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 معنى المفردات والمصطلحات اآلتية:

الغيب: كل ما غاب واحتجب عن إدراك اإلنسان وحواس.

يمكرون: من المكر وهو الخداع.

األسرة: هي الرابطة التي تربط الرجل والمرأة بعقد شرعي عن طريق الزواج والذي يثمر عالقة األبوة والبنوة واألمومة، وما يتفرع

عنه من مصاهرة وعمومة وخؤولة وجدودة.

الطالق: هو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.

 القضية المؤطرة للوضعية: العالقة بين مكر النساء والطالق وانتشار الفواحش.

ا َسِمَعْت ِبَمكِْرِهن� ِبينٍ (30) َفلَم� ا لََنَراَها ِفي َضَاللٍ م� ن� ا ۖ ا� ْفِسِه ۖ َقْد َشَغَفَها ُحب� ُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن ن�  َوَقاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرا�

ِ َما ْيِدَيُهن� َوُقْلَن َحاَش ِ�� ْعَن ا� كَْبْرَنُه َوَقط� ْيَنُه ا� ا َرا� ْنُهن� ِسك�يًنا َوَقالَِت اْخُرْج َعلَْيِهن� ۖ َفلَم� كَا� َوآَتْت كُل� َواِحَدٍة م� ْعَتَدْت لَُهن� ُمت� لَْيِهن� َوا� ْرَسلَْت ا� ا�

ْفِسِه َفاْسَتْعَصَم ۖ َولَِئن ل�ْم َيْفَعْل َما آُمُرُه لَُيْسَجَنن� ُه َعن ن� ِني ِفيِه ۖ َولََقْد َراَودت� ِلكُن� ال�ِذي ُلْمُتن� ال� َملٌَك كَِريٌم (31) َقالَْت َفَذٰ َذا ا� ْن َهٰ َذا َبَشًرا ا� َهٰ

اِغِريَن (32) َن الص� َولََيكُوًنا م�

ْمَرُهْم َوُهْم َيْمكُُروَن): امتنان ا� تعالى على نبيه صلى ا� عليه وسلم بإطالعه ْجَمُعوا ا� ْذ ا�  أفهم من قوله تعالى: (َوَما كُنَت لََدْيِهْم ا�

على الغيب المتعلق بقصص األنبياء.

 مكر النساء سلوك مبغوض لدى األزواج، ألنه يزعزع الثقة لديهم بزوجاتهم، مما يفتح باب الشك واالرتياب لديهم، وينتهي األمر في

الغالب بالطالق، فتتشتت األسرة.

 أنواع للطالق: الطالق السني – الطالق البدعي-الطالق الرجعي-الطالق البائن.

شرطان للطالق: أن يتم في طهر لم يمس الزوج الزوجة فيه. إشهاد رجلين عدلين.

 مقصدان للطالق: إنهاء عالقة زوجية فاشلة_ منح فرصة أخرى لزواج تتحقق منه المقاصد الشرعية المطلوبة.

 غياب الوازع اإليماني على عالقة اآلباء بأسرهم يجعلهم يظلمون أزواجهم وأبناءهم، ويفرطون في المسؤوليات المنوطة بهم

نحوهم. قال رسول ا� صلى ا� عليه وسلم :"إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت" رواه البخاري.

 تتجلى أهمية التأسي برسول ا� صلى ا� عليه وسلم في مجال المعامالت األسرية كونها أنجع وسيلة لضمان استقرار األسرة، ألن

الرسول هو المثل األعلى.

 العالقة بين تضييع حقوق الزوجة واألبناء وتفشي الفواحش في المجتمع: تكمن في أن الطالق يضعف رقابة اآلباء على أبنائهم مما

يجعلهم عرضة لالنحراف، والوقوع في الفواحش.
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-bak-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-bak-alom-riadhia#section-3658


 لو كنت مكان هؤالء اآلباء، التبعت التوجيهات اإلسالمية في اختيار الزوجة، ولما تسرعت في الطالق إن كانت بيني وبين زوجتي

مشاكل مقدور عليها، و لراقبت ا� في أبنائي بتحمل مسؤولياتهم كاملة.
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