األعبعُبد اٌزشثىَخ دلشدٍخ ِب ثؼذ اٌؽالق
دٌ .ؽُفخ اٌىٕذسٌ
رؼزرب لعُخ اٌؽالق ِٓ اٌمعبَب االجزّبػُخ اٌىربي واحلغبعخ يف ٘زا اٌؼصش وراد رأثري ثابٌ
ػًٍ وُبْ األعشح ػّىِب وِغزمجً األؼفبي خصىصب .ئْ ِؼذالد اٌؽالق ادلخُفخ رزضاَذ ِغ صَابدح
رؼمُذ ِزؽٍجبد احلُبح وأزشبس أمنبغ ِؼُشُخ جذَذح وَزشرت ػًٍ رٌه صَبدح ػٍُّخ اٌزثمُف إلػابدح
اٌزأًُ٘ األعشٌ داخٍُب وخبسجُب ٔ ،فغُب واجزّبػُب ثغشض اٌزغٍت ػٍاً ئراشاصاد وِعابػفبد
اٌزصذػبد األعشَخ.
ولذ َإثش اٌؽالق عٍجُب ػًٍ رشثُخ األؼفبي وَؼىق ػٍُّخ اٌزٕشئخ إٌفغُخ واالجزّبػُخ اٌغٍُّخ
ٌذَهُ ئرا مل رزُ رغىَخ األوظبع ورك ظىاثػ ػبدٌخ رشاػٍ ِصٍذخ مجُغ األؼشاف رزاىصع مجُاغ
ادلغئىٌُبد مبب َزفك ِغ ِصٍذخ األعشح دبظشا وِغزمجال.
لجً لذوَ ػبصفخ اٌؽالق ميش اٌضوجبْ غبٌجب يف رزشح ارغبع ٘ىح اٌشمبق ورعؼف ُِىبُٔىُبد
اٌىربق رذسجيُب وٍ٘ ِشدٍخ َؽٍك ػٍُهب اٌاجؼط ِشدٍاخ اٌؽاالق اٌؼابؼفٍ ( Emotional
 )Divorceثني اٌضوجني ,وِٓ ػالِبد ٘زٖ ادلشدٍخ رزىس أو جفبف ِشبػش اٌىد ثني اٌاضوجني،
وئمهبي األؼفبي ِٓ خالي اٌزغىَف يف ئشجبع دبجبهتُ واٌزفىري اِين ادلمشوْ ثبٌغعت وػذَ اٌمذسح
ػًٍ ظجػ االٔفؼبالد ممب َىٌذ ادلضَذ ِٓ اٌزأصَ يف ادلٕبر اٌؼبئٍٍ واٌزىرش واٌزهىس وظاؼف اٌغاُؽشح
ػًٍ اٌزصشربد وادلشبػش.
ويف ِشدٍخ اٌؽالق لذ رصبدت احلُبح االجزّبػُخ حتذَبد وِشبوً الزصبدَخ ؤفغُخ ورشثىَخ
رٕؼىظ عٍجب ػًٍ األؼفبي ئرا مل رىٓ ٌٍىاٌذَٓ سؤَخ رزؼبىل ػًٍ اجلشاح ورماذَ ادلصاٍذخ اٌؼبِاخ
(ِصٍذخ األوالد) ػًٍ ادلصٍذخ اخلبصخ (ِصٍذخ وً صوج ػًٍ دذح) .رمزعٍ احلىّخ ػذَ ئ٘اذاس
اٌؽبلبد ػرب ادلشبدٕبد اٌجغُعخ اٌيت رزخٍٍهب ػجبساد اٌزشفٍ أو االٔزمبَ ػٕذ ولىع اٌؽالق وال ٍَُك
أثذا اعزغالي وظغ األؼفبي وىسلخ ظغػ وِغبوِخ ٌفشض سأٌ أو احلصىي ػًٍ ِىبعت لبٔىُٔاخ
ألٌ ؼشف ِٓ األؼشاف.
ويف ِشدٍخ ِب ثؼذ اٌؽاالق رُذاذس  -وّاب َغاُّٗ اٌاجؼط  -اٌؽاالق إٌفغاٍ
( )Psychological Divorceو٘زٖ ادلشدٍخ رزؽٍت ِٓ اٌىاٌذَٓ واألؼفبي رىُفب جازسَب
وشبِال ِغ ظشوف احلُبح اجلذَذح .ولذ َمزٕغ ثؼط األثٕبء يف ٘زٖ ادلشدٍخ ِٓ اٌؽالق ػًٍ أْ اٌضواج
ػّىِب جتشثخ لبعُخ ,وال حيت اٌزفىري يف اٌضواج يف ادلغزمجً ثغجت أفصبي أثىَٗ.
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ال ميىٓ دً مجُغ اٌزذذَبد اٌيت رىاجٗ األعشح يف ٘زٖ اٌفزشح اٌؼصُجخ وٌىٓ ميىآ ٌبثاىَٓ
رمذمي إٌبرغ ألؼفبذلُ دىت جيزبصوا ٘زٖ ادلشدٍخ ثأخف األظشاس و٘ى أِش ممىٓ و٘زٖ ِشدٍخ أزمبي ِٓ
دبي ئىل دبي وال ثذ ِٓ ِشاػبح اٌزذسج يف رفهُُ األثٕبء ؼجُؼخ اٌزغُري اٌزٌ عٍُذك ثىُبْ األعشح.
ئْ ِٓ سمحخ اهلل عجذبٔٗ ورؼبىل أْ اإلٔغبْ ميزٍه ؼبلبد ٔفغُخ ػظُّخ َغزؽُغ ِٓ خالذلب أْ
َزىُف ِغ اٌظشوف اجلذَذح رُزفٕٓ يف رزخ ِغبساد رغغ اٌزغرياد ،ورىاوت اٌزؽىساد وذلزا رااْ
إٌظشح اٌزفبؤٌُخ دائّب رىجذ ادلخبسج ادلٕبعجخ ٌزٕؽٍك عفُٕخ األعشح سغُ اٌؼمجبد .ئْ اإلٔغبْ عاشَغ
اٌزألٍُ ِغ اجلذَذ ئرا دذد أ٘ذارٗ ،ؤظُ خؽىارٗ وػٍُ أْ ٔغّبد اٌغؼبدح ٘جخ ِآ اهلل يف لٍىثٕاب
وٌُغذ ػٕذ أدذ ِٓ اٌجشش ِهّب وبْ ِمشثب ٌٕب.
رجني إٌمبغ اٌزبٌُخ ثؼط االعزشارُجُبد ٌزخفُف اِثبس إٌبمجخ ػٓ اٌؽالق:
 عزش اٌؼُىة ِٓ أخاللُبد اٌفشاق اجلًَُّ .مىي احلك رجابسن ورؼابىل "وَالَ رَٕغَاىاا
ِْ اٌٍَّٗ ثَِّب َرؼٍَُّْىَْ َثصِريٌ " (عىسح اٌجمشح :اَِخ.(232 :
اٌ َفعًَْ ثََُْٕىُُْ ئ َّ
 ادزشاَ األثىَٓ ثؼعهّب اٌجؼط وخبصخ أِبَ األؼفبي خٍك َىشف ػٓ ِؼذْ أصاًُ
حيزبج ئٌُٗ األؼفبي ٌغالِخ اٌجٕبء إٌفغٍ ػٕذُ٘.
 ثُبْ اٌمذس ادلشزشن ِٓ أوجٗ االرفبق ِغ اٌزأوُذ ػًٍ ٘ذف ال ميىٓ اٌزٕبصي ػٕٗ و٘ى
أْ اٌؽالق ٌٓ َمًٍ ِٓ دجهُ ألثٕبئهُ وثٕبهتُ وٌٓ ميٕغ ِٓ ثزي ادلغزؽبع ٌزىرري دُبح
وشميخ.

 ػذَ اٌزمًٍُ ِٓ شأْ األة أو األَ أثٕبء اٌضَبساد اٌؼبئٍُخ.
 ئْ حتغني ٔىػُخ احلُبح األعشَخ ػٍُّخ ِغزّشح رزؽٍت رؼبوْ اجلُّغ وػٍُّخ رصافُخ
احلغبثبد اٌشخصُخ ِٓ أشذ ادلغبئً اخلؽشح اٌيت جيت االثزؼبد ػٕهب هنبئُاب ٌعاّبْ
رىُف عٍُُ.

 ػذَ اٌزمىلغ يف آالَ ادلبظٍ واالوزفبء ثبٌززِش واٌٍىَ وجٍذ اٌزاد ربٌؽفً ال رٔت ٌٗ
وِٓ اٌظٍُ أْ حنٍّٗ ٔزبج جتبسثٕب ادلبظُخ.

 اال٘زّبَ ثبجلبٔت إٌفغٍ واالجزّبػٍ وااللزصبدٌ ٌٍؽفً.
ِ زبثؼخ اٌؽفً دساعُب.
 سؤَخ اٌؽفً ٌبثىَٓ ثشىً ِٕزظُ واٌزىاصً ِؼهُ مبىدح.
 غشط ِفهىَ اٌثمخ ثبدلغزمجً ولذسح اإلٔغبْ ػًٍ اٌزغٍت ػًٍ اٌزذذَبد االجزّبػُاخ
وغري٘ب.
 وِٓ اٌشوبئض اٌؼمٍُخ اٌيت حيزبج ذلب ِٓ ميش يف ِشدٍخ اٌؽالق اإلدسان ثأْ عٕٓ احلُبح ال
ختٍى ِٓ االخزجبساد وأْ ِٓ أشىبي اٌرب ثبٌىاٌذَٓ ئعذاي اٌغزبس ػٍاً خالرابهتُ
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ادلبظُخ ربٌشَبح لذ جتشٌ مبب ال رشزهٍ اٌغفٓ واٌؽجبئغ اٌجششَخ ِؼشظخ ٌالخزالرابد
ثذسجبد وأٔىاع ِزفبورخ.
 حتذَذ األدواس وادلغئىٌُبد ثني األثىَٓ ثشىً والؼٍ وِشْ.

 رىرري أورب لذس ِٓ اٌذفء واحلٕبْ ٌٍؽفً ٌزىىَٓ سؤَخ ِزفبئٍخ ٌٍذُبح أعبعهب حتّاً
ادلغئىٌُخ.
وٌمذ جٍغذ أثٕبء رمذمي االعزشبساد األعشَخ ِغ ػذد ِٓ ادلؽٍمابد اعازؽؼٓ ثفعاً اهلل
عجذبٔٗ ثٕبء دُبح جذَذح ذلٓ ِٓ دوْ اٌزفشَػ حبمىق أؼفبذلٓ وأرٍذٓ يف رىاىَٓ دُابح عاؼُذح
وِغزمشح وٍُِئخ ثبحلت سغُ عٍغٍخ اٌؼىائك اٌيت رربص ِٓ دني ِخش رزمً اإلٔزبجُخ أدُبٔب وٌىآ يف
هنبَخ ادلؽبف ال رضَذ٘ٓ ئال ئصشاسا واعزجصبسا .
وِٓ جهخ أخشي اعزّؼذ ٌٕغىح حمجؽبد ال َؼشرٓ ئال ٌغخ اٌزمبػظ دىت خبصآّ وٍّاخ
اٌؽّىح وأصجخ رفىري٘ٓ يف أدذاس وآ٘بد وجشادبد األِظ و٘إالء حيزجٓ ئىل جشػابد ِآ
إٌشبغ واٌثمخ ثمذساهتٓ يف اٌزىُف ِغ اٌزغرياد االجزّبػُخ ػرب ِؼبجلخ األِىس ثبحلىّخ ال اٌشثبء .ويف
ِثً ٘زٖ ادلىالف أدبوي أْ أعشد ذلٓ لصص إٌجبح يف ِىاجهخ اٌشذائذ وأوظاخ ذلآ أْ ػاذَ
اخلشوج ِٓ دائشح األدضاْ جيش األؼفبي ئىل دبٌخ ِٓ اذلضاي إٌفغٍ ،واٌزفىه االجزّبػٍ ،واٌزشازذ
اٌفىشٌ وُ٘ حببجخ ٍِذخ ئىل ػٍُّخ أذِبج اجزّبػٍ جذَذٕ٘ .بن اٌىثري ِٓ لصص إٌجبح ألصواج
وصوجبد ولؼىا يف دائشح اٌؽالق وٌىٕهُ جنذىا يف ئػّبس دُبهتُ ئِب ثاػبدح ثٕبء ثُىهتُ ِشح أخشي ِغ
اإلربدح ِٓ دسوط ادلبظٍ أو ثجٕبء ثُىد جذَذح ادلهُ أهنُ اعزفبدوا ِٓ حتذَبد األِظ يف ِغاريهتُ
اجلذَذح ولبِىا ثشػبَخ أؼفبذلُ سػبَخ دغٕخ وشميخ و٘ى األِش اٌزٌ ٔغؼً ئٌُٗ دائّب ورُاٗ صاالح
ٌبعشح ثأوٍّهب ،ومحبَخ ٌٍّجزّغ ثأعشٖ وحيمك اٌشخبء ػًٍ أعظ رشثىَخ لىميخ رصاىْ ادلصاب، ،
ورٍّٕ اٌؽبلبد.
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