8أؤ،صكلىدصألارثوذ!س؟أتالاتجاط

فىمماثمةضوصدتوصواد.،...أ،مكاوىهنا-لمةأأ"ناءجمطيحصلؤيما

:"ين،الوط!ينياوالافيثوا"!ا-؟ا،رءنأاسلمجاإظه.اهاتالنشر

إوضو?!ة،اا،ح!مفىت!-ددلاي!االهالماوإ"فت!ددانءنقالهاأها

،للا!رهوذ!سبالزبةقوم!لاإنهالا،لا؟!ولهي!سه!بالةيصوق؟نأنؤاو

أ-؟ءياا-!لافأهاه)هةتموصأالبابتترلثئحو!لىبأ)فلخإلثسأدشهد-يث

!ة.عهصولموا

نطاقهنلا!غروجالملتحاأ.اإبالابمةةاءينادىالذىالرأىأنوالواخ

هيةالقثمرامممياسةاإتضحاقراتاعتهاءبعة-ءةاال!هةاهثرا-و!كألإسلاهيةايعةالثمر

ألاخةلافبرد4لإصهلاهها"4الثر!طبقأنذاث.الوص*كانونهـإقاوليمى

نظرفى-لمث!رعا4اليةم!-د11هةاةف!او:له،هب+ذ!أأكأأدورغمنة-"الطافى

وفقاائدمب!2هاتة!لتنظيمفىاع!فيال!يريةإطرتركهن-الرأىذا5أ؟ءار

قولى-:يهديوذاث-؟؟ءلىيردالهمفىولحن"ذالعقاءذهءنالمنبثقةللا"ء؟آ
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.ههلا!-

هـبدن!نالذ!الموصوعقؤ2الموضوءهةاةواءدا!وء-:دإلىءت!4إثرعاةان

يايسررثما"ؤصةص-لةإلاا؟س4الإ-لاهبءيرالمفراخظ:ءيئوأنة4دراسه

تظبيثق!اقئطتوصمبحء*"بحولىمحوءلى،إأثمهوداكاةو!!أصكلةيقالدشروع

)11.إ!شرعفىانها1القصدخاهأء4-هتةقاا*4المثرباء!هار!ا-4الإسلاه!ةاكر

اهانة.االث!ههـي!4الةلولادرامهآناء:ولةاسأأهـذهإلىنعودوسرف

صالهفىالولاقيصاحهتالثفر4ءهرؤ-ول!ثورالآساؤلأنءلأ-33

هن،،إةصلاصالةفىءدث،13":*لماإىا)اطا"بئءن!لةداهفض!اكاناذاها

!ابع؟خروجءا!زاذأاشخصاهذاء"لانسبهد!و،نجهإ!ينالا4سبهالةيلحنيمآ

رعكماطائة"ةىزوجهعنفاتةيهون.4!إ،يةبعماو5كانالى4ةةالطالذات

يةصمأؤ؟الإصهلاههةء4تلاثصر4لولاتانؤيم!بولذالمى.ا2(الةوا4ياةلدافىدالا!ط

.هنازعاتهنالزواضماءن

01؟.توااذاا،مم!لينءلىغيرقالتطب4!هالواي!4اهفراعنلالتسماؤربعوعذ)ور

ا.فىالإ!ءذه!هأالإسلاءثي!4لاهثصرءبهون4الولاتأنالواصخوهنينهل!

،المصرىا"شرحأقءن4لمأهاةإةاه!أيىيم!ا،دللااهنينها-داطرةجمط*؟ناإذ

قانونيأأشأتبرلاأنه،الاطلمقةإههة-وةالعقبإ"صريقر.4إهلوانحتى

ها.وحد4ء،و11اهقا"بى1اعهماقءلىإل!الطبقالواج!بؤناةاجمينابةيه"إقة؟

القالعاهةواعدلمةتص!خؤئةوالطاالةوا.4ياالدفىالاتحادثباتوا-34

إلمق.الساالمربر!ا،لرجتوؤءق1()

.011عى،إقامها1ءعالمر،فىاالأهوكارولطالدتت-ام2()

8*ها.ةوما041ص"ينا)-اإ--حا،سى،مهأءد:قىب
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لهـ/
رأخأ؟سا!!د؟أهؤ!!،دءىياودإفوأ.؟(ة،دءكأاقءلططلإدبات!ءاب+ل

وأجمرصاأوأص!لاالثابتالوصخءلافثدءىهنءاوا،ئمةذا4صه"لدعؤة

نأالاصلكانأوإ.ضهدهإرةوء4اأوكانالدءوىراؤح"وكان!عرا،اهرأظا

ن!الزواجاف!هـدصسةيةأ-اطاهة،واالةوانهياأ،!ىنءة"دثبينالزواج6يم

ى!الاكأاد!رصحهـويهونإتالعاالوصعفإن-هضةا!هز.4-ةهةناأسرةفي61ءو

فىالاتحادتدءكامنءلىحيةلاالإه"ات!هصماءولذال!4و"طا"ةوأنلةيانةي!لذ

)2(،ء:لماأىةىالاءي!فءكأثدءنءالانماوا4وي!طاءةالةالذياة-ا

فه-وزلذالمث40هادواقعة؟نابه8ي!ترولطا!فهالمهوايانهالدفىوالاختلافلم.

4-بما-ةلافإلاءنهر)3(اقضاء1أن:الصدا"ذةىووت:د.ا!رق4ا؟ةتهاثا

"اءلىدليفىالزواجإرامإببئتدهلا،!م!ئة!اطاأوالة1أخةلافتعلىدلبلاا"إفى1

كا!لمإ!لا!-توءJ4ءه!44ئةطاالىانفماهةإاثمضصأاقرارفجرد.ة.كاالإمخاد

4،.لدلاهاهةفراتواقمعتلزمالاةرار"ذاهثلصتووبمن.!ائبيتهيخهلباتكأف

النةكهءليةالرلا؟ا-زولافأا4ليالاههىالصددذا5زكأاة!ودةاوا،هايه

.ل111علياولايهابهاتزولإقعأاألإهليهوليممه!

دهاأ5وءا263،صإثا-إاصلحصلأ!"،ا!شدأ،محهة"ءإصه.الإ.باتسهألةفىأظرأ(9)"

.و!اة"دءا401ص،ا-ابقاجعا!فىالأهواكاهلىالدبن-ا!

بقالساإشضه!أافىالهابق1،-ءخ،سلاص"ءدأ)2(

االإءبات8ءبأنيرى"تث(341ص؟المر"مءا)-اةق)اس!ءيلأيهاب:و!ون

3-يةضاضهةاهثهاأ!اللا-شء-ا"لأصلأقد-هلالمعثرع!انالاثطد،ذ)كيدجمىمنءلى!ون.

اتوافرتأذأروأز-5انىاالهقرةفىص"51ا)المادةفىاردةاوااطإنةأ-ة!مالإسلأ"يةسةهة51

مىلى-وا)طا؟ةءيئلأثمراخاكزاعافيغ!حؤثث!،والمكةاطا؟3افىالاضكاتءثرطوء:!اضروطثا

يئعروط!ا!صنيضبتأنؤفه"اإ)!اايثهمراخبئبتما:+!ىأىانافص"الإ-ثالقاءدةعنزاع!مولظ

اثكإ)ب،.انواخهوالإئهاتء-ا؟لقالأصهلطأق.الىيانعنوةىززاخ!ءلطي!ونءاةد

.الأء"ةالولايةع!أ"باقاةوناوأ؟س

المرفيةسلا"،،أ!د،ا!ددأهذافىالقضاء0وض!مها61ىالمبادىءتفصلثأنظر)3(

بها.اوما2rس،بقالسا
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فأا؟إاا!أ:-ث

أكةأوالطاأولاأو،إنةإباقإير

لملأوا4.ؤيااكدفوا.هئمرء-بطرواتما،ط"هلزؤابمابطروا-53

!.-.+الروا!ة-ذهعلىيةيةالدا""ثميةسلإصالثسطفيلم!اأورصير4الالأصه4ئأو؟"ا

!عركأإليثؤدى؟طمهاطاواالةوايانةالددطهت!دتنا!ين4الراةول!أشعأوفد

أوهد؟يإث4دطرفب!اأ!صيغيرأىث3يرك!،الخوالمقدبمءإ!4لخاصايعتيماامش

3المغير.تاركخهنأهابتدهـيعهالمف!ذه4ولاتيهسوطكأإفطالىيؤدىبمائفعهطاأو

.ا.الىبؤدىبماالطانفةأوالملة.أونه،الدفىمخضافينبينإطةالراتنثممأةدوإلمتل

تحد،.
"،.يه.الإنعلاههالمفوممأل!هـطشقومحةالا-لاءثئ!يراصرأخ،الاطصعزط..

!.بما.4طا!ةفىثد"لىأؤالا-رالطرفهذهبأوديانةاطرفيناأ-و؟م..يعةةق

افي.لا"ظاقهنوالخروجاطأصه*ال!ثرائعاحدىممالاثرطترأدرألىيزدى

يهثرأن؟4نثأ.كدأوصالااهذو.ذالم!التةي!يرعفيرتاهبناهخداةلإ-لا.هبا4يهال!نر

"مبوإلمقتهىهذأكالط-واه،رىءالطااةورةيرابمقةءثتبهلي؟نإذاءالالآ!مماؤ

كانوور،هيهاةا،-ولأوألا-لاءمهء-نييعهالعثهر4ولاتنطاسامنثجالهر

ة!لسمة؟6؟رةمال!ا،ئودصهدورقبلىوصاهطراة"ير11ادلاعهدا،ندىءنإ-اؤلاا

جلاااالمفرعحسههتم0الصدفىذا5فأاءساصهالاقي!طتةصاوفد.5591

فع..القتائون"هـدا4إنجاهالذىاطل.تةقإحدأ!،لى.اكورااثا؟ونلى؟

.أءإبهالممابقهالاكاهات
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خ!.!صيه

والقضاهالةدقههره!؟ا،ولأطاب

ا،نلرع".إبةف؟اف!افىالمطاب

الأولإطإبا

والة!(ء4الفةؤنىءم!

!صهورءقه!انبحاإطروحاالةهعهاؤلض!ن24!.جاة)الىأولىأتجأهذهب-36

هـأءة:ار..5طالر!راهـذهفي!الأصلوأن،ا4عق!إولرواأ!ارءلىالزواجرواط

الزواجب!رواأنألىهقيأ،هذااز"تمىفةدولذالمث.ينصدالمت!اة4يةشرالبقد

!،يعةالم!نرهـذهةررهااىأا!قرقءتتجعله!جنةكسث"-وفقا!أالتى

الن!وهذا)1(.وءلاجدءنب"إ،ساصيجوزلا4كةصه-قوقاالاضرأوالطرهين

وأا،لةأونةياالدفىتايرهنيكلدث،اأ،كأدادءدمإلىالمذكررهعلالاتجاه

4؟شهوالطا!ةأ،لةو4إةألدفىنتحمدبيننشأتةد4اطالراشطةإذاكا.اطائفة

يازر4دأ!ههماغ!لو.-قأكذلمكوظلمت،ن!مثعأتهاوقتؤ!نالطر.يعةبشرمحكوهة

إينن!ثمأتةدإطةأدراكاةسطإذأذلكهن)!سوءلط.بهد..نطائفتهو01هدته؟ر

المشرةمةوهوآأال!داةانونخاض!4الائة،كانتأوأدالمةأوالدبانةفئمختدين

وأأ،-را.اطرفأنةدياالطرؤ!نأ-دأعهتقولو!قهكذف!وظإت،ألاسلاهيية

اطا.!ة.وأالةواا.،الدفىالإئحادتوافرإلىيؤدىمما4طائةأوهلئه

ويجرىالزواجاطر؟4ضوصهيتباهلأنه"وكطilراا!سهماولعل

4ءتمدتإرورواليماسم!ةرولرواف!ذهـا.الماله44ثال!ةلهاةوللوأمأح!عاهه4صةءليها

ية11"ةدروهنالروااةاوماأنسا.ذاة!الروا!ذهالمةورمالئقلإدىإهنىهـإضالمحمة

15ص..ةقاالع!إرفيابطرس"لى.74صإقاالصاالمؤجعععةوتاحمدئالمههذا..لى11)

مدها.وما
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إرابدورمطيةلاأقيب!!والروابم!تسبة!-ةو3!ءةالهاثهةطقوقأئةضرالى

ب!وروا.لخمأفةاا!إ!اوصنها"فىويمتةظالىيمضد،ا1و،ه!انثمماءندي!اةثأ،ةرا

ئنضحنهااإلالزواجاصصدءةفى*ءهلاقماااطرةيناادهراإتةثمهأنهت؟إناووأج

يصقةلادالمثوزإ-مأةا!لهااص-آي!ينوؤلماءضههود!حدءوفىنوقاآأةظا

ب!الرواوصفعايماصدق15بقدر؟اهةداإوللروأإوصفإطاالرو!ذه5لى

النظاماصيالدافىةفىطرةيهادخالءلىية.صرؤجمااهقدادورءاداء،اقا؟ونيه

العقد.ابرامءخكانالمارةءرتلمتها1أضتباردون،اجبراعه4ضةا،ىفىالقانو

لا،ورذلكالارادةيعد3لمالماله؟،ال!ةلهإولالروأنمااقفئت،قذإلمثءناكثر

وصا-لهونءصتظيميتولىنونالةاصبع(!د.ةبلهن4إ!اءهعرؤا؟نالذى

ولا،18اوأطرأدلاةرةاردةأك!يى*ةدلإتأآمصتنظيالي4ا411امةدت1تةاال!لا

.عةلماالفهء4الهفىةوقأءفد"ف

"جمنهتههظلىسرفىزواجةطهراإؤشاهإنإاةولأيصه!:4ظا:حوااإ5وءلى

..11\ي!ور4يهال!فر!مكأولااأقطاهـتاطقوعهطرؤج!اءن)!لىجم!"تمه:4-!وةاءلىثأء

د1أعةدهدىإلىوأ%يأأولا-اوصحىأاةانونأنا-يئمن-ص!ه!لاصظ

!اقفممائفهالطاأولملهاأو4زا!دتااتغهييىةأةا"ج!إدهءةدأء!!أوفاوضهاؤوناقاا

سينهء!ههـتية!-هـ!اافاالموقاطوا؟س،اةبما.ء9بئاا-بإلباأوناة-ااءدتدايى

فى-"!االنةضء"4قررتفقدو!اك.إمافىظفتلممءفىت؟هفآنلذا31ءراف

قبل-أوو-!أ?هناة"دىاع!حلات...أ"أ)1(2691-ءبردت3فىامهادرا

الذى!قاشنمابقاءهةهـده،"4الزوي!إ?رو-أمهةفئمعهاجملا-قيالهإناة"را

!شيرها22إصادرؤىاحكماؤىؤررت4؟الأخرءذ!هئ!هيرالزوجقهلإ"ءم؟ن

/9دد،811!،9-،نبةلرالةاعداوالةءبرعة!11
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)قيطاكطئطابأنزىي!.-ببكلشا!ىاك!ةاؤهـنا،ب!فىو!"ليماسأله11(4591

+الزوأجعقد،ن،صهإطا:4كأتألزواجءقدابرمالذئالقاةون.لا-كأموؤقا

الطلاقإكأمص،ألزو-يئ،ةظءنياأسبلايم-نوناقاا4ؤةؤىندألحناألرأعى0تكلي

ثهألهـهن.ص!رومما04.إراإب!ديطزأفدبما.ر4ي!ألاءسثقرا-صقا،الةطلبفظأو

.،المحيصوصهذاهى0أضر!ائودءاربمر

4!ألذىواالقضاءعهافىلذىالاقياها14:دو-7-رت!اهأد!بوةد-.0037

.ةالع!د4-ربهرةؤفىن.بعاه!ا:امها1ؤلا"عهااءن4إالإجماإلىانةضا4ءكا

ولذا!.العامالنظامءق!هتبريةالمحرذه5و!فالهفىءهـ.فىبمفرلةالعقيدة!رية

هـصذهو؟نت،طا!ةتأوءاتهأويا؟تهدتير.أنفىيهاطرظاقلاهثم!صكان

يخرجأنهو،ثه-دوغدإتور!ييرأهـذاةضى.ةه!.بهذالمثالعامال!نظامهنبهوللى

لهايخف!اقاكاناةههاهثمراظ"ثقظادطءق4طاهةةأوهاتهأويا:تهديةصحيرءن

11،تطهيةدا!دوضه"4ةضىث1ا4يةامفراتطهءقنطاقإلىأقإاسهاوفيه!!ةءى

.)2(واجباتهن4ئرصا5وحةوقهنالاخيرةيعهالشرهذهها!نه!ولهبمنى

اثافىأالاتجاهب!ذ)أتذونءن*ضأنالمهددهذأفىيلاظأ؟4ءلى-38

68ص5ش.اة:ىاا!ءبايموءة(11 A.ررةاالهحفأءرزا5ارا-ترفىنظروأ

أةف،9:اإند،`Y1،صىنهة1511.وءالمباذىوءةبم،3/691؟)03زمفى.55901كانوق

نيو،463س2ساله:ىا!خبا(ب.وءة53)مهفة821وؤمطهن)9691لم3لم02

،7دا2،ص.س،ا)-ابةة(ا!لإهوعةق36إ-:34وزمطهن11015906.0911لا،لأ5

2.،9،-طةةا&اا!سوعة،(ق73&خة03وةمطعرر)021،4/101/0799يفد

.الأهـني،69ص

الاقئ-ادلملمأقاؤودابرثهلم11-ل!ضبماخبرءي!وعىلبماا:ثااث!رء:ةاالحاماثادىاممبداءرر)2(

،،لاها؟لمءا؟3ص،.!
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هثمروجمةعام"وءهدأنونفىالةا،اهاه1لمبادىها.نأدءء!!رءنا!الهونهد!غ

يةرص!ا،إق.اةااالنحوءلىال!امالنظاماذاكانأ؟4ذإذ.)9(القا؟ونعوال!ش

حيثسن5أقغيير0لحها5اثرتيبو!رالطأ""ت!أوأ،لةأويةياالدبتصيرالإءخداد

4ءةالق!د-ونءأ!عشيرأكييرالةاذ5نؤ!6هقىلهطاج!4الو!4المفوإدأ.سس

المذكوؤالئغعيريقتضييالىءت!امفراق-طءالىلاوصولىاقا:ون1ع!إلال!"اءرد

؟ظهرطهرهنةصطدأيمفىح!"قىت!ييرأئناك5ت!تونأندون،طية!ا

هالمبادئوهن.4الأصاط-ا"فعهأوهذه:!إلىألاةتماءفى4رغهةفىأوالئغهير

هذةاوأن،عاههبناءتتمالذىاةعرفاتةصهدهال!مف!أناصدداهـذافىهرهإ-أ

قأبل.ا-واهاءا!امفكقىبةالالا!وو!4العهتلاألاحوءلىقالةط:4ءطاةءدةأقا

ئطببآئة.ه+تصادفيمحنأنالذىافبئأافىقيأ؟اكهىاشنصء"االاحوال

ية؟أثر4.فيت!ةأثلموزةصالنه!فصاث-!!تر01يرافكة-اسا"به!أدةالةاء

الخلأصفىأحدهمارغبةإلىؤدمىبمااطلافإ.هـثمايدبثم،هـثلاثوايمهؤال!

الإ-لاآأتحنالىإلىة-إحألهاالخاضع"4ا!رت؟ىلذلكءد-*لافلا4قي3رهن

يعةالثمربمةخفىإتوجأتولألطلاقزىاطقأشعمالاكبذاووتوصل-!

لو!لاالاصلام*صةدن،نداءهاهناكلاءدطهاشؤصأهـذاانإل.الإصهللاهمه

طا:فة4،يةءيرأو4هذصيضرأن4عةثثإذ"ك!الةاإلوضهحظلفىالةةم!زهذهالى

ظبقإلىيؤدىبماأصلا4الولا4صاحه*ةاهفراتيهيئيةهـ!اذازر!يخضاف

.لأ-لا?4ا4يه)امثروهى4.ا،لكلارتالعهر

ةرصط،واالئصرء4لاهااادابمأض-؟ممق!اة!اإاذلكأخذتوقله

.س،والادص،ا)قانؤقء"،الخاصايدو)!اةاؤوثافىها؟لهءم،ز!ط*د(1)

ة،الأسمفأكياتأبرأءللأ.ذءب11أبرالهأاواديرض!اية-يرممماةظءز-ز،ة+د!او!ا.س\ص

إءهـ!اه8001ء8ص،2س،ا؟"اهإ
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الف1ئ!ممايم!ارغم،-إ؟واض!"،لالهءاهـ""ؤأذارتأت،إف!هيرالإعدأد

ىؤأتلمتةوافةف!امح!ب!أنءير.الاصلءسبئرهأبدثأنيجبالئغيير

لوطى-االقفاء،أء10ذاكؤى*17تا-و()63911:ؤيمه!عهبرد3!كأدرlام!ااح!ءأ

إلاءنؤ-13اله"ثئه-ةصا-41يةلأ؟يمنةلا4فيتممها!ممألةفيداالاعةقاد8أنالى

رسمياهه"هذاو.4،شهخصص!كىهاذأةإ.ؤةوللم-فيالر4ا.كارجبإظاهرابقطر

إدءأفىدأ،ذهبأوءالدلاص؟مالاخاصها!قبرلأثرال!ور"ذاوقتهن:"ةإ

رةأترؤكالملاإ:ظرأن4-الةكازت11لاةفهاهانب!ىولا،إقو!اذا.كوأردفت

وفرةة5وجدهاداةإ.إ!!باأونالدأه!%قلإءة4لرسبا4الخار-المظاهر

وأإدإنلأ-جم!مطهتماات!"ييىاهـذأءإىاءره:4اإجةا)51ءلىسيشهقهسءإههتوء

-قاءحةصهبالهإنزبلالآ-رألزوجينأ-دههنالهخ!ىس!خؤلاواذايى.اطه،بإذهإ

الزوجت!هيرقبل4إيحهم؟نىال!أوؤ،إللييماط4ءهقودةالزوجباهعروة40اصهةفى

.،به5هذالإخر

بالغشأدلإ-ةداعدمبهرةإصاللة-وهذاءإصا!ألى4ادعان!الواضهحوهنا

نأ؟ممناقاا4)ثا:و:فيتاالةب!تروةلهالعقبيةحرلمهدأ!!ا"،ننواةاءهـا

قطعأن؟حنلاءضهنةسىأص13إط:يعها*قيدهءاأتوذللثاءربة!ذهؤ-ب::13

فىتؤد!ىأنم!حن4دقةع!نتاء53%اؤبكلثؤ(ىولذاك..104دإههفداسومبىؤيه

لمةةضىمخالة"4قاؤوفيفي؟ة-اتبمابترتقطرءنالعةيدة!بحرالم!اسالىيةاله،

أة!فىال!مهلاهةأء*زثأدرؤةدان!واهـذاوءلى.تناةااأءاثف*صارةراقأاالعقيماة

؟حتيائةيدندوةالعقيدية-رإ:دأا؟.لمةأفيالنةاببتر!وقررتالصددهذاؤ

.فهـالفا؟ؤنإ*ش11أدالإءةإمءإههدأايهأئىدىألى

115!!ي!-نهبئأبراقاااعدالفبمءهدهـء"1111
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أذ!،!للافا.فئغربباويرةشه4إلمحاع.نإوهثأ"ذأأنفىثل!لأإئهجمإ

ا!ة"اذ.صباالى!سذادلى،وإنما1.4الدقتههـءإ!لاإلىئبيرأن-خطناهالا

أنىيلعبل!بالئغييرالإعئذأدأنألا%يرةاءالأ"ذهفىالوأصخوهنأة!-.والظ

كلأ.اثظ!آأ.!با.البابهئحعليأثر.بةضرنمىاواأ!بدة!ريةحمات،فىدور

.ؤتار!ا

ىأالثاالمطابط

-ءءو!الميش

"لايؤلرابئا!لا559!هنهثف462انونيهنادسة)1المادةةءت-93

أددبئرجنجاالملةأو-!ةةالطائةييرةالمةةلهدة111إلماتةنالنؤةتطبيبنفى

الإفبلابم،كانالقغييرالىادالااعكوىادمميرهألناالىأخرعىئميهطاةو-دش!وآا

فىانبهاالمثعاروالفقرة.،اقا؟ونهذاهنادسه511المادةهنالاولىاضرةإفظبق

الإسلا.يه.يعه)اثصربئببث!يةفئالقكلالضددهذا

وجمأالإسلأبمغعصاليابيرايايظإفرق!هرحالم!ةأنلةص!ذا!ر.وبنضغ

.لإ!لاماللىاالتغيبر

الياسلاميرغإد.الةيير-لأ

اقةهلجر:ح!ج

ءةاذا؟نهانجعبعهؤيخضافالإسلاميخرالىالنغبيرإذاكان-؟.

:لدص!رةختجلىباالغعنريئعلقةفياأة.وه!ابإفي؟كعوىر!غ"قه-أ!تم

نأثمبىفىيعتويو.أفمابيقاواجباقا؟ونبءدفىو.51ينتبمييرالنهةمذا

4!ء!ة؟!بكنكبمأفيبر!أدطة،غمئة".الجااأوالملإد!8لا؟ز!الداالجيرابلق
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أدةإالئ!برص!د!وءلى.يانةالدئ!ييرصالةيءةطهقئهدأاط-آأد.الاالمةاو

وإها:صه..أهدثانة"أ-لهضمغيرحم!4والطا"بئالة!رأنةلدتااهف-لهىالطر،ت؟ن

الح!إص!يعةافة!راولا-"زوال؟ءإتبشاةلم!جمراهذافإنالدعوىقبلرفعطائفته

ت!؟اإد؟الطءنعبه!ا"اوءلى.لاءهزلإصها"4لمثس4ول!انالىوثه!ربين

طااأفتهأوهاتهأرأتهيادإ!هماءيرثم4Lاأو4أ)طاءةأوالديا؟"مختلو،،نالكل

يراله".-ذاءثلفإن4اطاءةوا؟الةاوإلدثاةيهفىاطرؤثيىاو-دةإلىتؤدىبمط

الولا4و؟بوتلإمىلاهيةاء4الثمروءكأا!اهةإ*4افةمرا4ولالزوا؟عاتبش

ة!ن.ولر!ةاطاء،اثر

أثرهيلتجغيرالاسلأمإلى.)اتغييرادا؟نالهابصددد!5ل!تلاظأ؟4صي

اةهه!بىااص!نر5اداهاصالةفىتدقا\هص1ةإنالإسلاءيةلاشرتهة4ائولاثإثبأتي

)اقضاءأهامبا)5"ؤالم!مالةوؤا?رصشه.الإهـادالىوإ،!يةء،ويأنة.داليل!

.لذاتتخضعالذمى؟أتو!ها"ءنا"ظلإقيا.؟ثااظلمبدءوىزوجةرهحتمثهندءا

افرعوةيةأا؟4افىاأعتة!هة-دأغاإلىأ-لهناد؟الزواجءةدئفت،وطوملتهديانته

لاشريمة4الولأ."،ثثبتنحؤ!لى.و!ياؤأ؟4دغير.نثموهقها*دة3..قأصبنمت

يإسألاطادأنءلمأآسيمام!أطا"!اإلىئماااجا4ادكارؤفهتوة-د.الإصملاهية

يانة4وصي-الحادهبرص!م-داط!"ههيئلمح!-وعلى؟ادولةاب!ات!ترفبديانة

"*-4وئثبت،ءهينة4سسماو1.4ديةة"ؤاو!قأا"-ا؟ونانظرو-ثةءنالاصاهة

،)1(المار.كانءتجبعها؟د!ألىلأياالدهةاشرتيةالولا

منالعقهدةيةحرف!رةالىاسةةاداإقا-ااالقضاءلمارض!الفقهوليهن

الثءصية،ليالاصواؤصاء،دبممها-كإ..ص،،85099!3115،ةاهلهفيدا.لاالأ!هرة01(1)

"ا.0001بر.-.ا،.08-لإء:بئط.لأ-!
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6-صم!..لا

إ.لىا،؟%الها!هو.افى،لة5د5؟،العضدة4تبكلرألايمئهإدأ؟رأنوالى؟؟احب!

.ء.)1(ألالحادءلىتقوميعةشرا!لولإسالاسلاهطمةالثر

وقأددث*!رفىةالعقيده-فعحر.ءإااءيررتالاولىا?-4أنويبدو

لةأدودينالامهلاآيثءبر-اددسمورأل!ا!ادا.الا-لا."ي!المنر؟ثسمح،

بتعاقؤ!ما.صرفىال!اهالنظامءورء:"يح!لكىذاكالاصهلامرإععهاوأن،ألركى

حد.ودفىإلادةالعة4حميقولاالا-لامأنالمعروفوطن.ة-ا.ال!ضهـصهون

إقرإ،رمءدأنذلدلم.4ئهصا4سىلاةتهدواظنه.ااطمي-أءا.4اأ!،ويان،دا

نةفىادلاالإنحادئر.طسهلاثصيمنحو!4الفعلةتعاهه+قيمنحلاالالحادأثر

داكيىمؤ.لإسلاهثةالمشريعة.يةالولاافياتلذلك!بعا-ءههبمبو5ت!أ

لهايئبتاتاالاصىلاهيةالمنمرت"تهحمإلىثر-حذا!4الاطصادارهر1ءدمأن

.العةيىة4-رهسا،فى4الولاالمثسرع

ضديه!ا،ثرالمشرعله5-نقدخادءوىربدنادخ!رشماقؤج!اها-14

511لهايابته؟نتالىهةاثراهنيةالولافةلفىأثرأكتعاههتفىلاأةبم"فأ

ا،!ا.ى.خدالطرؤانكانهااذةإ.-لماإ!ايرالتنيءنماقءةةةىافاا4يةالنصر

يلقإودياشهبة-يرفعهاوي!دأ!دهياقام.،ك!الدءوىردع-ىالةوأ4والطائة

ظعقلول!الهاأتجةكاةشهالىاءاص-ي!4لاشرإته؟اتظل،اولااذؤإأ!+4طاأو

الطرظن!نجإذا؟نذلل!هنايمساوءلىألتيير.!ذاإ!الاالا-لاءيةيهالشهرالى

يم!ماأو.طائفنههاظأوديانمههنأ!دهماءيرك!4الطائةأوالمةأوا؟!الدنحةإفى

ول!الاسلايةالشريى4"ابهظلالولايةفإنذلككلفىائسادهماالىتؤدى

!+فهيمااليهااالمثابروأظبرالأح!م.\ء401ص،بقا)مهاإر-لحا،ةرجقدو؟(1)

402؟؟ميالبساللآقألا11،الاهواقحبعسابم:!ارث
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الىيؤدىالمأبمورالإمحاداقأ؟ن1اطأء4بعةالالراذايخ!ير!ابمق!ئفىئن!فك

لها.الىلابةاثبات

ادعوىوخبالننييرسالهفىالممنعرعبهأخذهاأنالواضهحؤءنمى42

أالعابقاغ"سبةاالحقؤقةصكرةاقرأرعيءههلإسنالئهيربهدالآنكئدأدءدنمهن

لاحقتغييرب!الاغدأدمطالىا؟ن!ذلىالم!فرعلى؟نوالاةألاشارة-الييا

المر-لةاةحديدوءنضهولأضحوهعارءن!بحثعيجعهاوأ،الىواجئصماءا.!

لدءوىا2رفير!ئاالاعدادأنثدولا.)؟،ةة!الطاأوالةأتحادإةبئهفي!ايك

،"؟موفةأءهـفوعةنعتبرال!ءوىأقظك.وجهأكل!الغايةهذهيحقق

علللقءم،باطضورالتكليفور!ةاكناب1قلماعلان3لحظةهناثيرأة!ات"نون

31(.باقغبيزالأسست!ادوفتول!ةيت!ددأنخهيم!قئحر

ءلىأثر."تبيراةتاج!أهفرعاوصههلىىأقيفىالىالنوءلىشفيو

سيرثناءأاطافىثبالتغييقالإعتدأدم!بأناثممايمضرورة،الععاةقوالن!تأ

الىدصكوى؟تدأندونسيرهافىأهةاهت!هافأا!عوى!قئضرأ+مماسي!عوى

هرقهيمعدولااحمرإفئ.لجه;؟بررديةهاقالاهرذامؤا.تماههإهدترفعا!رى

وءاءإههـ،الهاءثقىاب!مددونة4الاعدأد-؟ث؟هنتهذأاتهييرهنلاثفموع

أةخماءjpesاكيخيرفإن،نونالقاءلىالتحايلءرداوألمحبئجمانأفيإذأكاق.

!هتةصامأ-رىدءوةأىفىلاثارهتبأعصنمأوقاةئنينرأيئلالدسىر!

.)3!رفين

.08ص،الممابقالمرصح،الأهوافىعم!لالدجمة0حسام)9(

902ص،ا-ابقاحالمر-،اء،ءيلايهاب:العوىحلرؤمعه!فىنظرأ)5(

بفثغا...وطا

ةبدء99لية382ءةا-ا.بتياإلر-!،لز!تمفهيئ،افى!هلإا!31(
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س!ثن9حى

ئبما،ايرالد،وكلهفكرةبرةكع!االثةصيرذأ5صرأتالنقض4محاعيدتأوقل

تجابىادعوىزو-ااعلىإلزوتترةه!فقيد.القانونعلليالنحامنلم!نمأفىأة

رشد"..فلاءبرىل!اصهيرثناءأ4ئفتطاأوهاة.أويانتهفىالزوجيخةجمى،.هعل!بالنةة،

أص!لا.الهلاقةعع!ال!"ىالخاصةللث!ر!هةوؤقابالنفقةلهاوتةضىاتغييرباألمح!4

ة!الج!لبزبر!ثهاعلىيدة-ودءوىرخالىذلكة*ص!يبأفىرقدالزوجواممن

أ؟الإعتمابىفىؤااصذهاإذاأةرضأصذأهثلوفى"إةةقةأاطواصمةإلةطلعق

نذماتجمافنانجإواجدنزأعءنلةفرغ!!الاولىبالدءوى4.تجطصإلاخيرةال!عوي

محئىيالتنييرأث!الإءةبىب!دآإلىيؤدى؟اواحدةدعوىبة؟ماققادعواتحبارإلى

القإئود!ب.هنالسادصهةا-افىةأفىيتكلما:!رعالما؟نأةمئهير.ا،خيرةالدموىفى

النظر؟حنلابئةإ،انزأعأثناءأالةور،برعنوأ؟ممقالدعوبىرةحأثناءالنةيرعن

يبمد!رنىبكلالإءخذاديت!ثنوإنماوا-د.وحدةوأءفهار.4جماةفىايراج!الى

!.ىألمهاقبهاددءلإواالاولميهفىالدءوىإلئة!ردالإكأدامعدإلىتؤدى؟أةصد

هبرشذأنأراداشارغاثان5)1(؟ضةضء!عة!شاالهجوهذاو!.يرةالات

هندلا-منضبهرظاوصفوهو-زهيااطه!وهةنقادواا،عوىععير

.".8الظبعقالؤأ-!بوالقا؟ونالإخةصاص4ةقيحددئظاها،انزاع1أقيامجرد

ينهفيألؤ.فنه-ن)1يمناد!كوىرفعاإ"دثه-دوبرفم!اظلنغييرأءوالةهذاوعلى

.،ةيىز!ددسة!ةىبهأحضجهااذاوذاك،المماةقاقيذارغقيا3الهةىافزاعحل

نونأبقئع!و!ثىوأل!ألتة+جمر-ليةه"

الإ!لا.مالى.جمربالنغيريشلقة؟القانرنأ-؟مأنالواضعوش-43

أقرارهنا.صدنرزالظ،فونقبلىاهقضامح!4ا:أهاذهبتخ،وهرفافى!ععازضلا

1ءنةبرةنا13فى،.دثشة01011 9 IA،ألأ9ص.،.6691،النةفنه!أح!عيةعو.
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نأوهن،اهامأإلةظامءندةإل!ة"4ت-رهن!ودط"ثاا؟معاالةرزهبرالمنطضسةافمابم

يرتبظانغهيير..أطرهذهإهـدأرإلى04ؤؤدىأطوضعتنفمىأصالإتحةاد

..،وناقاانكلوغشهنماك؟ن-قاولوالةصوص-ظاهرهنا،قلءليإوؤ؟أ؟ر.

عاىاباباتفتحأنشهأغاهنيمهـنإث!رءأبماأ-ذالتىألهلولألنضوهذأوءلى

امهددامىذافىاسفدثقد(،ث!رحانحقا.!هـالقائونإلغشاأهمنراعيه

"-ذاواعن.ال!عوىرفعإهدءدثتغ!يركل!الإءةدادهـ*دبمالخاصا!م

يقصدهانةدرنوناقااءلىلائحاهنعابهةصدلابحع!إجرافىقيدتدءنااليدنم

إلملة.أونةياالدبةفييرفمهثهضلرىالقئرالتايدق!ءقصبط.ضحوأارهإ!وضغفي

لمه.الما-اأو

نأعلىونألةاورصلم!إهدسحئىالنةفىنجضاءاضمارد!دالهحوهذابرءلمى

وأنا،إواءفهأو4يه!وفىيه!مثأنلاةاضىلايروز!نف!أصفيا،لإعتقادا

الص).دهذافىالقضاءهنإةرقان.د؟طا"بئة4أوهذهبهأو4ديهيغيرأو"الشضمبى

11(.أوالطائفةإذهبأوأينا،هذالإءتناقالرحمبالمظاهرالخارحم!4طرء!الابهط

اتيألىأ،-؟أإذا؟نمظ!طذلدبعديثورأنبث1لاا"ساثلياألطعلى

بذهوقد.فىنالةانحوالةهقءثفكاةبالفةلواج!ت!دالصدد"ذافىجما،.افيمر

:قاطعتانينةان.ةراقاتة-دنونالةاءنالنم!اهـهةالمادةأنإلى)دقهبنجافب

ولانيةتتجبح!م!من،1أ...،هطاةاالدءوىرةحةيلك!اذا11:خييرأن:ا،ولى

الدصكرىو؟ن-يرثناءإك!إذاا!يرأن:والعانيه،العكعم!يثبتأنلإ!ديايج

صث"سضم!لااصوأكاةة02"ص،يةالثهخ!الأ"كامأصه:ل،اصطءثلط.!ابا(1)

!91/1669/1نةش!654ص،69-ت،41:ىبإحص1ءموعة،12/4/6591

مى2،9.س،إةةا)-اوءةالجه691./9لما7نمى.ة،471ص71ا)-اهـة"،سالجهوعة

،9لا..لم1بر41ش!نة\/،"7ءط،2-ممط.01،ءبةاأكالىوعة9691لما1؟9نننة،.؟ها

.69ص،921سالم!ابقأ،ابىوءة
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صح71ص!عى

موىب!.!الغبق4بذبإتم؟نم!ؤإ4-لاههال!ا؟4إالدع!.إلىأوالطائ!4أوا-،أفي

.انالقبرلأجمهنءوتلجق.11(،المث!ةجم!ساثليتأن،.حدء-هـز.ولا.ببماأفىالإعضد

أشييرفافيير.،.االقإلولطمحوالغشهسإلةي،هـصلةدإنةمرعإالىإمعقدونأاضا.ره

اىبرء..ئماهـارة!اب!.+بىأشييروأءةير،4فيبحىندا"،ااررعوىاوخعلىإقالىأ

إغة.المهأصالمجبءنيهأصملوباقاطء4أاقا؟وئيةاإئةالقرذاووافىءشضدب!،4؟ه

ا!ز"كلالمثم!رغأنإلىالآ!ر)3()ابشىذهبؤةدصذاورهنس)ب!9وعلى

اكأامحإ.إإلضطييقلىيرنا.!بىإق!..ءبىبت!ده!عياروضهمءإىةوفيءقالقاإيهاساادةباا0ي

!ج؟ه.ئفسمهاإفيكررةاا؟صادةأنثىإك.؟!في.أليئء-وال!شيتعرض!*لميفببماهأد!

اتجمعاها!بايمونيللاتحا،بئرض.اقائون.عليلحاثالتأهام!رأ?4.علىاباب

إشرعط!.اةأنليهناإمولافيأخلبراوا.ءء!نزطال!أوبحءإى4-ةتابإوا؟س4ءلمه

سوهعأ!أخري،برءهـىرفعالالتغييرة:لجالةل!4اله--نعلىططظ4يةوصحقر

لمالاعض-لعلىكرم،نيةأواةاانةالقرأنذال!.ارة"!"دالضةييرمما،يئية11

الىهل-فىابالغاوليماس!،برمفأنهال!ءلفىوالمأوفيابطال!اءلفعهجوكاا

-.ةالةإئونصدور.ءلمىإقةاالمعاإةثرةاىكييرابةطلأتعايهل!دهاكأوءا!

المغييرتيهرنأنال!البوإءا4.ثمج!-نالدصكوىر!حقبليرأكفييمهـنأنو5

الإغدأدؤهدبمولذالثدلك.ة"دلرؤعالدءهـىا،ثيلهواقانونءإىيللمجردالتحا

لىءمعدره،لايجدالةا؟ونهنإء4)امها111!ةظلفىأصيكليخممهدأهقأنبمبدا

أ!قا؟ودطصهدورأقبلىاور!ةرالهقفىء"4قضاه5ؤكاءاءدهبقدرآأاذاالمادةض

.)3("هع!دوروإه!

592ص،ا.639نبإلاجاوإ!،؟قاغيرإوط:ثناصفخمب،الأ"وألا،سصلإرو"ررا!(1)

،1ء00000إهد!أوفا4ص،:قالمهاظل11،ألاهواؤىالدتن--ام(2)

،/-.7ص،اسابقااقالعاا،الأ!وا؟ىحعمام131
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!صصي!7!حت

أيدين.مكئوهةتفلم!ةشالمهافتف!اءكاءأنالواخ.-أنعلى-4،!

تكد.أن"أ!كلهذ.اظأعتفةلهاثانون.نحوالغشائ!ماع.ظاهرةأهامكحلكز!ئهم

ئمامبهيفيما!فاقة؟وفهت!االتىهالمباث!يقظرصأطاهر-هذ.مونكبيرعن.المة

دفيسةصاةوار-ولدىءلمبااصذ.ؤ.بهور.ئفةالااأرإدا.اكللديانةاتفيبر

رر-ة.1ء-داطائفهأوا.لااأوياتةادالىاالإ!؟فمام؟ت"ادا.ما.الحثفىداتما

.القانونءلىيل!ههحاأءبهجرد.وسيلأفي)ئرتسوبرا

دىlإؤكلئئةالطا.أؤاولإ!بانةدنغصرابانأقول..النتفى!!ع!محأك!ة.زو

إراد!افلة!هلىأوأ!نةالطا!ر"أنالىااقغيير،-وافئ!تد!أفيننب.ط.هن!ى

ألطلمببم*صلمحدأثره،ؤلا!ينةجلايغة!و.ك!4-وهنألمحةمة4إئيأ!ه!..بخانبأفىثنة

اطاو!ة"ألرحم!ؤظاسه!ؤسهم،1وافيماأدخولبعدول!نوأنجذ.اء.إوفبة

ألمح!4.خؤدتوبذدد..،011(يدةا!لإدا،لةأوئفةاطا.الىألاضمام.طلممبوكبؤ:ل

!األىالإنضماء:هروطتوانرم!له!اترا.ىهتىالتغيوراخىسلطة!بهةينعنة

ر!نهاعندفئإلشييرالرغه-4اضهاودالمى!طتور،عليهاهوماف!ا!أفه.أر.

)2(..الئهيقالؤأنجبةهـ!هالهبععينفىثر.صإذىصيهرك!وهناله:ييرلهذاهزالئصر

تذة.المحكةةئحعإفىمرا-أهنوإنكانإ؟""أنقفىاءممة!أتوتفةد.كذ!أ

تعب،اءنارادىكل-لاذإلاالمقحدةت!ءريةصلاصيا*أوئف!الطاشبيرأن

دتللأتوإبدا.*.ألىفبةالطلمبفى،جرأثرهيخضجلإزورثموهنلخمصةاينيماالدأ!هة

نى--ت..ص!

!جهوعة.لظ34ءدنة92رأمطمنء،066131391،ص!صية"حوالنىنة(11

.601بندلأ،9ص،79*ى،ا!شألمع!ف

قريردورةلابتارمم!41-ةال!قيإلىالإنض،مإريخ،براكةقيتار.فيو:امبرة،(أ

(ق63دقة22رتجمالدن68911لم5لم؟نقنى.طثطوالتصدبقذلكء!4ا.اداا!هادة

.131ةند،"09هط،91صالةنياتبهة2محه
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نم!!لأ!

نة!مانم.الإطاب-،وفبولالىصيبة.4ارجه.أفأوظاهرطتوسهءاموانيلللدخوبةد

يرلمجبةالثىالطافةأولاللااألديقأي!لرأن.تعضا.هنيدةإء.ذوالمثهأطائفهإلى

هنستؤ!لأوأنجديتههنالط!بةبولقبليئضقأناليهاا.لإ؟خماءفىالئسض

فىالكنايعهساظةصراحةأباحكهأفرتوبذلد)1(،ء..ممايمهنب-(صعدوره

هوهنه.الضعدكان!طا*وةض!هفىوحةيااضعيراإلىالأفعالباثصالبث

.ئونالةاءليلىالئحا

الإ!مامتجبولقرارهاسمبفىأدبمنيم!4-ا.طهإ!ى،محكهأ.نرتضأأخيراو

ير.قحاجمرفى.بعئه؟قالإنفماآأنط!ابطتبينلهاهنهئىعلمهاتقومالقئفالىاطا

اء!مادأالزوجأثار.ادىاثزأحاأها"المخكهلى*تقرالصردهذاوفى.الفانون!

ا؟قبماروبهنيسههنوالصادرة91فى4-ضةديصمبر91فىادؤرخهالشهادةعلى

محل!رزثوذ!01نتهـقبطىدياوأنأد؟ثويميهإممنيصه.انضم.بأنهل!ألى؟بوا

رايظقئثوبعكيهال!يرعيهالقبطيهمالبطرأنلاوراقءقاشتلماذلدعربىيزأع

ثؤلمبهيهال!القبطيهالطمأئفه3مكايها،ورعكىإفمامإعتهار1ة.9.هصئةبرا.!ز25لى

.أن-هدم.نميا.يحاصإئهحيثو.ن...ايناإنضماههقئ،رصنن-هقلمبركأقاطلاإ

لإقي!ضكلمهذهبهفىتعب!رازإنا!"ولي!اا،كهبالىينئغللمعلبالمدمحتئ

الإصم!اصاا.ةانإ!ابالةأوبمنلمكأناكأفيئويىح.4اد؟-"ال!تيإلىانظهه

.121ثوذكعم!ا،رللاقهاروالملىلالجلم!نينتد

أفضاءسظهطينتف!رقنما.اادسابقبةضائهاادثقصمح!-،انال!أتحوهن

س!-

فى!ضصاه!الأفوا.أليهاعضازعرههشورةعم؟.)9!لم-710/52،ضصه"!ش.أ"وال\(

99،.صاباكاااق!لله

!!!،يمب!فقإص!ماتأجموعة،6،91لم2161،النةني8ءعاالنرءبأةالجب(2

!هع6-.،لأ؟!
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-!ؤلأ-

الصدذ.0هذأوفى.الب!ثهذايملكلإأنيقعاءيا.اةهـأاىنثالب!..فىاعةيمه،اؤسلطه

..نذلدا*كسأ5لى.؟-4ع1و.إقالممهاث!الةضارااةرإ-مقالطمح!4!عاءتضبر

ا!ض.امح!4!ضافىدجميدا!وجههووهذاياواالةفىا!ثا؟لمك

وألج!قالدولةصلطاتالىة-وليوجهالعقيدة-هـيهد:دأأ"-رىؤبباره

الدينر--لإنالا-ت!فء!ذأص-حأنالوأصحوهنة!الداساطاتأإلى

ه!14نيمشلا!.عوصكلىاممساطاناذا5بمثلىتهادااسبحيهانة11لادوؤقياتةضعأ،سعحى

يةهزضألائضمام"ذأأنإذ،اسب"يهانهالمدالاأضمام4صررشاؤيهاالعماطه3ءذه

.،هيانهاداذه135إتهصىالتى-اقوا!هإتجاع

الأسلامإدلتغهيرأ-3

االقةيير:ح!ح

االثرثههايدتحدفىاثرهينةفيةلمو،إلإ*مالىالتةيير؟ناذاأما-54

ق!بلك!وسراها،ا،حوالبمخفى-الإصهرءيهمهالثء-و!الحطبيقاوأ"به

الإسلامإلىالتةيربين4الةفرةأؤ،الوافيح.وهنوفعهاط!ك!"وإلدعكوىرؤء

يتدااشرعا؟نأدا!ا.واضهءأهـفيراتكلدلاالنجوا.هرءلىع!ا.جم!يرهوأخييرإلى

يةلحرئأكيدأ6رؤههاإهدأوعوىالدخرقبلصواءإلإ-لامالىةاقغبير،1دأ

ا،د.بانإلىذلكفىح!4؟ةدأنيبمب؟نفقد.،العامالنظامءنتعهير،النىالعةهدة

فىاإلعقبدة!حر!صكرةو!،لماهامالةظأمءهي!اا!ايهرةة11أنذلد.الاخرى

سكلتملىلا-أوختاهأنءاس:قنحو!4الإ-لاههت"4.المفمرتةوها)إقاالحدود

ا!ددفىهـذالإ-لاهه"ا4يةالشرفئالعةيدةيةحرودحدتعرضههاةكل.ةيرلم!اا.هذ

المصمبم.ء-يرلشبرت!4الم!مممضعوعىمهو-4اله.مةيرءاسوفء-و!-

إة!ومأبهذايان،دءنأهنكيروأككهيرالىلإ-لاما)قغييرالىبين4أقىوثفىويى

.المآبمرورالمبدأمم!سها
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خيد7ةشف

أكثلمت.اقهيهزأوهـىأخرىيةزاوهنإسألةاإلىالنظرزيم!نةاكرهع

أقرلبهن4ألزاوهذهوءث.ا!سلامءيىإلىأةصراأ!عهدأدإاشرع-لأوش*،

المز!لةيدةضبهـكحدوهوا!حرءهياو!ع4إوأر!ىفىدا%رادالضداءذبان

وكال!.4البأثهـناأنصحبق،؟4أة"طاإوا،طةأوائةأدكأافىهـإفيماية-د)افأ

يهننحو.ءلى،يبقرأوبايدهنةاهةهدها4ءراواخأفى؟سلاالقهدهذأفثل

.ةالعقهبى4مجر.ساصضالثبهونأندونث!ثيراكلبالنسمهإ!الهءهه

ئمشولو؟نحتىالىالإسلاماتغب+يرةاالإ!ادأنإلاظ)11الب"ضأنضكير

الهيزدىيم-ا،دادودةالرممىنأيدو5الإصهلامأنإبررهأدعوىرخ"د

نأألتبريروطهأ.ابدهاأوالد!وىرنعتجلسرا+كان،ايهإبالاة!ماهالامكداد

أدنوذاوو.إولأتف!يرالىالواغفىمجتاجنهأإلا4الحةمههنجانبايهت!؟ن

"بد؟نووحتى-4الا-لاب4يهاكسلضطهبق،اداالاررمالى5إلتهيرالاعةداد

ةالإحوالالشخصت!هائلفىالأمالنظامةؤكوالىالواقعفىرد5-رفمالدعوى

اوصص.الدولةدينمالاولأحى-؟مءنا،-ابمىوهما2ءةتسمفوجم!رةاةاه!زنى

ذا"*6.إسمأغيرلشرثطالمسعلمكأضحأن،وزلاالمذكورةللأء؟مووقا

عكلىذادثئرالدعوق!ر!عإهداطادثلاسلاماةاي!برألىدالامحضداأبمههاظنا

ادءهد؟مالطالنظاميقر.لاهاوهذا،الاصهلاهه"4يهالشرلغيرهىإمخضرع

.)2(اشخصةاالاحوالءسائلفىالاسلانمأ-؟مهن!لضا

تدالمروزواججصرألفي-لفهلم

فىالىفبةبمجرفىثتمإشجةاالىلكةيير-لا،الا"لامالىواكلمغيير-86

.802كط،ا)مفخصيةالأ-كامص!ولأ،إءمماء"لىأتثات(1)

حصين.،.09عغ،ثاداالمربم،لىالإ!واكا!لىا!دينصامإهنىاهداو)2(

بئها.اLو،6891،4،ا-لمهيناكيرجمأهرالمهأمثمض!بةاالاحواق؟رضاتوة:ق
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أأ!مهب!بثب

طهةبصفةذاد.مةاا.تلهثفالتئوجيةالمظاههـالخانعت؟هاماأ0ة،الإس!آإضناق

.ها.ئةررهإلىنابهااضةألى!ة-04هبهذ.نلألاق!اتمابهقأر-نو5ذلد:-وأ-إبر

اليالإحو5101-ا"لىضأدطلى.الائوال3هدهإلىءهابالئىالمئهرعب-ألمحا-اتيبتر4لإفي

(.')اوضعىونالقالىالخاص!قىالإوإ!14؟هدتجه!طاالش!بية

كأ!عةأدجمر21(!أبا)شمادقالنظهظيرالا-لانماععةأقيةخذ-أنوألاصتل!

افطؤاسنادهاطاءنابامهلأم!عأء.!أقامالإصهتةنافلمح!ةخ!لدتأورالةةفى

الصصرءهةأببن-المواحخلوهن8فيالزووثعقهفى؟ه،هاءلى4،بمعهلهزرا--4!فيئإو

أ؟؟دلل!سكلى.ور!ب!همىلةوألىوجةهحعي!ياالزوجنبكوأناوهئها4فيايإئمبرئب

أنهيعهبر4المثعرعهالموائع"نكأدوه.اطاعنبراداتراربدءوهنفي..إيابىهدابع

ل"-ثالإةوا.رالدلالةساخءوضرءى-خلاصاشةوهو،لشبهاد:ينأطق.ائهبثيشلم

دتنابالإسلامالضههنىالإةرارتحل.أبركازوةذلل!أ3(.8...!)بوصهـعتجإض!ية

الإسلامفاشةاق!به!ذاث.تينبالشادالعلنىالنطقفيالمةظ:بحالهسرألانزا1محلى

املتمح!"وقد.11؟"ادافىالمسايملاييهالابنتهء"!داامحالايبهرنأنبمسبهن

لإييهئباعةإأنءب!4هممالا!اشباوهضضاءبنضرعندهامذهألقاعد!ةالنقى

وا!باطلم.سنباخأنهخصرءاالخبالهنضربايةبرالإسلاماعةنقاكى؟

ءشراثةىهنأةل-نفىاط-لمسنإلوغالصيأدعىاذا.بأنه!!ت"ا،ثعايه

)4(..إطلم.صيبلغلماذالا-لامأبه؟."ها-لم.ثوأنالصبىدعوأهفىبصدقفلاعمظ

طهن)6691لم0331ةكض"461صوبمههتاجى)4491//822لثش(1)

.؟.هررةة"287ص"الفةىحمب11ءوعة(ق43اشة02لمو

هفاأفىنىالأ.وأصامأليهأشىار)،11/5499لم!رءية"،6الهلياالحكلة21(

.(421ص،ا!ابئ

،قيه.الاثارةق-ا"6691برينا91ثخهيةأ*والىنقشءأ؟ا

1(tالبه.الاشا!ةساقي،/1166إلما9ض
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--نلا-

اةيةألإءتئاد."-لافالاسلاآإءخناقأنامهددألى.ءصذاؤاءوهرى

إلثإجراهئابخةوادأ.كا-شظ.ا.ربمائعارهبففترطؤلا!4أىأهـأفقه"لإمجفهح

لقبه.هزأ!ىبزألاصراءاتءذهةإنلملامالا-لاثنمارالقانونر-ه!اءصددة

ئباعكهاأولذفى.لإنلامالىل!لد"وات15"إجراهنقهيلوليماصهتالترهئقاجرا".إث

فىوالم!بد-الإ-لامبينواءلاف.الإثباتعبءكلىثيل!و!.أ"رلهلايمون

انكنأيمة1دكخماه،40سلماصرفي!لاالإ-لاىينا،أنإلىير!علأصددةضذا

اشاتللمجردالإسلاآاءخناقهناوريمنةلاالةءوهذاوعلى.اسامالهاكأضع.

تحأآالىا-فبادىءاهاكيقطر،عنإءخئاقالم!هحيةواظالهؤألقائون"؟م!

4.لأقاإلخفهةوأرأدالشخص4يرغهوا-صااولايفإقأ.لاصةا-لإس!ماكنأدق

-.عغابالئجيريضعاقة؟ظ!ط"صسكللاىلأتضع

ثأئهاهنالإسلاملىالردةأ!هأنالصددهـ-دالىيلا-ولهأنءل-47

نون!أقايلحالةل!صهاالإ-لاموال!خو!نإشم!دامد؟"وجميرالىئحولأن

4:دكولهن،الزسرلىلقو.لأ!ا.لادههب!درالإ-لامعنيرقد،إن).هنوالإصل

الحاصرهالوةتفىحرز!الاطبقاء-آهذا؟نواد.،يةوبأ"لىاإلا10أثطبره

تد.ءلألمواقرارع!مضطهن4إد.نهأارإصال1تترألمصهـ؟"نةضمح!4-فإن

ذ+غأوالزوا!ماهنا"01و!راثا-*أهن-رها؟4!نذيكءإطتترءبوهاهانه

ردةا9(5افةطىءممةلىتقوا!هدداءذاوفىأ،لةطهءةالزواجءلأنتأسيماصماوا!هز

فى.وئعبتالردةبةفستىكإلإج!اجو!.(..!مىغ)طلاقبعيرفر!ة-لى!ا!

.،4أمبمةابهءسالةالزوجةنتسوا.كاأيةاضىقضاءبونيرقعولاول

أفهمااإ!تباجموعة،(ق37لىنة25قمرط!ن)1"69لم92/5نةض(1)

4515بند،4301ص،99س

.08شد،،69صي،61ص،قةالساالجهوعة،691هلم4لم21تجفىةوأ؟ظر3فيالمط
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-/78-

الإطم.ر!افىسب!ةا!ماكإءالا!دد1هذفى.بئب-محكةالن!ىان"لي

.ال!دة؟مأ-دظيقاةاعديةأن5راكبيراةدخ-ةلىاطممهبةدعوىانثيدولا.

مجآسبهازهله!؟الحب"أن111النقفىمحكة!ولالصددهذأوفى..ةالمذكور

ظهراذاالمنكرءننهىوتركهظيراذأ؟هروفأصافة!اء1اصبلاحوفىإلتهعكند

-ةهستهدأو-هعاهةأهـعه!يةولايةفيتمكهدرويهحما11فىوضءنوهىةطه

الىأءقدمباوذاكبهأاةديامأ4هتوطابءا؟أوجبماءنءلىكلاشارعاءأضهفاها

نجلإخ،المظالمالىاو)دآ-بالى"دأءباسهأر؟اددة12المفاوبالدءوىالقاضى

ا:افيهمأالته-ق،نة؟التهأوحقو5ة؟ذحهـن4الحعممهودعوى،العاهة11اله.

وأن،،...ظيصدزدىا-أ،و-!نزيينقاةفرواا"ا"!االطلاقثباتا1عوى؟الد

ا-:صاصالمحاأءقافكاةمااالشه!غ!كعيةالاحوألء-ائلفىبهوالدءوىاسر-ق"

-ةهفةابطهذهب"نالأةوالوأرجحهـءهي!اثا4ال!كأنصوصف-مم!امنرعية1

.128أ؟قوافى!ضاعهقو)عدابشأ؟"وردت.وها

5نالةحو.ءذاءلىألا-لاه!عن)دالارءبهته"برالذىا،"ر.ؤدا--أنولاثلى

فىقانواثرءةءقبمب-ردالإسلاماعتناقيرثدالذىإ!مهاماغايرء-برأنضانه

"صذ)علىآالاةداةبلاشوىاءلىالأولىا،،دألىا"!دهنالزجوعك!ه!ين.

ا!عير.الأص

،t!س،الة:قاصاكتبا"مجهوء،699'03/13،شصضصيةالأ!؟ةش(1)

.387ض،أ!هالضابهدد
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ص!97صى

فى11"اأ"ابا

الإسهلاءية811!رءرولملفلا-4

"EA-والةءلىالزواض!ترص!اىاس!اثمراائعدد5:دأريةإثمرحا؟ناذا+

ي!-فىالهراكمعلاش!!ىألاةانونئكنبكلالزوأجؤظامأنذلكءهنىؤإيسمالمعقد

4ءالثمرولايهءنبررر-لالمعصعرىالمثمرلحأنذلنث.هطا!ةبصهة"لا!عرم-4ينهالد

يأيةا،ئعالةمراولايهءتوعول4)اصمخ!صأ،حوالصهاهلفىأ،صلإلإ-لاهية

فىالتظبهيئالواجازونةط11يدؤترو،ك.ا،صلى5-ذا?لىاستأناا،-رى

الإسلاهه4كأيرالمثمراء0تكذيدؤههإ-كقلإإ-لىيئايرا!اإلةمهء4الزواجظمام

يدد-كألهعؤالمثيلزم،اوإولإيةن5يطلأثسلهذههاوتح!ديدالولاية4صاحه

هية.لإ-لااث!4الثالرولايه

004الإولي!4لىثر4الولاثهوتهناطفديد-ةلزمتاولايهء-ذهيدوكأد

!يةهالإسلاهص!!رهةلاشرالولإيةلىوتعدمءونألةط"ه!قلوإجباالقا؟ونارها)إص!ا

.إةفىاأههذت!ا!"وءندلإيةالوة"!اصال4يد!"ةفدهث!

.4الإ-لاء*"المشوولايةهناط:لاول!االفعىل

الإمهلاهمة.ولا)شرولايةاصال:.الث-اني1افل
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هـ-!.نه

للمتواأةص!ا

الأءلأهية!لأالةسيأولاهنأ!

ألاطهيهةيراءالثصرلايةوا؟ةةت!طاأعهلايةالسرالولايةتعب!.ت94

ألاصل!مب،بعةيمونتدالولايةأنيخر.النوالمعقدمءلىفرو!اتوافرملط

اوإجبماامحالالقاءدةدونااهامالنظامءولذلكوخالشراخهذههنيةلاثر

!ياصمناولاية.احشاطهة!ة4الإسلاهثهة!شرتالولايةفتعبت،فيهاالتطببق

ا-شياطية.ولايةوأهاصايةأولايةأهااذن-لاءمةال!

الإ-لاءية.هةالثعرإلاصليةإلولاية:الاولاليسم!

الإسلا.ية.يةإشرالا!ةياطيةالولاية:الثافىالمبحث

أ،ولىإبحثأ

ألأءلأ!هإءلألل!ثيرالأءليةيةألولا

ادباناتفيالمنبثقةالماا"ممةالدينيةالشرأختعبتالولايةأقرأيناهـ-.

طربقءقسرفىهطبتةوانتى؟.ت-وأيهوديةالمممب"ه"و!-ابمسماوية

،5591ل!منة462رتماقا.ونصهدورتبلقانوناإ!استرفهاهةقذائية!هة

نةيا!ال!فىالطرة!نالمننازجمط11!ادمنوطاشرأخاذه4اولايةثهوتانرأينا؟

هنئفةوالفاواكأديانةفىالاءا!هـذأوباسفرار،زاحيماهن4ئهاطاوالملأوا

أتما.-اأو.قيدا-ااذعورةاالمفوائ!ولايةتواؤرعل!موتترءبخطأخرىنام!ه"

الاسلاهية.ية!ثصرالولاية!وت

.داةالمبةالإصاةالولاية:الاولالمطلب

أطإرئةهالإععاهةالولالة:ابعافيالمالاب
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الأولىالمطاب

أةا(بئلميالأءايةالولاإلآ

اطر،ناثصكنلماذاأولا4.الا-للأءثتءالثفرالمبةدأةالولايةتثبت-15

إشرتههنعبتالولايةأنالوأصض!وهنينها!داذا؟نا،م!مماويةديا؟ء،تاب!ان

رطباءتيوا،االاطرأفامف-!،1نونالقاهاءتهارهالالةالحاهذهفى4الاسلاءه

(2شرلالولايةايعبتلاإصرىارعالمث!أأنملم!اث!ءصص"ثالءو!،أئلءسهافىماهانافوالقا

ء*،هةالثيهونكأهـلاعلى،يةسماوئبمدةهـاامفراعاهذهاذإكانتالاألمنعخصه

هناكفايمساخرىوإحهارقي.،Aاهاأ-الشر!للشطههيئقاهلةواحدةي!!سرسرو.

أطالة.ذه5فىاعاففادصآفى4الاسهلاهاا!ف!رت"أئنازعص4ظيعةئر1ى.

أعانزاطر،هأكانإذا"!ذاكألاصىلاههزل!تورلاشعرإلولايةئهثتو-52

ءلى4أ!ائةفىأوالمةافىار4ياد11فىقافينمحىا؟أوا-كهلم!ءصماويةديانةتبغان

اشلا!ةعكرينيةدجمة:هنكثرأ"ةا.كيموناطالةهذهنأث.ما،تهت!يلقضهلي

يمقد/.إرلايةو-:حأأعالشهرا5-ذهإم!ه:وردالمصرىإشرعاودحن.!بهيئفابلة

إسناد4يىبقاكىالأساسءنا"-اولاسهي!ثرركأوءإ!،الاسلا.ية4يهالشر

.،هـ"4ألامهءيوالعثراخدون،4الا-لامهتهةالشرالولاية

!م11-نزءلىالةا؟ون!4الولايةءمف؟4الىظر11و-وبإلىال!"ضذهبو!

نل!الةواسقيقادا"المةفداخه"هأيخأؤواإ!نءةازعسف؟4اأةأءلىاطاله"ذهفى

!اثاصو!وبإلىالرأىأ!-ذا؟ةلمىدؤقيولذاك.ا\(أعانز1،طرافيخةالد

الة+وانايأبينن5الضطهمقلوا-باةلونة-ا11حديداةامهةادعد!واوصختقطر

بعدها!وءا4oمي،امبالماار-جا،ثنائحبرسه؟!)'
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ةىنين!ة،والننازع:4بالفصبه.ولهولو5ها،صرإر!،الا-لاهيةكيرينب!افى

لقالا-لا.هلاشرءخةالؤلايةا-:ادإقطبرعنوالمس،الخاضولىافىاأيانون

يعةصرالزواجلص*4الموضو?ت!الشروط!يمابق!ان:أنزامعاإلهاءلاقةلا

ولجقأالعةلىأنعقاث.وةضاألؤوجبعةشرالىواجأثارصكلىظ:قو،ءهاالزو!إو

المنضوض!هنأقؤاع!ذلكمئهيرالىعوى،ادار!وقتتائونالزوعجأظليقاهلى

"ذافىسىالمهمرح51اوض!!ااىاالقاءدةةدتولذاث.المدفىالقانونفىعلهاا

.غةصازعفىاءداقو.أأعربهن05لإصهلاءثةا4يةالثهر4الولاعلاوالتى-ا!دد

ننأ،يعهاناالثرةسئب!د،تبن:!ربينالتهازع-الةفىأ،بأكفبىةا.ى.الةواجمط

يعةلمجرد.أ!ا.-ضز4اؤطر01أواحانزا،وضوعلها4علرةلا؟ال،ية:سظبقو

الزوجأثا-ظفإذابأ؟4القول،الأهذاويشبما.الى؟نهنالنالبا!دفى

-ارهقيباإهعرم!ا؟ونالةاوطبقتلمهاكلنونقااصهلمبعدالجةمميةفىالاجنايان

الههـاخابمينشأزعالة"ل!إلإسها!ةهـاعكد4وظيةأنواطق.الوطىأونالةا

!هاب!شبباوليبرالمئنازء2اخراابين"هقالتطاواجهيعهالثمرهـاخةثارؤدةاك

!.،)11.،عاي!أخلافلامسألةوهذ.،جميعا

4الولاإ-قابر؟ههثع!4إلىالئظرةقهالى11أغابه-تذهبدلكءنا!كسصكلىو

الإسلآب"عيهرال!نواخبينالتنازعبمرة!و.بكلىلاالمذعورةأطاثهفىانزاع1"لى

إنئكررةالثمراخن40ألاصملأءثيعة11ءثرصكيزضوهءلى،1وابالنزاع4المر.ةط

ءلغاهةياألولاصاحبأونالةااة؟ثاهصرفى*ةير4الإسلاه،4أث!رأ."صرفى

مخأمحعة4ولايتهافولإالاخرى4إنهلداالثراخأها.امثمخمهيةاالىألاحوثلهسافى

تج!أحل!.بئالذىالهدفتخ!إفة!طهاولذللى.جاوز.لاءهينمدف!دفى

\-،!ء+..ه،ساذ!ابيالمرجبم،لئاعو111!كل
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الإش!لاء!ة3يمةفنريأالولا!لباثا!ملاالوهق؟ن.الإ-للاءهغ!رعالثسا4الولا

!..ةا.ال!اتيةالولاداصبةهاياغبار

هننا؟لالاحوالااياههفى.يهالولاصانجهيعةسالثس4الا-لاء-االنر!ألىأها

لىأغلبيةةإفيوفىنجهاالمنزفالقا؟ونه-لىا،صوهع،اهايةةقهافذلك،الشخصه

الثعمخ!هإلا!هـألتعلاظلةندمءهـ-دةقواءدنو-دالدول"ذه.ةفىالمةقدهة

أقبرا!يقالانهذهقدحقا.آمنايادءتالة!ربصرفالمواطنينا-؟ة""إلةسه

اوالاةيئابعنيشص،عوليأةفا؟افىإداالقا؟ونصلبفىتوصدءلمهانعة!قواعد

ئصئمدأيةالعالاواعدايةءذههعلألآغالواواحن.يعت!مثسصنهيريذ"دفريعة

اعابخهامنغمبالر،،الدوفىابهالغافييةالديعةافرهن-دجميرالى.ف!ههـثا

صا!فىالثض!تالأحوالهسا!ل.ينظمهثلاالفرنمىأالنرح.االلمافىالشكل

الفمبرتهةإلم!ي!ي!بقوأعدب!يدحدإلىر8تأقدالمشى"ذاوايمن.فىالمدالقا.هـن

افاثودممبىءا،رأ.،ةباطجو-،أن"ندالمثءعلىأدلوليس5الصددهدألى

واع!دةحدكبيرإلى"تاثرةجاءتةد3891سنةهصرفىا،لىابرلسوضه!

أ.،خببى.اةوا-دلهذها،يقا،صلعزبجلاءبمن!فالفرن!ى،مم!ا،دقاقا؟برن

-اص"قيإولاالا.?هرفىه&لاإلاسلاهةغرا،يخيةالشرائحأنeiو

اولايةباءطخاءالمصرىالمشرعاقزامعدمالىير-حها!ذي!،4ا-تثناثاو

إ،هاةهر.اها،نجاافى"ايائبرنظيما%لىالعاهةئوئبالقاممقتضالإصول،ئعاشراا!ده

اطالإ-ياهمبمائكلىهوحدئوثظتبببقلهق!يؤالاصرلءدهأنئارأهةد

لمإنفي:،.دأهـلذاالفا؟ونهذأوكان-ثا،وأطنينءلىكات!.الش!صت

...بم!/.دلكءلىتؤ"تيكن

قئأخ!بم!دضدرهاا!اصةيعةالدبخمرأعلااطاصة4الولاثهد.أنوالحق

الا.-تج!ابمإذءةفيغبرلإسهلاءيةاالثفرة*4أفيأةخابرة!يى5داقبماءه"لإ-لاايعةاثوا
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!ط"!قهندلكءلمأبءتربب!صا،ا،!ليةم!وه!الزوأجءسهاهلىلىئعمسراإلى

الاأنماقاءن؟ن؟موهن"ىإلدالتعممياهحباب.ق،اتالشأهذافىئرائم

.ه!االماوؤين4يةر:4يةالعفر!-ذهكاشط.إذاإل!4الحاصيخةال!!ةيلسثرظبق

أخرىيعة:!رلاامفكقهه"-أ4هةبرثأمفكقصع!اطهقأنهوالصدد"ذأ!زدفىئج

لإسىلاهيما.وأدولا"اهثيماوكل!ة111ب!4رالشببقآطئهين"كهاذالى!يملمذ.ا.ةإ

4*اللةمرتما"يقاو*ى!ك!ااءلىء"لااليأوديةهةالضمرت!ببق؟ناءهنا.ذال!نجير

الممماحءنيةاكاا،أوءناهاهـ!41نبأوالةالالأصهوءنصهفىنجيرءلى)!مودىالمسيحية

ه!صأ4ةه4للاههالامهيعةأ!نراكة-برئظامفى4الا-لإهثغيريخيةالدالشراخبتطببق

.اهاء"ايبما!عثنز

الاسلاهيةاشرتهةاولايهسهيرةلنىا،-يرتياةالاهذاأنلدبناشدولا

4أياادأفىأ،خةلافأن؟لاظاا؟ذلكءمءبأنةايخر.ألص!يحالاكا.هو

.الىيزعلمارفىانىخص*4ايعةالمثعرفىاصلاف؟ادايةاةلمهل!4الطا!هاوالملةأو

إخمه؟اي!ءاشرا!دىى5-واخةرف،1داإلهءقانةياادافىالاحةلاف؟ندافإ

خةلافا،1دابلهةالا-نةاديأافىالاتحادخ-الةأفىالاخ!لاففإن،الطرةجما

4!ةاطاافىخهلافالأوأها..راه-وفهاعوءإ!امفءصسهؤأي!ا!رفىصهرى

إلهنةارلا04العشخمه4االثصر!ورؤىيةجوهرغ!يرا-:لافاتا،-5إنبهض!ىبهشا

نأضهقا5نحوءلىي!4اثفرا!ذهةكأاخةلا،تأيةا،خرىا،-يان!ىفى

ي!"الفهرتزضهحالماوأهفهذهصب!ت5حيث-ثولهيهيةاد؟!لماو)أ"صمبهبارأيناه

إسالإقاغيرا"فهاح"نلا.يةلا!ها4ارواشرا"فدكأةمقفإنولذلك.حدةؤا

دون-اشراخا!تذهالولايهاثباتا،ةلىعلىت"تفىا!اص!؟نلشرأئم

ةيالاحكادتحقتيطهدا.موهائفة،المااةك!الإنجهلاف.رغم-الاسلاهيةية!شر

لملى"لحادلائة
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أ559ممنةفيالمفرعسلوكءدمأن4قيال!ادرامهإنا"نالىاضح!وءن..

-يثكان،تارئيةإءةبارأتالىخالواؤكأيرجعبة؟ةولالذىمذا.).أ%!مهإك

!فبىالفملءلىقاصرةالةضال!فذاولايةؤحبن.كأزشطاطاصةصاؤها4ئةطا"ل!كأ

"ء12.،ة!ينز!أتالمنا

أكانىإطابأ

الطارئةالاصايةأأشلأية

ئة،أوادطالمدةوأأ؟4ياادثيرتونءلأ13ثةتبترثأ!اودوطاسهبق؟ةنارأ-35

5.ذأثقهف!يماالتىت"4الشرلاء4لوواطفهونجصإ.4الااثمرء*4ا4ولاتءنالخروج

؟ناؤع!ا4لاسلابايةزالامريةلولافىضوعاالىدىتؤ!راةال!ايهااتةثير،ورأ1

ةبلو؟ن4ئةال!اأوإ-لةاأوالدثأز"فىألاخةلافءإيهتبثترأوكانالاسلابم

اهالودءن.ئةطار4ولاتلاصهلاءهةاي!4الفر4ولاتةةءون،)1(عكوىل11رح!.

1،صنايه4لولاةالاتعرؤ!االئىكلاكاإهف!)اةة-4فىئهيرا170نة5الى4إاولاءذه

!+-ء.أةلمبفدا

الثيةئلا،حوالء!اؤكأالإسلاهه!هةشد!لشرالولايةأق!لا!ظ1(1

الاههلاهيةيةالشرنةولاطاقنخةإفذالمثوزىءوسىهقا؟ونبث!هأ.كايو-دإقها

الثمزاخجمزولالةأقشارأأن-بق"ذ.4س!ير"ألاصهلاءالشراخ؟طاقولالةعن

الىغيرهاهن-ةاوراوؤآند:نالزواجإنظامكهاقةائللمفاهـءلىا4تقهفى!؟4الإ!لاهه

!ل!اوأقعةىتمتدةالا-لاءيةحهالثهرولايةأءا.امف*م!ةاا،-والىهسما"ل

!،.إلشمنممهيهالالمخؤالهسائل-يح
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أتاهـاطرفالذى-قالىؤدىكانإذاالص-يرأنالى"1(البهفىذ!إئةد

أنذلمثالاطا"تجه،أوهذهبهأودا!ددينهلهيخولهاالقالحقوقكااةممارسةفى

اللاتنشأتالقهةاثصرافياتاصئةا-الاخراطرفا1؟هـءقوقانلاينب!فأ

إدهفىدازفةاطااأوأوالمذهبيناراءن-ثةالناخ!إ!ذئاوضلا،ءاداهحتظلمافى

يةالشرقئولهلما)محالاتطاقوأننهزوءاد!بألطلهمثلا؟زالؤوجأصمامثانا

الا-تفاظفىهلاالزوجة-قياسالاب2ذاكوايهن.حقوقهنالاسلاهية

هعذلد.+ارضد!دمالزواج12ظافىنصنأاقا"4الشرلهاتخولهاالتىفة"بالة

اتااووولةأنالقولن؟دذوروأءةدأدأالا!لاههةيعةألنرتفولهاالتىاطقوق

.قاقطاأتطلمبأنالحالةءذهفىلهايمونبمسلمالز،.اج:هـبعة12لهالاقييز

حة-وفطبو!ودلأ.لقوألزوا!صهددلىيملأنلاأنه-ةدهأص!-ءرالوافع

نحو!إ"لاتةءقدىإذظيملايض"اقلأهر،.الاخرأرالزوجينلاحده!تمعهز

نوفىظبآظيم،اوا،الثنظيمهذاءنالناثئةالثخصية"إطهوققياجالا-هغه؟حد!

الهنظيمهذالهبعد،ءاالحةوقهنالزو!!نهنلكلبمونودلد.هوضوءى

!وو،يىفىأثرهعايهوبرتببا!غبيرقيدانتنظيمهذا؟نولىغيرها..لهيمونطولا

الذ!!انونوفغاش!ددالطرزثنءقكلحقوقةإن،التطبهيئالواءبالقانون

تمةفييه-"الإررءيةالشرولايةبيند"!وذا5فىإلتمبز،بأنهملي!

تتمهالمو.يخاضاصةت!ةهـمات؟قةةىالمممخصيها.لاحوالهن!ائلهنثوجد.

صدرثاة"2إهةالمننرتعتن"سا"لهنقو-ثدهتج!؟ايتعاقةة؟..هنهاشحمد.

رأهمهد؟بكون!ابجا،كوضهأوالهصاة"دامءندايهأيرجعأوتة!ببيرى!كايلى

كاهلر!هداةبمثمالاثريعةفئعتبرهسا!لهنتو-ير.قملم؟.ايفإقبخ؟اإمااتاريخ!

.ذص.المئقدمالضرع!لاشخاصأبصم!ءنالولأيةله!.ثتهاوشاهلغق

..؟بطوها52صبى.،)العابقألمر-ح،طرصطي:أظر(111
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فىلزو-4يثاتةلأولذأور.و-ده.التغييرمذا،ةةضنىإلولإيهفيئعت

واذا؟ن.وقحقىهنالاسلاهيةهةالثمرلهىاهائثبتهالاال!هاةبئالمثال

أح!ملمفت!إيرالايمونانيهضررلادالىفإن،الضطلإقتطلبأن"ءد!ز

ح!ودوفىذاتها4الإ-رههبةاثمرالا-؟ملاا!ا،1وا،الا-رمه!ما.مكير:ش

.(11لاضررطاه!قالة:مروطءلاةهـتتوالو؟،اهاوحدهمالإج!!هذه

هننهائياإطروجعايهتر!بإدتالهاالخوعلىأق!ييرد!اذا؟ن-110،54!لى

ولايةئطاقفىوالد-ولقيدأءا"الولاصىاحبةا!اصةي!ء14!ثسيةولأاطاق

ام!نىآن5ذاورءلىتبتر؟ا،ا!اء"هةالمنر15اعتبار5الإمهلاهيةيعةالتس

واه!ن،اتزاهاتأهنتفرضه،اأوحقوقءنا،ولىإ!مثرمةتخوله.؟اكال!مه

محاذهـواتساؤلافإن.،ت15اتزأوا-قوقهنالثا؟،ةي!الشرتفرضنه؟االوتور

الطرفيطالبأنطائفعهفىأوءلة4أوديا؟:4ءلىالباقئلاطرفيمناةأ!ن

نتهدياالآخراطرفألت*يير4نأيب!نضررقداصابهيمون!ا!ضسلةباإ؟"ر

الزوجكانةإذا)كطه.قإلواجبالقا؟ونلصير*4عك!رهن،طائفةأوهلتهأو

ولايةفىداخلاانزاعازأصبحطائضهأوهاتهأوديانتهبئغيهيرقاه!الذىو5هثل!

شبتكانتالتىالنفقةفىزالزو!حقممةوطذ)ورءلىرتبوالاصلاهعةمةالثبر

تطالعبأنلاشو!ةءوزبذاء،دملأ4الولاح!ز!ا-لخاصا4يهالمثربمبهةةضنىله!

اثولإلىنبادر؟الهضهفى-ةثاسقرطبى؟بضرورهنأصبايها!ا!ضإلتعك.

عبنإسفيلةااليه!سآندأن؟حنخطأيةةثرأن،كن!لإذا!"!نالتغي!يبىمجر؟بأن

الا-والىجمسعىء!رعاتهذالىيرالتص"تبرالم!نعرحأنذالم!"اتجبز.ص

2ص،بقاسااالمر-ع،نرجؤةيقئا9.المهاكطىوا+اإ..؟ا 9 Aةم!.ومأ،

*+ه.ك!ا3
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صهصس!88

هعهيمؤغلأممااظبهقاالواص:امفرتهةات!ءير4ء"هير!بوالمةةفىمالةحوءلى

.)11يفىبالههرلهرإما!تباوصا"!ةللمسؤءة؟-طأتهذافىالة"يراعةبار

اديالةنغييريةحر؟؟تإثاهاءو))مهدد"ذافى4!ثاله*ث؟حنءأؤكللذالمث

صووه!نأخرىأوصورةفىالهة-ف13تإ-كأانيم-حنا)طا"فهأوالةأأو

0131المدفىالقانونهناطاس!4دة111فىيهاء8ا،فمهوصاهاههأإ!الاإقواءد

+إالدتةييرحالةةىال*-في!زظرق!طنأه!ءومألىالههضيذهب

؟!المشالحةوقءلىالا+ما:-قلايها"ظراذههأنJلىدأامىهنا!4اطإاأولمهاأو

.)3(رء!ةأويهأضههمالاطر،1واطقا--*إلاإتبرلاإذكورأجمىال"ؤأنالدقيق

فهلميهقهةطرياتلحرااعة-اهربرتء"طةكاابصه!هناكلإسأنهلهاويهدو،م!ن

هثلان.فىثهلثولا.2--ا!ط:ثةالىاطا-4دءش!إذاالة*صهف؟صنهر!4.طاقى.هن

"ثل،ننظرا4ئةالطاأوالةأأوةثالدأت!ثير4ت.)ءالةكأمتوؤرةا!ا-4"ؤة

دوقالاخرالطرف"قوقاسقاطا"صدشه؟"!اوو"ثريمونءاا)ك!بيرك!ثيرهذا

.فيؤادإهالقبإفىخبقىتهييربلهياان

الب!بئافىآالتير4!رءإىاة"ههفااءءرأنةأا"ته-4إ5ءلىهذط"قوقد

يهبصاه!اساإلىتؤدىء-.وءإكأ،اهةثدةأت!هيرإلىأدت)اىالئرأثافى

المععاس91ة40سةوظنوندنفرالةمحكهةنهاءرؤضإىايهاطر.ةلمثا"تمإ.ا

ألب!طانيدوفأأ؟4ض!ير.زوقاقااصكلىالهكماتلأوالونشهبرأإ!البرزفىبها

!كهـهناشخيصأضكق!.دةلت!*وتفىاؤي!ا:*ثوا،شىيضالةءوإدماضرايااةى

ءالمثعضى4يرا؟!ماإلتقرانوااله"ثفنظ.آخر!ىءلىايحضحاقايأيهالدالمثرتهة

.23ص،إق11-أ1،رصع،ؤكأج"وؤ"ق،إمةمطاهدافى(11

وء(.بعدها.232ص،ثأ)-اإشصحإ،أء،"هسلي!ابا:إ+نىإهذأفى،21

بناوءا711ص،!ةالشخىلاالأحو،فىلوسصأا،سلأ"ءحمدأ13)

http://kotob.has.it



ب8-أ

صنبنفد.)6لأصةول"وة11.تي!4لثمرلا".صاعهأويةإفهاألىاع!؟يرةغيماالى

!يهرةالةاملاائزايرلئةرياالةرأفىا:ح!ثاأها.ةالعةهلي4مجرم!اساةولاإةهه

الاخير11هذ-قأة-ابىوخ-بالتكب!رومءن؟واء!هشروء!ةصكدمهاثبتاذا

يمو!أنيمن-زلاألاءتقادهذاءليروومالى4بةلاث!رالخصوعوفى"الأ!ادفى

)؟(ةاولةكايةبحرهعماشا

سة!ىأهرياايوافىابحثأإن4السابة4جىالنةإ!5يطعنفقدكذلك

!اعالأرةفىالىالمثرعبدها.وهنالتضءع-دعىهاسذلكوأن؟بهءته

بالهجثيمنزمإقال!قاضئفي!المه.نن!أالواةحيهنوا.نونالةاءلىيلىالفاهبدأ

ت!ئكربئقدالمثروعةمئهيرياال!)انبل.الةانونبرالإتن5فى!هيرياألنراى!

تؤدىان؟ءنولاالقاضىهن-!دأ15ظاارإ-5يىةلزملاىوءلىالرضوحهن

!كجمطعودجمظ!تهعقيدءيدةء:لافيصاثاكاناذأ،؟هضهو؟4ء"ير؟آيب"الى

الهصهصحوإ"بأنامهولأجمكفلاولذاك.الأولىتهعصيىإلىء،أخر!ىءرةأرقد

بلى"تماي.؟بد.أ!عد....نوإا!رعف!الط-ضاءد)دا-ء،مفىا-إباسلااقوافي

لمطلقايةا!لىر-ةالةفىعالرغه"فاالوافعفىتممناسبمابأفمذا!الا-.ا؟هـن!

الإ-لاهية-4يهلمث!ءوفةاإةالحرهذها25ؤ!ههلاىاالحدود-فىالعقدةهصالىفى

فلاوف!لك.أطةقيهانيةاءناحشف!ا4اؤ،ص!و،لاالنة4حة"ةصكنافظر!رف

الشمفيةن!راصاليادلإسهالحقهةبةياانوااع!نأجثأصهوهـ4الىالاصهشناديهن

6يزاماالإ-دعطووفالإحالىهذانةيجةداتهاإنةال!تةبيرفىيةالحر0!كلى

وفىيختارهماألىا!دةاءئناقىفىالشضص-قإلى،ةدأندونصىةالةهو

.هيلهدةة"ذنرنتاوزقاهعاهلظ

وما.+بعدها.19!لمالمرجمع..ادابق"الأهوافىكاءلادينصامةظرفى،1،(
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ص!.ت"!؟هـ

لر،به"المئةذماله!و!!عأني!صأنالتغيم4!رت.وإذ.ا"كاشات..ةها"اا

تمبتالأاناوالحرلاشقاأاسثهمالأالرظةأكذإلمثءتدهكأصحلمل،هههالمل

اةإدا؟لها4اولاثا.ثعاتال!ةيير.إلىودىالئىاء!ريه"طالإ-لاههيعابمقتضكألاممضى

لهتعبتهلماأضةإلاؤوجاتهعددأوزوجئهثهعكصيىء!رالذىالزوجظق.ها

لرخمنةسأولأظللاق4لرفاصت!إلهسيهضحأتيمع!نفهل،الإصهلاهب-ال!ثر!ة

ألفاءصالةهذ."هلزىوء4!زيمكنوهل؟القه-ف4إ!لرظالزوجمات!10كط

مععلااولإقةالزوثكا؟تاذاكا،ضورهناصإبها!ايض!بالتعزئظلمب.الزونج

:اأولهاساشظءزوأ-ثصاءلىثترش؟نأوالزوأجبببىمحايائركت!

111ءه!-هـلالمثكوكتثيرأتشأن!اءنظروففىتجقداللاق؟دط

صدد)1(رأى!دذهب.يلىساؤلذا5تر.بةألاجاةىالاراهلاخلفت

ئمثلتولوحئىالرظ!يخصمعلاالمعملمالزوجهماإق!قأنهالىلاقي!رضه

لىو.هوفييالةاثزام1ءناليماتؤدىةدهبماالتسفرظهءرفىنىألر!ه،صه

،إةسررةالاثث!رعلمالطلاقأنالى21(3خوراىذهبة-دذلمثءنالع!كس

المماإقاتزأم1.نا.-"اشدكلبماالنةسفالرفااضاء"سهيمكن!كوعكلى

.!لاقرضهثمالا-ةىشسنهحالةفىفيهوبالة

أح!آضوءفىعه-اصصالبثأنحماؤلهذا!لى4الإجاةأنلفادوو

ايهءمهار).5.ص99ةمر31-نةات؟از02/6/2299،1غاطصهم!اتا(1)

.(89ص،اسابقاالمر"ح،الأهوالىادبندسامد

.99في"ا-اشاالمز-بخ،فىالأصاالدين"صامآثاؤالبهاأىاالأح!"ظلىأ)12
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8.قأالدالقا.ئلالاتةردلوأايهالةدمهفلةظرهةالعاملأ!ع!اضوهفىلاالاسلاهيةهةألشر

الاصلاهبيةألثسعنظثممأالب!ثمحلىوالر-صواطرياتا!وقأنذلك

اربخببى.بمف!وهبماالمدفىا!ا؟ونءنوليماسأتمابيقأالوأجبالقا.ونباضبارها

ادياله!تفيرحريهلتابي!ثأصاالهفىله،أهاأفنحاذالمثفىوا،ءر.اد.دد

اخير،اهذا3ة!أ؟"الناضة،اطةوقعنالنظر!رف5وذات!ا4الطا.بئاوالملةأو

الاطءهةالث!رتهةأح!مىهىاصدداا"ملفةىلا.؟بتأتفيرحريهأنذاد

لبحثجمبفىوكل،الكلمةلهذهقال!بالمعقهدفىيهى.تمر.صممصضى:ياوا

القائو!نهناطاهسةانادةةهأاطريههذ.أسظلتفىالرظهاه!ن"دممطصهعه

ا،!دفى.

صلا.يةالاهيعةاالمرزىال!لاقايةاع-ق؟نأذاة؟أذنون!!روألاهر

بمضقىوليصذاغمايعهإلثمره!هأ-آكضضىفالته!لرظة"الهت،عقيلي

.المدلأطأقانونأ"؟م

يعةفىإمثمر.التععمفلر،بأألطلاقةىيخفبعاطق!لا،هرعذلدكانواذا

ضىوء..فىالمسألةدقيقابحثاالعافىأكساؤلهـذأعلىالاجابةتضضى!!لاشلاهية

.-بخرججهدأيصضىثالب!هذاهثلأن1!حالووهن.الاصهلاههالشرتهةاح!م

.)؟،الدوأسةهذ.نطقعنبنا

يخهالتهولجلبقدألىالاضراربضىأنالصدد"!ذأفىي!ظأنهملى

الطلاقايقاحر"-4اتهمالفي؟اضئة!ءونلاتدالةهممفأساصءلعنها

اذا؟،إلمةاءهـةئحيهازناواطلاقأوتاحام!دإمةءنصهقل!غطأ.ءأ.!-نها!ا
-ءلىو"

.الاسلاء!الةفةفىمتعارتانرأيانلةالمسافىأنال!ددهذافىولج!صظ1()

الاسلامى،الةقةفىإلث!غ!يةالأ-والأح!م،هوصىسف2عم!:الصلمهدهذافىأنظر

يخةإكءبهحدوهما-"الزو"صةوقاده!دمصفاقىالههمد،اهده،وما64ص،الأولىالطبمة

!ا.005.بها2!ط92مي،56391ةJAاولمنرسالى،،فىاطدبثالمينولقواولالاصلأبهة
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2!أصفئث

وؤى.وصههض،الاة!رارالىأدىتفلميرا،لزوجة.التمفلميرالووق.ايقاعصاحب

ص!م!مللاه.ماوا4الايىلابإ!4)امنبر،-؟ماتةوتضباالبنالمطلاثخضحألحالةهده

ادفى.اأونالةاةىءولةالمسهالعاهة

اةا+قاإنجحتا0

الاسلاءيئبرء4لكسالاحهجمايىولاية11

اط-دردفى4ضاعهولايةالاصهلاهه"ء!بىيههةداخ.لابث!لمأص!د.ادا"-..فيه

4اةتامبهكىهةرونلمذكررةاأءدودفىأخاشرا"ذةاصالنةإ،؟ماإيابقالىا

رقمالقا.ونهن"صهاد-4اا-ادةصرا-د)ووقررتو!د:!ا"اما.لمنظامأءكاها

في5الولايةصاحبهأ،-لاءيهعيرامفرتهة1أ-؟موادا؟زت.5591بعميئبما462

افه"تا..التطةيئاجبحهاوسالا-لاءههامفر!"4اكانتأالعالانظاممخالة-4!نزاع

لظ:ثقو-إب4لإ!لاباء-يريهببماا.داغاشراظهثقاكا.ءاءأدنالدأما!إم

.العإمللهظإمافةمخاا،ولىأح!مؤثلما!حولى.الىأ،سألةإ!دد،4الإ-لاهه!ةالفر

.العامالنظامو.ةلمهـمالإ-تياول"يةالولاوظبئةتحديد-متضىالموافعذ.ودرإ-،5

الإحتياطعة.لايةالوونيفة:إلاولاطاب

.آالعاالنظامهةلمهـم:فىالعا"المطلي

للاوا0بطإطأا

الاءتياطمة4ولأإة11وظي!

الدولىالة-ا؟ولىيهـصهةض!وهاداصراء-دالى،4ئرئ!اا-تجوصى-57

وة؟لما،جبناهنكرأذاتتفىالعلا،تالظبيق،الوأءاونبعاد!قاأسةشالحاص
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لفتخاا،!هبنونأء؟مالقاش!؟!"ا،ضىالقاون،ظبمق،،دلإشاااشأءد

زلأص5قوفافىاادالةا؟وقهن28أكادة4ءلينصتهاكأوءل،الةاماةظاما

مخال!4الإ-؟آهذه؟نتاذا!امىااالهصوص4ء.ذأ-:جمأزونظأمد؟مظ:هيئ

.رءهـ8فىالأداباوالعامإ؟ظام

الإ-؟بالةصانونظبيقءنأ"،ءاقطالوال!امانظاماإءةبارأقمهلمثول!

المناخخلاففا.أ)ة!م،+،مءةلمومأءوألإمهةادواءد؟قةضىالولايةصاب

يبمل،ألوطفأإ:اخاءنالأ!بم:ىأوناواؤه؟زثممأLoالذع!ادىلانهواألا-!ماعى

ءلىئهـ،القا؟ونينء!كلءإيمايةهـمافاا،صهإ-ثءإدكطإألا-ةلافء،"ناك

.إلشعررأولاوطنأهاياااحبالمصاءا!ىاالةانونا،جنبىامماليمونأنهطيخن

ألاجنبيهالةوأ؟ينإييى04املاابالىءنتماذاإةيمرةأنةلواتكق.يه1الةأم

بغيرياغرويهده؟نها.ةفي4ضالوط.!ينالةوابين4ال!-للاةمجالالىالوطىوا!انون

ذأت!اه-الوطالبيمانةفىنثمأتد1."الوطهأينااة.ااناةرءضاأنذاذ.يثك

أم!؟متإهقيء"لأ%!فاءا"ماتةوماقاأءالمبمادىأخهلافدونلفىهـمجوءلى

ألاهرإنالأ5-دا0فىه؟أال!ابماالثمهورأوا!هحلىا!اه!بالمم!المماسأهـ!عا

ا،صرأخثلك،إواطةيئأن40ةاطاامشفيةاالثء-اخاا-،ثعادغالوافى"إة*أق

هاعمادائهفىألاسا"هاددأ5هعه:دوالة*هـالذ!ءلىاتال!،1.أفىقولئآناال!ث

اإواطنين.مؤلاء.م!سماص

المثمراخخصوعبة*فىطرا1ءادةقنااإذول-ز4إاالةره"ذأنءير-58

ث!ثمراءن!،الرغمعاكاإءرىاال!اما"ظأما15ءماسآب!ادءامثاقماا4الدتا

ذاوو-هنالرءمءإى-اثمراخأذه7ؤ.جمرفىلوضه،ء4ا4المهةكةصبوطةه4

لحأهيمنعههع!!مصرنئوعلى،ااهرىإمشرحاوص-ه!هنالوانعفى!حنلم

الىا!يىإشبربماض!طرأوإ؟مم!،طفي:4الو)اقراةجمأفىا!الاءوب!4ش!ةقيو.حما
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ؤفييدااوالئئحيق"را!ث،يه؟سله!ما!ر!"هز4ةصةعايخاالوض!حيةفةالص"اف!فاء.

هذافوصخثموهن.لمواطن!اعاىئي!صيرأ،أ!رىنونولا،مماجةإلمبأدىه

ألىلالفاجأتلا-ةباط55قبهليءتكانالامهرهه-ص!ص!ئعالشرأنمابيقهنا،-اخ

.،اشراغاهذ.ظبيقهنضث!!

المهترفأيةاأمطوالءخبفىأصواياتجديةصماوثراعاالثراخهذهانصقا

اص!تبافىجاههاعامايةارأذر؟51لاالهمراحهـذههصادرودكن.بها

دجودأهامالمجالتثحالتىالة!عيايةا،-رىالمصادرإلىنماوأ،!ادااةيككاو

هعهيمكننحوعلى،نحتافةوظروفاتفيفىنشأتسةبةأواتلاةهةشأعس

!بماهول-اعنهلدفىوا،هصرفىآال!اإةظامؤةووليسافةمحا!ا!توجدأن..

وكثير-ءالثرمذ.وصخ!كلىالماوا.ت4"!مةإنالي.ههاذاتةاصماو1ايهمب11

اصمههدادالىألاحيانمنكثيرفىأدىةد-للأ-ا؟ب؟نفيهاا،هرزءامهنها

صادرةقرأرأثإلى15اسةتاتإلى-ىأو،،جنييةنيناهنالقواهباثمرةةواصكدط

؟،1ءطهـ،55فىآاهااصامالن!ءلحكهارضالنرص-شح،ا،أجفبه+دولفى

ه!ثلانفربأنوتممق.الفظامهذأخألاجنبه!أقوأنل!شارضفىاطال.هو..

وءلى.رومافىباألهاوضههيااقاواثوافيا؟با-الخاصارسرأه.اةالإرأدةكلبثا

نيناقوا!بقوبينا،-بخه4اةواؤيئاأطهيقةينالفارقفرغمالئحوهذأ

بهاف"لمهتراينيةالدالممراخأح!مكهارضراةرص"،1افىةاناك،يلعةاداضا!ةادإبز

.ال!ام.أفظامهح-الراهنبىضعهاو-"ءسفى

قا"!باالمطا..-

اهاما(مألفقوممف!4طا-)!."

بمالعا!!!ظمهةوريد-هـليتيدريغولدطالآ-اؤ!إكجممكذفيا!نادا.،ب.ة09.ء.-شات.
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فذاوفىا...-الإمملاههةصنهبريةبةالىثعا.!ئرأ-؟آءههئئه-ارضأن؟حنالذى

ا.ديخ!.والمافوأأكصماةالاملنظامو.تهيزان!كلمافانء،ورهان+بر!الصدد.

..،.*11(.العالارء

."001:يئىالدالمةكاوخ

ضبأرهابالإسيلاهيةاية،لضصلطبعياتج!يرهةورمو2ةينىالدالمةورمأها-06

فأالفاممثرمإبألىالهولأعه!بحادإلى)لصد.دءطالىو.:ادر.العاء4مأال!ةس.

فيل!برمنها-..فياإلزوإة*لقةاالإ-رههزءةتاثاأء؟مالىبنهممهف-ال!ا!الهظام

هنياليةادأالشرأخقيهقاس!ل!حاد11،!لايؤ،ىاد!ضأنههنلىاوو"داهعل.ان

ط21الىصةامالنظامي!الدألمفهوملذارر.المفرعاهه1.قيصدلما-رظا،لإعلإا

تما.أد4لإ-لاهه!ي!"اثرفىاةيلأرالةذه5ءةاوآالىيهههـف

7ناتجركأهنظيدايل4العاقياقواءدعةجموالىلأخيرثنصهـفاةاهـمااوهذا

هنأساسعلىشحددافهومأذا5فىلعامألنظامولذلك.ألاجماعأكل،ال!مهة،.إو

قادمعه..يدءلهنباة؟!زتته؟،وأم،واتاهباااتتتيزو،ءيةرامف51داقوااءمهدو

.الغاد!ؤن.القافى''rاانظام1فى؟هرؤ،لما-لاظ،ته*-اكلكالاحرالبم!يعفى

لهوقأآاها1أالظا4عهةث!وتأنءنفر-المةورم!هذأعلىبؤ.سغذو

بالنظام4اءهاةاع!االقواهنصيرأتألم--ه(نالهأ!قكثيرفىؤهـ؟نحضأفأضي

؟..-دائهاالاءلاهيةا:هـا!4.أ،"؟موفقااممهلمأءير.بزآلاالمفمومذا0003الفام

--:اهـطاهلهاااالمفغو.م

يعةالضص-.عغتماهافقى-ل2-هـمءةو2ؤ،11"لميافىافموموأما-16

ح!امابدكتورمي!لإايهلام.الذىالثهيئالب!ثءلىا،برصوعهـبرالىاء:هدئا11(

،الإضارةابه!سابقاي؟هالي-بالاضبانة،!24ب-7099ص.،يقالسما!ؤإفةوالأهوافى.-الذين-!

...ة..:.والاؤ!اد.ئوئيةاظاا)طومبحل!قاإلم!ث!ور
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4،والإءخماب!اديةوالاقىا-ياسيةا،إلهلبالمصالحباشطوير.،الإفملاءيمة

!نظامالخالفةالةوا.!صابحثإجمب!ذازوةقاولذالمث)1(.و!دهاللىفمع

وهـبى؟فة2برشههماب!ةشعررةءةآحتدأاظاا!ذأعاهةةفكرضوءفىا!ام

هذأفىاله!مامآوالظا.بيةثا4ةطاث!ورعليالاقةصاردونارريخية1طوا!فه

يةءيز؟،!ارههمهلهفىوأ؟س13ذاالةوأءدءوضهوحفىأ-اممهبدالمف!وم

م!اداءتروكمخدثدةأعصوثيمون،-"-فا!هن،إ-؟نواالزهانفىإلاخت!فا

.فىىاهاأنونزىاقاالةامالظامؤىلطااو5؟،تع؟اوف)ظروفقااقاةكلأيرلتهد

لإسلا.بةااليئمرثهة.،-كامفي.المهارعزااهـل0يئبأنهلمةلموماهذ!علأيؤ-ذو

الصلهولمقأعمبحهالإ-لاءيئا"ةايةسأأ-؟آ"ن2:-إكة،ة.المصرىألمجةه!!ةى

الثم!عووتأدىثءالجاء4ضميرؤكأاسهقرالذى0وألا-حماءىالقانوفىإةظ-امبا

إصاز11(وصيجع0"ءا"الا.ةث،طاي!-4يهسمبت!ليوبهاا!الاضدمعغد..عدالعأم

أص؟.ةصحاهعهشروتتد-لعلىا!اء4اترو4اشراسالامملاب،ءالشوأناالطبع11

.الزواجمسها"لؤىإهامالنظامةحرةتمفبهملةىأءسور.ةبا

ا!ختلط:اة+ومأ

وا،فيوملدءقأاائهوماءنلكلإقإممهاأ.إن!يمن1لواضاخاهنواول-62

إسميرإفيوهايا.وهناكلبإق-حجبراصرورةإلىاءظرإيوجهال!ابمطاملىالهلافى

.2()ءؤترا:*ضااأ"؟اأفئ،!هء!ن!وعلي،عةا،هاقيقياأنيهنألىاطدودإلى

ينصرفاإ،!1،سا-دية4الا-لاء،"اثرإ!هـاءدةكأأولايهة"خل،إةظام

بهورهاوما251صبقا-اا-حافى،اء،عهلى(يهاب(1)

عي:تارلط.ب!دهاوصا921ص،بقاسااارجعا،فىالأهوالى4كاإناكحىام(2)

،،9اء63؟ص،بقإ-اا-!إرا؟بى!ماأه1توفيقءمرلناا
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هعحذ.ئماأىأن.أواثبموهبن.أسوأهءلاسلمأوئئرا!لسلمالىفعهاا!اب

!ال؟فهو.،آالعاانظأمفىئدخلافأأالةواصكدنطاقءن"بم.ثيرأضيق!هوامص

،فىثأالضاعدةنمكالةهـا!هذ.أثلهوهن.الإس!هـبةالصر!ةهنالمصتمد

كلا!ع!اوئر.السراه!يلذكأواأب!بمتمزمو،إ-لماب!قالمفاسازصيدما

نيواقي.عىلإإيهاقرر.والىأسحيةإثع!الشا0فىةاوجودأصداءالةبىتشبر-.!لك

إلاضن!أ.لهداءثك..أقالوإضحدن.ال!امآ.لكظاأ!تازو!هايسلمأ!8الحمية

ثهفئ-ههالزو،ءلادلكأنعلى.ثئزةصماع-ئابه؟أرلهءورزا.ل،إسمابكد.يمن

اي!،"محلىا!و.بيررأتبرأفرها،ذأ!تها،ذاالإ-لاء."يعةكمر.وةقيأثطلإقيا،فى

.!ا.رأتج!أن،"

حثءنالفدةو-ربرتمرالثىةالقأ!لكالقوأعدكدففذهأهعلةاوءن

لاحفلأقهنماهن.انيلالر-مإراءةزررف-قأ-هدتهان5أنظرصرفأ.-أ!ا:ا

.النتد!اه-لمط.ا-لحت!افيوإنأم!لمام:لزالرا-صآ0أكطلرالى3اءدةإةصىافىلموره.ز-ابلاا

انصمةيضه.سرو!كأئث-قأالمعبمجمر-ت!تيبذللثإ،إهىلمةةقيتجب!ءكلئر

ثوليد.!ءأ"-بةبااطالمؤ،.؟ئوجبمافي

ن!ا؟رئدزوصحة.بةذمح!!ىالتىالإسلا!ة"قاءدةا!عاداكأ.ئلةوهن

!مائرو.الزواج0فىألاخرالمارفكأيىة؟شهأيا"،الا-لامالمر.دة.ءن.أو

خزونهقأواءبخغ/.*ت!مدإ؟لا4أ"،بزدتأو.الم!!ةإلىشمتدارفيداا،ةللد،في

الىشجميئاقرارةهدمتةضىالتىالاسلايةي!4الث!ر4،زةطبقوالطا؟ةالملة،الدإز4فى

واج!ممازط

ةدبرةا!ضىالى.*أ"لف!فى-لأ،ا!دد"ذافىإلردةأ-؟متطبيزر.ائأرويد

فأ!ئ!الأنبلإسةفيبيا!ا.صز"بعاك!بإوالاضدأدظبهضي!!!و!يه
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)1،اةاقييةجرأبلهإلىاععهئادا4اطائةوأوإ،!اله5الدفي.الا!ادجمقعفىاةاولا

هفرقة،اا!واترةءااأ-طفىالاقياه"ذأفىال!يرر!ورتابخ!فيحةء.واعن

)2(.ء)يهاقي!ترالقاقانويخةوألاثارالانحقادصيةي

-زية.وهبداالردةأح!ثمأهالبداتوف!ق1أنالىالفقة؟نبهن.ذهبو!

5لىةذأقيأئرالقثاروالاالاءتةاد-ريةينفرقةبالةيفةقأنايمنلاالعقيماة

!شخصأن.قلنااذا"لإنذلك".ضالنهمح!4اليهتذهبطهانحوعلىألاشاد

اللتص"صذأخرجا1ههنماءفؤلايهبر./خرجوءندالا!لامشيخرجاقةيحر

الحروجمقتمنعهظمم!ية!وا4'إكjاث!ا2.فىيهرننجهبخر!ةور،أررا

وفىةثهوم!وفتأةلتولول!قالقةليةحرلكقاتلكول-؟ه!ها

هـ.ذا!ئى.بر)اىلاثارو!ألاتجقاد4حرأة-لبيناابدايم!نلائديرنا

وجباتتهغبد.يغيرأنلإض!أيحهتىلانه)ثا؟و؟يةاكاجةهنألاعئراد.

،.)م(ةولافىدتهكأدا!؟مهنيسضمد

يةحر%-.في.أ،ىالمة+وم.لحفىاهاتةقألردةأح!امئمابقأنأثايبكوو

نأ.لابد"إةاومأهذاأنينارأأنبقةقد.اءمرىأفىالةانوالةظامفىةالعقب

ينيادنظاهااضرىاؤونالةاالةظامباغبارالإصهلاىا،فبميمسورةاةبإيموت

هوعددااطاراالعةدسفىريةيضعالمذكورالمةورموأن،الاتلاىالدفيمحرر.

الارتدادضرع!4.ممك!فىثء؟لاءاياا.بدعلهيه!يوردو4،الصماوتاتيااداطار،

إولءاو!ا621ص،ةقا11المرجع،اصماعهلب13ثأ(11

أ)بالاشمارة،ابق،6691لم3لم03لهض،9/116/691روش2()

اأائملب!1اهلأمامجلة!؟المساجمألة*ال!صيئالأ-نراللى.ممها؟ل.سلاه"أحمد1،1

101ء،\..9!08مم!بئأ؟يخهدالابئب8.ء
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أالناهـا.ىاخ!ألار.ر!بارةهبنندادالارهذا"ةلعكلىيترفيبما.،الإسلامءق

تج!؟يرادىلنظامباغبارهللاءلام1،ضمايزةiء،1،اإي!هد4ابصماوثا،دبانبين

)1،ادسىن!نرالةاالخام

الظامقفهنيلاادبهرسالفةالاسلاهب)ا!ةهـبطا،-؟مانعلى-"6

ا!وإعهالى؟ف!ذ)داذكورااهاماألظامالثخصيةالاحواللءعاافىايام

وهن.احمماجمةأوسيا-يةأو.نتكافمصادبةألاهجتمعالةله-ااههالحاإ4ن!طالمر

الساةق،!طالحخلا،-المثم!كأالاحرالالعاممالظهنالقطا!طهأأناواضح

بفالةاقاضى!!ع!!و!،؟ناواالزهانضبارأتلاوفقاضب..ظا!

هـنملئالخ!عتأفىا!ام!النظامالمفعاقةالقواءدالموول.يد.!دفىكبيرة

ية.الهر."لمةا!ق:الزواخيةصرئةررالتنالقرا!

اطآضعا.هنا!ايلأا،.ة؟ب!ضاقوأ!أهذ.لمحالة.ءهـبأنويمكن

نإتةضىوالبن4ئلبالاصرا!ةأكسفىالموجودةاقاعدةذدوهن.المبرية

.نوجمى،الإخيؤو%تضبرودأهة!اد*بأندونزو!هاعنهاوفىهن

ظلفةالقاع!هذ.بان21(561612591فىئمةالجزةاقاكلمحكةضعتفةد

طرفب.شكلرضاهعلالزواجيقعمالذىءهرفىالمامأالنظا

ا"عهةهذ.ضععهالذىالةظمافةبمن!ااقمحلهم!مالىالههنيذهبوور

نضوص.نيينأةإلىالرأىهذااسأونوقد.4ءطلةهههـإمعفةفىالمامآإ.ظا

،افىالاضاحساما،982ص،بقا)-ااتءخأ،-لامهأعد،ىالرأ-ز.مرت(1)

ها.وءاةمه98ص،إقيالصاالمأل

خاكلةانجضةم21هذامنثدةفىظر6301ص2اء،ء:ل9!ابفىايمه.شارأ2،

".-همره!لموه!762مي،9-ابقالمرجع،لربخ!و؟بي
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لىالجهزاالاخزؤجةانثما؟اإلاسر.اثأ.الطو"اكىالفلغ.جمايه1!!فاة.*وط..عزى"

بخعاظلأ.ئمماءأىلرضا..صانجةدونأونلماةأ.بةوة4،خهزونبةضنبخلإ،...

.ثهعرنظ.لإبنانن!ة1،حوالاكتابةىجاءاهالىاضناداالمح!44لصور

ش!برا"ألة-هذهفىألزواجإ"ااريئظمالى."أ،خ!مةبعضذ.لدهن!غكنمىومثم!-

.اف!وخت!ةحصولس.إئحزؤرةءاقفعى-الذىاظب!هةصلاذكن05الغابم!فمظامظلفة0003

.-عذءإضا.أ-دألطوهن.بهاالتزوجن!ذم!الةلىألزوجهنأخإمصا..:(ألخاأ*..قى..

!.-.3:01-..!..-.*ا؟ا..-.....ه.:.

إلزبراجإسثطه*ولىا!ذينازو-!ااحوةبتيطالما7حبرءا:التزوجالبزبرجةإه!ر.

."-!--:...ة8-.-....

3--ص..!ا،.00000أحدهماينألزواجرفصه!لى-حالأ،فيبها.إيخيإ:

-..ة00،011..!6+./

-4ازو-ثبناصبناز؟.هنوخصرضا-ةألزوأجلرضتاأتؤهوفأأداأئهلناءدو

إتم6ى،أ.الةوا!هت!رنوال!اةمفدألضط-يئنمال!.قعالؤىفئأتثءلبهؤنلأ605

.ألئظآم!.ختهقط.ألق4ا!يرا.هله"4.الث!رى4"خاة.ألقوأءدهى.لهاؤكاافىوأجأ.س

أخد.رةفى"ضألهفىالألا،لمصرر:ألخاصالظامهذ!م!مى*؟ةيأخروبعهازة"ألغابم

النظاأاذهـهدأدفالئى"الاح!م!هرالخالة.هدهولى".!با؟خرالزوأجفزوجين"

6-:...-"ت.الةامإ!ئظاممخأت!أوئبدوأطاص

أئهددبمس-*هنلاراللا!قباط4لهاطدماتالمجهيفىهاوبىد!عا01ذلدوءن

-.+-،ه..-5هـا.".ءه*:

ال!3خرضث-ببىهنيعزوجأنهـإطلاقالحمإطهلزوجفىهنلكلجمبرز05

هنالهز!انهـثذاص.،.81الزواجهنإو!ماأحدهما!رهإدطألاتءخلىافبئ،لأا

وهنأزو.أجأ-بر-؟وهيا،صناسيةالهساه؟الحبر،اقياس!وى.هعيتعارضألزوأص!

ة.ه0001-..-.ء."-ا-./.أ"هاألىظاه!نخالف.

0001اس.-.-..

r

.8عيما.ش.-8
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؟.-ط+أئمأاأ!صيل

ءة!.،ألابلإميةإل!ثر!لأجهـالي.ولأية01؟

6ر.!"5؟..؟.-...؟...-.ءه.ة.!-"ة

.:المثم!اكلءنمجهوصكتن4الأسلآب4دهالمثرولإدةا!اليعير-4!
!-ء?

برثبريئ.اال!كله،عيد؟عاهه;هـصة،ب!4!الإ!يلاء.4إشرإبأجمالسعالاةالإبرلىر

جملإلإبملايةي!الثيربطاللاقيليس،أحيمامإجماإتتماقأ:سوالعائية.،اسامأعئهيبنيبه!لها

إئبما!ء+لزءب.ا"لمالمثدرع!4ألمحا؟ثوتبمالإثحةااب!ة:.؟\.بنف!؟اظلوعئهييي.أبشبتم

ط!-ءةألا!.ال!إلآخوإيوفير.-الم!مطل!.،.ا.لقوجايطهد*إص&ء.دصفيءال!فطلاتح"

-!؟أةص:.-..ء..!!.!...-.-..،05اطلاق01ة!الو!نرخلأق!د

+*-00،03....+..-

،،!":..!صولول
.طمة.ام!فةابنممغ!ير..أعلىل!ء"!ةالإ-يث!شهرأكال:الأوليافب!ى

56"..*-؟بيى-3ه-.ث؟--في،.ا.---ا!إ-+ء...؟

..."ء..ا!عبمإنجاغير!ا؟.اللافط90أء؟م:")محالايعماثه.المهجث.

نر..-.؟..ء"ءهء...!،...!،.....إه..،"!؟لم-

.آء3!ء

...ء.ص..لم

.؟،......كفئه

!...ولء

لاوكا0خطأأ؟..--"تة"

-0،5-.

+6ءير2
ء--.

،تلما-7،،
..*!أ

لألمتبر.

؟..!؟

إ..ء.:"!8--حاأ،ء

....*..ط*

تج!*:"؟؟.،!ص.لا.-.؟:غلاأ.ة...لصئةأفنياحلمر2ء(الأسلأهمنما!افةالمثرأ.غهالى\..-.
ث!."-

"ول!!!تآ،فتطنمفئالإ-لمدم!ية.ادئمثزلة،!كلعاءههيز.ءادقالمعنعاكل-ا!-لئحر

،ول:قهكل-هعبز!!؟"ف!.لأيالذروجماهة4الخااقؤاءد.واةإفشلتينضتةابين!كدافيذاهنالهياو

6lt*.!!ش*".ألقوأ!..!ه"دهلةطببىقالمحالذلغرالثممضهةللاحواائردوااخهصاص

ةا7.ء.-ء?

نملأتب!ه.أخمأصبضشأفيالةفتأت!فئيبا"ظاصةاءذأهـلمجهأقواطيار.:للاوأ0المظلش!س

\.!هفيدهس!-ةسهفيبزلمإ،8..ءإ:.+،لم-!-؟-.:؟4،*..--"6*ء-...+.ول.-..ء-د.!.-*.ت.

-...".*-.--ئر.المع!حعة!نعخصتيحوألىالإاربورا؟خة!اضنإ-:العااطلصا
"!هأبن:ءه4يى*لم:براك!..؟..،.ء.-

ثر".-!.،،.ه.*.ا!51ء.ص?..-لم?..*دلمإ

لم.3.+ءإ"!".ء...،:..برص.2،"الأ-لأهمهههاالثير

ء!3+؟-\أ"ولهاأ!ات-*س"حه-..،6لمالمة.
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أ.أصةخة

الاولأط!صبه

ههيربألملعاء،fوالقواىيا!له!نالعاء4القوأءدإيهطأ!مار

ظهقضوعيةهرءدقواالقراعد:هننوعينلإعهرههقياهةاهرفالئ!رمى65

و-هههاالذهةأهلثصالاسناد.!اءدأ!لىأقربأ-رىوةواءإ.،اصاليناعكلى

هنالقواىفأىالشضصةةسصألالاصا!لىA?فىينودآتدوهانرك!م!إئمافى

؟ألا-.*ء.-ةأ:س-الولا!ت-.ءةدماال!طبهيئزأوا""كااقوفيبنهذ

91أولأرأى،.ديخت Mعئدظبيقهامجباقأا.الاسلايخة4بهالشرقواءعهأنطال

لىعيكوالنىائ!مةبأهلى4المةهلةمكدالقوأسالا-رهت.إبثمر.يةأولإثةبؤف

الناحبة6هنالظبيقاوإيةالثريةه!4!برءصبنلىءوديإنهثمالى1،أئخ

هو.أهذاإنالرأ!هذأو!ة:.4الاععلابيخرطالثريةالنهافى"!الموضوسة

الضرتمةفتهاءمنانضا.فيالولاععاحبة4يهالثروهى.الاعملايةي!اليموهئطق

إلىتراةهوأهاإذااسابين1يخرعلىألموضوي-الىواعدظههقيرىهن!الاسلاية

!أص!ئذت!د.الةائهاتجلىالمثنرء!عةأألمحاوأد!.رضابمالىإمقناثأ،المس!لمألاكا

عندالم!سالينمنهيرجملىإوصوجمةا.ا.لاسلإهيهي!الشرأ"؟ملخيئالرأى"لمةاالى

أفما.ة"دبها،-ذضهلالمىهنصارةدالرأىهذأودعنإلي!اثرأتأم

الثمخصيةا،حوالاهىالهثءا4ئوحببىأن.فىاكة4إ،لمهال!نوأجماالنمرعبؤأالمحا

يمبمنلا..محو!،دةئازصنيهخعارل!أجم!أ4نذ.+ا.فيإب!ك!؟إلإلمجاثتلى

الزافععياخذالةتاةى-ثةدتو!ظلقىاقي!اهأالإلعجإ؟.إلىإقهمهلرالضله

.الاسلاء.-بعةالثر.ة-أاءجمئ!.أكىالمععمأثاعىالى

أبلالىثعأنفىالعنسيرب!ذاأ"ذ!دلهذاابث!عر!)بىأى+.أن"بذ!يريفبيئن

دءوى.الونوممع.لأأنهعلىالثرعهأثم21لأمخ!!من99المادةقئضىعئدما

،91"67131،القا.هبرةف..اسةظ6ةصق،قيالنمأ.نربعافيا،فىسبه!ييي!س

011-ت......-.،،621!م-162ص!سلامحةحمد!!البهمارأ:ا57911لم3لما3
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3.أص!ث

.المالاقبو!وع.ينانيداذا؟نا..إلاالأ"رعلىلهس11ءيالىوءيئأءررهن

والى..بالذهمينا!اصةالا-لاهيهمةالشرقواعد!بهةا"يثبراذصراألنص

.لةونرووها.برك!مهفى

أدطالى)؟(وض!اهةتهااجحإاالرأىتدهبدلكهنال!سوءلى--66

!ص!هإلولاية!وتعندظببق!ايجبااىالاسلأهةيهزااشرالمقعوفى"تجو)عد

يجهللفالخاألرأىذاورأناسالينعلىاظ:قاىاالمو!وءية15هوةهـاعد04اثرا

ثحوءفى،رجهظ!ط:قلااالذ.!ينء:سالتمابهقههينانطاظالمشرعوضعهن

نمكلىتةروالههرعأنالزأىهذأفصغى.عظاشارعايةئنزمجباخوا،هارأتنا.

.،الطائةاوالمثهاوالديانةاخةلمفتهاإذاالمسالينبغيراطا!ةالشراخظبق

أجمالا!بيقه!ةيفرريعودثم،اهاماألظاه!هعالشراخهذ.تعابىءتهااذأأو

هنأبهئر..يخونيدوهااسلينإكأجم!ةتركتقضالتىالاصعلاهيةاشرتطا!موأص

النظامالخاصةفيا!امثرا4نحالةصا،فىقانوذ،ةصراغالهيؤدىالرأىة،!اذدد

!و.اتوأن.،.طيقهامنتمن!!الها!للنظامالثرائعهذه4نحالةأنذا!.الهخام

عتلىظةغمالاقتصارظ-رالهاولايةلاالإسلاب-4اشريها..لىالموضوجمة

نر.003.2-.-.هـ11-لىب

القوا.نينالى4.ا.لإتماصالةيه4سمولفى.ها-5عكلى،ر!انةياسذاثيؤيدو

إجفبىون،قيطبيقاوطقالقانونفىالإضادقواصتءدا.!دءا.4ا،عنبه

الىوليمىإلموضرعكعةشاءد.الىتثهسفنونالقا"-ذاإلىالاجالةةإن،هعل!

ةهه.لاصأدا!اش

،الثةسقاوىبميل،بعدهاوماVIAمىإقا-ااءحالمر،ةسلاهاحمد:إمنى1اءرزفى(؟)

افى،ادةنإ.لا"ءو،حهامررءأ!اوة99.3صإقا)-االمر-بئيفوج-تولهيئ!بهدها.وءاب..-1مى

،لرجتوةتثأوردءصساا)ىالا"ح!مأةظ-.وماث+دها171ص،إقالساالمر-ج

-الم.ومالمنجدها00،03مى
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4.!تت

با-؟مالرفيتبعل!نيعئبن؟ناشريزاأاداأءاماشافعابأنالمولاها

لم!افيألمحاالاقجاأعببحأذبعديتحةقلاهاوهو,!إوضهوعهتأ4الاسلإبيعهلمثمز

آ.أهإا!يئعنهيرترافعأنذلد.!يحعنهيرقولةور،فيهخيارلاالوطةية

اهاء!ا،افعائراجملىا"-وآاتفاقءردالىالواقعفىي!+ندبكنالم"ث!برء؟بمألمحا

-الماث"كأنال!المجا،ختصاص.الموءوعىنوناةاأأ!؟مالى.ث!آفد؟تأوانما

برالطا"قة،والملةاديا؟4فيينأ%حد!ينالمنازعاتفىالنظر!ظصبرأ-دمناة؟

فىالإخنلافة":وولذلك..15طا-تصاصهازعبالثرأدأاأ!ةم!اصبيما؟ن

الاخةصا!صصاحبة1ا21ئهةبرالمفرءثأاذاكاأشطاطا"ه،اأو.المةأونهإالد

.نزل!%قابهو

مير!ئادهكهاةورعه"اصمر11لمحااثيبر!هنا!!ة99لما.دةاادألىلأصئناا0ا.أمأؤ

!بقءلىءرىكاناههلالانالايوصخهاإذعورةاالمادهضأنظأك.طؤ

يسض.؟لىبمالهايةاشلاثبوت-شدالاسلاههةيهبالثعر"يأالموضوععهاكؤا!ص

وهعها.الاصبلاهبةيهةالبثرلةهـاعدوه!افخلينغيربين.الطلإقإبرهميماالحبم

باللإ.اله...%ينلاة.اثى!وا.نجطبالنسعهزحرجعليهترثب؟كانيملكانالذى

أبرقتهةالةىنىلمب.المثهبهتجعةأ!ةقاءييو"-ه!أ!رمن!لزهـإفيأطأقة11اء"اظالطمال!

علىاشعناهءبوفيالهرج+زأ"دفعالم!ثبرع4.قأرأدالنفةمن4نجهمد،رتمصنم

:هنالطلأقة؟نبأ-لة.التيعهالموضهوعيه150قوأءدةى.الا-و"بزي!4لكسر.!يق

.كررلمذا99دةلماا

لم.أحدحةا!د.ئها!الجب.أنإلالىا،ريالبرأىمبإخذتجبىبمالمحياإضنا؟خ!وإد!اة

يبة.البببر.لاممحجوفقا.رالضسالزو-زبئمالمعقهلا.اضضت،أ-لأخيرأىالزبهذا
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!أةه-

م.الاب!هيةإ"4ألرلإنجهصمائمإ.الزو-ين.بئإقفرإلةا.فىمليهضمت.،؟الارربمة

.)11فىالجممط0الانةهالئعرفيلا

.،...":..

500.51،/3100000.أأءفى1511انأطابطكأ*ة11

إ-.ت..الإجمنملإ،يبما.ثبريعة411!أيتطةا!ينألةجمىاثخصم؟اأر؟الأص!أل3؟واا!ئف(صبى

أضف!هأ-؟مأسمالىكل.ثت4اررفنوأثبئأ.!أ*أقو!ةفهلمخا.!أكس2ألةثآسجمةكقا-1.في.6؟

..ةهـتق!خئعية.الن!أ!لأرخؤ،!ل!جكل!أء!نمعمةنضائردوأ3ةئثف!اءلئ!،يةالعا!د9نمقنماالي+ا

لما"ؤاثف!-.أةألودأضح!ؤهن!3للغلخة-الف!ئئمضه!الا-لا%وءع"ةلىأهرىولمحنانينا

تظبيقلألاخنيزة!مم!ؤلظ!ت..نجإ!ماءأضف!نئاأ*ئيزهـفينغل!ا:"!رأح-اأتطبيقئئولظالافىلمأ!

الشفف!أ00الشح!ي!ثغ!لاخؤأل!ا00نهرة...هـيآداءههترضىقكاح!ن.وةا!لإ-لاةبةتي!قىلنر

ه!أدأ""6فئةظهبر.1.لا!بز،4.:الفةنزيةلهوقمرشلالىأالمج!4،ئت!ثو.ههانائة.جمط"امئهيراخئز

ا!فانذب!لخالفةأو.ثلاالطائفةأرالملةأويافةادفىلإختلاؤ+اظراالتراعهذا

ا،-والدائرةأذاكاخهمحاالقمماؤك0شبررومفاالعامللنظاماطبعقالواجبة

الاسلاءية4يهالث!رظبيقالىذلكءننتترصالط1ألاتستطيعامهفيالغير.!م!ن!!04

عليهاهعهيت!هق!!ؤفيذل!لاشمطيعائهاأم،.هدا.الةزاحءلىاولإلةصاحبة

كن!ربمبهنم.لر!ع.الحصؤنماأفاتما،طةهقتاركاألاعي.الاخئفاسنجدنم!ضأن"

"!!."".،،."!.-.نم:-.-!س*ممائاق-.كاهالشث!ص"ألا.لاصوللزةأقأمية-ك

ثالمن.والمخأ.0الننههنجائبذببنند."ذه.أ.ناسالةفىالرأ!)ضلفوتا

يفنمهية.دةلا-.ألانه!زيغ!ثطبقط!وذ.."أنقئتسظلا4الش!صهكأ"،خؤةائرأئجأن

حهثآتئ!رئرةاا!ة.هذ4إ.وظبةألط.الر.أىهكاؤء!هو"الاخثصاضةأإوو.قيةىأنصعليهإ

ش..أفييرذو"-أخزرأفىةذبذالى-ال!كشرهنوءلى.غنر".إ"لم!ل!لىكني!!ىر .00505+لطميد

أ!بئ!تننك.اقلمة.جنيغ!النمعةدصيهالآ!ش!لاأ،-فئ!إأدظ،الط!ث"زالتضافيالخةقييصر

.تت..%\..!فيمر؟.-.ء..:.بر.!.-الم...؟.!.......ء.-!!.!.،؟-ء+..ل!...ة-.*بى

أء6--ا؟ا-لم?ا9(بعدهاوءا72!اص.،صهلاء،حد،اثاالمباشإرأإلقاأ؟ح!م(.7ئ!9)

ا!جتا.03000.لملم،.*..0001-.،..ا

1بار""أا!!5ةء!-،!-...""-!./ا.ر..!؟ا

ا.بر*ظإامء
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صيلة!01ح!

.الانىم!اصيمتةص!هأنأءأههاولي!م!12لمطروحااتاعأعلىالإ-لاهيةيةال!معر

ودوافىللىهطيندوافىالىلاشزبالاحوالدوانرء-يمأ؟الراىهذأو!ة

ئما%فىأى4ءلمهترتبلاءفعاياادارتف؟يهونأدطيهدولاامعالينالنير

قبلالحالعله؟مما؟نفايخهةذاثفىوالاص.الطبيقالوأجبالفانون5قطق

فالئه؟نالاخيرةهـذهوعودظل.زفىالملب"والمجاالىالشرءه-المحا.أافاه

تقومدنماكلوكا!هالملباىوأبرااصعرعيةاأالمحاإثنل!صباصظاقىزيع

يمنولذلد.أ.ءالصرأت5ءيرهادوناليهاتفتمىالقال!ثريعهظببقعلى

ولاءباوهو.الانجتصاصبدمأقضاهالمأبهورةهنالحالاءثلفىهناصفاك

:!واعلاءالمليهوالمجالى4الشرصلمألمحاإلغاءإهفهالىخلصألىالمصروحقصدما

د.نأتوفف.يةالعادأأ!ا-يعأالثمشيةا،حرألاهسا.لىفيئية!ظالولاية

-.-.بهي

تءأبرتل27و6191هارس.3ةىا!فىعكلبأص!مفىلثاالإعا.!ا

ء.6191،51

فىالعاالمجث10

ألميلجغيرعلىالطلاقأ!مإعمألى

بانه؟لهضىالشرءيةأألمحالا!ةهن99المادةأنزرهناأنصبق-68

Wذاالاالاخر!المسامينءيرالزوجينأحدهناللاق،عوىلاتيمع...ه

عاىالاروءهيةالث!ر.طب!قكانلذلكظبيقاو.8الطلاقبوقوحيخانير؟ن!

إلم!أوبانةادفىالاضلافطلةفى-كالها4اول!فيهـتعند،إلمسلينمبى

الاخر،ءلالزو-ينأحدهجمنال!قدبرىء!ح!عدهبماضإ-ا،أطائة-

اضة26!4رقبمالقافونءدهورر51وءلى.إولرقابيرتجوبميئانرو؟ناإداالا

القضطئية،بالولايةتبطةهرغيرالإصملاهيةيعةال!ثرولا؟جل!،/!الذىاه!0

الهقوعاىا،201ررفي46صو497بند174ص،نهو؟القاءلمهادىغ!مجمو(ا

4!13!ى،17عن4الفنىالمكفمجصرله،الألأ3لم4016!لمنقص،أظركانلا

915بذ،
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فأ،اولإيةثبرضطعمدالاسلافييه-الهسوويئا!ا؟ن1ء-ولىاءلافثاز

تهله)فىاله؟ن؟5برفوءبنانفىلامنيخااررقأايقاعبمهض!أبخل

فىحا،بيوت-المسلمغيركاقاذاهاحولاء،فثارالمذكور!نونالقاصدور

.ألمننردةلإرادتهاطلاقتجإ!ايعنيحالإ-لاهه!إثهـء4و!قااطلاقافىحف

.أطلاقاعاتةنيرد:ا،ولىاطلب

الطلاقبةعامةطر:فىألااطلبا

الإولىالمطلبأ

أ!قأيةاض!!ود

يخلالاصلاهمةيخةظبمينال!نعرأنالى11،أألمحاا-؟بم!فىذهبت-96

لمهازالى،.،ينإ7المأبهوو"النصأنذاك.اككرع!الة99المادةفىجاهبماضيدا

؟لةألرنجنمةأا!اأخئعاصور.ثالتىالعاديةأا!ااعلى!بوذأد.خ

؟هذ.ا،خيرة.شفيد؟؟شه"قبد

.،لث!عؤبئ!بيقانالىا2،ألا"؟مبعضذهبصفصذلدهنالع!و!

ألاعا..0.الاحيرهدةاإله،إ!ندهاوالم.99بالمادةطبمايتضدبلمالامنلاهية

وفعشثاهحاءممة!قوه!كانالنصأأذاإذكلورأالفصهناءممةزاو.أل!هو

اوت!"..الذفىفئ.لإسهية11يعة!ثمروةقاطلافهاتتمالىاوو،عكنالهثعقة.؟الحرنج

اضىصةاوواجهعهلخيحلانحو!،ظيهثروةتازوءهشبرةنبهنجقى

و.ا+دبا.03؟ص،الابخقابلرجح،جد.و!يقلىاصهااالمثارالأح!مأبظر)؟(

،وماجمبما؟.\؟الابئالميجع،نرجنوةبقلىالبهاالملارالأءآأظر121
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!!،!ب.به-8

أأ!ااهنكلوأخههعا!!القه!اء!اتتمددهددوهاوحهع!أولما؟ن
!.ء..10101-....-...لمبه!ء-11

!ناط-...،.0001-:.!،..:..ء:ة."ء"11إ**أ

م:زوإ،.الفضاء4جمجعدتوصبمةبط.اثرئها5ألمارقاباءاقاحإ!ألميةل!ب!حبئؤاجمعةالثععم

"شتمالم!-ائتأب!ىأ!اءج!4غيبىأخريهفإئث.جمةئعد.لمألتو-فيأأثدأثرن!
.ءهـ*

.-يد-د"نلىواجالطيهاحرتهه-"دخم!ءق،بإل!مابقبالزبراج4ةبطص!إال!ليعأ0اععباو

ء5"-.-....+.."...!..ر،..!م....:..ءة

هنا3المادةلانئظراالهطبهقواجصزا.لهآ99المادةنصأنلنايبذوو

إفاذخ!الىالتىالنمههـص.مإبنئةالغاعكتهصلما559ل!سنة462رقمئون!قا

ائعفاهصجرجا".ليماسز014ئايهيىفئ.وبهذلك.4الشرعهأالمحاتإبتر4لاكأفىالغائها

الثعمرعيةأإ!االا-ق!هطصأصيجأنإطه4المطلةالزو-4عنوالمشهتةالهرج

ءلىتئوةث-ئراهسوف؟-أجالزو4.ضمقأدقذلكاأ!لاقيفاعباهاو!

؟طآاادت"يهالجهاتهترؤفىاالطا/اقص!د!.لخوهن.إثادالثهكلفىافىاف

إلةولءعنة!لأولذيك*.اطلاقاإ8إءترا!بنا!لثدمإل!إمممبما:،ل!الزواجصابهبم

،-.-"ر.!"!ة*،*.*ءمه.

صكا!3.!عظيئج-"هلائ!؟بخا.:ئوبرسهلهاقيبحاد!ألا.9."ة+دباا..أمبىبين4كايلأإإب!إزوأ

؟نجانديإئةالمجلافطعدآ.وتر!بكجةا.لزبراج.ابزأه!!يئية%لصلطات..ال!اطرإض!

-أ-*.7.!.ء..5113هـ،

--هببم5لى..البزوأ.!ب!برأإ-لهقيرأوءة-لا.اءالة"-دهلىيىالدالثمنىفىي!مننى

إةاناضفيغفاقيمفىلامحةية،ظن،"دلاذاكش!ةقهاإذاوليكن.الوليق

؟--..لألغا!اابخمثرفي.خك؟يلإكلك.لمس!ين!ألآة؟9

؟...!.تؤد!اذ"8،لهاوبة.99ق.با!اك)بإألالقا.البرإكله)1(لىئةفىككة.بث.أديدبرالأ

6!000الزو"بعيناضدةا.هنئعمعمحلاألطلإدقفىسىإق.99صةا،0اهبى4،،!ععايقةلفزضي.

ينكوذ..لم!لإقإ*كأ؟إى...أبئادمالإقمحعةلىفيينانيدناإبئاكالإيبنلىل!اءلهضكيرألمننعد!ين

م.ء101--ة-ا،.أة.*-؟بمي!!ا،إفي!رر"!كئرصهلةهةووبؤة

ت.

4المبأدبروعة،6391لم2(6نةض!1) Lب:واتخمسلياالنةفىء!ةتهاأرراىا،".

بخوغه،\68-لأتئا.أنر؟برالأ-ئد؟فط.ئةكى،.و36رأه!"،ليظفنأ.لىابظ،ة"؟*ص

أ!ألمات-!ت-.-أ**..!هم!.،.تهـ*-.--!.-ه."..فيلآ2فعي،آ؟نقهمقلىالم!به
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00/011:لم!!.ر.""ل!ت!.-إ.-...هـءس--/.!ءص-.،ا

دا-،-:قإ..أنلإلى.ادعوىكابحجواز..ءدمهـ4إشلماؤأدا؟د-07

إءصدا.نها"،.المالإق.ببرئوعإ.ت.ءلةانأ؟أإذاإلاالا"رعلىينأسلي2هبى..ا.أ.لزو-يق..
..بم..\ء10..اءأ"د.

فيكأفيأفىو.ءإاذ%لذنمطلطلاقابإالمفصود"و-اس4،2عها!ثةكأانا.الا-ؤاصاة51-ص4ة% حس!

!د.طلم"..!أ."إإا0ةة."1.الا-لاء.4أمئر.إ"4اوؤقاأأطلاقدسىتخقلأاننذلةت

%ة!-ل!ا.8ء.-

با!لمقإظةأ":ت!زوبخا%لمئأردة-نجالارادةالظلألق.و40إالم!رذأنطألى-اله"فى!ذبه
....ط"..ا

"؟ممماهةيمأطلأق7طهيقأ-نماءوزل!،كدءلىتببهاترو.)1(لةرواألم!لمةألئزىرت:

شر!الما!وإسئفظ!ل!هنأ.ي!لانط،ثيمطوال!اةءلى..أ"كهلا!إنتهخينانماالإصلأهية

،؟ت؟3س!!!،كأ5اة:أ!ط؟أإ../لم

نبماليهوذلأءتجقها-اءلمىةةةيبمورذا!كهنه9س)1وءاى.المةىبهذاالطلاق

.......قاولصلالط-!ربو

امظلملىأحلى."ا..!ة!:.-".-..ث

.ط،0،1..-تإ.ءبني؟.ا؟اغئيافي!أيدتهدىل!أ)2(--حالبراالرأى.أدءلمط

اال!إائ!حيده01ربعأالىءإ:صرلحطالىالمثصرصكى؟"ةاهداذبىدا5تي+.اليمالاق..

؟..ة-.و.+.-.؟-*ت.:ه.....-"..اةة3

.؟بي!ةاقاصمدهنبسمأد.ص!ل!،ج!هردةبا،ادة4؟وسبرا،دلكل!.5الداللم-.*اطاصي

:-ع؟-.ا-""...ط

ه!طواle.هةالاولإهبمااثهرأزكمالاقالطأء؟مآطبقءوزةلادالمثلداعاىلرو
ابإ-..!005ش"ا

.::!......،

ءلعرهبرو،-ابى!،الو/اسحماألىأبمد"بهالمالإقلىلاء*؟-"!وئهملإ11-؟هاوالجط0

دلئ!.ألمأ؟و.اكاهي.سوأء-حمئنطوا.اه!ا،-5ءنءير!أها.ا!تج!!مالىالاأةصالب

،01ط/0....!.:نأ.*ء..،ة...اإ----

مائ170.،9ر..ط؟د.-.ن!.ء.،

لمإلثفي؟ة!إلاللإلمقإ..لا!؟مؤي!هونا!رقيبست؟::!االجوالمفأأوسالاراهـذ!شة

ث."-،في..؟.....ء-ظ......-لمنر...ص..".00005..ت،....اطر...--.وإ.

ف!إجم!لمم!ئحتدقإوبردسلأولىءإهولب!االبه!را!ود..أليلإيةتذبرسكئد.ة4cالاسلاءه

.8،.أ..!:.+..01...ا:س.،..ت،،.-.-..!..001.ا..10،.-ء"

!(.؟..،.ط،،./؟..*!..لمصأ.كه،ا؟.لما1110،-."هةAطW)لرأ*لملأا1

!.....،/...،احالم:،اظ."8ئا.ت-؟3..رك!!"...\.،

روشه.-،.)1(-

ثاا.ت

وء؟.ئسو

25.؟

أ.هـقالتاإرجع0،ت!
.،-.لص.
yr.ص

ا.لا!!اذطالدث-ممنام)2ا

.بهدءاو.!!.9ص

،إقاءااالمر-ج؟فرجقتوة،\A%.-ا11ا!6
بىصصىشجع

1نيكلدهـ؟!ي31) f01-.ة،..ب!!؟"*إفىألا!ييهالقب!يىاأت،.أ!اة"مبماش!ةبىألرؤكل
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وصئهمألاععلاءبةيةأئرفىاكالاقأا-؟بمامحمالىأهئناع؟وواذا-71

يكفىظ،الشوهذا!،ثوايكية11أ!ا.الماو!كلىيقنمرلهايةأولالبوت

شما*يمونأنلجزمأم،!؟ثولي!هاالزوجينأ!ديمونانامالهالامشا،

فىالطلاقأء؟مظبيقيمفىلاهةناعأذدوcنف!!الجوأاخفلافرفمكلولعكيا

الا!زابزوج؟نوو-نابزايكيا!ين؟أ،Jأءديمونأنا.لإسلاهيةف!ر.بة

نأس-9؟لالادةوفقا-ألاء؟مهذهأعالصر!أنذيث.!نهيركالوليهى

برقوعهأ-دهمايدينألاف!ي!فىفك.*فقبو!مينانررالىوجانيمون

.)9(الماخقرموال!ثرط،يتملمفش

!وتعند-الإولميةالثعري!فىالطلأقاعاليمكنواذا؟لط72-1

بالمهفهإللاقيدينصلاءرواهالاننظرا،اد؟ثوليد-ءلىصلهااولاية

بكفى؟نإذا!اذالمثرغمشورلالفصاؤةإن،--دةاهالذىالراصعالثرس.

يأ!مآأالطلاقلمبدأالطرفين!ةهـءأإفرأرمجردألاء؟م"ذ.أعالى؟نل!

أنهذيث.اطلاقعليهيؤسىافى"سبمابكأتالطلاقوقوبمافرار..كاد

ناالطلاقبوقوعبةانيدالزو-ينبمونالمقمهودأن!99المادةتعيريهن

اووعين.ءنألطلاقطالبإليمايعمتنداكىاصبب1تك.الظلاقثبئيةهـيظ"

اذا؟شهالاتاعهااأولطلاقةو!حاروآيمنلاالتنصيرهذأظ"وقى

يتالحااكفحصرلهذاوهايمكنةلاأترىلععارةو..لذ)كهحتعهيكلنن"ءا ء...-بهس

.المذكورةيةالشراهالاذررإناذاإلااطلاق

إلزوجينبصرنالمتصودأنءإسالنصتم!ير؟ءنذلدهنا!ىوعي

21"!ي،ا.عاير؟فياا؟يوي!داجماه!اص1)
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أوإلطلاق!كرر*هبدإالزوعينةهـيعةفكونأنصالطلاقبوقىحينانب

وفى!.ا!عأنهـفيافىاليهاالاصننادثبجالىالاصمبابفيالنظبرب!رف،"أظبق

فربتوقا.س-لإج!أإلقلعقافى-مأوالطلاقاضاعيمهـناالفممير"ذاجمه

برص!،.،ال!كلولب!ء!ر"نالزوعاناذا؟ن،ذبىسدبهبماكان،الاررهية

واطا.لهبماالبهيشنداكىالصببن!اتالهطلبقأو!لاقتبيح:"هـيعتهما؟شت

.ي!"لا

الا-؟مءالبعهأنإلاولي.مشبائفببيرالإنجنهالىالا-؟م..بضىذهبترةد.ص

إلإكا.هذايزرومماولعل.ال!افىمخو.الننععرننبو-ة؟،النةبخى!ةيدهانؤ

!طيهالإيع!لاببةاابئربهاسفبعابرإلىيزدىضبت!فىالاولىلائا.ا،ج!.أفي

المحاععةك!رائهراولافيوع!؟أذمبالينلغي4اف!بإوالئطليقءسإئل"ا!لاقفى

الهاصةالىثراحولابةانتةاهضثتر،صددهاةنكنالىألمحعورةأنهنبالرغ

الا!هيماءي!ااا!موولاثوثبوت

ه5ء0،0/الثانىالمطاب،.

ال!قاقاعطرقة

تجدس!ر،ادبهر-افي-99المادةحمفئ"الللاقأأفود؟نوأذا/-73

وكأئه،!كةاترارو2إلنروجاي!دةارا؟ؤتوسراه،4أدانت؟ياا،الة؟ع

يةالشرفى*قأ-؟أاكلالدونمجولهاقا.نونايوجللاأ"ذلدءشصحا

يعةذ.-!ثعر4يةالولانبنتهق؟والافبليين.نرذكبىالارطالمسبحيررالإسلافيئ!

1ثهراةر(،فيهدئةش111 9 IA!البةلآشمارةاسإف
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ا.لم*...:".
يبأفرها.7!و!!!لاق.بائر.إءكأنفىدى.."الىثة.طن!يجةنةفى"أنة..طبغب.

فىاثفردةبلارأدةجمعأظلاقولماكأن!ممعل!نبألئ!عمبةالأفملاتعة-ال!ننريعهفى".)

"ممأها؟.هـإرادكاالئفردةا!قإوةحأنفىصبالمييمؤن!ة.،الأمهرههةيخة!.ول"أيصر

هوهئمارعلةفيالتلبيقنزأجب...اقضتا.ونذاه!ها،أةؤ..،بخبماحمننملمس!س*

،للاقءصتنمر!مرأو!لزؤا؟إقةءكإك.حاجهدود!،بمة؟!لاثلاهيهأل!ثتر.:!!

.)9("قضاههن

اوجهني.أعأ.أ!ممهشصهتمافقأليماةيوعكةلماقأسفذ.-أالت!جة.أنولإفكلبر:!،

يو-دلإ.أؤفه4ا-لأخهقن.44-فم!ؤ.يعث-قيفميمات.ئا"هة!لة..ننظرأث!نجرو:اثضغيغت

!طلأقها.اتةيه!ا!"لونقأنظبئ!طح.ن!-فيياإأ.-لهنميخية4!*،لأ!قي.فأهن"..

!جىظلاقأإءأ..هظو!لبدعو.!.،الطز.هببن3بل!الط.نهط!أد!.:تمكر!قألأ!دء-"!

13أ!إ!ا"آ

".ال!لى.!.ا.ةإظ،ئية-،3-لؤدى41ئاصف!ءن..اد؟تى!نهؤو.ثثوأةائغز.فىش3ياثن.؟.

إ،روفيبخ!عداع!كاتنج."اةهزيدأجمما!ذ"اوضرالىأللىميحىسه"لةباهئفرد.ذهراإ

والزواجالممفردةبارادتهالطلاقهباشرةالييدةمه!4الا-لا.هإهةالشرطلاقه

علىالاءلاهيةيةالاثميرة.ولاشروروأهـاهركشنمي!دهنشضحلم،ياي!عية

لمبدأامحال!،فىالهاالزواجأخاءاهـالهبربرىءا؟مممبمرقاطلاثكأنءههص!هحخر

محاولاتةطاضهابذل!رلذاد.المىي!يهاثرأخافىتأووطةوودعدم

؟قةةىلهالعاشها:فردةابالارأدةالظقر-هه-4.بئالمحمببثه-رير.إووج

هه،إلإشلأ.ية"الثتمر04ولآم!ضودكهز

ها-إ.ت.0009!!

ايم؟فيياث!أ.2؟.برا6فة.ا)صاثرت.:!ئآنمج!ا،ئظو..أييئقمقبخكأ!لبيه!ةتأفي،؟!!.،تكل!(بخ501ول

8!،صشهادىحصيأبواءدات-ةشفىءس"شالةءكتة!ا-رةالقأرنيةالةاءدىلمهااءوعة

اةفيالمهأأ!بوءة"!12069إلمنبمةة،251أفي؟ا؟1إةبى88ص،0051ندةة+هـهاوءا

،.لىه"3إ.ش.-15ة،!.ةا..،.:!-/ب.ء.؟....!لم.-018؟الملرد،؟9كي
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01!ع!و-!:هردتا%رءا.دةبا.!بماط+.-قإأ!ا!اأيبهـةلأولىأألمحاولةفأها-74.

شاقأصإمهاينأء.دالطلأقجمط"أنذا"ل!،الامهدءبةبةلمهسوفقالدسيق

اتفي3الدالجزاء،ا"ورئن!والفرقة-بشولاليمئاورو،اههبر1الزوجةبتىو

الة+اءدة"دتنسبأنمهء.بذارووعل.اظنوفىاباءحزاءو؟:زجعنارو

نالمثالاءدةاليمالخنداقأابالةيدةأصلاينونيدلاأثخاصءلى4يذالدنةنوآاقا

أهلمنهس!اووجتعونأنهوالزوجيهيئاطلاقاوة!حام!؟نو:هـط

ى3نذالنحو"صذاوعلى)1(والعقلوالبلوغالا-لامايقنضىوالة!اليف،النكلهف

ية"الضمروضااقافيىهنب+آإلاقعلااالمهلميرةطلأقأنالىصا!اولهءضذ.

.نما-داهةالاس

نءطواالغباداثهسهائقهنيرنجولاالزواجأناققربجعهذاعلىريز"ذ

بالمجافىات-ح!-يلحة4ضالإ؟ل!وان6لاصهلاهيةأيةمرا!ةافىلمعاهلاتائلهمما

االعام،عيهرلى،;بشاالاسلاهيةية4الىثراهالدونهامجولهناكفايسك!وهن

الإلشاءرخصة"نالاظدةيردولم،ا،مىلمماقاف!ألىالتراةحقىأرة!.!!هادام

إلابثلإم،ليسفالت!مناطأنالرأىهذ!علىيؤخذزاك3.ا!ث!م!ىم!ائهالى

-.وبصرفألرأ!هذاءإىيؤخذوأخيرأ.وحدهماا:لوغوأالعقلىهناطهوا!!ا

أحملمضقىا!رمجةمخالةته-الاسلاهيةالم!هـيعةأ-؟آهع4افاةممطالظر

اوض!.القانون

يخبمارالضادرالإةخداثيةالامحندرية9عمءلىشليق،بلرءرصىجمال1()

1لم28 9 0 51 t02لأص،5691،اطتوقيء-أ91.2ة5)سمة1651رثم.اقث+ةالى

2صأئكلأةف!فا5مم!ؤ 1 Y).

http://kotob.has.it



-114-

ا-اماءصيرعلىالاسلا!ةر!هةالةئطب!فأنإلىةةذهبالعاهيةالمحاولهوأها

.هنا-تثناهت!بوءا؟يعةسالمهءذه!""يئأدذلك.أا(القضاءدصيالاون3لا

ثريت4تطبهيقفىالحبماغير-قكانإذأ،0لمهمرإهة،!عرعهفيألاصه-ا!

إهةإمثرسبهبالةكذلدا،مرةإ؟س-4ا،-)ىهةالمةررهاكأبابا-ه!اكاأصياةمسه

الةإعدهقلى"4هوو!روطةراوبةلا!ةرتوالاءا-ئمةا12هةتما:بارءة!،لاسلاءيةأ

و.ءلى.هوحكءالةضاإيدةرهـاتوايرتةرطةإ؟اء"4!لزمئوطا،هاةرتوابن

تهباراداطلاقاثةا!أحلاث-ةطث!كاإ-أابخزوجإلىأنولهألمحا5هذتدقهىألة-وات

ةلابمونلذللتوية.*Nلإ!ياافةر!هةيةلولا4بخضوتحمرإ-ة!هداإرودإلادةالمنفر

الزو!ية.بطةالراإ.لماء!أيرأىال!مهابقووو

فن.ا2(؟ونللةاالعاء4ءابادىايزالفرهو؟دهيجاةث!رأهذأأنأصحاووهن

،فراد)إلىصرةءباة"لماعطاب14ةوجى-ا-"!ثنا.بلا-في"نوا)قا؟أنأقواىالمسملم

نأ-4طيمولط،بك-؟اإةزد.داة"يهونك!وهنءاقاضىإلىيتوجهأنتجل

ءناكانوهن.!.مكاببتطبيق!الةاضىامإتإةظر)ندونزطواءالقانونيطبعق

نجربأالقاظهيقكأطى.فىةداةردأناأهأ.نرناقاابرلملرلاعةذأأاكانعدمأبلى05

ا.اقا؟ونأعدةراهنأ-ر!ى.دونمةوجحىدعهدلا!هفأخرىلهءسأ-فةاوو،بةةسه

لامجنفهحأويخضعإذا؟نة؟الفصلالقافي!.من-طإبأنيسهتطبع(ال!ا!قردواها

هنليب!.أنهدلك.نظر.ءلويه،هاوذا.ك،إطلاقاايةاختبللاسلاهيةاي!4الشر

.قيقاللمهىباعاتزالمنافىإفصلفىاهورفىين!رنماوالاةفاءباالقضاءالميام4صاط

...هدهاليءاةا،772ص،ادابقالمر-ت،مهلم!مةأ-ررإ؟)1

!مها،ها91.كر،ا)صابقالمر%عفيالأهواحصام،الاسها؟هذافىنظء.أ!2!
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-اهـا-

بيننزاعضاكإذأ؟نماصالة!نالئفر*إلىتذهبا،ضرةإ!اولة!أها

هذاهثلهناكي!نلمادآهاوصالةالمئريه14،سلاهتئطبيقحولييالطره

القضاهحمقبلالاولىالحالةفىال!قبةاعااءكانةطمولةول.)9،فزاح

نألأويمدوهأيةالثااطالةفىايقاعهولإم!ن،الإسلاهةهةلممسريةاولابئبوت

ءلىالوجهألنصوصإعالءفطقيلااؤدىألىالعيوب!تتهنالاخيرأىالىهذا

يدلع!الصماءإلىالااثجاءفيهـورةالقولفىا)-؟ءفةأهه!بهبجانب،أ!ج

قاآعدمأوقإمهصالةأنالىذا5،الطلاقيةاحأتجل!ثما.بقالوا-بةيمةأمهس

فما.5التأعدمم!نلا؟صايةمعأالهالاسلاهيمايةالمثراةولاءلىالطرفينبين2أنز

يتكف!فك!اتمالاقالزوفييوقعةالاسلاب-الثهـيعةيةولافىالطر،نينازعلاوةد

ئرفعالاسلاههالمئريعةولإفيفى-طشهككهايجعلهاالاسبابءنذاكابدإزو-

هقيههانبدالىأ-ننادايعهالمصر"ذهولايةعدمإلفعلقيرواقضاهاالىألاهر

ضهذلدهنأهماساوعلى.صصيحأالرأىهىذايه!هلهالذىا!لاقفيهطلأسباب

شاعاالىذدرءمالزوجةهإحأ،ألاسلاءه!4ال!ثريه-ولاءلىألىو!اننحةإت

الىالزوقيتا!اك!الرأى!ذاوةقاباطلاالورقةيمونفردةالمهنهرادإإآطلاق

!كوهنالباطلاللاوهذأهعلتبههزالتى4الا-لابيه-رال!بتطببقئقفىالقضاء

الولاية.4صا!ه!ةالشرو!ا!ميحأنههنبالر!نهمياطلطلاقهناكيمون

ةلاهنماص،)إور؟4لهذهتنظيمءدتالممشرتماظوأهامنهألناووت"د!-75

بعدرهنتةررتوالمالاقأوتع15فاذا.ذ)!ائمةاالةالنصوص؟ظقا،خذ"ق

ولاية!قررتأذاأها.الإهوفى!وجةلا،شماءةالاسلابةالثمراهةبةولا

قييمونأن؟حنهابكلشولةإطلاقيبرألطلاقههذأةان،4ابخاصهمرءةالمه

صصقدالزوجيماونالذىالجديدالزواجهـطلانبإنهاوهنفئافيهنعاههزها

غيبطلاقاتنظيما،مهرع!دخلةمرورةبالطبعلاتنفىذالمثأدعكلى.البلاق!

.ا"شردأالعا"ليالاسعقرارتوفرفوعكاىالمععلم

بعده!ادها21؟مي،ادابخ!المرجع،برجتو؟قإ(إ
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-III-

فماأ1،1"ههامأةأ

لاؤوإجا(و!وءه"الأ!هء(م

،!الالمااتتءا!كلةيىإلىفي!لا،سه!كأالزوأجأنثلمثولا-76

.وص،الةحرلى.،ءنوأطة!،الةوعسرةررا!هةا-لوا،ةاط"ائوندثطا!"اونأ

ء-!ر.)9(هةءا4.صهة4دتإةااخامفرأفىرا!افىا17إلهايمدفالقماياتاالةذات

هفغيرهافىهامايقاء!15؟كأ-اصاوءا2ءةياتالغاذه4طى"8المم!هـ*هؤأن

لى-لاقة4ء:سهطص!ورةيسءل"4إمهء"ثافىاطياةفةءهـنءلى،لههاون.امفراخا

اخ!رقاءنواطةول،،ءروصه-4اح"لجيععةواح!ا-5االىثل!بين4النماو؟الابد

إسهطاعإن4واه1اءلىتحىض4.،لميمه-حبواذاور..بخالض"ةاهضاصغرض

نر--لىحس":الريمهولإوا!سقولذلكوفى.-بيلا!االيم

تهإعصأواص-دلكلةإةيملطلماازأام!برءبطوا-نأعىأة؟-سلاأن

شهلعلىلاالابا!4صه؟"لءلىذالمثاةولانماأوأنا.ربمإلمادةواا!ئىوايمن

التههفلهوأ-دعلىايمن.ثلا"اساج!هص!عب!هـنأنأودةإفى،إلامص

وللأرإهلإثزوصينألغيروأفولى."يهذا!وإ*صأمذا"حة"*فهام4كأمه4ءةهو

!إن،ؤاهةزو-هـأشةقوالم!إن.اأآال؟الم!ءذهءلىيهقواأن!ح!عنأنه

التحرلت.ءنجرالزواج

إسهث-ىأواجازاافىؤؤر41ءإةتبتارممء&ا!قلزواجاقأاثغافىالةهيزوءذأ

انمثعاءهفى-واه.الةانوفى04!ظهءلىضهحواامفكلتةه!سبرهرء4ثصنحصا

.4أ-ص!فىأو

اهة"دةا13ءإيمز!ر)اق!)اسهراءسلأاءدأحىقيبر--،-ثا!لزواج،

،ر-برح،1وطىالا-أفإحمأيروت،اتة!!لباواجابرإلى"!--يئا،ثظرةفىأظو)9(

ةثرضأاوا)"واكلائ!ئيا)ممماو!ةا)"سالونالزواجةه!موا"يمتد31،بعدهاوءا38ص،!قال!ا

ء...ه!:بى"و"ا62هى،ضصالىا
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خهالأأصه

هنأقولىوأيمةىاظيمأاسراطا8:لىألرسربطرسيةولذالمثوفى.4اسبا

أفرأرسفاهرةاممالاقةضىالصرءذاوتحةق.":جمه"والح11-خءو

لمئهافىلاورضاكلا4الا2!تمجيراج!زوةلانظزأ!ابأ4ال!ةضمىأهامءإ"اومينالعر

والبركا،"نا-هن!ياته!ن040نسىا%رإلىؤازو-ا4الإهاةسرفظآهاهدهماو

.أخرىناحت"نا؟هقأ!اتتمهإذتناك!ةثلال!وصهلاةعة-دهفىتةمالتى

.اهروسهنابيناريجةاسر؟-امإ!بن!سهالنه"ومؤالالاص!ذه،هظهاةإذا

ء!إ-يىأايزواحام،لاايم:"يها-لئ!دءنةلاازوو؟تااذأ5وءلى

.15؟رفصهوها

هوءاأالمهلوءلح!ا.ألزو!و-لهةههلهأعلىيقومالمممي!يهفىوالزوأج

ءلىةناهالزواضأواءون،ي!زواجياتع!اهنيةالةهاونكغماإةورمنتهجةالا

البدءءتءاقالذعىان"الافي:لىيةهـلذاكوفى.-اmءةوءهراذ"ث

بإصأتهيلضمهقوأهه0وأباهالر-ليئركثةالمثأجلهن..هوأنثىذ؟رتقى!ا

اذلك.،وأ!دد-هـلأ،.يند")؟مىااذاةوا-دادا،الإ؟نانويمهـن

ئضأيضأ،1وا،و)-دوةضطفىزوجةثنإ!ناطعةق!!رملا4ثمهاسظ

المرةبهدمحرمالزواج!اؤثل.الضر.لعةبا،ولىاهـةاا*دالزواجءلودأ؟

خةعصفى!ر"،برو.ألاةلءلى!ثومحرهايمنلمإنةورذاكدونLأ.4اةالعا

-.ا*ولأالزوا!تبةعصهناةل

ا"دأكذيدا-و!ءذاوالمرأةالر-لبينإبدء4ءلاةأا-5*ىوالزواج

إذأ1.أ-انإيمر-4لاالقهج!ههالذىزإن.دمهاهةيبعرآالزوأصأاءونلاليما-4

يمتلمالاهرؤإنإللاقيرحد-فييل)فىوردها!دءلى-ءوسى؟(،

طلاقلاييةإم!افىةالمأ!؟ن!تذلدرءلىوترتإبا.4اطإهةبدءصذكذلد
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اص!91سى

طلق.ناندمفأةولأناوأها،المىهحاءالادولاألزناا!دةإلانمالمقأولا

المذصبانيل.،كففىفإنههطلقةثزوجوهنتزفىجمملهاالزنالع!إلااصئأته

أ!لإقلااءمعدىالا!ال؟6هصرداأنعلىأشهذايق!رأل!"هـليم

.نراهسرفهاعر.ءلال!فبقإلمعنى

ا!اد*يئ)شرا"ه!ة!!زوإجإوضوعكيمااأادرأصعةبتة-يمهوموصصرف

افىوجة.ا!را(طةالأخرفىوطناول،الزواجنثفاهأأ!دهماةكأنتةاول،ينبا

الزواجانشاه:الاولاالباب

ازوجيمااالرأبطة:فىالثاالباب
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-9101!ص!ت

الاولىابابطأ

أجصو11ء-انفىا

هنا.نلمجت!خو.لةلاولىا4له!كاء؟ل،هـة8لاالطتي!ويقدهوطرنزواصت!ا-77

تها.ذإالاص!تةتث؟لكأآاشا4ءثوالا!ظاتء4لدإبالاعه.اراتءنوطا5أشاؤا؟ن

يتعاقز؟الئمصهـدأعليابرةهعفىالاضمرةهثم!يلةالؤوإجاؤ!مهاء.ص"تبدوو

.ز!وا5أود!الزوماتبمنبى

الطبيغىهن؟نكلكةالفزد-الا؟سانجاةا!رانلاحدائط.فىء!ازواجوا"

الأخو!هن.علاسحب11"رروصينهنكلامهتثاقتتجمهفءقدءاتيأةاهته!قأن

/...كطبةلمممي!هةا.غالهرأقيااق!اةاكبير1لاههه4ات؟ءةاوهن.بهتباطي!ر

ألالرفبن،ءنر!اءكلثةترضفىنو،مرفؤ4تقطرعنئتمجم!ءنأزرأجءا

،لإبراء4يخةأوضاعدنألهراغئفرضةتدهاالمآإلأضا!

بط-لرو.ا"اءن5ءير.أنمهاإلا"،ةا-اوواج)ؤشاء41اسفيرالن!مواهنهو!لى

اورهـفسة،رالمل،أخرى-يةناهنها!"وهةد،.حميةةاءل!t.ههوأ-بياننةشض

له.المنمثعىءفىالقانبر

.ازوأجاأعس:*ءولYأ01ا!ؤ

الإساأه!أاله!ا

.اثاكأألة!لى

.(ءطبئ11ازوأضأاهاتءف

أجوللزلمئمثمىءا!إمهمرا
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-.!ات

لاولةصل11

الزوأجأه!أءو

ن!:أهـاأأزواع

باخضلافتخناف،الزوإجث"ودةهراخع!ع"ءث11أونالةانص-7!ز

ز!ا.برهفأالمهاح!رةشاتةاانو،عراخالث

أءاساتخذالذىا*هاراحسبعزةافةافجماتاواءإ"ذه!ضمهيم؟يهنو

!ةاوانعالمؤابىوا.وءؤقئ"إدةءؤإلىءلمادوا-ص!هنتنفمخاوأفا.الةمسهيم

هثلا.القرابة؟؟لحئج-دأامعةازواجا!هخلازوالطا2بطببسالقابلةغ!راواخا

ئ!4ةا؟ئتطالماازوف!افت?،لزوالالقاةلةن!المواف!ىاؤقة"اخالمواوأها/

لىضا.إلد!إخةلاف،زوالهاو!آءنت!اهةادونلكصولا

فعاوا!المطاقةخا!الموان!بهةو4ءطلمةإلىز!انطاحيثهثتنةسمنعألمووا

المثمخص؟نهاأيا،هطاقةهـ!هة"اشخ!ضازوأجهن!خإلىفرهاتواةؤدىالتى

الن!مببةوالمواء.ء4ةاإزوجيةتباطالإرفىأطالهو؟هنهاجافىوايرثدالذى

االثراص!.ئق"فىوالضل01الفاءاخوفىيةالقراه!ش!فىالحالهوكما

.هممةشةوهواعظاه-رةءوانمالثبو!،1-ءم!هنااواخو!ةصم

.الث!وي4!قزأة،جماالىئبث،*خ؟يمناقاالموازعهىالشا"نهلمواخظ

)دمتها!ءترأبةائباالبهيع؟ضأنلأاقأاالخة.لأاخا"و"أىاط-ةهـةإواخاأها

الشرعهغ!ير

2و-واهبمادءوأحإلىأفرها-يثءنا"-يرأنحالمواوةنقمصم

إطلاتفىهلينهقايونياأثراتجهتراتىاالموا!هىالم!لةاواش!أ.ءرهة
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أ-2-أ

واخلافكاغة4إزوس!ثوالإرءياطاء"-ىص!لبمزبىه%هنيدهوقي،الىواج

تكل.هـلولإقانوةيارا51ترتبلاالةهااوا!اةممىادرء4اوانحاوأها.الدين

الزواج-"لفىا5ر51يةصراءوا،أيةاقاةواثار.3تيبتربينوازواجا،ين

لزواجءظمءواعالصددأنهذافىبالذعريرأطد؟نءلى)11.يا؟4د15هكرو

lإلىنمصاوأ:الىالبطلانجم!الةدالممهث-كأأ!4فىلؤدىئكنلم احداذ)؟ناة-خ

وة!د.زوأج11اةرامءفدالآ-را)طرفإيةومالذىغ11باءالمجمرالطرفين

)2،ثطد11ءهـأ-قأال!عزء!برا"بضهاظل

أنهصشير.،هإلزواجاعو5الخةإنةا-5*ااطواتاقوأ!كدعددتو.فى

فى،التعدأ!ذا؟صلىعةئ!لالأ؟لرأهل!ألرمههـله-دةالإراأنالصهددأهذفىلأ!ظ

أقأأءيرإ-!ىءواعرتقرفىلأ"ايا4)اكزسهاسلطةاءقذإكاكقبفوأنما

.محرء4ءواخأوءبطلة"واؤ،-هـاءكا؟ت،الارادةذه5عددت!ا

التىأوأعاو-دء،باش،ر?ا،طلةالمهالموأحفىدرأستاتن!صحروسرف

أوأعاهذهدرأ-4نجرىفىلنواحنا.)ووأج!ةفىثرتؤوقا؟و؟!اثراطتج

الىاهاهةاالاة؟رعلىيةومع!-رء"-يمءلى،1وا5ا-اهة"االص؟تهنأىءلى

ته،ذأفى،الزواجلماتةفاتجطيراواخأإشىأنثةال!.ا،وانحهذ.اليهاذتد

هث-زااعة"ارأسطالىير-علا!را11صوا،4ديأاءتباراتالىير-حياوبهت

.اوواجياتفاةتبطةالمرإوانع!ا:الأولابحثأ

ا)نا"تة"تقادلىءيرءا،ز-انءلتبم?"ولءواةلحالى3ذالدإوارهعاموث:ءئه!19

،كماخالمد؟-"اثمخصاطالةألى-رجعنو؟تةظوءواخ،ا؟نمهىكالعبز،الزواجعلىيةاطة.مماة

ش!محماتة،ش!ءيئ،ذلكفىبخرا.الزنات!برأأوكااترهبقهارادالىأو،نالا-ملاف

.بعدءاوءالاص4"،بقالمر-!

.*6س؟4-،بناد+اإلى-بخ،تةشهاشةيق(3)
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.ةأا،بالاعتبا؟اف4طألمزالموانعةألثائىالمبض

."أ!اطفىبالاعشاراتالمر!بطةالمواخ:اثألثأالمبحث

الإولىالمت

أووأخإ!!!،تأ!!؟الموأفى

الطرف!؟لوخ-أد11-يثءن-شضيةالزواجتاتظعضق-97

ولكن.لجذقياإصماء!رةاءلىءف!هاكلرةةليتةقىضى،؟!زواج4الملا.السن

الزوجايأاكلبةغر،ذاكةهـدت!ترض،ألاكلاو-4ءلىاتالغاهـذ.قيق

نماك"أخرىناحعةهقألاذ!ما*اخةلاطددنبلولةوافى،فا!ةهنالاخرفي

"واع.ألزوأجهن،اهدة،وافيولترا،الجن!مىزوأصم،فيألؤوسنبرعأ!؟ن

؟.تهيابةانبطهلمرا

.الزواجشيلغعدم:أظولىألص

الجن!مى.أليلى؟الثانىا!ي

القرابة.:الئالثالمطلب

.العدة:الرأج!أ!ب

الارلاإطاب

أووا.جشبوغىم

درحمهكييرةعلىنيةوظنوأ-ضماءه".4ءسئوأهئبيرالزواجلما؟ن-08

ل!عنأدقهـدضعد!ءلطالخهنفهاهعحه4أالمثعراءحرصم!فقد،أعورةهن

تب!ايز!زوابمالمناشالممنيرلقراننش.!وملهتبلأبرأهه!حلاالىواج
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ق!أ!فىواد؟نالزهانامئلافإتخظفاقاالا!صماءيهاضماروفيباالوا!صعفى

الىية""هن-امح!إةلزواجاسن؟ءؤةدلذال!.يةبةاالدلأعتبارإتباتهاط"ار

أخركلاه

عمة!ر4إ!ماهـثالرجلافبةباالزوأجسنقىدد-ي!لما4ثودبه!هالارخامهمراأ

صذ.5فيد"!ما55خالهرأ5مذ"إخلافاالمهنةيضةإفةأالهرأصب"اةأأها.هاأ5

عث!ر4وأر/انروملدىعاهاعثر4ضمهنكلد.،الاةباطلذىءاهاءثرس!،ألىن

.ثانالسرلىصكاها

--لالربالنىبةءا،ع!مرضةالزواجذ"ن،ا؟ئرل!مميةا"4لك!راألن!ىبةأها

.للرأةالنسه-إعمهرأرب!4و

الهالءايهلمامملاالزواجفىالاد"سق؟نفقد،يا.ؤالافيهـيمةلأمةاني"4اإأها

وصه4إر-لةالنصه؟معلاعمههـعاها؟انهإلىرةههةرر؟م،!كاهوليك:4بالأمه

.0391دتسهبر01فىمفافيلا!الاءلىبإسان8رارة،لاهرأة4انمهبااإرع!

اطسصاف!ألدىالزواجسنيد*!ااءاصةاقواىأختاةتهما4أزعلى

ال!!لارةولفر!رأهن28دة111ءا؟أمهتهااشأنأهذافىةيراءكأ،المسه!ية

وز2لا"انههنا569صهة-يرتناأولءلط4برا"ءولوادإين،ه1اوثقينافى-ثلا

ا-نة،6هنأةلالزو-ت!وسن4ستا8هنأقلالزوجسنإذاالزواتغدثمق.ش

115خةتهسنإقاأوفىاءدهلأ؟رفىايمةلمدد!تبرءداعكهإا"أفىاطإصاثهـاخظولذلك

.إذلورةاالسندونالزوا!

صرطدمجرالصنتعةبربلوخلاي!ه"المسهالمثر)عأنأ!دفىهذافىوالجوصى

الوجبرب!اء51واةرأطا!هرءخضبرهن!اواالزداجإبق؟ت!مااهاكل!؟اهء51ا:وأنر

.)1،ألزوأج"واخهنها؟هااعةباو.كانههاو.ن

!؟2مي،3بم،لاسا:قيإو"عاأ،شجاشةبي؟!إ
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ا!ددةاسنبلوخفىرنالمعقودالزوأجعصإ!ماؤلاأويعرر-81

أ!نالوغأنمح!مالىا!اقاةن!وازيينفئأشهارةنجدامهدد1"ذاوفى.إزواج

فىلذاكاشارةفيد،كذادءتت"لم...أزواجأانع!أنأووأجول!نهن؟ع

رشأةءدمأنيرى-لخلاصا-بؤصا.الارهوذكسللاقباط4؟هنوالةا4صالخلا

يجوزلالذ)دكلاأأةرآأاذلزواجول!ناازوأجأإراماءنخيم.يةنرلةا11-ن

.تاجالزصهنلوغ5د!ئهب!ااءلى9،اطرظ1ضىراءااذاةسخه

-لىاصهمةرةداقيطىاالةقه،بأنللمقوذالمثإلىيثافىدالةقههق!وإ-تضد

.)1(الزوجاهقدالمبمالةأوإخاءنا-ناصرطاء!:ارءدآ

الزواجان-البطلاندراثعند.راهسرفهاءوءلى-أناؤببدوذاثوهح

بلوغبعدهارهـرءلىا-ةاطرزين!ةاؤإاجمحالهمهءقيلظو3،طلااإوا-ازهضبر

إط-لانالىيؤدىالممهن:هـط!واةرءدمأنفىشصكلاأنهءلىالةسجمةالمممن

كل"أنءلىتلما04المادةأههتفقد.4009/1بموءفىطق!بطلاناالزواج

إطلاقع..(اههقاهذهتحددالتى)00015(المادة)لأ-؟ما!اتاإ!هخ!له

إثلاوإ،ة-"الما"ن-قشأنذىوكلوإ!و%ين..ازو-انا.4رء!الوو

نءوالانكليايخاإ.؟"هـلهلثاولدمى،4%ح!ثءنالر؟وذ!سأاالهوالأرءنالروملدى

.أ-رىنا-5-

بئادالأرشس!-"ي!ماطوا:فاة؟ضقواءصدصد!)1ذا5فىيراءمأعذإلمث

.نالم!هاص!والاءةا?ن

.66-65ص!،3ء،أ-ابقااإرجعشضعائهشةهثق111
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أشافااإ!ابا

51 iأ؟في"ثجمنر

بصاخاكى،الجاع!الذا.!ا!در.ةانةدامهوالجةصىنجز82-511

)1(ةإرأاأولطلر!ا؟!جمافىذاكمههـأء؟نزة-ااأو،نكلابللاته؟ذا

أةماصهلاءضوأ-8؟مهالوهولجىبا،لر-ل4إلةصهأص!فسىال!"زاهثلةوهن

الذكرءض!وىاء!ماعو!ىث!والخهو،ساافيةيننزعوهـووالخصا

المرأةألىالوصهـلعنألرجلىعيزهىأوالعف؟وا-صدمفخىفىوالانى

يمونوقد،اتةا-إهافىالا!اءءيحيالىترجحقيص!وقيموةدالاخيرةوءذه

وأ4ل!هماطةان!امأو"ألوهاوكاطوف،ع!وىةءيرعاهلالىشجعنة-ية

.(T)الاخر!رفثحراممرية5إأمثععوو

يسخلانك!؟ءلىإلر-مةة"4ش:ق،لاهرأة"-بالةأطنمىالعجزأهةلةوهن

.تصالالاءذاءن؟خهد1زعظموج!وفىأو،الجنسقاالإشعال

واد،7!رنه-صبأىالاتصالدونءولططإ"ايهون"داءإنعىوابىز

نءحعثيرفىاط-الو5،؟ة*ينه"منعخصالا!عالدونولء؟-؟ياىغون

.)3(4ةهههءوأهلألىالرا-مالعجزطلات

،ء4بقا!ابمإرا،نهثحماثةثق،خأصةإصةالموصوعهذافىأنظر1()

و-هـدنفئلاظاهرة"عىضهعلأءاتو-ودءدم"بانةصكيوقد)2(

1،أئرةاصةتاف4"ارجبأجرافىعة!ا+تملا4نفبهاواعثلهايهرنفةد،ا!نة

.405صهال!ماابئلمرء،ا،ؤرجتوةثقاليهاشار،6/6/5691فى

للذ،ه،إلةكلهبةالةة-"العنة"قلىالربيث!فى5دتجة4باقىوقىلمه31(

11"جزهذايمونأن؟نعولا،لىزوقيةا)"-بههنهاةمثىقلاودكنهياتالا%ر

،57141391!ىالقاهرةامهلىةافزثا،"ؤواجطلانفىسبباألفعممبىاداهه!ا

505صممابق9عا؟،فرجئرنيقالهلمشار
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ألانيابءلىرةألةدنعطظؤا؟،اهقماءنيختلفالمعنىذا3إافيولم!ز

وفىبالفى!رورةتزدىلاافى"-5الم!اشرة،ن،الجى"صها،ءا!ضرةءصلىشوةف

واجأ!أءواءن.ها."ابريتلااضمظ"فاومن.الانجالبالىالا-والحبم

غمالفةأدداص!وفىفيزأءفيةالمعاثهرةدأهتماالزواج2ءواهنهافعا

الزوأجاشأضهنمضارالامجابانحةا.رأةباقيوردءا!*اصهإ!راخ

نءيمتصيعلا"بين!امحالةفيالغرضهذامحةق!مولحكنءفدهناههانحوعلى

ه!وقد.4ممكةالجأ-5أ،هاثرةص!د%هاالاخرىلاص!راضهءققاأفىوأجتجاء

ورثوا)1؟*وضرالارأوذعسرءنأالايهئع!ثيرالث!رابنىصرا-4ذل!!

هةثرمصانبةالاهر-الار"شدبهم!الاثباط?4عرثرالاخرىالاثراخاها

+4أةالخا؟فهوم-لدثى،ةهقةضالجةممىالاثصال،؟خهنهابئكرئهااكفاهن

الىالافصالادىصههـأه،الماخهياتةضقلاالهن!ىالاتصاله؟نب1توافران

أليه.فىث!ىلمأوالانسال

!خالى.ؤدى)ا!دجم!الممهيحى4أةةأفىا!ىابىزأنوالاصل-83

الثرأخأءافى4الاسلاءثيةالشرفىالحالهر؟5صحعحااضاد.بدالزواجضد

،شذ!سالارإلرومءهـيعةقى.2الشراهـاختلافالاهرةجنافطيثةالحد

اساسا--.ستفي"الاءرىأثرائعأهافى!تطلإقسبمابمجردالجتسىالمجر!بر

.ةلج!الىثؤدى،الزواجنعهواهنهائعا

دة.المال!"ذاشهظيميايةعناهد!فىذء!ةاوقدئعاال!اهذانعي
طط

ةثدثوذممع!هالاراالشراخأها.أبدأعلىباينصالافلبلبةالمةرةهة!ننم!

http://kotob.has.it



-27"-

يدبتحدعةيتفقدا؟ثولييمزاء4إلث!روأها.لهاءثثهباعلاءذاورفوقم!يت

(58آ)طهثموو

نأ،الخنلفةالف!رأخفىالشأنهذأفىدهأوأدصالة!وسف!وىهنفيو

-:)1،ئة"لاشردرطفرتئواذاا)أزوأضآءقنه،ءاتتبراءن!مىالع!ز

فىءةلمهـممرولالم!اوهذ.أجوالزةت!ئماقافىامعى!العجزنيموأن(1)

-!إنطالمةص"-ذأوهت!ى.أ!ةطالالىؤدىا"2"ن!ونغاوا

دةالاخيرتالبءؤاهثل(نءلى.لىبطلانمه؟لمباتتبرل!واحاشأبعداولارىء

.نرأ.سرفهاشكوصكلىالطوا.فة"ضلدىلكطاق-سبباذلكمعيهون

يرجىقةصاIء11!ز!نأذا.قيا!االمعق1إدأءؤالةجز"يمونأن31(

هدولاا!ز!اt"ةلىأنذاك.الزواجلابطالىشباههإحلا؟4،،زواله

الزوجءإحاالصبروجءلأكلز)ازوصىالوا!بءح!4ؤطارغهءرديمونأن

تأ!ال!!4طث4ه!رزفىأطبعةيرجعو.تخ!طيماءلىنتهوءهاو13ؤإصعأالا-ر

.طيرةالاهلالنمو"ذا

لاخرياطرفااءمميمالاضرأرء"لمايحققدر-4الىالت!زيصلىأن31(

.بالمرةالجةصهههاطياة4ءإرصهءلىالةررةصكدمصالةؤءت!ققأرالاةهرهذاوءفل

أضبا!ألىتوصكإندون4ءه!ةأء"همب.اطهـإةه!رصةيمونهاواكنكضيرا

المجعيمالاضراربةواةراةولاإ!"ذراطالةهذهوفى.)ا؟ملة4افي"صبالرغبة

.الةظءم!ا-ص.نة5!مصةهدا-أءة،لابرءة!رباني!حن،و.نعالمااةرلةوال!وم

طء"أحمه،بعه!ابرما115ص،إقاص!اا1،رجع،ررج:زيق:المعنىهذافى11)

بعهـهاوءا47عي؟ا)طببنالموجع
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لات:للمارفا-يةلجأ!الرع!:ؤالث"علاء؟ن؟ظرازهاهـائعةثرلانا?ثلاالاهةمههـء"

اه!ناهنم9دهاالقضيبحبم!كل-رفىاشأناو!ذالم!.الهيهراريقطرءن

.ده!افىافىتالاثلاجأمفىءا4-جهفىبرأو/لمرأةاالىصلىالو

إوجودللة-ولئواةرهالزملاث511ال!"ءو!ذ.5؟:تواذ)-84

ألائهطتهذايمهـنو!دى155"وأةرا""اتءبئإدةلا،الببمالانالىاؤدىانعالما

ضا.ء!،ةئققاأط4!كذإقدةياههءلمالددلياأقدرء4الىودقيةاع!يرا

علأهاتهنالث؟ؤتيم!!دةءإ"4يآالىالوصهولهنيمكلقدإطمهاايمسمفاان

شى4دالتا!مه"بنضمبايمونها!ثيرا11،ب!زواحن.شالعبعلىعضوقي

نءكانولو-قأرالإقرألىالاصهآةادايمنلادا!هلها"ذاوفى،قألمار"ذاعن

هناءللأضءردالاقراوهذاههل،ننا!دفبمةفىاذ،ضا،رجا.ب

قرا!ن9ء!لىلىالة*وهنءنا!!فلاولذالمث.مهامنةللاإلزوأحإله!قاعدمأههد

.)1(هالحاله"فيفى

ب!رةفبقاء.اء:يىهنبمفيإدورطؤخذانمح!ئنالةر)أفءلى

ذإ،قاطعةءير4بهالةرةمذهذاكوهع.إ"فياءثةرثء4إتبر،ءهلاالزوسه"

الب؟رص!شاهقااإهءدمالىأوالزوء4ء،ن!4ألىرا-ها11:؟رهإقياء-ونوو

؟ر.11ةةضذاكءنالممطوتإى.اءاعوهوا*ادىاقالطرإةكأاضيلأ

داما.،ط!زةاءيرورهـا،بهثتاةراهذهوأيمن،ك!04الج!"رةاقداءلى4يىقريعد

هده!ةوءا374صي،بقأ)!مهاالمرجع،-لإ"أءب،ذأورلة!ثلىدبزظ!!(!
،51-.-
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:(...طءلا....؟نرب!-أ-

ءلقأطرأإبايف12وئههالى"أوء"لأ"-را*."!04كلاإلىراءهابمونأنعنةبمرا1فىضء

.ةزآثأءء"ن!ا؟"ةتلمهالةءاى"إةؤرإبرب!رص!ندااوالحهـل.إ*ايثرةاو!والىادى

!ص0،03

!لىإ!همةأةفيلهإء.اءاةبعألاصتابالالىلملأنزظرال!ا2سؤ.اةا،شء0مها:"ؤرإ"ةبرلاإصبر(ت!?

4نجةمهافيسءير-:ةرل!إ.لةحىأوغءل!وعإثىأةاوأإص!نوجى-دف11يموتو.الضرورة1

لطواز.فى.وجةأزالأةالى.،؟ءارااصاحو11ا!لمفنب!وزقييه("اأسها!لىر؟اةاءاءلى

.المم!ةة:ل!ىالب!ز

-*!

*..؟؟)"2فياش!ألثإإ!إبا

يةرأ-اغأ

ج!مكلصدفأء"::".در"ت!؟*تدا01إزأو!ان5ءازهاإت!اقراالم!قهر-85--

ص*ءمافمل!"اهبيبزألطز؟فما"بئلاوارب،اروأجأنا؟ا.شااءت104دالمث.ئعاال!كى

مافىمكا*افيتجأ!..ا!لا9.أنلىإلالاصافه!اثا.لذ!""4اأوأهؤحماالج!ح!4.ا?ئا-و
......ء.-لهاا.

"ة!مازه"ا؟دلابظ)،لأنائظز،إسلرخح!الى!مموارء*4إؤدىةدممامةاولىه.-ا""ن

!ء!ى-إلإ!ممي.كأ..ه:.لهمحمارملامف!ه!طا"-:ؤاإدبإةرادوى!را*ةارايبئء!إتجوبعى

"إةتربفيةةولهأ..،ةتإةراوأةأ!بلىاإراوىد":".ن!وأز11يم!كلرء"د!ر-دوءلةوة

--،!....001،-ء-

0،ء-لها1015
.ثرفيبئ..ءئأإبخ:إفيقيهـميم؟ن!ء،إلمى.،!هـ.فيال!3ثبهسماايم!ىدهج!يب"رلىيلمه"

دشععمصهـفى!لأفي"ليمهـ،.ءألأ!لكحنماةبهمراا!ا-."ردوأأ.وءالىارا،ى."روه!اقركلا

آ،آإ!إ!ر.ة.ا41اا،ر!هىءارواإ.ة*،أق!-رممتاإص!ادراافىىلةزااثإراثىسوقيدلا ء.8-........6!

ديكيعنأفىوإبم-فمآء.ثكرحم.-.أا"ورأةاءا-ىن!لىصهار.ؤا،يلأ-ق411ا"لماأ!4عير

هكأ-:،ت؟.؟ة.-"ث.ء

،1،رجع"مءةشد،1ا:هدهاوهلا8ص،إم!اةقأر%خ11،،هـكاىلاسها:أساتزو(1)

فط.أثااا.ة-من604وروإة+09ءسا،اسا:قا
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اقروناؤى)11!"ذأنطالطئومهه،فى4ايميخمهارصألغالىقدبل.قىبى

لاا:عانياءولذلد.الزواجوهةاصد:مقالترسعأنكلتأسيممما،ألىصطى

الروحيةإةرا11ألى-ذيكيمتله.مماوامهاهـرة511ؤوتراالدم4نراة؟!قصر

الثمرائع.بينالمثمأنذا5ؤىا-!،فصكل،ب!إجمقوهاةالقانو؟.والترا!ه

يم!سرفى4-511"ئحثسأ11فضةته،ا"-باأوالدم4ةنزاءنأها-86

هذةدر!-"كا؟تء+!5ةيمءممهظعلى-ةء"اية4إقراجه"3.نبينالزواج

امف"صا،ينالزوأح-رمؤ.-؟هرءض!يرأو4شهـصكلقرأبة-واء؟شط،4اقرا

اشخصاوقرأ،4يئ*اقةت،.أءانزلواوأنهويينؤروع4وايةعلؤاواناصهولهوبين

صاطلأقهظ.سع")ثر11لاف%ةاإاثمآا!هؤتاف-شااحوا4إقرا-المباضرة-يرء

4--دإةروع،إ!اوةر4إوأوعإةرامثخىص1زةقرا!يئنقوافرثودبمسلارا8

يما:حرالاتةف-م3وؤساواتوأ،!-لا-وةا-نألابوفزوعلصرابة4فبالأ-

إتوالها،!!حام-ناءدوعةر4ا"راة4اسهااإأها.هع!نى"درجةغد

لدى!عالوضهكربوتة.ا؟4هإ11ر-لمل!ا.عةدحا!فيةت-والخالاتوالا-وألى

.ثوذ!سا،را،فباطلدىهنه،نأسرص

411س8ةءص!.توأيى،إ.اة-هـاارءت!؟!؟اداةؤالبم،ا،خرميثعهـأالىفىا1

الخاهصة،-"الدرعةدلاوءنوالدهـألروميقفوالمهخ.ينأوالجدثننجرو!الإبو.

أورفىتفهدلانجبابينا،ىأهاو.4ام!ادصهأ-+لدراعةدثولهوو11-؟دىيقتو

.11(رة4إصاأبسه؟بأوإدآ"قراإ-ببصواهللحرهاتت!ادا!أ!لم

المة!راخ--لوصالةفى،1.4علىاكواعد"-ذ.هناة*ؤالهالمادةذص(1)

المحرمة4إاقرا1رجاتفى!كددح!ءعر؟صهن،نال!لملهابعاقا4الكيمه:ءالىوط

وصء4وأء"،"4وبي04(،ول!؟لاها"بكلد!زو!أنلو-للاءلفهنجء!واج

،*14إهأو!-وز6بردهوزوجة،(4شصة)وأخئه،4زوجهوأمغت،لة-44وظ

9(،ةأبة")!ة4.وجى4ءبىزأضإبنوص"وز.يهألم!وجة:وزظلهوؤو-"،!ه"زوجة

وإ"ت،4زوجضأ-ىبأتو،أخة4ونجث،اخه،وهـ!ت،أبعهفيتو،أههنجتو

اب!وةفت،4زوجضاتإبةمتي"زو-ة"وبةت،44ف!'وبذ،و،زوجظإنجت

.،4ألهر!جةبربت،زوجمته
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عفثأسأإقزا،4!ذ..5إ!أولاظؤهلاةإممهاهرا4رةراءقوأما-87

!قزأبةفذهحىآفو!ؤ:8.اءأ-!ةادأيةهـةإيمءةلأولوحتىح!ح)امهالزواج

.ا+ةء.م!االهسهـإخفلاف

لأصصبهأ!لىالربمزواالممهاهرةص!،-!سلأر"والاةباطاصة:هـيه!لى

وفإءثوز،ذزوء!نJناأصهو!وء"وؤرولهصهوأو-اتزو،ء12ووؤر:4و-ز

"أضؤء4وز،12ؤساو-"!اأإشاإوزممهاهلماوصء4درؤوأتت،لها!"واههأمكلط

و!!وب،:مثهالهاو-"لهفي.أت!ا!او+اص-4ولىو4-ةوزو!12،4غووؤرلىاصووأ

!.بنتهزو!-وأ-تأة:4زو-4توأ-04والدوخزوأ-ش!والدهزو-"

رايةالة:المصعابرة04ةراءندر-إتثلاثجمهرقؤ"4أوا"دا-3طاعذأها

م!!إز.يراخ!.بر!او:طليو،الدممناة-وااكأوج1واقاربالزو-!نأس!دثبى04ا*صه.اا

41واالهبرأ،إ?-بىببااخطاءلىإ*4لراألدر--4ا-قتهطله؟يمإسهةا"رواعلى

الر!بن-ىءالزوأجتجىميمالو،أيهارونالزو-ثقأقازاجاإينء!وبمافاالأضىا،:-4ا

ثيخ!،مةثج7عهر،واي!خ!بربمأا!أب،ص!يي!-جىببىوأرءنثماآزاقأا4والةراة،إ"ز.الرا

أمف!مياا"بى!ين4إقبراإذأ.بىؤقاهت،يالثض!سىهنؤ"4طرأصلهوجؤةزاكألة

)1!ة.هاا،ولىوحد-!ةدر)1فىواجأزتيطلاوقياممهااألزواجفىلأ-ساأطرفوااثا"اا

اليه.هـئاءأةها!كلو.ءلى.صا11"رءاءمءداةوتدءدهاهؤكبمإمرين.!مث!!ىلد1ء!و

ضادبم؟لن)1!هأدا،قيبىسءن4ثهتالئا4إااةراو!كا،نرو!ءزانراةرالإ!وأما!98

آلةضربرخ"قرروز-د.4إن!ووأمهإ*هاا)ث"صلىإنو"الافه"ينوهو-العماثءس

أ!نجنننما!!ي-انخاةارهناأعظو-ء4لرا4انمرالماأنءةةسك!اهداء:(96،296أ)

نم"في:-*.-.----.

دما؟*ل!2وو8تععء،نجقفيأامنعاء-جلتدا،جيزفيقطش-ة!رلمصاا1إةارةا!"!ة-لى!نغماأ(1!
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-؟12-.

نأ،يرص!،أءهـاشىخطفىو!ذلكالمعم!يمإلخ!فىالمانعهذا.ط!علب-،ثبقي

،)1(المثراحبيناخضلافتلىاخ11اولءنالمحدنح!-وء-يرالح!ديث-.؟إلإكا.!

؟جد،ثرءدكهالى!ء4إ!وسهحاةإقانأفيد*،ثوذعس،رالانهاطفباف!ممبة

ذكرهلا!!ردفيث/11"-دأبر!وءإت:ممق؟،4ظاةهناممدهاإلىشجهال!ممالىابن

.نجياي!نلاال!كطالماهذاءلىا"صايرد!وعذلد.الىو!)3(انحهوضمن

أدفب.-5

هنبينالاشطينالزواجهنءاخ-يةولرا4إ،إقرأ،هول!لا-؟4اطممهارأءا.

.أخرىج!4ءنيهووادالمسدهـبينجهة

وز-د"أكبىءن-ةألاشهإزااة-را2ىؤ،؟يةنوالةاالة-رابةعنوأءا-98

ابرىافىوأض!أص!ءواهن-برإهةعتق،؟4ةاةراا!ىذهءتأص!ال!ثراهرقاا!ت

دىءائعاهةيرلا!ة:ىظال!عسوءلى.ا،ر،!د!س،رهنواوالرومالأفبإ!1

هـ94الهرأها.ه!ين1الافيىلدههاة،5أءةبارءلزصيردأألمفلو.آل!عريآن

أ،-دفى.ك!اكثسفئو-ودهصالةءلىع111هذاوءودقعكرتةف4ا!ثولي!كة

أثوأ"ألىاإالمانعهذأإ؟ليمونةلا،بخأة11هيألةظمفيلا!!ادأائتانونرلأكأن

يين.ا!رةوأهلث؟11لدىنكلاها!ت*تبرالثىبأنالةوليم!نثموهن.فية

ه!ممألةاةبىاءنانايفهجقياأهةنوالةا،"االة-ر؟أخلمعد!ىالقا؟هـناهفهلميلحيئبر(11

ألتى)إ"ت"نالوءىأوالولىرواجوتحرم،يةوأوص!بالرلايأطص"أحرفي

-.!....؟005"ج!ؤ-ء.1"

م-أعلتهواوصوعأ!ذاالرصهول!4ةفىلإرااتعرضطوقد"ألرثهو!صشلإ!خأ

..ةصأ

.وهابعدها55لاصبقالساالهر%خ،فرج-وؤ-ق:ظرأ2الماح!داة!ءلي2فى(11

.الأتلىىلأرئودبهسا!وائفادىلجيه-نيىوفد2؟)
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نما-3ت

ظغو.ذك!ن.الازالإنبارولهفصوطاما.التنىءنالنالث."نيهاقانواالفرابة

رر"-زءساله.

..الطئوب!ز.الفاأقرإبةاافي؟األاكأدأد؟هبؤوالقا4اءإحباهنءللا4أةلهاوتبدو

أن!تمقرابةسدونأهو-دهئنظ؟ثضعلمصرىإالاؤونظءإصرهىاالوص*ىشولىاقاا

داحبة-الإ-لاهيةيفةوالشر.يةنواقااةإقرااءنالةوعذاءذكرءليأقى

ول!ت06.**

وببارة.الماءك!لكهذألاتهرفاشهخىص!4اا،!والءسا!لفىاهاهةاالولأثة

+ى".-

نح!و!نبالقانوألةوابةةعرةيرفلاهو-دهنون!اكأتحاقرابةقارمىأ"

ا!لد)1(.هذافىاطا!ةيأيةا!داثعراخاابخى4أوردبما)دالإعةلىهعهيعنتحيق

-،..،.اواع!إطابا

!!لية-الم!

زواجأؤ!قضاءب!-د4ء*ءةةفى5ؤةفها،اقىولءثأنالما:*!ىهقا"له-09

ةدهابهلااحةظ4يضضءاذ)نث.ثلهلى!واجةفىط!اإر!:انلإهـ؟ةألموا

!إ*:الأرثودبم-مةالمنعراخ05ةالةدس!ألةن5-5"ا-ئعاألثراهوة!ا-تافوة،

أفذةدوتح!،المابقأنةصإء-اوواجلء4الا"ةااةترةافىالزوابمءصمها-5

*.هن؟دهبلار3أ!ئهبهشرة15دصسإؤالقبماهءةالمكرة.اهتقارإاإدهء-الةترة

أتفىئنرتجةدون،الابطالىأوالتطاهبئأواوؤاةااام!ابةا4الزو-إروضا،يئ!ار

.225ص،الساهبئالمرجىح،!ناءوصهـير:إءثاهذافى1()

والآرنئيه-كأالمزيائعهفالما-وأيعفىلثمراعائهولىأ،صادرأنهـلاحظ

تج.الأ.أهذأن!يهر"لإضلاههايه"ا!ثرا!اهر!ألرضاعا4إأةرؤصظءوةد-يخةوالةبما

اقريابة!ائفةالاالمههنم،الطرا"بطذه2افىءدثشةابرهوظثوتذكرهبرفىلم

الخاهث.ال!رسه"حئىبهقيحبث
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-13!ة

يلأن!دلكأإذا.وماضأ!لىذواتن5أ؟إنغإ؟كا01؟اذهأصبغ،اأنا

-...م!0005-.?-.-*بى،

إلإةجمموشط!ذإدء:-لىةهـإ*ت!اثاهـا:هألقءلا.ساء%اصىتاءاابدوأوسغاأ-فر

أنقاط"4ح!4إصاطالظروفءضا؟:تى125.ة-!صأدل!هاأفي،فىا!تجه1.إلادلمم!

ئقاصافىاطق!ذااص!في-وز.ثلمورةصم3!س.ءفذإ"ايةهـزؤ"ة،لم.أ!ئاهـقاالزو!

4الخاصلا-ص!ما-اءذ،وز-د.ت!5111اسبراااورانراإ*لةد-"4لم"كا.-اسقةمهاصقةافى

!هالارإافىاع!ةء؟ب!الااءا.الاة:اطإإ!لىا.صةللاحى؟مثمةا2ياداهروأإلروم

.يوماؤهنخأالأةأ"لةأض.ذة،..ثجمعلهبى

.ء-دفان،4-ثأود!الار؟ه!اال!ساادمىاهأماالاصهاطد)!هـهو،.عملأء)و.ا!!

ن!ةدؤ!م!ض!أوزو-12،وظبرءوا2!إوفيع!ر*فأ95أ"ةءإءلأأنءلىةهةشهئحهـاالث

4إال!سفئبه?هولهومانصعلىالززاج aالإسهإ،ء"ؤه

إمىألةلاصلىاءقلىضا!ة*رلارك!!"؟"!المسهشاجمىوا*نإ"ولببمه"11إتينالثمر15-:أ

11()اسارقأجالزوز"ههاهاإ*رلازوأج؟*اكماا؟-صتاههدة1أدطءهه-لهامءاالهرة

":اسه4ءدةةهـدعشرءاهالذىا*اماملا"ظااةت!ث.!4ةعنراألىوه"دهب!14".اهءل!.بئوا-

إرأةأعضداداإءاهـورةاةولايمثلذإ!حأو..1)2(الاؤسابأ"تلاطفع

.وركه

فىةلارااقبلةال!دلةءمههأ"ناكت!فه4اةيمث"وا-؟.إأ"فماأطوءوؤفطاظر(1)

لإ-ولو.،ولأمهماقياهق391صى،هماوتجاإل!-ج،11ء،!اء:يمحمد!،.ارسيليماا

1-ص!ءوأءايئ.االأةباطصهو!ىخ111ب!ذأءأءؤفىنا2نض.يمنءنلمأنيداإ!إافيإ5فى

،قال!عاة-عإر،أم!مهلا!هأ145000ض،.إقامها.1"ع،إرجفرفررا.ئر.أ2(

أ.oص،7!ه،؟قالماصحارأ،ئهفهح!اة،ثةث،ذاووكس864ص
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ض!ان!ى-5

يذةةوهنالزواجيختسهظح!كأا!1زوااءن!صكهادب!ؤتو.تةأاشاأو4ةوايم11؟

ةيمنهن.اطالة8"!حذفىالعدةةمدءلمةتسدةصكهددت:ورانيمنأظلأفرايمبئ

ثلئماوالما4-اعة،دالصهده!أثأتردبخمهء.لارافئهشأ110أء؟مط:ءقاالقؤل

ألشوتتةهطبيئكذلكالقرلى؟حنو.ؤا(تئةء؟ا!"ستهـت*اانة4ةتقضىها

!طأالالبيقالواجبةي!4إشرا12أأأههامقءلىاحاءؤ1ا.ءهـيعةاإرهااءةإالاصه،مية

ألا-يرساق!هـلذأ5أنا:ايهدوو.)2(اءاهااا"خماامااءاعهت!ا."هـاص!اأةتءا

.الوضهءىؤون11"اا!؟م4الهتؤدىأنيمنالذئ

فىا"إاا!اب!شظ

ادينيهاالأءفى؟رأتإاتعاقهاوأةء&ا

واناتياأدعاهيا.قوماة!اءا،:ادىإلىالزواجءءوأإررضتر-خ-9!

إزو-يهتهأطهىالاري!هةلمعهاخالمفمراخفىإلموا!ذه5عاءإصهة4ء"هالالا"رققالى

الشرأ!بعضرتوالرهبةوتال!لمةالىالاصا!4إ،اةإانأولداوا-ةلافةقا.،4

4،قاإفىوجه-تهإطالار:الاولىب!نا،

الملةأوينالداخةلاف:ةمأ11.،1أطا!با"

.4ارهبةوا2:وتايم1:اناوث1ألمطاب

.953ص،ايسماهـقار!عا،.زوجئو؟.يئ(ا"

،231قي،صاممااالمرءح،ال!طارتوؤهقالضاءسعهو،افياءذافى()2

864ص،بقالسالمرجعا،.4-لاحمدأ8710ص،قةلسمااجعار1،قاوىلثكىاجميل
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..الا!لىأطإصطا

أء4اقىتأإز،-كةإهم!-ؤ:!ألأر

ب!.

5"دأ:هماأصهامه"بنانأء"دءلى،لهولاوت؟،،أصه"!ىأفيلزواءاكلوم-029

-.-.::.?

هنء:ا:-مرةا!-)ممهه"اءءانألهالمبلنتتو!5أ-ا?إ"43أإاا)كلمتءشأذوعه،ةالوءنه

"*!قم،ا:-"،5اءن!إضهالذىأن":0)*مهي!مءإء4غإإ-.هز.إقيل!لش!الابكل:بها?

-.،،برتحب-أط!005

لىو-ا،وأ"أعسإإإ،ةمهشهو-اأ!"4إهـإأاربملإءا"-ك:ا!أ!.لأءضأ......وأب"ىدكر،1

.كلا!ا:"ثرو.".و2و.-عهدإلى:ينةاإ!لها؟مهااذن5-!دآوآبىفيج!عهث!%نالا

هنا.ررءااض!لزو.االشمضصطءلهارا!ارءة:اانمأج!ه*امهه!"ز!ا!راا."اضاءلةة،.سااد

.ةد-دآسؤزواخابرام

ا:"واء4.أهـناد!!وصخا"لمى*6،.ؤفىألزوإجأثإة!مرهالوصخذا5أن،اخ5

ابنكل!ر-"لةوءنفيةإب-5اء*ءىىزهـواءأرلملىاأءفياحت!افىؤا!هـةءاقى!كلاوم2إةا1ذ2ة

103ب..*.11(أ:47اةتءايهأ؟إالى

.س!س!

،6791ة)اقاهر،بهي!4أ!امهلىهءولوإالزوءزا"ؤ*يةحمرة.ود+شه!الأا(011

)ا-لاآ4ءلمهإلمه!يحإق)1-ال)إىو.أن-د!أز!*فا!له،اهماإذص!و!ا،وةءا،لأ.9م!

ط4لماوبجهسؤالى!مبما/ت!اجإءوأة4ءؤ.ءاء/الزو-ج!ام!"*فىثءاقىرإلأؤدىلا

اط،ق+ماءرمرسهويلاتة:د؟4وأ،برب!م!ا!كلء4أضا،إقءأن-لاإرعايع!ناذأ

-ابق،ل!1،رصخ،ء"يمأ.!د،دإلمىفىن!إر))-د.،صزواجابرام4-:بر؟صأإفىا

لأولا3قي)إءنكلأ-ند!!او54ص

*دهدالةجم!!رء-لال!-بىاللأصقين!أ..إ.:!صهوصن%)إ:"ضذا!خدة،-صعذإنث

وأت5(هـاإيرده3ءاو؟!مصلمالسها:نأصوعإرا)هـم.ج!أو.ص،ا.لىاارطلإنمه:4ا11

،إقا-اا-+حالمرألاه-لأ!اس!-مرفأاةثىء.أءق11ء،ترفكاهسظإيمة"كم"4ا4اع!بمه1

القرنهنإةدآءاذلك،بدؤءث%اش!عظالركىاة*دا2دااليأ؟م!أإعلهءا،52ص

.(إ"دطبرءا54صى،كأاطإ.المؤجببئ1خاار
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-لأ!أص

بزواجامفخصا:اطارتةقرضإؤؤتاخ111!-لمتازءإمأنالواصحوهن

ا-.+."دلفط..""الما؟ع!ؤاإكأومؤ!راطلوأجبرز:طاءر!أ)لمئهكىص؟ناةفا)1(قاك!ص"!ح

كاقاذاالمئهأنتوكذافظ."-جىىر"*أ"رإإلزوأجنجل.تفىء4فااقرزءقا)فيط!ا،ن"أن

..ة.ضإط،..ءلأحرا!جلزا؟و،ستماقيءنإ-لأسى"اا-:بنكللاوأجإزئصء:طااذ!ض

ء*يمخ.ء.-إزواجتبمااعصأإثنشكس؟لىاثفا5ت!وصلانرالة"ء:ؤةسإط:لحةاال!د:ةه"!ره
طما.ء

؟شآ،.زت.!ألغئرألىاد.،الزوء-!"ينروايدمرة5سس!لف!لو-!"بمو.ن!ؤعانلافاد.،قائم

.هاطقيقىالدحول0وأ؟سا!حهخ!اأهالرصإءوافرزراه-وفص!-الزواجقبام

-دييئاهـ.!إع!لهامهاقىا-الزوإجطلالطكالقأذأأئهانمهأن-اهذ!فىفيظو

!ت*و!بم؟ءيةمبميهوأ؟ءلثابئالائحلالااوء-*ا:،لإلأنايمولىاوإدتةلااح!118ؤوالالى

.."-ذإلم!.ءلى!ئصجاوة-د.قط"ىآصرداءل!قطرءناوضمالى-مطزتهقءن

!ياطالا-+الممما!طالىواف،!منوان":"وا!اأدرءواء4الارادةن5دهـ11195صراءأ

*.و-4-لةيها-.ؤجملىء؟؟تارو:لآ"رواجزءء"يسوزرةكانيمه؟بإد"مىل21أو

.:..،.صلاز4اأوزإلم!01إبما)رواضأاءسءى.

....!:

3ا*!يه4اانذاك.افىوجيناح!د)ء""4حالة.فى-داصليا!هذافاالاءرووقو

،،9-..

هداءةليألىشهلمثولاا"بخأال،؟وتظأجموتإ!.:إ:عاةي!إءازموأع111ءل!زل!تهاوا

.".-!..

.مما.بارر:"أهـط":قاسكل-فى؟بر-.لأ:ر"نردأ"*راخ!ءعأاتمرأ.ةولصالى4مهسؤ"مماالوصهع

؟--در.إ"طإهقاأكانى؟"لطحصمررإصا،اخ!الم!لبزواأةولإءهه-،صلأن

.المةقود.هـاءتبار.إسلىجمملاكأإءىبثؤ91ل!9)"ء*!ي5رةءن:ول!اظذالمثخو

ررتت.ء

.الفد.معضعر،11اةقةافىلزواجاءن3.ؤؤة!ء!ؤءاؤشط؟طط:4اأن!لثلأ(1)

دد..،الم!5!سدافى.رأجع.إ*اءسأ11،ىابمازولىإقيإأؤ!لهلإا"رالمانحأهـتواكن

..،01.الإو.لالةهىمهن."دطوها61ص،ابئا-ااإر-عا،%ءأحمد
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وصكلل،ثهم!هاا!خمالءلىآ"صرا-خمالاطالظروفظءن4لدتتر!عهااإبىهيتا

!،،ؤ،ءإثا4تةرةالهلأكء"لماي!ابظروففىدهزةءفمهةواتبمارثى"هن

نأءللا..*ا6اشؤاةاءدة،وتهادكومرو-!اعثدإدوجو*!لته!

ن522المادةئتنموإ،ا!قىالموتإك:تافىع!؟بالموتيه*لالزوانن!

ل!الهو.يين؟4أ،جم!ا،صرنجغ"ج!ءلىيهش،!ءأهالحماءذأقعلالهفىاالمانون

،هتاعةلمهارهبااطص!ورعةكل!لا!واايخنجغفىاةتوداحىامهازوأجاءإنقمه

.11(دفىالزواض!"ن-دثاءوازو!+ةوب!هـنالبروءثءهاءءههبزولغ!وعلى

ن؟ةإن..قيبرز-ىأنه،هينياباعتبمارهاطآصدورjtة!اقداف!

شوضهقد؟شطؤإن.إهدتةزوجلم؟نتزو-مإنا:4ا!كادت،انزرجهو

الا-يرالزواجتةمهخبهاد%لوراثا.لىازوجهايهنلمأذاثذلكاليهةثعرد

تعةبرالحالةهذهوفىاله.4.ء!ءيمنلمذهظهاءلؤتظلبهاد"لةد!؟ناذ!اها

.الإولازواجاةم!خء*4يم!ينممابزوا"ينهرتبطةالزوجه

دةيمنلمانازو-،طتعردفإن!ا-أ،؟ازأهوهيةاباعحبارهمأدكواذاكاناها

-ود"لهدما*صهدلأءيةا4يهاث!رافواءدةةط"قتزوجةد؟ننةإ.تد-دهنتزوج

فى،اةاااص!الىواقاءالةواءدهصءىكصو.49291لسة25رةم؟هـنالقازض

.(T)ب!اد"ليمنلمأواماةء"اإزو-ظهدءلةداج8الزأ.كانسو

*؟ولهكالر-وا"ؤالارادهء-نالم9ءدة111أنر!ظوص!39

الزوجوإقى،ء!زوجاو؟ناس:""4اإالا؟انالىار!دكاؤ-راذا"اإنهيقض!

صمحسى

..دهةوءا133،صق"اةأافالمؤ،فىءامالا!وا"،،وت!ا!مير؟المعىهدأفى(ألأء

؟4عى7%،تهسف!اثفهبئ:!آرن

بمدها.وما455ص،ا)شابقإهـجعا،ءلاكل"احد:ذلكلتها!ر21(
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.+الضك"يهطلىو1د.انرجلىا.ءصاز.-كقدأنإر.!االزوجو?عق،ال!ةروالإ!ر

01أصجت6!.-.8-لهأ!لى،11*ةدأبرأم!جردالاول

بي-ولو4.عا،4إ!تو%اازادد*5يهر4"!ثصه!121)اهـثرانحظلاثال!؟ذ

ءمهنارةا4لةاثأاةلمرإ؟رودلزواجأ،فعء"لما!ةثرأضا؟لهؤةلذ)ك.بؤ(ةعأا-:يل

البروم،ىءانيشصبوصاالماخهذاولاءشال،زوصؤءنا!-ثرإينا!ععدم

.س؟.اةخحز!4ا."ار.ظرءلخ111ءةلهذ)انلىابصصقض)ابههبيئ.ومرثودبملاوا

..-"/)انما!زواجفى4ب!4الرة*إقياالاصهايم!يةاةرداحرياتهن

كاقطإطإبا

الملهأوالدإنأء"لأف

.ا"..؟يغ.درآلى،ابئءيطإتةإةى*هينء-.ث-!ينوينالزواحتجةد-.49

نراأطألأجمألاي!هائينأتةرقةأنايهدوو.أ-هـى4دءإزءنواءردب-ىلض!صيين

ألشخمنالى؟دأ،تا.:4اجم!ءوايمثااء!اطوألدىالاؤلءلى،الر،داصهاسءلءغوم

..لة11لامضلافءل!نالىبقىوأنالدتلطالأفلا-ةءلههاكيمنلمإأ!هعهد

يئ،.الدلإ!مة-لال!اءلى!.إكص!لى"*ءدء!رءر7*وا؟،"ءدأ-"ه،وإدا؟ن

-إ-ء*ىإكيراإه!هـ"ىازوجن5:14إث؟ممهةةولاالان!*ليقخ111هذاهورو!

نوالاء1و"لما".:إلرصهوةواستث!ولذاكوفىبمروهنهإ"ئهتفادهة"نما،وا"اطل

ه"الظل!هعإنوراطةتاتآواالاك!ا!دأ،ين؟بركة14نهاظ،شهكأءفىا-عفراناهةر

ويخر.-ىالمتإينالزواجفىهمهامحأة.اءاا)ةءلإوأ)يمء؟-ت!اءإ01ءرىوة-

أوصأطلىتوزء!موا،ممهء!ميينء-ددلةلا؟ظراالأولىااروصررافىإمةيرا

فذاظيروقنق.الةفمهددالىهـ-ؤلاء4قيا11-ثءلىلدء!اءمةلا.4إ-!مهةاإندلا

!!

ة"دها.وءا053صفرجتوهـلى:إ+نىاهذافىأ11
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ابرا-برإلا-لالءلى4ةسه!ء،واإتؤزضصهورةفىالإولى4ءااداافثبى!ريىإ

نةل!اا"ةلالف)1(-"لىالىذا!حمثإهدلأءرااىا؟إ؟آاسه"!ا،1إفيريرانالاه!م

خو.إمه.جىاعيرهنأ،ممهءضىرواحطلالآةوةروت،الزنرا:!.ءوآعفنهائعا

اذءبر.افىلاخضلافاألىالماغأمىةد،ا،-جم!مةإ!أمب.اجميناشةاق1حدةأشةد!اد

ةءبا-اةيدوحمجىفى-ئمه-هرأنة:كألاذةيةابرحفيالزضمعفىءذا!رود

؟،إ*!-ئه

هـصعذههـاخةلافتتجاف.إثةإداامبه"يةاأثمرإخأخىلاف-مأنعير

إ؟حما،ءرءاالمذ!با%"ا"فصالةةىالزواخأ*ةبرتا؟ءواثلم!ا.لمدىهـاخاله

الاءةاءهن!علاذادلمألتءلى.اإطريايةا،أخةلافصالةفىالزواج!ر

ءلي12نص-ت4صاعهلإصراءأتوؤقا:إ!ةالدإأ-4الرهنبر-!نحإلماهن

-وفىصكلىهجقالمبأون"إلقإيتهاقلاادين)-ةلافلان،ار-ولهالارل!

ا..."نراثسوهط*ها

-لأ591"محيوء4ءن23لمادةاأصتةكأدثؤد!سإلاراألاةباطلدىأما

ء-ت*ة!!يىالاؤمههالإرهودبم4هبالقبماال!نيمه4.،يألبزرأجصرلاانه

.طا،دألىتؤدىلاهـ!وأ،لىمر!الداخةلافألط.سه!4ثةث!مم!،ف!ذكصيل!ار

إلا-ر!ى.-:4!وذألارهأهعامةمرااأ-جم!مدال!هنتةتربو:الزوآج

قةت!ةلمهامدم!اإ4إاث"إ"ىإثبىزلرا!11يس-بىمؤلا،!دإالاكللديأما

إ!وداحهذاوفى-أء18رءاو2ءلىبرهلا\1بروخ!ا-ذ،نةادثاإلىيرالام!

صبرثحا-زوإج11يمونأنلأ!ل40زأءلىهايينالافيمجىهوءلممنا1ش!المإدة

لمثةاأها.ن)ا!ر،وا))ةاخ)ايمور"يمهةادىرةلمهراهـا"ط!ةهاءسةويمؤنأنيج!ب

!ةهـوروءلل!ه!ةو!"!بهونأنؤججص،نحةإ!ينأحةءيهةينتا!يناطر،ن؟ن

.،اايمنيمهتين.هنا!نىألمتب!4.الصط

ومابههات522س،ا-ابقاادبم،3غضاءرر،ؤلل!تبلىفىظءأ1()

.الادلالفم
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لفأأو!كطاا،يا"دا"ةلافأنخ111أ!ؤأ:-هـ4اإلاحن!أ؟4ءلى.-59

لاصلاهب4الولإءةهلهمرثهةإ!وعوأص!ةطا!خاسامة1"ولاتن8وض!اطرإلىمىث!ءؤ

؟ثنأويخأإفة-مح!ءإة!ن"نءدى:!يينإينازواجاعى*"أو،تالإنؤان؟موءن

.أوالمارةيينأا-د"جم!ؤر:لأ-؟موزةات"ةررأنحمكلبلاه!ه!ىلرءيرء-يه!ى

ية4سلاثءفىنج!دلادله!11ذا!نأو5ؤل!صهلاههأ"ت!ت"مز11م-ص!لأوا..م!ا،لإ-را

فىه!لمةإزونجةءممألم5ءاازوا!اهـذاعهولنلدون!كلولالاصلاههتهـءا

.)1(ا&برة*يرلر"المم!زواجيروزلا-يثالادضيرةإصورةا

باخةلأفقيكاقةي!3الا-لاد."أي!ؤالهةرالهأاءفىدىى1ا،4ا:بزهبا!ذهو)ورل

.مذيةفمبءاتيناإبمهييمزوإجن8ا"هـااالواة-حءحقئةق،ا،!!ب

.4تةإف

اثاءاااروكماإ"فيأ

نجة.إر!وأتث"ةاحا.

تالكههو
ص!ص!-

.ء*ثة-4وظهةتهفىينإدأء4لخدصاشضإ!ةر.غ!وايملمةوتأ-69

إلؤوجايطأ!ىار!داد!رداتطهيئاالحميبم،ينضال!1أنوتلا!11(

ظيقا،الا!لامإلم!أر!داذهواوكان،زر-ت"11ؤثامةرود4اممه"-اأ"ادتااءن

قحافهـرا5أرءلىتاتيها،49291اسه53رقملىأوأ)*آن65ة111؟طآ

سهيتمذر.هاق!او-ارأدآ!اعنرء!ا4زوجضوأةأهيخىباأزوحاة"(مصالةفى

ايهاب))اةهبمير5!اتةلما-سى9ولماع!يدؤى%لالةر؟مبإمصإمماء"اأإيخهؤا،"همه

وهع+.ة(2-14+ص،ثودعمم!لاراالاة:اطهـ."4يةى5واجا!اضلالا،اسبما?ل

نظرفىإءهـراو5اصدداذا5زكأأءرولمإإقع!وداان،-ظ،ا"ورضذلك

المرجع،شهح!ا.،لثة:ق)إ،-هـي!"4!ةمر!أمةنظرفىراءسالاية8الإصهلا!هةامةسا

(09صر4C-،:قااهىا
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واحدةء"يا4فاسرلإلى-!تىءم!إ!عابهصاأ*لو."إتدر!ا)أبملم:وتأفووظاصم

قىض؟!كهوصت1وودوإن،ا؟هنازوأجم!تتحرءلىضالانجبلوإردولم.

مهولالر.هىاس!هـلاثذن،5ىJادlهلم)*ه،ناح!إةرغةش.!لمحأازوأ!أآعد.عل

نءوصيةؤء!ا?دهىسقاثإهلموا"أاأهو)ذسولى!أهلىإلألىالاورصاله"فى

ن%فأظنأء"ةا!ونأأنح!:كأراربا،أن0،1ءثورةؤه!اأفيدأاحعى،أبوب

،ه!ذاعهـتأنالا!مهان-./م!نإ؟4،أطاءهـةاءهـورةالاجل-سهقهذأ

.لمءئ!زو!اةاءمرمأأ،له!6اإءجم!وأواانثرأوإفى5ء!اذالهالرعهاهـذهفىوزوله

إعصأء"ثرصىس!ءماإنا"اؤث،:ملما،ةزوص!هءاوأأرب.إتر!ىفلربيم!؟

بم---.،فةسم55أير0

؟هـنال!اراجز-لا"ش+-ايثه!ايودة11هم!!ستبدا4دةاةاا"صوصأأنءفما

4حرهـاؤولا(ءةرمىفىواوا.تإطإقاأراءلىءنلأا)4ولورءهةءالتطءلتواض!)ا!ءنهانهك!ه

4صةا-قياطرةءقيرالىلاولىا!مالمبماأت؟ةلماوزدلىالأو4ؤو.أصاهداخالزوءشا

رصا"تهقهلإتزوض!أنإهـضاا.ا%قاراة،خ،وبمتيزالذ.ىا.جم!هـناءلىاب!وت1

.(Y)4جهرء"إءةة"رابر-.ءليالا-ةى.

المممهققلة.12وصلمةذالم!ا!لىاهـ"اكلأ-ذفقدحه"ا-5أهـاخألمهانصي

الاص؟مءلىلد؟محةلمجمة11عكر!اسه:ةرفقدالار"ود.كلسةأ!ا.الاف!باط؟ت

ق!لمنواعسال!ازلاكأراولامن؟خلابقالمطألزواجلىلاواإ!م!ادراضنبةةلماأقأ

يسولبلا5أممهلمدأأ!دلىر!ئلىفىاءا!اببأي!ءشأدءيرالاصهاؤ"4ية.-:ألضمهإ!الااتم11

-."

وءإة،دحما.!ص،اممابقا،عا!،شى-اثهش-ةيتي
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إطلانءلياطتبز!بطلايمحرالةلهذ!كاهنا1اةأيهثقاذاكوهع.ءشوجأنله

..تح!تو11ل!-!.ن5ضا!-أ11"راج)دبرر،.11و،لزواضآا

ت!4ادح،نرفاظالوفىايناة،5ابرءة،ؤلاس3ةوذرلا"قاطة:الااعنهيرىلدأءا

ضبارءن-ضيانبماليهنةاكمااها.ا!رواالذتنلاروماةمهبهاإلا،أالزواح"ن!ءاه

هانعا.تJلم:31

ا"ربافىالاص4الص؟ةثىاأةرت:أد3ؤدءنىاي!يةاإإوأهفلاالة-:04ه.11

بااتىلزوا!ن!امن،ا4مهه!ادر-امن2"و+ء4ح11اوظاءففىالث*هيبنإءت!ارهن

اة!لثردالىلاالزوأجإط.لإالىثؤدعىالماص!هـذا4اةة.ثؤا19!اولذ،صهده11

غلنمهتوةد.!ر"وذعسا:اطألاةإدىل!-الح!اهـو؟ثايملمةو1إلمثمهن05

سكلاولىغده،ىهالزواجاإطل-ا8إقو!اإلر-وله"لإرادةا.ن62ده1،1ذاك

الرصاءلىالصماسدر-صةءلآط.أ.قو-2اص!برمى1ا،ر-اتدوالأ؟ثر!يون

503"س!والزلإبطاؤحبرى11ر-ا"تلالهافأاةالةوءين(امفكاساناءبخأ)..

فى.قثادمى%ر%لرسانصمهق؟ينالميا،ؤهـجلةإ؟؟ضط!هلايروا!ه"4باوأءا

ولذال!.ادثنا-دء4صغفى4بتضههمهت"ءلقؤ؟إلأم1،،اةاساساءر5"لىذاط

.الاسكهيرهابالن!:4اءالماهـو،1ءاعمازواض!الهءقالدينؤر-ل

ب!:تة!ارا

نذرفى4الرهبنىنتهثلو.إصهيع!يةافىا،صهاس!4التظمهندرالرهـ::"-79

ثرأؤ8ويفهلموا!!االدؤباهاذاثءندتجردأننف!4ءلىامفثقصا4قطه

ئةناةضهعنماالارهبنة01،ةلمومهذاءن-تضحو.اهاء4اء4طدواازهدها!ءاةءإثأا

أبةرةعفيالقد،هنذتقروفةج!،الث.:وت"الدةالمانىأتمنعة:ارهاإالؤ.وا!
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بذ!.؟!ناعصأض!!و01"عاءم:ءإ%ء!دهةرويكلوأه::4لار4اةمهذرةءنن

برمفى)ك!ذةدررو.لمالف،!،ثا!بمجم!طالرأوإ.بملفرعيرءااإلىايم"؟.م!4ارءالامص

،همر.مر،

ين.إؤكلاأدءا،ءضاإناردثإا!اطرءا/1إ،ئفوجالذىب!أوأءهابمره05

.11(اءبأو)104ا."ةلأفاإفطبضتالىايمز11"!لىبزلرهـ:اةأ"رإصا؟اص!وب:-"

ا.دوأفي.الر!::4إل!و6ء*شلال!جمي:إ"يخااأنثهأنإاهـذافى"،"فىءاوأول

.م3إ*.جا)هـواكلن-اءاالت!""4إ?"ارايةء-10لاهثور

زوج!-آلفهإنقى!ةإمااةةلم،-فيأم2إق!حروطسلأر"وثي!االالهارو.أها.

اض!لزواأنإلا،ءميمروهأ؟ة"ء"الررلثإةاإأخ!زوأنيرىاةإقةأةن-..ب5الرا

أهزالر!"اأنا*ةكرا!مهالأإنأأنو"اءأل!د"تإلعكسوءل"أممهأبا!ذا"مجلا

..--..ه.!

بعإ:ز؟هنصآءع،اله-واه!؟در،"ءيزوجءنأدأيروبر*ة،الزواجيرإةلح.ئا

4:ا؟ةاءلرهإهـتارفااكذاءنض!أءكلزلمو!ةز؟!ىأةااصةا!كللأ-وا؟صمأهـا.!ينأ!أمص

هحتاا"تثرتاذاي!بانراأن23ا،مممألةفىت"-ردرإكى،نن!لازوأ:!أ-لةااواخاهن

ألاةترالى؟لىاه-وصالءلاكلسح51ابتوج!هـ-ذاة.ان.الرهـ:تةإممهكللارهدا.ظ

محهذاىمرص!اثأازواحاتتفدلاصبمور!ادأل!،و-517"شأوضأزوام!حصلةنة

فىام-قا-إنابرأىءا؟روأزله4تثاصها!+5-إبر،وءالمضةوإض،ىأنإ"-دوؤ.با-5ا

1.ا!دول!ىبروزمىأ-ء-إرإمصاإ?:ارهااةواتالفإخهـهـاين0الرهبا؟04ءلىواينص

الرهر"ةةهءفال!دول-*ىب!هـواص!وألىء:"

،الا--وىدلأر؟وذ!!"ت4اءفكىاطاإولصء:-دأ،كا؟سعاتئجهصا00200إنءق

صيه!ف

ذا.المحا+/بتللىظوأ(.1،!+

،ما!واطالةءلق

3صق،111(!ر--ع،اءفءتءم Ltءاوءا.!+صه
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5؟ا-نية

.ب!.نورهـداج!ةئبفي؟كاصياهابزم!"يمنملةاولأهبة4.،ناوالىؤو؟،وممن

اكعى1،هيقإ،ئأفيألزوءوأخهنمأنعاالرمبة،ةضتنا-؟ثوا:فأاء:دهأها

ألبسيطانلأربينالمهدفى01هذفىةهـقنهأءلى.،اةنحاعتدالبطلانالىيؤ!لى

النذرو!ين،ابمخيسه1أاماذاكيصرنأندون،نفسهءلىالاأ-انيةطههأكى

للاجراءاتووشااصئني!مةام!،أمامةءإىلا؟حعانااةطههالذىفالىالإصةأوالرص!!

الرسوليةالارادةهن48،63اوادا.:صو!طهنإةلرمظذلبثفىات!ءة1ينبئأد

هر-وآرضدهالمءالهطلإلىعاهلماتبلاتتراقا1خالمحرء،المواهنيتيرالاولأد

اواخا.نهتبرا،تيروأن،ابمالاناهذايرفيلىالرسرايهرصى1هنضاص

اازو!!آ.؟لالأتبترل!فا11:!

القانون!الوكعىالمانحفىهذاإ!الاء؟ن!ءفىحولوراف!ائرلىألط!كلى

شبقوقي.ءالعأب!للهظامكتههراةهدىءلىلطاا4اطبيهتخوممط،ص01برىالمه

قرا!كدأسامنءلىيةء-دلى4الشخصالاحوالم!ا"لىفىاهاهاالظابمانبنارأأن

بى%تعالةأمأأنمالحهإ4.اكهاةوام!فىآوأ،ةاخه!ءث!ا-لااةلأ-لاء!اكس

ت،..أضىةاش.ت

كالطفإل!،ل!ص.حمبنإبة-"4الرهبنةزظامئةرالإ-لاء"""اكس،؟ةولما

المةهلضالقمواءلىبحالرهبنةنعماا!اقهدىءهر!ةفىتصرايص-يرافىاؤل

الىءةهج.ال!إهااع،!اةا

؟ةبهاتثسوء:4فىا،جثا!ددالةضاءفىا"مهاؤل!اهـذالهـثثاروة-د

،الرههت،ساكفىانخراط!لمجردها-ك!ءنالراهبوجت-ر.نالرههة"؟ظام

نأعلىأ-بىرر!برككيقهصدمإلىاقيإهةذءب.يمالمحاأ!؟مضأنهفىواخةاةت

اطسالاءهإكلى.!اقيكسااائزل!ل/1لإء-و.زالمف!م!االتئالجة-وقط!نحق-.اليتجأ
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على؟أسضر.بماأ!دأوعهتهه!د!إك3خرصاهإ.ؤذضطأ\،.أ!امأ.يألئظاأ!ط!

اءترافإليا"!افالإ%!رء-"دةقياهللأألةآضءممةرئ!إئت!وةد.لعر!اكأ

".+(إلرهبةالمصرىفىقائبرفئام

أشعطاثااالمبحث

لآ.ا!ا!بالاع!(رألف-.المتعلفهألموالع!

..:الإودالمصاد..8.-ءإ

ب!احماالزوجأءلى"الياةهةلاة؟4.11-رأواأالز"يمةجر؟باري!ير-!89

العامالما!ر-رةiالمانمذا5برر:و.الزوجهواخهنهانعابهألزوأجبرادلمن

اطاطىصكةابوةيهرة،"نا!هنافضاخبايضلزواجثلانكلئستلزمالى

.أ%رىناحهءن4ظظهقالإأدهبمئعهءهق

اويأخد،ولاوايأ-ولا4فهدأو4ئبأزأةاصن5الةلمىجم!با!دوبيدوةب-.".

طاقهنهاببلايم،ءإهاسيحاةولءتأنجيل!إرجاء5ووعهاهنهطلت!ةاعيأة

؟ة؟ز؟اةأوهماتهتزوجوهن،زنا2وة،أخرىوأخذألز.!لعلةالاةاصأ

ممنأحدكانأنأى...ناةازاتخال!اوأألاإلمكعقبتتد8ابولسرضالةلى..صا."ا

ءلى-النضؤص"-ذ."نوتثضح.،ا؟و.ثزل!هرافةلى..ةئيازااظي!س.

لرءلىيجوت!طققت..فلأاذاازاليةأأن-ا،ولىا!ةالمجه!ممالتاليماأشيرهانحو

)"11

()8

إ،،

.74لأص،31س،الها"اه،3191،/لم9،الآهرةا-ئناف

.!44ص،92س،الهاماة،9/1-39لم/5013،ا)تاهرةاءلمئنا!

61،ئ!ة*'423مغ.،\-،ثية؟وانج01ع!أولةاءعهجو،2/491لم"لم1041ئفئي
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.بأطلافيالزوكل!زناأنضهألاههمرلع!ننا.ألزلهلاظلمهابدإلمترو!اان

لجى-ثؤواجهاتتانا"راعتباو!ذادبهدكرتةد!فةلألاللميادرانض

!،الإخم!ثربكهأ.-فىهنألزانجةزواجيبطلىالهالروهافى15!مانونألمأ

-.ا،خبهذأاعندادهاهدىفىذلكبهرنعالشرااضلفي

وور-.همأخروتفىالاالزواجالمععيحيه؟نعا!رائعهرة،نلماالمنلى151

وكلد.؟ةا!نعهاوصاعمنعاهابذلككونا،الز؟ابما؟حبخهافىاصلط

واحد.إطار0فىإلماشينهذفيالىالإنارةبنا.رأ

ن.و!لئاالر.لةنجلاهدىاقبارهافىاوضغبهالمبحيهحالدرأوعئلف

.الزواجهوأخ

؟ولي،ية:ال!يعةالكل

لائى!نكو.!كفيهاالعطورصارفقدول!يهبةال!ب!الثمراها-99

دلات؟!صحالىيزوىبياب!ثيرانبةالززبرأجأنعلىئامم!عها،تالأو،ء

الووبمجمهاليلإثانفيفييدjجظإئهعيم..ءإهها!مرعطهـاخأ.ليبثعررمبهة

!.وميئالإ!ؤلا!غؤ!رفالخبةييالإت.!ؤ،ئأك.55وضؤبمت.الزإفى

هنالم!أنغبخ!8خدءوكف!-الزنافىيلىإلشووأجافىاهنتمكيناو،هظتخل!ا

فيظرائه!ذافىنا!ألزعرةغدقئفلاةبهحدةرصووفىططر)لهحذايدص!دا!إ

الربوله.الارأث!فىاءدووالماعطاصبموردو!)؟ايمةلجراةكرة

لألأبيربىا،جمبثبلمدإلى؟سهولاالىصلهإلإرادءن65أدة11

!ئآلزصووةفى،،وز؟اامىورةأةأءا.اصداطفر*وأالائعالما"ذالاثهوم

.01بطما-وبخا6؟؟-عية-،إ!ابنالمر-ج،.شخاتهشهق11(ء*
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ناز11وفوعإ،وبىةا.هبئ.ذظزآو.نجهشبروعأوافىواجباويلإ!هءجمبعلإ.إفي**

وءفىآوافىألى4،لاضاحة،قاك!-يزواطئهفييموبأبكاءنسىألاضبال..؟بمص-.

.برا!افىاهذا.ةلفىأو:هـسيرعنا،الزيةض،فياوا!رففىإز11وش!بي!ي!باوؤامث!

اؤز011.فىيدلملر?لهتق!ءبرنىببا؟حالحمالةةفي1لىأائر-اهافيأن؟وأف!حوهن

نا.إفىقلا.هرفالمولايمث-ثواءأ4يةافبرأندالصهفىإ..هذفىيلاظو.مر.،ون

.ةارأإالإولى-الزو-ائفضتاداهالةبطبة"اقالمابم!اإ(فربرص"ألىلذد

ذ.اء:فى،المانم،نازيصا!بهلااالنىالاتلءور-ة!ىالعا؟هةالصورةأها

يمونأناةهذ.الحافىيعثهترط.برالةتيلزءوجءلىقئمر..ذ!الإياإبهدفى،.ءاخا

تلالقاخ8ء4أ!وافييزافىالاعىاثةةلزوجماونةىشمعلهشددظرفهنال!

أديعا.أوهاديانماو،

11!وو.تةترضرء30.وازوجاورلنا-هحالؤصنورة*ثىاةالعا.واطلملصورإة..؟

الآخراطرف1ززجناا!.اطؤفىاضبى.إتنتنك!مى*.،ه!ئزوجب!خمضخى..-الأ.يرفئ

ناازاكلهنشافييدءرءهذءنىهـلإظ،أ!فى!ثربمفش..!إبو!ؤافي.

بث..إخالأئعف!.ا!لأ-ظى.،!لإضطيدلافئ،ء.ضماء\،ب!.افهايربهكلأ!!":

.،..!بمافيرهنن!عي!فئ-كا.ء

ةوذ-ف!نه؟لأر.ا!4العش6لغأ.ةة"ت.!.

ولا،لةلمقإناورداةةد،ثودبمسيه.الأرالتبطية!4أثرفىأها-01،

أاءةوء4يخاتبين،ازا"ساكأفي؟ا.أو.رد8..؟به.رة01،ثمهاكلهىآلز.ئا...يالعلأيةإشؤج

هذهءقيئضحو.،اطلا.قاإوجبلمماوالمطفتةناالزعلهيايعبتاقأبامهأفى"

!اكذللظافىلمفي"ثرا!ئ-إأقإ"بجيهيطبل!باي!ايانجإهتبرإلفاأنص!ر

http://kotob.has.it



-ا؟ئر94-

!الزا*ئية؟؟!لافا.ا-آكئئنير!طأ.االمطكةالنكامعمايئكلح.،؟(:لغ!ه3سبةبالة

000005د!صهوا0بىاء..مي،

؟ه!طهثإ!ؤئ!إئئ!؟ببرئثلا؟ألهعل!أهـه،،ءبوجمةكا27.المادة3نجةمة4وأ*؟ر

.2ببملر."توا؟.دازة:ةىالحمصدرادىفيالدالرأ؟سبغقر!لالانااراهل

!ليئ4فىتجرمالأءأناضهذاهنويخم،!يمابزوجأقلأ"زواج

يئأول،هذ.وفى.ألزناولطنىمنزوأجءاللأفىالاولىاءاثهأءا

الزافىهثلا.توبة.دنامي"قءااذا،هـألزواش!يقالدالرئيماساتءهـحلمءاقا:!ح!الما

فأخرNابالمارفإشواجاميلىتتصرلاطاق"نعاطالةمذ.ؤى،لمنععدلث

هلناأنمجق11:مغىيرىولذلد.شهاءص!عقيجاوزظافهانهعهيهدومماالزنا

فالنامعلهنحىوءلاابزوجطرث،ظافا-"الزاوهذههن-بهدوالماخ

1()اميثآالظا

I"ثانيةاطالةأها - os3*فىلأللانعيقوملااءالةءذ.وفى-القتللة

3خرهثعددبخرفأوناأزبااقتلاضالأارصيئ!مترطولمالةةيلىبزوجأقا!ل

ا؟هوليلمث.الدىلىاطاو5ص!

لثعهناكانأذاتكبب"هربينناالز5نهابرها"يفنودبمس،رألروملدهـاأءا

فيهحا،ىالزواجصكلىثتنصر؟مهبهناالماخ.و(ولم3آ)،ثبتهوأبثعما،،رصد

ةز.خاان10اكا1دىاها"انثالعراكذءنثبونر.براء4ا؟االزءا،ئةطرةا

لدىوأها.تسTر!لىإىأويملمابئرأفىواج1هنهاع.15وحد.الزو-"

نعلمااااطهأثرةلاظلار،ا

..ة.505آ0304مي،بق(1)--،المر،داوهلااع!ءعهاا"أ
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!أ"؟بم

صمي-..!!صنت

فأاء4اخأثرا.ء:فىلمبر"ماغأةررهو،أثءممةط-"بفية-فى

ثياثاقياجلمسرتالوو5نهاهائاشلهار،!ءلىا!صةامةجمطهاهـءزالافي:وأما

نح5هااذأولزو-؟.العمص،ئرا.!وف؟ةافاالزأقض.-111يبدؤ؟تأفىلرط!

-.دى.-..س!الوة؟*

--"..-،.!05-.

.أ-،!!طبر--ت-حم!05-*--ا:وو،--م!+اءث-لم"-!S".*ة.ه--،،لث".5"ا

.002ص/،إقاداالمرءث،نأفرصبرا111
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دياةأاالةضك،-ا.*...ةء.:،...05

ة-ت،اءظ:أ..ت*-9

افؤذأاواضنرتوث!قإةصد.اءس!ي!ويقآ،طاارألزواجوة!؟وللما؟تة001

اميسناة30وإلافصالاول8ء،ة"إنه*ههيئبأنباطاار-إرنماوا،بيهظزالتعارن

الؤوي!صكل!عرفط؟نبك!نلاهميةأهن؟نولذلك،4هتةاهةجديدةاسرة

اجنببة.فترة.يسببسهإخ!لايروف!اقبلالآتبىء!ا!!

ئبإروالارفىالقعربم،تجئبفىأيميرةاهميةاال!إلن!وهذأ!والخبة

؟لأنلزوأجظرا،4المهمرا.مالمسيجهفى4خاص4مة5شدوزالاههةورز.بالزوأج

.ئظظباجق.اواضلىالبرةيينبارأدةمئهالن!ظمنامن!ءالىابراء"تميقالمابيئ

ة..كللا.غهئعنعقل-بىأجالزابراماءلنثةساادة.هرم!!ممابق..المفهوم.!ذإ.وا!هة.4

الإرقإووهنئوعا-ت!ورها"لالعرةمتآلهالمسيحيةعالمثراأنءبر،؟تختل!

هرإ!هنبرجلألذاوريهقيو،الحةط!4عنالناشطاءةبإروالارةقبرلى!طوز

"."..()؟جاء4بفة.سا،.هةولبه.ولاكأالزوابخ

؟.،"اوؤهافى..-ناقافوير.8ئأتجتو-يةألهالههتذ4طبةالبيزيمنا"ساافتعرةة!

فيالبهنائنقءنهاذ.ئيى.نهذاالزوافيإينوبالزواجوء!عجمبمردإطط:4بينجمزالته

ن.وونكالط.الزوفيه!اتكلطالقالمراءمءنبةوع4الخطهإبماطتانقلبثلم

:آ.خئهتخ.أتهذاجوافىلى..-اإئفترظ.مااطئملبهفىئمفئرول.اث.ذلثأن4إ.ذاكئتهفي

ز..أ!هة!اصب!الخىو"!ذأوضي.آثارهنعليهتجايثرهأ5ءإهيخائزشب

الزيمتن.ا!!ةمزحلة،...هز-ا:ين..ءلىشمصبإرا.دىاووانجهرانكلقنهرحلإة

!مد؟؟..طةأالمقااجة؟!االزبىأثارخج!ةبترلىالار،لمرءلة.يلىال!لىوهرحلة

اصبحح!أنالىا،صائت!-ىوةد.الاهيرالإشهذافيقىأيهالثاوالمرحلة

وظيفثماتماهاا!هزسهك!و.لقدلفءلىواحدإوملىشمانالمر-ةهين!ؤقى

،،ء-..،"!.اذ..البز!اجكن!!افق!

بم

..صء01ورجخلربخثوجمط،.طجمعهوءا،-لا..أ"،شيءا.لهشئبقذالمث-.،ففنيلو.اظفىأ!)

..،دماوما622ص،جمطالط
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!"!؟بأ!ت

ل!ىالزواجعصا-ل"نعى-لةص-ارتطقيإفيةأدأءطبةإذا؟لت1.4ءل

إنا-ادامفكلافىتملال!-طةلأبىاط،ول"!تةف،4؟طهازال"ممنائس

طهاو:سة،طتزلالافىراض!!ةءقيبىاكجرد5"ارب!سكغ"ظو،المنلإد!ىدورهادىفئ

عةدمقأتعيربااآاتزا.لاتير-!ببكا!؟ت!يرأ.ل!،ايىهأ؟،ثلمحااتبئبرول!بنييرط!!

،ط!؟مز!ة.همديخإبوطلآ"كة2!اة9ل!فةعرا1

أووإس!سئىجمثة.،1فىادي!-اطبةإ.ظأتاةد6ا*را"؟بةا3فأ.ااننبهبماسن

برال!فداققيبنحواينيزاهء..أمئيرثعهد.صهضش،المخئاةة؟وا-له

اض!.وإزالخهه-حتظأ/قيالملأبىلةمهابيالةص!لج!و

"بطيع،ا؟!ضا0حئيرةفيات!بهجاك!4إا!و!ليمثئنملح!ةثبمالم

صه*ا!نإلبنمالمءفىاقيهو.ض!هج*.ا!!الىجوعيمن،*.ر!أطىى.ط!.!هالافي

.حض!رمضالى!صض!

إلىبرفيبى3أ-يمهبير.و،نجإلزوعكءلرضاا0لئها-هىلىهعةفي11!ةدوأها.:ت

..إةالجبدلمظابئإ!ءه،

؟اول!4فيل!أبخهجا!ئ"!والة!يليلاء

البقدةفكلا،وجمير؟إبفين0تمثه"4-العههـبمرةأنالصددبداقجب!و

فبئ.يهبناف!ربدهفىإللآدكارأكلبئرلا؟أتوألط؟الإ-لإبيةيب!ثصر

ا،فىببر؟.انمغالالةيإيجئ!فولالمض؟جرد01تاالىفيأض!إ!ببرإلأهىلاه!؟ال!س!ة

-.وو-فيأب!ارثوأالةا!ةبيرو

الىواجءينئماء!آتيرإفي!رةائ!حنا11لدهيعلبةإط-أنداكيم!!بهقب!"

مورول.ل!3!ح.كذال!ئهدأالزواجعياحلهنصحافينفهمالاظوااتاها

ظ!لأ!فيبعبهنا-!البىلإىلنيةال)بخهعةتماث!في.صج!ايكناةبىيذهأ!ر...يى

!ى
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لاسئاهةاأطنة-الهيرءشايمةا1لدى1104!لمكأا؟مصاىنة2اووة.رهـا؟اأتبؤو

واخ!.الزعأمص!إذإكةتحدوفه،الة؟تلء:دالزو!ينوضهابا-ذ

حلى4بةا-اااططبة8*هزء-؟و"!ذ!سيةالارالةبماث0ت!ااعة؟م!زش!مكرlوة

تةالق!افىفئء:لط"اقاا"طةإم!اأاطظبةإمأإه!هافىيمالىو-دةةد.)1(واجالزصاحل

ضىايرقيأن،،قفى؟الىصعهـعرز"ينبةطةوص"!ت؟تمأطرف!يخه

اوسهمة4اءطه4الىح:؟مههتءوةه!ذالمظفيجماالي.اصضافا.وقارا)5جوحالر

السمنتفامهصباوأزواجءنماخةيإمءدهبم.نإها!دأبكلددثىاصةالفىآتمالق

لماجافىا.؟إهاك!ا؟اعا،؟؟ن!ث!لي!يرد،و)يعثهبينجأ!!اطرا.نيبماةك!!غيوي!اةبمبها،يجرو

ئجتفيلؤتبةالإم!ل!!ه-ببماؤأها،بداتبمواالاءلإل!:.بر-إةينيامئهمهلىقىذا

./.ليلابننلااط!!.ئيهاثإل!ر42ئهاال!بىايمةا!سألدكل!العقدجك!ي.؟إبهل.تيالهكاءدز

"دىمج.لا-د!اسبئ،أد-ددةةإدافيإدنروا!ممإماtائبناهااطرةجمب11ق!ية.ثى?ل!.ب

الي-الءلياىااله-لاة.ةاو،دإ)طةايلهخاكىكا!لياةاأهاو.يةاء!ه،طةالخا

.لوجاالة-اءوالنىاه

ا!أورحمبصبئكخط:"الا!لاذ"قأنا!شالج!ءن؟نانهالثبأنهدافىلإ-!بر

.بالخالهز!ل!الاءلالثكا.نالاخيرةالةاماهلفهل!فى.ا!!ةهذهءهلىقمبته

الاع!يلطةبىبرءجالإهـلاكطهوبراهادرالىى2ئتاةدالاعىأنةلاحظأككذ

ةبخىبروءن؟.يهالعاد4:زءاءبئبهلاصه:*اضهلمان,اةاساتس!الى5بهدم!ةوةد.تهدا

فيا!بةءستقلابراز!يانإلىا!ظيهايميخ!مهةا،ىا؟ت2ىاظورااندممح

ا!بةكرءدبتظبمءتشط.-يثالحدتعةابرهره!لففىيظ!رهاوءذا،الاءلألة

ن!ساثروس!اؤات5وألا!ءوجمصالاتباطلدىالزوأجارا"ل!وآوففأرتةصبل!أا.(.)

ة!ها.وءا531ص،ال!ابقالمر:خ،الا-وطي
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.ألاهلاكضدنظماندونالزواج!ص!اقى

ء-ذف!!إلىت!و،الزواجءدنابهتةههزالذىالمةاومب!ذاأفىطبةوثواسة

.ئللا!أ41ئمع"فهثا،151ز!هةثنتبينأنيضضى،1لي!هدا

طنجه.41ت!أما:ألاولأ!ث

الهطهة.ائالال:ألثأؤثالميحفهـ.

.؟:.،4:ت0.!ة...40ء،005.طو."..،ات

!الأولا!ب!شأ-ا..ء.

الصبةمlآأ

ين"المةوا!نجينالزواجبا"،-امل.ةبا،و!بأ!ادةط4الخظهشرف-1..00002

ذالمذ..ألىتةجاوؤ،اواإزواجهاثروعو!عنجردتلي!مه؟ذلكوص.كلا"لمعمتقبلفى

..ساي!فيةارلا.كأد"واء،ةينالطرهقكل.هناشبلافى"الزوانجبابرإماو!

.4)علهوالعادإتالظروففياقارا."ن!يىث!ؤك.أواطرةين.بئفيهن

-!011.."

أيةيادامخددها4ه!ءةصروطدؤاةرأنبدلاماةلمكلا!دازا.لخما؟اموحي. .شء

الثمراخأنضكير.ا،سنةبىلفىالزواجء-اماوهوعا:"ترداي!ىا!ليخةوذا

بممثزوعلمال!هنلم!ؤ"،حمناا-بماهم!اةءكاءطه"غلان)ءأضضالمحعيهة

8؟:كاهةادؤن..كرصكا2هـلهاإ،"وءإ"ااذاءإيهوألاف!تراضألمعنةقبكالزؤل!

0..ا!:4شروط:1الأولنآولا.ب

.،؟*،.لى.+الح!طهزلىاءلا:.آائالىاطص"

..ء.34ك!كي

"كل..الاولظاولبب

الصبة!كلوط

العئمر+نحددأثنةققبلفىواج!أشلابرامنئبادلاأ!بة"-.وصكلةاونj-1نم..

05
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--.!!أحت

لأؤأبعدأللرةينؤبخيحاب"بىإيىظلأ.)طرفينةأرادوهو،هما،الاه!زاللا،برلا

الاخر.الطرفءلت

الارثوثهبهي.لاقه-اطا559جمؤعةهنالأولىدة111!ىاث!وهذاو!

ابملي.فىةالؤواجألاخرهثههاكلفيهثهدواصأةالرجلىبينضد5إك،:،أقعلى

يايجىإدي.أتج4لخطهاأفيجملىابئكورةالمجهوعةهنالراب!4!الماكصوتون-"ء"ه

ءلى*لمجينلاايمةهنصرائانيةالمادةاثهصلهةلوبا،ا؟!رهنوقهولأحد!اهن

وألق.ذكوجمااتأق.صكولا5ئمأن..الممل!

.ب...لموضصضه"ألخالصاث!فةمبعةا"!مبنةظزا+.لخطبةافىد؟لإراعناوال!فبنر

حهشةفييابىأدةششد+اظبةأنجموزفلا،ذات!االخببينق5ي!درأنثهلا

!ف!م!!الىالاعهارولايهتعرفبلاهاصبحيمااخوافرا.ايا؟نءيرهماأخو

.صجير.يبزوجأناففديولى!ون!بمقضاهاوالئى.4الإسلاهبال!ثرية

بمفى?ةلا!ى،الاءوالجميعلازء4،فىاطوليينارادةكا؟ءاثةاأنهب!

"اكلا-؟!ي!حاقزولياقااالسنيبانجلمبيالغطهأحد؟ادا؟نا!طهزتماملاوحدها

ته.دآ!ال!ارادةئبطالىالولطهوازقهتلزآسلالة5!.سالئفىعلى

ة06ثب!ر!*أفاط؟أو5"ألجوب.ننايا".ظ-بمايمول!.أثالر!الىويثمهترط

..بأظ،تأ.الخظب!ةقيةلالزواجإرادةإتا-قأن!ورالتىالعيوبهنوصديرهما

!ا!اذ.فئخألعكسعلىالضطبة"مجالفىطفكز.أهميةلامخةلاءألر!جمو*أنغير

الىالالختطهالىظملم.-دونئحهاذولىلمل!،وزولط:ز11أند)!د.ئهأدالزوافي

..-المفصوو-إلا!ءإفيةهنذ)يىوهغنره.-وف15نحرعلىلعبدعؤىألاطال

،.،+لىورفى22عكشه!رت)نميبئيفىا!وعنأءلةالمملاءخمالياتفادالدعوىهذ.

تءا"اوةد.الضعلهبين6!فىكله!ية-ننوافبرالرضاؤ!يشؤطكذالق

ئة.أتك*.ضأ.4ال!هءددتطىأغلهيثهأ!لمضأ-وأن،الم!مقهذهيدتسذلىاخا!ثير

16!ر!"ضةا8كلجمسالارثوالاقياوو،ىالزواف!سنفةيما.أ!زو،صغ
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يفثإيماو.لاةرأةسئة-ا5والر-لسةةأ7ا!ه"سنان!ربخرأنن!4صة

.ا.لإهـادةفط.،الميرأة4صتا4والرجلستا6"وا؟هولهبثادىالووابم

لدىاها..المها!صعنوهو?يرإةامهق.4.أجمهفلى!ه-معبنا"مهناد!كلاألر-وني!

افع!بةألرشد-قإذانثوالمهههود..الىضدصفىا!ظس!لأيهفن!ناثصيئ

.لالرأة-:"41وللرفيم!ة،ا.فيللزوأجيرفي

الطبيين.بح؟ت!!لمب،المعجفق!!إلفواجاتجا.مباوء:كلفط:؟نتاولم

فيحبخلاولذاب!،9فيموامنشوج11تص*4فىوبطمح!ل!هابولعال!كورلحنألط

اخ!لىا6لي!انةال!لقخمابةأو،واجش11هنآمنعبةتراصبط3فىص4!م

حالزواحبدفىءواهنأق.يناهرأأقس"قاهد.أل!كهذافىثلاكطأ!كلأ..السابق

ألمذب..أوفيإافىس!لاف31باافعفىللالوأركاوللوبرتوكمول.هواخشهبر

يم!مماأءلأعدئواءرد،11و،جاوازءةبر!ل!ا!ط:زئتلأغو.ةهاص!كندأؤهةز

وةتخالمواءذهمنءان!عهناكيمونأنالمةهعورلن،المينمتقهلة!االزواج

الموائححادا؟ؤمتعاالشماؤليثورلذال!.:الزواجوةتيتح!قا!زوإ؟بخاء!بة

الى.داصداهذافى4نهنو.اتااطنرصةذهبتوتنء4الح!ماه!ب"!ضلطئكبريااكشة

رسهيمااطط:-"برامأاثىفيلاممدالرأىهاع!لق،وأ.ا!هة،بغفيدل!أن

الدلخ!بىجهالىأدطللبوذ.صوفئابد!إ.بر؟نالمائجروحمود!الارأها!فيجواور

تخىارو!ال!.؟قي)حم!لم!اكه.وسمجم!الزبملمو!!.!شأابئث--هدى!..مم!بعلب!

إثابة.قيبمصلالاعرآءه!صلإبزهةا

لض

تشترط)فيزننظمألقالماوافالأ.إف!راينانا.أ3صقإ؟-إواد.(
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التهرلى؟فى2الدةساؤ.5ؤاشكلأ،المث.مةيئثكلفىءا./ااالهطبةلصط

.1()الخمابةاصماماللازمالثافى

كهةأدكن!هنير.؟هن!تتمأنيجبثوذعسالارلاة:اطعندأاظ:-فا

ورضاهمايل!الظزة؟ثمف.هنب!ديتاإنع!ايههنا-؟او.4الارلوذ!!إلقبماية

الذىاوقتلىاووافيمش.ببلفانصرفأ؟طوهقءإوااءنوءلوهماأنمإ:114

هنعيبرظوثية.فىا!قطبةاأباتباقومأنذالىدةءإيه8نم.الهسيهددانه

،البئو!اث.هذ!قيصا)5وأن،والشمود-.3!هةراءالةولىأو-امغطيبينا

همه.خاص-برلفىبة-دن5مجظاايقومو،اطاةهـينءلىالو"يةةيةلوثم

1،ةايمةالمئرتض،؟عاد-ط:جمرد؟شهانفكلا"-ذاال!تعلبة!ضخذلمظذا

215(?"لإص!لأايكل-!مثيعرهىو

ء-ير.خاصشكلا!ىالخطهؤ!شمترطيمنة!،لم!هواهيث8-:ااإأها

يراخغر.ا-ثهفوخيمةءواقيهـl4ءنبقىكانا0كأيراالوضهعهذأأن

الارادةجاءثةتمدكلد.تا!لاظأهامالبابخوالضبرةيماتعل.بالفةبات

أدفيرنجكآأهأأل!بةكاماضرورةء-لبالض)اصاد-،د!ا15فىالرسولية

واوربة.اوصيأ!بةلينظرقهنال!ع!اروبذلنث.ل!.4!شدةفىهـمنهاو.بى

اهامةها4لثمر"لم!ؤصءالىالعادية

شبثو"نهأشكليعةلمببمةمرءن4لةالثاالمادةتنمهةقد،نيءإ؟ثنللالأ-بةةا51ءاو

صدرفىوردممعاةلمم5و،الاتلءلفيثاهدبثهممادةءةى!ريةإيهئاا)خطب

،الأسرةص!مأ،ا)!ار"وؤتقالةاءمرء!د.1.،)

صى+257،ا)-اةقالمر-خلأهوأفىح!ععام)2(

2403،صص
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،لزواجا!دةابطفى4اهروأوالنروطاعءهباإ40!يماءطبهنأنالمذعورةة111:

.الدثنر-لاأماماططبةاجراهلجزأأن!

القانون4،الش!ع!الاءوالءساؤلفىالةضاءئو-لجهأنربلاتدبىهذا+وظه

اسعأدف4791اممنة68رقمزوناقياامأح!ل!ءهله5591لين!921رةم.

ايىةواالثرع!ةأإالمحااتوأيقاا!لاماخيا.اعلىؤأ".ألقانون5ضوتد.الؤليق

يتولىأنعلىأونقارزا.6.صة!د!ذالمث.إقالتوئبء؟اكسبون!احالةوا."

والملةئة"اولاوالمةحدىالممطينع!!يربينللىهر4سببالةاطث!قواالزواجودءقي

ئوثيقالىبع!!يرأنفىون،ا!دلردرزكل!يتراريعهيرن"نتدإونهر؟تمون

أخر؟"ىصي:-ثأوإا4اءطها!وثيقأنإلىامة4أيذهبذلكع!يا.وتر!الش،بة

)9(المععجىينا،رجلا-تصأصهنالءاز-الخمابةالثكأىالتصر؟آ،.:فا

ضخإصهيطة4ءطباخط:اأناعة:ارالىبذالمثءوم!ة"%ههصهيؤدىنجصجملى

SA4..العام!هةكل

مأ..4--ي.*."طه-."؟---ء."+-"...ء!:.

فئ،الأهواحسام،436،اسا:قاالمرجع!،فر:!!وةيق،إ"تا.ذاAفى(1)

،اطارأئوةهيئراتاءأعهداا"هضأؤر!فيذال!ومعا!2صقياسا1ارجعا

تجوثيقنحة-"اقوثيتىنبم!-"لقدأونالقا"أن(223،ص"السابقألمرجج

ي!بلة،ولمدالم!و"شانذودأرااذازالخطدقتوهزإداا!تلماومنالمحرراث-ءيم

لرجه"المالاقواواش!اداتواجالزءةوفىعكيرلالمفاهه!اصالا-ءذا.نر!"8ا،

،ممما،11ار-لحا،رضاقفهتو"ممايط-لفلمظأ،الم!قءذافى000،5!ادقاو

.41ص؟6
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:الاءا،نكيفية

-افىه

فى-"ثاب.إطأ

أجملأألإق

الففيصال!بةفىءهـا!كلءةوديمااثا04الةءا4الوظبة-للىا50

هاينةصنل!س!ددالختةةلثساخابى-04فيتولذلك.ءنهاوألاءلاناض!أرهاهن.

هن.اص!إئقصكا!؟قو-إر12ألا!ض0لهذأ*!

الط4.نصهإتيرتجيرا.؟هناتإيزمثوذك!رالارالاةنجاطشريعةةفى

هددكيةباالاعلاتاتلوحةةىووصههحمهولهافيئارهنأياا"لاأ4ظرففى

اد!أنه!!009جم!هوء4ن11195!ةوتنص.أ-لىوىءلىتمثمةهلياما!كلمرة

ءوزالاةاساةقةااه!أثالةضرةء؟"ادا.ا؟مزتس!تارهنصهةء-لألالزواجيخلم

.دصلهاءلانمد5الاصموله

أ!أينادا.:؟تيطربأ-دعونتعلان؟أ-أهـا.!كااليعةأثسفىأها

عيات؟ثلاث11-؟هنيهعرةومىيةلاناءؤمممااةإداهإةأما.ال!كضابىألأءلألى

ايهحابىاالا*ن.اها.يخهالةأبطاإ14،وصىادإههـالاءإإدالإحادأأءإفى.تتالية

تلىصلا"دةلخلااكنيماصة1هـابءلىيكلاقالةطيهبئمإءةوب5*نباةيمون

)9(41بطاىيوءلىآهثمتملأيام4ث!ا.ث

ءرنلااهرأث!رسىةبكلرفىواجتمالزثلماذانبمابأثولهلم!ا؟اهـ.ة!!ةو.،ءى

ذالم!.منهيرينى!الر.؟سرأ!اذاإلا،يد-لى3،إطدتهوجهع!

.،طهةاعلالطاوؤبمهةتبهاروا-الثعزءفةلةظبم.وإ(19

http://kotob.has.it



-016!ت

ارئيسارأىا!ا.:،الاءةاءءوزاط!:4عقالاءللأنأني!حظ،ا"ز

ىأهةاكممنتلمأو،افضيىاأوايمهاامنف-5اذاخع!لذالمثىورةةه.فا1،0

عره!روةيناطرةانا؟نإذاهاحالةا،خيرةأءألةهـؤ.رءثالالاءا،نهنئدةظ

الاءلانءفبلماث"ينالى41فىافى

نءأفيف-؟مد"نلاءلالقا4تأفير2تظو:الاب!ا،ن0"مه!أ-601

أكيرء6ءدفى،1؟ض!دلىالخطبخةءقلإءلاناأنداك.ازوابمأءلطوالاعتراضخاهـاا

عا4.!.لممكدئ!مدالضبذلكح!فهئابرأ،،اخاز)ازواجةاهاهضالعلمءناناساهي

هن!ألىوثلا-ظ"جثر11ذا.5؟صامأدونلتحوواخ8من"نال!ثحونةد.

ت"أاؤه!!ن4كاةءلىوا-هب؟"إبةيةيرازواجاخأهوءنايممضفمااأنادددا

شأتمناوكان،اعوتاإ،ءضادا-روأ%بص-اككاناذأالايينالمي!

هن-راء-،ومشق-ء-ز%مهارأءسبتر!إلىيؤدىأنا"جاأعنال!م!ا

ال!ىالماح!لاااللأواء-الةثال.ام!ءهةوأ711ثرفؤإ"-"هنأو11110-4الناحب

باوإط؟ا4الهلىوص،ىل.اخ111أو،الاءترأفقطرءنهنال!لمأيهءشصلى

اروفياإهلاأ،ص*تاقأنةهئالها4المافها"الهاءاةته3قطرصا،*اى

فىوبغونا.،مءيراأ"هرت*رفلا!دأطالهءذهؤفى.4اظهه*تأ--4ؤأا!!ةي

.؟اامدق-مههمث!غءىرفيسلةةفماهلما-مهيمشخصضرر

أهما"ناوىلةطىت-ق001،وا1015ايز1ليسزلموازواجا-لىالاءتراصأها

صىحابأ-28ةلمادافىلار؟و!ب!ساإطالاه5591ء،بيواتد!ىوةد.و"د.!

ر-ود.معدوعندلابأأب)إ"هاةدثؤا.(صدزو!(1).لاءاراضافىاطق

الذينالاظربابةيةثمالإهمثم11!*مح!ا!داج!ون4رءفي.إدااأء؟نءدمأو

؟إامه.بلامبما.ؤوتاالملىا!هق؟تجبالذفيلىالو(-)551إدةااكأد!
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أبى!!عكلجمبما-!هلأيجضك6"7!صإأ!رةفئ+برئطس؟ث!ئنإيخ؟

لى-،لأنج!فياءضيىفينرقجؤالختيىفيألي!الرظي،الىقدميرابئ.وفيل!ريبمز

إق+عل!ايكللإهـلى"ئا!د!ه.!ادت431!،"،رعيريهفيآبىهنةألإمبلائة

.ورجمة.!!كلهميما!!

لز!أبم!لأبدهأنجراهاس!فىالصمير؟ناس!دمءالاعئراض!يئرفيو

.(مياشات198لمأخمافىء*آرضه

*.أال!ا؟ىأ!ط

ل!ور!بلأاضلالا

إلىئرءليل!يراجميماولكن؟ووفيالمج!،!أفيالاصل-ءالإ

اا!ث!وافىب!اج!ئماماظا!.هعقاصتوفىكد.لعبل!ةأفهإ؟في.
.:-169،/0.--.--؟-.-.:*بم-.ه.-ء،

لم؟؟يم!رأ:هـووجهششوعءنءعل!البديرليالجيأنصيئوإ!كلرثي،ئفعببماظقاههن

بربه!ثيرعيئه،الإخراطرفطارإدةدونوجد.هينإلطرأبأبىادةليلإو

.انبطأبهنافالب،فى

!أفييحنظضهوش،مةصة.صسوبةشيرنلااهـظةإةاهإ-الانتهاة

خلاجمعاولم!9.ا.صعوص.ن13وكا:لمداثه5سمذ!.الحالاىفىللاشماهإئار

ت.ي!!نبعبن؟،اوالمص،إا-قلاقه.ور؟لططباطا!هئا.إغأ:.الإرثنذ؟ح!ه

مهتفى،بر!.هالطفر!ابزيىه!رركف!اطبكانالمحطوإ"ئرش!!أذا،،ز.ه!

80الجإلعئي--.-بهأدباادصم1أبجبرر!لا05ياا.إلأ"لمإها:،.رء!ا.

ة..!بئإيبرأفييعلاكائجظيا.اطبالب.8بببر.لإكعمرالإء؟مرملى.ا
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ارهـاجأصبحلأفىاهابراههأزء.لممهوأجازأفىال!ئعائزسنبباظكدلهلاأنا"لمهرذفط.

منبه.اثهةرئ.15او41أ:4األمظءههجموزوءضكلى-بثبلاايراممارمضئحلأ

ااةالوأردأ؟ما.رزأفةبزاالهداأءا..سبماهببلاالألرا..أساسظ!".نكلى

الاتؤآل0ئلبنتاءنأضبازهاألىيؤدىالة!ص!ف"ذااذا؟نوها.ممسةاا!ي

الالإحولبمساءق؟؟تألم:4أقبهلههنأءبتارءاأه!قظن.أبر.العيبمايةاإصف؟

ء-دم.وهىالنتجةث!اتالىلؤلمح!اىاالمدفىالةا؟ونلا!؟مو-ضعتألعينيأ

جوازعدمعلىئنصاد؟كأاالقا؟ونءن205المادةانذإوو.الاستردادجواز

؟...)1"طرةيهاأ!هاتاداالهبةهىالرمحوع

ال!اهة-والقواءدفالعرإلىالشإتهذ!فىةنفمصر4ا؟!ولبهها"4الشرأما

فةبمهأكقط"4"،!أفتوكااخطيه!ناإ-دت.ءااذ!ه"؟أعلىفتصينجهلبالايهة:هـأهاو

هاعدايا!اأو"!رهنالنتوؤىأءطاةها-ترعغان.أبخخرفللخاطث،ربهيأ

04صهويعيزالاخيرصا%وفدا،.ال!ءود!ن5أ!غديهرفئاهردب!ئر!أستهلك

7هاااثه"1ثؤ"ن5إاا!داناا!برلوؤممايالهداااسمشدأد.ا-؟نمن.؟!ى!نج.-

إ"دملة!ىالمدفىأفانود!.ن205دة111دال!.أنفىال!"اقانوقلإ-؟ممحضع

وةف"ءلىا*آأذا5ببق4ةة،المث.ءناةو؟او،ةإهر4لهدثافىالرجوعبموأز

نية.ال!ل!ا،حوا?-ا.لأأوهنامنمف"،ألىلإ"واءنءسا"لاباهح!أث!لمدا!-هدىاضبابر

شن!*زظثفنئأنوافالب.ةاق،باا!بلأاانة13ءفىلاهر02ض!فيت.قي-

ءيهنا؟مأالىالطركلاي!.اءادةبيننهةاقالإ!"دىل5.و-دلم؟ذ!6محلاؤة-!يم

!اهة.!قراجمدظببقأ،لنأفيل.

كؤةفالإ.فاءذا2ة.ةفرد.ةةبارأفى!اهفيافئ!ذلدلبسالاهرأن!

؟:.......ت.!و!..ة
""-كه+ا-.....ح!أ-...،8.1..)بر-!ح!

.928!5ألىا.تج!.إرءجافيأكاالاءوالدين2!سام:ا!عيقياق11:
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وأف5يخئامف"ذبىوفى.الم!-حبالمهى!قداال!طبةاعئمأر.دىءلىأثار.

نعرضانا"عامةلذيك؟نفيالض4محاعوآف8عنؤالإررءهغيرينيةأدئع11:!رأ

افةصبلهنء!أ5!نهاءالإلهذا

الدءقيثمراخ1ا.وف:الأولالمطلب

ال"م!4محةفهو:"!أق4بالمط

الإولطاب511

يةيهادائع!الم!رأ!ش5

لبزوأجفىآ،1بااطسةجمطهناهة:ابرلو!فىنبة:لىاءط"4؟شهإدا-801

،بم!بئلامجهيدعنهالا"وأن.نالطرةينلهكليسهـز41بهالم!لمفناسنضلا

اقرافقتحقبقتومالىاطظ"؟نجةانتتجاهاإذاالزوإجتمأمعل!ا)ساهه

عدش"لاأ:ئهصراحةحن!ى118القانوزقواطههرروكلد.!زواجللازموأففالم

خبثهن.ضونجةاططبهئ!.ووكا!ىألزةانجبابرامأ!ةالمطا،ءو!ك.أيه!!.فئاك

كتا!.والموضو!لمثعكل

إنه.-يماونص!ان.ألعدولعهذاكبجإكب"يخسى-كلرراقانون.تواعدأنير

.أبررصنمالءثىثبرتطآلةطفىمايةهالهنضاعقبتز.ءيررهسإب،

للاةنجآرو5591المجهوءةءناالىدةئةررالعدوللهة!رويةةبالةصبة

لهاالماليةالأدةوئقربىإ!نما:ةفياهدول!احقأططيهينلكل.نأذالإوثودبمصى

الائ!؟يئ.بةبالأم!بهذيكوالاصبمةخضالىوالطيمابرنأنلابدائه

فىالصبمام!..لظ"أنءلبالابح!!بلبين!قراطه-الضاصههق4دة,أأستوتدةا(:

تجساد!.لط-ازرق.ظوناذا)1(؟.:ا؟.ا،صبابا-دبمونيخن-أنأ!يةاتخ.!
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ظهر7ا:إ(2).ال!قبلىل!خرهعلوماببهنلم4كا!ما،اكا!اصفى!15

بأحدهماوجدااو(3)للاخر4هطوء!عقلمال!بةصأاة؟صا04عا(.بإطهطا

ار.بمبإذ!5(إالنطبةءدأخرينادأحدهماأتخقإذا4(01ولفئاكعىت!

بظإذأ61(فأ!ثرسهةةالحإسإسببهاءولههو-مالشرفههي!4؟ةءر!اأ!

ألغإلبةط!وطالترضا.برونأو5للاخرهعلوهةنيهرحمةالى،!ببينأسد

.الزوأجأدددا،ول!*وة،صظلجتش

الاتهصاطدىأ!رل4هثسوصيرقرفىألاسبابب!ذ.الإصترضادويكن

ألاو!ذكس.

بالنعبة5591جمؤ!.هنا2ادادةنصع!فصاكالهبالالارظىني.أها!8.."

ئلا-!قء-طىءير!بةعن!اظب!لإف!8أة!6با!-ي!ر!ؤذكسللآا-.

!بهعئىافيهـفيع!ا؟س!واذ!.لاكأ5همهـ.او!مهك!فا..!نأسثردأد:!كل

هذا.ا!ظ!لإيريااؤ+لأطباارا.نازوهههايرد!.أنف!يخطى..-ور

هىابئنلاا!أءا؟لمبىأهاالاخر-طاجه.لىاطدههقهغ-!آفي.لىصقفعلإ.ط.--

فقدنينللانجبليىبالدبةأها.أ!بةعن!ولهجوا.هنلخهالذ!!روص

كافببروتف!طبناحدطلىإذاأة!مثريغهنلعاثةالطدة

يكونفاافصيناث.الم!-لوروةهن؟!و!(ت!و!مممةلمج!!ة.!4-

تجه!"النا!!ب!.نتف!خ،.ألمبه-يا.اليهااءا.ول:بيناحملىهفكد؟دنح-ءبه

لاجييع!ر..

لىنهثزوعيةآلظ.وئوالى5لىهذ.؟ئصرصآععيسماذبألشهؤ!-أ.ت9.-

أتإكالمشعزوعجمراطولىأ!4هألههإرا.1ترئبوالمبرربعؤإفرا!بةعن

!رفينهنجماكلأم؟النزياعلبهش!إثر،3يو!ة!أزغالناجة5.ض!ائصم!ةء

حاالخلأ+ني!!بةبادامز،!ضاة-ه!الإلزا1جمذ...انيرلمب!تيلأبئإ!األغوجمبم-
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روبذي!بم.أا!(بق!فيإطر!قىئيبنةي!رثك!ومن!صيائايذ.؟ممقلا

!ءإظ!قيهابميعدلىالذى!فتهثول!آئاإ!إرودىإ!ورر.صافنئكل

..ا!فئ!إيقكلبه!وازأ.-وأ-ئولا!نذالمثشجزا...!ةله!"لردمبثرو!هبربر

؟.فىظقظلاعيأخرىومب!ارة.ئهذاالهدولىإممببضررهنلحقه!االاض

(.r)إ،ص4دتولباواةع

عن"الىصعكالةابعدمايثوليفحرألطيمكنألرأممطء-ذاأنولاضمد

ألنه"!لة44هاوأ"رأىصررشالاء2..قيحم!تجا..طفوباالتإم!""ءردولنه!به

.امشؤضيذ/1أنذلكي!*.بضرأنه.،ارفىابم.ئمام!ياآعلئللمالاروغاظربز

!نرء".يضفي،.."هيئظه.قن!بذالا!جإاه!قلىنمئظرأقبزضةلجر-جمق

بئبماوذكه"يمنانلاود)فىرvفىببئ!هلوويقو!الصفي!وأ!!امة

فىذببئ*الا!لإردى!إوالىالمرفىا-شدادب!عضظ،!قفيلالصلو!فى

.؟3!نهـوم..كرر:اعىاافئ.--موباكيالزإ،.بابجا-اووفينمبطشالى!وغنةطظلى

/..-...)3للاصي!ينباالس!،-!بنيماأنظ-اكب!أنو-لذلم!

لى4م!.ال!ب

انضى601!!ءهة

!!هسألةحةفىدمنأكاللئص.ئصقجمينأن!ا.وةيب!يةلمصراالة*فىع!4اط-1.ء14

الطارتوفيقالناصرعبد:أرب،08س،1،ادابئإر"جأ:تهشه!حاضق(10

هادءهاو.2!ص،ق!اءاله.بعلمرا

"ن!والقدهذاجمأالبهشوكرب.لازمغيرءقدا!علبةانالىافا)بذءبالهقةو)2(

هنوقتفىأ،،تحللأناطياههلىامأءيخأفىالدتأمنءررز907المادةقييرحبثضدالعأمين

26101س،أ!اةثءحأرا،الأيىيوطىن!سا.روت)بئر3تاباتطارالهأيخأ-هقدمن

83-011ص،السابقالرجم،ي!اغوسمبرالمهتءذافى131
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!ة؟اهأفى.ضتئثذيبدوة؟Aكاألمضأنغيرةياالمز."وا.لهدافىاطقتثؤ!

ممهفة-لهةواصئظرةع!لىنالنسا.!قرئهماةيقالتو"بخه؟نفييرهوف!.هتغا

هعا.كانزا"تجعلاى؟نتاأقصاء؟علامأونقاءق3Iالمادة.القاة!بلأثبلى

ص.ت4ال!كحضهالاعؤألى

المتبويض:مع!ألة

كلا!ادلولية:اش"ارافىخ!"ر!ى!ىباقصفيظئههـة؟-وأأ..

وفقنما.هنعاءلنهاهبد!تقرعلىدال!إةذافىوائتهنرت.4ص!هعثولعةالطبة

رهـضئب.ألا!ة4ا.أ-ثواثهكه-ات؟نمطووث،إعالإلأ."الة!يراكولعةلاءكانم

هقءأفص،يهسمةوجبأنيم!نقيم!لجأاجمتفىلةال!دواعةبازه!يفىاكأاالمحاكة

05؟هسكلأأحزىفيللاؤهتهة!دممؤنءالع!ولابئ4أخواافهإمو!لمحترعلع!

يمةة.41-!فتبقدء.ةالاصلاطرت%دفيأوهادى.ضزوفيهبئرثاهاإضهلإ.ا؟.

"لضنه..!ةبه.االالإفتا*ط؟ا!أن5()929011سة--هبرد41لىاتادراح!يانى

عنهي!دلانء:3،ةإكلنالهبراء!ةأ-دهه!،لاازواجهـااوءدوءذه.الزواج

؟ءلىنلالتعاةديت!وأفرأنال!مدذا5فىءبوأ؟4:صهأ"عهشاءوتتأىفى

ادالاثحوناوءد.ألمجتاخ0شثونافئا!قظرا.نج!ؤاإزسالم،4ء!اةسفى4الهر

عهوالعدولأالوءد.بلأزواج؟ناداولكر.يقهوبالةهلادااطرفين1أءككان

اسظلا،عنهما-تقلةأترىأ!الهة2!لازآدف!دولوءدمجردأنهماباعتبار

ن!ونؤأنهاينالمهؤاعلبأ-دأدبباأوهادتامررأةأطةتق!الاة"الهذ.وكافت

11ص1في،.ةء!ةئواظإاعداالربرءوء"ا!أ).، A

-.84ندة،9،6!ص،

،11!
-ء0103،صدبة
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ب؟!أ..-

.-"!بىذأبخ-تبب.فى-.إنماأمهاصعلىوث!إب!،هنهوتد!بنعلى00"ئضينهسصبة
-"!ئه....ة..

ز،....؟!ة،المضمبئهو!ةضيارةأفما.ليالمجودالعدؤلي.ببنالطزائئي

.فىء!إق!:.أ!المطلع!ص!ك!رلماجبهةاتهأكألحهكى،.1فالمو.وهدا3مه

لائولئيأ9!ي.المعسمذ-يخرإلىكذيلىاهت!اأوإلإسلاههزايعةإنفرينالهاضة

فيمإدتعوألصدكله!هلئعذبجهداى)1(0691!مئةإلأأبر28واد؟4إتضاجمد

فئا5كولج!بأدأ،ية:التقميرلم!مي!هـلبقائ!أضرتهوأ"رانأطط"4ءنإي!لهوليإصهيبب؟

*!.ب،صس

في5ءوهدى،loئاإصههلال!ص!"وءعمهقثه،ئهادإفىخاطئهأ!اللازشهفىAال!ووذ

:.*ا،؟،...+...013؟ممأ-ص.....رو..،كل

يايغظدأكأنالأخر"روو!أدألىأوهادى.ضرر4عهقيجوأنالطره!ن،!

،4ابإ-ةممهغجم!ي!قها.لىبهرنلةهرخف!اإ.قفباهأقابم9ئبماافعبماإ!ن..ءخا،لجبم

05،/0--.-.-.،ة-..ء.--.!!

ظمبحمثة،8عموغفبمإهابببمإ.ووببمافخ؟لىهيدثم1:إطإعقائهتج!4ةب2هاووعلآ

؟يراءةير!تط،حعائهطلهالهفىنجصبيبها4انجها!ؤميأنلرفضه4فيالد.-علببهءإل

أول؟ءء...*،جخث...!.؟ش.ت..

ور.لهت،قضبهممعوغلهليسأمفاطاءدولا،السبحط!لهذأالطفيءدول4المحكل

لمهقي..ا46"!ا؟،..--طت.....-ث

لأكأالئخو!-هذاأهدولاسهبطركان"إض"وبالةغلإلماللمطعونأطععايه

هطالمعنوغاءعلقتظأعئبمامهيينفي5د"لىكأضاظكأءأئعنومجرذأتة-،ثىأفيئعدولى

!-اهـطة.ت"ةةس!.ث!!ؤع!6فهاالميطعتزنقهىاذ؟شناللا"ى!-طا!مةئذ.نجون

ه.ة.ءء-ئ!ث،

ضغو؟الئخؤهذاصككإفىالأ"وشس!4هنزءوةهـالمح!أناروئد-2011

ا.شس70؟هجمتهةفيكبيرة

أ!هةأتحبارإناةصش.لباابص!-ءوةفئةسيرالىرأىدبةة-له

ووظبفتهاال!ة4طيههعياةى،ةالزوأج،ةفىاها11!"شىء:ى،اةاا"ني5إا!د

ءلا،

)1(
ا211لم09/11كانة

-21"؟لأبط37بى،ونبهاقاةة8الما،!ءهوعه
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ا! أ!ع!.ت!ا

05اثس!إ.!ثرفيفىالا!.علثئلأولمابخم!وأ!فيهألمحاحربئنم!ة

.!أقيميبهنلا.!ا:لإلأاهلأ!أ!ق!"رظ.ة!ممونط!لايمكر4،فيءفهك

ايى-.اإلمحارةأالماوواالنحشصققها.!ئر.الئى01أظ!ةر*01؟لاهن.؟بئنأزة!بمالمجو

صرو9ائئؤ!دا.ؤعيأ9(نمأالانمالعط6هنهمادا!.؟انجيند؟.الثعؤ!إ!ين!

ةأئتاخعثبم!ن!ئالمالننلة!عازة.غلأألانهالطفنأثعؤ8إ!لأهن!ؤه!ثأ

!راالفحانمء؟انلاضةالأسدشةح،ثراخيماضت!نجغاد"أتنآش!فئقمصهاقلأول!

بقلتة.ئخق.عفد*-لأهبةيةآلننرأء؟تم!الأطآ!ألأبزدىفي؟لمام

3كليد%!ئي11!قاثثاعغاأع!-ءقآ.شفت-كشنزثا6،ء"سبماكرنمكأث!حر?خ!!ة

فىةت!!لم.ةا!تث!فة9ضنبغت،أة-لض4عالاهبئ!زا!ألمكلزا!علإ؟لملأض!ت

!ء..-105،11ة.ث-

.!رهية.اننأذهألمكيدهيرلاال!6ىطةإ.اأئانى.ل!كقلخكة.!فئثهاتر!جم!

؟!..ميء.-.:414سب

هعتأئلىفئأصآفيخثصإضىلىالئى5591لم!ئه462.رلمكانؤلا-هنبظنث

،-مى/.....لم

01*ص!

هبنتؤحعد.ئمآهاسبم؟ولا!.وجمهر4يذأدالعثرإ!أثبي!ةالإبصإلي

كآئونبيهاثهـ؟لب!ئلبنأ!اطئعت!لهالدانآلهءانثذه.ءالىخع!الل.وكا

وفتأوالمحطد.النتنىع!4بهتضتبمائنممطوااخةلأف!ييبصر.إلنبة

وا،طضديةثبرليةبر.ملالاعنهافالعد،لىولذلد.تالانشبزأناءلهذا

.)12بةتضولبةث.فيفى

!منطعمنب.!

،المجاوثولقالهاصرعبد،بدةاوما124ض،ثالىاا!لرحع،لرجترفإتنم،أ

.."شإباي-؟ا!يما

:تها.رها،91"ص،!تايعماأوبع،ففاكوصيم81(
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ا-هه!ا!ا

كل6؟..العفلأاة:الإكلحوأ!يأةسا.م!روجضبةا3ت!طافيالزأثأ.إدز6بهئأوإذ

لجضض!نن!وا!ت.؟!،ة+ش!قلةفو)فلهطش!نم!كلايابةادلئراثعرلاية

ءهةصزا!سةا!فأعررا!ل!ؤلآ!أنفىةمو!ىشاع!دونجردهن4اثيى

بخ!لىإعر+!ص!وفينهكأ:ه!هذ.!مسا!ة!فاء!آئهأكذ.!الثضاةهار!ك

-تة-!مان؟شا.لى.حلفة.:الاصئكأكأ!ألمهاتثمنبءأئئتطيااصالئمثركائت.ألح!بهما

ظلى".فيبمقى!ىمح!4تصاءير.لئبزلائكق،ذافوبفىبهرةردإل!

الإكيركلفسا"أنخبة..عنل.ع!كاسطلعىالانعاءئظأ!"يؤنهن301المأدة

بمزتر!ظم!-ألآ-نكرةه!الأ!اءئأس5م!قئصنذآو!ةالضية

.للابهووتجنفاه(.ادب!ة

!هز:ؤإا.ألهذآر،...لآ!ما

بر!.شنف!ةفي!لفاهرففا:أندا.ا:تخنذس!يبوالنةفىمح!4أقجمر.-131

ني!حؤاتأاهحماللءفبلاتتبرالمعائل"ذ.الطرأ!ء-.أ،أؤألمهر!!اتفا

ف!زإع"اء.فى"ذذصرا-ادشيةفرائحولأةاالن!عفع،ل!!مه

!،ا-؟ءبهقظبى!.ابخىل!ئىألفائونءولإ؟1واب.الماثالة!زبةاوولت

شير؟ا.اةخداانأضبرت-أ!ةضه.ناتهمإ!فىعن!ر.بمرفيينانالصزكيم

عليها.!ئوفطألببن.ضبروطههنولاالزواجاركانصإليسنظلانهاافيهء:ل!

الاالةولثخجبةهائلي.الا-واكهنلائشبرابئاأقأواضمح.ؤهن)12ص!

،6،1ص،ال!عابقالمرجعرشاتوإقحسين:ون11()1

.،/؟!ي8قي.،-.7،من،ةيةتو،الهأءدكلالمباءة.ءمو،ء3691لم01لم2،شأة()-2

اعنبإرورنظركذاكوا،921بفد،807ص،قةال!اا-بىوعة،009،639لم4.8ننول

ا!فب!خان!فى،-لىدافط،باعةأو-سبااططه،-ئتبماةبر-ماعقودمنع!داالعثعب!

ا؟،...نج!!081،قياضاإوتان!4-.،؟ا9لم.،61"ا42/9ةحن:اصبباأفعداابؤدىلا
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