
 حنى ههاراخ الىفاق تني السوجني
 هىاصفاخ اِسرج الٌاجحح

 لطٍفح النٌذري هذٌرج هرمس الطفىلح واِهىهح. د

جألٍْز يف جإلْالَ ِىوز وْىٓ وٌضبس وضىحفً جؾطّحهٍ وضىجطً ٔفٍٓ و٘ى أَؼح ُِػحق غٍُق 
 :ضطظف جألٍْز جٌٕحؾكس ذحٌوىَى ِٓ جٌظفحش ِٕهح. جيّن ؿٍفٌن وٍ َىىٔح لٍز هٌن

ْٓكُىٕوىج  }. طٍجَ جدلطرحوي وجٌٍضبس جٌفُحػسجالق .1 ََْوجؾًح ٌَِّط ُْ َأ ُِٓى ْٓ َأُٔف ِّ ْْ َنٍََك ٌَُىُ  ِٗ َأ ْٓ آََحِض ِِ َو
 َْ ٍوو ٍَ َََطَفىَّ َّ ِفٍ يٌََِه ََِحٍش ٌَِّمْى ًَّس ِئ ٌَْق ََّىوًَّز َو ًَ َذَُُْٕىُ   (.11: جٌٍوَ) {ِئٌََُْهح َوَؾَو

ُْ }: لحي ضوحىل. ٍجحلىجٌ جإلجيحيب وجٌطشحوٌ جدلٓطّ .1 ٘و ٍو ِْ ِوىج جٌظٍََّحَز َوَأ ُْ َوَأَلح ٍَذِِّه َْْطَؿحذوىج ٌِ َٓ ج ًَِ َوجٌَّ
َْ ُْ َوِٕفُمى ٘و ََْلَٕح ٌَ َّّح  ِِ ُْ َو ٌَي َذَُْٕهو  (.88: جٌشىٌي) {شوى

َِٓ َََطَوكىَّ  "لحي ضوحىل يف ذىجَس ْىٌز جٌـالق . ضمىي جهلل وجٌطمُى حبىووٖ  .8 ِٗ َو َوِضٍَْه قوىوووو جٌَّ
ًٍِْجقو َٗ َوْكِىُظ َذْوَى يٌََِه َأ ًَّ جٌَّ ٌٌِ ٌََو ٗو ٌَح َضْى َٓ َُ َْٔف ِٗ َفَمْى َكٍَ  ".ىووَو جٌَّ

ُْ "وٌو يف جحلىَع جٌشٍَف  .وجٌطمُى ذحٌىجؾرحش وجحلمىق ربًّ جدلٓثىٌُس .4 ٌَجٍم َوُوٍُُّى  ُْ ُوٍُُّى
ٌَِهَُّ  ْٓ ُْٓثىٌي َه َِ ٌَجٍم َو َو  َِح ِٗ جإل ٌَِهَُِّط  ْٓ ُْٓثىٌي َه َِ  ْٓ ُْٓثىٌي َهك َِ ٘وَى  ِٗ َو ٍِْ٘ ٌَجٍم ِفٍ َأ  ًُ ٍَّؾو ِٗ َوجٌ ِط

ٌَِهَُِّطَهح  ْٓ ُْٓثىٌٌَس َه َِ ََْوِؾَهح َو ٌَجِهٌَُس ِفٍ َذُِْص  ٍَْأُز  َّ ِٗ َوجٌْ   (.ٌوجٖ جٌرهحٌٌ) "ٌَِهَُِّط

ِٗ طكًٍ جهلل هٍُكٗ   : وٓ َهحِتَشَس، َلحٌَْصجالضظحف ذحخلًنَس وقٓٓ جدلوحشٍز ف .5 ْوىُي جٌٍّ لحَي ٌ
ُْ أل: "ٍُوْ ٍوُو ِٗ، َوَأَٔح َنُْ ٍِْ٘ ُْ أَل ٍوُو ُْ َنُْ ٍوُو جخَلُْكٍو  "ووٌو يف جدلػً( ٌوجٖ جٌطًٌٍِ) "ٍٍَِ٘نُْ

ِٗ ُْ ِذ َِح َُّ ْْ َؿحَي جٌ وِٓ ِمطؼُحش قٓٓ جدلوحشٍز جٌطٍـف ذحٌمىي وجٌفوً وْكوس   ".َأْذَمً َوِئ
 .جٌظىٌ وجدلىجٌز وجدلُجـ وجٌظّّ وجٌشىٍ

مل فحًٌٓنز جٌٕرىَس ضشهى هًٍ أْ أٍْضٗ وحٔص ضوُش جٌوٍُ آٔكح   شلحٌْس آوجخ جدلطوٍُ وجٌوح .6
 .جًٌٍُ وأؿٍجف جٌٕهحٌ

َّٓ }لحي ضوحىل . جاللطىج  هبىٌ جٌٕيب طًٍ جهلل هٍُٗ وٍُْ ٌََٕٓس ٌِّ َْْىٌز َق ِٗ ُأ ْوىِي جٌَّ ٌَ ُْ ِفٍ  َْ ٌَُى ٌََمْى َوح
َٗ َو ٍَ جٌَّ ٍَ َوَيَو ََ جِِن َٗ َوجٌَُْْى ٍْؾوى جٌَّ ََ َْ وضًوٍ وطد جًٌٓنز ذحْطفحػس (. 11:  جألقُجخ) {ِػًنًج َوح

أٔٗ وحْ وجتُ جًٌوٍ ٌُوؾطٗ فٍ جًٌٓنز جٌٕرىَس فويف قٓٓ جدلوحشٍز وجٌىفح  طىٌ جٌىفح  ذٌن جٌُوؾٌن 
ؾح ش هؿىَ ئىل ٌْىي جهلل طًٍ جهلل هٍُٗ : "هٓ هحتشس ٌػٍ جهلل ضوحىل هٕهح لحٌصو... نىجيس 

. ىُ وُف وٕطُ ذوىٔح، لحٌص خبًن ذأيب أٔص وأٍِ َح ٌْىي جهللوُف أٔطُ وُف قحٌ: وٍُْ فمحي
َح هحتشس ئهنح وحٔص ضأضُٕح : فٍّح نٍؾص لٍص َح ٌْىي جهلل ضمرً هًٍ ًٖ٘ جٌوؿىَ ً٘ج جإللرحي فمحي

وهًٍ ِػً ًٖ٘ جٌشّحتً جٌىٍميس َظرف ججملطّن وحٌرُٕحْ  ."َِحْ نىجيس وئْ قٓٓ جٌوهى ِٓ جإلميحْ
 ئىليذف شحز مث لـوهح أهؼح  مث ذوػهح  أٔٗهٓ ذٍٖ طًٍ جهلل هٍُٗ وٍُْ ذُوؾطٗ و. جٌىجقى يف سبحْىٗ
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ٌغُ أْ نىجيس َجٌص جٌىؾىو وٌىٕٗ جٌىفح  ذال  ٌوهى٘حجقفق  ِٓ ذحخ طىجتك نىجيس أٌ أطىلحتهح
 ئيج وحْ ً٘ج وفح  جٌٕيب طًٍ جهلل هٍُٗ وٍُْ ِن نىجيس ذوى وفحهتح فىُف وحْ ذلح يف قُحهتح؟. قىوو

 عذ السواجاحلة ت

ٌىحضد جٌفٍٍٔٓ ذٍٔحٌوَٓ وٌ ْٓ َمىي ج. جحلد ْوحوز وجٌٓوحوز ضٕرن ِٓ جٌمٍد 
وَمكىي ضكىِّ    "ئْ جٌٓوحوز َٕرىم َطفؿٍ ِٓ جٌمٍد، ال غُع َهـً ِٓ جٌّٓح "ذًُن 

 ". ضمىي جهلل جٌٓوحوز ئال هٓ ؿٍَك ْرًُ ٌطكمُك ال ("َ 1174ش )جألوىَين 
ئىل  ج إٓٔٓحٖ وطحقرٕحٖ وْحٍِٔحٖ جٔـٍمٕح َمُٕحئيحلمُمس يجضٗ شٍ   وِوٍفس جإلٔٓحْ

حإلٔٓحْ جدلٍُ حبمُمس ف ؛وئىل جٌمىٌز هًٍ ِوٍفس جِنٍَٓ وجٌطوحَش ِوهُ, ـ وجٌٓوحوزجٌٕؿح
, َىىْ وجتّح لحوٌج هًٍ نٍك فٍص جحلُحز جدلٕحْرس ٌٕفٓٗ -جدلٍُثس ذحجلىجٍ٘ جٌٕفُٓس  -يجضٗ 

  .وَىىْ أوػٍ ئجيحذُس يف جٌطوحًِ ِن جِنٍَٓ
وً ئٔٓحْ هحمل ٌىقىٖ ولٍىخ جٌٕٓح  ربًّ ِشحهٍ فُحػس ووًٌه جٌٍؾحي وٌىكً  

جحلد وٍّس َطٍفق هبح وً ئٔٓحْ ْىج  جٌٍؾً أَ جدلكٍأز  . ؿٍَمطٗ يف جٌطورًن وئكهحٌ جٌىو
ْ جٌٍؾً حيد شأٔٗ شأْ جدلٍأز وٌىٓ أقُحٔح ضشىً ذوغ جٌوحوجش وجٌطمحٌُكى  ىٍٕح ضلد ئف

ف جٌٍؾً ذأْ قرٗ ػثًُ وجدلٍأز قرهح ورًن أو جٌوىكّ  وجألهٍجف ٔفُٓحش جألؾُحي فطظ
لى ال صلُكى  . وٌىٓ وٍٕح ذشٍ ومنطٍه ضٍه جدلشحهٍ لى ضُوجو أقُحٔح ولى ضٕمض قُٕح آنٍ

أقُحٔح ؿٍجتك ئكهحٌ جحلد ذظىٌز طكُكس ولى ال صلى جٌىٍّكحش جدلٕحْكرس ٌىطكف    
ِٓ ٔـحق جٌىٍّحش أقحُْٕٓح فطغُد جألقٍف وال ضٓوفٕح جٌرالغس وٌىٓ ٌغس جحلد أوْن 

 .وجٌورحٌجش فهٍ ٌغس هحدلُس وفـٍَس يجش ٌِىَ ووالالش وِؼحٌِن ِطؿىوز ال ْمف ذلح
ئْ جحلد ذىً أوطحفٗ وِوحُٔٗ ٘ى ضىجفك ذٌن جألنال ، وئنالص يف جٌوـكح  ، وشكىٍ يف   

  .جٌٍٓج  ، وطّّ يف جٌؼٍج 
َُى ِٓ جٌطؼكُحش وذكًي  َىطشف جٌُوؾحْ يف ذبٍذطهّح جٌوٍُّس أْ جحلُحز جٌىجلوُس ضطـٍد جدل

وجخلّّز جٌوٍُّس ضَُى جحملركس وضوّكك   . ِطىجطً ٌفهُ جٌـٍف جِنٍ ولرىٌٗ وجٌطىُف جإلجيحيب ِوٗ
ججلًوٌ وذىجَس وً ِشٍوم ضىىْ جِِحي ورًنز وجخلّّجش لٍٍُس ولى زبطٍف جدلمحَُّ وٌىٕكهح ال  

مل ٍَ ٌٍّطكحذٌن "كُف ضطٕحلغ فححلد جٌوًٌٌ جٌوفُف َّٕى وَُوٍ٘ ِن جٌُوجؼ ويف جحلىَع جٌظ
 ". ِػً جٌٕىحـ

ئْ جٌـُش جيوً لٍس ِٓ جٌشرحخ َطظىٌوْ جحلد هًٍ أٔٗ جٔفوحي ؤُهس ٌٍطمرُكً وجٌوٕكحق   
وٌىٓ جحلمُمس أمشً وأوًّ ئي أْ جحلد ِٓثىٌُس وهـح  ووفكح   ... وهشك ٌٍؿٓى وجًٌٍز جدلحوَس
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جش جٌىُٔىَكس وجقكس ٌٍطٓكحِف    جٌُوجؼ ٌغُ وً جدلىىٌ. وذٕح  وضىجفك يف ٌغس جحلىجٌ وجدلوحَشس 
هفس وػكىجذؾ وآوجخ وجحلكد   أَؼح وجحلد . وههى هًٍ ضىىَٓ أٍْز طححلسوِٓحقس ٌٍّٕى 

 .وَطغًي ِٓ ٌقُمٗ َٓطٍَُ جٌُوجؼ وَرىأ يف ٌقحذٗ
ئْ فطٍز جٌُوجؼ فطٍز ئهؿحخ وذىجَس ربًّ ِٓثىٌُس وقظٍُس ٘حتٍس ِٓ جألقالَ ضفُغ هٍكً  

هس جدلىوز وجٌٍضبس وجٌٓىٓ وال ذى أْ هتد ٌَحـ جدلظكحهد  جٌٕفىِ ويف ْفُٕس جٌُوجؼ ضوٍى أشٍ
وضطمٍد جدلشحهٍ وٌىٓ جدلُػحق جٌغٍُق ذٌن جٌُوؾٌن أهلُ ِٓ وً جٌطكىَحش وجحلد طّحَ جألِحْ 

 .ٌٍُوؾٌن
َطؿحوَ هكٓ ٕ٘حضكٗ   ... جٌُوجؼ ِىٌْس ٌٍّكرٌن فُهح ٔطوٍُ صبُوح أْ جحملد دلٓ حيد ِـُن  

 :غً وال َٓطرى وٌمى طىق أًِن جٌشوٍج  هٕىِح لحيوَطفحىن يف جٌىفح  حبمٗ فال َـ
ٗو َوجدَلوحُِٔح ٌَ       َوِئْ َأوَػٍوج َأوطحَف  َوِح جحُلدُّ ِئال ؿحَهٌس َوَضؿحوو

وجحلد ذوى يٌه وٍٗ ٌفك يف جٌطوحًِ ؤرً يف جالنطالف فاْ ِوحجلس جألِىٌ ذحٌٍفك ْرًُ جٌطىجفك 
 .أذىج، وجٌىهُى ال َٕفن أقىًج يف جحلُحز جٌُوؾُس جٌىٍميس فحٌطهىَى ال جيىٌ

 .ال َأفً وصلُ شىق ال ًَذًيف قمُمطٗ وجحلد 
 :جٌشحهٍ جٌٓىوجين جذلحوٌ آوَ لحي

 ًٖ٘ جٌىُٔح وطحخ أٔص فُٗ جٌفىٍ 
 ًٖ٘ جٌىُٔح وطحي أٔص فُهح جٌوٍّ

 هُىْ أٔص فُهح جٌرظٍ  ًٖ٘ جٌىُٔح      
 ًٖ٘ جٌىُٔح مسح  أٔص فُهح جٌمٍّ

 سبٍىٗ ذٌن َىَه جٌُه فغىئ فحٌقُ جٌمٍد جًٌٌ َهفى

 ٔأًْ هًٍ ِحع ضىىل ًٕٔٓ فال جوغى ،و كال جضأضٍك ججلٕس أهنحٌ جوغى

 ٌُّ ئال ٌٍكحػٍ جٌُجٍ٘ ضلُح جوغى ،ّٔٓى فال ٔوٍف ٌٍغُد زلال جوغى

 ئمنح جحلحػٍ أقًٍ ج، لى َىىْ جٌغُد قٍى

 أٌمحن جأغى
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 ههاراخ زوجٍح
ْوىُي َلحَي. ّس جٌطىَٓ وهالِس ٌٍطكؼٍوًٌُ هلوجٌٍؾً ئْ جٌٍلٍ يف ِوحٍِس جدلٍأز  - جهلِل ٌَ

ِٗ جهلل َطًَّ َُ َهٍَُْ ََّْ ٌٌ: "-َو ٗو ِوََٕح ًِ ِفٍ َأَْٔفْمَط ِٗ، َِْرُ ٌٌ جٌٍّ ٗو َوِوََٕح ٌٌ ٌََلَرٍس، ِفٍ َأَْٔفْمَط ِٗ َضَظىَّْلَص َوِوَٕح ًَ ِذ  َهٍَ
ِْٓىٌٍن، ِِ ٌٌ ٗو َوِوََٕح ًَ َأَْٔفْمَط ٍَِْ٘ه، َهٍَ ّوَه َأ ًٌِ َأْؾًٍج حَأْهَل ٗو جٌَّ ًَ َأَْٔفْمَط ٍَِْ٘ه َهٍَ  (.ٌوجٖ ٍُِٓ) ."َأ

ٌٍكُحز جٌُوؾُس ِهحٌجش ضٓطكك جدلًجوٍز وذٓؾ جٌمىي فُهح، فحٌُوجؼ ِٓ آَحش جهلل ججلٍٍُكس  
. وذبىَى جحلىَع هٓ ًٖ٘ جٌٕوّس جٌولُّس وٍُْس ٌطهًَد جٌٕفّ، وئهّحي جٌومً، وضُّٕس ججملطّكن 

ٍَِها َوَجَعَل َتٍِنٌَُنن هونَىدوًج    َِ َأْى َخَلَك َلُنن هِِّي َأًُفِسُنِنَوِهِي آٌَاِت "لحي ضوحىل  َأِزَواجًا لَِّتِسُنٌُىا ِإَل
ْ وٍّس جٌُوؾٌن ضإوكى  ئ(. 11 اآلير  الروم  ) "ِإىَّ ِفً َرِلَل َلآٌَاٍخ لَِّقِىٍم ٌََتَفنَُّروَى َوَرِحَوًح

جٌطالََ وجدلشحٌوس ذٌن شمٌن ال َٓطغىن وجقى ِٕهّح هٓ جِنٍ فحٌّّوس يف جٌُوؼ وجٌُوؾس ووٍّح 
َهِي َعِوَل َصاِلحًا "َجو جالضفحق، قظً جٌىفحق وطٍكص جٌٍفمس، وؿحذص جحلُحز ٌمىي جحلك ْركحٔٗ 

َُُى ُهِؤِهٌي َُ  هِّي َرَمٍر َأِو ُأًَثى َو ُُن ِتَؤِحَسِي َهاَفَلٌُِحٌٍٍَِو " َماًُىْا ٌَِعَوُلىَى َحٍَاًج َطٍَِّثًح َوَلٌَِجِسٌٌَوُهِن َأِجَر
 . (97اآلي   النحل)

ئْ جٌىحضرٌن هٓ جٌطىجفك ذٌن جٌُوؾٌن أْهرىج يف جحلىَع هٓ ضفوًُ جٌطىجفك ججلٍٕٓ و٘ى 
٘حَ ذال شه، وٕ٘حن ضىجفك غمحيف وجٔٓؿحَ فىٌٍ ال َمً أمهُس هٓ ْحتٍ ججلىجٔد فكاْ   أٍِ

ًٌز جٌطوٍُ وجٌطوٍُُ وجنً ٔـحق جألٍْز ًٌز هلُّس ضلطحؼ ئٌُهح يف وً ٍِجقً جٌوٍّ ٌٕوكٍف  
ؤٓطػٍّ جٌمحُْ جدلشطٍن وّح ٔىٌن ِٓحقحش جالنطالف فٕكطٍَ جٌطُُّ وجٌىً َوًّ هٍكً  

ٌمى وطرص يف ٌْحٌيت جٌىوطىٌجٖ هٓ أمهُس هاللكس جٌوكحمل   . ٌ شٍَىٗشحوٍطٗ وِٕهحؾٗ ٌُػٍ
وجدلطوٍُ وجنً ِٕلىِس جألٍْز ِٓ ِٕلىٌ جٌفىٍ جٌطٍذىٌ جإلْالٍِ مث وجطٍص جٌىطحذس هكٓ  
آفحق جدلطوس جٌػمحفُس يف ِٕحْرحش هىَىز ألٔين أهطمى أْ جدلوٍفس ٔوّس ضوَُ قُحضٕح وسبى٘ح ذحٌؼُح  

 . جٌىغُمس وَمىٌ جٌواللحش جحلُّّس ذٌن شٍَىٍ جحلُحزفحٌوٍُ ٔىٌ َوّك جٌظالش 

ئال ذطىجػن جٌكٕفّ حبػكح هكٓ     جٌِىتحَ غحَس َـّف ئٌُهح وً ِٓ جٌُوؾٌن وال حيظً جٌِىفحقو
جٌظىجخ وجخلؼىم ٌٗ ووْ ضٍوو، ويف ً٘ج جدلمحي زلحوٌس ٌطٍّّ ذوغ جٌوىجًِ جدلٓحهىز هًٍ ربمُكك  

 :جدلَُى ِٓ جٌطىجفك ذٌن جٌُوؾٌن
ضٓطٍَُ جدلىوز وجٌٍضبس وجٌٓكىٓ   –ٌغُ وً ربىَحهتح  -ذأْ جحلُحز جٌُوؾُس  جإلميحْ .1

ووٍهح ِىىٔحش أْحُْس ٌٍٓوحوز جٌُوؾُس وميىٓ جٌطفىٍ فُهح، وجٌطىطكً ئٌُهكح ،   
ال ضىؾى هحتٍس ال ضٓطـُن . وجٌطىٌخ هٍُهح ، وجْطؿال  قمُمطهح ذحٌطوٍُ وجدلّحٌْس 

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=406
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=278
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ٌفىٌٍ وجالؾطّحهٍ وٌىُ ٕ٘حن هىجتً ال أْ ربمك جحلى جألوىن ِٓ جٌىفحق جٌٕفٍٓ وج
 .ضٍَى أْ ضرًي جألْرحخ أو ال ضوٍف وُف ربمك جأل٘ىجف

جٌركع هٓ ٔمحؽ جالضفحق وجْطىشحف ؾىجٔد جٌطشحذٗ ذٌن جٌُوؾٌن ِٓ أؾً ضُّٕطهح  .2
 .وجٌطّطن دبُجَح٘ح ِٓ أُ٘ جألِىٌ جٌيت ضٓطكك جٌوٕحَس جٌىجتّس إلجيحو أؾىج  جٌطؼحِٓ

جالجيحذُس لىال ووطحذس وجؾطٕحخ جٌّّرلس جٌٓكٍرُس ال ْكُّح يف أوي    ئْ جٔطمح  جٌورحٌجش .3
ئْ . جٌظرحـ وآنٍ جدلٓح  ِٓ أٔفن جٌـٍجتك جٌوٍُّس ٌٌُم أشؿحٌ جحملرس، وأَ٘حٌ جدلىوز

طفس جٌظالـ ضطؿٍٍ يف جٌطأين يف جنطُحٌ جألٌفحف وفكض جدلوحين ولكىميًح ؾكح  يف   
َْ َؾَُِّى جٌ وطف جٌظححلٌن أهنُ ٍَََِْٕطُمْى َّ َّح َوَْٕطَمً َأَؿحَِدو جٌػَّ َِ، َو   .َىاَل

ربىَى آٌُحش ضمٍض جٌشمحق وضإطً جٌىفحق وأْ ٍٔوٌ لظظح هٓ جٌٕؿحـ جألٌٍْ  .4
ووًٌه ال ذى أْ َطفكك  ... فٕٕحلشهح فٕىْن ٌؤَطٕح ؤػٌٍ نّّجضٕح فٕمطىٌ ذحٌٕحفن 

جٌُوؾحْ هًٍ ِوحجلس جدلشىالش ووْ طٍجل وئ٘حٔس ضَُى ٘ىز جٌشكمحق وضشكوً   
ضشٕؿحش هحؿفُس وِرحٌغحش ذالغُس ضلهٍ يف هرحٌجش ضٍغٍ جالجيحذُكحش، وربظكٍ   

وِٓ ؾهس فاْ ِوحجلس ِشكحوٍٕح  . جٌٍٓرُحش، وربٍ لؼحَح ُِٕٓس ال طٍس ذلح ذحٌُٕجم
أِحَ أؿفحٌٕح أو ألحٌذٕح ذـٍَمس ٍْرُس، ضىْن وجتٍز جٌؼٌٍ وضؼوف ُٔٓؿٕح جألٌٍْ، 

 .  جٌُوؾٌنوضإوٌ ئىل جدلَُى ِٓ جػـٍجخ جٌواللحش ذٌن

ال ميىٓ جٌطهٍض سبحِح ِٓ جٌطكىَحش ، وضىّٓ جحلىّس يف وُفُس جالْكطفحوز ِكٓ    .5
أنـحتٕح فٕمٍٍهح وضلًٌ ِٓ جٌىّّ وجإلمهحي وجإلطٍجٌ هًٍ جألنـح  ألهنح ِكٓ أشكى   
جِفحش جٌيت هتىؤح وال ميىٓ ِىجؾهطهح ئال ذٓالِس جٌظىٌ ولرىي جٌـكٍف جِنكٍ   

 . ح وحْوجٌركع جدلهٍض هٓ جٌظىجخ إَّٔ

ٌىَ جٌٕفّ ِمىَ هًٍ ٌىَ ؤمى جٌـٍف جِنٍ فححلىُُ َوٍكُ أْ جٌكٕفّ أِكحٌز     .6
 .ذحٌٓى ، ولحذٍس ًٌٌٍُ، ووجتّس جالقطُحؼ ٌٍٍّجؾوس

جذلٍوخ ِٓ جٌىجلن ْالـ جٌؼوُف جٌوحؾُ أِح ِىجؾهس جٌمىٌ وجٌطوحًِ ِوكٗ ذظكّّ    .7
 . وقٍُ وئهّحي همً

 . ج ِٓثىٌُحش أوػٍ ِٓ ؿحلطَٗمطؼٍ جٌٍفك يف جٌطوحًِ أْ ال ٔىٍف ؿٍفح وجقى .8

ضىجػكن  . ال ضطهً لٍجٌج ِطٍٓهح وأٔص غحػد فطؼُن ٔوّس ال ضٓطـُن ٌو٘ح أذكىج  .9
وػن ٔفٓه ِىحْ شٍَىه وٍ ضشوٍ دبشحهٍٖ وضمىٌ ِىجلفٗ فال ضٓفٗ أو ضٕٓف 

َمكىي أقكى   . جٌِج  وٌىٓ جفهُ وجْأي ولىٌ مث هّّ هٓ وؾهس ٔلٍن دبىػىهُس
 قً جألَِحش ذأٔٗ ال َفٍع ٌأَكٗ وٌكى وكحْ    جألَوجؼ و٘ى ٍَهض ٍْ صلحقٗ يف
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طكُكح وٌىٕٗ َوُى جٌٕفىِ ئىل ٘ىوتهح مث َوٍع وً ِٕهّح ٌأَٗ وغحٌرح ِح َطمكىَ  
 .جدلمظٍ ذحالهطًجٌ ؿىجهُس

 :لحي جٌوٍؾٍ
أهلُ "ولحي جٌوٓمالين " وئيج غؼرص فىٓ ولىٌج وحكّح ٌٍغُق ضرظٍ ِح ضمىي وضّٓن"

هٕى سلحٌفس أٍِ ٍََىٖ فُكٍّٗ جٌىّّ هًٍ جٌغؼد،  ِح َٕشأ هٕٗ جٌغؼد جٌىّّ ٌىىٔٗ َمن
وَوٌن هًٍ ضكٍن   ...فحًٌٌ َطىجػن قىت ًَ٘د هٕٗ هُز جٌٕفّ ٍَُٓ ِٓ شٍ جٌغؼد

جٌغؼد جْطكؼحٌ ِح ؾح  يف ولُ جٌغُق ِٓ جٌفؼً، وِح ؾح  يف هحلرس شبٍز جٌغؼد ِٓ 
 (.ذطظٍف وجنطظحٌ" )جٌىهُى، وأْ َٓطوًُ ِٓ جٌشُـحْ، وأْ َطىػأ

جٌىهح  جٌظححل ذظفس ِٕطلّس فحدلٍ  لى َرًي وً جألْرحخ جٌىُٔىَكس   ِىجطٍس .11
: جدلحوَس جدلطحقس مث َغفً أو َطىحًْ هٓ جْطهىجَ ْالـ جدلكإِٓ وقظكٕٗ جألِكٌن   

َٓ  "ئْ شوحٌ جٌطىجفك ال َطكمك ئال ذىوجَ ضٍوَى ًٖ٘ جٌىٍّحش جٌٍجتوس . جٌىهح  ًَِ َوجٌَّك
ْٓ ِِ َْ٘د ٌََٕح  ٌَذََّٕح   َْ ََْو ََُمىٌُى ّوطَِّمٌَنَأ ٍْ ٍَْٕح ٌِ ٍٓ َوجْؾَو ٍََّز َأْهُو ََِّّحِضَٕح ُل َِحًِح جِؾَٕح َوُي  جٌفٍلحْ) "ِئ

ًٖ٘ جٌىٍّحش ربطىٌ هًٍ ِؼحٌِن ػهّس، وِفحُُ٘ ٘حِس ِٓ ِػكً  (. 74جَِس  ،
ًّن جألٌع، وجٌطّطن ذحخلًنجش، وئلٍجٌ ذأْ جٌمٍىخ جٌطفىٍ يف جأل٘ىجف جٌىّّي يف ضو

 . ذُى جهلل وقىٖ فهى وج٘د جٌٕوُ وِوُى٘ح ، وِرُى جٌٕمُ ولحٍ٘٘ح

ضظحخ جٌٕفّ ذحدلًٍ وجٌٓأَ فال ذى ِٓ ذبىَى جدلالؿفس ذٌن جٌُوؾٌن وجٌطفٕٓ  .11
يف ئونحي جٌٍٓوٌ هًٍ جٌمٍىخ وٍّح ْٕكص جٌفٍطس فحذلىجَح جٌٓكهُس، وجٌٍّٓكس   

 .وجٌورحٌجش جٌٍلُمس ذلح ْكٍ َٓطمٍ يف أهّحي جٌمٍىخ ئْ وحٔص طحولسجحلحُٔس، 

ٍََىٍٖ َوؾطٗ أذىًج اَل جٌُوؼ  .11 َِِْٕهح آَن  ٍَ ٌَِػ َِِْٕهح نوٍُمًح   َٖ ٍِ ْْ َو ووكًٌه   ِئ
ٍِجٌُوؾس ال ضىٍٖ َوؾهح أذىج  ْْ َو ٌَِػُ ٘صِئ َٗ نوٍُمًح  ٍَ صِِْٕ َٗ آَن وهًٍ ػى  ًٖ٘  ِِْٕ

 .أِػحذلح ضًٓن ًِٓنضٕح جألٍَْس وضظحقرهح ٔٓحتُ جٌٓوحوزجٌمحهىز جٌٕرىَس ججلٍٍُس و

ؾٍٓحش جدلظحٌقس ٍ٘ ؾٍٓحش َطفك جٌُوؾحْ هٍُهح ِٓ قكٌن ِنكٍ يف    .18
. ِىحْ ٘حوب ٌطمُُُ جدلًٓنز، وجٌطورًن هٓ جٌٍأٌ، وجٌطٕحلش يف جألِىٌ ذىً شكفحفُس 
 ًٖ٘ ججلٍٓس جحلىجٌَس يف غحَس جألمهُس ئيج وحٔص ِرُٕكس هٍكً وهكحتُ جٌطىجػكن،    

أهطمكى أْ ٘كًٖ   . وجالهطٍجف ذحٌطمظًن، ولرىي جالهطًجٌ، وجالْطٍشحو جدلشكطٍن 
ججلٍٓحش ال ضٕطهٍ فهٍ زلـحش ٌٍٍجقس وجٌطأًِ لى ضىٓ زلٍؾس وٌىٕهح ِٓ ٌكىجََ  

ججلٍٓس جحلىجٌَس ال َمظكى ِٕكهح   . جدلهحٌجش جحلُحضُس جٌيت ضٕلُ نـىجضٕح وضٓى جخلًٍ
حلُحز وؿٍجتكك جألوج  وجٌطوكرًن هكٓ    ضظُى جألنـح  ذً ضمُُُ ِىػىهٍ جملٍَحش ج

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=366
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ًٖ٘ ججلٍٓس ضشرٗ ٌقٍس وشكفُس  . جالجيحذُحش ٌطوَُُ٘ح وِٕحلشس جٌطكىَحش ٌطمٍُظهح
َظوى فُهح جٌُوؾحْ ئىل لّس ؾرً ٌٍطُٕٖ وٌىٍ َٕلٍ وً ِٕهّح ٔلٍز فحقظكس ئىل  
أْفً ججلرً ووُف أْ جألشُح  جٌىرًنز وجدلشىالش جٌؼحغـس يف وهُٕح وئقٓحْٕح لى 

جذلىف ِٓ ججلٍٓس جحلىجٌَكس  . رلٍو طغحتٍ ٔظٍ هًٍ ضىرًن٘ح وصلهً قمُمطهحضىىْ 
 .ضىىَٓ ٌؤي ؾىَىز ٍُِثس ذحٌطفحؤي وجٌطوح٘ى هًٍ ذًي جدلَُى ِٓ ججلهىو

ئْ جٌىفحق وًٌُ هًٍ طىق جدلُػحق ذٌن جٌُوؾٌن يف جٌٍٓج  ... هٌَُُ جٌُوؼ وهَُُيت جٌُوؾس 
ئْ جٌٓكوحوز جٌُوؾُكس رلح٘كىز    . ٌوػٍجش ِن ضظىَد ذلحوجٌؼٍج  وجٌىفحق وفح  َطٓن ٔـحلٗ ذمرىي ج

ِٓطٍّز وٍ٘ ْٕس قُحز ضطـٍد جٌطٓحِف وجٌطوحوْ وجدلٍجؾوس جٌظحولس دلشحهٍٔح وقٍوحضٕح وطىال حلُحز 
 .وٍميس

 
 اتنالٍح أحذ السوجني 

اتنالٍح أحذ السوجني على الطرف اَخر ُل ٌرجع ِسثاب ترتىٌح أم أهنا ًنى  هني   
سً وُل تستقٍن أسرج ٌتىامل فٍها زوج أو زوجح وٌترك أعثناهٍ  اًِاًٍح وهرض ًف

 على الطرف الُخر؟
كحٍ٘ز جالضىحٌُس وهىَ جٌطوحوْ فُّح ذٌن جٌُوؾٌن يف ضٍذُس جألذٕح  كحٍ٘ز نـًنز هًٍ 

جو جٌؼغؾ وضؼوف جألٍْز وججملطّن لى ال ضلهٍ هىجلرهح ئال ذوىز فطٍز ِٓ جٌُِٓ قُّٕح َُو
ألْ جدلٓثىٌُس ضمن هًٍ هكحتك   زبٍَؽ جٌٕش ربًّ أهرح  فال َٓطـُن أقى جٌـٍفٌن , جٌمىز

ُْ   "جٌىجٌىَٓ وّح لحي جٌٕيب طًٍ جهلل هٍُٗ وٍُْ يف جحلىَع جٌظكُف  ٌَجٍم َوُوٍُُّىك  ُْ ُوٍُُّى
ْ٘ ٌَجٍم َهًٍَ َأ  ًُ َّؾو ٌَجٍم َوجٌ ًِِنو  ِٗ َوجأَل ٌَِهَُِّط  ْٓ ُْٓثىٌي َه ََْوِؾَهح َِ ٌَجِهٌَُس َهًٍَ َذُِْص  ٍَْأُز  َّ ِٗ َوجٌْ ًِ َذُِْط

ِٗ ٌَِهَُِّط  ْٓ ُْٓثىٌي َه َِ  ُْ ٌَجٍم َوُوٍُُّى  ُْ ِٖ َفُىٍُُّى ِٓ ئْ جالضىحٌُس وهىَ جٌشوىٌ ذحدلٓثىٌُس  ".َووٌََِى
ضىػف  .قُحضٕح جألٍَْس وججملطّوُسٍْىوُحضٕح يف ِٓحقحش وػًنز ِٓ ذوغ ضى٘ىٌ أْرحخ 
 :حٌُس ذوغ جٌطىؾُهحش يف ِىػىم ِىجؾهس جالضىحٌُسجٌٕمحؽ جٌط

 ربىَى جأل٘ىجف جحلحٌُس وجدلٓطمرٍُس. 
 ٗضىََن جدلهحَ وجدلٓثىٌُحش جحملىوز ٌىً فٍو هًٍ قٓد ؿحلحضٗ وجنطُحٌجض. 
  ٍجٌٕلكٍز جٌفٍوَكس ئىل   جألٍْز ٍؼ زبضشؿُن جٌوًّ جٌطوحوين وفٍَك وجقى ٌى ِٓ

 .ججلّحهُس
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 جتُس يف جزبحي جٌمٍجٌجشجٌطٕلُُ وجٌطهـُؾ وهىَ جٌوشى. 
 جٌطمُُُ وجدلطحذوس جٌٍُّٓس ٌإلصلحَجش جألٍَْس. 

 
 دور اِسرج يف تنىٌي شخصٍح اِتٌاه

ضشىً جألٍْز جٌٍرٕس جألوىل يف ضىىَٓ جٌشهظُس جإلٔٓحُٔس وربًّ هًٍ وحٍ٘هح ِٓثىٌُس ٌهحَس 
صبُن جدلٍجقً جٌوٍَّكس ال   جألفٍجو وضرظًنُ٘ ذحٌرُثس ِٓ قىذلُ وضىٌَرهُ هًٍ وكحتفهُ جالؾطّحهُس يف

جألْكٍز  . ُّْح ٍِقٍس جٌـفىٌس وجٌشرحخ فُوٍ جٌفٍو، يجضٗ وَفٍ ذىجؾرحضٗ، وحيمك ؿّىقحضٗ وئٔٓحُٔطٗ
ٍ٘ جٌيت ضوًّ هًٍ ئيوح  ٌوـ جحلىجٌ وجٌركع وجألنالق جٌىٍميس يف ٔفكىِ جٌٕحشكثس وضولكُ يف    

هُ جٌٕحشة وٍ َإوٌ ٌْكحٌطٗ يف جحلُكحز   ٔفىْهُ جٌشوحتٍ جٌىَُٕس وضىفٍ جٌرُثس جٌظححلس جٌمحوٌز هًٍ و
 . هًٍ أوًّ وؾٗ 

وِٓ ججلىٍَ ذحال٘طّحَ أْ ضٍجؾوح هؿُرح ذىأ َظُد ٔظُد جألٍْز يف ضٕشثس جٌٕحشثس قُع ذىأ َكطمٍض  
وئيج وحٔص جألَ ضطوهى ذٍهحَس جٌـفً ذشىً شحًِ يف ْٕىجضٗ . ووٌ٘ح ذظىٌز ٍِكىكس وِطفٍلس وسلُفس

ٌُىَ دبمحٌ أهّحذلُ وونىي جدلٍذُحش ئىل جٌرُىش ٌطفحوٌ جٌٕمض أقكىظ  جألوىل فاْ جٌطكحق جألِهحش ج
ضغًنجش وٌجِحضُىُس يف جدلشهى جٌوحتٍٍ فّح هحوش جٌطٕشثس جالؾطّحهُس نحػوس سبحِح ٌٍٓـحْ جألٍْز ذكً  
وال قىت جٌىوٌس ٔفٓهح قُع أطركص جحملـحش جٌفؼحتُس ضُجقُ ٍِجوُ جٌطٕشثس ولى ضطفىق هٍُهح أقُحٔح 

طأغًن ولىٌز جالْطمـحخ وجإللٕحم وجٌطىؾُٗ وجإلٌشحو شلح لى َىٌى ذُثكس فحْكىز وغمحفكس    ِٓ قُع جٌ
جْطٕحوج ئىل ِح ْرك فحألٍْز جٌُىَ حبحؾس قمُمُس ٌطؿىَى آٌُحهتح دلىجؾهس وِىجورس جدلٓطؿىجش . ِشى٘س

حتٍ حبُع ضظرف ٌطىؾُهحش جألٍْز جٌُى جٌوٍُح أِال يف ػرؾ جٌىجلن وضمٍُض ٍْرُحش جٌفؼحتُحش وْك 
 .وضلً جألٍْز جٌرىجذس جحلمُمُس ٌطوٍُُ وشلحٌْس جدلىجؿٕس جٌفحهٍس. جٌطكىَحش

 :وِٓ وكحتف جألٍْز ِح ٍٍَ
 ٍٓجالهطٕح  ذحٌّٕى جٌرىين وجٌومٍٍ وجالؾطّحهٍ وجٌٕف . 

 َٓغٍِ جدلوطمى وجٌى . 
 جدلٓحٌجش جدلٓطمرٍُس ٌٍٕحشثس ٌُْ. 
 جحلدضغًَس جدلشحهٍ جإلٔٓحُٔس جٌٕرٍُس وربمُك جالٔطّح  و. 
 ِٓى َى جٌوىْ دلٓحهىز جٌفٍو يف ِىجؾهس جحمل. 
 ٌجٌىهُ جاللطظحو. 
 ٍجٌطىحفً جالؾطّحه. 
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 الطالق

ولى َمن جٌـالق وجٌفٍجق ذكٌن جٌكُوؾٌن   . ئْ أذغغ جحلالي هٕى جهلل ضوحىل جٌـالق
نفُكس  ألْرحخ ِمٕوس وٌىٓ لى ضىىْ ذوغ جحلحالش ٔطُؿس ٌٓحهحش غؼد أو خلالفحش 

ومل َرحوٌ أقى جٌُوؾٌن يف قٍهح ِٕكً  جٌوحتٍُس،  دلشحقٕحشدلطأََ ِٓ جٌمسص ججلى جخلحٔك ج
 .جٌرىجَس فأطركص وحٌٍجْ هًٍ جٌمٍىخ قىت قىظ جٌفٍجق وجٌـالق

 :ولى ٍَؾن أْرحخ جٌضفحم ٔٓرس جٌـالق ئىل جٌٕمحؽ جٌطحٌُس
 لٍس جٌىهٍ جٌطٍذىٌ وجٌػمحيف هٕى جدلطُوؾٌن قىَػح. 

 ذٌن جٌُوؾٌن ّحهٍجٌفىٌٍ وجٌٕفٍٓ وجالؾط هىَ جٌطىجفك. 
  َوً ِٓ جٌُوؼ أو جٌُوؾس ذىوٌٖ وِٓإوٌُحضٗ وجنً جألٍْز جالٌطُجَهى. 
 ٌهىَ ضمىٍَ جٌُوؾٌن ذوؼهّح جٌروغ هٕى جحلىج. 

 غُحخ جٌظٍجقس. 

  ًٌج جيد هًٍ جإلٔٓحْ ئْ ال , ٍِجٌج لى ضظرف ْهٍس جٌطـرُك جٌـالقذىٍّس جٌطٍفق
ـِِك"ولىميح لحٌىج . َطٍفق ذحٌىٍّحش جٌٍٓرُس قىت ال ضظرف قمُمس ًٌ ِذحدَلْٕ ِوَىوَّ  "جٌَْراَلُ  

 .وجٌلٓ جحلٓٓ أْحِ جٌٓوحوز

 غُحخ جأل٘ىجف جٌىجػكس ٌٍكُحز جٌُوؾُس. 

 هىَ جٌشوىٌ ذحدلٓثىٌُس. 

  (.جأللٓحؽ)جٌؼغىؽ جاللطظحوَس... 

َهٍخ جٌٍؾً أقُحٔح ِٓ جٌشٍوؽ جٌيت ضؼوهح جٌٕٓح  أو ِٓ َٕىخ هٕهٓ وٍ٘ شٍوؽ 
ِٓ جدلطفكك  . جٌظىجخ أْ جحلىّس ضمطؼٍ ضٓهًُ جألِىٌ وٍِجهحز جٌىجلنلٍَرس ِٓ جٌطوؿُُ و

هٍُٗ أْ ذوغ جٌـٍرحش جخلُحٌُس ضىفن جٌٍؾً ِىٍ٘ح ئىل جٌركع هٓ جٍِأز لٕىهس يف وَكحٌ  
جٌغٍخ وٌىٓ جٌُوؾس جألؾٕرُس لى ذبٍ جٌٍؾً ئىل ضؼكُحش ال َٓطـُن جٌٍؾً جٌمُحَ هبكح  

يف ِشىٍس أوّّ وحدلٓطؿًن ِكٓ جٌٍِؼكح    ِٓطمرال وحًٌٌ َٓوً ئىل قً ِشىٍس فُمن 
ئْ جدلرحٌغس ًِِىِس وجٌطىٍف وجٌطظٕن ِٓ أْرحخ هُوف جٌفطُحْ وجٌفطُكحش هكٓ   . ذحٌٕحٌ
َٕحوٌ جإلْالَ ذحٌوٕحَس ذحألنالق وجٌوٍُ وجإلميحْ ووً أٍْز ضمىَ هٍكً ٘كًٖ    .جٌُوجؼ

 .جألٌوحْ فهٍ أٍْز لىَس وجدلهُ أْ ٔٓهً وال ٔوٍٓ ِٓ شأْ جٌُوجؼ 
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جيد أال َمف جٌـالق هحتًمح يف ْكرًُ ضىكىَٓ    -ال مسف جهلل  -ولن جٌـالق وئْ 
 .ٍىجٌىَٓوجالقطٍجَ يف لٍىخ جألذٕح  ٌ ىوزأقحُّْ جدل

جدلٓطىي جٌػمحيف ٌٗ ووٌٖ جٌىرًن يف ربٌٓن ِٓطىي جدلوُشس جألٍَْس ووٍّح جْكطٕحٌ   
يج وحْ جٌروغ َظكّّ  جإلٔٓحْ ذوٍّٗ جٌٕحفن َجو ٔظُرٗ ِٓ ربمُك ججلىوز يف ٔلحَ قُحضٗ وئ

لىميح ِؼـٍج فاْ جٌُىَ َظّّ جٌروغ سلطحٌج هًٍ ْى  جحلُحز جٌُوؾُس وَوًّ حبىّس هٍكً  
يف جٌٓحذك لى ضىىْ جخلُحٌجش زلىووز ؾىج ووحٔكص  . ئطالـ جخلًٍ ووْ جٌٍؿى  ٌٍـالق

جٌمٕحهس وأقُحٔح جخلؼىم أْحِ جحلُحز أِح جٌُىَ فححلٍَس ذىأش ضشك ؿٍَمهح ٌغُ أْ جٌروغ 
وٕ٘ح أوو أْ أشًن ئىل أْ جدلػمفس ٌُٓص ذحٌؼٍوٌز ٍ٘ جٌكيت  . َٓطهىِهح ذظىٌز التمس ال

ربظً هًٍ جٌشهحوجش جٌوٍُّس ألْ وػًن ِٓ جٌٕحِ َطُ وٌجْطٗ ِٓ أؾً جحلظكىي هٍكً   
جٌىكُفس أو جٌىطىي ئىل ِىحٔس جؾطّحهُس ٌفُوس ِن أْ جٌػمحفس أمسً ِٓ يٌه ذىػًن ألهنكح  

شىًُ طكُف ٌٍوحوجش جٌظكُس ، وجٌفىٍَس ، وجالؾطّحهُكس  هتًَد ٌٍٍٓىن جإلٔٓحين، وض
وِٓ ٕ٘ح ٔىٌن أْ جٌطوٍُُ ال حيمك ِمحطىٖ جٌٕرٍُس ئيج ضوحًِ جٌٕحِ ِوٗ هًٍ أْكحِ  ... 

لحطٍ فحٌوٍُ جًٌٌ َفٍق وال جيّن ٌُّ ذوٍُ، وجٌشهحوجش جٌوٍُّس جٌيت ذبٍد جدلشكحؾٍجش  
وٍُ جٌٕحفن ََُى جإلٔٓكحْ ٘ىجَكس   ال ٌَد أْ جٌ. وجٌشكٕح  ذٌن جٌُوؾٌن ٌُٓص يجش ٔفن

وهىجٌس وْوحوز يف جألٍْز وججملطّن فاْ مل ضطكمك ضٍه جدلمحطى جٌىّّي فال ذى ِٓ وؾىو 
 .نًٍ يف منؾ جٌطوٍُُ وجٌطٍذُس

 
 اِساسٍاخ الترتىٌح ملرحلح ها تعذ الطالق

غًن ذكحٌ   ضوطّّ لؼُس جٌـالق ِٓ جٌمؼحَح جالؾطّحهُس جٌىّّي وجحلٓحْس يف ً٘ج جٌوظٍ ويجش ضأ
ئْ ِوىالش جٌـالق جدلهُفس ضطُجَى ِن ََكحوز  . هًٍ وُحْ جألٍْز هّىِح وِٓطمرً جألؿفحي نظىطح

ضومُى ِطـٍرحش جحلُحز وجٔطشحٌ أمنحؽ ِوُشُس ؾىَىز وَطٍضد هًٍ يٌه ََحوز هٍُّس جٌطػمُف إلهكحوز  
وِؼكحهفحش   جٌطأًُ٘ جألٌٍْ وجنٍُح ونحٌؾُح ، ٔفُٓح وجؾطّحهُح ذغٍع جٌطغٍد هٍكً ئفكٍجَجش  

 . جٌطظىهحش جألٍَْس
جٌٍُّٓس  وجالؾطّحهُس جألؿفحي وَوىق هٍُّس جٌطٕشثس جٌٕفُٓسضٍذُس  هًٍ ٍْرُحجٌـالق َإغٍ ولى 

ئيج مل ضطُ ضٓىَس جألوػحم وفك ػىجذؾ هحوٌس ضٍجهٍ ِظٍكس صبُن جألؿٍجف فطكىَم صبُكن    ٌىَهُ
 .جدلٓثىٌُحش دبح َطفك ِن ِظٍكس جألٍْز قحػٍج وِٓطمرال
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ُن جدلـٍك وجدلـٍمس ضمًٍُ جِغحٌ جٌٍٓرُس جٌٕحصبس ِٓ جٌـالق ِٕهح هىَ ضٍَّّ ِح ولن وٌكىَ  َٓطـ
ؿٍف ِٓ جألؿٍجف وجٌطىلف هٓ ضورثس جٌـفً ػى وجٌىٖ أو وجٌىضٗ ِن زبظُض جدلَُى ِٓ جٌىلكص يف  

 .ٌفمس جٌـفً وجالْطّحم ئٌُٗ وضرىَى سلحوفٗ وجدلـٍىخ ئشوحٌٖ ذأٔه ْطىىْ ذمٍذٗ وٌٓ ضفحٌلٗ
رً لىوَ هحطفس جٌـالق ميٍ جٌُوؾحْ غحٌرح يف فطٍز جضٓحم ٘ىز جٌشمحق وضؼوف ُِىحُٔىُحش ل

 Emotional)جٌىفحق ضىٌجيُح وٍ٘ ٍِقٍس َـٍك هٍُهح جٌكروغ ٍِقٍكس جٌـكالق جٌوكحؿفٍ     

Divorce) وِٓ هالِحش ًٖ٘ جدلٍقٍس فطىٌ أو ؾفحف ِشحهٍ جٌىو ذٌن جٌكُوؾٌن،  , ذٌن جٌُوؾٌن
الي جٌطٓىَف يف ئشرحم قحؾحهتُ وجٌطفىًن جِين جدلمٍوْ ذحٌغؼد وهىَ جٌمىٌز وئمهحي جألؿفحي ِٓ ن

هًٍ ػرؾ جالٔفوحالش شلح َىٌى جدلَُى ِٓ جٌطأََ يف جدلٕحل جٌوحتٍٍ وجٌطىضٍ وجٌطهىٌ وػكوف جٌٓكُـٍز   
 . هًٍ جٌطظٍفحش وجدلشحهٍ

فُٓس وضٍذىَس ويف ٍِقٍس جٌـالق لى ضظحقد جحلُحز جالؾطّحهُس ربىَحش وِشحوً جلطظحوَس ؤ
ضٕوىّ ٍْرح هًٍ جألؿفحي ئيج مل ضىٓ ٌٍىجٌىَٓ ٌؤَس ضطوحىل هًٍ ججلٍجـ وضمكىَ جدلظكٍكس جٌوحِكس    

ضمطؼٍ جحلىّس هىَ ئ٘كىجٌ  (. ِظٍكس وً َوؼ هًٍ قىز)هًٍ جدلظٍكس جخلحطس ( ِظٍكس جألوالو)
لىم جٌـالق وال ٍَُك جٌـحلحش هّّ جدلشحقٕحش جٌرغُؼس جٌيت ضطهٍٍهح هرحٌجش جٌطشفٍ أو جالٔطمحَ هٕى و

أذىج جْطغالي وػن جألؿفحي وىٌلس ػغؾ وِٓحوِس ٌفٍع ٌأٌ أو جحلظىي هًٍ ِىحْد لحٔىُٔكس  
 .ألٌ ؿٍف ِٓ جألؿٍجف

جٌـكالق جٌٕفٓكٍ    -وّكح َٓكُّٗ جٌكروغ     -ويف ٍِقٍس ِح ذوى جٌـكالق فُككىظ   
(Psychological Divorce ) ً ٌَح وًٖ٘ جدلٍقٍس ضطـٍد ِٓ جٌىجٌىَٓ وجألؿفحي ضىُفح ؾك

ولى َمطٕن ذوغ جألذٕح  يف ًٖ٘ جدلٍقٍس ِٓ جٌـالق هًٍ أْ جٌُوجؼ . وشحِال ِن كٍوف جحلُحز ججلىَىز
 .وال حيد جٌطفىًن يف جٌُوجؼ يف جدلٓطمرً ذٓرد جٔفظحي أذىَٗ, هّىِح ذبٍذس لحُْس

ال ميىٓ قً صبُن جٌطكىَحش جٌيت ضىجؾٗ جألٍْز يف ًٖ٘ جٌفطٍز جٌوظُرس وٌىٓ ميىكٓ ٌبذكىَٓ   
مىًن جٌٕحفن ألؿفحذلُ قىت جيطحَوج ًٖ٘ جدلٍقٍس ذأنف جألػٍجٌ و٘ى أٍِ شلىٓ وًٖ٘ ٍِقٍس جٔطمحي ِٓ ض

 . قحي ئىل قحي وال ذى ِٓ ٍِجهحز جٌطىٌؼ يف ضفهُُ جألذٕح  ؿرُوس جٌطغًُن جًٌٌ ٍُْكك ذىُحْ جألٍْز
ِٓ نالذلح أْ  ئْ ِٓ ٌضبس جهلل ْركحٔٗ وضوحىل أْ جإلٔٓحْ ميطٍه ؿحلحش ٔفُٓس هلُّس َٓطـُن

َطىُف ِن جٌلٍوف ججلىَىز فُطفٕٓ يف فطف ِٓحٌجش ضٓن جٌطغًنجش، وضىجود جٌطـىٌجش وذلًج فكاْ  
ئْ جإلٔٓحْ ْكٍَن  . جٌٕلٍز جٌطفحؤٌُس وجتّح ضىؾى جدلهحٌؼ جدلٕحْرس ٌطٕـٍك ْفُٕس جألٍْز ٌغُ جٌومرحش

وحوز ٘رس ِكٓ جهلل يف لٍىذٕكح   جٌطألٍُ ِن ججلىَى ئيج قىو أ٘ىجفٗ، ؤلُ نـىجضٗ وهٍُ أْ ّٔٓحش جٌٓ
 . وٌُٓص هٕى أقى ِٓ جٌرشٍ ِهّح وحْ ِمٍذح ٌٕح

 :ضرٌن جٌٕمحؽ جٌطحٌُس ذوغ جالْطٍجضُؿُحش ٌطهفُف جِغحٌ جٌٕحصبس هٓ جٌـالق
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ًَ   "َمىي جحلك ضرحٌن وضوحىل . ْطٍ جٌوُىخ ِٓ أناللُحش جٌفٍجق ججلًُّ .1 َٓكىوْج جٌَْفْؼك َواَل َضٕ
َٗ ِذ َّْ جٌٍّ ُْ ِئ ََْذَُُْٕى ٍَُّى لحي أذى قحِى جٌغكُج  يف   .)187 :جَِس :جٌرمٍزْىٌز ) " َذِظًٌن َّح َضْو

ال يف جٌـالق وال هٕى جٌٕىحـ فمى " َوؾطٗ أْ ال َفشً ٍْأْ جدلـٍىخ ِٓ جٌُوؼ جإلقُح  
قىَع جٌىهُى يف ئفشح  ٍْ جدلكٍأز    جٌظكُف وهُى هلُُوٌو يف ئفشح  ٍْ جٌٕٓح  يف جخلّّ

ٌوجٖ ٍُِٓ ِٓ قىَع أيب ْوُى لحي لحي ٌْىي جهلل طًٍ جهلل هٍُٗ وٍُْ ئْ أهلُ جخلُحٔكس  
وٍَوي هٓ ذوكغ   هٕى جهلل َىَ جٌمُحِس جٌٍؾً َفؼٍ ئىل جٍِأضٗ وضفؼٍ ئٌُٗ مث َفشٍ ٍْ٘ح

ْطٍ جٍِأضٗ  جٌوحلً ال َهطهٍَره فُهح فمحي جٌظححلٌن أٔٗ أٌجو ؿالق جٍِأز فمًُ ٌٗ ِح جًٌٌ َ
و٘كًج   أٌ أهنح أؾٕرُس ال طٍس   هبح" مل ؿٍمطهح فمحي ِح  وال ٍِأز غًنٌ فٍّح ؿٍمهح لًُ ٌٗ

 .جخلٍك جيد أْ ضطكًٍ ذٗ جدلٍأز أَؼح

جقطٍجَ جألذىَٓ ذوؼهّح جٌروغ ونحطس أِحَ جألؿفحي نٍك َىشف هٓ ِوىْ أطًُ حيطكحؼ   .2
 .س جٌرٕح  جٌٕفٍٓ هٕىُ٘ئٌُٗ جألؿفحي ٌٓالِ

ذُحْ جٌمىٌ جدلشطٍن ِٓ أوؾٗ جالضفحق ِن جٌطأوُى هًٍ ٘ىف ال ميىٓ جٌطٕحَي هٕٗ و٘كى أْ   .3
 .جٌـالق ٌٓ َمًٍ ِٓ قرهُ ألذٕحتهُ وذٕحهتُ وٌٓ ميٕن ِٓ ذًي جدلٓطـحم ٌطىفًن قُحز وٍميس

 .هىَ جٌطمًٍُ ِٓ شأْ جألخ أو جألَ أغٕح  جٌَُحٌجش جٌوحتٍُس .4

هُس جحلُحز جألٍَْس هٍُّس ِٓطٍّز ضطـٍد ضوحوْ ججلُّن وهٍُّس ضظفُس جحلٓحذحش ئْ ربٌٓن ٔى .5
 .جٌشهظُس ِٓ أشى جدلٓحتً جخلـٍز جٌيت جيد جالذطوحو هٕهح هنحتُح ٌؼّحْ ضىُف ٍُُْ

هىَ جٌطمىلن يف آالَ جدلحػٍ وجالوطفح  ذحٌطًٍِ وجٌٍىَ وؾٍى جًٌجش فحٌـفً ال ئد ٌٗ وِكٓ   .6
 .حٌذٕح جدلحػُسجٌلٍُ أْ ضلٍّٗ ٔطحؼ ذب

 .جال٘طّحَ ذحجلحٔد جٌٕفٍٓ وجالؾطّحهٍ وجاللطظحوٌ ٌٍـفً .7
 .ِطحذوس جٌـفً وٌجُْح .8

 .ٌؤَس جٌـفً ٌبذىَٓ ذشىً ِٕطلُ وجٌطىجطً ِوهُ دبىوز .9

غٍِ ِفهىَ جٌػمس ذحدلٓطمرً ولىٌز جإلٔٓحْ هًٍ جٌطغٍد هًٍ جٌطكىَحش جالؾطّحهُس  .11
 .وغًن٘ح

ح ِٓ ميٍ يف ٍِقٍس جٌـالق جإلوٌجن ذأْ ْٕٓ جحلُحز وِٓ جٌٍوحتُ جٌومٍُس جٌيت حيطحؼ ذل .11
ال زبٍى ِٓ جالنطرحٌجش وأْ ِٓ أشىحي جٌّّ ذحٌىجٌىَٓ ئْىجي جٌٓطحٌ هًٍ نالفحهتُ جدلحػكُس  
فحٌٍَحـ لى ذبٌٍ دبح ال ضشطهٍ جٌٓفٓ وجٌـرحتن جٌرشٍَس ِوٍػس ٌالنطالفحش ذىٌؾحش وأٔىجم 

 .ِطفحوضس

 .ذشىً وجلوٍ وٍِْذىَٓ ذٌن جألربىَى جألووجٌ وجدلٓثىٌُحش  .12

 .ٍِجهحز ْٓ جٌـفً وهىَ ئٌ٘حلٗ يف فهُ ِظحهد جحلُحز وهمرحهتح .13

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=38
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=38
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ضىفًن أوّّ لىٌ ِٓ جٌىف  وجحلٕحْ ٌٍـفً ٌطىىَٓ ٌؤَس ِطفحتٍس ٌٍكُحز أْحْهح ربًّ  .14
 .جدلٓثىٌُس

وٌمى ؾٍٓص أغٕح  ضمىًن جالْطشحٌجش جألٍَْس ِن هىو ِٓ جدلـٍمحش ٌـُفس جٌىٕىٌٌ . وضمىي 
ٓ ذفؼً جهلل ْركحٔٗ ذٕح  قُحز ؾىَىز ذلٓ ِٓ ووْ جٌطفٍَؾ حبمىق أؿفحذلٓ وأفٍكٓ يف ضىىَٓ جْطـو

قُحز ْوُىز وِٓطمٍز وٍُِثس ذححلد ٌغُ ٍٍْٓس جٌوىجتك جٌيت ضَّّ ِٓ قٌن ِنٍ فطمً جإلٔطحؾُس أقُحٔح 
َِٓ ََطَِّك " لحي ضوحىل يف ْىٌز جٌـالق .وٌىٓ يف هنحَس جدلـحف ال ضَُى٘ٓ ئال ئطٍجٌج وجْطرظحٌج  جٌٍَّكَٗ  َو

ٍَؾًح َِْه ٗو  ْٓكٍجً "وأَؼح ( 2: جٌـالق" )ََْؿَوً ٌَّ ِٖ َو ٍِ ِْ ْٓ َأ ِِ ٗو  َٗ ََْؿَوً ٌَّ ويف ( 4: جٌـكالق "  )َِٓ ََطَِّك جٌَّ
ًٍْٓج"ٔفّ جٌٓىٌز  ٍٍ َو ْٓ ٗو َذْوَى هو ًُ جٌَّ  (.7: جٌـالق" )ََُْْؿَو

غس جٌطمحهّ قىت نحطكّٓ وٍّكس   وِٓ ؾهس أنٍي جْطّوص ٌٕٓىز زلرـحش ال َوٍفٓ ئال ٌ
جٌـّىـ وأطرف ضفىًن٘ٓ يف أقىجظ وآ٘حش وؾٍجقحش جألِّ و٘إال  حيطؿٓ ئىل ؾٍهكحش ِكٓ   

ويف . جٌٕشحؽ وجٌػمس ذمىٌجهتٓ يف جٌطىُف ِن جٌطغًنجش جالؾطّحهُس هّّ ِوحجلس جألِىٌ ذححلىّس ال جٌٍغح 
شىجتى وأوػكف ذلكٓ أْ هكىَ    ِػً ًٖ٘ جدلىجلف أقحوي أْ أٍْو ذلٓ لظض جٌٕؿحـ يف ِىجؾهس جٌ

جخلٍوؼ ِٓ وجتٍز جألقُجْ جيٍ جألؿفحي ئىل قحٌس ِٓ جذلُجي جٌٕفٍٓ، وجٌطفىه جالؾطّحهٍ، وجٌطشكطص  
 . جٌفىٌٍ وُ٘ حبحؾس ٍِكس ئىل هٍُّس جٔىِحؼ جؾطّحهٍ ؾىَى

ًَوٍ ٌٕح جٌطحٌَم أْ جٌوىَى ... وألْ جإلْالَ وَٓ وجلوٍ صلى جٌمٍآْ َفٍو ٌٍـالق ْىٌز وحٍِس
جٌظكحذُحش ضـٍمٓ مث ؾح  جٌٍُٓ ذوى جٌوٍٓ ذً جٌٕيب ضُوؼ ِٕهٓ فٍُ َٕلٍ جٌروغ ٌٍّـٍمحش ٔلٍز  ِٓ
 ! لحسبس

ٕ٘حن جٌىػًن ِٓ لظض جٌٕؿحـ ألَوجؼ وَوؾحش ولوىج يف وجتٍز جٌـالق وٌىٕهُ صلككىج يف  
ىش ؾىَكىز  ئهّحٌ قُحهتُ ئِح ذاهحوز ذٕح  ذُىهتُ ٍِز أنٍي ِن جإلفحوز ِٓ وٌوِ جدلحػٍ أو ذرٕح  ذُ

جدلهُ أهنُ جْطفحووج ِٓ ربىَحش جألِّ يف ًِٓنهتُ ججلىَىز ولحِىج ذٍهحَس أؿفحذلُ ٌهحَس قٕٓس وٍميس 
و٘ى جألٍِ جًٌٌ ٔٓوً ئٌُٗ وجتّح وفُٗ طالـ ٌبٍْز ذأوٍّهح، وضبحَس ٌٍّؿطّن ذأٍْٖ وحيمك جٌٍنح  

 . هًٍ أّْ ضٍذىَس لىميس ضظىْ جدلظححل ، وضٍّٕ جٌـحلحش
وٌ جٌىْحتؾ جٌطٍذىَس هلُُ يف ضمٍُض أو جضٓحم كحٍ٘ز جٌـالق فايج ٌورص ضٍكه  ال شه أْ و

ووٌج ججيحذُح فاْ قحالش جٌـالق وآغحٌ٘ح ججلحٔرُكس  ...( جألٍْز وجدلىٌْس وجدلٓؿى وجإلهالَ)جٌىْحتؾ 
 .ضطمٍض ذشىً ورًن وئال فحألٍِ ُُْوجو ضومُىج

وذُحْ أْرحخ جٌـالق وجٌطكٕفًن ِٕكٗ    ئْ جٌظكحفس وغًن٘ح ِٓ جٌىْحتؾ وفٍُس ذطىهُس ججلّحً٘ن
ئْ ووٌ وْحتؾ جٌطٍذُس . وضىؾُٗ جألذٕح  ضلى وْحتً جٌطىُف ِن رلطّوهُ ذوى ولىم جٌـالق يف أٍُْ٘

ئَج  كحٍ٘ز جٌـالق ذُحْ قؿُ جٌلحٍ٘ز وأْرحهبح وؿٍق جٌىلحَس ِٕهح وفطف جِفحق يف ٌهحَكس وضٍذُكس   
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حبٓٓ جٌوشٍز وهنً هٓ يوٍ جٌظفحش جٌُٓثس ذوكى  ػكحَح جٌـالق وضىػُف قىوو جهلل فحإلْالَ أٍِ 
 . جٌـالق

حيطحؼ جٌشرحخ ئىل ِوٍفس وػن جأل٘ىجف وربًّ جدلٓثىٌُس وقٓٓ جإلوجٌز جدلحٌُس وؿكٍق قكً   
جدلشىالش وجالهطىجي يف جْطهىجَ جٌطىٕىٌىؾُح جحلىَػس وجٌطكظٓ ذحٌوفس وٍ٘ ِطـٍرحش جٌُوجؼ جٌٓوُى 

 .ْحتؾ جٌطٍذُس وً هًٍ قٓد زبظظٗو٘ى جألٍِ جًٌٌ ال ذى ِٓ غٍْٗ هّّ و

 
 


