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 اهيم الُعمريأ. د. عبد العزيز بن إبر

 ندوة

 *آثار الطالق ومسؤولية اجملتمع

 السرية الذاتية للمحاضر: 

 لُعمري.األستاذ/ سلمان بن حممد بن سليمان ا   

 .مدينة الرياض جهة امليالد: -

 :املؤهل العلمي 

o بكالوريوس علوم اجتماعية. 

o ة.دبلوم عام يف الرتبي 

o ة.دبلوم عاٍل خاص يف اإلدار 

 :املهام الوظيفية 

o   مية إلاالجتماعيااة إلاإلعالميااة  مستشااار للشااؤإلس اإل ااال

 .مبرتبة إلكيل إلزارة مساعد

                                      
هااا   9341) ُجمااادا الإلىأقيماام مساااس الساابمل النالاا  ماا   ااهر     

م . إلحتاادف فيهااا  ااعادة ال ااتا      8109) ينااايرلعشااري  ماا   لاملوافاا  

اإلعالماي إلالباثا  يف   )املستشاار    لماس ب  حممد با   اليماس الُعمار    

عباادالعزيز باا  هبااراهي    رالشاؤإلس اإلعالميااة . إلأدارهااا  ااعادة الادكتو  

أ اتا  التاااريا إلارةاارة اإل ااالمية اامعاة اإلمااام حمماد باا      الُعمار  ) 

   . عود اإل الميةل الرياض اا  ابقًا
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o جلااس املاؤاراو إلالنادإلاو    لعديد ما   رئيس إلعةو يف ا

 .ملكة العربية السعودية إلخارجهايف داخل امل

 هاداو إلجوائز تقديرية ثصل عليها : 

o    إلخطاا  ة   ماا باش  اهاد   985)ثاصل على أكنر ما 

ماا  ماا  عاادد   إل لاا  ؛ إلدرإلع تقديريااةل  ااكر إلتقاادير 

نظااا  ؛ أصااا ا  السااامو إلاملعاااالي إلالفةااايلة إلالساااعادة  

 .املشاركاو املتنوعة يف كافة النشطة

o ط.لى بعض اجلوائز إلالإلمسة إلالنواكما ثصل ع 

 :املؤلفاو العلمية 

ل حب ل إلدرا اة علمياة  ؛ ما بشل   مؤلفًا72له أكنر م  )

اثناااس إلعشاارإلس كتابااًا مطبوعااًال    تلاا  املؤلفاااو   ماا إل

 ي:إله

 .العمل اإل المي املعاصرلعنف يف ا .1

 .مشكالو الطفولة بش التشخيص إلالعالج .7

 .اس البناو إلالبنشالكنز النمش يف معاني أمس .3

 ع.س املخدراو إلخطره على ص ة اجملتمإلبا .4

 .آفة التدخش بش الطب إلالدي  .9

 .البياس يف الدفاع ع  القرآس .6
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ز رفااال القااارآس  جاااائزة المااا   ااالماس بااا  عبااادالعزي    .2

 س".مناالكري  "عطاس إل

 . لوكياو يرفةها اإل الم .8

 .املرأة السعودية إلاخلادمة .5

 .ثدف يف احملكمة .11

 .يف أرإلقة احملاك  .11

 اجملتماااااع الساااااعود  "درا اااااة   ظااااااهرة التااااادخش يف  .17

 ة".ميداني

 ة". اجملتمع السعود  "درا ة ميدانيظاهرة الطالق يف .13

 ا.أإللئ  رجال إلنساس أ لمو .14

 .زماساإل الم دي  الو طية إلاالعتدال على مدا ال .19

اس الُعمااار  للتفاااوق  جاااائزة الشااايا صاااا  بااا   اااليم    .16

 ي.العلمي إلالعمل

 ة.آس الكري  فيه السعادة إلالطمأنينالقر .12

 .خطورة اإلرها  إلمسؤإللية الم  الفكر  .18

رؤا إلأفكار للمقابلش علاى   " قبل هعالس ثالة النكد .15

 ".الزإلاج م   با  إلفتياو
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ثقافااااة الوقااااف يف اجملتمااااع السااااعود  بااااش التقليااااد     .71

 ي.رؤية م  منظور اجتماعي  رعاا  صرلباو العإلمتط

 ثقاااااوق اإلنسااااااس يف اإل اااااالم "اجملتماااااع الساااااعود    .71

 ".أمنو جًا

 د.الطري  هى هصالح الفسا .77

 :أعمال إلأنشطة أخرا 

o    صااا في إلكاتاااب يف العدياااد مااا  الصااا ف إلاجملاااالو

 ة.السعودية إلالعربي

o إليشااارل علاااى العدياااد مااا  الصاااف او إلاملالثااا      دُّع اااُي

 .اإلعالمية

o َّ ما  اجملاالو إلالادإلرياو كاا     س إلرأس حتريار عادد  أ :

"لبياا "ل إل"الوقااف"ل إل"جااائزة اخلاا "ل إل"أهاال القاارآس"ل  

ل إل"السااااااانة إل"املكاتاااااااب التعاإلنياااااااة"ل إل"اال شاااااااراق" 

داعياااًا"ل  إلالساا ة"ل إل"بياااوو ا""ل إل"امللتقاااى"ل إل"كااا  

 ".ل إل"الدإلليةإل"اإل المية"

o  ل الشااااااا رة)ابيع أ ااااااا: ه اااااااهاماو متعاااااااددة يفلاااااااه 

يف  انواو    مكاف ة املخدراو)ل  املرإلر)ل  داملساج)

 ة.غ   ل  م  الربامج التوعويإل متعددة
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o   أ اااه  يف اإلعاااداد إلاإل ااارال علاااى عااادد مااا  الاااربامج

ل إلمااااواد لقاااااساول إلناااادإلاو: يااااة إلالتلفازيااااة ماااا اإل اع

 .متنوعة

o  م  خالل ه هام فاعل يف خدمة الدي  إلالوط كما له 

ل إلالفكاار  ة الفكار الةاا  إلحمارب مكاف ة اإلرها 

أإل ما  خاالل عملاه     عرب عملاه الرمساي  إل ل  ل املن رفة

إلما   .  ااس إلالعماال اإلعالمياة املتميازة    التطوعي يف الل

اليت حتار  أصا ا    ل  هصداره لعدد م  املطبوعاو 

يا الو ااااااطية يف تر اااااا تسااااااه ل إلالفكااااااار الةااااااالة

 ي:إله إلاالعتدال يف اجملتمعل

o  جملة "اإلرها." 

o جملة "الو طية." 

o ة "الغلوجمل." 

o  جملة "معًا ضد اإلرها." 

o جملة "الت صش." 

o إلعمال الاربامج   ل فة هى الكتابة يف إل ائل اإلعاالم هضا

. املقرإلسة أإل املرئية أإل املساموعة  واس  اإلعالمية املتنوعة

نشاااار فتاااااإلا أصاااا ا  الفةاااايلة  يف اإل ااااهام كاااا ا إل
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ل إلنشاار املقاااالو إلاخلطااب كبااار العلماااسأعةاااس هيئااة 

إلطلبااة  إلالادعاة  ا ما  القةاااة ة املشااايصا ا  الفةايل  ل

  .العل

o الاااايت ل د إلاإل اااارال علااااى املعااااارض التوعويااااة اإلعاااادا

تكشاااااف بالكلماااااة إلالصاااااورة العماااااال التخريبياااااة    

إلقتلاااه  لسنفاااس  لمفساادي  يف الرض مااا  اإلرهااابيش  ل

 ة.الربيئ

o    دعمه إلمساندته لسعمال اخل ية يف اململكاةل هضاافة

عماااال التطوعياااة  هى مشااااركته يف بعاااض الل ااااس إلال 

 .خلدمة الدي  إلالوط 

       /كلمةةةةة مةةةةدير الضةةةةدوة واالةةةةي/ األسةةةةتاذ الةةةةدكت ر

 عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:

بس  ا"ل إلارماد "ل إلالصاالة إلالساالم علاى  ايدنا      

إلعلاااى آلاااه إلصااا به إلمااا  إلااله. اللاااه  أإلردناااا       ر اااول ا"

ياااا  اثشااارنا يف زمرتاااه ياااا ثااايُّإلثوضاااهل إلال تفتنَّاااا بعااادهل 

بيله هى أس  ااابهدياااه إلاتباااع  إلاجعلناااا اااا  اهتااادا  ل قياااوم

   ل آمش.نلقاك إلأنم راض عنا يا أرث  الرامحش
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ل أثااابيت يف ا"ل يساااعدنا يف هااا ه المساااية املباركاااة 

  9341) للعاااام مسااااس السااابم النالااا  مااا  ُجماااادا الإلى  

يسااعدنا أس يكااوس معنااا ضاايف كااري ل     للااه رة النبويااة ل

إلهاو  ؛ حمماد با   اليماس الُعمار     هو ال تا    الماس با    إل

ل إلهاوا  معاه فيماا يكتباه كان ًا.      أٌخ إلاب  عا  إلابا  خالاة   

)آثار هي بعنواس اليت فنا يف ه ه المسية املباركة إلقد  رَّ

ُينقاال يااا هخااواني  هاا ا اللقاااس  . الطااالق إلمسااؤإللية اجملتمااع  

 omaryforum.comمبا رة على اهلواس على موقاع املنتادا   

غ بعاد  لا    ُيفارَّ ث  نتدال ى يف موقع املل إليبقإلهو أمامك 

 اجمللد اراد  عشر بإ س ا" تعاى ما  ثصااد املنتادا.   يف 

فتمونا هاا ه الليلااةل يعااًا يااا ماا   اارَّأرثااب بكاا  مهاا ال إل

 رياس. الرتثيب بةيفنا الكري  أبي إلأكرر

اك ما هو مكتاو  إلماا هاو غا      إلهناملوجزل إلللتعريف 

مااا  موالياااد مديناااة    الُعمااار فال اااتا   ااالماس  ؛ مكتاااو 

 علوم اجتماعياة إلدبلاوم  إلثاصل على بكالوريوس الرياض. 

مستشاار  عام يف الرتبية إلدبلاوم عاال خااص يف اإلدارة. إلهاو     

للشؤإلس اإل المية إلاالجتماعياة إلاإلعالمياة مبرتباة إلكيال     

ل اااس  إلقااد رأس إل ااارك يف الكاان  ماا  ال    . إلزارة مساااعد 
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ملكااااة امل يف داخاااال إلإلرش العماااال املااااؤاراو إلالناااادإلاو إل

ة إلقد ثصل على قرابة الستمائ. العربية السعودية إلخارجها

 هادة إلخطا   كر على جهوده تل . أ األ ا"  اب انه   

كماااا ثصااال علاااى العدياااد مااا  الااادرإلع؛  نيباااه.إلتعااااى أس ُي

. إللةاايفنا أكناار ماا  نتي ااة مشاااركته يف أنشااطة  تلفااة 

إلمطبوعاااًال ماااا باااش حبااا      ااابع إلعشاااري  كتاباااًا مؤلفااااً  

منهاااا اثنااااس إلعشااارإلس كتاباااًا    لمياااة إلميدانياااة.  ة عإلدرا ااا

أس معظا    يقة اا إلكنام أناقشاه قبال قليال ااا     مطبوعًا. إلارق

ا يااارتب  تصاااب يف الشاااأس االجتمااااعيل إلمنهاااا مااا    أحباثاااه

شاااااكالو مباملعاصااااارل إل باااااالعنف يف العمااااال اإل اااااالمي 

أس لةاااايفنا كمااااا أمساااااس البناااااو إلالباااانش.   بالطفولااااةل إل

اجملتماعل  راو إلخطرهاا علاى   كتاباو إلمؤلفاو ثول املخد

إلمااا  مؤلفاتاااه هااا ال إلثاااول التااادخش باااش الطاااب إلالااادي . 

جاااائزة المااا  ) ل إلالبيااااس يف الااادفاع عااا  القااارآس أيةاااًا: )

ز رفااال القااارآس الكاااري  "عطااااس     ااالماس بااا  عبااادالعزي  

املااااارأة ) ل إل ااااالوكياو يرفةاااااها اإل اااااالم  )س" ل إلإلمناااااا

أرإلقاة  يف ) ل إلثادف يف احملكماة  ) ل إلالسعودية إلاخلادماة 

ااااا   اجملتماااع الساااعود  ظااااهرة التااادخش يف ) ل إلاحملااااك 
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ااا    اجملتماع الساعود   ظااهرة الطاالق يف  )إلل  ةدرا ة ميداني

اإل الم بش الو طية إلاالعتادال   )إل لأيةًا  ةدرا ة ميداني

إلال أريد أس أ ارد علايك  بقياة املؤلفااو الايت كلاها تادإلر        

ثاااول دفعاااتن ملناقشاااته ثاااول قةاااايا فكرياااة إلاجتماعياااة 

تركياازه علااى هاا ه املواضاايع بالدرجااة الإلىل ثياا  أفاااد    

بأنااااااه ال يوجااااااد فاااااارد يف اجملتمااااااع هال إليهاااااات  بالقةااااااايا 

 االجتماعية.

إللاه العدياد ما     رياس ص فٌي إلكاتاٌب منا  عرفتاهل    أبو 

يف الصا ف احمللياة     هاماو اليت أكاد أقول أنها يوميةاإل

ريار عادد   إلرأس حتأ َّاس  . كماا أناه   إلأإلعية النشر املختلفة

"لبياااا "ل إل"الوقااااف"ل  إلمنهااااا: لماااا  اجملااااالو إلالاااادإلرياو 

إل"جااائزة اخلاا "ل إل"أهاال القاارآس"ل إل"املكاتااب التعاإلنيااة"ل    

إلالساااااااا ة"ل إل"بيااااااااوو ا""ل  ل إل"الساااااااانة إل"اال شااااااااراق"

كماا   ."ل إل"الدإلليةداعيًا"ل إل"اإل المية" إل"امللتقى"ل إل"ك 

ع أ ااااابي ااااابيع املختلفااااةل لااااه ه ااااهاماو عدياااادة يف الأس 

إلغ هاا. كماا   )مكاف ة املخادراو   إل  الش رة)إل  املرإلر)

 ية إلالتلفازية م  لقااساو عدد م  الربامج اإل اعأ رل على 

يف خدماااة الااادي    ةفاعلااا اوه اااهاملاااه إل متعاااددة. إلنااادإلاو
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 ةالةاال كتاباته ع  اإلرهاا  إلالفكاار   م  خالل  إلالوط 

اس إلأعماااال إلمعيااااو  إلعمااال متطوعاااًا يف جلااا  . إلاملن رفاااة

إللااه أيةااًا مشاااركاو يف تو اايع الو ااطية  متعااددة. خ يااة 

الو املختلفاااااة. إلاجملاااااإلاالعتااااادال يف عااااادد مااااا  الإلعياااااة  

هضااافة هى .  صااىعالميااة أكناار ماا  أس تُ  اإل همساااهماتإل

ه رافه على عدد م  املعارض التوعوياة إلمعاارض اململكاة    

الشاااااؤإلس إلزارة معاااااارض كااااا ا إلل يف الاااااداخل إلاخلاااااارج 

   مساااااند للعماااال اخلاااا  كمااااا أنااااهإلغ هااااا.  اإل ااااالمية

دفع ماااا  بااااته إلاشاااااركإلللكلمااااة املفياااادة يف اململكااااة مب

و. إلمااا هااو غاا  مكتااو     يف مناال هاا ه املوضااوعا   يشااارك

إلجااد    هو عصاامي  ف؛ رياس فإني أعرفه من  الصغر ثول أبي

حياب الرتابا  إلالتواصال االجتمااعي إلصالة الارث        ل إلمبدٌع

إلال زال ل إلهاااو مااا  الشااابا  املكااااف ش ل بالدرجاااة الإلى

ثي  مع بش الدرا ة إلالعمال إلاإلعاالم إلالصا افة    ؛  ابًا

أقااول أنااه كاااس    باال أكاااد مرثلااة مبكاارة ماا  عمااره.    يف

يشااغل بهااا إلقتااه   إلقاام إلاثااد؛   أإل  اام مهاا  يف  أربااعجيمااع 

إلأعيااااد التاااا ك  ا" إلبااااارك فيااااه. هاااا ال إلفَّقااااه . إليومااااه

أناااه ثاااول )آثاااار الطاااالق إلمساااؤإللية اجملتماااع     بباملوضاااوع 
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حيمله اجلميعل إللعال تسامية  اورة ما   اور       هو ه  ال   إل

ياادل علااى أهميااة هاا ه    بسااورة )الطااالق    القاارآس الكااري  

إلاو العاال  االعااملش ما  السام    ثادثنا عنهاا ر ُّ   القةية الايت 

الشاايا  قارئنااا إللعاال . ملسو هيلع هللا ىلصفيمااا تناازل علااى ر ااوله الكااري   

 فليتفةل. لاآلياو ي كرنا ببعض ه هأيو  الركانيَّ 

                الإلة املباركة:ث  إلبعد الت

  يسةةةةتمن/ مةةةةدير الضةةةةدوة واالةةةةي/ األسةةةةتاذ الةةةةدكت ر /

 كلمته:  عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 

لقاااد  . ثقيقاااًةجااازاك ا" خااا ًا  ااايا أياااو  أثسااانم إل

يف كتاا    الطالقآياو بعض ثينما راجعم ع بم كن ًا 

خصوصااًا إلهااي مااا تااال علينااا الشاايا    ااورة البقاارةيف إلا" 

هاو باش    أس الازإلاج الابعض   ه  إلل ل  يتبادر هى . بل قليلق

ملااا قااد يقااع ماا  ضاارر  إليتنااازل الاابعض طاارفش زإلج إلزإلجااة. 

تااأتي اآلياااو لتعقااب علااى إللاا ل  االنفصااال؛ عليهمااا نتي ااة 

ريااد إلال أ. مساائل الساك  إلعلااى مساائل الرضاااعة إلغ هاا    

اليت ثدَّها  رع ا" إلثدإلد ا" هو أس أ تب ل لك  ه ا 

. إلمع  ل  فالطالق اا إلكما هو معارإلل ااا   ملصاره  بادهعل
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إلال أرياد أس  نه أبغض ارالل كما إلرد يف الثر. مباحل لك

أ ااااتب  حماااادثنا ثااااول موضااااوعهل فليتفةاااال مشااااكورًا   

 مأجورًا.

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

بساااا  ا" الاااارمح  الاااارثي ل ارمااااد "ل إلالصااااالة     

نبينا حمماد إلعلاى   لى أ رل النبياس إلاملر لشل إلالسالم ع

 آله إلص به أمعشل أما بعد:

ل أ ااكر املااوى عاازَّ إلجاالَّ علااى نعمااه       دسفبااادذ    ب اا 

خااي العزيااز  لإلأ ااكر  املتواليااة الاايت ال ُتعاادُّ إلال ُت صااىل  

باااا  هبااااراهي   عباااادالعزيز  ااااتا  الاااادكتور   إلأ ااااتا نا ال

يف ي الكاارامل  تةااافيت. هخااوتا)راعااي املنتاادا  الُعماار  

 ة أحتدف ع  موضوع مه ل ع  قةيه ه الليلة املباركة 

 ليف اململكاااة العربيااة الساااعودية اجتماعيااةل ليسااام فقاا    

اجملتمعااو   يف إلليسم يف دإلل اخلليجل بل هاي قةاية عاماة   

إل ااأحتدف عاا  جزئيااة يف هاا ه القةااية     العربيااة إلغ هااا.  

 الطااالق إلمسااؤإللية  )آثااارعنونتهااا بااا  املهمااةل إلهااي قةااية   

 .اجملتمع 
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هااا العديااد ُكت ااب  بل الطااالق ق أإل ظاااهرةمسااألة الطااال

زيااد ماا  املإلال تاازال حباجااة هى الحباااف إلالدرا اااول  ماا 

 قبااال قليااال يف هااا ا املوضاااوع.  اجلاااادة  العلمياااة الدرا ااااو

ما   اخصل   ااا   قبل أس أ رع يف احملاضرةإلصلتن ر الة اا 

 إلا" العظااااي بااااالنص: هكاااا ا يقااااول  ااااأقرأها لكاااا . إل

حمكماااة  قااااض معناااابارثاااة كنااام مب لاااسل إلكااااس   ال

: أقرأهاااا بالعاميااة كماااا إلردو ااااا إليقاااول اااا إلأناااا   )يسااولف  

ل ثالاة   61)تعدو ل ثاالو الطالق فق  اليت عند  إلا"

عاادد القةااايا   كاا  ه ًا!!. ) اانا   اااو  إلالساابب يف  لاا 

 .!للتو ن. ه ه ر الة يا هخواس إلصلت؟!عند غ  

لاا  أحتاادف عااا    ل  تمااع آثااار الطااالق إلمسااؤإللية اجمل   )

ل كااب ل إللكاا   ااأتطرق هلااا  ااريعًال      ال اابا  بشااك  

إلرد  ااأثاا  لااى اآلثااار إلمسااؤإللية اجملتمااع فيااه.   إل ااأركز ع

باإلضااافة هى بعااض التوصااياو الاايت اجتهاادو يف إلضااعهال  

 . يف ه ا اجملالما إلضعه بعض الباثنش املتخصصش

علااى ماا  ال ناا    ارمااد " إلثاادهل إلالصااالة إلالسااالم   

اجتماعياااة هلاااا جااا إلرها    إلبعاااد؛ فاااالطالق ظااااهرة   بعااادهل

إلاختا و صاورًا   لادا الما  القد اة    إلقد  ادو ل التارخيية



 

14 
آثار الطالق ومسؤولية اجملتمع

نصااال إلعاادم اإل  ااكااًل  تلفااةل إلغلااب عليهااا الظلاا     إلأ

عااادَّل امليااازاس إلألغاااى   ل إلعنااادما جااااس اإل اااالم  إلالفوضاااى. 

الفوضاااى القائماااة يف كافاااة اجملتمعااااو إلماااا ا ااارل عااا  

 د علااى أهميااة ا ااتقرار ال اارة  إلأكااالسااماإليةل الاادياناو 

للرجاااال إلللمااااارأة   َلف اااا كأ اااااس ال ااااتقرار اجملتماااااع إلث   

للمارأة اعتبارهاا إلكرامتهاا     إلردَّ لثقوقهما على ثاد  اواس  

رافةاًا  إلل باهتمام كب بها إلإلقف هى جان إلما ُ ل ب  منهال

إلالقياام   ش جتااه إلالدة النناى  ملوقف غا  اإلنسااني لل ااهلي   ا

)إله ا بشِّاار  يف حمكاا  التنزياال تعاااىل قااابوأدهااا إلتأديبهااا. 

]الن ااال: أثااده  باااالننى ظاالَّ إلجهاااه مسااودًا إلهاااو كظااي       

)إله ا املااوؤدة ُ ااائلم باااأ   ناااب   هإليقااول جااالَّ يف عاااال  .[198

 .[5،8]التكوير: ُقتلم  

إلقاماة اريااة الزإلجياة املساتقرة      لقد  رع اُ" النكاح

منهماا   كال  املبنية على احملبة إلاملودة بش الزإلجش إلهعفاال 

إلثاارص الااادي    .صاااثبهل إلحتقياا  النسااال إلقةاااس الاااوطر   

فشااارع ؛ إلعااادم تفككهاااا علاااى إلثااادة ال ااارة اإل اااالمي

ة ما  الازإلج إلالزإلجاة يف ثالا     ثلواًل عملية يستهد  بها كٌل

بال لقاد أعطاى الازإلجش     . ظهور اخلاالل أإل الشاقاق بينهماا   

ثلاواًل تدرجيياة تباادأ ما  الاوعل لكاال منهماا ل خاارل إلأس      
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يفعلااه الاازإلج يف ثالااة اخلااالل إلهاا ا مااا ؛ إلأس يؤدبااهيه ااره 

الزإلجيااة إلثفاال كياااس ال اارة  علااى بقاااس العشاارة   ثرصااًا

أما الدرجة النانية ه ا ا تد اخلالل بينهماا فيختاار   .  ليمًا

منهماا ثكماًا رال املشاكالو النا ائة بينهماا اا          كٌل

 يرتةونه م  أهل الزإلجش.

ُخلِ   يا بسبب  وساختلم ه ه املصا  إلفسدو النوا إله ا

شااارة الع اع أإل  ااااسوالطبااا أإل تناااافروأثاااد  مااا  الااازإلجش  

هى الشاااقاِق  الااايت تاااؤد   بينهماااا أإل  وهاااا مااا  ال ااابا   

الزإلجيااةل فااإ ا إلصاال   املسااتمِر الاا   تصااعب معااه العشاارة   

الطاالق  ااا   إلجالَّ  عازَّ ااا   ر هى ه ه ارالل فقد  ارع ا" الم

أبغض اراالل   لطالقإليعترب ا بالزإلجش إلجعله فرجًا. رمحة

م حيا ر مناه إليكشاف    إلاإل اال ااا   ب انه إلتعااى  اا هى ا" 

ل معينااة ال إلقااد  اارعه املااوى يف ظاارإل . ئهإلمساااإل خطورتااه

ملاا يف  لا  ما  خطار جساي  علاى        ؛جيوز جتاإلزهاا إلتعاديها  

بنيااااس ال ااار إلثيااااة أفرادهاااا إلخصوصاااًا البنااااس إلدإلس أس    

 ااهد اجملتمااع  لقااد سااى الاازإلج إلالزإلجااة بطبيعااة ارااال.    نن

 السااعود  إلاجملتمعاااو اخللي يااة كغ هااا ماا  اجملتمعاااو   

رو يف بنيتهمااااا أثَّاااال تغاااا او إلا ااااعة يف العقااااود الخاااا ة   

االجتماعياااة إلالنقافياااة إلاالقتصاااادية بعاااد تساااارع معااادالو   
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نتي ااة عاادة عواماال كانتشااار إل ااائل     ؛ الااتغ  االجتماااعي 

ديناااةل إلتكاااوي  اجملتمعااااو   االتصااااالو إلاملواصاااالو ار 

إلالت ااول هى ثياااة املاادسل إلالتعلااي  إلالعماال يف   ل رةااريةا

 أدإلار مهنياة جديادةل إلانفتااح اجملتمااع علاى ثقافااو أخاارا.     

 هى تغاااا او مهمااااة يف بناااااس ال اااارة  إلهاااا ه الااااتغ او أدو

نار أنساااق  كااس ماا  أك   ار  س النساا  اُلهبال  ل إلإلظائفهاا 

 الاايت جتلاام بصااورة بهاا ه الااتغ او ًاالبناااس االجتماااعي تااأثر

إللعاال أصاادق مااا ُيقااال  .ليااة يف معاادالو الطااالِق باااجملتمععا

دو القرياابل باام البعيااد إلبعَّاا عاا  إل ااائل االتصااال أنهااا قرَّ  

إلتسببم يف جفوة بش الم إلأبنائهال إلالزإلج إلزإلجتهل إلال  

إلأ اارتهل ناهياا  عاا  املشاااكِل الخاارا ماا  القيااِل إلالقاااِل  

 اليت رمبا كانم  ببًا يف اهل ر إلاخلصومة.

لتزاياااااد املساااااتمر يف نساااابة هااااا ه الظااااااهرة يف  إلأمااااام ا 

ظااااهرة  عتاااربُتل إلإلفااا  هثصاااائياو إلزارة العااادلِ ل ماااعاجملت

د ما  الدرا ااو   الطالق مشكلة اجتماعية حتتاج هى املزي

مااا  تزاُيااادهال إلتتطلاااب   رااادِّحملاإللاااة ا؛ العلمياااة امليدانياااة 

 كافااااة اجلهااااود اركوميااااة إلالهليااااة    ِرافةااااضاااارإلرة ت

مشاكالو   اعاو لإل اهاِم يف معاجلاة  ادًا إلمإلاخل ية أفر

 الطالق يف اجملتمع.
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لقد  هد اجملتمع السعود  زيادة الفتاة يف عادد ثااالو    

 تكشااف أس مااا  فاإلثصااائياو. الطااالِق يف الفاارتة الخاا ة 

صاااادر ماااا  توثياااا  راااااالو الطااااالق يف العااااام املنصاااارم       

ل إلهااا ا ماااا رصااادُته احملااااك ل !  صااا  طاااالق93629)

يف ثاش أس الفتااإلا   ل قةايا معلقاة هناك قةايا مل توث  إلإل

ماا  مساثااة املفاايت عاا  طرياا  مكتااب الطااالق        الصااادرة

  قةية أ بوعية 131هى179) مبعدل 6163خالل عام 

هااال  1432قةااية عاا  العااام الساااب       846بزيااادة بلغاام  

مؤكاادة أس هاا ه القةااايا يف تزايااد مسااتمر. مااع التأكيااد   

و مالثظاااة أس هنااااك املئااااو مااا  ثااااال ماااع اااب   علااى ماااا 

تااادإلس إلتسااا ل يف الطاااالق تقاااع يف اجملتماااع الساااعود  إلمل 

 احملاك ل اا يؤكد أس ثاالو الطاالِق قاد تصال النسابة    

 ماا  عقااود الاازإلاِج البالغااة % 45 – 41فيهااا هى مااا يقااار  

   عقاااد زإلاج عااا  طرياااِ  القةااااس953861خاااالل العاااام )

 إلاملأ إلنش الشرعيش.

هثصاائية  على  جاهدًا ارصول اا ارقيقة اا إلأنا ثاإللم

هاا ا اجلانااب أال إلهااي إلزارة ماا  جهااة رمسيااة معنيااة بدقيقااة 

لاااااا  أتطاااااارق هى ميااااااع اآلس أنااااااا . إلمشااااااكورة لالعااااااد

يف منطقااااة  ااااأ كر فقاااا  منااااااًل.  لكاااا  اإلثصاااااساول 
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  عقاااد زإلاجل 33868) عقاااود الااازإلاج بلاااد عااادد الريااااض

  ثالاة طاالق. إليف مكاة املكرماة     17899إلمقابل  لا  ) 

.   ثالاااة طاااالق 16974مقابااال )   ثالاااة زإلاجل43218)

الازإلاج  الغالاب أس ثااالو   يف  إلهك ا بقية املناط  الخرا.

   يف أغلب الثياس يف  ا الو وثَّأما الطالق قد ال ُيل  وثَُّت

الشااأس بهس اهتمااامي احملاااك  إلخاصااة يف بعااض املناااط .   

  قةااية الطااالق  االجتماااعي إلالااوطن دفعاان للكتابااة عاا  

. اهتمااام مل يكاا  إلليااد الل ظااة  إلهااو ل إلالعنايااة بدرا ااتها 

: عنوانهاا درا ة عمل فبفةل م  ا"  ب انه إلتعاى قمم ب

 ة .. درا اة تشخيصاي   اهرة الطالق يف اجملتمع السعود ظ)

خرجاام بنتااائج إلتوصااياو  ثياا  ل واوقباال عاادة  اان إل لاا  

قبل هعاالس ثالاة   ): عنوانهاا بدرا ة حبنية تبعتهأث  ل مهمة

ياو درا اااة ظااااهرة ض توصاااا اااتمرار لااابع يإلهااا  النكاااد

أكااادو فيهاااا علاااى ضااارإلرة إلجاااود دإلراو      يتالطاااالق الااا 

الاازإلاجل إلت تفعياال هاا ا  تنقيفيااة للمقاابلش إلاملقاابالو علااى  

م  قبال  كما ناديم به إلنادا به غ   . إل" ارمد املقرتح

قبلااها إلزارة العماال إلالتنميااة االجتماعيااة قباال عاادة  اانواو إل 

 ناارةاور أ اتا   إللعال ما  باش    . إلزارة الشؤإلس االجتماعياة 

الااوزير الساااب  النملااة باا  هبااراهي   علاايالاادكتور  معااالي 
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قاد  . إللدياه علا  إلهدراك بها ا اجلاناب    للشؤإلس االجتماعيل 

  طري  بعض اجلمعياو اخل ياة بال   عُنفِّ  و ه ه الدإلراو 

س جملس الوزراس املاوقر خصاص دعماًا  انويًا لتنفيا  ها ه       ه

 الدإلراو.

 اايما يف  ل الالظاااهرة لقااد تنوعاام العواماال يف تفساا ِ  

فاالبعض  . املتسارعة معرتك ثياة متخمة بالتغ او اجلديدة

ال   جيماع للاه ما      ين و بالالئمة على هشا ة االرتباط

ي. الزإلاج ليفرتق يف أإلل حم  ثقيق خالل الهل أإل إل طاس

 هى افتقاِر معظ  الزجيااو    ااالعواملاا )إلهناك م  أرجعها 

إلهناااااك ماااا    .اه  بااااش الاااازإلجش صاااالبة  للتفاااا  هى أرضااااية 

ته  عااا  أ ااابا  أخااارا  يف درا ااااالبااااثنش مااا  كشااافوا  

إلفااارض الااازإلج الهاااِلل  لهاااا: تااادخُّأبرزل كااان ة للطاااالِق

ل عاادم الت اار  فاارتة اخلطوبااة   ل إلالزإلجااة ماا  قباال الهاال   

املااارأة للااازإلاج مااا  القاااار   اه علاااى الااازإلاجل ث ااازاإلكااار

 لاا   ياات  عااادةأإل أإلالد اخلاااِلل إلااللصاايقش كااأإلالد العااِ  

ة ما  زإلاج  ااب ل   من  الصغرل إلجود أإلالد للزإلج أإل الزإلجا 

ماااع أهاااِل الااازإلجل هصااارار    عااادم رغباااة الزإلجاااة يف العاااي   

ل تعليمهااا أإل اال ااتمرار يف الوظيفااة   لالزإلجااة علااى هكمااا  

 .عدم هعداد البناس للزإلاِج إلحتمِل مسؤإللياته
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با  الخالقيااة إلمنهااا:  ااوس العشاارة  إلهناااك أيةااًا ال اا

الشااارعية  أثاااد الااازإلجشل إلعااادم القياااام بالواجبااااو   مااا  

إلعاادم العاادِل بااش    إلارقااوق الزإلجيااة ماا  أثااد الاازإلجشل   

ارتكااا  املعاصااي إلاآلثااام إلاخليانااة   ل الزإلجاااول الغةااب 

ملسااااكراو إلهدمااااس املخااادراول ُبخاااال   ا ل  ااار  الزإلجياااة 

تعل  بال ابا   إلاا ي .الِزإلجل الش إل  اجلنسي عند الرجل

كانيااو الازإلِج املادياةل اخلالفااو     املادية هنااك: ضاعف هم  

 على أموٍر ماديةل املغاالة يف املهور.

با  النفساااية إلالصاااا ية  ثااا  هنااااك العديااااد مااا  ال اااا   

إلماا  إلغ هاال   إلاإلعالمياة  لنقافيةا إلال با ل إلاالجتماعية

ا اااات د يف هاااا ا العصاااار مااااع دخااااول إل ااااائل التواصاااال       

 .االجتماعي

 اآلثار الناجتة ع  الطالق: *

الاازإلاج مااودة إلرمحااة نااا ارنيااف علااى أس لقااد أكااد ديُن

باال علااى  ل لاايس بااش الاازإلجش ف سااب   إل ااك  إلاطمئناااس 

إلمااع  لاا  . إلماا  حييطااوس بهمااا إلماا  ثاا  أإلالدهمااا أ اارتهما

فقد أباح الطالق عندما يتع ر العي  بش الازإلجش إلتفشال   

 أس للطاااالق آثاااارًا  ااالبية    كااال احملااااإلالو لإلصاااالحل هال   

املطلقاااة  رة ال تااارتب  بااااملرأةطاااالِق املبا اااإلآثاااار ال كااان ة.
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 إلهمنااا اتااد تلاا  اآلثااار لتشاامل كاااًل ماا  الإلالد  ل ف سااب

الطاالِق  البيًا علاى     إلهك ا يكوس تأث . زإلِج إلاجملتمعإلال

 إلال رة هي النواة يف اجملتمع.ل إلترابطها مؤ سة ال رة

 :أبرز  لبياو الطالقإلفيما يلي 

 آثار الطالق على الزإلجة:  .1

نفساية الزإلجاة أ اُد    أث  الطالق علاى  يكوس ت غالبًا ما

ما تعانيه املرأة هو قساوة   ل إللعل أ دَّجمنه على نفسية الزإل

االجتماعية تعااني   لقيوداجملتمِع هليهال فتبقى أ  ة ا نظرة

الخاااارا الاااايت قااااد تل قهااااا    إلماااا  املشااااكالو . ي الماااارَّ

قتصاد  الا   كااس ياوفره هلاا     اال كمطلقة فقدانها املورد

ل مصاارإلفهال إلياارتدا مسااتوا  جمااا   يةااي إلباا لل الاازإلج

خاصااًة ه ا إل فتشااكل عبئااًا ثقااياًل علااى عائلتهااا   ؛ معيشااتها

اااا ؛  اايئة  كاناام عائلتهااا تعاااني ماا  ظاارإلل  اقتصااادية      

جيعلها تل أ لطلب املعوناة ما  مراكاز اإلعاناة االجتماعياة      

إلاهليئااااو اخل ياااة إلهااا ا يف ثاااد  اتاااه يزياااد مااا  عااا ابها     

ااا ال   تصاب  قاد  إلل أِس إلاالكتئاا  النفسي فتصا  برإلح الي

ساااالوكية إلتعاااااطي  ال عرضااااًة لال رافاااااو مساااا  ا" اااااا  

 .أإل حماإللة االنت ار او إلالبغاساملخدر
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أخااارا فاااإس املااارأة املطلقاااة إلخصوصااااًا يف      إلمااا  جهاااة  

رض هى ناوٍع ما  التميياِز إلالقساوة عناد      اجملتمع العرباي تتعا  

ي عمومًا فاجملتمع العرب مقارنتها مع نظ ها الرجل املطل .

للمرأة املطلقة نظرة غا    ج بوجه خاِص ينظرإلجمتمع اخللي

إلهااا ه  فرصاااها يف الااازإلاج ثانياااة. سلحبيااا  تتةاااا مسااات بة

علااى الاارغِ  اااا ختلفااه ماا     إلاااا الوصاامة إلالنظاارة الساالبية  

فإنهااا يف الوقاام  اتااه تعماال اااا  ملاارأة املطلقااةاانزعاااٍج يف ثاا  

 لى بالصارب  على املرأة املتزإلجة كي تت على فرِض ضغوط

 جتنبًا ردإلف الطالق.مع  ريكها 

تواجاه  ااا   إلكا ل  الازإلج  ااا  ة إلم  جهة أخرا فإس الزإلجا 

و كان ة ترتتاب علاى الطاالِق فتصاا  باإلثبااط       مشكال

. إلخيبة الماِل إلهباوط يف عواماِل التوافاِ  إلالصا ة النفساية      

الماااراِض النفساااية   إلقاااد يناااتج عااا   لااا  اإلصاااابة بأثاااد    

أإل الكتئااااااا ل أإل اهلساااااات يال  كااااااالقلِ  املرضاااااايل أإل ا 

. إلقاااد أطلعااان عااادد مااا  الو ااااإلسل أإل املخااااإلل املرضاااية

رد ما   الطباس النفسيش على أس كن ًا م  اراالو اليت تا 

 العنصر النساائيل أغلبهاا اا  ثصالم هلا  ثااالو طاالق.       

ماارة  عاا   لاا  عاادم القاادرة علااى تكااوي  أ اارة   إلقااد ينااتج
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نهةااة  يف  اعيااة أخاارا فتنعاازل الزإلجااة عاا  ارياااة االجتم    

 .اسةبنَّ يةهجياب اجملتمع إلرعاية صغاره بصورة

 آثار الطالق على الزإلج:  .2

يعاااااني الرجاااال كاااا ل  ماااا  جتربااااة الطااااالِق معاناااااًة    

 اااالوكيًة تاااانعكس  اااالبًا علااااى ثياتااااه إلأدائااااه ملختلااااف    

ل نتاجيتاه بسابب التشاتم الا   ُيصايبه     ه فتةاعف . نشاطاته

لتازاِم  با ل  عا  اال   كما يةعف إلضعه االقتصاد  فيع از 

علااى مهاار الاازإلاج   ه مبااا يف  لاا  الااديوس املرتتبااة باادفع ديوناا

لاادا  او الزإلجااة إلالإلالدل إلباا ل  يتولاادالفا اال باادفع نفقاا

ع  ارياة الزإلجياة قاد تاؤثر يف ثياتاه       يئٌة الرجل فكرٌة

 ر يف الااازإلاِج مااارةً هس فكااا املساااتقبلية بكاملاااها إل اصاااة  

د ال إلقلااٍ  قاا ولالإلل مصاادر خا  أخارال ثياا  يبقاى فشااله  

ى الزإلِج املطلِ  أيةًا ماا ينطبا  علاى    إلينطب  عل ينتهي أبدًا.

الزإلجاااة املطلقاااة مااا  ثيااا  الماااراِض النفساااية كاااالقلِ      

املرضااِيل أإل االكتئااا ل أإل اهليساات يال أإل الو اااإلِسل أإل   

 .املخاإلل املرضية
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 على البناس:آثار الطالق  .3

ل لياة الطاالقِ  الفئااو تةاررًا ما  عم    يعترب البناس أكنار 

. لته يف زإلجة جديدةل إلكا ل  الزإلجاة  فقد جيد الزإلج ضا

إلفيماا يلاي أها  آثاار الطاالق      ل أما الطفاال فعلاى العكاس   

 على البناس:

بساابب  يااؤد  هى التماازق العاااطفي لسبناااس      الطااالق  .أ

فةاااًل عاا   ل !اراا ة يف اال ياااز ل  طاارلل ال  أم الم 

لاا   تي ااة لالضااطرا  إلالتماازِق ا فقااده  الشااعور بااالم  ن 

 .ثل بال رة

ثيانًا كو يلة ستخدموس أبعد الطالِق قد ُي الطفال  . 

فااالم حتاارم ال  ؛ إلاإلياا اس املتبااادل بااش الاازإلجش  لالنتقااام

اإلل أس يةااااااا  الإلالد هى مااااااا  رؤياااااااة أإلالدهل إلال  حيااااااا 

يف  جترباااًة نفسااايًة قا ااايًة تااارتك  البنااااس إليعاااي ؛ ثةاااانته

القااااو ر  إلالع اااإلجااادانه  انطباعاااًا  ااايئًا عااا  اجلاااِو الُ    

 مثنًا غاليًا لطالقها. إلتدفع املرأة املطلقةل الزإلجية

أثاار التفكاا  ال اار  علااى البناااس علااى      ال يقتصاار .ج

يف أ ارة  ال ي  ينشاؤإلس   ختلفه  الدرا ي إلثسبل فالبناس

 لراهياة باش أفرادهاا غا  النفاوِر إلالك     عارل ُي ال مفككة
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 تكاااوس نشاااأته  طبيعياااًة إلترت اااب يف أعمااااقهِ  مشااااعر  ال

إليتمناُل  لا  يف اال ارال    . الكراهية  و ارياة إلالثياس

نظِ  إلالقاااوانِش إلهدمااااس املوبقااااو  علاااى القااايِ  إلالااا  إلالتمااارد

 فةااااًل عااا  العااازإلل مساااتقباًل عااا  اريااااة      لإلاملخااادراو

 الزإلجية.

قاد اتاُد    إلتفكا  ال ارة   هس البناس يف ظال الطاالقِ   .د

لنشااِر  هلاايه  أيااد  اجملاارمش الاا ي  يتخاا إلس ماانه  إل اايلةً     

إلتصااب  الطفولااة الربيئااة باادسًا  ل السااموِم أإل  اارقة اآلخااري  

اجلارائِ  الايت    صاورًا ما    لال رالل إلتشاهد دإلر الثاداف  

كماا  . ل ي  مل يعيشوا يف أ ارة   اليمة   ا يرتكُبها الطفال

ال ي  فقدإلا ثياة ال رة اآلمنة املطمئناة   أس هؤالس الطفاِل

إليت ااول هااؤالس يف ل اسه  غالبااًا ثياااة التماارد إلاإلدمااتساتهوي 

علاى  رةل إليانعكس ها ا   دمِّمعطلاة أإل ُما   املستقبِل هى طاقة

 منوه. اجملتمع  سارة  فادثة  تعوق

فيماا يسامى    تتمنل خطورة الطالِق إلأثره على البناس ها.

هى  باإلضااافةاااا   اااعد علااى تفاقمااه   جياااِل الاابصااِراع ال

إلالبنااس يف ظال   باش اآلبااس    ةوَّاتسااُع اهُلا  ر  ااا  التفك  ال ا 

االتصااِل  كماا أس لو اائل    .التطور ارةار  املاد  امل هل

املعاصااارة دإلرهاااا يف هااا ه املشاااكلةل إلكااا ل  القناااواو      
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إلإل ائِل التواصل االجتماعي بكافة أنواعهال ملاا   الفةائية

تقدمااااه ماااا  انفتاااااح كااااب  علااااى عااااامل الغاااار  بساااايئاته   

 إلثسناته.

س خصوصاًا هس  م  أه  املشاكالو الايت تواجاه البناا     إل.

السا  فقاداس املاأإلا الا   كااس جيماع لال        كانوا صغار 

إلهنا  اول حيادف التشاتم ثيا  يعاي  الإلالد أإل      ؛ ال رة

. ل إلالبعض اآلخر مع الوالد اآلخار مع أثد الوالدي  بعةه 

إلغالباااًا ماااا يتااازإلج ال  بزإلجاااة أخااارا إلالم بااازإلج آخااارل       

ا إلالنتي اااة يف الغالاااب مشاااكالو ماااع زإلجاااة ال  إلأإلالدهااا

اااا قااد ياادفع أإلالد ال اارة املفككااة     ؛ أإلالدهإلزإلج الم إل

تكاااوس  هى ه ااار  لااا  املنااازل هى أمااااك  أخااارا قاااد ال   

منا بًة للعي  يف ثياة  مساتقرة  كماا حيادف يف مسااك      

ا جماااًل  إله ا كانام بنتاًا فإناه لايس هلا     . زا  ما  الشابا   الُع

طيع تسات  إلال يف املعاملاة  عليهاا ثيافٌ   ملغادرة املنزل فقد يقاع 

فتصاااا  بااابعِض الماااراض النفساااية نتي اااة لساااوس      ؛ رفعاااه

إليف بعاااض . يت تتعااارض هلاااا يف ثياتهاااا اليومياااة  املعاملاااة الااا 

 يف تكاااوس منااال هااا ه الفتااااة عرضاااة لال ااارال  ارااااالو 

ل مسال  السوس حبنًا ع  اخلرإلج م  املشكلة اليت تعيشها

 .ال مس  ا"
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البااو   باإلضااافة هى ثرماااِس أبناااس املطلقااش ماا  العطاافز. 

إلاآلثااار النفسااية املرتتبااة علااى الطااالق ك الااة االنطااواسل      

ايااة الصاا ية إليتعرضااوس هى   كاا ل  يفتقاار الطفااال للرع  

إلمااااا  ااااابه  لاااا ل إله ا أصاااايبوا فقااااد  ارااااوادف املرإلريااااة

فساية   يصب وس عااجزي  صا يًال إلقاد يصاابوس بصادماو  ن     

 قا ااية  إلبالتااالي تنشااأ عنااده  نزعااًة تدم يااة ضااد احملااي   

 ال   ينتموس هليه. تماعياالج

الفاااراغ العااااطفي املفقاااود مااا  الم أإل ال  أإل كليهماااا      ج.

عقب الطالق قاد جيعال االبا  إلاالبناة يب ناوس عا  العاطفاة        

ل إلخاصااة إلهنااا مكماا  اخلطااورة  ل املزيفااة لاادا اآلخااري   

قااو حمرمااة أإل يسااتغلونها يف  أهال السااوس ثا  يقعااوس يف عال  

 مشبوهة. أعمال

دإلة   أس أبناااس املطلقااش يفتقاادإلس للقاا لاا: غيااا  القاادإلة ط.

فال ينعماوس بقادإلة  اوية    ل نتي ة التشتم إلعدم ا تقراره 

ماا  أم أإل أ ل إللاا ل  فلرمبااا كاااس قاادإلته  آرا ل الناااس     

 النقة بوالديه . نتي ة لفقده 
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 آثار الطالق على اجملتمع:العنصر الخ : . 4

افتاه  أبرز ه ه اآلثار تقع علاى ال ارة إلقاي  اجملتماع إلثق    

 ث  تنمية اجملتمع:

 اآلثار على ال رة: .أ

 فإس آثارهل ه ا كاس للطالق آثاره على الزإلجش إلالبناس

ة ارياة البشرية قاعد على اجملتمع أكنر خطرًال فال رة

إلالتصااااادِع  فاااااإ ا تعرضااااام لالضاااااطرا  إلقاااااوام اجملتماااااِع

فإنهااا ؛ هِعل إلمل تقاا  بر ااالتها يف الرتبيااة إلالتوجياا   إلالصاارا

س تكاوس هلاا عطااسا نافعاًا فيخسار اجملتماع با ل         بداًل م  أ

خسارًة فادثًةل خسارة أجياال تادمر إلال تعمار أجياال تعاوق      

 مس ة التنمية إلالنهةة.

 آثار الطالق على قي  اجملتمع إلثقافته: . 

اختالاًل يف كن  ما    يسبب الطالق إلالتفك  ال ر 

القي  اليت يسعى اجملتمع لرت ايخها يف أ هااس إل الوكياو    

ادهل منااااال الرتابااااا  إلالرتاثاااااِ  إلالتعااااااإلس إلالتساااااام    أفااااار

إلمسااعدة احملتاااج إلالوقااول معااه يف ثاااالو الشاادة إلغ هااا  

اجملتماع إلا اتمرارهل   م  القاي  اإلجيابياة املهماة يف اا ا      

هثباطًا نفسيًا قو  التأث  يف كل فرد ما    د التفك إليولِّ



 

 

29 
 اهيم الُعمريأ. د. عبد العزيز بن إبر

أفااراد ال اارة املفككااةل إلقااد جيعاال بعةااه  يوجااه اللااوم  

اجملتمع ال   مل يساعد على تهيئاة الظارإلل الايت تقاي     هى 

في ول اللوم لتل  القي  الايت يادافع   ل م  التفك  ال ر 

عنها اجملتمع إليسعى الفرد للخرإلج عليها إلعدم االلتزام بها 

 .ملعرب ع  عدم الرضا غ  املعل كفرع م  السلوك ا

ُي مااع املهتمااوس بااأموِر التنميااة االجتماعيااة علااى أس     ج.

هااادال ال ااارِ  أثاااٌر معياااٌ  يف  ااابيل حتقيااا  أ    تفكااا لل

بوظائفهاا  على إلجود أ رة  قائمة   التنمية؛ لس التنمية تعتمد

ماا  إلجودهااا إلتنااتج أفاارادًا      قاا  الغاارض بشااكٍل  االيٍ  تُ 

علاااايه   دري  علااااى حتماااال املسااااؤإللية امللقاااااةهجيااااابيش قااااا

. جملتماااع إلتطاااوره يف كافاااة اجملااااالوباملسااااهمة يف رقاااي ا

ا ثاادف تفكاا  ال اارة تشااتم أفرادهااا إلانشااغل  إللكاا  ه 

كااااال مااااانه  مبشاااااكالته الشخصاااااية عااااا  مساااااؤإللياته   

االجتماعيةل إلبداًل ما  أس يكاوس رافادًا منت اًا يف اجملتماع      

بااا ل ملسااااعدته  يصاااب  فاااردًا حمبطاااًا حيتااااج هى جهاااود تُ    

أثاااد إلقاااد  كااار . اإلز تلااا  املشاااكالو الااايت تواجهااه لت اا 

هنتاجية اجملتمع احملاور   تظل))الباثنش يف موضوع التنمية: 

الإلل إلاحملصلة النهائية ملا يعايشه اجملتمع إليعاي  فياه ما     

 ا يرب  أفراده م  رإلاب  إلصالو  .مظاهر إلمساو إلم
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مااا  اآلثاااار الخااارا علاااى اجملتماااع أس بعاااض ثااااالو    إل 

الطالق هس مل يك  كن  منها تتطلب رافادًا إلدعماًا مالياًا    

لاااااف املؤ سااااااو للمااااارأة املطلقاااااة إلأإلالدهاااااال إلهااااا ا يك 

االجتماعيااااة الرمسيااااة إلاخل يااااة يف تاااابن هاااا ه اراااااالو   

إلدعمها م  الةماس االجتماعي أإل صنادي  الاربل إلكا ل    

فتبقااى   علااى احملاايطش بال اارة املطلقااة ماا   إل  القرابااة.     

حتتااج هى مزياد ما     ةية الطالق قةية اجتماعية إلطنياة  ق

اإلصااااالح ماااا  كافااااة القطاعاااااو اركوميااااة إلالهليااااة    

 ااأتطرق قباال اخلتااام إلبشااكل   .اجملتمااع اد يااة إلأفاارإلاخل

ا ااتقيتها ماا    ااريع هى عاادد ماا  التوصااياو إلالنتااائج الاايت

خالل الدرا اول إليف نفس الوقم أيةاًا بعاض ااا كتباه     

 .عدد م  الباثنش املختصش يف ه ا اجملال

هس ارااااال املوضاااااوعي لظااااااهرة الطاااااالق يف اجملتماااااع   

عموماًال يكما  يف اتبااع     االمية  السعود  إلاجملتمعااو اإل 

هج اإل اااالم إلهدياااهل إلمعرفاااة أس اإل اااالم همناااا أبااااح       مااان

إلمواصاالة  الطااالق يف اراااالو الاايت تساات يل فيهااا العشاارة  

ي . فماا يتعلا    ارياة الزإلجية إليكوس الطالق أخف الةرر

 يف اجلانب الوقائي:
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o    ماا  ق ب ااِل هيئااة ثقااوق   ضاارإلرة تشااكيل فرياا  عماال

قةل إليتكوس ها ا الفريا  ما      او العالاإلنساس إلاجلهاو 

ش لوضااااع خطااااة  اااااملة   يمفكااااري  إلحمااااامش إلهعالماااا  

يف اجملتمااااع الاااا   ينتشاااار    ماااارض الطااااالق )ملكاف ااااة 

 .ل با  تافهة أثيانًا

o  مكاتااااب تتعلاااا  باال تشاااااراو  التوجُّااااه هى هنشاااااس

علاااى أس تكاااوس مل قاااة باحملكماااة الشااارعية     الزإلجياااةل 

س تقوم بدإلر حبي  يتسنى هل ه املكاتب أإلحتم ه رافهال 

يراعاى يف ها ه   عند ثادإلف خااللل إل  الو اطة بش الزإلاج 

أهاال شاارعيش الاملتخصصااش أس تةاا  هى جانااب املكاتااب 

مياداس علا  الانفس إلعلا  االجتمااع       إلمتخصصاش يف اخلربة 

التكاماال ماا  ثتااى يت قاا  إلاخلدمااة االجتماعيااة؛ إلالرتبيااة 

  تلااف اجلوانااب إلاجملاااالو فيمااا يتعلاا  بطبيعااة عماال هاا ه

جلااااس  املكاتاااب. ماااع العلااا  أس إلزارة العااادل قامااام بإنشااااس 

ب ال تازال  س داخل أرإلقة احملاك ل إلمع  ل  فالن لإلصالح 

إلفيمااا تاااج هى مراجعااة إلضااع هاا ه املكاتااب. يف ازدياااد إلحت

ل لاااديها االجتماعياااة التنمياااةأعلااا  أيةاااًا أس إلزارة العمااال إل 

مكاتااب ا تشااارية  ااواس عاا  طرياا  الااوزارة أإل عاا  طرياا   
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ل إلهناااك أيةااًا جهااود هصااالح خ يااة ماا  ق ب ااِل       جلمعياااوا

 .بعض القةاة إلاملصل ش بشكل خاص

o      أيةااًا ماا  ضاام  التوصااياول هقامااة دإلراو تأهيليااة

؛ تنقيفيااة تربويااة للاازإلجش قباال الاادخول يف ارياااة الزإلجيااة  

تقاااااع يف أس ثااااااالو الطاااااالق ثيااااا  أثبتااااام اإلثصااااااساو 

 أس التوعياااةالسااانواو الإلى مااا  الااازإلاجل ااااا يااادل علاااى   

لادا املقابلش علاى الازإلاج ال تازال مفقاودة        إلالنقافة ال رية

ال تؤهلاااه  ملواجهاااة أعبائاااه إلهجراساتاااه. إلأعتقاااد   إل اااط ية 

أس الناااس اااا مااع ال ااف اااا   أنكاا  مسعاات  إلمسااع كاان  ماا  

 اال  أس ياازإلج ابنااهل إلالاا   قااد يكااوس      ديااملااا يرالاابعض 

قااال  جاااه علشااااس يع ل فيقاااول )نااا  نزإل ًا ا رافيًّاااا ااالوك

ل فمنال ها ا الشاخص إلغاا ه    الناااس فتكاوس الةا ية بنام   

 هناك ثاجة ما ة لتنقيف اجملتمع ب ُرمَّتاه  حيتاج هى دإلراو.

عا  اريااة الزإلجيااةل إلها ا ماا  خاالل باارامج توعوياة يقااوم      

 يف اجملاال النفساي إلاالجتمااعي إلالشارعي     عليها املختصوس

 إلأئمااة إلخطباااس املساااجد إلالاادعاة. إلياادخل يف هاا ا السااياق   

ال ينتهااي ثتااى   الاازإلاجأس هعااداد باارامج توعويااة للشاابا  باا    

أكناار بكاان  ماا  ثاااالو  إلأس البيااوو السااعيدة بااالطالقل 

 الطالق اليت تظل قليلة مهما ارتفعم النسبة.
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o  العمااال علاااى هصااادار التشاااريعاو إلالنظماااة الرادعاااة

أبعاااد ارااادإلد يف  هىلعملياااة الطاااالق إلتقيياااده   الةاااابطةإل

يف الطالق أبغاض    المية اليت تراتعالي  الشريعة اإل ضوس

ارااالل هى ا"ل إليشاارل علااى هاا ه التشااريعاو جلنااة ماا   

رتبياااة إلاالجتمااااع إلعلااا  الااانفس إلكااال   إلالعلمااااس الشاااريعة 

 إلبناس اجملتمع.تخصصاو املرتبطة بصياغة اإلنساس لا

o      أيةاًا مواصاالة العمال علااى هجاراس كشااف طا  عااام

صااا يًا  زإلاج قبااال الااازإلاج الااا للتأكاااد مااا   اااالمة طاااريف    

أإل إلجساامانيًا؛ ثتااى ال تكااوس بعااض المااراض أإل الاانقص     

 نهياااار ال ااارةلظااااهر منهااا أإل املساااترت  ااببًا يف ا  التشااويه ا 

تراعااااى إلاملهاااا  أس ياااات  تطااااوير آلياااااو هاااا ا اإلجااااراس إلأس   

اإللزامية إلالشامول يف التطبيا . إلأناا كتبام ارقيقاة عادة       

الشااابا ؛  لاااداماااراو أطالاااب بتطبيااا  ف اااص املخااادراو    

لوجااود ثاااالو   ة املخاادراو ماا  ال اابا  الرئيسااية  فظاااهر

غاا  أ ااوياسل إلملااا يكااوس هناااك   أناااسالطااالق؛ لس هناااك 

 علااا اااام املوافقاااة أم مل تااات ل ال أ علااا  أناااه ل إلال أف اااص

. ل لكنهااا تظاال قةااية مهمااة جاادًا يف هاا ه الماار     صااراثًة

بعماال ف وصاااو  فأعتقااد أنااه ثينمااا تقااوم بعااض اجلهاااو     
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عتقاد أس ف اص املخادراو ال باد     دإلرية لابعض منساوبيهال أ  

 الزإلاج إلتكوي  ال رة. عندإلأإلى أس يكوس هلزاميًا 

o   لطااريف العماال علااى هجااراس مقابلااة إلاختباااراو نفسااية 

الااتالؤم العقلااي إلالنفسااي إلاملزاجااي  إل لاا  لت قياا  الاازإلاج؛ 

م التنااااافر إلالتأكااااد ماااا  خلااااو دإلالت اااااإل  العاااااطفي إلعاااا

 او النفسااايةإلاالضاااطرابالطااارفش مااا  الماااراض الوراثياااة  

أإل العلل اليت قد تسااعد علاى تفكا  ال ارة      االكتسابية

 .على املدا البعيد

o اارية الاايت ماا    يااة الوالاادي  بأهميااة التنشاائة ال   توع 

على ثد  واس لت مل هعداد البناس ال كور إلاإلناف   أنها

 . رية املستقبليةال ه أدإلارإلمسؤإللياته  

o      قاااو تعااديل مناااهج الدرا ااة الاايت تساات و  علااى أإل

 أدإلاره  ال رية. ةليتمكنوا م  اار البناس 

o يف  انواو الدرا اة    تقدام مناهج الرتبياة ال ارية   ا

لبياااس كيفياة حتقياا  السااعادة الزإلجيااة   النانوياة إلاجلامعيااة 

يف ظاااال ارياااااة اردينااااة إلكيفيااااة تنشاااائة أجيااااال قويااااة     

تكتسااااب مساتهااااا الشخصااااية ماااا  الاااادي  إلتتما ااااى مااااع 

توضاااااي  اآلثاااااار السااااالبية مااااا  خاااااالل متطلبااااااو العصااااار 

 تماعية.للعاداو إلالتقاليد االج إلاإلجيابية
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o  رمايااة  العماال علااى تنميااة املااوارد الوطنيااة إلالبشاارية

 بناس م  التشرد إلاررماس.ال

o  ي  إلالنقافااة لسبناااس لاادافعيااة التعزيااادة اراارص علااى

 م  اجلنسش.

o   إلضااااعه  شماااا  حتساااااكااااش حماااادإلد  الاااادخل 

 و  تلفة إلجديدة.بالعمل يف جماال االقتصاد 

o كي الب اااوف إلالدرا ااااو يف اجملاااال السااالو   هجاااراس

إلعاادم قصاار  إلاالجتماااعيل مااع رصااد ميزانياااو ملناال هاا ا     

 .املن  الب نية يف اجملاالو التطبيقية

o      ضرإلرة هجراس درا او مستمرة إلحباوف ميدانياة ما

عااا  أ ااابا  تفشاااي ظااااهرة الطاااالقل إل لااا   أرض الواقاااع 

ما    لول الكفيلة الايت حتادُّ  لوضع اربالتنسي  مع القةاة 

 ا تمرار ارتفاع ثاالو الطالق.

o ِّبالعمل  الطالقم  ظاهرة  للدعاة أثر كب  يف ارد

علاااى اجلاااانبش الوقاااائي إلالعالجاااي؛ فقاااد تبااايَّ  أس معظااا     

همااا بساابب اجلهاال يف ارقااوق إلالواجباااو    ثاااالو الطااالق  

ل إلعندما يعمل عد ع  الدي  إلتعاليمهأإل بسبب الُب الشرعية

ر حبقااوقه  الزإلجيااة إلتوضااي  أثااالاادعاة علااى توعيااة الناااس 

ماا    ااول حياادُّس  لاا  املعاصااي علااى ارياااة الزإلجيااةل فااإ 
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االجتماعياة يف  ثاالو الطالقل إل ل  بعد غيا  املرجعياو 

 إلأ   اايا القبيلااة ) إلأ  كااب  العائلااة )الوقاام اراضاار كااا  

ثي  ال ياأم  النااس علاى    ؛ ل إله  حمل ثقة الناس العمدة)

 .ار بيوته  هال أهل اإلصالحأ ر

o  ا ااااات داف بااااارامج عالجياااااة   العالجاااااي: اجلاناااااب

ما   اجملتمعاي  تستهدل الزإلجش إلالعاالج ال ار  إلالعاائلي    

ش بوجاود  تصِّا   بعياداو ال ارة إلاجملتماع   خالل ما ُيعرل

قاعااادة ماااع الساااعي لتو ااايع مااا  املعاجلاااةل يف هااا ه الفااارع 

إللياة السالوكية   عياداو الرعاياة الإللياة لتشامل الرعاياة ال    

 إلاجملتمعية.

o  إلتاااااادريبه  مهنيااااااًا ل هنشاااااااس صااااااندإلق للمطلقاااااااو

 إلحتويلاااه  هى عنصااار مناااتج إللااايس ا اااتهالكيًا اتكاليااااً 

للتاادريب إلياات  هنشاااس فصااول   يعتمااد علااى اإلعاناااو فقاا .    

مطلقاااو مناال فصااول اخلياطااة إلالتطريااز إلالعماال     املهاان لل

 ة.التقليدية الوطنيعلى ارا و  إلغ ها م  الصناعاو 

o  إلزالة ماا قاد   مراكز خاصة برعاية املطلقاو؛ هقامة

فيه ما  آثاار  البية ناجتاة عا       يرت ب يف أ هانه  إلما يعل  

بإنشاس مؤ ساة  اعودية   الطالق. هناك أثد الخواو نادو 

ا ا  الباثناةل أعتقاد     لرعاية املطلقاول إلقد منا هى علمي
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 ااعم ال ااتخراج أإلل تاارخيص ماا     الاايت   نعمااة الرتكااي )

إلنشااس معياة موثقاة ما  جامعاة امللا   اعود خلدماة         نوعه 

يف السااعوديةل إلال أعلاا  مااا ا ت  أربعمائااة ألااف مطلقااة ااو 

 .ه ا اجلانب يف

o تاااوف   ااابل املطلقااااو مااا  ثيااا    ِر  ااااالهتماااام بُأ

 .العي  الكري  هل  إللبنائه 

o رإلضاااااو لسطفااااال خاصااااة هنشاااااس دإلر لل ةااااانة إل

باااربامج  إلياااده إلاملطلقااااو إلتز ل ااار املفككاااةبأطفاااال ا

ثتاى ال يت ولاوا    عا  الرعاياة االجتماعياة إلالنفساية؛     خاصة

 خيرقااااوس أعاااارال إلمبااااادذ إلنظاااا  اجملتمااااع     هى أثااااداف

 .السلوك السو إلين رفوس ع  

o إلنسااااس  لطفاااالصاااندإلق تاااأمش اجتمااااعي    هنشااااس

إلدإلائهاااا  لتااااأمش  ااااكنه  إلغاااا ائه   ال اااار املفككااااة

يااًا لةااماس  الإلالد مهن إلمالبسااه ل إلالرتكيااز علااى تاادريب  

التشارد إلاإلدمااس    عا   بعياد إلعمل  ريف هلا   ثياة كر ة 

 . رافاو الخراالإلاجلرائ  إلا إلاملخدراو

o   إل لاا  باادجمها يف هعااادة التوافاا  النفسااي للمطلقااة

إلاار ااااة إلتشاااا يعها علااااى هكمااااال درا ااااتها    اجملتمااااع 
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إلاجلمعياااااو العماااال االجتماااااعي هواياتهااااا إلاالنةاااامام هى 

 اخل ية.

o  إلاملنازعاااو ال اارية يف اجملتمااع   عااالج املشااكالو 

ما  التوجيهااو إلاخلارباو يف اجملاال     مع اال اتفادة املتبادلاة   

 يف الدإلل اإل المية الخرا.  ر اُل

o     هاال  اااا إلال أعلاا  قيااام إلكالااة الةااماس االجتماااعي

 ااب  إلأس طالباام بااه يف   هاا ا  لكاان ل عملاام أم مل تعماال 

تقاااادي  ل بتأ اااايس صاااندإلق طااااوارذ ااااا  الدرا اااااو هثااادا  

 تاي المساعداو عاجلاة للمطلقااول إلخصوصاًا املطلقااو ال    

نفصل  ع  أزإلاجه  إلعش  مع إلالديه  ما   إل  الظارإلل   ا

 .الصعبة املالية

كارر  كر لكا  ثسا  هنصااتك ل إلأ   إليف اخلتامل أ 

عبااادالعزيز بااا    الااادكتور نا  اااتا إلالتقااادير لشاااكر ال

عااا  التطويااالل  إلأعتااا ر ل علاااى دعوتاااهل هباااراهي  الُعمااار 

                                                                                                                                     ا" خ ًا. جزاك 

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

الااادخول يف التزامااا  بالوقااام إل  اااكرًا لااا  أباااا ريااااس 

ارقيقاااة هس ماااا طرثاااه ثاااول  إلصااامي  املوضاااوع مبا ااارًةل 
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بصااامي  الاااوط    ثقيقاااًةلطاااالق إلآثاااارهل يتعلااا    موضاااوع ا

املهددة يف منال ها ه الثاداف.    إلنواته إلهي ال رة إلاملواط  

؛ بساااابب هاااا ا !أثياااااس إلكاااا  مسعنااااا عاااا  أيتااااام آباااااؤه   

هااو اااا  أبااو رياااسأخااي كمااا أ ااار إلاااا االنفصااال. إلاالنفصااال 

ب انه إلتعااىل قاال جالَّ    مل أ أخ ل لك  ما ا قال ا"  ا 

. إلا" هناي  [775]البقارةل ما  اآلياة       بإثسااس  )أإل تسري أنه: 

؛ لنهاا  عاااملوا املاارأة  !أ كاار ثاااالو طااالقل أدعااو لهلااها  

كر ااة  ااريفة نبيلااةل كانام مصاادر ثناااس املطلقااة  معاملاة  

أثاااده  بعاااد أس طلَّااا  زإلجتاااه إلأراد أس  إلأهلاااهال لدرجاااة أس

يتاازإلج بااأخرا بعااد الطااالق كاااس ماا  توصااياته أس ناا هب     

هكا ا يكاوس   إلهاو مطلا !ل   هلاها عناهل   إلأ لنساأل الزإلجاة  

 ا الاا   ينبغااي أس يكااوس عليااه املساال  يف     اإلثساااسل إلهاا 

 يف ا"  ااب انه إلتعاااى علااى اإلنساااس أس يتقااي   ف. تصاارفاته

 الزإلاج إليف الطالق إليف غ ه.

يتااأثرإلس  م ااْ ر إلالبناااس هاا  طاارال كمااا قلاام اُل  اا إلال

رمباا   ل إلاملارأة  ائنا أم أبيناا هاي أكنار ضاعفاً      به ا الطالق

عاددًا  اا جزاه ا" خ ًا اا يف منل ه ه القةية. طرح أبو رياس 

هااا جوانااب حبنيااة إلأكاد يااة إلخ يااةل  منل ماا  التوصااياو
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قةاااية لكااا   ااا  يف أهميتهاااا يف منااال هااا ا المااار؛     إلال 

 يفشاارةل اإلثساااس  يف الع اإلثساااس يف التعاماالل اإلثساااس   

ى   ماا أإلصا  ما  أها   الفراق ثاال إلجاوده إلهاو مكارإلهل هلاو     

؛ لنااه إلال إلينبغااي أس يعيااه الناااس  ا"  ااب انه إلتعاااى بااهل   

البناااس الاا ي  عاااركوا جياال  اا  أس اإلثساااس  اايوجد يف 

 بااب هاا ا الطااالق بااش الاازإلج إلالزإلجااة ه ا كاااس الاازإلج يُ      

نكاوس علاى   قاد  ف ه  هلا ل  بب إلالد ه  هل  إلالزإلجة ُتإلالدت 

إلكا ل   هاؤالس الةا ايا نتي اة ها ا الطاالق.      القل رعيناا  

توف   بل العاي  إلحتساش النظارة للمطلقاة إلأماور كان ة       

إللعااال بعاااض طرثهاااا أباااو ريااااس جااازاه ا" خااا ًا.  ارقيقاااة 

املداخالو إلبعاض التعليقااو املكتوباة أإل املنطوقاة  كا       

 أس يةيف هلا ضيفنا الكري .

عبااااادالرمح  تعليااااا  مكتاااااو  مااااا  ال اااااتا    لاااااد َّ

زإلج فاقاااد بتلاااى بااا: هس الزإلجاااة قاااد ُتفياااه الرزحيااايل يقاااول

. أال !اإلجناااا  إلال يساااتطيع أس يقاااوم مباااا يقاااوم باااه الرجاااال 

هجاراس ف اص   جيب هنا اا إله ا السؤال مطرإلح لبي رياس ااا  

ثياا  هنااه  ل خصوصااًا عنااد الرجاال قباال الاازإلاج إل للخصااوبة 

بعااد بةااعة حتاادف هناااك ثاااالو طااالق ؛ خاصااًة إلأس أخااف
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لايس بياده   إلقد يكوس فعاًل هكا ا  أ هرل إلالرجل ثقيقًة 

ال بالتاالي  إل ع أس يقوم بواجبهلفهو مريض إلال يستطي؛  يس

 مار هال بعاد ثصاول الازإلاجل    ها ا ال لاها  إلأهتكتشف املرأة 

جيارِّ  يف   أما أهله فرمبا يكونوا على عل  لكا  يرتكاوه  

إلجااو  مناال هاا ا الف ااص أال ياارا حماضاارنا بناااو الناااس؛ 

 قبل الزإلاج؟.

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

معاالي الادكتور   ماع   دثمحتا باه إل   ب  أس طالبُم له ا

يف هثاادا  بهاا ا الشااأس  الصاا ة ال ااب   محااد املااانع إلزياار   

هجاراس قاد يادخل    أس ها ا  معالياه  لاي   إلقد  كراملنا باول 

لس تركيااز الف ااص الطاا  يقتصاار   عامااة؛ وصااية خصيف 

عواماال الوراثيااة إللاايس كاال الف وصاااول أمااا علااى بعااض ال

هااا ا الف اااص ماااع ال اااف مل ُيااادرجل لكناااه مهااا  جااادًا       

 هناك ثاالو طالق إلقعم بعد الزإلاج.ف؛ ارقيقة

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

فااإ ا كاااس الهاال   ؛ يااأتي دإلر المانااة  ييااا هخااوان إلهنااا 

أإل أ  خلل اا ال مس  ا" ااا ال  م  ابنه  ه ا الشيس بيشعرإلس 
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ل في ااب علاايه  يساام  با ااتمرار ارياااة الزإلجيااة الطبيعيااة

اآلخارإلس فها ا    لمانةل فإس رضيأس يبلغوال إله ا م  با  ا

يف  ُ ب أمااا هخفاااس العيااو ل فااإ ا كاااس الغ اا    اايس خيصااه ل

  فماا باالك  أعارل مناا باهل     الت ارة إلالسلع إلأهل الشاريعة 

إلما    نساأل ا" الساالمة.  إلاج إلهخفاس العياو .  يف قةايا الز

يسأل ع  جلاس اإلصالح يف احملاك  إلدإلرهاا  ارةور م  

 ش مااا  يرغاااب يف الااازإلاج  إلتشاااكيل معيااااو للتوفيااا  بااا   

الدكتور حممد الس ي  إله ا  لشيس منها. متطرقإلأظن  

إلليسام  لاي أس   اا ثفظه ا" اا كتب عددًا م  املاداخالول  

 أطلب منه أس يطرثها بنفسهل فليتفةل مشكورًا.

  حممد السحيمالدكت ر/ مداخلة: 

إلالصاالة إلالسااالم علاى ر ااول   ل إلارمااد "ا"ل بسا   

علااى عباادالعزيز الُعماار     ااتا  الاادكتورا". أ ااكر ال

ل اجلياااد االختيااار هلاا ا املوضااوع   علااى هاا ا   هاا ا املنتاادا إل  

ضااوع الاا   حيتاجااه  أبااا رياااس علااى هاا ا املو  كمااا أ ااكر

هااي أس  الإلىأث هااا؛  املااداخالو الاايت  اجملتمااع السااعود . 

تناتج عا  تع ال الازإلج باختاا       ل م  ثاالو الطاالق  الكن 
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س ا"  اب انه إلتعااى أمار    نارا أ إل   . ه ا القرار العظي 

يف ثاااالو   لاا إلأإلضاا  متااى يوقااع الطااالقل ثياا  يكااوس 

طهر إلكا ا إلكا ا. ه ًا   مناًل أس يكوس هناك معينةل إلهي 

أنهااا فعاااًل منا اابة  فهناااك ظاارإلل ال بااد أس يتأكااد الاازإلج   

 يتع ل.للطالقل إلليس له أس 

كياف تعامال ماع     ملسو هيلع هللا ىلصنأخا  منو جاًا للان      المر الناني

اتهماوا عائشاة    مل بيام النباوة!. هس املناافقش   ه ا داخل البيا 

دخلام  كماا هاو معارإلل.     رضي ا" عنها إلأرضاها باإلف 

إلعشااري  ليلااة إلالناااس ياادإلكوس  مثاااس معائشااة بيتهااا إلبقياا

زيادًال   األ   ملسو هيلع هللا ىلصيف الشارع إلهاي ال تعلا . إلالان     يف عرضها 

عا  المارل    ل  أل هثدا ضارَّاتها ل اجلارية أل عليًال  أ

ال رضااي ا" عنهااا إلأرضاااها خاا ًال إلعائشااة  إلكلااه  أثنااوا

هناااك اااا  قلياالإلمنلمااا  كاار أبااو رياااس قباال   اااا اآلس إل .!!تعلاا 

هى انظار   !!ل طياب وس ثالة طالق على الا ) نا   ااو   ت

مل يهمل املوضاوعل بال    ملسو هيلع هللا ىلص ل الن ملسو هيلع هللا ىلصُبعد الرتبية عند الن  

جلاااس يب ااا  إليساااألل لكااا  مل يكااادر خااااطر الزإلجاااة    

ااا كماا   عائشة رضاي ا" عنهاا    فقدو بكلمةل أبدًال همنا

كااس   ملسو هيلع هللا ىلصو العاطفي يف البيمل ثي  هس الن  اجليقولوس اا 
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الساالم علايك ل كياف تايك ل مل يكا       خل إليقاول:  يد

جيلس اانبها إلمل يسألل املوضوع مقل ل لكناه مل حياب   

 .هثارة القةية

يف قةااية املعاجلااةل هااو أس كاان ًا ماا       النالاا الماار 

فالبنااام ه ا جااااسو  ؛ويض بنااااس ال ااارةساااه  يف تقاااُتاُل ااار 

ل إلكياااف! يسااو  كاا ا   )كيااافإلا ااتكمل قااال أهلااها    

. ؟!  اااا  نسااااو ل إل اااا  نعماااالل إل اااا  ننااااتق    إلكيااااف

فعااًل هال  اوو فيا  كا ا؟!      الزإلج يقولاوس )  إلك ل  أهل

كل ه ا خالل التوجيه هس ! . إلارقيقة افعل إلافعل إلافعل

 ه ه ا جاااااسو ابنتاااا هااااو أنااااالتوجيااااه القرآنااااي فالقرآنااااي؛ 

أإل ابن  جاس يشتكيل في ب علي  أس تقول لاه  تشتكيل 

أإلل  يس اتا   )أمس  علي  زإلج   ات  ا"ل إلأيةًا قل له 

 ل التنبيه للتقوا.ا"

إلهاو ما  اآلثاار الايت  كرهاا أباو ريااس         الرابعالمر أما 

درا ااة قااد أجرياام أنااا إلجمموعااة ماا  الاازمالس   ؛ لياالقباال قل

عاا  ظاااهرة هاارإل   علااى مسااتوا اململكااةمعمقااة إلمو ااعة 

الفتيااو  ما    %49تبايَّ  لناا أس نسابة    ياو ما  البياوو؛ ف  الفت

ر  داخاال ْ اابساابب اإل ااكال اُلكاااس  لاا  هاارب  الالتااي 
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الااا ي  قابلنااااه  مااا  القةااااة   مااا  ًاكااان البيااامل ماااع أس 

كااانوا يقولااوس أس الساابب هااو اجلااوال    إلاملعناايش ط ر إلالشُّاا

فلمااا كاا ا إلكاا ا.  املكاملاااو إلالساابب هااو   إلالساابب هااو  

منه  هرب  بسابب اإل اكال    %49تبيَّ  أس  قابلنا اهلارباو

ل داخاال البياامل إلهاا ا الاا   أ ااار هليااه أبااو رياااس     اُلْ اار  

 فشكر ا"  عيه على ه ا الطرحل إلالسالم عليك .

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

إلعلاايك  السااالمل جاازاك  ا" خاا ًا دكتااور حممااد   

إلهااا ا ال اااتا  صاااا  الشاااويرخ يساااأل إليقاااول:     السااا ي .

لبت  بإقاماة دإلراو  ا كرت يف معرض ثدينك  أنكا  طا  

او للمقابلش  رإلها ه الاد  للمقبلش على الزإلاج. فهل تَّ هقاماة  

: ملااا ا ال ياات  هصاادار عقااد  أيةااًا رعلااى الاازإلاج؟ إل ااؤال آخاا 

 الدخول يف ه ه الدإلراو؟.ب إلأبإاام  النكاح

  بن حممد بن سليمان الُعمري سلمان/ األستاذاحملاضر: 

لباام بهااا كمااا طالااب بهااا غاا  ل  ال طالاادإلراومسااألة 

أعتقاد أس  إلطالب به ه الدإلراو. صراثًة م  لسم الوثيد ف

ماا  خااالل بعااض    إلزارة العماال إلالتنميااة االجتماعيااة باادأو   
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اجلمعياااو يف تنفياا  هاا ا اجلانااب. إليف نفااس الوقاام فاااإس       

 ويًا عشاارة ماليااش أعتقااد يقاادم  اان  جملااس الااوزراس املااوقر   

يف تصاااااور  نفاااااس الوقااااام إليف إللتنفيااااا  هااااا ه الاااااربامج.  

إليف ظااال املاااتغ او ارديناااة يف اجملتماااع إلثاااورة    الشخصاااي

أعتقااد أنااه إلمبااا أس الف ااص    اااا  االتصاااالو الاايت نشااهدها  

أس تكاوس الادإلراو ملزماة    الط  ملزمل فأعتقاد أناه جياب    

 افال يشغلول للشبا  إلالشاباو يف الوقم اراضر إلباجملاس

  وم.الناس بالر

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

 عباادالرمح ال ااتا   هاا ا . لاا  أ ااتا   االماس  اكراً 

 ة  رعيل لديه مداخلاةل  مأ إلس أنك  يد )أبو يز الشويرخ

 .ًامشكور تفةلفلي

  حةةة عبةةدالر ن اليةة يرأ ومةةمذون أنِ / األسةةتاذمداخلةةة

 :شرعي(

باااا الساااالم علااايك  إلرمحاااة ا" إلبركاتاااهل أ اااكر أ 

 ااكر عباادالعزيز علااى هاا ه الناادإلةل إلأ  تورعاصاا  الاادك

 ل جزاهما ا" خ ًا.الُعمر   لماس  ال تا  الةيف
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لاب البياوول   إل اس تقريباًا أغ  صراثًة املوضوع ثساس 

هس مل يكاا  كاال البيااوو. ال ااتا   االماس جاازاه ا" خاا ًا  

ال اابا ل إللااو يف إلاختصاار ااا كمااا باايَّ  ااا   يف اآلثااار  أ اهب 

 أ اابا  للطااالق هناااك ف. ا االختيااار اابا  لثساانَّ علمنااا ال

املأ إلنياة  بكنم قد عايشاتها  اواس   ل أ ياس كن ةإل ثقيقًة

اال اااتع ال يف ) الإللالمااار باااش الااازإلجش.   اإلصاااالحبأإل 

. إلمنلمااا  الطااالقاال ااتع ال يف )الماار الناااني  إلل  لاازإلاجا

اا جزاه ا" خ ًا ااا أس ا"   حممد الس ي    كر الدكتور

إلجعال  آخار خطاوةل    هملا  رع الطالقل جعلا إلتعاى   ب انه

ى أ اهر دإلس  ت ل فالطالق قد  تد هيئ  ثتى ال عوا همامأ

هااا أجُلقاامل لِّاملاارأة اراماال ه ا طُ  أس يقااع. منااال علااى  لاا   

ل مااا ؟!جعاال ا" الماار هكاا ا  ثتااى تةااع ارماالل ملااا ا    

يكااوس يف ثالااة اركمااة؟! لس اإلنساااس يف ثالااة الطااالق  

فلمااا يكااوس لاادا الاازإلج أإل الرجاال     )زعاال ؛ إل ثااورة غةااب 

إلغ   ل  ما    أإلالده إلزإلجةم  لديه ملا  جمال ل اجع نفسه

 .اليت  كرها الةيفل جزاه ا" خ ًا اآلثار املرتتبة

ختارج ماا    الأيةاًا  أس املطلقاة ه ا ُطلِّقاام  ل المار النااني  

ل فماا  المااور الاايت يقااع فيهااا كاان  ماا  الناااس  بياام الاازإلج
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الان  ه ا  أيهاا   آ)يجلَّ  أنه:  ل قالم الطالقاجلهل بأثكا

إلاتقاوا ا"  إلأثصاوا العادة    لعدته َّ فطلقوه َّس طلقت  النسآ

أس يااأتش  هآلإلال خياارج   ماا  بيااوته َّ  ربكاا  ال خترجااوه َّ 

إلأنااا أ كاار اماارأةل   ؛ [1]الطااالقل ماا  اآليااة:    بفاثشااة مبينااة  

قهاا  ل فلماا طلَّ ختصصها  ريعةل ُطلِّقم لسبب م  ال با 

ل زإلجهال قال هلا كلماي أثادًا ما  هخوانا  ياأتي ليأخا ك      

هاا ا هااو  نعاا   ماا  البياام   بطالعااةفقالاام لااه: )الل مااا أنااا    

ياااا ثتاااى ملاااا ا ال ختااارج مااا  البيااام؟!؛ اركااا  الشااارعيل 

لناه لاو مااو فهاي     ثاالف ثيةااو ثا  ختارج؛     حتيض هخواس 

فهاي ال تازال زإلجتاه إلهاو ال     هو إلرينهاا؛  فإله ا ماتم  إلرينتهل

ها ه الخام   ماا خرجام   فإلالنفقة إلاجبة عليه.  ل زإلجهاليزا

إليف ياوم ما  الياام    إلهي مطلقة.  اثياتهم م  البيمل إلعا ا

بااادل مكافاااأة أإل لاااه  ل جااااس منشااارثًال قاااد يكاااوس ُصااارِ 

را أنااا ل فقااال )ا" يلعاا  هبلاايسل ُتاا   إلخاارج بعيالااه  انتاادا 

نااه مااا زال يف الفاارتة الاايت لراجعهااا باادإلس عقااد؛  !راجعتاا  

الطاالقل  للناس ثتى ال يقع ه ا  ا"  ب انه إلتعاىجعلها 

 لس آثاره  يئة جدًا.
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ل النساابة الاايت  كرهااا ال ااتا   االماس  صااوص أمااا  

أنااا لااد َّ بشاارا يااا  اايال إلهااي أنااي      فهااي نساابة عاليااةل إل  

قبل فرتة عناد مادير    كنم يف حمكمة الثوال الشخصية

ل كاٌل  ًافرأيم جمموعة م  الشبا  إلقوفا مكتب الرئيس. 

)مااا خفَّاام  فقلاام هلاا :  . إل ااي هب نه  معااه صاا  طااالق  ماا

إلهاي  لي ما خفَّم لك  هناك ميازة الياومل   قالوا   !النسبة؟

اليااوم الشاابا  الكاان  ماا  أس  إلأغلااب الطااالق اليااومل أ أس 

طلَّ  قبل الدخول إلاخللاوةل ها ا إلهس كااس طالقاًال هال أناه      

أخف  م  الطاالق بعاد الادخول إلبعاد اخللاوة أإل بعاد هجناا         

ااا  ياا هخاواس   ااا  إلأركاز  . باه  ر كِّا ُأأس ه ا ما أثببم الإلالد. 

تع ال يف إلاال اا علااى مسااألة اال ااتع ال يف اختيااار الاازإلج    

فااال بااد أس  . هلاا ه الظاااهرة أ اابا  رئيسااية  طااالقل فتلاا ال

هااا ا الرجااال منا اااب أم ال!. أماااا  اإلنسااااس مااا  أس تأكاااد ي

مااراض الوراثيااة  ص علااى الوف اا فهاايبالنساابة للف ااوصل  

كالياادز إلالكبااد الوبااائي. أمااا ف ااص  يااة إلالمااراض املعد

 بشااأس هاا ا درا اااو ثتااى اآلسهناااك فمااا زالاام املخاادراو 

هاا ا إلإلفاا  ا"  إلهس كنااا نطالااب بااه مناا  فاارتة.    ل الف ااص
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ل إلصاالى ا" إل اال  إلبااارك علااى   ىاجلميااع ملااا حيااب إليرضاا  

 .نبينا إلر ولنا حممد

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

 تعلي  أبا رياس؟م  هل ل   كرًال 

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

ت  صوصاااااه درا ااااااو  ثقيقاااااًة  ال ااااابا موضاااااوع 

هاو حيتااج هى حماضارة    فل هدكتوراإلأطرإلثاو ماجست  إل

هلااااا كاااان ة إلال تكفااااي ارقيقااااة خاصااااة؛ لس ال اااابا  

ركااااز ارقيقااااة ثتااااى يف ثنايااااا  مل أنااااا أ. ليلااااةق ااااويعاو 

ملاانهج ل باال طالباام باتباااع ا احملاضاارة علااى املاانهج الشاارعي  

الشرعي يف ثياتنا بشكل عاامل إليف اريااة الزإلجياة علاى     

ضاااارإلرة قيااااام الئمااااة  إلجااااه اخلصااااوص. إلهاااا ا يسااااتدعي

اة إلأيةااااًا عماااال باااارامج لتوعيااااة اُل اااار  طباااااس إلالاااادعإلاخل

ماااا  كاااره الشااايا   صاااوص إلاملقااابلش علاااى الااازإلاج. أماااا 

أبشاااارك  أس عاااادد ثاااااالو ل ثياااا  يقااااول: لرمح عباااادا

الطالق قبل الدخول أكنر م  ثاالو الطالق بعد الادخول  

اااا إلقااوع الطااالق  ااواس دخاال أم مل ياادخل اااا   ل فهاا ا إلاخللااوة
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او هلزاميااااة هاااا ا يسااااتدعي إلجااااود دإلر ة كارثااااة. إلثقيقاااا

قبااال أس يعقاااادل  إلالنك اااة   إلس ماااأ أس إلجمانياااة. فكماااا   

يقااول أيةااًا يسااأل إلن علااه فلل ؟الف ااص الطاا أياا  يسااأل: 

فالاادإلرة ال تكلااف  سااة . ؟الشااهادة اخلاصااة بالاادإلرةأياا  

إلماا   عقاادإلُتإلمااوجزل  بساا أيااامل إلهااي تكااوس بشااكل م 

املسااااس حيةااار يف املسااااسل إلمااا  تنا اااب    تنا اااب ظرإلفاااه  

إلخاصااًة بعااد الاادع    ؛ حيةاار يف الصااباح  الصااباحظرإلفااه 

  إلزارة الشاؤإلس  اركومي إلبعد قارار جملاس الاوزراس بادع    

كما أس هناك جهااو  . )عشرة ماليش   نويًااالجتماعية با 

جمانًال جهاو على ا تعداد لتنفي  منل ه ه الربامج  خ ية

 إل كرًا. خ ية تنف  تل  الدإلراو.

  لعزيز بن إبراهيم الُعمري:الدكت ر/ عبدامدير الضدوة 

فليتفةل ل لدكتور علي النملةال تا نا إلاآلس مداخلة 

 مشكورًا.

  علي بن إبراهيم احلمد الضملةالدكت ر/مداخلة: 

نا دي ا بس  ا"ل إلارماد "ل إلالصاالة إلالساالم علاى     

. الشكر لخاي أباي   م  إلاالهإلعلى آله إلص به ر ول ا" إل
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علاى  الُعمار   اس مي الماس با  حمماد با   ال     ياس ال اتا    ر

إلالا   يعااه ها ه اإل اكالية      ه ا املوضوع امله  إلاريو 

هاااو التقليااال مااا  ارااااالول أماااا أس   يف اجملتماااع. إلالقصاااد  

ثاا   هااو مسااتمرل فهاا ا ماا  طبيعااة المااور.     يسااتمر الماار ف 

عبادالعزيز با    الادكتور    ل اتا  لخي الكري  االشكر 

لباثا   علاى أيةاًا ها ا املوضاوع إلاختياار ا     هبراهي  الُعمر  

ثااا  اختياااار الب ااا ل إلأعااارل أس اختياااار الب ااا  مااا     أإلاًل 

ل لكاا   ااهادتي يف االثاانش جمرإلثااة جاادًا اختيااار الباثاا 

إلأكناار ماا  أخااوي ل فلاا  أحتاادف عاا  املاادح   واسخ االنهمااا َأ

ل لكاا   االماس خااب  يف هاا ا املوضااوعل إل االماس ال  إلالنناااس

 بد أس ُتستغل فيه ه ه اخلربةل إلكفانا مدثًا إلثناسال لكا  

 إلا" ه ا يف القلب.

قائمااة إلمهمااة جاادًال إلكاناام   مسااألة الاادإلراو مسااألة   

قااد بااادرو إلعقاادو دإلرة يف زماا   معيااة يف حماياال عساا   

ر للمسااااؤإلل يف إلزارة العماااال إلالشااااؤإلس  إلقااااد تيسَّاااامةااااى. 

؛ لس ثةااورها يف  لاا  اليااوم إلأثل اام الصاادر   االجتماعيااة 

ما   ها ه الادإلرة    راجلمعية أعطم نوعًا م  الدع  مل  حية

ثاا  علااى ا" الااتكالس.  أيةااًا إلياان   فيهااا  الباانش إلالبناااو
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يف زإلج إلزإلجااة أنااه تشاااجر  هااا منقصااص كاان ةل  هناااك إل

إلكااس لاديهما   ل فنكاياة بالزإلجاة  ؛ منطقة مكة املكرماة 

بنتااًا إلإلضااعها يف دار ارةااانة يف  الاازإلج تااوأم بنتاااسل أخاا   

مكااة املكرمااةل إلأخاا  البناام النانيااة إلإلضااعها يف     مدينااة 

صااااال بينهمااااا دإلس طااااالق.   ل إلا ااااتمر االنفثةااااانة ُجاااادة 

هى بلدتاااه عناااد تظااا  أناااه أخااا هما معاااه  م الزإلجاااةإلكانااا

؛ هاااا أصااب  فارغاااًال هال أنهااا مطمئناااة  إلالديااه. إلمااع أس فؤاد  

مشارفة  بة . إلكاس هناك مراق نهما  يكوناس عند إلالديهل

مهمة رةانة مكة املكرمةل  هبم يفل  يف ثةانة ُجدة

. فارأو  أمساا  )الايت يف ُجادة إلامسهاا    إلهي قريبة ما  البنام   

) ااالمى  يف مكاااة إلكأنهاااا )أمساااا  يف ُجااادةل فقالااام ياااا  

الشابه  قة بأمسال يعن )الشبه أربعاش إل ه ه هلا عال أخواتي

!. ل  ااااب اس ا" العظااااي !ال  كاااا  هااااي هااااي  سااااش  

ل ثتاى  وو ثا  أصارَّ  فأصرو إله ه ما  ارااالول ثا  أصارَّ    

 ثااا  يف الب ااا   تعرفتاااا علاااى بعاااض.  دعيم الختااااس إلا اااُت

ي  ابنتاك؟ قالم أل ُتص ل  بالماهلاتف إلارق  إلالتقصي إُلج د  

عنااد أهلااه ل  اإلصَّاالهمأبااوه ؟ قالاام أظنااه مااع أباايه . إلأياا  

فقاالوا  . أهليإلأهله   لأهله  هما عندلكنإلأنا قل  فارغل 
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جاااااسو هى الاااادار إلبالفعااال  هلاااا تفةاااالي لااادينا يف الاااادارل   

إلا" املساتعاس.   إلكااس املوقاف ماؤثراً   على البناتش.   إلتعرفم

ها ه   جار  المار الاالزم معاه.    إلُأل البناتش لم امم لُِّ طبعًا إل

ض هلااا أبااو رياااسل إلهااو انتقااام أثااد   ماا  اراااالو الاايت تعاارَّ 

 م  اآلخر بالإلالد بنش إلبناول إلاردي  يطول. الزإلجش

أما مسألة معية املطلقاول فهي قائمة اا ثساب علماي   

مسو الم  نايف ب  عبدالعزيز ااا  هو  ُمتبنيهااس ال   اا إلك

 ا  علاى اإل اراع يف قياام ها ه      فكااس يُ ا" عليه اا رمحة 

ااا ثساب الا اكرة ااا يادع       . إلالةاماس االجتمااعي   اجلمعية

ه ا : هنااااك فقااارة أنهااااكااااس املطلقااااو ه ا ُطلِّقااا ل لكااا  

حمافل  ؛ فطلب منعنها الةماس يسق ل املطلقة تزإلجم

ال ل فااااملطلقاااُة ه ا تزإلجااام ياااا علااايل  طريااافل إلقاااال لاااي:  

 ل الةاااماس.إلكيااا ل إلكااااس معناااا تقطعاااوا الةاااماس عنهاااا  

لس املطلقااة تااأبى  ؛ الةااماس فصاادرو الإلاماار أنااه ال ُيقطااع  

ثاااالو بساايطة جاادًا يااا    لخوفااًا ماا  قطااع الةااماس   الاازإلاج

سااتمعاو خااارج هاا ا اجمللااس املباااركل  أخااواتي املهخااواني إل

باأس    لزإلمااً )فيهاال إللايس هنااك    يستطيع اإلنساس أس يبادر 

ظاااام النف؛ إل)جياااب  النظاااام النظاااام  هااااوالنظاااام إل)نقاااول 
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إللااي الماار  اخلااول ماا  إللااي الماارل    )يعاان  علااى أ اااس   

عناادما يشااعر أس هاا ا ... هخلل إل لاا   يباارك إليعطااي إلياادع  

 .القرار فعاًل له نتائج هجيابية

أما ع  الف صل فأنا ُأؤكد عليهل إلأظ  أنه ما  باا    

صااارح إلُي. غاا  صااا  هلاا ه الزإلجااة   ُياا كر أنااه ل أس الساارت

بادأو يف  أيةاًا  شكلة اآلس الفتىل ه ا كاس هو الفتى؛ فامل

شاافى  الفتياااول إلأس لاادي  هاا ه اإل ااكاليةل في ااب أس تُ     

. فال نرد قةاية أخاي محاد املاانع ااا ا" يا كره       منها إلتعود

ل إل ااأنتهي اآلسل فهاا ه أمااور ثتميااة ال بااد منهااا   باااخل  اااا  

و مس ام أناا ماا إلد  تنتهايل فأنام      لا )الةيف: اا اع رنيل 

جاازاك ا" خاا ًا.  اااال   خاا  ماا  يت اادف يف هاا ه اجلوانااب   

جااوه ثتااى يعقاالل  زإلِّالاابعض يقااول: أس أثيانااًا  كاار أيةااًا 

شاافى ماا   جوهااا ثتااى تُ هاا ا موجااودل لكاا  أيةااًا زإلِّ  نعاا  

ل ثيا  يكاوس   ؛ لنه إُلجدو ثااالو ثديناة  أمورها النفسية

جوهاااال ليااازإلل  فيقاااال زإلِّلااادا الفتااااة ه اااكالية نفسااايةل   

غرفاااة  يف .ال النفسااايل فيقاااع الااازإلج يف مشاااكلة اإل اااك

ل !بالواتسا ل يتبادالس اردي  بالواتساا  يتبادالس إلاثدة 
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نساااأل ا" لناااا إلهلاااا العافياااةل فهااا ا مااا      منتهياااةل البنااام 

 إلهخل ... . التدليس

معياااو الاازإلاج الاايت انتشاارو    هااي آخاار نقطااة عنااد  

 تنظي  إللديها ماؤاراو  اإل" ارمد بشكل ميلل إللديه

 أقساام أإل ُ اع ب   هاه ه اجلمعيااو أيةاًا لادي   ؛  نوية هخل ...

ثرًا جااادًا مااا  أناااا ارقيقاااة متاااأ إللإلصاااالح باااش الااازإلجش.  

إلأناااا عناااد   ناااه عااااه الصااامي .   الكاااالم الااا   ُطاااِرق ؛ ل 

؛ أخشااى أس اجملااال ال يساام  بهااا  أيةااًا ه ااكاالو كااب ة  

الزإلجاة ليسام كماا كااس     باأس  صادم  الزإلج ُيمناًل فأثيانًا 

يقااال هى  فيخشااى أنهااا قااد لعباام )ب يلااها  كمااا  ؛ يتوقعهااا

هنااك    يعان ا )فا . آخرهل بينما المر قاد ال يكاوس كا ل    

ثتاااى يغاااض اإلنسااااس الطااارل ثااااالو فردياااة أماااور ليسااام 

حتتااااج هى الااارتإل ل حتتااااج هى الصاااربل   إللكنهاااا عنهاااال 

إله ا ثبااام فاااال ثاااول إلال قاااوة هال حتتااااج هى أماااور كااان ةل 

 اإلطالاةل  إلاعا رإلني علاى  كر  إلتقادير ل  أكرر   .با"

 م عليك  إلرمحة ا" إلبركاته.إلالسال
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  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

 ااااكرًا السااااالم إلرمحااااة ا" إلبركاتااااهل   إلعلاااايك  

تعقيباو كان ةل   . لعلي أقرأالدكتور علي النملة نال تا 

نع  . هاااا ا ال ااااتا  عبااااداملُ ببعةااااها إلأثاااااإلل أس أ ااااتع ل

أس ا اتطاعم   هل هناك درا ةيقول: بعد الشكر  رثاس 

الاازإلج عنااد  ل  إلكااحتاادد أ اابا  الطااالق عنااد الزإلجااةل  

إلج هاو الساببل فتكناف    ال مبعناى ه ا كااس الاز   على ثاد 

ل إله ا كانم املرأة هي السببل فتكناف  سزإلاجالدإلراو ل

 للزإلجة؟.الدإلراو 

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

يف الدرا ااو  ما   ئاو املهناك العشراو بل س هارقيقة 

إللكا  أعتقاد   البنااو.  رفول اجلامعاول  واس م  البانش إل 

منهاااا يااات  اال اااتفادة  هااا ه الدرا ااااو مل  الكااان  مااا   أس 

علااى مااا نعتقااد فهناااك ل إلهاا ه ثقيقااة؛ صاا ي الشااكل الب

يف اجلامعاااو املمنلاة    اواس ف اوة باش اجلهااو الكاد يااة    

إلالكليااااو إلباااش الاااوزاراو املعنياااة إلاملصاااا  اركومياااة. 

ة يا م ااو العل اال تفادة م  تلا  الدرا إلم  الهمية مبكاس 
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؛ لنااه القةااايا مناال هاا هظهاارو بهااا ملعاجلااة إلالنتااائج الاايت 

ما تريااد ثاال مشااكلة جيااب أس يكااوس هناااك      عنااددائمااًا 

تعارتل بوجاود املشاكلةل    ل ثينما اعرتال بوجود املشكلة

 .  كرًا.ه ًا أنم تب   ع  العالج

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

فيااه  يريااد,ل اخلماايسعبداحملساا   الخهاا ا تعلياا  ماا  

عياااد اإليةااااح بشاااأس ظااااهرة ارتكاااا     أس ي مااا  الةااايف 

 ل ثي  اردي  ع  السائقش.اروادف إلربطها بالطالق

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

؛ ثاوادف مرإلرياة ناجتاة    شقَّباروادفل أنها   ا املقصود 

صااغ   أْشااعاا  ههمااال يف الشااوارعل ثينمااا يكااوس هناااك ن  

سااايل أ الطفااال هى فل ا  ال الم أإل غيااا غياااا إليف ثاااال 

إلما  ثا  تصاب  لدياه       يصب  هناك ثادف مرإلر إل الشارع

هعاقااةل هاا ا مااا يتعلاا  باااروادف املرإلريااة. أمااا ارااوادف        

 إلغ هااا.فهااي اال رافاااو الساالوكية إلالخالقيااة  الخاارا 

 ينع .أ
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  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

هباراهي  الُعمار ل بعاد الساالم      ال اتا  حمماد با    ه ا 

هلااا ه القةاااية عااارب  يقاااول  ااا  حباجاااة هى بااارامج توعوياااة

إل ائل اإلعالمل إلأعتقاد إلا" أعلا  أس ما  أ ابا  الطاالق      

 لل ياة الزإلجية عرب إل ائل اإلعالم.الصور غ  الواقعية 

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

السااااالبية يف إل اااااائل  أيةاااااًا النظااااارةهااااا ا صااااا ي ل إل

جتاااااه املاااارأة السااااعوديةل إللاااانك    التواصاااال االجتماااااعي  

فاااالكن  مااا  إل اااائل التواصااال بهاااا )ُنَكااام       صااارثاسل 

رماة  كماا   إلكأنهاا خاارج )الفو  إلا تهزاس بااملرأة الساعودية   

ماا   ااأس  إلأعتقااد أس هاا ا يقلاال   يقااول هخواننااا املصااريوس.   

عاالمل  . إلالتوعياة لا  تكاوس ما  إل اائل اإل     املرأة إلاثرتامها

الشاايس مااا مل  رل أس إل ااائل اإلعااالم لاا  تقاادم بهاا اأنااا أعاا

تبااادر اجلهاااو املعنيااة بعماال الااربامج إلالدرا اااو ماا  خااالل  

خرباس إل تصش إلم  ث  تقادمها يف قالاب لو اائل اإلعاالم     

 لبنِّها بطريقة معينة.
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  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

الزهراناايل لديااه مداخلااةل   باا   ااراجال ااتا  ارااارف 

 .مشكورًا فليتفةل

 بن سراج الزهرانيرث احلا/مداخلة األستاذ: 

لاادكتور بساا  ا" الاارمح  الاارثي ل الشااكر ثقيقااًة ل

عبدالعزيز إللس تا   لماسل إلثقيقًة ه ا املوضوع لكنارة  

فيااه  أثبباام أس أ اااركقااد ه إلملالمسااة اجلميااع لااه؛ فتشااويق

 عزيااز و جاااٌر. جاازاه ا" خاا ًا ال ااتا   االماسل فهاا    بشاايس

يف  بيننا إلبيناه تعااإلس   ل إلصارإلخدم ه ه املوضوعاو كن ًا

. أه  ما يف موضوع الطالقل هاو الب ا  ثقيقاًة    ه ا البا 

يركااز إللعلااه . ل إل كاار كاان ًا ماا  ال اابا    يف ال اابا 

إلهاي أناه يوجاد اآلس ثقيقاًة     على قةية معينة إلمهمة جدًال 

ما  الزإلاج   فكان  . إلباش الواقاع  تفاإلو كب  باش املاأمول   

لااديه  تصااور معااشل إليرياادإلس أس تكااوس هاا ه أإل الزإلجاااو 

التصوراو إلاقع يف ثياته ل هما ع  طريا  املقارناةل فماناًل    

ه أإل ماااا  عاااااش يف الاااازإلج أإل الزإلجااااة يعااااي  ثياااااة إلالدياااا 

أس اجلياااال تغاااا  إلاملساااات داو مااااع كنفهمااااا بتفاصاااايلهال 
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اإلعالميااااة  املقارنااااة مبااااا حياااادف يف القنااااواو  أإل كاااان ة. 

ل في علاوس ها ا ثكماًا علاى     إل ائل التواصل االجتمااعي إل

ًا. كااا ل  قةاااية االختياااار ثيااااته  ااااا ياااؤثر عليهاااا  ااالب 

 نبَّااه علااى اختيااار  او الاادي  إلاخللاا     ملسو هيلع هللا ىلصالن  للاازإلجش؛ فاا 

الااااادي    ااااارص علاااااى    ل  يف الااااازإلج جياااااب أس ُيإلكااااا

جنااح  ب رة رئيساية تةام  إلتكفال    ه ا بإ س ا" ل إلاخلل 

؛ لنناا ه ا اخرتناا الازإلج الصاا ل     ة فيما بعاد ارياة الزإلجي

فهااا ا الااازإلج الصاااا  هاااو املتمنااال لخاااالق اإل اااالم الااا    

تعاااماًل ه ااالميًا يتعاماال مااع الزإلجااة اااا ثتااى إلهس أخطااأو اااا  

كمااا قااال  إليغااض الطاارل عاا  بعااض الساالبياو.    اارعيًال 

هس كاااره منهاااا خلقاااًا مناااةل : )ال يفااارك ماااؤم  مؤملسو هيلع هللا ىلصالااان  

ال باد أس   أس الازإلج أإل الزإلجاة  يف  ا    رضي منها آخار . إلال 

لكا  هس نظار   ؛ ر أإل اخلطاأ حيصل عنده   يس م  القصو

 لالتعقال الشاديد  إلرة التغافل الخطاس بنظه ه ى هاإلنساس 

 ااكر ا" مها إلخَّفةااإلاحملا اا  ى اإلجيابياااو هنظاار ثاا  

 عل مااا  اريااااة الزإلجياااة ثيااااة  اااعيدة  ي  اااهااا ا ؛ عليهاااا

 .ا" بإ س اال تمرار إلالبقاس يكوس هلاإل 
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مل ياات  اإل ااارة  رمباا إلالاايت  أرا أناه ماا  ال ابا  أيةاااً  

قةااية أس ا"  ااب انه إلتعاااى بنااى ارياااة الزإلجيااة   ل هليهااا

جيااب أس علااى املعاملااة باااملعرإللل إلهاا ا هااو الصاال الاا       

تساا  عليااه ارياااة الزإلجيااةل ثاا  قااال ا"  ااب انه إلتعاااى:  

 درجااة  عرإلل إلللرجااال علاايه َّبااامل مناال الاا   علاايه َّ  )إلهلاا َّ

يف إلاقااع  جاادوهاا ه الدرجااة ه ا مااا إُل .[778]البقاارةل ماا  اآليااة: 

كاان  فصااعب التعاااي  يف ارياااة الزإلجيااة. ارياااةل فإنااه ي

ترياد أس تكاوس   ؛ جتعال ما  نفساها نادًا للازإلج     م  الزإلجاو 

بياادها القيااادةل تريااد أس تكااوس هااي الاايت للقاارارل  متخاا ًة

ل فهااو ةالرجاال لديااه النزعااة القيادياا جلانااب أسباا ل   غافلااًة

تقاباال ارقيقااةل   في صاال لااديه  إلُفط اار  علااى هاا ا؛  ُكااوِّس 

ل ااااا جيعااال مااا   يف القاااراراو إلتقابااال يف التعامااال تقابااال 

اريااة صاعبة التعااي . إل صاوص قةاية التعااي  أيةااًال       

طرإلثااو عناد النااس ااا إلهاي      بعاض ال م  يطارح   إُلج د  اآلس

أس ماناًل  الزإلجياة  البًا ااا قةاية     على ارياة  أطرإلثاو تؤثر

غ   لا  ما    هى ما ل دمة زإلجها مها الفقهاس لِزال ُي أةاملر

إلالتعامال باش   املرجع يف ه ا ياا هخاواس هاو التعااي      . المور

فااملعرإلل  فمتاى ماا كااس يف اجملتماعل     الزإلجش بااملعرإلل.  
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لننااا ه ا جيااب عليهااا أس ختاادم؛  ل أس الزإلجااة ختاادم زإلجهااا 

ل فساانرجع هى كتااب  أيةااًا الةاايقة نظرنااا بهاا ه النظاارة  

هاس يف بعاض املساائل الايت أإلردإلهاال إلالايت قاد تكاوس        الفق

رااال ه اااكاالو معيناااة إلليسااام تأصاااياًلل جناااد أس بعاااض 

م الزإلج بعاالج زإلجتاهل بينماا جناد يف     لِزال ُياا مناًل اا الفقهاس 

. زإلجتااه يف ثااال مرضااها  عااالج  الواقااع أس الاازإلج يهاارع هى  

مقابلاااة أإل ااثكااااو يف أمااااور    املساااألة مساااألة  فليسااام  

املوضوع  ي  جادًا إلأناا    معينةل فاملعايشة تكوس باملعرإلل.

إلجازاك  ا"  ل رك  إلتاثاة الفرصاة هلا ه املداخلاة    أ ك

 خ ًا إلبارك فيك  إلأثس  هليك .

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

 للشيا ارارف الزهرانيل احملاضر اامعة  كر اُ"

إلهمااام جااامع الماا ة ماان ة بناام حممااد باا   ااعود         اإلمااام

الكب  إلمأ إلس أنك ةل إليبدإل أننا ها ا الياوم قاد ثظيناا     

بعدد ما  ماأ إلني النك اة اا  ها  يف املعمعاة يف الازإلاج        

باااأس هااا ا  اااؤال يقاااول: هااال تعتقاااد     إل إلرمباااا يف الطاااالق. 

ال با  املاليةل إلخصوصًا يف العشري   انة الخا ةل هاي    
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قااد رمبااا إلالاايت إلقااوع نساابة كااب ة ماا  الطااالق      اابٌب يف

 م  ثاالو الطالق؟. %51تصل هى 

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

!!ل  %51 الرقاااملبعااض كاان  ماا   ال أإلفاا  علااى  أنااا 

أيةااًا إلماا  خااالل الدرا ااة الاايت   االقتصاااد  لكاا  العاماال

إلهس  خاصااةال هااو ماا  ال اابا  الرئيسااة ثقيقااًةل  قماام بهاا

إلها ا طاالقل     عْلا اخُلا )ب س ْأبد  موظفةل فه َّ الزإلجةنم كا

أتفا  أس  نع  . يكوس م  الرجلأس فالطالق ليس بالةرإلرة 

العامااال االقتصااااد  مااا  ال ااابا  الرئيساااةل لكااا  نسااابة  

 .غ  دقيقةأعتقد أنها  51%

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

اطلعااام علاااى  أنااان  زاك ا" خااا ًال إللعلاااي أضااايف جااا

ياًا  لما أإل يستشعر الباث  منها أس ا تغناس املرأة درا ة تدل

اال اااتغناس جيعلاااها مااا  أ ااابا  تهاإلنهاااا يف الااازإلاج. نعااا ل ف 

للطاااالقل  رئيساااي أناااه  اااببتتهااااإلس يف الااازإلاجل إلال نقاااول 

 ه ه ال با .ضم  لك  رمبا كاس م  
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ع بنفسي لقااسا علاى اليوتياو  ما     ه ا  ؤال يقول: رأيمإل

إليف ها ا اللقااس مل يساألونه      ثالف إلأربعاش امارأة.   رجل طلَّ

إلهمنا ُيقال لاه ماا ا   . ع  خلقه إلال ع  النساس الالتي مرَّ به 

ا ااارتها!!ل ثيااا  مل يبااا  صاااارة أإل طاراااة هال ع ل عنااا 

إليسألونه ع  أثسنه  عشرة إلغ   ل . فلعل ها ا الساؤال   

الانالف  املارأة ليسام لعباًال إلأناا متأكاد أس      يطرح تسااؤلل  

أس با برضااه َّل إلرضاش    ربعش امرأة هؤالس كله َّ تزإلَّج  إلأ

به ه ارالةل لكا  ها ا    ش ض ر  ه ا املوقفل ه َّيك َّ يف 

أيةًا صعبل إلل ل  ملا رأيم ها ه املقابلاة إلها ا يساأل عا       

إل )إليا  أثساانه ل إليا  رأياا ل إليا  أثاابه     ها ه املقابلااة  

 ل ل إلي  ك ا إلك ا . فهل ل  م  تعلي ؟.

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

 م د  انواول ثيا  َقا    أنا أريد أس أ كر ثادثة قبل عادة 

أنتظار   خاوة ما  أثاد املنااط ل إلكنام     هى مكت  أثد اإل

 فقلاام لااه بصااري  العبااارة ؛ أقدمااه لااهارقيقااة العماال الاا   

ناااام ترغااااب يف  اااايسل أنااااا هنساااااس مشااااغولل ه ا كُتاااارا 

الل لاي  قاال  فإلالساعة.  فعلى الرثاب   أ تطيع أس أقدمه ل إل
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ريد أس أ أل : )ك  عندك م  إلثدة؟ . أنا مل ياأو  أفق  

. قلام لاه )إليا  هللاي كا  عنادك       ر يف خلاده إليف بالي ما يد

ناا  قلم له يا أخاي أ ؟. ال ك  لدي  م  زإلجة. قم  إلثدة؟! 

. عند  زإلجتشل زإلجيت أم ريَّاس إلالعملل فق  ه ا ما لد 

إلنتااازإلج   قاااال ياااا أخاااي  ااا  ناااأتي مااا  املنطقاااة )الفالنياااة  

ل إلال قلم له )إليا  لاوسل بياع جا  هاو     ندك  يف الرياض. ع

بعاااد ثااا  طلِّااا   أبااادًال ياااا أخاااي تااازإلجال: الل قااا ؟ إليااا  هاااو

صابم بالصادمة ارقيقاة    ُأفإلخ  غ هاا.   أ بوعش أإل ثالثة

امتهااااس كراماااة املااارأة هى هااا ه    يف  تصااال الماااور  ثينماااا

ها ا   يصادر صدم ثينماا  إلمع ال ف ُت. رَطالدرجة لقةاس إل 

ثا  قاال   . الصاالح إلالعفاال  إلالتصرل ا  يتساموس بااخل    

المور الشارعيةل إللايس   املشايا ...ل فقلم له ال تدخلن يف 

طلايقيت    ه ا أنام تريادل فلاد   ل اللاي:   فقاال لد  ماا ترياد.   

. فقلاام لااه: جاازاك ا" خاا ًال ال أريااد  فالنااة إلفالنااة إلفالنااة

  يئًا.
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  بن إبراهيم الُعمري:الدكت ر/ عبدالعزيز مدير الضدوة 

 لس ااتا  حممااد املهنااا  جاازاك ا" خاا ًال هاا ه مداخلااة 

 ث  يليه أبو أ امة.)أبو  عد  

 وأب  سعد( حممد بن سعد ااهضا /مداخلة األستاذ: 

أنااا ارقيقااة السااالم علاايك  إلرمحااة ا" إلبركاتااهل    

إلأرياد أس  كاس إلد  أس يبدأ أبو أ اامة. هنااك مقارتح أراهل    

ل العماال إلالرتباويش. أناا يف    أقدمه لل ةور إللعدد م  رجا

 دائماااًا خيطااار إلجاااود مكاتاااب مبقابااالل مهمتهاااا أس   هااان

 الزإلجاااةل منااال عمااال عااا  رمباااا تساااأل عااا  الااازإلج إلتساااأل  

إلأناااا أ كااار قصاااة طريفاااة . لكنهاااا نظامياااة اال اااتخباراو

خطاااب ابنتاااهل إلهااا ا  ليأثاااده   هاااب هى رجااال  ثصااالم؛ 

ه  كمااا يقااول الاابعض )علااى ني اتاا     اااا إلالااد الفتاااة اااا الرجاال 

: إلمسكش. فقاال إلالاد الفتااة للشاا  املتقادم خلطباة ابنتاه       

أعرل أثدًال ماا أعرفا ل ماا    أنا ما إلا"ل يا اب  اراللل 

ني أس أ أل؟. فقاال لاه اخلاطاب:    تريدهال أنمل فم  أعرل 

بالفعال  ل إلاملعرفاة ل فهو لرجل يعارفن )عاز    خ  ه ا الرق 

لاد الفتااة   إلاإلاتصال   ل أيام اهلاتف النابملهاتف رق يعطيه 
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إلالاد  إلقاال لاه   اخلاطاب.  إلهو رق  هاتف )زه  عليه   الرق ب

: !اخلاطااابماااا رأيااا  يف هااا ا الرجااال؟. فااارد علياااه  الفتااااة: 

مشاكلة   . اخلالصة    لديناإلزإلَّجه )نعمش إل بعة أنعام 

إل ااااائل التواصاااال   اآلس مااااعفاااايف قةااااية تااااوفر املعلومااااة.   

ركل إللك  بيانك  أ اوار   االجتماعيل أصب  الناس اوا

 الغرفااة اجملاااإلرةل لكناا  ال يفاااا مااناًل اااا ابناا  ؛ عاليااة جاادًا

 ل لااه عااامل خاااص. فااالفكرة أس يكااوس     تاادر  عاا  عاملااه   

كيااف يكااوس  ااكلها؟ كيااف يكااوس  هناااك مكاتاابل 

ا هلاا آتاي هاي أناان  ل لكا  مهمااة ها ه املكاتاابل   تنظيمهاا؟ 

ل لك  أعطوني معلوماة  ة آاللثالثإلأدفع هلا ألفل ألفشل 

م  جيلس معه؟ )إليا  لوناه   ما يصلي؟ ع  الرجلل يصليل 

بل كاان  اخلصااوماو عليااه يف   غيااتيتااأخرل ييف الاادإلام ؟ 

ثتاى  ل يتعاب كال هنسااس    ل فاملعلومة يا هخواس؟الدإلام أم ال

بغارض  س رة لع  اإلنساس املتقدم املعلومة الدقيقة  ل صُِّي

 .لزإلاجا

ال يغفلاها الزإلاجل  ؛ غفلاها النانية الايت جياب أال ن  النقطة 

هي قةاية  تل  النقطة  إلال يغفلها البناسل ال يغفلها اآلباسلإل

بالدعاس الدائ  بأس يصل  إلالتةرع  عزَّ إلجلَّالل وس هى ا" 
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نها إلأس يوفقهاااا إلأس ُيبع اااد عنهاااا مسااابباو  ع اُل ااار إليلااا َّ   ااا

 الناااج  جيااب علااى اإلنساااسهااو أنااه . الماار اآلخاارل الطااالق

جيب ل م  مشكلة   ْيه ا عان  إلالنساس على إلجه اخلصوص

هس  أس يبتعاادس عاا  ا تشااارة الفا االش إلالفا ااالو.   علاايه  

جتاادها تل ااأ هى أس   الاايت بيتهااا )مهاازإلز   ة املاارأأإل  املطلقااة

 ا")إل أنا تعبم ما  هاؤالس الرجاال   تقول: إل إلضعها تتشكى

يااا أخااي الكااري  إليااا  فتزيااد النااار ا ااتعارًا. لاا ا  ل !يقلعهاا  

ه ا أردو أس تستشااااااا  إله ا أردو أس كر اااااااةل أخااااااايت ال

  عااااا  النااااااج  يف ثياتاااااه إلهيااااااك  فااااااحبنواتستشااااا  ل 

التوفيااا ل إلأ اااكر نه إلتعااااى أ اااأل ا"  اااب ا إلالفا ااال.

إلالسااالم علاايك   لسااامعش أمعااشل  ملةاايفنا إللةاايفنا إلل 

 إلرمحة ا" إلبركاته.

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

 ااكرًا أبااا  إلعلاايك  السااالم إلرمحااة ا" إلبركاتااهل   

نن أقف موقفًا ثرجاًا  أقول هل  عد. إلثتى يصل أبو أ امة

فكااان  مااا  النااااس يساااألن عااا     ؛ علوماااةفيماااا يتعلااا  بامل 

إللااا ل  ملاااا .  ااابا ل ال  كااا  للشاااايب أس حيكااا  علياااه 
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 إليف  انه   لهل فاحب  ع   با  معايششيتقدم هلي   ا 

ه ا  خاصااًة الساا  تغلبااه العاطفااة   إلقااريبش منااه؛ لس كااب   

فااي ك  عليااه حبكمااه علااى  ؛ س اخلاطااب ماا  أقاربااه كااا

ال باد   لكا  ؛ ما يةيعإل طيبقال الولد أبيهل ه ا أبوه طيب 

 أباااا أ اااامةتفةااال . لشااابا  ملعرفاااة الشااابا  مااا  الرجاااوع ل

 .ال تا  عبداحملس  ب  صا  الُعمر 

  عبداحملسةةن بةةن اةةام الُعمةةري وأبةة     / مداخلةةة األسةةتاذ

 :أسامة(

بسااا  ا" الااارمح  الااارثي ل ارماااد " ر  العااااملشل   

اإلخااوة املر االش. النبياااس إللصااالة إلالسااالم علااى أ اارل  إلا

الناادإلة إلملاا    للم اضاار إللاار ِّ الشااكر موصااول  الكاارامل 

ساااابة بالنأإلد أس أإلضاااا  أنااااه إلإلاًلل  اااابقوني باملااااداخالو. أ

أنهاا موجاودة   ما   متأكاد  أنا ملقبلش على الزإلاجل الدإلراو 

 ابع  انواول إلبعاض اجلمعيااو الايت      أكنر ريدة من  يف ُب

م للزإلاج أس يكاوس قاد   تشرتط على املتقد تعطي مساعداو

ما ينبم  ل . إلالنقطاة النانياةل   هل  ثةر الندإلاو إلُي ةر 

باار السا  يف موضاوع الطاالقل     دائماًا ك إلهي ااا يتداإللاه   
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بعااض العااائالو ماا  أهاال البناامل    اااا إلمااع ال ااف  اااا  هااو أس

أإل  61  نلاوس  قدل لك  أهل البنم أهل الولدم  إلأثيانًا 

اااا  هاا   اابٌبل ل هااؤالس الهاا%31إلأهاال الولااد أثيانااًا  21%

رك الاازإلج إلالزإلجااةل ل إللااو ُتاا!ماا  أ اابا  الطااالقأثيانااًا اااا 

إلهنااااك . %91ثاااوالي هى م نسااابة الطاااالق لرمباااا ا فةااا

تاداإلل  بها ا الشاأس. إلأ كار قصاة تُ    متداإللاة  كن ة  قصص

ل إلمفادهااااا أناااه ثاااادف خااااالل بااااش زإلج  عنااادنا يف برياااادة 

سافر الازإلج ما  الريااض هى بريادةل إلمل يكا       فإلزإلجتهل 

 م الزإلجااة علااى أخيهااا )خليااه. فأرَّااقاام هواتاافيف هاا ا الو

يطلقاانل خليااه إلخليااه . فااالخ عاقاال إلثكااي  إليتقااي ا"ل 

إلرقاة  )أثياناًا بااملزاح   كماا يقولاوس   إلهلا إلرقة )جا   فقام إل

هلاااا قاااال ثااا  . إلهاااي ال تقااارأ إلال تكتاااب قرطا اااة همسنااام 

فقالااام أبشااارك رجلااا  أر ااال ) اااواها: طلقااا  .   أخوهاااا: 

ل هلاااا أخوهاااا فقاااا . ... هللاااي يااا ها  اااواها الزإلجاااة ) اااوا

"  اأناديهل  ل لكا  إلا ها ا كا    )ارش أنم زعالنة ل 

. هااا ه القصاااة تااادل علاااى أس املااارأة    إلياااا إليلااا  ه ا رفةااايت 

مؤرخاة يتاداإلهلا كباار السا       ها ا قصاة مؤكادة   ضعيفةل 

عندنا. فالهل فعاًل هل  دإلرل إلنسأل ا" أس يصل  الثاوال  
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لسااااااالم علاااااايك  إلرمحااااااة ا"   إلاإلأس يهااااااد  اجلميااااااعل  

 إلبركاته.

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

نهاا  يف أ بعااض القةاااةإلحياادثنا أ ااامةل لبااي  ااكرًا 

الاايت تطلااب   كاان  ماا  الثياااس ينفااردإلس بااالزإلج إلالزإلجااة   

ل إلياات  الصاال  بينهمااا؛ لس  اابب  إلخيرجااوس الهاال الطااالق

إلهنااااك ثااااالو  ل هااالإلفسااااد يف بعاااض الثيااااس مااا  ال   ا

هس آثاااار ارقيقاااة إل كااان ة إلمتعاااددة يف منااال هااا ا المااار.   

 هس كانااا مل ين بااا أطفااااًل  يعاان) رناإلكمااا أ ااالطااالقل 

ياااة: ]النسااااسل مااا  اآل إلهس يتفرقاااا يغااا  ا" كااااًل مااا   اااعته  )

 فياااه  اااعةل فقاااد ُ ك ااار وااااا إل" ارماااد ااااا ل فاااالمر [131

هس اجملتماع  ؛ !!ملاا يكاوس هنااك أبنااس     وةهخا ياا  عة. لك  الس

ل  أناا أعارل   إلل ل فيه  يٌس م  التةام يف الساب  كاس 

ل قشباواس متفار  إلكااس ال ل كنَّاا صاغاراً  ثاالو مارَّو بناا إل  

إلبالتاالي ال توجاد ها ه    ؛ حيتةاناس البنااس  ي  اجلدَّس فن د أ

ياناًا الخاوال إلأثياناًا    ثإلأاملشكلة النفسية هلؤالس الطفال. 

لم تزإلجاامل فااال توجااد  فيكااوس ال  مشااغواًل إلاالعمااام. 
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الااايت ُيصاااا  بهاااا أبنااااس املفرتقاااش  النفسااايةهااا ه الماااراض 

 بالطالق.

ما  أثاد اإلخاوةل يقااول    هليناا  إلصال  تعقياب أخا ل    ها ا 

 اضاارل توجااد معيااة لرعايااة الراماال بعااد  ااكر احملفيااه: 

الزياااد  ُتسااامى )أياااامى  يرأ اااها الااادكتور زيااادإلاملطلقااااو 

جاااازاه ا" خاااا ًا  س  ااااابقًا )عمياااد املعهااااد العااااالي للقةاااا  

أ  ماا  لاا  إللعلااها تقااوم باادإلرها هس  اااس ا". هاال  إل ااددهل 

 تعقيب أبا رياس؟.

  سلمان بن حممد بن سليمان الُعمري/ األستاذاحملاضر: 

أ لنااا هاا ا إلجاالَّ أس هيَّااأنااا أ ااكر املااوى عاازَّ  ارقيقااةل

ل ااااتا نا ال ااااتا   اللقاااااس املباااااركل إلالشااااكر موصااااول    

ل )راعي املنتدا  الُعمر ب  هبراهي  عبدالعزيز لدكتور  ا

ل ثةورك  إلمشاركتك  ارةور الفاضلإللك  أيها 

 كرًا لل ميع. إل

  الدكت ر/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:مدير الضدوة 

مااا   ثقيقاااًةهاااو الااا   إل باااي ريااااس أكااارر الشاااكر ل 

املشاا عش إلاملقرتثااش  ااواس   ماا   إل الااداعمش هلاا ا املنتاادا  
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للم اضااري  أإل للموضااوعاو أإل إلظهااار اجلانااب اإلعالمااي   

ه فله فةل بعد ا"  ب انه إلتعااى ماع أجنالا   ل هل ا املنتدا

يف هبراز اجلانب اإلعالمي هل ا املنتادا منا  تأ يساه    أيةًا 

نا بها ه احملاضارة قبال ثالثاة     إلثتى ها ه الل ظاة. إلقاد إلعاد    

ل احملاضرة لل صاول علاى أثادف    كاس يؤجِّأ هرل لكنه 

لنتاائج   ا املوضاوع إلالوصاول ل  اإلثصائياو إلحتليلها ثول ه

إلأ ااأل . أكارر الشاكر إلالادعاس لاه إللكا ل      الايت طرثهاا  

الربكااة لنااا إللكاا  يف ارااال إلاملااال     نه إلتعاااى ا"  ااب ا

نبيناا  يدنا إل على إلبارك إلصلى ا" إل ل  الثوالل إل ائر 

   حممد.

                                            

  

          



 

 

75 
 اهيم الُعمريأ. د. عبد العزيز بن إبر

 

 صور  تارة م  الندإلة
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 للندإلةم  التغطية الص فية  منا ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   /http://www.okaz.com.sa/article/1608738 عكاظ صحيفة
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 https://www.alyaum.com/article/4225166ص يفة اليوم   
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 https://www.alyaum.com/article/4224477ص يفة اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://sabq.org/pHL9Sc سبق صحيفة

 

 

https://www.alyaum.com/article/4224477
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 http://www.al-jazirah.com/2018/20180118/ln49.htmص يفة اجلزيرة 

 


