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ٖ  ألق٘ـج  هذبضشاث هجوْػت  أعـبحزة  هـي  جوـغ  فـ

ٖ  ّكبًـج  الجبهؼـبث   ّطالة  الغـلْ   ػـي  الذـذٗ   فـ

ٕ  أى ٌٗبغٖ الخٖ الغل٘وت الخشبْٗت ّالق٘ن الشاشذ  ٗجـش

ٕ  الوٌظـْس  ّفـ   الذ٘بة ُزٍ فٖ اإلًغبى ػلِ٘ب  الفطـش

 ذٗي.ال ػلَ٘ أكذ الزٕ

ٔ  ٌُب  ل٘ظ إر  كـبى  هِوـب  ساشـذ  إًغـبى  ألٕ غٌـ

 َ ٍ  حذــشٕ ػــي ّاػخقــبدٍ دٌٗـ  ُــزٍ فــٖ الغــل٘ن االحجـب

ٔ  ببلٌغـبت  عْاء ّالغلْ  الخشب٘ت فٖ الذ٘بة َ  إلـ  ًفغـ

َ  هؼٌٖ ُْ هي إلٔ ببلٌغبت أم  حاله٘ـز  أّ أّالد هـي  بـ

 الوجخوغ. أفشاد عبئش أّ

ٔ  بـبلٌظش  الذٗي فٖ رلك إلٔ الذبجت ّحخأكذ  هـب  إلـ

 للغـبب   ّهضوبسًا فشصت الذ٘بة ُزٍ كْى هي ٌَحضو

 حظِـش  ّعـْف  ّالغل٘ن  الفبضل ّالغلْ  الخبصش فٖ

ٔ  الخأك٘ذ ًجذ ثن ّهي أخشٓ. ًشأة فٖ غذًا ًخبئجَ  ػلـ

 الذٗي. فٖ ّالخشبْٗت الغلْك٘ت الق٘ن

 اإلخـْة  هـغ  ًخشبس  أى الغلغلت ُزٍ هي فبلِذف

 شةهغــ٘ فــٖ ألًٌــب الغــل٘وت الخشبْٗــت الوؼــبًٖ األػــضة

 الذ٘بة. ُزٍ فٖ ّادذة
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 إكٌقوء مجقع ظذ اهلل وصّذ  افعودغ، رب   هلل احلؿد

 افطّقٌغ آفف وظذ افـٌّقغ، خوتؿ )حمّؿد( ٓشّقام وادرشؾغ،

  افطوهريـ.

 إخقات مـ افؽريؿ اجلؿع هذا مع احلديٌ ينيّن 

 احلقوة. ذم ادرأة رشوفي حقل

 واحلضقر(1)كػز بتذـر ادحورضة هذه أشتفؾ   ـلإكّ 

 ذم هبو وكعتز كًتحيهو أن يـٌغل افتل افؽزى بوحلؼوئؼ

 وبقصؾتفو. احلقوة ادّموه متثّؾ ّّٕنو دائاًم، احلقوة هلذه تلّمؾـو

 اإلفف بقجقد وتلّمع وجداين مـ كوبعي صفودة ؾلصفد

افرائع افؽقن هذا تػوصقؾ ـّؾ  ذم حؼوً  ادتؿثّؾ افقاحد

                                                           

 أثبتـو هذه افتذـرة ـام أخؼوهو ادحوِِض ذم أصل ادحوِضة.( 1)

 

 



 

 

6 

 وؿدرة حمقط ظؾؿ مـ شٌحوكف ظـف يعز بام وادؼــ وادذهؾ

 تٌفر صقوؽيً  طوهره ذم صقغ حقٌ وإبداع، وهقؿـي بوفغي

 جقداً  تلمؾفو إذا سوًاإلح وتثر افؼؾقب ومتؾؽ افعؼقل

 وؾؼ بوضـف صقغ ـام ،آظتقود ؽٌور ذهـف ظـ وكػض

 افؽقكقوت ظؾامء أهبرت ظؾؿقي ومعودٓت ؿقاكغ

 .افطٌقعقي افعؾقم وشوئر وافؽقؿقوء وافػقزيوء

 ويؾقؼ واإلـٌور اإلذظون يًتقجى حؼوً  شٌحوكف إكف

 وافثـوء. افشؽر ويًتحؼ واخلشقع قعبوخلض

 افرشوئؾ أكٌوء ذم واشتقثوق حتؼؼ بعد ـذفؽ وأصفد

 وٓ افثالثي اإلبراهقؿقي إديون خوصي اخلؾؼ إػ اإلهلقي

 اإلكًون إػ رشوفي ؾعالً  بعٌ شٌحوكف اهلل أن اإلشالم شقام

 هذه ذم خؾؼف ؿد أكف ؾقفو يٌؾغف اصطػوهؿ ظٌود خالل مـ

 احلقوة هذه حقادث وجعؾ تٌوريياخ ـػرصي احلقوة

 مًتقى وؾؼ امرئ ـؾ يتحذ ـل فإلكًون امتحوكوت

 احلقوة هذه ذم افػووؾي افؼقؿ وأن ،ؾقفو وشؾقـف تٌكه

 .(1)وصؼوء صمم كذائر واخلطويو شعودةو شعد بشوئر

                                                           

قَُفْم َأْظاَمََلُْم ـام ؿول شبحوكه: ( 1) َّو َظِؿُؾوا َوفِقَُوؾم َوفُِؽلٍّ َدَرَجوٌت ِّمم
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 صودق رشقل ـ اإلشالم كٌل ـ g اً حمؿد أن وأصفد

 ؾقف تواكتؼ افؼك، ؾقف دمّذر جمتؿع ذم ابتعثف هلل

 مـ إربعغ بعد ؾجوء ،(1)إهلقي رشوفي يعرف مل اخلراؾوت،

 ؿد افذيـ ؿقمف ظذ مػوجئ حدث ذم ـ افؼيػ ظؿره

 افعؼؾ تثر كوصعي ممقزة برشوفي ـ وصػوتف حوفف خزوا

 وشطقع وحجتف بقوقح افؼؾقب وحتقل افػطرة وتقؿظ

 تؽّر  ،ـٌراً  تورخيقوً  حدثوً  ًؾؽوك ،وأدائف وبالؽي وبرهوّن

 ًوصوؽ حقهلو مـ وإؿطور افعربقي اجلزيرة ذم افتوريخ

 روح ًوحّرـ جديدةً  صقوؽيً  ؾقفو وافعؼوئد إؾؽور

 ووقح جيد رشوفي أهؾفو، ذم وافػضقؾي وافؼقؿ افعؼالكقي

 وأدائف بالؽي ويدرك وافتعؼؾ، افػؽر أهؾ ظومي حجتفو

 وؽرهؿ. مًؾؿغ مـ إدب أهؾ كخٌي

                                                                                        

َٓ ُيْظَؾُؿونَ  ـُه افَِّذيَن (، 19)شورة إحؼوف: َوُهْم  آَمـُوا َيْرَؾِع افؾَّ

ـُه باَِم َتْعَؿُؾوَن َخبِرٌ  )شورة  ِمـُؽْم َوافَِّذيَن أُوُتوا اْفِعْؾَم َدَرَجوٍت َوافؾَّ

 (.11ادجودفي:

إصورًة إػ أهنم مل يؽوكوا أصحوب ـتوب إهلي يتداوفوكه، ومن ( 1)

 ثم وصػوا بـ)إمقغ( ذم افؼرآن افؽريم.
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 واظتٌورهو اشتحضورهو فـو يـٌغل ـزى حؼوئؼ ؾفذه

 مـفو. وآكطالق

 للوغبئل الصذ٘خ الخأص٘ل أُو٘ت

 افـظر مؼوم ذم فؾتػؽر افصحقح افتلصقؾ ؾنن وبعد

 ادـفٍ إػ آهتداء مـ أشوس جزء ادفؿي ادقوقظوت إػ

 بوفتشقيش اإلكًون يٌتع وبخالؾف احلقوة، هذه ذم وئىافص

 مـ افـوصئي وادققل وأمول إموين بسمجي أو افرؤيي ذم

 ظؾؿقي أؾؽور صقرة ذم ثؼوؾقي أمقاج أو صخصقي ظقامؾ

 ومقوقظقي.

 فؾؼقاكغ وافًؾقؿ افصحقح ادلخذ أنّ  صؽ وٓ

 كًوكقياإل افػطرة ثقابً يطوبؼ مو هق وافتؼيعوت

 ظؾقف كٌفً مو وذفؽ واإلكًون، احلقوة واؿع مع ويتعومؾ

 افؼرآن ذم وصػ حقٌ اإلكًون، إػ شٌحوكف اهلل رشوفي

 َوَيـَْفوُهؿْ  َؿْعُروِف ـبِوفْ  َيْلُمُرُهؿ] :بلكف g افرشقل افؽريؿ

ـِ   اإلكًون ظرؾف مو إٓ ادعروف وفقس ،(1)[ُؿـَؽرِ ـافْ  َظ

                                                           

 .157إظراف:( شورة 1)
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 إكام ادـؽر أن ـام وؿره، ظؾقف واشتؼر وؾطرتف بقجداكف

 ؾقف ورأى اإلثؿ ؾقف واشتشعر ووجداكف بؼؾٌف أكؽره مو هق

 يؼرب ومو وادـؽر ادعروف ذـر ررتؽ وؿد وكؽدًا، حزازة

 ذم ادرات مئوت إخالؿقي ؿافؼق مـ ظؾقف يـطٌؼون أو مـفام

 افؽريؿ. افؼرآن

 ذفؽ ذم ادرجع ـون افػطرة مؼتضقوت اصتٌفً وإذا

 .اإلكًون إػ اإلهلقي يفافرشو ذم افقاردة افتعوفقؿ ثقابً

 افتعوفقؿ ثقابًو افػطرة ادموه جيوذم تؼيع وأي

 إجيوبقي فف وتراءت أخالؿل بؾٌقس تؾٌس وإن قؾف اإلهلقي

 هذه ذم مدمرةو وورة آثور إػ مديي شقف وفؽـف فػسة

 ـام ،افتوريخ حرـي وؿـ ذم بعقد ؽر أمد ذم احلقوة

 ًراج افتل آؿتصوديي افشققظقي حرـي ذم ذفؽ ٓحظـو

 حتك افتوريخ، وحرـي افعدافي بؼقؿ إوؾؼ أّنو ظذ

 أّنو ٓحظـو وفؽـ تؼريًٌو، افعومل ػكص ذم افـوس اشتقهً

 افـقازع معوروتفو جفي مـ ؿرن كصػ بعد ؾشؾً

 وٓ ادويض، ثقب افتوريخ ظؾقفو ؾلشدل اإلكًوكقي افػطريي

 اشتٌداديي دوًٓ  ؽوفٌوً  افشققظقي افدول مـ ادتٌؼل يزال

 وتعقًي.
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 ّاألخالقٖ الوؼشفٖ الخأص٘ل

 ّاألًثٔ الزكش ثٌبئ٘ت شأى فٖ

 بتلصقؾ يشفد افًؾقؿ افػؽري ادـطؼ أن ذم صؽ ٓو

 شقاء ـؾفؿ افـوس أن وهق فإلكًون، فؾغويي بدهيل معرذم

 جفزهؿ ؾؼد وأكثك، ذـر بغ ؾرق دون مـ اإلكًوكقي ذم

 فإلكًوكقي، ادعروؾي إربعي بودؼقموت ـؾفؿ شٌحوكف اهلل

 :وهل

 خالهلو مـ اإلكًون يامرس افتل ادعرؾقي افعؼالكقي  

 ظذ اإلكًون ٌحت لتاف احلؽؿي إػ وافـزوع ،تػؽرفا

 وافضؿر ادختؾػي، اخلقورات بغ ادالئؿ اخلقور اختقور

 احلرة واإلرادة افػووؾي، افؼقؿ ظذ ادـطقي إخالؿل

 مـ ويتحؿؾ يراه افذي افًؾقك اإلكًون هبو خيتور افتل

 خصول ؾتؾؽ وأؾعوفف، شؾقـقوتف ذم ادًموفقوت جفتف

 ذـر مـ اجلـًغ بغ مشسـي وهل قيفإلكًوك مؼقمي

 وأكثك.

 افػطري ادصدر وهق ـ إخالؿل افضؿر يشفد ـام

 تؾؽ ظذ تػريعوً  ـ ادالئؿي افتؼيعوت جلؿقع وإم

 وهق واوح ؿقؿل بتلصقؾ ادشفقدة ادـطؼقي احلؼقؼي

 وافقاجٌوت احلؼقق ذم وأكثك ذـر مـ اجلؿقع اصساك



  

 

11 

 أخريـ. ودموه أكػًفؿ دموه ادًموفقي وحتؿؾ

 ّاألًثٔ الزكش حكبهل ػلٔ الذٗي حأك٘ذ

 هذا ظذ افؽريؿ افؼرآن خالل مـ افديـ أـد وؿد

 مـ بعضفؿ واإلكوث افذـقر واظتز افػطري ادـطؼ

 ومهو مؽتؿؾ، واحد إكًوين ـقون مـ جزآن ؾفام بعض،

 أروع مـ ومعقكي وظوضػيً  وؿؾٌوً  جًامً  تؽومؾفام خالل مـ

 افرائع. افؽقن هذا ذم شٌحوكف اهلل آيوت

َو َيو] شٌحوكف: ؿول ـ 1  افَِّذي َربَُّؽؿُ  اتَُّؼقا افـَّوُس  َأهي 

ـ َخَؾَؼُؽؿ ٌَّ  َزْوَجَفو ِمـَْفو َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  م   ِمـُْفاَم  َوَب

 ًٓ ثًِرا ِرَجو وءً  ـَ ًَ
وَءُفقنَ  افَِّذي افؾَّـفَ  َواتَُّؼقا َوكِ ًَ  بِفِ  َت

َْرَحومَ  ْٕ ونَ  افؾَّـفَ  نَّ إِ  َوا  .(1)[َرِؿقًٌو َظَؾقُْؽؿْ  ـَ

ـْ ] ـ 2 ـْ  َفُؽؿ َخَؾَؼ  َأنْ  آَيوتِفِ  َوِم ُؽؿْ  م  ًِ  َأْزَواًجو َأكُػ

ُؽـُقا ًْ تَ ةً  َبقْـَُؽؿ َوَجَعَؾ  إَِفقَْفو ف  َقدَّ  َذفَِؽ  ذِم  إِنَّ  َوَرْْحَيً  مَّ

َيوٍت  َؼْقمٍ  َٔ ُرونَ  ف   .(2)[َيتََػؽَّ

                                                           

 .1افـسوء:( شورة 1)

 .21افروم:( شورة 2)
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 تعوػ اهلل ظـد اإلكًون ؿيؿق أن ظذ افديـ واصتؿؾ

 ؿول ـام وشؾقـقوتف، وخصوفف بتٌكه ظؾقف وـرامتف

 شٌحوكف:

َو َيو] ـ 3 ؿ إِكَّو افـَّوُس  أَهي  ـُ ـ َخَؾْؼـَو رٍ  م  ـَ  َوُأكثَك َذ

ؿْ  ـُ َرَمُؽؿْ  إِنَّ  فِتََعوَرُؾقا َوَؿٌَوئَِؾ  ُصُعقًبو َوَجَعْؾـَو ـْ  افؾَّـفِ  ِظـدَ  َأ

ؿْ  ـُ  .(1)[َخٌِرٌ  َظؾِقؿٌ  ـفَ افؾَّ  إِنَّ  َأْتَؼو

 اهلل ظـد إظامل ؿقؿي نأ ظذ أيضوً  افديـ أـد ـام

 وجفد وتضحقي وشداد صالح مـ ؾقفو يتؿثؾ بام شٌحوكف

 شٌحوكف اهلل أـد أمر وهق ،أكثك أو ذـراً  افعومؾ ـون شقاء

 اإلكًون إػ وافرائعي افؽريؿي رشوفتف ذم ظؾقف وتعوػ

 بوفغًو. تلـقداً 

ـَ  ْعَؿْؾ يَ  َوَمـ] ـ 4 وحِلَوِت  ِم رٍ  ِمـ افصَّ ـَ  أُكثَك َأوْ  َذ

ـٌ  َوُهقَ  َٓ  اجْلَـَّيَ  َيْدُخُؾقنَ  َؾُلوَفـئَِؽ  ُمْمِم  ُيْظَؾُؿقنَ  َو

 .(2)[َكِؼًرا

ـْ ] ـ 5 ـ َصوحِلًو َظِؿَؾ  َم رٍ  م  ـَ ـٌ  َوُهقَ  ُأكثَك َأوْ  َذ  ُمْمِم

                                                           

 .13احلجرات:( شورة 1)

 .124افـسوء:( شورة 2)
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ـِ  َأْجَرُهؿ َوَفـَْجِزَيـَُّفؿْ  َضق ٌَيً  َحقَوةً  َؾَؾـُْحقِقَـَّفُ  ًَ وُكقا َمو بَِلْح  ـَ

 .(1)[َيْعَؿُؾقنَ 

ـْ ] ـ 6 َّٓ  جُيَْزى َؾاَل  َشق ئَيً  َظِؿَؾ  َم ـْ  ِمثَْؾَفو إِ  َظِؿَؾ  َوَم

ـ َصوحِلًو رٍ  م  ـَ ـٌ  َوُهقَ  ُأكثَك َأوْ  َذ  َيْدُخُؾقنَ  َؾُلوَفـئَِؽ  ُمْمِم

وٍب  بَِغْرِ  ؾِقَفو ُيْرَزُؿقنَ  اجْلَـَّيَ  ًَ  .(2)[ِح

ُؿْ  هَلُؿْ  ْشتََجوَب َؾو] ـ 7  َظوِمؾٍ  َظَؿَؾ  ُأِوقعُ  َٓ  َأين   َرهب 

ـُؽؿ ـ م  رٍ  م  ـَ ـ َبْعُضُؽؿ ُأكثَك َأوْ  َذ ـَ  َبْعضٍ  م  ِذي  َهوَجُروا َؾوفَّ

 َوُؿتُِؾقا َوَؿوَتُؾقا َشٌِقِع  ذِم  َوُأوُذوا ِدَيوِرِهؿْ  ِمـ َوُأْخِرُجقا

َرنَّ  ػ  ـَ ُ ُ  َشق ئَوِِتِؿْ  َظـُْفؿْ  َٕ َٕ تَِفو ِمـ دَمِْري َجـَّوٍت  ْدِخَؾـَُّفؿْ َو  حَتْ

َّْنَورُ  ْٕ ـْ  َثَقاًبو ا ـُ  ِظـَدهُ  َوافؾَّـفُ  افؾَّـفِ  ِظـدِ  م  ًْ  ُح

 .(3)[افثََّقاِب 

 شقاء افديـ ؾأه بغ تثًٌ اخلوصي اإليامكقي وافقٓيي

ٌّ  أن مـفام ؾؾؽؾٍ  وإكثك، افذـر وؾقف  ظذ أخر حي

 تعوػ: ؿول ـام ـؽر،اد ؾعؾ مـ وحيّذره ادعروف

                                                           

 .97افـحل:( شورة 1)

 .44ؽوؾر:( شورة 2)

 .195آل ظؿران:( شورة 3)
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 َأْوفِقَوءُ  َبْعُضُفؿْ  ُؿْمِمـَوُت ـَوافْ  ُؿْمِمـُقنَ ـْ َواف] ـ 8

ـِ  َوَيـَْفْقنَ  بِودَْْعُروِف  َيْلُمُرونَ  َبْعضٍ   َوُيِؼقُؿقنَ  ُؿـَؽرِ ـافْ  َظ

اَلةَ  وةَ  َوُيْمُتقنَ  افصَّ ـَ  ُأوَفـئَِؽ  َوَرُشقَففُ  افؾَّـفَ  َوُيطِقُعقنَ  افزَّ

َْحُُفؿُ   .(1)[َحؽِقؿٌ  َظِزيزٌ  افؾَّـفَ  إِنَّ  افؾَّـفُ  َشَرْ

 احلقوة تضع ظـدمو ؽداً  أن ـذفؽ افديـ أـدو

 وخصوفف افدكقو احلقوة ذم اإلكًون تٌك ويؽقن أوزارهو

 ؾرق مـ هـوك فقس بف ويًتيضء بف حيتػ كقراً  افػووؾي

 تعوػ: ؿول ـام وأكثك، ذـر بغ

َعك ُؿْمِمـَوِت ـَوافْ  ُؿْمِمـِغَ ـافْ  َتَرى َيْقمَ ] ـ 9 ًْ  َي

ؿُ  َوبَِلْياَمِّنِؿ َأْيِدهيِؿْ  َبْغَ  ُكقُرُهؿ ـُ ا  دَمِْري َجـَّوٌت  اْفقَْقمَ  ُبْؼَ

تَِفو ِمـ َّْنَورُ  حَتْ ْٕ ـَ  ا  .(2)[اْفَعظِقؿُ  اْفَػْقزُ  ُهقَ  َذفَِؽ  ؾِقَفو َخوفِِدي

قُْدِخَؾ ] ـ 11  دَمِْري َجـَّوٍت  ُؿْمِمـَوِت ـَوافْ  ُؿْمِمـِغَ ـافْ  ف 

تَِفو ِمـ َّْنَورُ  حَتْ ْٕ ـَ  ا رَ  ؾِقَفو َخوفِِدي ونَ  َشق ئَوِِتِؿْ  َظـُْفؿْ  َوُيَؽػ  ـَ  َو

 .(3)[َظظِقاًم  َؾْقًزا افؾَّـفِ  ِظـدَ  َذفَِؽ 

                                                           

 .71( شورة افتوبي:1)

 .12احلديد:( شورة 2)

 ( شورة 3)
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 وافػطرة افعؼؾ بحًى احلقوة هذه ذم وإكثك ؾوفذـر

 هذه ذم بعضوً  بعضفام يؽّؿؾ اإلكًوكقي ذم متامثالن وافديـ

 فـ احلقوة، هذه ذم وكوصعي اوحيو حؼقؼي وتؾؽ احلقوة،

 واهؿ. إٓ ؾقفو يتقؿػ أو يـؽرهو

  ّاألًثٔ الزكش اشخشا 

 الؼبهت اإلًغبً٘ت ّالذقْ  الق٘ن فٖ

 افعومي اإلكًوكقي افؼقؿ ـوكً ذفؽ ظذ وتػريعوً 

 ذم ـام ظؾقفام أو هلام جيى ؾقام وادرأة افرجؾ بغ مشسـي

 افعػوفو واإلحًون وافشؽر وافقؾوء وافصدق افعدل

 .وكظوئرهو

 ظذ تٌتـل افتل ـ افعومي اإلكًوكقي احلؼقق إن ـام

 .وادرأة افرجؾ بغ مشسـي وؿقؿ حؼقق هل ـ ؾطريي وصوئٍ

 افقافديـ وحؼ اإلكًوكقي حؼ هق احلؼقق ؾؿـ

 اجلقار وحؼ ادجتؿع وحؼ إرحوم وحؼ وإوٓد

 وحؼ افديـ ذم اخلوص افقٓء وحؼ بوفعؼد افقؾوء وحؼ

 .بحقائجفو اإليػوء ذم افـػس

 ؾفل ،متوموً  فؾرجؾ ـام احلؼقق هذه ـؾ ؾؾؾؿرأة

 هلو أم وهل افعومي، اإلكًوكقي احلؼقق تًتقجى إكًون
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د وؿد إب، حؼ مـ آـد حؼفو بؾ ممـد، حؼ ـّ  ظذ ُأ

 اهلل بعٌودة إمر بعد معوً  إب وإػ إفقفو اإلحًون

 فسبقيوا اإلكػوق ذم إوٓد حؼ هلو بـً وهل شٌحوكف،

 ذم اجلور يًتقجٌف مو هلو جورة وهل وافعطػ،

 بام افقؾوء جيى فؾتعوؿد ـػم ضرف وهل آشتحؼوق،

 افزواج ظؼد وؿـ ذم ادرأة اصسضً ؾؾق اصسضً،

 دمى رحؿ وهل هلو، افقؾوء افرجؾ ظذ وجى ذوضوً 

 تؼدير يـٌغل ادجتؿع ذم جزء وهل ؿطقعتفو، وحترم صؾتفو

 افعومي وافـػؼوت افؼقاكغ تؼيع ذم واؿتضوءاِتو حوجتفو

 أن وظؾقفو هلو أن ـام ،وافيائى وافزـقات إمخوس مـ

 أن هلو إكًون وهل .ادـؽر ظـ وتـفك بودعروف تلمر

 جيقز ؾال ،افزواج حؼ ومـفو اإلكًوكقي حؼقؿفو متورس

 .(1)بودعروف كػًفو ذم ؾعؾً ؾقام مموكعتفو

                                                           

 افؼرآن افؽريم رؾع ـثراً من افظؾم واإلجحوفومن ثّم كجد ( 1)

 ذم صلن ادرأة، مـفو: وإذى

مسوويًو فؾرجل تورًة وخمتؾػًو ظـه  كصقبوً  ـ جعل َلو ذم ادراث 1

ظذ افرجل، ؿول شبحوكه:  ادؼّدرة أخرى بوفـظر إػ افتؽوفقف احوفقي
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 َّو َْؿَرُبوَن َوفِؾـمَسوِء َكِصقٌى ِّمم ْٕ فَِداِن َوا َّو َتَرَك اْفَوا َجوِل َكِصقٌى ِّمم فمؾرم

َؿْ  ْٕ فَِداِن َوا ْػُروًضوَتَرَك اْفَوا ثَُر َكِصقًبو مَّ ـَ )شورة  َرُبوَن ِِّمَّو َؿلَّ ِمـُْه أَْو 

 .(7افـسوء:

)شورة  ـ حتريم ادامكعي من زواج ادرأة ادطؾؼي وإرمؾي بودعروف 2

 .(234و 232افبؼرة:

ـ حتريم ظدم اإليػوء بوفتعفد احويل دموه افزوجي وهو ادفر  3

قَْف َتْلُخُذوَكُه َوَؿْد َأؾَْه وَ ، ؿول شبحوكه: وإـراهفو ظذ بذفه ـَ

قَثوًؿو َؽؾِقًظو  (.21)شورة افـسوء: َبْعُضُؽْم إَِػ َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمـُؽم مم

، 229ـ إجيوب ادعورشة مع افزوجي بودعروف )افبؼرة: 4

م بلداء حؼوؿفو افزوجقي حتى ذم حول افقؿغ 2وافطالق: (، واإلفزا

بوفتؽػر ذم مدة أؿصوهو أربعي أصفر ظذ مبوظدهتو بنفزام احلوفف 

فمؾَِّذيَن ُيْمُفوَن وافرجوع إفقفو أو مػورؿتفو، ؿول شبحوكه:  ظن يؿقـه

ِحقمٌ  ـَه َؽُػوٌر رَّ [ ِمن كمَسوئِِفْم َتَربُُّص َأْرَبَعِي َأْصُفٍر َؾنِن َؾوُءوا َؾِننَّ افؾَّ

َفن وَ (، وحتريم إبؼوئفو معؾؼي، ؿول شبحوكه: 226)شورة افبؼرة:

لَّ اْدَقِْل  ـُ َتْسَتطِقُعوا َأن َتْعِدُفوا َبْغَ افـمَسوِء َوَفْو َحَرْصتُْم َؾاَل ََتِقُؾوا 

ِحقامً  وَن َؽُػوًرا رَّ ـَ ـَه  وْدَُعؾََّؼِي َوإِن ُتْصؾُِحوا َوَتتَُّؼوا َؾِننَّ افؾَّ ـَ  َؾَتَذُروَهو 

ريؿفو (، وحتريم ادظوهرة مـفو )وهي تعـي حت129)شورة افـسوء:

ن ظذ افـػس دون ضالق(، ؿول شبحوكه:  افَِّذيَن ُيَظوِهُروَن ِمـُؽم مم

ُْم َفقَُؼوُفوَن  ئِي َوَفْدهَنُْم َوإهِنَّ َّٓ افالَّ َفوهُتُْم إِ َفوهِتِْم إِْن ُأمَّ و ُهنَّ ُأمَّ كمَسوئِِفم مَّ

ـَه َفَعُػوٌّ َؽُػورٌ  َن اْفَؼْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ افؾَّ  (.2)شورة ادجودفي: ُمـَؽًرا مم
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ـ إشؼوط احلق افزوجي اخلوص ذم ؾسة افدورة افشفريي رؾؼًو هبو  5

َوَيْسَلُخوَكَك َظِن اْدَِحقِض ُؿْل ُهَو وفقس اشتؼذارًا، ؿول شبحوكه: 

َٓ َتْؼَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُفْرَن َؾِنَذا  َأًذى َؾوْظَتِزُفوا افـمَسوَء ذِم اْدَِحقِض َو

ْرنَ  بَِغ َوُُيِىُّ  َتَطفَّ ا ـُه إِنَّ افؾَّـَه ُُيِىُّ افتَّوَّ ُم افؾَّ ـُ ٌُ َأَمَر َؾْلتُوُهنَّ ِمْن َحقْ

ِرينَ   (.222)شورة افبؼرة: اْدُتََطفم

آكػعوفقي بوصساط وؿوع افطالق ذم حمرض ـ إبطول افطالؿوت  6

صوهدين ظدفغ وذم ضفر مل يؼورهبو افزوج ؾقفو، وهي رشوط فو 

ثم توؿقف ظذ اكػصول ظوضػي حؼقؼي بغ افطرؾغ،  حتؼؼً تدل

افطالق ظن افتـػقذ فػسة أخرى حتى اكؼضوء افعدة فتلـد دٓفي 

َو َيو شبحوكه: ؿول ذفك، هِتِنَّ  افـَّبِيُّ إَِذا َأُّيُّ َضؾَّْؼُتُم افـمَسوَء َؾطَؾمُؼوُهنَّ فِعِدَّ

َة َواتَُّؼوا افؾَّـَه َربَُّؽمْ  َٓ  َوَأْحُصوا اْفِعدَّ َٓ ُُتِْرُجوُهنَّ ِمن ُبقُوهِتِنَّ َو

ٍَي َوتِْؾَك ُحُدوُد افؾَّـِه َوَمن َيتََعدَّ ُحُدوَد  َبقـم َّٓ َأن َيْلتَِغ بَِػوِحَشٍي مُّ ََيُْرْجَن إِ

ـَه ُُيِْدُث َبْعَد َذفَِك َأْمًرا ﴿ َٓ َتْدِري َفَعلَّ افؾَّ ـِه َؾَؼْد َطَؾَم َكْػَسُه  ﴾ 1افؾَّ

َؾْغَن َأَجَؾُفنَّ َؾَلْمِسُؽوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َأْو َؾوِرُؿوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َؾِنَذا بَ 

ـِه َذفُِؽْم ُيوَظُظ بِِه َمن  َفوَدَة فِؾَّ ـُؽْم َوَأِؿقُؿوا افشَّ َوَأْصِفُدوا َذَوْي َظْدٍل مم

ـَه جَيَْعل فَّ  ِخِر َوَمن َيتَِّق افؾَّ ْٔ ـِه َواْفقَْوِم ا وَن ُيْمِمُن بِوفؾَّ )شورة  ُه خَمَْرًجوـَ

 (.2ـ1افطالق:

بوفطالق بتحريم ادرأة ظذ افرجل بعد  آشتفوكيـ افردع ظن  7

ثالث ضؾؼوت إٓ أن تتزوج من آخر، وحتريؿفو ممبدًا إذا بؾغً 

يٌح تسعًو، ؿول شبحوكه:  َتوِن َؾِنْمَسوٌك بَِؿْعُروٍف َأْو َتْْسِ افطَّاَلُق َمرَّ
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َٓ َُيِلُّ  َّٓ  بِِنْحَسوٍن َو َّٓ َأن ََيَوَؾو َأ َفُؽْم َأن َتْلُخُذوا ِِّمَّو آَتقُْتُؿوُهنَّ َصقْئًو إِ

ـِه َؾاَل ُجـَوَح َظَؾقِْفاَم ؾِقاَم  َّٓ ُيِؼقاَم ُحُدوَد افؾَّ ـِه َؾِنْن ِخْػُتْم َأ ُيِؼقاَم ُحُدوَد افؾَّ

ـِه َؾاَل َتْعتَُدوَهو َوَمن َيتَ  ـِه اْؾَتَدْت بِِه تِْؾَك ُحُدوُد افؾَّ َعدَّ ُحُدوَد افؾَّ

ُوَن * َؾِنن َضؾََّؼَفو َؾاَل حَتِلُّ َفُه ِمن َبْعُد َحتَّى َتـِؽَح 
ِ
َؾُلوَفـئَِك ُهُم افظَّود

ُه َؾِنن َضؾََّؼَفو َؾاَل ُجـَوَح َظَؾقِْفاَم أَن َيَسَاَجَعو إِن َطـَّو أَن ُيِؼقاَم  َزْوًجو َؽْرَ

ـِه َوتِْؾَك ُحُدوُد ا َُفو فَِؼْوٍم َيْعَؾُؿونَ ُحُدوَد افؾَّ ـِه ُيَبقـم  )شورة افبؼرة: فؾَّ

 (.234ـ229

ـوفزواج  َيشى ادرء من أن ٓ يعدل معفوافزواج بؿن  مـعـ  8

َوإِْن ِخْػتُْم  شبحوكه: ؿول ،معفنّ  افؼسط ظدم من خقف إذا بوفقتومى

َن  َّٓ ُتْؼِسُطوا ذِم اْفقََتوَمى َؾوكِؽُحوا َمو َضوَب َفُؽم مم افـمَسوِء َمثْـَى َوُثاَلَث َأ

ًْ َأجاَْمُكُؽْم َذفَِك َأْدَكى  َّٓ َتْعِدُفوا َؾَواِحَدًة أَْو َمو َمَؾَؽ َوُرَبوَع َؾِنْن ِخْػتُْم َأ

َّٓ َتُعوُفوا  ذفك حتريم افزواج بلخرى  ثل(، وم3)شورة افـسوء: َأ

حتى إذا صعر افرجل بوٓحتقوج إذا خوف ظدم افعدل بقـفو وبغ 

َّٓ ُتْؼِسُطوا ذِم اْفقََتوَمى َؾوكِؽُحوا َمو ػ، ؿول شبحوكه: إو َوإِْن ِخْػتُْم َأ

َّٓ َتْعِدُفوا  َن افـمَسوِء َمثْـَى َوُثاَلَث َوُرَبوَع َؾِنْن ِخْػتُْم َأ َضوَب َفُؽم مم

َّٓ َتُعوُفوا  ًْ َأجاَْمُكُؽْم َذفَِك َأْدَكى َأ ِحَدًة َأْو َمو َمَؾَؽ )شورة  َؾَوا

 (.3افـسوء:

، ـ تؼدير وصقجي ادرأة ـام ذم إجيوب اإلحسون إػ إم مع إب 9

فَِدْيِن إِْحَسوًكو ـام ؿول شبحوكه:  (.83)شورة افبؼرة: َوبِوْفَوا

َوافَِّذيَن ـ حتريم رمقفن بوخلطقئي من ؽر حجي، ؿول شبحوكه:  14
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 افعومي كًوكقياإل واحلؼقق افؼقؿ صؿقل ذم صؽ ٓ إذاً 

 وإكثك. فؾذـر

 ّاألًثٔ الزكش اخخالف هذٓ

 لِوب الوالئوت الخششٗؼبث فٖ

 هـوك هؾ أكف وهق جقهري شمال هـو ُيثور فؽـ

 أو تؼيعقي تػوصقؾ ذم وادرأة افرجؾ يالئؿ ؾقام اختالف

 ٓ؟ أم افعومي فؾتؼيعوت تطٌقؼقي

                                                                                        

ْ َيْلتُوا بَِلْرَبعَ  ِي ُصَفَداَء َؾوْجؾُِدوُهْم َثاَمكَِغ َجْؾَدًة َيْرُموَن اْدُْحَصـَوِت ُثمَّ مَل

 َٓ  (.4)شورة افـور: اْفَػوِشُؼونَ  ُهمُ  َوُأوَفـئَِك  َأبًَدا َصَفوَدةً  ََلُمْ  َتْؼَبُؾوا  َو

ـ وِّمو يؾحق بذفك إجيوب افتعػف ظن ؽر افزوجي ذم افـظر  11

ِذيَن ُهْم فُِػُروِجفِ  وافسؾوك وادامرشي، ؿول شبحوكه: ْم َحوؾُِظوَن َوافَّ

ُْم َؽْرُ َمُؾوِمغَ  ًْ َأجاَْمهُنُْم َؾِنهنَّ َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْم َأْو َمو َمَؾَؽ )شورة  * إِ

وا ِمْن َأبَْصوِرِهْم (، وؿول تعوػ: ]6ـ5ادممـون: ْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضُّ ُؿل فم

ـَه َخبِ  ـَى ََلُْم إِنَّ افؾَّ )شورة  ٌر باَِم َيْصـَُعونَ َوَُيَْػُظوا ُؾُروَجُفْم َذفَِك َأْز

 (.34افـور:

ك ادرأة ذم احلؼوق افتي ـوكً خمتصي  وهذه ادوارد َتثل أـثرهو إرشا

صوئعي من طؾم ادرأة ذم  حتّرم وتؼّبح وجوهوً بوفرجل وبعضفو 

 ادجتؿع افؼبع ؿبل اإلشالم.
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 ضٌقعي ظـ افًمال ظذ يستى بدوره افًمال وهذا

 وإكثك. افذـر اجلـًغ ثـوئقي بغ ؽومؾافت

 تؽومؾ ؿٌقؾ مـ يؽقن ؿد صقئغ بغ ؾوفتؽومؾ

 مكاظغ مـ تتلفػ افتل إبقاب بعض ذم ـام ادتامثؾغ،

 إػ أحدمهو بضؿ افتؽومؾ حيصؾ وإكام متوموً  متامثؾغ

 مـ ممفػي إداريي أو ؾـقي أو ظؾؿقي جلـي ذم وـام أخر،

 د.واح اختصوص ذوي أؾراد

 تؽومؾ ؿٌقؾ مـ صقئغ بغ افتؽومؾ يؽقن وؿد

 جزأيـ مـ تتلفػ افتل إبقاب بعض ذم ـام ادختؾػغ،

 حوجوت بٌعض تػل بؿزايو مـفام ـؾ يؿتوز ؿد خمتؾػغ

 جلـي ذم وـام ـوماًل، بوبوً  يؽّقكون افـفويي ذم وفؽـفام افـوس

 افتل ادفؿي تؽقن ظـدمو خمتؾػي اختصوصوت مـ ممفػي

 ومتعددة. خمتؾػي أبعود ذات ٕجؾفو افؾجـي ُأّفػً

 تؽومؾ ؿٌقؾ مـ وادرأة افرجؾ تؽومؾ ـون ؾنذا وظؾقف

 افتؼيع اختالف يؼتيض مو هـوك يؽـ مل متوموً  ادتامثؾغ

 تؽومؾ ؿٌقؾ مـ تؽومؾفام ـون إذا وأمو هبام، افالئؼ

 ادالئؿ افتؼيع خيتؾػ أن افطٌقعل مـ ؾنن ادختؾػغ

 وتطٌقؼوتف. تػوصقؾف بعض ذم معفام
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 ّاألًثٔ الزكش ب٘ي الخكبهل طب٘ؼت

 هؾ وإكثك افذـر تؽومؾ أن ظـ افًمال يؼع وحقـئذٍ 

 تؽومؾ ؿٌقؾ مـ أم ادتامثؾغ تؽومؾ ؿٌقؾ مـ هق

 ادختؾػغ؟

 اإلكًوكقي، افثؼوؾي ذم أشوس مقوقع افًمال وهذا

 ادموهوت ظؾقفو تستى احلقوة ذم فؾغويي مفؿ تلصقؾ وهق

 آجتامظقي. افسبقي وذم وافتؼـغ افتؼيع ذم ػيخمتؾ

 ويمـد اإلكًوكقي وافػطرة اخلؾؼ إفقف هيدي افذيو

 تؽومؾ ؿٌقؾ مـ وادرأة افرجؾ تؽومؾ أن افديـ ظؾقف

 مـ ؾؾؽؾ ادتامثؾغ، تؽومؾ ؿٌقؾ مـ وفقس ادختؾػغ

 ظـ خمتؾػي وكػًقي بدكقي خصوئص وادرأة افرجؾ

 مضوؾوً  احلقوة، ذم فف مالئؿ بدور فقؼقم أخر خصوئص

 بؽؾ أكقطً افتل ادتامثؾي وإدوار ادشسـي افعـوس إػ

 بؤخر. أكقط مو كحق ظذ مـفام

 تػضقؾ فصوفح فقس جقهره ذم آختالف هذا إنّ 

 ذم ـؾ   إحالل فصوفح بؾ ،افعؽس وٓ ادرأة ظذ افرجؾ

 هلام. ادالئؿ افدور وإكوضي خؾؼتف، مع ادـوشى حمؾف

 ظذ اإلشالمل افتؼيع اصتؿؾ ادـطؾؼ هذا مـو

 بلحد خمتصي وأخرى ومتامثؾي مشسـي فؾجـًغ وطوئػ
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 احلؽقؿي ادؼتضقوت مع اكًجوموً  أخر دون اجلـًغ

 وافعودفي.

 إثٌوت اإلكًوين فؾقجدان وادجوذم افؽٌر اخلطل ومـ

 ادًوواة بعـقان احلقوة هذه ذم ؾجـًغف متوموً  مموثؾ دور

 أدوار إكوضي اؿتضً افتل بقـفام افػطريي افػقارق ءوإفغو

 .ؾقفو هبام متػووتي

 تعـل ٓ واحلؽقؿ افؼقؿل افػطري ادـظقر ذم ؾودًوواة

 يًووي واحداً  أن ـام ـ واهلـدشقي افريووقي افتًقيي

 ادـوشى حمؾف ـؾ   إحالل تعـل ادًوواة روح بؾ ـ واحداً 

 دتخصصغا مـ كخٌي ظقـً ؾنذا وتعًػ، جػوء دون

 اختالف حًى ٕظضوئفو خمتؾػي مفامت وأكقطً

 تٌعقضوً  ذفؽ اظتٌور افصحقح مـ يؽـ مل ختصصفؿ

 بقـفؿ تًقييً  ـون بؾ أخر، ظذ فٌعضفؿ وتػضقالً 

 مالئؿ. وجف ظذ أؾرادهو خصوئص مراظوة مع وفؽـ

 ذم وتؽومؾفام وادرأة افرجؾ فثـوئقي افرؤيي هذه إنّ 

 ثقابً تمـدهو وجداكقيو ؾطريي رؤيي هلل احلقوة

 اخلطوبقي افعـوويـ دتعاشتٌ إذا افديـقي افـصقص
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 ادقثقؿي ؽر أو (1)ادتشوهبي وافـصقص اخلوضئي وإظراف

 إػ وأخرى إمر هذا ذم افتػريط إػ ضقراً  تـحق وافتل

 ؾقف. اإلؾراط

 وشؾى وطؾؿفو ادرأة اكتؼوص ذفؽ ذم افتػريط ؾؿـ

 افتعومؾ ذم افرجؾ دور اشتخدام ذم وافتعًػ حؼقؿفو

 معفو.

 فؽؾ ادؿقزة افرائعي اخلصوئص تـّؽر ؾقف اإلؾراط مـو

 مشوـًوت بطرح أو ادًوواة بعـقان وإكثك افذـر مـ

 اجلوكى ؽر وإكثك افذـر ؾقارق مجقع تًـد ظؾؿقي

 افعؾؿ ابتُع وـؿ وافسبقي، افٌقئي إػ افٌحً افعضقي

 افقجداكقي ابًافثق بعض جموهبي إػ أدت بؿشوـًوت

 اإلكًون إن وتؼقل إخالؿقي فؾؼقؿ تتـؽر افتل ـوفـظرة

 مـ هل خودظي ظـوويـ اإلكًوكقي وافؼقؿ بػطرتف، أكوين

 اإلرادة تـؽر افتل إخرى وافـظرة اإلكًون، صـوظي

 شؾقـقوتف إػ ؿفراً  مًقق اإلكًون إن وتؼقل احلرة

 مـفو. آكػالت ذم فف خقور وٓ وأؾعوفف،

                                                           

د بوفـصوص ادتشوهبي هي افـصوص ادبفؿي أو ادومهي.1)  ( ادرا
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 ّالوشأة الشجل ب٘ي ػذة فْاس 

 ،وادرأة افرجؾ بغ مشفقدة قؾرو ظدة هـوك إنّ 

 :مـفو

 مـ ادرأة إػ اكجذابوً  أـثر بطٌقعتف افرجؾ أن :إول

 فؾرجؾ، ـٌراً  اؾتتوكوً  ادرأة متثؾ ثؿ ومـ افرجؾ، إػ ادرأة

 مشفقد وجداين واؿع وهذا فؾؿرأة، مثؾف افرجؾ يؿثؾ فـ

 افعؼالء. فعومي

 افشعقر أصؾ إػ مضوؾوً  ـ  حيصؾ ٓؾتتونا وهذا

 مالئؿي متػووتي خصوئص ذات خمتؾػوً  جـًوً  ادرأة بؽقن

 آخريـ: بلمريـ ـ فؾرجؾ

 فؾرجؾ ؾتـي متثؾ ؾفل فؾؿرأة، اجلًديي ادظوهر ـ 1

 افرجؾ. ظغ ذم بجامهلو

 وكحقه. افتزيـ خالل مـ فؾؿرأة ادؽتًى اجلامل ـ 2

 مشوظره ظـ افتعٌر ذم ظوً اكدؾو أـثر افرجؾ أن :افثوين

 ادرأة. مـ اخلوصي

 مشوظرهو ظـ افتعٌر ظذ مطٌقظي ؾنّنو ادرأة وأمو

 اإلؽراء، شؾقـقوت بعض ؿٌقؾ مـ مٌوذ، ؽر بشؽؾ

 ذم افرجؾ مـ حقوءً  أـثر بطٌقعتفو ادرأة بلن ذفؽ ويقصػ
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 مشوظرهو. ظـ افتعٌر

 ظؼؾفو بحًى جمٌقفي بطٌقعتفو ادرأة أن :افثوفٌ

 ذم افرجؾ مـ أـثر فؾرجؾ ادغري افًؾقك ظذ ٌوضـلاف

 أحقال مالحظي مـ ذفؽ يظفر ـام ادرأة، دموه شؾقـف

 ؽر خوصي ـ ظوم بشؽؾ ادختؾػي ادجتؿعوت ذم اجلـًغ

 ِتتؿ ادرأة أن ادؾحقظ إن حقٌ ،ـ مـفؿ ادؾتزمغ

 إؽراء بذفؽ تؼصد مل وإن جذاب، بؿظفر بوفظفقر

 افقاظل. افعؼؾ اكإدر بحًى ؾعالً  افرجؾ

 ؾفل وافرظويي، افتؽوثر بدور تؼقم ادرأة أن :افرابع

 ثؿ افقفد وتؾد أحشوئفو بغ افقفد وحتتضـ حتؿؾ افتل

 وترظوه. تروعف

 وفطػوً  ودؾئوً  ظوضػي أـثر ادرأة أن :اخلومس

 ـام إفقفو، احتقوجوً  وأـثر ظوضػي أؿؾ وافرجؾ وتقاوعًو،

 حزمًو. وأؿقى بوفـػس اظتداداً  أـثر أكف

 ذم ظؿقموً  مشفقدة ؾطريي ؾقارق مـ مجؾي هذه

 وؿد وادرأة، افرجؾ بغ ادختؾػي افٌؼيي ادجتؿعوت

 مـ اكطالؿوً  افػقارق هذه بعض ذم بعضفؿ يشؽؽ

 ـام خوضئ تشؽقؽ وهق احلديٌ، اجلـقشي ظؾؿ معطقوت

 .ؿٌؾ مـ أذكو
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 ّالوشأة الشجل ب٘ي الوالئن الخششٗغ اخخالف

 ةػذ هجبالث فٖ 

 تؼتيض احلول بطٌقعي اجلـًغ بغ افػقارق وهذه

 اؿته ممو ،يالئؿفام بام وادرأة افرجؾ مًموفقوت حتديد

 افتلصقؾ بحًى ادرأة ودور افرجؾ دور اختالف

 ظديدة: جموٓت ذم افؼظل

 أمر ؾوفؼتول وافدؾوع، افؼتول ادثول: شٌقؾ ظذ مـفو

 إظداء ظـ حػظف مؼوم ذم اإلكًوين ادجتؿع إفقف حيتوج

 أو مقاضـقفو حلاميي افدوفي مًتقى ذم شقاء وافؽوئديـ

 اجتامظقي وحدة افعشرة متثؾ افتل ادجتؿعوت ذم افعشرة

 وتتحداهؿ مشسـي مصوفح أؾرادهو بغ تربط مسابطي

 ؿد اجتامظقي وحدة ؾفل إهة وـذفؽ مشسـي. خموضر

 ممو وهؿي واظتداء ؿتؾ ؿحووفيـ حقادث يتحداهو

 .افدؾوع ىيقج

 ،ادجول اهذ ذم شقون وافرجؾ ادرأة افديـ يعتز ومل

 وافدؾوع، فؾؼتول افرجؾ إظداد ظذ افتلصقؾ ـون بؾ

 افتضحقيو ادشوّق  حتّؿؾ اؿته فق حتك بذفؽ وؿقومف

 وبشؽؾ ؾعالً  افرجول بف يؼقم أمر وهق وبًالمتف، بـػًف

 إػ وإهة افٌقً حوجي ظـد احلول هق ـام ضقظل،
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 وفؽـ وؾوظؾي ؿقيي تؽقن مـ افـًوء مـ وهـوك وع،افدؾ

ـّ  افعوم افطوبع هق ذفؽ فقس  .هل

 إهة بلمر فؾؼتول افرجؾ ؽقوب حول ذم ادرأة وِتتؿ

 ادًموفقي تقزيع مـ ــقع تدبرهو ذم أظٌوء وتتحؿؾ

 فؾجـًغ. ادالئؿي اخلصوئص بحًى إدوار وتـّقع

 لِوب الوالئن الخششٗغ اخخالف

 األعشة ًّظبم لؼفبفا شأى فٖ

 ظـ احلديٌ ادحورضة هذه ذم احلديٌ وحمؾ

 إهة، كظومو افعػوف جمول ذم اجلـًغ اختالف

 ترتقى ذم فؾغويي مفؿ أمر وهق ذفؽ، ذم ادرأة وخصقصقي

 إهؿ اجلوكى أكف ـام فإلكًون، افراصدة آجتامظقي احلقوة

 ذم واختالؾفام اجلـًغ متوثؾ ظـ احلديٌ ذم وإبرز

 جمفز اإلكًون أن وذفؽ ادالئؿي، وافقطوئػ افتؼيعوت

 فذاِتو رضوريي كػًقي حوجي وهل ،اخلوصي بوفغريزة

 ظذ اإلكًون ُؾطر افذي اإلكًوين افـقع وٓشتؿرار

 افغريزيي ادامرشوت تؽقن أن يصح ٓ فؽـ ،رظويتف

 ـؾام بحقٌ ـوحلققاكوت، ؿققد ودون مطؾؼي فإلكًون

 وفؾؿرء ظؾقفو، أؿدم أحد أي مع ؽريزتف ممورشي ذم رؽى
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 ظذ جيري ـون إذا اإلكًوين ادجتؿع ووع تصقري أن

 أؾراده. بغ ادطؾؼي اإلبوحقي

 ؾطريي وأخالؿقي حؽقؿي حدود هـوك ـوكً ثؿّ  ومـ

 ظـفو يعز رظويتفو، اإلكًون ظذ جيى افديـ ظؾقفو أـد ؿد

 رئقًقغ: حديـ إػ ترجع وهل بـ)افعػوف(،

 أو بتجًس بوٕذى فؾغر افتعرض دمظ إول: احلد

 يزيد ظام ؾضالً  ٓئؼ ؽر اكؽشوف أو تعرض أو إشوءة

 ذفؽ. ظذ

 أن بعض ظذ افـوس بعض حؼ مـ أن يتٌغ وبذفؽ

 ذم شعقوً  يتؾؼك وجف ظذ أخريـ أموم كػًف يعرض ٓ

 مـ أو افؾٌوس، خؾع خالل مـ ذفؽ ـون شقاء إؽرائفؿ،

 وهذا أخر، إلثورة قداً مؼص تعريضوً  تعتز مالبس خالل

 ذم حتك ظؾقف متػؼ معروف صخيص حؼ أصؾف ذم إمر

 افعػقػ، افًس أمر ذم ادتًوهؾي احلديثي افثؼوؾوت بعض

 افعومي افٌقئي فطفورة رظوييً  ظوم اجتامظل اشتحؼوق أكف ـام

 وفقوؿوِتو.

 بؿختؾػ افغريزيي ادامرشي تؽقن أن افثوين: احلد

 ؾال ضرؾغ، بغ خوص ظؼد رإضو ذم حمدودةً  أؿًومفو

 اثـغ بغ افغريزي وآرتٌوط وافتعرض آكؽشوف يصح
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 افتزام هـوك يؽقن أن بد ٓ بؾ ذفؽ، ظذ افسايض بؿجرد

 يستى بام فمخر، ذفؽ حتؾقؾ ظذ افطرؾغ بغ ومقثوق

 أثور. مـ ظؾقف

 اإلكًوكقي. افػطرة ذم مقدظون حّدان ؾفذان

 رؽؿ ظؿقموً  افٌؼيي وتادجتؿع أصؾفام ظذ ويتػؼ

 ـ إبوحقوً  يؽقن جمتؿعوً  دمد ؾؾـ أظراؾفو، واختالف تـقظفو

 امرئ ـؾ يًتٌقح بحقٌ ـ مطؾؼ معـك مـ افؽؾؿي هلذه امب

 بغ افغريزي آرتٌوط يٌقح أو ـرهًو، فؾغر افتعرض مـ

 ادؼوظي افصقغي بؾ أصالً، تعوؿد دون مـ اثـغ

 افزواج. هق افسايض مع فالرتٌوط

 ظذ فف إظوكيً  بوحلقوء افعؿقم ظذ اإلكًون زود وؿد

 صػي ؾوحلقوء ،فؾغريزة اشتجوبتف ذم احلديـ هلذيـ مراظوتف

 افغريزة دؾع مؼوبؾ ذم افعػوف رظويي ظذ مًوظدة إكًوكقي

 آشسشول. كحق

 احلقوء ذم اإلؾراط جفي مـ افـوس بعض يزال وٓ

 إػ مديي بحقٌ ؾقف افرؽٌي إطفور أو افزواج ظـ يعرض

 بورتٌوضوت اشتٌدافف إػ يمدي وربام ،إمر هذا تعًر

 ادجتؿع ماهتام افٌوب هذا مـ وـلنّ  خوضئي، هيي

 يؽقن حتك بف وآحتػول افزواج ظـ بوإلظالن اإلكًوين
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 يؽقن بؾ ،مـف ادرء يًتحقل ٓ مـضٌطوً  واوحوً  أمراً 

 افنيي افعالئؼ ظـ ويتاميز وافًعودة، فؾنور مٌعثوً 

 خلوضئي.ا

 هبذه اإلكًون يػل أن ظذ افعوم افتلصقؾ ـون وظؾقف

 بغ ظؼد خالل مـ افـقع وحػظ افػطريي افغريزيي احلوجي

 مـفام ـؾ ويؽقن وأوٓد، أهة بف يؽّقن وإكثك افذـر

 فمخر. ودؾئوً  شـداً و طفراً 

 أمريـ: إػ اإلكًوين ادجتؿع حيتوج إذاً 

 ظوم. بشؽؾ افعػوف رظويي إول:

 اجتامظقي وحدة أصغر هل لافت إهة تؽقيـ فثوين:ا

 خالل مـ اإلكًون وامتداد افغريزيي بوحلوجي فقػل إكًوكقي

 افالحؼ. اجلقؾ

 مشسـي أدوار ـ وإكثك افذـر ـ اجلـًغ مـ وفؽؾ

 إمريـ: هذيـ ذم وخمتصي

 الؼفبف حجبٍ الجٌغ٘ي ّظ٘فت

 ذم ؽص ؾال ـ افعػوف رظويي وهق ـ إول: إمر أمو

 افرجؾ بغ مشسـي وطقػي افعػقػ افتعومؾ أصؾ أن

ْؾُؿْمِمـِغَ  ُؿؾ] :افؽريؿ افؼرآن ذم جوء ـام وادرأة، قا ف   َيُغض 
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ـْ  ْؾُؿْمِمـَوِت  َوُؿؾ ...ُؾُروَجُفؿْ  َوحَيَْػُظقا َأْبَصوِرِهؿْ  ِم  ف 

ـَ  ـْ  َيْغُضْض َـّ  ِم ـَ  أَْبَصوِرِه َـّ  َوحَيَْػْظ  ـؾ ؾعذ ،(1)[ُؾُروَجُف

 ٓ افذي ـ أخر أموم افعػقػ افًؾقك يراظل أن مـفام

 ـ. زوجقي بعالؿي معف يرتٌط

 بغ افتعومؾ يؽقن أن افعػقػ افتعومؾ ذم وافضوبط

 اجلوكى ظذ وأدواتف ومضؿقكف روحف ذم مٌـقوً  افطرؾغ

 جوكى ظذ ودٓفي إبرازاً  يتضؿـ وٓ افعوم اإلكًوين

 خوص. ؽريزي

 يع: مو ظذ افعػقػ افتعومؾ ويشؿؾ

 مـ افعػقػ ادظفر ويتحؼؼ افعػقػ، ادظفر ـ 1

 افعػقػ افًس ويتؼقم ادغريي افزيـي وترك افعػقػ افًس

 افًوتر وبًعي افٌدن مـ فزم مو إخػوء بؿعـك افًس بلصؾ

د وجفٍ  ظذ وقؼف مؼوبؾ ذم ًّ  فؾجًؿ. مثرة تػوصقؾ جي

 مضومغ مـ افؼقل ويتلفػ افعػقػ، افؼقل ـ 2

 وافؽـويي بوإلصورة ظؾقفو مدفقل خرىوأ سحيي

 أن ادؿؽـ مـ إن حقٌ افصقت، كزة ومـ وافتعريض

                                                           

 .31ـ34افـور: ( شورة1)
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 مغريي. كزة ادرأة مـ خوصي افصقت كزة تؽقن

 مـ ادالمح ذم افًؾقك ويتؿثؾ افعػقػ، افًؾقك ـ 3

 ضوبع ذات هل افتل احلرـوت وذم وافسـقز افـظر ؿٌقؾ

 فؾغريزة. مثر

 مراظوتف وظدم ـزى، وكقيإكً ؿقؿي حؼوً  افعػوف إنّ 

 حوٓت وؿقع ذم افؽٌر افتًوهؾ إػ يمدي ادجتؿعوت ذم

 اجلـغ شؼطو إُه وتػّرق ادؼوظي ؽر آرتٌوضوت

 ومـ أحقوكًو، إمفوت بؾ أبوء، جمفقيل إضػول ووٓدة

 ادـظقر مـ خطرة حموذير وتؾؽ تؾتزمفؿ، أهة ؽر

 لحقالب اإلكًون يغسّ  أن يـٌغل وٓ .اإلكًوين افػطري

 وتعتز حمذوراً  إمقر هذه ذم ترى فقًً جمتؿعوت

 تؼديؿفو، يـٌغل أوفقيي ادتعي دامرشي افشخصقي احلريي

 هبو. حُيتذى حوفيً  فقًً ادجتؿعوت تؾؽ ذم افصػي ؾفذه

 افرجؾ مـ فؽؾ إكًوكقي ؾطريي رضورة افعػوف إذاً 

 ديـقي. رضورة هق ـام وادرأة

 يـطٌؼ ومو افعػوف مؼتضقوت تؾػخت ذفؽ مع وفؽـ

 افعػوف ٕنّ  وذفؽ اجلـًغ، حّؼ  ذم افقء بعض ظؾقف

 ظؾقفو ؾطر افتل افـػًقي بوجلقاكى يتلثر كًٌل مػفقم

 ًستاف هق ؾرجؾف افًس ظػوف ـون ثؿ ومـ افطرؾون،
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 ذو بطٌعف وذفؽ فؾؿرأة كقظقوً  إؽراءً  معف يؿثؾ ٓ بؿؼدارٍ 

 مو وؾؼ فؾؿرأة افـػز قيـافتؽ إػ بوفـظر أؿؾ مؼتضقوت

 بؿؼدارٍ  تًسهو يؼتيض فؾؿرأة افًس ظػوف أن ـام تؼدم.

 دمـى كقظوً  يؼتيض وهق فؾرجؾ، كقظقوً  إؽراءً  معف متثؾ ٓ

 دو افتحديد مـ ــقع فؾرجؾ وزيـتفو ومػوتـفو بدّنو إبداء

 اجلامل بؿظفر افظفقر ذم افرؽٌي مـ ظؾقف ُجٌؾً

 .(1)واإلؽراء

 احلقوء مـ بؿزيد ؾطرِتو ذم ادرأة تدوّ زُ  وؿد هذا

 افرجؾ برؤيي افقء بعض إثورِتو حول ذم حتك ادشفقد

 افرجؾ جيد بقـام اجلؿقؾ. افدور هذا أداء ظذ هلو إظوكيً 

 مع بودؼوركي اإلؽراء ضرو ظـد كػًف وٌط ذم أـز صعقبي

 مـ امتـوظف يقجى بام ؽريزيوً  يزود مل أكف جفي مـ ادرأة

                                                           

( ؿد ُحّدد افسس افالزم ذم ادرأة رشظًو بسس مو ظدا افوجه 1)

وافؽػغ ظذ وجه ٓ يبدو مػوتـفو من ؽر زيـي مغريي هبو، وؿد 

يؽون َلذا افضوبط تطبقؼوت خمتؾػي بحسى إظراف آجتامظقي 

اخلوصي، وفسً هـو ذم صدد بقون تػوصقل إحؽوم افؼظقي بل ذم 

أصول آدموه افسؾقم وافراصد ذم احلقوة فؾؿرأة  صدد توضقح

 وافرجل.
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 ذفؽ.

 ظذ حيوؾظ كقظل كصوب رظويي ذفؽ مـ وافقاجى

 وٓ ـوٕهة، اخلوص أو افعوم ادجتؿع ذم افًؾقؿ اجلق

 مـ دزيد ظؾقف يزيد مو جيى وٓ بطٌعف، أخر اجلـس تثر

 مـ مزيداً  يؿثّؾ يالئؿ بام ذفؽ ذم افتحقط أن إٓ افتحرز،

 بحًى ممدوح أمر وهق افـػس، ووٌط وافقؿور افعػوف

 وافديـ. اإلكًوكقي افػطرة

 ادـطؾؼ مـ ادرأة أن تؼدم مو خالل مـ كجد إكـو

 افعػوف مظوهر مـ بؿزيد ـؾػً ؿد وافديـل افػطري

 ؾطرا ومو وادرأة افرجؾ ضٌقعي مع مالئؿ وجف ظذ وفؽـ

 هذا ذم ادـطؾؼ يؽـ ومل افـػز، تؽقيـفام بحًى ظؾقف

 افتعًػ وٓ مـفو احلط وٓ ادرأة اكتؼوص افتؽؾقػ

 وؿقاظدهو احلقوة شــ متؾقف مو ذفؽ فؽـو بحؼفو،

 ومؼتضقوِتو.

 بشؽؾ بوفعػوف ادرأة اهتامم ذم رضورة هـوك إذاً 

 ادظفر ذم شقاء افرجول وبغ بقـفو ادختؾط اجلق ذم ممـد

 مظـي يؽقن آخر كحق بلي افعقاضػ إبراز أو افًؾقك أو

 معفو ويتعومؾ افرجؾ مع فتتعومؾ افرجؾ إلؽراء كقظوً 

 وأكثك. ـذـر وفقس ًوكغ،ـنك افرجؾ
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 ذات هل افصومتي وافًؾقـقوت ادظوهر مـ ـثراً  إن

 يؼصدهو مل وإن حتك افؼقل مـ أـثر معزة اجتامظقي فغي

 مـ أبؾغ يؽقن مو افتؾؿقح مـ إن ؿديامً  ؿقؾ وـام افػوظؾ،

 وافًؾقك وافؼقل افؾٌس فغي تؽقن أن بد ؾال اإلصورة،

 اإلكًون اظتذار يصح وٓ فمخر، اإلؽراء ظـ تعّز  ٓ فغي

 فف ؿوصداً  يؽقن دؿ ٕكف صخصًو، اإلؽراء يؼصد مل بلكف

 حؼوً  فذفؽ ؿوصداً  يؽـ مل وإذا مٌّطـ، أو واعٍ  ؽر بـحق

 مـ ؾننّ  ؿصده، ظـ خمتؾػوً  شؾقـوً  يامرس أن يـٌغل ٓ ؾنكف

 وإٓ ؿصده، مع ادطوبؼ افًؾقك خيتور أن اإلكًون حؽؿي

 أو يؼصده بام يػل ٓ بؼقلٍ  فتعٌرا خيتور مـ مثؾ مثؾف ـون

 مو ؾفؿقا إذا أخريـ ظذ بوفالئؿي يؾؼل ثؿّ  خالؾف يعطل

 اشتخدمف. افذي افتعٌر يالئؿ

 افًس ذم ادرأة وطقػي أنّ  إػ آفتػوت ويـٌغل

 حول ذم افرجؾ دون ظؾقفو افؾقم إفؼوء يعـل ٓ افعػقػ

 افًس وفؽـ افرجؾ، ؿٌؾ مـ شؾٌقي شؾقـقوت وؿقع

 وادرأة افرجؾ بغ وكؼّل  شؾقؿ جق إلجيود رضورة فعػقػا

 خالل مـ شؾقؿ جق إجيود احلؽقؿ افتؼيع ووطقػي

 إبقان يعؿد ـام .احلقوة شــ وؾؼ ادـوشٌي إروقوت

 إوٓد تقجف فعدم افٌقً ذم مالئؿي أروقي إجيود إػ مثالً 
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 افٌؾد ذم شؾقؿ جق إجيود إػ افدوفي تًعكو اخلطقئي، إػ

 وجعؾ افعؿؾ ؾرص تقؾر ؿٌقؾ مـ ـ اجلريؿي وؿقع عدمف

 معذوريي ذفؽ يعـل أن ؽر مـ ـ آجتامظقي افرظويي

 افدوفي ؿقوم ظدم حول ذم وآختالس افنؿي مرتؽى

 .بذفؽ

 راٍق  وأخالؿل حضوري مظفر حؼوً  ادرأة ظػوف إن

 وجديرة وراؿقي ؾووؾي إكًوكي افعػقػي وادرأة فؾغويي،

 وافديـل، واإلكًوين افػطري ادـطؾؼ مـ حساموآ بوفتؼدير

 وهل وافًؽقـي، وافـؼوء وافطفورة بوفطقى تشعر وهل

 بوفؼدرة وصعقراً  بوفذات إيامكوً  تعطل وإجيوبقي ممكًي مشوظر

 .وافػووؾي احلؽقؿي افًقوؿوت وؾؼ افـػس وٌط ظذ

 مع ثؿ أهِتو مع حقوِتو تعقش ؾتوة ذم روظيٍ  مـ وـؿ

 ظـ بعقداً  وشعودة واضؿئـون بًؽقـي وأوٓدهو زوجفو

 ؾؼد خوضئي، وتعؾؼوت دائؿي واوطرابوت ؿؾؼي هقاجس

 وهل وافًالمي وآشتؼرار افـؼوء مـ ثقبوً  افعػوف أـًٌفو

 افػطرة. أصؾ تؼتضقف مو بؿؼدار هلو ادتوحي ادتعي تعقش

 افػتوة تتؿًؽ مقاؿػ ذم روظيٍ  مـ ـؿ وـذفؽ

 اخلودظي تدراجوتآش مؼوبؾ ذم وظػوؾفو بشخصقتفو

 اخلطقئي ظـ وحؽؿي بعزيؿي كػًفو وتصقن واخلوضئي
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 هلو تقشقس وٓ وآجتامظقي وافًؾقـقي افـػًقي وآثورهو

  بلّي  كػًفو
ٍ
 مشوهد مـو فؽؾ وفعؾ ذفؽ، مثؾ إػ اظتـوء

ـَ  حقٌ ،أمفوتـوو جداتـو ظـ افؼٌقؾ هذا مـ ودمورب  ظش

 بشؽؾ افعػوف مٌدأ ظذ يربقكو أن واشتطوظقا ظػقػيً  حقوةً 

 .جقد

 حيصؾقن ٓ أّنؿ وافػتقوت افػتقون بعض يعتؼد وؿد

 افصورخ اإلؽراء مظوهر خالل مـ إٓ فؾزواج ؾرصي ظذ

 افـوس ظومي جيد بؾ خوضئ، اكطٌوع وهق افػوتـ، واإلبراز

 ذم بوفثؼي أوػ افالئؼ افتكف صوحى أنّ  وإكوثوً  ذـقراً 

 .(1)قفوؾ إول إشوس هل افثؼي تؽقن زوجقي حقوة

                                                           

ً من ضريق اخلطقئي، ؾؾوٓهو ( 1) ويعتؼد آخرون أن ادتعي أـثر تقّْسا

ٓ ُيصؾون ظذ ادتعي افتي يتوؿون إفقفو، وفؽـي أرى بعد افتلمل 

دثفو ومضوظػوهتو أن هذا آكطبوع  اجلومع ذم احلقوة وجمتؿعوهتو وحوا

هو كوصئ ظن معويشي أجواء خوصي وضقؼي بشؽل  ؽر دؿقق، بل

افبدائل ادتوحي، وذفك ٕن وُيجى ظن افـظرة افشومؾي واجلومعي 

رؽبي اإلكسون ذم ادتعي اخلوصي جزء من رؽبته ذم افسعودة بطبقعي 

احلول، ٕن ادتعي كوع من افشعور بوفسعودة، وظؾقه من ادـطؼي أن 

ذه ادتعي بؾحوظ خموضرهو يتلمل اإلكسون مصؾحته اجلومعي ذم ه
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وظواؿبفو ومضوظػوهتو ادحؼؼي أو ادتوؿعي وؾق تؼدير ظؼالئي 

مالئم، وهبذه افـظرة جيد اإلكسون أن تؾك ادتعي فقس َلو ؿقؿي 

تستوجى افسعي إفقفو، ؾودتعي ادحظورة مؼروكي كوظًو بؿخوضر 

ه اكؽشوؾفو افذي يمدي إػ أمور مريرة فإلكسون مثل اؾتؼود اظتبور

وشؿعته ذم إرسة وادجتؿع افؼريى وافبعقد، ـام هي مؼروكي 

بوفؼؾق وآضطراب افـػيس ادراؾق إلخػوئفو وـتامهنو كوظًو وافذي 

يؿثل ظـوًء كػسقًو ظذ اإلكسون وَلو مضوظػوت كػسقي وتربويي كسبقي 

ظذ اإلكسون تستتبع شؾوـقوت ٓ يتوؿعفو اإلكسون من كػسه ابتداًء 

إفقفو، ـام أهنو ؿد تستتبع حوادث مريرة فه من خالل  وفؽـه يـزفق

بعفو، ـام أهنو حتول دون ـثر من اخلر ادتوؿع  اكؽشوؾفو وتوا

فإلكسون من زواج مالئم وظؿل مـوشى وؽر ذفك، ـام أهنو تمدي 

ف اإلكسون كػسقًو ظن افبدائل افسوئغي.  إػ اكرصا

 حد من يطؾى شوئر ؾؿن يطؾى ادتعي بوخلطقئي وأشبوهبو إكام هو ظذ

، مثل من يطؾى افرزق وادامرشوت افذمقؿيأنواع افسعودة بوخلطويو 

بوفْسؿي وافرصوة، ومن يطؾى اجلوه بوفتؽز واحتؼور أخرين 

وطؾؿفم وهؽذا، وذم مثؾه ؿقل إن ادؾك يبؼى مع افؽػر وٓ يبؼى 

مع افظؾم، وافصحقح أن إظامل اخلوضئي فن حتؼق كوظًو شعودًة 

ى هبو فإلكسون حتى ذم هذه احلقوة إذا كظر اإلكسون إػ إمور معتـ

افظواهر آجتامظقي وأشبوهبو ومو ُيذر  ظَ من أؾٍق ظوٍل وَٓح 

 ويرجى ذم إحوال ادختؾػي.
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 الجٌغ٘ي ّظ٘فت

 ّإًجبدِب األعشة حكْٗي شأى فٖ

 مقوقع أيضوً  ؾفذا إهة، ترتقى هق :افثوين وإمر

 بحوجوت تػل اجتامظقي وحدة إهة ٕن فؾغويي، مفؿ

 وادرأة افرجؾ بغ مشسـي فإلكًون أشوشقي ثالث

 بقـفو: ؾقام ومسابطي

 مـ بد ٓ حوجي وهل اخلوصي، افغريزيي احلوجي ـ 1

 إرواؤهو يصح وٓ افزواج، وؿـ ذم هبو اإليػوء

 ذفؽ. شٌؼ ـام أخريـ مع احلرة بوٓرتٌوضوت

 مؾحي إكًوكقي حوجي أيضوً  وهل افعوضػقي، احلوجي ـ 2

 اإلكًون أن وذفؽ إهة، تؽقيـ خالل مـ تتقؾر إكام

 مـ ويعوين وحده يعقش أن ظؾقف يصعى اجتامظل ـوئـ

 آخر إكًون ظـ افٌقً خورج اؿيافصد تغـل وٓ افغربي،

 وظـد يقمف ضقل ذم معف ويعقش بف اإلكًون يؼسن

 فؽؾ إهة تقؾر ادـظقر وهبذا .وراحتف وكقمف اشتؼراره

 جوكٌوً  افغريزي اجلوكى ظـ ؾضالً  وادرأة افرجؾ مـ

 افصداؿي مـ رضب وهق جدًا، مفامً  واجتامظقوً  ظوضػقوً 

 افصداؿوت ظـ وخصقصقوِت ذم ختتؾػ ادمـدة احلؿقؿي
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 .اخلورجقي

 رائعوً  تؽومالً  يتؽومالن افتـقع هبذا وادرأة وافرجؾ

 ظـف خيؾق مـفام فؽؾ امتقوز قجقدب بعض إػ فٌعضفام

 مل معوً  رجالن ظوش أو امرأتون ظوصً وفق ،أخر

 ذم افًٌى وـلن ،بقوقح وافتؽومؾ افؾطػ هذا يتحؼؼ

 ظوضػيً  ؿؾأ وافرجؾ وظوضػًي، دؾئوً  أـثر ادرأة أن ذفؽ

 افرجؾ، حوجي ظوضػتفو بػقض ادرأة ؾتؾٌل إفقفو، وأحقج

 .امرأتغ أو رجؾغ بغ يتحؼؼ ٓ مو وهق

 أوٓد خالل مـ اإلكًون امتداد إػ احلوجي ـ 3

 بعد فف وبؼوءً  فذاتف امتداداً  ؾقفؿ ؾقجد ويربقفؿ، يؽّقّنؿ

 ادصـع هل وإهة ؾطريي، إكًوكقي حوجي وتؾؽ وؾوتف،

 .وتربقتف اإلكًون إلجيود ادـوشى

 إكًون ـؾ هدف يؽقن أن افعوم: افعؼالئل وافتلصقؾ

 أهة يؽّقن أن ذم ادـوشى افًـ بؾقغ ظـد وؾتوة ؾتك مـ

 وتًعك ورْحي ومقدة شؽقـي ؾقفو عقشي وكوجحي مالئؿي

 وتربقتف. بـشلتف هيتؿ صوفح جقؾ خالل مـ امتدادهو إػ

 هذا كجوحإ إػ افًعل فإلكًون جداً  ادفؿ مـو

 :ـ ادتؼدمي افثالث احلوجوت تؾٌل ـ ثالثي ٕمقر ادؼوع

 ؽريزة وٌط إػ يمدي افعالؿي هذه إكجوح أن :إول
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 أموم وداخؾفو إهة خورج ظػوؾفام ووامن افطرؾغ

 تٌؾقر إػ يمدي ؾقفو وافتقتر افعالؿي ؾشؾ بقـام إوٓد،

 جخور مؼوظي وٓ مالئؿي ؽر بلصؽول افغريزة هذه

 تؽدر ّٕنو فؾطرؾغ، ةّي مَ  ذفؽو افزوجقي، افعؾؼي

 .وافتؽومؾ بوٓكدموج افطرؾغ صعقر

 افشعقر دون حيقل إهيي افعالؿي إكجوح إن :افثوين

 ذم وافتؽومؾ وافًعودة إكس وحيؼؼ وافغربي دةوفقحب

 وآجتامظقي واخلورجقي افـػًقي بوحلوجوت اإليػوء

 حقوِتام ختتّؾ  إهة دوجق ظدم حول وذم وآؿتصوديي،

 حول ذم أكف ـام ادذـقرة احلقائٍ مـ حوجي مـ أـثر ذم

 تعؽر إػ ذفؽ يمدي إهة ذم ظوضػل اكػصول وجقد

 افشعقر إػ يمدي ؿد بؾ ادذـقرة بوحلقائٍ اإليػوء

 وظضقيي كػًقي أمراض إػ ويتًٌى وافشؼوء بوفتعوشي

 .أخر افطرف ظذ احلول بطٌقعي تـعؽس

 تربقي إػ يمدي إهيي افعالؿي إكجوح إن :ٌفافثو

 كػًقي ظذ تـعؽس ممو شؾقؿ، وجف ظذ ؾقفو إوٓد

 ظذ حؼقؿفؿ مـ حؼ وهذا أحقاهلؿ، وصالح إضػول

 افقافديـ ؾعذ إهة، هذه ذم كشلوا ؾنّنؿ افقافديـ،

 افـػًقي شالمتفؿ يضؿـ بام هلؿ احلضوكي تقؾر إػ افًعل
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 .ادالئؿ افقجف ظذ

 احلقوة ـقيبُ  ؾفل فؾغويي، مفؿ أمر إهة كجوح إذاً 

 .آجتامظقي

 ظؿقمًو، افقًر بوٕمر فقس افعالؿي ضرف واشتٌدال

 أن ظذ شفالً، فقس فؾعالؿي مـوشى ثونٍ  حمؾ حتصقؾ ٕن

 روح تؼقيي إػ يمدي ؿد افػشؾ مـ افـوس تشوؤم

 تلملّ  أنّ  ظذ ،جديدة دمربي ظـ افٌحٌ ظـ اإلظراض

 ـثر ذم يشٌف كػًف ذم دمذرت ظالؿي اكؼطوع مـ ًوناإلك

 أن مع ،بدكف أجزاء مـ جزء بس ظـد تلدّف إحقال مـ

 حقوة ذم ـٌر تشقيش إػ يمدي افعالؿي ضرف تٌديؾ

 بعدهو بؾ اخلوصي، بحقوِتؿ يًتؼؾقا أن ؿٌؾ إوٓد

 .أيضوً 

 جفي مـ حقوتـو ذم اإلجيوبقوت مـ ـثراً  كعقش إكـو

 افذي ادالئؿ بوفـحق افػطريي ادٌودئ هلذه شٌؼـو ـمَ  مراظوة

 ذم فؾحقوة ومًويرِتـ أمفوتـو ؾؾعػوف هلؿ، متوحوً  ـون

 أبؾغ إهيي احلقوة إكجوح ذم وشعقفـ افصعٌي طروؾفو

 كتوج هل مـو ـثر يعقشفو افتل وشالمتـو حقوتـو ذم إثر

 بؿزايو شعري ٓ ؿد بعضـو أن إٓ افـوجحي، إهة تؽقيـ

 بشؽؾ كعقشفو افتل اإلجيوبقوت هلذه ادـتٍ افـظوم هذا
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 افـظوم. هلذا حتديوت ظـ ٌحٌيو ضٌقعل

 

 األعشة إلًجبح الوطلْبت الخأص٘الث

 إهة؟ كجوح ـم ادـوشٌي افتلصقالت هل مو وفؽـ

 اجلفد بذل افزوجغ مـ ـؾ ظذ جيى أكف صؽ ٓ

 إهة اكتخوب ؿٌؾ شقاء إهة كجوح ذم افالزم

 ظذ يزموكف افذي افتعوؿد وؿـ أو ادالئؿ فتحريبو

 اؿتضوءات افثالث ادراحؾ مـ وفؽؾ ،بعدهو أو تؽقيـفو

 ٓ ربام إهيي احلقوة ذم خؾالً  أوجًٌ هبو اإلخالل تؿ إذا

 .ٓحؼوً  تدارـف يؿؽـ

 ـ إهة اكتخوب ؿٌؾ وهل ـ إوػ: ادرحؾي أمو

 ادمهالت ؼوؾ واكتخوبف أخر افؼيؽ اختقور ؾٌحًـ

 افعوجؾي آكػعوٓت دون إهيي فؾحقوة احلؼقؼقي

 مظـي هل افتل آرتٌوضوت تجووزف ،اخلودظي وادظوهر

 افطرؾغ ضٌوع اختالف جفي مـ وآكػصول اخلالف

 وذم ،وكحقهو إخالؿقي شالمتفام ظدم أو وضؿقحفام

 مل ؾنن افطرؾغ، أحد ذم افـوحقي هذه مـ خؾؾ تٌغ حول

 إهة، إكجوح ذم وافًعل دمووزه يـٌغل ؾنّكف اً ـٌر يؽـ

 .خوصي إوٓد تؽّقن أو افزؾوف بعد شقام ٓ
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 مـ بد الؾ ـ افعؼد إبرام حغ ذم ـ افثوكقي: ادرحؾي وأمو

 احلقوة ذم هلام وأشوشقي مفؿي رؽٌي ـؾ افطرؾغ ذـر

 ظدم حول ذم بقـفام افزواج ظذ فقؼدمو يؽقكو مل ـ افزوجقي

 ادًٌؼ افتػوهؿ بعد ـ افعؼد وؿـ ذم ـؼط ـ وهب افؼٌقل

 افتل افؼوط خوصيً  وذظقًو، ؾطريوً  إفزاموً  فقؿثؾ ـ ظؾقف

 ـون وإٓ افًوئد، افعرف بحًى اشتثـوئقي حوفي متثؾ

 يمدي أو افًوئد افعرف هق احلول بطٌقعي ـ ظؿالً  ـ ادحؽؿ

 وافـزاع. آختالف إػ

 ظذ ؾقجى ـ افعؼد إبرام بعد ـ افثوفثي: ادرحؾي وأمو

 أخر افطرف مع ادعوذة افطرؾغ مـ واحد ـؾ

 اإلكًوين افقجدان يريض مو ادعروف ويعـل بودعروف،

 اإلكًوين افقجدان يًتٌشعف مو وهق ادـؽر مؼوبؾ ذم افعوم

 أخالؿف ذم أخر مع افطرؾغ أحد يتعًػ ؾال افعوم،

 أمريـ: ظذ ذفؽ ويشتؿؾ وضؾٌوتف،

 ظدم ؿٌقؾ مـ افعومي اإلكًوكقي وؿوتافؾق رظويي ـ 1

 ظرض أو جوه أو كػس ذم أخر ظذ وافعدوان اإلشوءة

 هل بؾ فؾزوجغ، صومؾي افؾقوؿوت تؾؽ ؾنن ،ذفؽ ؽر أو

دة ـَ  افتزام ظذ يـطقي افعؼد ٕن حؼفام، ذم جداً  مم

 .خون ؿد ؾؽلكف أخر إػ أشوء ؾؿـ بودعروف، بوفتعومؾ
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 مـ مزيد خالل مـ ؼدافع بعد وصقجي حصؾً وإذا

 افؾقوؿوت مراظوة يمـد مو ذفؽ ذم ؾنن وإفػي ادعوذة

 وافصوحى، افصديؼ حؼ ذم مراظوِتو ـتلـد اإلكًوكقي

 أؿٌح وفؽـفام إكًون ـؾ ظذ ؿٌقحون واإلشوءة ؾوفعدوان

 اإلكًوكقي افقصقجي جفي مـ وافصوحى افصديؼ حؼ ذم

 .وإكس بوفعؼة احلوصؾي

 ظؾؼي ؾنن ،اخلوصي افزوجقي تافؾقوؿو رظويي ـ 2

 ؾال ،ظؾقفام وواجٌوت فؾطرؾغ وً حؼقؿ تًتتٌع افزوجقي

 بوفقاجٌوت. وافعؿؾ بوحلؼقق اإليػوء ظـ آمتـوع يـٌغل

 األعشٗت الذ٘بة إلًجبح ضشّسٗت حأص٘الث

 إووؾقي ذظقي تلصقالت إػ حوجي هـوك وفؽـ

 ذم فالختالف ظروي اجتامع أي ٕن إهة، فضٌط

 .وآدموهوت واإلرادات وأمول افرؽٌوت أو ءإدا

 افطرؾغ تعومؾ افتلصقالت هبذه ادؼصقد وفقس

 بؾقؽفو ذم افطرؾغ بغ وادشوحي بؿؼدارهو، جوؾوً  تعومالً 

 فـ ادشوحي ظذ مٌـقي اجتامظقي ظالؿي أيي ٕن دمووزهو، أو

 بطٌقعتفو آجتامظقي افعالؿوت أنّ  جفي مـ وذفؽ تـجح،

 وأحوشقس ومشوظر ظقاضػ وجقد جوحفوإلك تؼتيض
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 فقًً ؾفل ،(حيرمو ،جيى) بام حتدد وٓ ،افطرؾغ بغ

 .ظؿؾ ظؼد أو دمورة

  :ثالثي بؿقوقظوت ادطؾقبي افتلصقالت وتتعؾؼ

 .افزوجقي افعالؿي اشتحؼوؿوت حدود :إول ادقوقع

 بغ ادًموفقوت تقزيع ـقػقي هل مو :افثوين ادقوقع

 .ةإه داخؾ افطرؾغ

 ذم إهة داخؾ ذم ادًمول حقل :افثوفٌ ادقوقع

 مؼتضقوت ذم وذوؿفام افطرؾغ تشخقص اختالف حول

 .إهة صالح

 الؼالقت اعخذقبقبث دذّد فٖ الوالئن الخأص٘ل

 ّالؼبطف٘ت الضّج٘ت 

 افزوجقي افعالؿي اشتحؼوؿوت حدود :إول ؾودقوقع

 وافعوضػقي.

 افطرؾغ مـ فؽؾ رتقؾّ  افزواج ظالؿي أن تؼدم ؾؼد

 افعوضػقي وبوحلوجي افغريزيي بوحلوجي اإليػوء إػ شٌقالً 

 وشؾقك ٓئؼي بلخالق بقـفام بودعويشي حتصؾ افتل افعومي

 مالئؿ.

 وطقػي هـوك أن افعوم وافؼظل افػطري وافتلصقؾ
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 إػ افًعل وهل وامرأة( )رجالً  افزوجغ بغ مشسـي

 وافعوضػقي، فغريزييا اؿتضوءاتف ذم وـػوؾف أخر حتصغ

ٌّى ؾؿـ  ؾؼد امرأة أو ـون رجالً  بذفؽ اإلخالل إػ ش

 ذفؽ وأدى افعؼد، هذا بروحو افزواج مـ بوفغويي أخؾ

 فؾطرف وأخالؿقي وكػًقي ظضقيي مروقي حوٓت إػ إمو

 وشقء افعصٌل وافتشـٍ وافؽآبي افؼؾؼ مثؾ أخر

 وشوئر فؾخؾؾ ًٌىاد ظذ بوفير يرجع وهق إخالق،

 .إهة أؾراد

 ادرأة ؿدرة ظدم ـثراً  احلوٓت تؾؽ تًتتٌع ؿد بؾ

 ظذ افرجؾ ؿدرة ظدم أو إهة ذم بدورهو افؼقوم ظذ

 ظؾقفو. اإلكػوق ٕجؾ اجلود وافعؿؾ إهة إدارة

 آخر بوب اكػتوح إػ آختالل هذا يمدي وؿد

 اخلطقئي هذه ـوكً شقاء ـ أخر افطرف ظذ ؾخطقئيف

 احلوجوت ؾنن ثوفٌ، ضرف وبغ بقـف أو وذاتف ادرء بغ

 ذم افطقيؾ ؾوفتػريط ظـفو، افصز شؼي وادًتؿرة ادزمـي

 ظـ بوفٌحٌ افـػس تقجف إػ يمدي أن صلكف مـ أمرهو

 هبذه افٌوفغ آهتامم افطرؾغ ظذ يـٌغل ثؿ ومـ افٌديؾ،

 افطعوم إػ احلوجي وجف مـ تشٌف افتل ـ افداخؾقي احلوجي

 .ـ وافؼاب
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 ؾؼد فؾجـًغ ادشسـي افقطقػي هذه رؽؿ فؽـو

 مو جفي مـ افعؾؼي هذه ذم ادرأة ظذ درجي فؾرجؾ اظتز

 اإليػوء إػ ادمـدة وحوجتف افـػًقي خصوئصف مـ وصػـوه

 ادرأة ظذ أوجى ثؿ ومـ ،وافعوضػقي افغريزيي بحوجتف

 اً رضر أو اً صديد وً حرج يؾزم مو ؽر ذم افزوج إضوظي

 افراصدة فؾؿرأة يـٌغل ٓ ثؿ ومـ آشتجوبي ذظ يستى

 ظـفو وافسؾع احلوجي هذه احتؼور أو وافتثوؿؾ افتًوهؾ

 خطقئي ظذر ؽر مـ اتػؼ إذا هق بؾ ـٌر، خطل ذفؽ ؾنن

 .ؾعالً 

 بام احلؼ هذا إظامل ذم افتعًػ فؾزوج يصح ٓ فؽـ

 .ورضرهو ادرأة إحراج إػ يمدي

 وإن ادرأة بحوجي يطافتػر أيضوً  فؾزوج يصح ٓ ـام

 بقوّنو. ظـ هل أظروً

 الوالئن الخأص٘ل

 الطشف٘ي ػلٔ الوغؤّل٘بث حْصٗغ بشأى

 إهة ذم ادًموفقوت تقزيع حقل :افثوين وادقوقع

 .افطرؾغ ظذ

 ادًموفقوت إػ كقظقوً  تصـقػوً  ادًموفقوت تصـػو
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 تقزع وؿد افٌقً، خورج وادًموفقوت افٌقً داخؾ

 ومًموفقي افٌقً إدارة مًموفقي إػ ظوً كق ادًموفقوت

 ذم افقء بعض خيتؾػ هذاو إهة ظذ اإلكػوق

 ـؾ تشؿؾ ٓ اإلكػوق مًموفقي ٕن افتصـقػ،

 ادًموفقوت تؾؽ مجؾي مـ ٕن افٌقً، خورج ادًموفقوت

 وافرجويل افـًوئل افتًقق مـ بلكقاظف افتًقق هق

 .وؽرهو افطٌقي ادراجعوت وـذفؽ وافٌقتل

 افٌقً داخؾ ذم إهة إدارة إػ حوجي هـوك اً إذ

 افٌقً. ظذ اإلكػوق إػ حوجي ـوكوه

 بـحق فؾؿًموفقوت ادـوشى افتقزيع أن ويٌدو

 إيؽول يؼتيض افزوجقي احلقوة ذم تلصقالً  يؽقن أن يصؾح

 إػ اإلكػوق مًموفقي إيؽولو ادرأة إػ افٌقً مًموفقي

 أكًى إلمجولا ظذ افتقزيع مـ افـحق ؾفذا افرجؾ،

 إػ وأؿرب وادرأة افرجؾ خؾؼي حقٌ مـ بوفػطرة

 طروؾفام وؾؼ افطرؾون يتػؼ أن اجلوئز مـو احلؽؿي،

 .أخرى صقغي ظذ اخلوصي

 وافعوضػي وافؾطػ افذوق ذم متؿقزة ادرأة أن وذفؽ

 تؾؽو بوفطػؾ، وُتعـك وتروع تـجى افتل وهل واحلـون

 أوػ وودمعؾف هوإظداد افٌقً إلدارة تمهؾفو صػوت ـؾفو
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 افعؿؾ بوؿتضوءات أكًى افرجؾ أن ـام بوفرجؾ،

 ذم ومؼتضقوتف افٌقً سؾقوت بندارة وأوػ وطروؾف

 مطردة حوفي تؾؽ وفقًً وكحقمهو، وآشتثامر آدخور

 يصح افتل افغوفٌي احلوفي هل تؾؽ وفؽـ ادوئي، ذم موئي

 .وادالئؿي ؿيقاحلؽ ؼتضقوتاد وؾؼ احلقوة ذم تلصقؾفو

 مـ بقطوئػ بوفؼقوم ادرأة يؽؾػ مل افديـ ـون إذاو

 اصساط ظدم حول ذم ـ وكحقمهو وافؽـس افطٌخ ؿٌقؾ

 إػ ذفؽ أحول ؾألكف ـ مو بـحقٍ  افعؼد ذم فذفؽ افزوج

 إدارتف ذم وذوؿفو واهتاممفو افٌقً ذم ادرأة وجقد ضٌقعي

 افزوج عترؾّ  ضٌعوً  ذفؽ مؼته مـ وفقس افزوج، وإدارة

 ٓ مقاتقي ؾرصي جيد حقٌ افٌقً صمون ذم دةادًوظ ظـ

 وظؾقف تتزاحؿ متعٌي أو مريضي افزوجي تؽقن حقٌ شقام

 إظامل.

 يظفر ـام ـزى ؿقؿي يؿثؾ افٌقً ذم ادرأة ظؿؾ إن

 افعؼالئقي افغويوت حقٌ مـ آجتامظقي احلقوة بتلمؾ

 وأؾرادهو، فألهة ادـظقرة وافعقاؿى فؾطرؾغ ادتعورؾي

 ادفؿ افدور هبذا آشتفوكي بحولٍ  فؾزوجي يـٌغل وٓ

 مـ جوكٍى  مع آؿتضوء هذا تزاحؿ وإذا واحتؼوره،

 ّٕنو آؿتضوء هذا تؼدم أن ؾعؾقفو افعؿؾ اؿتضوءات
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 ظوؿٌيً  وأْحد اإلكًون كػس ذم دمذراً  وأـثر رضورة أظؿؼ

 .إمقر ذم اجلومع بوفـظر

 األعشة إلداسة الوالئن الخأص٘ل

 إهة، داخؾ ذم ادًمول حقل :وفٌافث وادقوقع

 اجتامع ـؾ ٕن رضوري، أمر إهة ذم ادًمول ووجقد

 بغ فالختالف ظروي ؾنكف صغراً  ـون مفام إكًوين

 وافسايض بوفتػوهؿ إمقر إكوضي إػ شٌقؾ وٓ مؽقكوتف،

 إػ بوفرجقع خالف ـؾ ذم إمر إكوضي يصح ٓ ـام دومًو،

 .احلقوة ذم مشفقدة حؼقؼي ؾؽوت ـوفؼضوء، خورجقي جفي

 أيضًو. إهة صلن ذم يـطٌؼ ادعـك وهذا

 أهار مـ ؾقفو بام إهة جق ذم افصحقح ومـ

 إػ آفتجوء دون إهة داخؾ حتؾ أن وخصقصقوت

 مؼته وؾؼ غافطرؾ تػوهؿ تؿّ  ؾنن خورجقي، جفي

 وافػضؾ ادعروف ورظويي وافؼظقي افػطريي آشتحؼوؿوت

 افزوجغ أحد تعقغ ادالئؿ افقوع ـون ٓوإ ؾذفؽ،

 اإلدارة. ذم متٌعوً  رأيف فقؽقن

 ضٌقعي بؿالحظي ـ اإلدارة ذم إوػ أن ويٌدو

 .افرجؾ قه ـ وادرأة افرجؾ ظؾقفو ُضٌع افتل افصػوت
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 خمقًٓ  أو مزاجقوً  افرجؾ يؽقن أن ذفؽ معـك وفقس

 بؾ ؿطعًو، شوئغ ؽر أمر ذفؽ ؾننّ  ادرأة، ود افتعًػ ذم

 يؽقن مو رظويي ظـ ادًمول هق افرجؾ ؽقني أن بؿعـك

 مزاج يؽقن أن افطٌقعل ومـ ـومؾي، فألهة صالحوً 

 ـام ادـصػي، ادعودفي مـ جزء وإمؽوكوتف وضوؿوتف افرجؾ

 أمر تقّفقف ذم ادؾحقظ فؽـ وإوٓد، ادرأة ذم احلول هق

 هلو افـصح رظويي بؾ ؾحًى، مزاجف رظويي فقس إهة

 فشخص، أمراً  افشورع جعؾ مقارد شوئر ذم احلول هق ـام

 ادزاجل افتكف ذم افتخقيؾ ظذ مٌـقوً  فقس ؾنكف

 افـوصح بوفًؾقك افؼقوم دًموفقي حتؿقالً  بؾ وإكوين،

 وافراصد.

 احلقوة. ذم ادعؼقفي افصقغي هل وهذه

 أن ادرأة صّخصً بشؽؾ افزوج تعًػ ُؿّدر وإذا

 هلو أمؽـ إهة دائرة ظـ ٕمرا خيرج أن بحوهلو إصؾح

 ـ (1)افؼيػي أيي ذم جوء ـام ـ افطرؾغ ذوي إػ إمر رؾع

                                                           

(1)  ْن أَْهؾَِفو ْن َأْهؾِِه َوَحَؽاًم مم َوإِْن ِخْػتُْم ِصَؼوَق َبقْـِِفاَم َؾوْبَعُثوا َحَؽاًم مم

وَن َظؾِقاًم َخبًِرا إِن ُيِريدَ  ـَ ـَه  ـُه َبقْـَُفاَم إِنَّ افؾَّ )شورة  ا إِْصاَلًحو ُيَوؾمِق افؾَّ
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 افطرؾغ ؿرابي مـ وافتجربي واحلؽؿي اخلزة ذوي ٕن

 فؾزوجي أمؽـ وإٓ احلول، بطٌقعي ظؾقفام وأشس هلام أكصح

 .افؼضوء إػ إمر رؾع

 يتؿ أن افؽٌر اخلطل مـ أن إػ آكتٌوه ادفؿ مـ إنّ 

 ادغوفٌي مـ كقع أشوس ظذ وادرأة افرجؾ ثـوئقي تصقير

 ؿول ـام أخر، دقؿع أحدمهو متـّل أو بقـفام وادصورظي

َٓ ] :(1)شٌحوكف َؾ  َمو َتتََؿـَّْقا َو  َظَذ  َبْعَضُؽؿْ  بِفِ  افؾَّـفُ  َؾضَّ

َجولِ  َبْعضٍ  َّو َكِصقٌى  ف ؾر  ٌُقا مم  ًَ تَ ـْ   ا
ِ
وء ًَ َّو ٌى َكِصق َوفِؾـ   مم 

ـَ  ٌْ ًَ تَ ـْ ونَ  افؾَّـفَ  إِنَّ  َؾْضؾِفِ  ِمـ افؾَّـفَ  َواْشَلُفقا ا   بُِؽؾ   ـَ
ٍ
ء  َرْ

 افـصح أشوس ظذ اجلؿقع يتعومؾ أن يـٌغل بؾ ،[َظؾِقاًم 

 افطرف دقؿع ضرف ـؾ وحػظ افؽقون هذا دجؿقع

 شعودة أن إػ يـتٌفو أن وافزوجي افزوج وظذ ؾقفو، أخر

 ظذ أحدمهو تعًػ وأن أخر، دةشعو مـ مـفام ـؾ

 افذيـ أوٓده وشعودة شعودتف إػ يمدي فـ وأذاه أخر

 ٓ مجقعوً  وظـوئفؿ ظـوئف إػ يمدي بؾ بحوٍل، أمرهؿ هيؿف

                                                                                        

 (.35افـسوء:

 .32شورة افـسوء:( 1)
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 ذم بعض مـ وبعضفام واحد ـقون مهو ؾوفزوجون حموفي،

 افؽقون. هذا وؿـ

 مـ افديـ ذم جوء مو أن يظفر تؼدم مو خالل ومـ

 اكحقوزاً  يؽـ مل إهة أمر ذم (1)فؾرجؾ خصقصقوت

 فؾجـًغ. ادالئؿ إمثؾ فؾقوع مراظوة ـون بؾ فف متعًػوً 

 حقٌ مـ فؾحقوة برؤيتفو ثؼي مزيد ادممـي وفؾؿرأة

 تؾؽ تلـد حقٌ ومـ وإكصوف، بتجرد إمقر إػ كظرِتو

 شٌحوكف اهلل تؼدير تعؿؾف مو ذم ترجق وهل ،وفديـب افرؤيي

 ذم ادرأة حتؿؾف ومو ،صـقان وأخرة افدكقو ؾنن ورووه،

 ثـوئف وحمؾ شٌحوكف اهلل بؿحي هق إهة إكجوح مؼوم

 .بعدهو ومو احلقوة هذه ذم وتؼديره

 تربقي وطقػتفو ؾنن معؾؿي أو مربقي ادرأة ـوكً وإذا

 ذات ادرأة ـوكً ـؾام أكف ـام افتعوفقؿ، هذه ظذ ادجتؿع

 ذم أـز طقػتفوو ـوكً أـثر ممثرة اجتامظقي صخصقي

                                                           

َوََلُنَّ ِمثُْل افَِّذي َظَؾقِْفنَّ بِوْدَْعُروِف ( ـام جوء ذم افؼرآن افؽريم: 1)

ـُه َظزِ  َجوِل َظَؾقِْفنَّ َدَرَجٌي َوافؾَّ (، 228)شورة افبؼرة: يٌز َحِؽقمٌ َوفِؾرم

 ـُه َبْعَضُفْم َظَذ َبْعٍض َوباَِم َل افؾَّ ُموَن َظَذ افـمَسوِء باَِم َؾضَّ ا َجوُل َؿوَّ افرم

 (.34)شورة افـسوء: َأنَػُؼوا ِمْن َأْمَواَِلِمْ 
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 افًؾقؿ آدموه ذم يتقن بام ادجتؿع ظذ تلثرهو ممورشي

 وـؾؽؿ راعٍ  ـؾؽؿ)) احلديٌ: ذم جوء ـام وافراصد،

 .((رظقتف ظـ مًمول

ر ؿرآكقي بآيوت ادحورضة هذه أختؿ شقف وإكـل ـّ  تذ

 افػووؾي، افؼقؿ بؿراظوة فؾؿجتؿع ـؼدوة g افـٌل كًوء

 :(1)تعوػ ؿول

َوأَ  َيو] ـ 1 ِل   هي  َْزَواِجَؽ  ُؿؾ افـٌَّ َـّ  إِن ٕ  ـتُ  احْلَقَوةَ  ُتِرْدنَ  ـُ

ْكقَو َـّ  َؾتََعوَفْغَ  (2)َوِزيـَتََفو افد  َـّ  ُأَمت ْعُؽ ْحُؽ اًحو َوُأَه   َهَ

                                                           

 .36ـ28شورة إحزاب:( 1)

ري من افرضو إصورة إػ أنذم هذه أيي وأيي افتي بعدهو ( 2)

راظي كسوؤه آفتزاموت اإليامكقي افعومي بحؽم إيامهنن تأن  gفؾـبي 

 gهبذه افرشوفي وزواجه مـفن ظذ هذا إشوس، حتى يتلتى فؾـبي 

أن يعقش معفن حقوة مستؼرة وؾق مبودئه افسومقي وأخالؿه افؽريؿي 

قي وآجتامظقي، يضوف إػ بام فذفك من مؼتضقوت ذم احلقوة افشخص

ادراظوة مـفن تؽتسى أمهقي إضوؾقي من جفي موؿعه  ذفك أن هذه

g  ذم أداء رشوفي اهلل شبحوكه وذم ـوكه افؼدوة وإشوة ذم ادجتؿع

يستحقي من ذـر ذفك فـسوئه  gاإلكسوين، وحقٌ ـون افـبي 

من جفي خؾؼه افؽريم  ٓ تستجقى فذفكرصُيًو أو ـون بعضفن 

، وذم g إشـودًا فه وحتؿؾه فألذى جوء إمر بذفك من اهلل تعوػ
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 .[مَجِقاًل 
َـّ  َوإِن] ـ 2 ـتُ ارَ  َوَرُشقَففُ  افؾَّـفَ  ُتِرْدنَ  ـُ ِخَرةَ  َوافدَّ ْٔ  ا

ـَوِت  َأَظدَّ  افؾَّـفَ  َؾنِنَّ  ًِ َـّ  فِْؾُؿْح  .[َظظِقاًم  َأْجًرا ِمـُؽ
وءَ  َيو] ـ 3 ًَ

ِل   كِ َـّ  َيْلِت  َمـ افـٌَّ َيٍ  بَِػوِحَشيٍ  ِمـُؽ ٌَقـ   م 

ونَ  ِوْعَػْغِ  اْفَعَذاُب  هَلَو ُيَضوَظْػ  ـَ  افؾَّـفِ  َظَذ  فَِؽ ذَ  َو

ًرا ًِ  .(1)[َي

                                                                                        

ذفك مو يدل ظذ مستوى ضقبته افـػسقي وإخالؿقي. وذم أيي 

رشوفي ظومي فؽل امرأة مممـي ورشوفي خوصي فؾـسوء افاليت يتزوجن 

 من افدظوة وادبؾغغ فؾدين.

بوفـظر إػ  يضوَظفذم هذه أيي دٓفي ظذ أن ظؼوب ادعصقي ( 1)

ئته وزواجره افتي ُيػسض خصوصقوت ؾوظؾفو من جفي موؿعه وبق

تلثره ذم إؿالظه ظـفو، ؾودعصقي افصودرة ِّمن هو ذم موؿع إشوة 

وافؼدوة افديـقي أو افدكقويي وفو بحسى افتؾؼي آجتامظي افعوم 

ويعقش ذم بقئي راصدة تتوؾر فه ؾقفو أدوات ادعرؾي وافتبرص وُتتذ 

دعصقي افصودرة ؾقفو آيوت اهلل واحلؽؿي تؽون أؿبح بودؼوركي مع ا

ِّمن فقس هبذه ادثوبي. ـام تدل أيي افالحؼي أن افطوظي افصودرة ِّمن 

يؽون ذم هذا ادوؿع تتصف بؿزيد من احلسن وافتؼدير من جفي 

مالءمتفو مع هذا ادوؿع وأثرهو اإلجيويب ظذ ادجتؿع افعوم بذفك. 

ة ظوصو موؿعًو متؿقزاً أو بقئي  وذم ذفك رشوفي فؽل رجل وامرأ
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ًْ  َوَمـ] ـ 4 َـّ  َيْؼـُ  َصوحِلًو َوَتْعَؿْؾ  َوَرُشقفِفِ  فِؾَّـفِ  ِمـُؽ

َتْغِ  َأْجَرَهو ك ْمِِتَو ِرياًم  ِرْزًؿو هَلَو َوَأْظتَْدَكو َمرَّ  .[ـَ
وءَ  َيو] ـ 5 ًَ

ِل   كِ َـّ  افـٌَّ تُ ًْ َلَحدٍ  َف ـَ  ـَ   م 
ِ
وء ًَ افـ 

 إِنِ  (1)

َـّ اتََّؼقْ  ـَ  َؾاَل  تُ  َمَرٌض  َؿْؾٌِفِ  ذِم  افَِّذي َؾقَْطَؿعَ  بِوْفَؼْقلِ  خَتَْضْع

ـَ  ًٓ  َوُؿْؾ ْعُروًؾو َؿْق  .(2)[مَّ

َـّ  ذِم  َوَؿْرنَ ] ـ 6 َٓ  ُبقُقتُِؽ ـَ  َو ْج َج  َتَزَّ  َجوِهؾِقَّيِ ـافْ  َتَز 

ُوَػ  ْٕ ـَ  ا اَلةَ  َوَأِؿْؿ وةَ  َوآتِغَ  افصَّ ـَ ـَ  افزَّ  َوَرُشقَففُ  افؾَّـفَ  َوَأضِْع

ْجَس  َظـُؽؿُ  فِقُْذِهَى  افؾَّـفُ  ُيِريدُ  إِكَّاَم  ًِ  أَْهَؾ  افر   اْفٌَقْ

                                                                                        

 متؿقزة.

ـلّن ادؼصود بعدم تسويتفّن بسوئر افـسوء اإلصورة إػ أن ( 1)

افتعوفقم افعومي تؽون ممـدة ذم حؼفّن دوؿعفّن آجتامظي وافديـي 

اد اختصوصفّن ، وفقس ادرgمن حقٌ ـوهنّن من أرسة افـبي 

 بوفتعوفقم ادذـورة ـام يظفر بوٓكتبوه إػ ضبقعتفو.

أن شالمي كقي ادرأة ذم افؼول فن يؽػي ذم  ذم أيي إصورة إػ( 2)

ـون ؿوَلو مالئامً ومؼبوًٓ، بل ٓ بد أن ٓ تتسبى بؿضؿوكه أو كزته 

ذم إجيود اإلثورة كوظًو ذم من يسؿعفو، ومثل ذفك شوئر ترصؾوت 

 ادرأة وشؾوـقوهتو.
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ؿْ  ـُ َر  .(1)[َتْطِفًرا َوُيَطف 

ْرنَ ] ـ 7 ـُ َـّ  ذِم  ُيتَْذ  َمو َواْذ ـْ  ُبقُقتُِؽ  افؾَّـفِ  آَيوِت  ِم

ْؽَؿيِ  ونَ  افؾَّـفَ  إِنَّ  َواحْلِ  .(2)[َخًٌِرا َفطِقًػو ـَ

ؾِِؿغَ ـافْ  إِنَّ ] ـ 8 ًْ ؾِاَمِت ـَوافْ  ُؿ ًْ  ُؿْمِمـِغَ ـَوافْ  ُؿ

وِدِؿغَ  َواْفَؼوكِتَوِت  َواْفَؼوكِتِغَ  ُؿْمِمـَوِت ـَوافْ  ودَِؿوِت  َوافصَّ  َوافصَّ

ـَ  وبِِري وبَِراِت  َوافصَّ  َخوِصَعوِت ـَوافْ  َخوِصِعغَ ـَوافْ  َوافصَّ

ِؿغَ ـَوافْ  َؿوِت ـَوافْ  ُؿتََصد  وئِِؿغَ  ُؿتََصد  وئاَِمِت وَ  َوافصَّ  افصَّ

ـَ  َحوؾَِظوِت ـَوافْ  ُؾُروَجُفؿْ  َحوؾِظِغَ ـَوافْ  اـِِري  افؾَّـفَ  َوافذَّ

ثًِرا اـَِراِت  ـَ ْغِػَرةً  ُفؿـفَ  افؾَّـفُ  أََظدَّ  َوافذَّ  َوَأْجًرا مَّ

                                                           

ذم  من ـوكً ذم هذه أيي دٓفي ظذ أن افالئق بودرأة خوصيً ( 1)

أن تستؼر ذم بقئتفو وأن تتجـى  gـلرسة افـبي موؿع حسوس 

افتزج أموم افرجول وهتتم بلداء افعبودات ادػروضي ـ وأبرزهو 

افصالة ـ، واحلؼوق احوفقي افواجبي ظؾقفو ـ وأبرزهو افزـوة ـ، وأن 

 .gتطقع افتعوفقم اإلهلقي افتي بؾغفو افـبي 

مـي وخوصًي افتي إصورة إػ أن من صلن ادرأة ادم ذم هذه أيي (2)

ء إيامكقي ذم بقتفو وأرسهتو أن تعي افتعوفقم اإلهلقي،  تؽون ذم أجوا

تلـقد ظذ أن افتعوفقم اإلهلقي تتحرى احلؽؿي ذم صلن ادرأة ؾقفو و

 ـغرهو وٓ تـطؾق من أي طؾم َلو وحط من مؽوكتفو.



 

 

60 

 .(1)[َظظِقاًم 

ونَ  َوَمو] ـ 9 ـٍ  ـَ َٓ  دُِْمِم  افؾَّـفُ  َؿَه  إَِذا ُمْمِمـَيٍ  َو

ةُ  هَلُؿُ  َيُؽقنَ  َأن َأْمًرا َوَرُشقُففُ  َرَ
ـْ  اخْلِ  َيْعصِ  َوَمـ َأْمِرِهؿْ  ِم

ًٓ  َوؾَّ  َؾَؼدْ  َوَرُشقَففُ  افؾَّـفَ  ٌِقـًو َواَل  .(2)[م 

 إفف حمي ذم مجقعوً  إكـو افػووالت، إخقات أيتفو

 ويعؾؿ وامئركو ظذ ؾعطّ مو أؿقافـو ويًؿع أظامفـو يشفد

 أن ؾعؾقـو و،مـوجوتـ ويًؿع فدظوئـو ويًتجقى هائركو

 حقوتـو ذم فف وكخؾص بؼؾقبـو وكراه بعؼقفـو بف كممـ

 مًرتـو. ذم بف وكًتعغ

                                                           

هذه أيي تبغ افتسويي افتومي بغ افذـر وإنثى ذم ادـظور ( 1)

هلي، ؾودفم هو آتصوف بوخلصول افػوضؾي واإلتقون بوٕظامل اإل

 افصوحلي.

ة ـ ( 2) ذم هذه أيي تذـر بلن صلن اإلكسون ادممن ـ رجاًل أو امرأ

واحلجي بعد اإليامن افراصد بوفدين ادبـي ظذ افزهون ادوثوق 

ادؼـعي أن يثؼوا بوفتعوفقم اإلهلقي ـام يثق أي إكسون راصد وواثق 

، وٓ تشخقصهزة متخصص ذم جموٍل مو بؼول ادتخصص وبخ

يؽون فه اختقور ذم صلن ذفك َلواجس تراوده، وإٓ ضّل ظن افرصد 

 افذي آمن به وـون خوضئًو.
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 وإكام مًتؼرًا، وفقًً معز هلل حؼوً  احلقوة هذه وإنّ 

 ذظ إكًون ـؾ يؼدم يقم ذم ؽداً  فـحصد افققم كزرع

 تغودر ٓ افتل أظامفف صحقػي حيؿؾ وهق ظدل مشفد

 ذم وشؾقـف تٌكه فققزن أحصتفو، إٓ ـٌرة وٓ صغرة

 ادشفد هذا أظظؿ ؾام بحًٌفو، درجتف ؾقؾؼك افؼًط مقزان

ؾ   دَمِدُ  َيْقمَ ] آثوره وأظؿؼ ؽقره أبعد ومو وأخطره،  ـُ

و َكْػسٍ  ًْ  مَّ ـْ  َظِؿَؾ ا َخْرٍ  ِم َْيً ًْ  َوَمو حم    ِمـ َظِؿَؾ
ٍ
 َتَقد   ُشقء

ؿُ وَ  َبِعقًدا َأَمًدا َوَبقْـَفُ  َبقْـََفو َأنَّ  َفقْ  ـُ ُر فُ  افؾَّـفُ  حُيَذ  ًَ  َوافؾَّـفُ  َكْػ

 .(1)[بِوْفِعٌَودِ  َرُءوٌف 

 وأن احلقوة هذه ذم أمقركو يصؾح أن شٌحوكف اهلل كًلل

 ٓ حقٌ احلقوة هذه بعد ويزـقـو ؾقفو شؾقــو يرى

 وافٌصرة افثوؿٌي ادعرؾي إٓ معف اإلكًون يصطحى

 .واحلؽقؿ افػووؾ وافًؾقك واإلخالص افـوؾذة

 .افعودغ رب هلل احلؿدو

 

                                                           

 .34آل ظؿران:( شورة 1)
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 اللقبء بؼذ جْبتأّ أعئلت
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 اإلغشاء لغبٗت ال الضٌٗت ّضغ

 أو اجلومعي ذم كػز ظذ افزيـي أوع ؾتوة كـلإ :1س

 ثورةإ بذفؽ ؿصدأ فًً وفؽـل افٌقً، مـ اخلروج ظـد

 افٌـً، ؾطرة مـ اكدؾوظوً  فـػز ذفؽ أؾعؾ كامإو افرجول،

  .شوئع ؽر امر ذفؽ ؾفؾ

 وافديـقي افػطريي آظتٌورات وؾؼ يصح ٓ :ج

 كقتفو. حًـ هل ؿدّرت وإن ادغري بوفقوع ادرأة خروج

 شٌؼً امقر ظدة اػ آكتٌوه افًقوق هذا ذم ويـٌغل

  :ادحورضة ضل ذم إفقفو آصورة

 

 الذق٘ق٘ت ًْاٗبٍ حجبٍ اإلًغبى دزس ضشّسة

 وافسوي افتلمؾ بعد كًتطقع ٓ كـوإ :ولإ إمر

 ان كػًف ظـ آكًون اكطٌوظوت جمؿؾ تؼققؿ اػ كتٌوهوآ

 إحقال، مجقع ذم وكقوتـو مؼوصدكو ظـ بوكطٌوظـو كثؼ

 ظـ أمقراً  يذـروا اّنؿ آخريـ صلن ذم كجد كـوٕ وذفؽ

 بخالؾفو، كثؼ وربام هبو كثؼ ٓ احلًـي ومؼوصدهؿ كقوِتؿ

 بعض ذم كقتفو حًـ تذـر ؿد افػتوة ان كجد اكـو ـام

 مـ زعتـ اّنو ترى إم وفؽـ ؾقـقوِتو،وش وِتوظالؿ

 بؾ واع، ؽر بشؽؾ وفق حمددة كػًقي كقازع اػ خالهلو
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 مـ فـقايوه تشخقصف خيتؾػ ؿد آكًون ان كجد ربام

 ؾؾّ حُي  ـام احلقوة، ذم افـضٍ مـ مزيد بعد شوبؼي تكؾوت

 ذم تكؾوِتام بعض افعؿر ذم تؼدمفام بعد وادرأة افرجؾ

 ـوكو ظام خمتؾػ وجف ظذ وافشٌوب اهؼيادر مرحؾي

 .آكذاك كقايوهؿ ظـ يتقؿعوكف

 وأظامفـو شؾقـقوتـو ذم أمقراً  كؼصد أن اجلوئز مـ إن

 بعض عٍ وا بشؽؾ ذفؽ يؽقن ؿد بؾ ،واعٍ  ؽر ؿصداً 

 كػًف ظذ إمقر يؿّقه ؿد كًوناإل وفؽـ افقء،

 ةدمشفق صػي وتؾؽ ،واؿعفو ؽر ظذ ـػًفف هوويصقر

 ادعؾقم ومـ خريـ،أ حؼ ذم بقوقح كجده ـام عوً مجق فـو

 افـوس ٓن ايضوً  فـو ػؼتّ ي ان جيقز خريـفم ػؼتّ ي مو ان

  .ظؾقفؿ يؿتـع أو جيقز ؾقام امثول

 كػًف كؼد ظذ ؿودراً  يؽقن نأ اإلكًون ظؼالكقي مـ نّ إ

 ذم جوء ـام دموهفو حذراً  يؽقن وان فومتحقصو وكقايوه

 ؾضقؾي بؽؾ ادتؼغ ؾقفو يصػ ‚ ظع فإلموم ـالم

 :(1)ذفؽ رؽؿ ظـفؿ يؼقل فؽـف ،رائعي وإيامكقي إكًوكقي

                                                           

 .345هنٍ افبالؽي، حتؼقق: صبحي افصوفح ص:( 1)
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َل  إَِذا)) ـ   َأْظَؾؿُ  َأَكو َؾَقُؼقُل، َفف ُيَؼوُل  مِمَّو َخوَف  ِمـُْفؿْ  َأَحدٌ  ُز

ـْ  بِـَْػِز  ي ِم  َٓ  افؾَُّفؿَّ  بِـَْػِز، ِمـ ل ِّب  َأْظَؾؿُ  وَرّب   َؽْرِ

 يِل  واْؽِػرْ  َيُظـ قنَ  مِمَّو َأْؾَضَؾ  واْجَعْؾـِل قُفقَن،َيؼُ  باَِم  ُتَماِخْذيِن 

وحِلَيَ  إَْظاَمَل  َيْعَؿُؾ  ... َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  َمو  َظَذ  وُهقَ  افصَّ

 آهلقي افرشوفي وهل ـ افؽريؿ افؼرآن ذم جوء وؿد .((َوَجؾٍ 

 ذفؽ أصٌح حتك فـػًف ءادر تزـقي ظـ لفافـ ـ افـوصعي

قا َؾاَل ] :(1)تعوػ ؿول حقٌ ،عوً متٌ شالمقوً إ أدبوً  ـ   ُتَز

ُؽؿْ  ًَ ـِ  َأْظَؾؿُ  ُهقَ  َأكُػ  .[اتََّؼك بَِؿ
 

 الخطأ إلٔ اًضالقَ لؼذم اإلًغبى حذْط ضشّسة

 آكًون وثقق حول ذم احلؽؿي مـ نّ إ :افثوين مرإ

 مجقع ذم ـ بـػًف يثؼ ٓ ان احلورض شؾقـف ذم كقتف بحًـ

 افًؾقك هذا خالل مـ يـزفؼ ٓ شقف فكلب ـ آحقال

 مقؿػ اػ آخريـ ؿٌؾ مـ آشتجوبي مـ يًتتٌعف ومو

 .خوضئ

 تؼصده ؿد ؾوكف خوضئ شؾقك ذم وؿع مـ ـؾ فقس ذإ

                                                           

 .32شورة افـجم:( 1)
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 بؿعـك افعؽس، هل افغوفٌي احلوفي بؾ ،مًرتف بدايي مـذ

 ثؿ مًسشالً، ضقٌوً  يٌدأ افـؼقي ؾطرتف جفي مـ آكًون أن

 يـقي ٓ خرفم مغريوً  شؾقـوً  ًؾؽي ؾوفذي ،تدرجيوً  يـزفؼ

 ؿد وفؽـف خطقئي، اػ يًعك وٓ اً شقء إمر بدايي ذم

 مـ يعؼٌف ومو افًؾقك هذا ثرأ ذم افـػز مقؿػف يتطقر

 ػإ يًعك نأ كػًف فف قشقستؾ ن،وخرأ يٌدهيو مشوظر

 افقشقشي هذه تؽررت اذا ثؿ ادغري، آهتامم مـ مزيد

 اػ واكزفؼ ظزيؿتف ؾفوكً مؼوبؾفو ذم وعػ كػًف ذم

 .تدرجيوً  بؿراتٌفو واخلطقئي اخلطل

 مثؾ اخلطويو شوئر يرتؽى ؾقؿـ احلول هق وهذا

 ظذ ادجرمغ مـ تصدر افتل أثؿي آظتداءات

 اجرم مـ ـؾ بؾ جمرموً  دقفَ يُ  فـ اً حدأ نّ نؾ آخريـ،

 وضقى، ووديع وؾطر بريء ضػؾ ضػقفتف ذم ؾفق ٓحؼوً 

 .تدرجيل بشؽؾ مراحؾ وؿـ اخلطقئي اػ يـزفؼ وفؽـف

 آشئؾي ظـ آجوبي ذم ظؿع بحؽؿ اضؾعً وؿد

 افػتوة أو افػتك ـون افتل احلوٓت مـ ـثر ظذ افؼظقي

 اػ اكزفؼ وفؽـف ،وحموؾظي ظػقػي ظوئؾي ومـ ظػقػوً  صوبوً 

 آيوم، مـ يقم ذم افقفو آكزٓق يتقؿع يؽـ مل ؽويي

 ظذ آضالع ذم يشورــل احلضقر مـ افؽثر ان واظتؼد
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  .افؼٌقؾ هذا مـ ؿضويو

 وافضؿر افـؼقي بوفػطرة يتؿتع ـام كًونؾوإل

 ظذ يشتؿؾ ؾوكف افػووؾي افؼقؿ ظذ ادـطقي آخالؿل

 اخلطقئي، اخلطل ذم فف تقشقس ان متؽـ ورؽٌوت ؽرائز

 ثؿ افعزيؿي اػ وترتؼل تـؿق ان يؿؽـ افقشقشي وهذه

 افًؾقك ويتطقر اخلوضئ افًؾقك اػ افعزيؿي تسجؿ

 حتك اخلطقئي تؾؽ تؽز ثؿ افؽزى، اخلطقئي اػ اخلوضئ

 .داخؾفو ذم افػووؾي افؼقؿي ومتحؼ ظؾقفو افـػس تعتود

 

  ػذٗذة اػخببساث هشاػبة ضشّسة

 االجخوبػٖ الفؼل فٖ

 افػعؾ وهق ـ آجتامظل افػعؾ نإ :فٌافثو إمر

 افػردي افػعؾ ظـ خيتؾػ ـ خريـأ بؿحي يؼع افذي

 افعؼالين ادـطؾؼ مـ آكًون ظذ جيى ظدة وظتٌوراتب

 ذم مؾحقطي اظتٌورات وهل إفقفو، آكتٌوه ـ واحلؽقؿ

 .ادالئؿي وافديـقي افػطريي افتؼيعوت
 

 الطب٘ؼ٘ت اللغت إلٔ اإلًغبى اًخببٍ ضشّسة

 االجخوبػ٘ت لغلْك٘بحَ ّالؼشف٘ت 

 فتممورشو ذم افـظر آكًون كيؼ ٓ نأ :إول آظتٌور
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 افدٓٓت اػ يـظر أن يـٌغل بؾ كقايوه اػ آجتامظقي

 وذفؽ ادامرشوت، فتؾؽ آجتامظقيو وافعرؾقي افطٌقعقي

 ـ آجتامع ظـد وافرجؾ ادرأة شؾقـقوت مـ جلؿؾي أن

 إيصوهلو يريد افتل وافرشوئؾ ادرء يتؼصدهو افتل افؾغي ؽر

 :أخريغ فغتغ ـ فف مؼصقدة إرادة افغر إػ

 بغ بوفعالؿي تتعؾؼ قيضٌقع ؽرائزيي فغي :امهوإحد

 افظوهر، اإلكًوين افًؾقك وبغ افداخؾقي اإلكًوكقي افغرائز

 ذم مو بشؽؾ افغريزيي افرؽٌوت متثؾ افعالؿي هذه ؾنن

 يؽقن ـام هلو، ضٌقعقي ـوشتجوبي ادالئؿ افظوهري افًؾقك

 ضٌقعقي ـوشتجوبي أخر افطرف كػس ذم ووؿعفو تؾؼقفو

 أيضو. يؽريزي

 افدواؾع نأ ـ افـػس ظؾؿ مـطؾؼ مـ ـ صؽ وٓ

 اكام افٌوضـ افعؼؾ بحًى افًؾقـقوت مـ جلؿؾي افؽومـي

 فؾغريزة، آشتجوبي ػإ فؾتقصؾ مؼدمي ـقّنو هل

 ممو جزء كًوناإل صعقر ٓ ذم ـ مثالً  ـ افزيـي ػإ ؾوٓكدؾوع

 ػإ ـتفلت افتل ؽراءاإل شؾقـقوت مـ كًوناإل ظؾقف ٌعضُ 

 ذم ذفؽ مثؾ كجد ـام وافتؽوثر، افتزاوج يوتؽو

 يٌغ ـام ِتوووؽوي افطٌقعي شــ مجؾي مـ وتؾؽ احلققاكوت،

 فعؾؿ افتطٌقؼقي افػروع بعض وذم آحقوء ظؾؿ ذم ذفؽ
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 .ادعوس افـػس

 افعالؿي ظـ تـشل اجتامظقي ظرؾقي فغي :وإخرى

 خالل مـ حمددة شؾقـقوت وبغ افغرائز بغ احلودثي

 جمتؿع ـؾ ؾنن وآجتامظل، إهي وافعرف ودآظتق

 إػ آكدؾوع مؼوم ذم شوئدة شؾقـقوت ظذ يشتؿؾ بطٌقعتف

 أشؾقب متثؾ شؾقـقوت مجؾتفو ومـ حمددة، ؽويوت

 .مـفو ادامكعي أو فؾغريزة آشتجوبي

 افدواؾع ظـ فؾتعٌر أدوات متثؾ افًؾقـقوت وهذه

 أّنو إٓ متومًو، يافؾغ حول حوهلو ويؽقن ظؾقفو كشل مـ فدى

 بوفتل إدوات هذه وفقًً افؾغي مـ بوفدواؾع أفصؼ

 مـ ترتٌط ّٕنو ومػوجئ ؿصدي بشؽؾ حتقيرهو يؿؽـ

 افٌوضـ افعؼؾ ذم افؽومـي وافدواظل بوفغرائز افـشلة خالل

 خالل مـ إٓ آرتٌوط هذا ؾؽ يؿؽـ وٓ ظؿقؼًو، ارتٌوضوً 

 ادجتؿع أن امـ وصوؿي، وضقيؾي تدرجيقي تربقيي ظؿؾقوت

 افًؾقـقوت تؾؽ يتؾؼك شقف إظراف تؾؽ وؾؼ ادسّب

 ؿصد دون مـ ممورشتفو تؽقن ثؿ ومـ حموفي، ٓ بحًٌفو

 اختالل ؿٌقؾ مـ ؾقفو اجتامظقي دحوذير مقجٌيً  معوكقفو

 .آجتامظل افعػوف

 نأ اجتامظل حمي ذم كؽقن ظـدمو ظؾقـو نّ نؾ ؿّ ثَ  ومـ
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 ظـ افتعٌر حيًـ مل ؾؿـ ،وفـوأؾع وبغ كقايوكو بغ كـًؼ

 كػًف ظـ يؿثؾ ؾوكف وشؾقـقوتف اؾعوفف خالل مـ كقايوه

 ـؿـ آكطٌوع، هلذا مـوشٌي اشتجوبي وجيد خوضئوً  اكطٌوظوً 

 بتعٌر مثالً  آكػعول جفي مـ ـ عّز يُ  وفؽـف صقئوً  يـقي

 إػ ويتًٌى بف افظـ شقء ػإ قمديؾ ،يـقيف مو ؽر يعطل

 .افـقي دون فؾتعٌر ؿيمالئ اؾعول ردود

 خالل مـ وكقايوكو مؼوصدكو ظذ يؼػقن كامإ افـوس نّ إ

 ان ؾعؾقـو حقفـو، ؾقؿـ تلثراِتو وضٌقعي وشؾقـقوتـو اؾعوفـو

 ضٌقعي مالحظي خالل مـ واؾعوفـو كقايوكو بغ كـًؼ

  .آخريـ فدى ظؾقفو تستى افتل آشتجوبي
 

 ػٖاالجخوب الفؼل فٖ اإلًغبى اًخببٍ ضشّسة

 الوجخوغ ػلٔ الخشبْٗت آثبسٍ إلٔ

 افػعؾ ممورشي ذم آكًون يؾتػً أن :افثوين آظتٌور

 بام ادجتؿع ظذ فؾعؿؾ افسبقيي أثور اػ آجتامظل

 ٕن وذفؽ مؼوظقتف، ظذ وافٌـوء بف آحتذاء مـ يقجٌف

 مـ آخر، يػعؾف بام وحيتذي يتلثر ان آكًون ضٌقعي مـ

 اخلوصي وادالبًوت آخر كقايو اػ ورةبوفي اكتٌوه ؽر

 .فػعؾف

 شؾقـقوِتام ذم يالحظون افقافديـ ان كالحظ ثؿ ومـ
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 وفذفؽ آوٓد، ظذ افسبقي تلثرهو آهة داخؾ ذم

 ادظوهر مـ مجؾي يسـو نأ ظؾقفام افالزم مـ نأ يريون

 ّٕنام ،ؾقفو ـزوجغ ظؾقفام جـوح ٓ افتل افًؾقـقوتو

 زوجغ أي هـوك وفقس هلام، إوٓد تؼؾقد تٌعتًت جيداّنو

 نٕ هي،إ شؾقـفام ذم اجلوكى هذا مالحظي هيؿالن

 وادراهؼغ إضػول خوصيً  أخريـ فػوتإ افصعقبي مـ

 بعض تتجـى ؿد مثالً  ؾوٕمّ  افػورؿي، آظتٌورات ػإ

 تًتقظى ؾؾـ بوٕمّ  حتتذي ّنوٕ افٌـً مومأ ادالبس

 إمّ  تؾتزم نأ إٓ فسبقتفو ضريؼ ؾال إّم، وبغ بقـفو افػرق

 .ظؾقف افٌـً تربقي تريد بام

 افذي ؾوفػعؾ ـذفؽ، افعومّ  ادجتؿع ذم واحلول

 فـظر ظوم تربقي بعد ذو ادجتؿع ذم آكًون يامرشف

 هبو وتلثرهؿ آخر بعض شؾقـقوت اػ ادجتؿع اؾراد بعض

 مجقع مـ لفػيت ادجتؿع ان شقام ٓ مثوهلو، ظذ واحتذائفؿ

 وصققخ، وكووجغ وصٌوب ومراهؼغ اضػول مـ افـوس

 .مؼٌقل بؿًتقى ادشفد هلذا مالئامً  افػعؾ يؽقن ان ؾالبدّ 

 يٌتـل نأ ّح يص ٓ فؾػتوة افراصد افًؾقك ؾون :وظؾقف

 توجحي افتل خصقصقوِتو ػإ وٓ بؾ كقايوهو، اػ افـظر ظذ

 ان يـٌغل بؾ ،وافتلمؾ افقظل مـ مزيد ػإ إفقفو آكتٌوه
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 اذهون ذم آويل افـظر وؾؼ افًؾقك يرشؿف مو ظذ يٌتـل

 ذم ادتٌع افـظر وهق وادراهؼغ آضػول شقام وٓ آخريـ

  .آجتامظل وافتلد آؿتداء مـ افعوم افـؿط

 

 االجخوبػٖ فؼلَ فٖ اإلًغبى اًخببٍ ضشّسة

 ّحق٘٘وِب اجخوبػ٘ت ظبُشة حكْٗي فٖ دّسٍ إلٔ

 افػعؾ ذم كظره آكًون يؼك ٓ ان :افثوفٌ آظتٌور

 مـ ـ صخصقي بـظرة آخريـ بؿحي مـف يصدر افذي

 ومالئؿتف كػًف ذات ذم مـف ومـظقره بف ؿصده خالل

 اجتامظل ـحدث افقف يـظر بؾ ـ تؼديره وؾؼ خلصقصقوتف

 حؽقامً  افػعؾ اظتٌور ذم دخقؾي اجتامظقي اشتتٌوظوت فف

 اػ يـظر حقٌ تظفر إكام شتتٌوظوتآ وهذه أوًٓ  ومؼٌقًٓ 

 هلو ـظوهرة ومالحظتف أمثوفف اػ بضؿف وافًؾقك افػعؾ

  .وفقازمفو آثورهو

 يؼوعإ بوفًقوؿي بوشسشوفف يؼصد ٓ ؿد مثالً  ؾوفًوئؼ

 وفؽـ .ؾعالً  افير هذا يؼع ٓ وؿد رضر، ذم خريـأ

 ـػعؾ افًوئؼ ؾعؾ اػ يـظر فـ ادرور فؼوكقن ادؼع

 اشسشول طوهرة وؿـ ذم افقف يـظر كاموا صخيص،

 مضوظػوِتو تتٌعب افظوهرة هذه ويؼّقؿ افًر، ذم افًقاق
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 ذم ادتؿثؾي اددمرة وآثورهو افًر حقادث رصد خالل مـ

 افـػقس وازهوق افدموء اراؿي مـ وادًتشػقوت افطرق

 وؾؼدان آضػول وايتوم آزواج وترمقؾ آمقال وهدر

 ذم يـطؾؼ ان فؾًوئؼ يصح ؾال .ائؾافعق واّنقور آحٌي

 وتؼديره بلحد رضارفإل ؿصده ظدم مـ اشسشوفف تقجقف

 هق شوئؼ ـؾ ٓن وأذى، صداموً  يقجى فـ ظؿؾف ان

 تٌتـل افتل واحلؽؿي بوفؼوكقن يثؼ ان امو ظؾقف بؾ ،ـذفؽ

 مًتقى اػ ادقوقع ذم تلمؾف ذم يرتؼل ان وامو ،ظؾقف

 .ظولٍ  أؾؼ مـ قوقعاد اػ ويـظر وآثورهو افظوهرة
 

  خبطئت حْجِبث

 الوالئوت غ٘ش ّالغلْك٘بث الوظبُش الخخ٘بس

 وآظتٌور آظتٌور هذا إػ آكتٌوه بعد ـ اخلطل مـ إن

 مـ جزء ومظفرهو شؾقـفو أن افػتوة تعتؼد أن ـ افًوبؼ

 فإلكًون، افػطريي احلؼقق مـ هل افتل افشخصقي حريتفو

 اجتامظقي شتحؼوؿوتا بف تتعؾؼ آجتامظل افػعؾ ؾنن

 بد ؾال أيضًو، افديـ وبحًى افػطرة ؿوكقن بحًى ظومي

 افعومي افـظرة وؾؼ ومالئؿ معؼقل وجف ظذ رظويتفو مـ

 إبقان حيدد ـام افعوّم، ادجتؿع ذم وآثوره افػعؾ هذا إػ

 افسبقي، فؾجوكى رظوييً  افٌقً ذم افشخصقي حريتفام
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د وـام  افًقوؿي ـقػقي ذم قفؾًّقا افشخصقي احلريي حُتدَّ

 افعوّم. فؾصوفح رظوييً 

 صوئع آخر تقجقف ذم اخلطل يظفر أيضوً  وبذفؽ

 كامإ ظاملإ نأ وهق افػتقوت فٌعض ادالئؿي ؽر ؾؿظوهرف

 ذات وهل ؾوتـ ؿظفرب تظفر امرأة ورب بوفـقوت، هل

 ذات وهل ذفؽ تتجـى أخرى كجد بقـام كظقػ، ؿؾى

  .خوضئي شؾقـقوت أو تقجفوت

 ـام افقاظل، افتلمؾ ظـد خوضئ أيضوً  افتقجقف فذاؾ

 اجيوبقي صػي هل افـقّي ضقى ٕنّ  افًوبؼ احلديٌ مـ يظفر

 وشالمتف افعؿؾ صالح ظـ غـلت ٓ فؽـفو ؾعالً 

 فؾعؿؾ ٓن اجتامظقًو، افعؿؾ ـون اذا وٓشقام ومالئؿتف

 آجتامظل، وافًؾقك افسبقي ذم اجتامظقوً  دوراً  آجتامظل

 أم خوضئي بف افـقي ـوكً شقاء فؾعؿؾ يثًٌ افدور وهذا

 فف ترـف حقٌ مـ ؾفق خوضئوً  ظؿالً  ترك مـ نأ ـام ٓ،

 وخطقات تقجفوت فف ـوكً واذا صوئٌي، خطقة وخط

 هذه ظذ وفقس ظؾقفو وتعوتى تّذم كامنؾ خوضئي خرىأ

  .وافػووؾ احلؽقؿ ادـظقر مـ واوح أمر وهذا اخلطقة،

 فغويوت افعػقػ ظفربود تتًس مـ هـوك ـون وإذا

 وآثؿي ـٌرة خطقئي ؾتؾؽ ادظفر هذا يشقه بحقٌ خوضئي
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 مـ بؿراظوِتو هيتؿ ومـ افعومي آجتامظقي دابأ بحؼ

 ظذ يعوتى ؾفق افًؾقؿ، فؾػعؾ افزء آشتخدام حقٌ

 ادظفر فذات وفقس افزء، وافتقطقػ آشتخدام هذا

 .افعػقػ

 حًوبف افعؿؾ بعودأ مـ بعدٍ  ؾؾؽؾ :مجولاإل وظذ

 ؽويي ظـ كقتف شؾؿً راجح ؽر بًؾقك اتك ؾؿـ وأثره،

 شؾقـف ظذ ومعوتٌوً  كقتف شالمي ظذ ممدوحوً  ـون خوضئي

 شؾؿ شقئي كقي ظذ اكطقى وفؽـف ظؿؾف شؾؿ ومـ ذاك

 ظذ اخلوضئ تقجفف ظذ وظقتى وادعوتٌي افذم ظـ ظؿؾف

 ذاك، تقجفف ظـ ادـٌعثي اخلوضئي آخرى افًؾقـقوت

 بشؽؾ آمقر ؾرز وادـصػ افـوبف كًونفإل ؾقـٌغل

 شؾقك فتزير بٌعض بعضفو مزج يصح وٓ مقوقظل،

  .ذمقؿ ؽر شؾقك ؿقؿي مـ احلط أو خوضئ
 

 للفخ٘بث ًص٘ذت

 تؼك ٓ نأ ـ تؼدم مو وقء ذم ـ افيوري مـ نّ إ

 تزيـفو ـقن تؼققؿ ذم كظرهو ـ ادثول شٌقؾ ظذ ـ افػتوة

 بؾ افشخيص، ؿصدهو ػإ آجتامظل ادشفد ذم ودمؿؾفو

 أثور وتالحظ ظومي طوهرة مـ ـجزء فقفإ تـظر

 احلقوة شــ وؾؼ افظوهرة هذه ظذ يستى افتل آجتامظقي
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 مدى وتؼدر مـفو، ادشفقدة وافتجورب ؿقاظدهوو

 .ذفؽ وقء ذم تؾؽ حلظقِتو وادؼٌقفقي احلؽؿي

 شـ ووبؾغـ ادراهؼي شـ دمووزكو وؿد مـو واحد وفؽؾ

 مشفقدة دمورب يضوً أ افقء فٌعض دمووزكوه أو افرصد

 هؾأو وجراكـو ؿوربـوأ مـ جمتؿعـو ذم مًؿقظي ىخرأو

 دواتأ يّنت ـ خرىأ بؾدان بؾ وبؾدكو ومديـتـو حمؾتـو

 وافقؿقف هبو افعؾؿ مـ ادعوسة وافتقاصؾ آضالع

 آجتامظوت ذم افػتقوت زيـي ظذ يستى ؾقام ـ ظؾقفو

 افعقائؾ حقوة وظذ حقوِتـ ظذ شؾٌقي آثور مـ طيادختؾ

 .افػتقوت هبذه وصٌوهبو رجوهلو ىغرتُ  افتل خرىإ

 فًؾقـقوِتو متحقصفو ذم ـ افػتوة تًتحي نأ ويـٌغل

 أمقر: ظدة واحلؽقؿ افعؼالين ادـطؾؼ مـ ـ ؾؽورهوأو

 بـوِتو بسبقي معـقي مّ أ ؽداً  هل افػتوة هذه أن ـ 1

 افسبقيي هقاجًفو تتلمؾؾؾ شؾقؿ، وجفٍ  ظذ بـوئفوأو

 ظـد هلؿ مالئامً  تؼّدره افذي وافًؾقك حقـفو، ذم ظؾقفؿ

 ذاك.

 افذيـ مفوتوإ بوءأ هقاجس ػإ وفتًتؿع ـ 2

 مشوهد ذم حضقرهؿ دموه ادراهؼغ شـ اوٓدهؿ بؾغ

 خوضئي تكؾوت إػ آكزٓق مـ خيشقكف ومو اإلؽراء،
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 أثرهو. ذم

 هذه مـ وافدهيو مشوظر أيضوً  ةافػتو وفتتلمؾ ـ 3

 هلؿ أن إٓ شوبؼ جقؾ مـ ـوكقا وإن هؿ وافذيـ افزاويي

 احلقوة. هذه ذم دمورهبؿ

 صعقرهو ادتزوجي افػتوة تًتحي نأ يـٌغل ـام ـ 4

 ذم افػوتـ فؾجامل برازهـنب معـقوت اخريوت ؾتقوت دموه

 ذفؽ آثور مـ حتذره ومو ظػقي، بشؽؾ وفق زوجفو حمي

  .هبو وظالؿتف فوزوج ظذ

 هذا ذم مـفو وافالئؼ احلؽقؿ افتكف افػتوة ؾؾتتلمؾ

 .افًقوق
 

 الؼفبف حؼبل٘ن حذشٕ

 خبص بشكل الوشأة لصالح

 تعوفقؿ مـ افعديد اػ كظرأ ظـدمو افتلمؾ ظـد كـلإ

 تـطقي افتل بعودوإ وافديـ افػطرة ذم هةوإ افعػوف

 بعضفو أن ؽؿر ّنوأ جدأ فقفوإ تـظر افتل ؾوقوأ ظؾقفو

 افعػقػي ادرأة صوفح ذم تؽقن أّنو إٓ ادرأة ظذ ؿققداً  يؿثؾ

 وإبعود ظؾقفو ادستٌي أثور إػ بوفـظر ـزأ بشؽؾ

 افؼرآكقي أيي ذم أصر ادعـك هذا ػإ نّ لوـ هبو، ادـظقرة

 َأْدَكك َذفَِؽ ] نٕ بوحلجوب ادرأة ًصأو افتل افؽريؿي
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ـَ  َأن ـَ  َؾاَل  ُيْعَرْؾ  .(1)[ُيْمَذْي

 ظذ افعػوف إجيوب مـ افديـ ذم جوء مو أن ظذ

 وهق ـ زوجتف ؽر مع وادامرشي وافًؾقك افـظر ذم افرجؾ

 مـظقر ذم ؿؾقؾ ؽر حتديد ـ متوموً  ادرأة صالح ذم يؼع أمر

 وهظي اكدؾوظف وؿقة ؽريزتف ضٌقعي إػ بوفـظر افرجؾ

 .وجوذبقتفو ادرأة جلامل اشتجوبتف

 بتضققؼ يشعر إحقون مـ ـثر ذم افرجؾ فعؾ بؾ

 ادرأة مظفر بتحديد كػًفو ادرأة مـ ظؾقف أزيد معـقي

 ـثرةً  ومتعيً  إفقف ـٌراً  اكدؾوظوً  جيد رء مـ حيرمف ٕكف

 هبذا إشوس ادؼصقد هق كػًف جيد ـلكف حتك ؾقف،

 .افتحديد

 ظذ أصؼ هلق وشؾقـفو مظفرهو ذم ادرأة عػوفؾ

 ؽريزة ؿقة ٓن آظتٌورات، فٌعض افػتوة ظذ مـفو افرجؾ

 افػوتـي ادظوهر ظذ آضالع ذم ادُّؾحي ورؽٌتف افرجؾ

 افػتوة ذم كقظوً  راؽٌوً  جيعؾف ذفؽ ذم بودتعي افغومر وصعقره

 يتؿـّك ٓ افرجؾ ان ظذ .يتؿـوهو افتل ادظوهر بتؾؽ

                                                           

 .59شورة إحزاب:( 1)
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 وخيتور يرجح واكام افػتقوت، بتؾؽ آؿسان كقظوً  فؾزواج

 ذم واحلقوء وافقؿور بوٓتزان ادعروؾي ادتعػػي فػتوةا

 ػإ فف مّ افعو افغريزي آكجذاب ان إٓ ،افعومّ  ادجتؿع

 وأـثر أمجؾ وجف ظذ رؤيتفـ ذم افرؽٌي اػ يدؾعف افػتقوت

 ؽر افػتقوت مـ فؽثر خودع اكجذاب وهق ،اؽراءً 

 فعوضػي اشتجوبتفـ خالل مـ يلمؾـ وافاليت ادتزوجوت

  .هلـ خيؾص برجؾ آؿسان رجؾاف

 ذم افػتوة وطقػي مـ تؼدم ممو رء ذم وفقس هذا

 ايي ذم افرجؾ معذوريي يعـل مو افعػقػ وافًؾقك ادظفر

 احلشؿي، تراع مل نإو ادرأة دموه مـف يٌدر خوضئي خطقة

 ومـ ؿطعًو، وافؼظل افػطري ادـظقر مـ خطقئي ؾتؾؽ

 هذه مثؾ ظذ يـافد ذم اجلزائقي آحؽوم تستى ثؿ

 بـوء تؼتيض احلقوة شــ وفؽـ طروؾفو، ـوكً مفام اخلطقة

 فؾتؽقيـ ومالئؿي شؾقؿي أشس ظذ آجتامظل افػعؾ

 .ظؾقفو ضٌعو افتل وآشتجوبوت فؾجـًغ افـػز
 
 

 ّالوشأة الشجل ب٘ي ػالقت ّجْد ٗوكي ُل

 غشائضٕ ؼذُب دّى كئًغبً٘ي 

 افرجؾ بغ ظالؿي وجقد تصقر يؿؽـ هؾ :2س

 ؽريزي ومؾتع ؽر مـ ؾؼط كًونإل ًونإك ـعالؿي وادرأة
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 ؟احلرام ػإ جيرّ  وظوضػل

 افتؽقيـ ومالحظي فوعووؿوئ احلقوة ؾتلمّ  نّ إ :ج

 خالهلو مـ ـ ادقوقع هذا دموه ـ وادرأة فؾرجؾ افـػز

 مـ افعالؿي ظذ يظؾؾ ظودة افطرؾغ جـس نّ أ ػإ هيدي

 خرى،أ أو بدرجيٍ  ذفؽ ؽر أو مراشؾي أو حديٌ أو فؼوء

 .آظتٌور هبذا ادتعي مـ بؿزيد صعقر ؾفـوك

 افشعقر هذا يؼقي بام يؼسن ٓ نأ ادفؿ مـ وفؽـ

 .آخر أو بؿًتقى افغريزي بوفتؼرب يوشقش ػإ قتٌدلف

 فؾطرؾغ حذر كحق وجقد يؼتيض احلول بطٌقعي وهذا

 ظذ حؼوً  واسارمهو رؽٌتفام حول ذم افعالؿي مؼوم ذم

  :مـفو وكؼوئفو عالؿياف ضفورة

 شقوق ذم ومؽوّنو وزموّنو اصؾفو ذم افعالؿي حتؼؼ ـ1

 يؾؿح فؾعالؿي متؽؾػ شقوق يلؾ متؽؾػ، وؽر ضٌقعل

 .ضٌقعل ؽر ادموه ذم تتحرك أّنو أو قيضٌقع فقًً اّنو اػ

 افعالؾي اجقاء ذم مٌدئقوً  افعػوف مززات وجقد ـ2

 ـالمفام وضٌقعي افطرؾغ فٌس خالل مـ ظؾقفو تظؾؾف

 .وكؼّقوً  ظػقػوً  جقاً  افؼوئؿ اجلق فرتًؿ شؾقـفام، وـقػقي

 بشؽؾ افطرؾون يراظقفو واوحي حدود وجقد ـ3

 وذم افعالؿي ذم آشسشول أموم مصدات تؽقن حوزم



  

 

83 

 مـ ايؼوؾف مـ ٓبدّ  افعالؿي هلذه افطرؾغ أحد دمووز حول

 ـون وإٓ مـف، افتلذي وابداء مو بوشؾقب آخر ؿٌؾ

 .خطراً  افعالؿي ذم شتؿرارآ

 خالل مـ خرأ ػإ ؽريزيي رشوئؾ ييأ ريرمت ظدم ـ4

  .وافًؾقـقوت واحلرـوت وادالمح وادظفر وافؾٌس افؼقل

 وفق ادتؽررة وخوصي اخلوصي افؾؼوءات دمـى ـ5

 ّي لؾ افطرؾون، ظـفو يعؾـ مو وؾؼ اخرى فغويوت ـوكً

 ؾقكش افطرؾغ أحد مـ يٌدر ٓن مزفؼ خوص فؼوء

  .آخر دموه ؽريزي

 ظـدمو افرجول صلن ذم حؼوئؼ ظذ احلقوة وؿوئع وتدل

 افشعقر جفي مـ ـ ؽريزي فتكف مالئامً  جقاً  جيدون

 آظتٌور: بـظر أخذهو يـٌغل ـ ادرأة مموكعي بعدم

 بذفؽ ُيّنون افرجول مـ ـٌرة كًٌي نأ ـ 1

 بوهلؿ ذم خيطر اجتامظقوً  حمذوراً  خيشقا مل اذا افقف ويـدؾعقن

 .حقـف ذم

 وفؽـفؿ ؿؾقؾي مرات أو درة يتقؿػقن ـزأ يوكًٌ ـ 2

 .افـفويي ذم يًتجقٌقن شقف

 كػًقي وشقشي فدهيؿ حتدث ـزأ وكًٌي ـ 3

 إخر. ذم يؼدمقا مل نإو بوٓشتجوبي
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 بوٓشتجوبي كػًف حتدثف ٓ مـ مـفؿ وؿؾقؾ ـ 4

  .ذفؽ ظؾقف تؽررت وفق افغريزيي

 حتك ادرأة ان ظذ ادرأة صلن ذم عافقؿوئ تؾؽ تدل ـام

 افغوفى ذم فؽـفو ؽريزي شؾقك ذم راؽٌي ؽر ـوكً نإو

 ظؾقفو وثـوئف هبو افرجؾ ٓهتامم اخرى وأ بدرجي تتلثر

 هلو هوجًوً  ذفؽ ويقجى ،وممهالِتو وـامهلو مجوهلو وظذ

 .ذفؽ دون حيقل ؿقي داخع وازع فدهيو يؽـ مل مو

 افعالؿوت مـ ـثرا ان ذظ ايضوً  احلقوة وؿوئع وتدل

 هل ابتداءً  افطرؾغ فدى ظوضػقي وؽر ظػقػي ىءتسا افتل

 وجف ظذ وؽريزيي ظوضػقي ظالؿي اػ تتطّقر افقؿً بؿرور

 امظؼؾف ذم ـ ادرأة وخوصيً  ـ ابتداءً  افطرؾون يتقؿعف مل

  .افقاظل

 ـ افعػقػ افرجؾ ـام ـ افعػقػي ادرأة ظذ نّ نؾ ثؿ ومـ

 .مالئؿ بـحق رواحلذ افتحقط
 

  علب٘ت اجخوبػ٘ت ضغْط

 حجبُِب ّالوْقف الؼف٘ف الوظِش حجبٍ

 ذم دوامل خالل افعربقي افعٌوءة فٌسأ كـلإ :3س

 كزظفو، مـل يطؾٌقن آشوتذة بعض وفؽـ ادًتشػقوت

  ذفؽ؟ ذم افرأي هق ؾام
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 افػتقوت مـ نأ وهل مؾحقطي طوهرة هـوك إنّ  :ج

 أو اجلومعوت بعض ذم ظؾقفو افضغقط مـ تشؽق مـ

 ـ افرجول شوتذةإ بعض ؿٌؾ مـ شقام وٓ ـ ادًتشػقوت

 ـوفعٌوءة مثؾوإ ظػإ أو افعػقػ افًس افتزام ذم

 .جمتؿعوتـو ذم ورائٍ ومتؿقز ظولٍ  ؾثَ مَ  هل افتل افعربقي

 بؿٌودئفو افعؿؾ ذم بـػًفو تثؼ نأ ادرأة ظذ وفؽـ

 فوتشخقص بعد ظؾقفو آجتامظل فؾضغط تًتجقى وٓ

 بوفعؾؿ متقزهو دمعؾ وان هبو وافالئؼ افراصد فؾًؾقك

 وافقؿور وآخالق ـوفطقٌي افػووؾي بوخلصولو افرصغ

 .فقفوإ حيتوج دـ وادعقكي

 خوصي وادممـ ظومي آكًوين فؾؿجتؿع ويـٌغل

 َٓ  افؾَّـفَ  إِنَّ ] اذ هبو، يؾقؼ بام افعػقػي افًؾقـقوت تؼدير

 ُ وا كَحتَّ  بَِؼْقمٍ  َمو ُيَغر  ُ ِفؿْ  َمو ُيَغر  ًِ  .(1)[بَِلكُػ
 

 للفخبة ػزس الوالئن غ٘ش الوظِش شْ٘ع ُل

 ادالئؿ افؾٌوس نإ :يؼؾـ افػتقوت بعض هـوك :4س

 بوفـظر اجلومعوت بعض ذم فؾـظر مؾػتوً  اصٌح (افؼظل)

                                                           

 .11شورة افرظد:( 1)
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 يؽقن مو ؽذف ذم ؾفؾ ،ؾقفو ادالئؿ ؽر افؾٌوس ؽؾٌي إػ

 وؾؼ ؾقفو افغوفى ًقوقاف مع ميءادال ذم فؾػتوة ظذراً 

 وافديـل؟ اإلكًوين ادـظقر

 يؼتيض بوفذي اخلوضئ افًؾقك رواج ؾؾقس ـال، :ج

 بودظفر افتزم ؾؿـ ؾقف، وافعذر افًؾقك هذا مؼوظقي

 وشقف ،وافديـقي آكًوكقي بقطقػتف ظؿؾ ؾؼد افعػقػ

 ذم هذا مقؿػفو وحيًى ذفؽ هلو وتعوػ شٌحوكف اهلل يؼدر

  .وافراصدة افػووؾي اؿػادق مـ حيًٌف مو

 بوفقطقػي ظؿالً  ومالئؿي راصدة حوفي وجقد نّ إ

 ـؾ   ظذ ؾيؿثّ  خرونأ خطلأ مفام وافديـقي آكًوكقي

 اذا شقام ٓ آوشوط، هذه ذم حتك ومثالً  كزاشوً  حولٍ 

 اخالؿفو ذم متؿقزة افقوع هلذا ادراظقي افػتوة ـوكً

 حتظك وهل دراشتفو ذم ومتػقؿي وؾضقؾتفو وشؾقـفو

 احلٌ مـ رضبوً  هذا ويعتز اجلؿقع، بوحسام ذفؽ جؾٕ

 افػعؾ ظـ وافسؽقى )ادعروف(، افصحقح افػعؾ ظذ

 خر وهق صومً ووع خالل مـ وفق )ادـؽر( اخلوضئ

 نأ بذفؽ لظـأ ،افـٌقؾي آجتامظقي ادفؿي هذه أداء وجقه

 يامناإل ػإ داظقوً  افصومً بًؾقـف كًوناإل ؽقني

 مفوتوإ بوءأ نّ أ كًؿع وـؿ وافصالح، ؾيوافػضق
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 أشقةً  ورصقدة ظػقػي شؾقـقوت بؿراظوة افػتقوت يؼـعـ

ـّ  بٌعض ـّ  أو أؿراّن  اددرشي. ذم زمقالِت

 ؾضالً  افراصد افًؾقك صوحى نّ نؾ حول ـؾ وظذ

 حجي ُيؿثّؾ  وافؼظقي افػطريي آكًوكقي فقطقػتف ادائف ظـ

 .افديـل آكًوين ادـظقر مـ آخريـ ظذ

 حمّدد شقوق بقوع اجلومعوت اهتامم افيوري ومـ

 إظراف وؾؼ ؿوشؾقـقوِت افطؾٌي دظفر ومعؼقل

 ظذ ذفؽ نأ ظؾامً  ،جمتؿعوتـو ذم فؾعػوف آجتامظقي

 تؾتزم ؾقف ادعتزة افعودقي اجلومعوت ذم معروف مرأ افعؿقم

 .ؾقفو ادرظل افعػوف اظراف وؾؼ ظػقػوً  مظفراً 

 وتثؼقػ اجلوكى هبذا افعـويي يضوً أ وتـوجومع ؾعذ

 افتعؾقؿ اداب مـطؾؼ مـ ذفؽ بيورة وافطوفٌوت افطؾٌي

 آكًوكقي افسبقي واشؾقب واحلضورة افرؿل ومـوهٍ

 .ـ افديـ ظـ ؾضالً  ـ افرصقدة

 حؾؼوت فؼوءإ كػًفؿأ وافطوفٌوت افطؾٌي ظذ نأ ـام

 ذهه بقوع وادطوفٌي افشلن هذا ذم بقـفؿ ؾقام تقظقي

 افطؾٌي اهؾ وظذ .فؾطؾٌي افعوم فؾصوفح رظويي افًقوؿوت

 ظذ وآضالع ؿرب ظـ اجلومعوت اوووع ظذ افقؿقف

 ووعفو صالح ظذ وافتلثر ؾقفو وبـوِتؿ أبـوئفؿ اوووع
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 هذا ذم وافتػريط .دموهفؿ افسبقيي وطقػتفؿ مـطؾؼ مـ

 شقف مدمرة وتربقيي اجتامظقي آثور اػ يمدي ادفؿ إمر

  .أوزارهو احلقادث تضع ريثام تدرجيوً  ظفرت
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 فِشطال

 3    افًؾًؾي هذه

 8   فؾؿًوئؾ افصحقح افتلصقؾ أمهقي

 ثـوئقي صلن ذم وإخالؿل ادعرذم افتلصقؾ

 11    وإكثك افذـر

 11  وإكثك افذـر تؽومؾ ظذ افديـ تلـقد

 واحلؼقق افؼقؿ ذم وإكثك افذـر اصساك

 15    افعومي اإلكًوكقي

 افتؼيعوت ذم وإكثك افذـر اختالف مدى

 21     هلام ادالئؿي

 22   وإكثك افذـر بغ افتؽومؾ ضٌقعي

 25   وادرأة افرجؾ بغ ظدة ؾقارق

 وادرأة افرجؾ بغ ادالئؿ افتؼيع اختالف

 27    ظدة جموٓت ذم

 افعػوف صلن ذم هلام ادالئؿ افتؼيع اختالف

 28    إهة وكظوم

 32   افعػوف دموه اجلـًغ وطقػي

 41 وإكجوحفو إهة تؽقيـ صلن ذم اجلـًغ وطقػي

 44  إهة إلكجوح ادطؾقبي افتلصقالت

 46  إهيي احلقوة إلكجوح رضوريي تلصقالت

 افعالؿي اشتحؼوؿوت حدود ذم ادالئؿ افتلصقؾ

 47    وافعوضػقي افزوجقي
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 49 افطرؾغ ظذ ادًموفقوت تقزيع بشلن ادالئؿ افتلصقؾ

 52   إهة إلدارة ادالئؿ افتلصقؾ

 63   افؾؼوء بعد وأجقبي أشئؾي

 65   اإلؽراء فغويي ٓ افزيـي ووع

 65  احلؼقؼقي كقايوه دموه اإلكًون حذر رضورة

 67 اخلطل إػ اكزٓؿف فعدم اإلكًون حتقط رضورة

 69 ظلآجتام افػعؾ ذم ظديدة اظتٌورات مراظوة رضورة

 افطٌقعقي افؾغي إػ اإلكًون اكتٌوه رضورة

 69   آجتامظقي فًؾقـقوتف وافعرؾقي

 آجتامظل افػعؾ ذم اإلكًون اكتٌوه رضورة

 72   ادجتؿع ظذ افسبقيي آثوره إػ

 إػ آجتامظل ؾعؾف ذم اإلكًون اكتٌوه رضورة

 74  وتؼققؿفو اجتامظقي طوهرة تؽقيـ ذم دوره

 وافًؾقـقوت ادظوهر ٓختقور وضئيخ تقجفوت

 75    ادالئؿي ؽر

 77    فؾػتقوت كصقحي

 79 خوص بشؽؾ ادرأة فصالح افعػوف تعوفقؿ حتري

 وادرأة افرجؾ بغ ظالؿي وجقد يؿؽـ هؾ

 81   ؽرائزي بعد دون ـنكًوكغ

 افعػقػ ادظفر دموه شؾٌقي اجتامظقي وغقط

 84    دموهفو وادقؿػ

 85  فؾػتوة ظذر ادالئؿ ؽر دظفرا صققع هؾ

 85                                             افػفرس
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