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 اختيار شريك الحياة 

 الحلقة الثانية عشر )األخيرة(

 ساتعاً: دور هللا ودوري في اختيار شريك الحياة 

 

فٟ  -ٚصٍٕب إٌٝ اٌّٛظٛع األخ١ش فٟ لغُ )اخز١بس شش٠ه اٌؾ١بح(، ٚلذ ٔبلشٕب

 عزخ ِٛظٛػبد ِٓ عجؼخ، ٚاٌزٟ ٟ٘: –اٌؾٍمبد اٌغبثمخ 

 ِفَٙٛ اٌضٚاط  -1

 اٌّجذأ اٌىزبثٟ ٌإلخز١بس -2

 إٌعٛط اإلٔغبٟٔ -3

 اٌصذالخ -4

 اٌؼاللبد اٌؼبغف١خ اٌّجىشح -5

     اٌّٛاصفبد اٌشٚؽ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاإلعزّبػ١خ -6

 دٚس هللا ٚدٚسٞ فٟ اخز١بس شش٠ه اٌؾ١بح -7

ٚا٢ْ ٕٔبلش اٌّٛظٛع اٌغبثغ، ِغ اإلشبسح إٌٝ ٚسلخ "اٌّٛاصفبد األعبع١خ 

 ٌإلٔغبْ".

اروشوُ ثّب ارفمٕب ػ١ٍٗ ثذا٠ًخ ٚٔؾٓ ٕٔبلش دٚس هللا ٚدٚسٞ فٟ اخز١بس شش٠ه اٌؾ١بح، 

ٚٔؾٓ ٔزىٍُ ػٓ "عٍطبْ هللا ِٚغئ١ٌٛخ اإلٔغبْ"، أٔٗ ال ٠ٛعذ ِبُٔطٍك ػ١ٍٗ )لعبء 

 ٚدٚس إٔغبٟٔ فٟ االخز١بس.  -فٕٙبن دٚس إٌٟٙ -ٚلذس( أٚ )لغّخ ٚٔص١ت( فٟ اٌضٚاط

اخز١بس سفمخ؟ ( ٚٔغأي: ِبرا وبْ دٚس إعؾك فٟ 24صٚاط إعؾك )ره ٚٔجذأ ثمصخ 

%، أِب إعؾك فمذ 111ٚاإلعبثخ: ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أٞ دٚس، ف١ىبد أْ ٠ىْٛ اٌذٚس اإلٌٟٙ 

 خعغ ٌٍّش١ئخ اإل١ٌٙخ.

لصخ صٚاط إعؾك ِٓ سفمخ. عبءٟٔ شبة لبئالً: لبي اٌجؼط ٠ش٠ذ أْ ٠ىشس ِب ؽذس فٟ 

ألِش هللا، سغُ إٟٔٔ ٌُ أفىش ف١ٙب وضٚعخ  ٌٟ هللا أْ ارضٚط )فالٔخ(، ٚلذ رضٚعزٙب غجمبً 

ّٟ ِمٍت وج١ش عذاً، ألٕٔب ٔؼ١ش ِؼبً ؽ١بح رؼ١غخ  ػٍٝ اإلغالق. ٌٚألعف )سثٕب ػًّ ف

 ٌٍغب٠خ(!!

فٟ رٕٟ٘ لصص وض١شح، ػٓ أٔبط رضٚعٛا ِضٍّب ؽذس ٌٙزا اٌشبة. ٠ٚؼزمذ اٌجؼط أْ 

ٟ، ٚػ١ٍٗ ٠ؼزجشْٚ ِٓ سفمخ ٟ٘ اٌطش٠مخ اٌّضب١ٌخ ٌإلسشبد اإلٌٙغش٠مخ صٚاط إعؾك 
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٘زٖ اٌذساعخ ال ل١ّخ ٌٙب. أِب ا٢خشْٚ ف١مّذسْٚ ٘زٖ اٌذساعخ ٠ٚمٌْٛٛ إْ هللا أػطٝ 

 ٌإلٔغبْ ػمً ِٚجبدا ثّٙب ٠غزط١غ أْ ٠خزبس شش٠ه ؽ١برٗ ثطش٠مخ صؾ١ؾخ. 

 الذور اإللهي والذور اإلنساني

٠أخز هللا ث١ذ ١ؼزجش اخز١بس اٌشش٠ه سؽٍخ ٌإلٔغبْ ِغ هللا؛ ؽ١ش ثبٌطجغ، هلل دٚس، ف

ٚػ١ٍٗ، الثذ أْ  -اإلٔغبْ غٛاي اٌشؽٍخ إٌٝ أْ ٠شرجػ ثشش٠ه ؽ١برٗ. أ٠عبً، ٌإلٔغبْ دٚس

 ٠غ١ش اٌذٚس٠ٓ ِؼبً إٌٝ إٌٙب٠خ.

 أوالً: الذور اإللهي

 الرب ُيعرفني نفسي -1

هللا ٘ٛ اٌزٞ ٠غبػذٟٔ فٟ ِؼشفخ رارٟ، ٚوزٌه األِٛس أٚ اٌصفبد اٌشخص١خ 

سؽٍخ ٟ ٚرٕعظ. أثذأ ِجىشاً ِغ هللا فٟ طٛس شخص١زاٌّشاد ثزي عٙذ ف١ٙب وٟ رز

اخز١بس شش٠ه اٌؾ١بح. ألٛي ٌٗ: شىٍٕٟ، ٚاعؼٍٕٟ ؽغت لٍجه وٟ أوْٛ إٔبًء 

 ِمذعبً. 

رىٍّٕب ػٕٙب عبثمبً،  اٌشئ١غ١خ" اٌزٟ عجك أْ فٟ ٚسلخ "ِٛاصفبد اإلٔغبْ

 ٠ظٙش دٚس هللا ٚ٘ٛ ٠غبػذٟٔ فٟ رم١١ُ ٔفغٟ ثؾغت اٌؼّٛد األٚي )ِٓ أٔب(.

ْ أوْٛ ذلبئٟ ٚألشثبئٟ. ٌزٌه اؽزبط إٌٝ أهللا ٠مذس أْ ٠غبػذٟٔ أوضش ِٓ أص

أ٠عبً  ... ٚاٌزٟ عبػذٟٔ فٟ ِؼشفزٙب لش٠ت ِٕٗ عذاً ألػشف ؽم١مخ ٔفغٟ

 أصذلبئٟ.

أِب أْ اسرت اخز١بسٞ ٌشش٠ه اٌؾ١بح ػٍٝ صٛد هللا ٌٟ فٟ ٌؾظخ ِٓ 

اٌزٞ عّؼزٗ ٘ٛ فشثّب ال ٠ىْٛ ٘زا  -ٝ اٌخطٛسحٙزِٕاٌٍؾظبد، فأِش فٟ 

صٛد هللا. ٌٚىٓ أْ ٠زُ االخز١بس غجمبً ٌشؽٍخ غ٠ٍٛخ ِغ هللا؛ شٙٛس ٚع١ٕٓ... 

 ففٟ ٔٙب٠خ اٌشؽٍخ أص١ش ِزبوذاً أْ ٘زٖ ٟ٘ إسادح هللا.

 

 في معرفة الشخص المناسة ليهللا يساعذني  -2

ػٕذِب أثذأ فٟ ًِء اٌؼّٛد اٌضبٟٔ فٟ ٚسلخ "ِٛاصفبد اإلٔغبْ اٌشئ١غ١خ"، 

ذس ٘زا فٟ ِؾعش اٌشة. إٔٙب خطٛح ِؼمذح عذاً، ٚثٙب رفبص١ً وض١شح، الثذ أْ ٠ؾ

 ٌزٌه اؽزبط ف١ٙب ٌٍّؼٛٔخ اإل١ٌٙخ.

ؽزبط إٌٝ هللا وٟ ال أرؼشض أ -ٚوشبة، ػٕذِب أرؼشف ػٍٝ فزبح ُٚأػغت ثٙب

٘زٖ اٌفزبح ػٍٝ غج١ؼزٙب ٚرٍجظ لٕبػبً. هللا ٠غبػذٟٔ ٌٍخذاع، فشثّب ال رجذٚ 

)ِٓ ٘ٛ اٌشخص ا٢خش(... إٔٗ ٠أخزٟٔ خطٛح خطٛح، فٟ ًِء اٌؼّٛد اٌضبٌش 

 ٠ٚؼ١ذ رشر١ت أ٠ٌٛٚبرٟ.
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ٚاٌغؤاي ٕ٘ب: ٌّبرا ٠ش٠ذ هللا أْ ٠صؾجٕٟ فٟ سؽٍخ اٌجؾش ػٓ اٌشش٠ه؟ ٌّٚبرا 

اعُ اٌشش٠ه؟ ٌإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌغؤاي اٌّضدٚط، دػٛٔب  ٠ؾٕٟ ٠ٚؾذد ٌٟال ٠ش

ِع١ذ ٚلزبً فٟ اٌصالح ٔزخ١ً اٌّٛلف ا٢رٟ: ٠ز٘ت شبة ٌفزبح، ٠ٚمٛي ٌٙب: أ

ألعً ِٛظٛع اٌضٚاط. ٚلذ لبي ٌٟ اٌشة أٔه عزى١ٔٛٓ شش٠ىخ ؽ١برٟ. صؾ١ؼ ال 

رضٚعه!! ثبٌطجغ ع١ىْٛ ٟ أؽجه. ٌىٓ غبػًخ هلل، لشسد أْ أأعزط١غ اٌزصش٠ؼ ثأٔ

 سد اٌفزبح ثبٌشفط، فبٌضٚاط أعبعٗ اٌؾت.

 

ػٍٝ اٌؾت ٚااللزٕبع... ثّشبػشٞ أؽت ٚثؼمٍٟ ألزٕغ.  إْ اٌضٚاط إخز١بس، ٠ُجٕٝ

ٌزٌه، ٠غبػذٟٔ هللا ٚ٘ٛ ٠غ١ش ِؼٟ خطٛح خطٛح فٟ أْ أؽت ٚألزٕغ. صُ 

ْ سغجزٟ فٟ أْ رشبسوٕٟ ؽ١برٟ ١ٌٚظ أأر٘ت إٌٝ فزبرٟ وٟ أػجش ٌٙب ػٓ 

 هللا ٘ٛ اٌزٞ وٍّٕٟ وٟ أرضٚعٙب.

 

إٌعظ ٚاخز١بس  ِغ١شحِٓ اٌجذا٠خ، ٠غبػذٟٔ هللا فٟ سؽٍخ ؽ١برٟ؛ فٟ 

األصذلبء، ٚظجػ إٌفظ. ٚأخ١شاً ٠أرٟ ٚلذ اخز١بس شش٠ه اٌؾ١بح، ف١غبػذٟٔ 

هللا فٟ ًِء ٚسلخ "ِٛاصفبد اإلٔغبْ اٌشئ١غ١خ". أػًّ ٘زٖ اٌٛسلخ ثئلزٕبع 

جً. ٚػٕذئز ٠ّىٕٕٟ ثىً ٚفُٙ ٚؽت ٌّٓ لذ رىْٛ شش٠ىخ ؽ١برٟ فٟ اٌّغزم

عّغ صٛد هللا )ٔؼُ أٚ ال (، ألْ ٕ٘بن ػالِبد وض١شح فٟ اٌطش٠ك عٌٙٛخ أْ أ

 رغبػذٟٔ فٟ ٘زا األِش. 

 

أِب فٟ ؽبٌخ إٔزظبس اٌشة أْ ٠ىٍّٕٟ ٠ٚؾذد ٌٟ شش٠ىخ ِغزمجٍٟ، فمذ رىْٛ 

ِش ِج١ٕبً ػٍٝ ِشبػشٞ ١ٌٚظ أوضش. ٚلذ ٘زٖ لفضح فٟ اٌظالَ.... سثّب ٠ىْٛ األ

ربٟٔ اٌجؼط لبئالً: هللا ٠مٛي ٌه رضٚط ؽذس ٌٟ أٔب شخص١بً لجً اٌضٚاط، أْ أ

)فالٔخ(، إٔٙب خبدِخ ػظ١ّخ... ٚإ٠بن أْ رزضٚط غ١ش٘ب. ألٛي ٌىُ، ٌٛ إٟٔٔ 

 ِٚغزمجٍٟ ؽض٠ٓ. ً ٘زٖ األصٛاد، ٌىبٔذ ػبلجزٟ ع١ئخعّؼذ ِض

 

 السالم الذاخلي -3

فٟ أخش سؽٍخ اخز١بس شش٠ه اٌؾ١بح ِغ هللا رأرٟ اٌطّأ١ٕٔخ.. أرأوذ ِٓ أْ ٘زا 

أر٘ت إ١ٌٙب لبئالً: ٌمذ فىشد، ٚص١ٍذ،  وشبة ٛ شش٠ه ؽ١برٟ. ٌزا،اٌشخص ٘

ف١ّب ٠غت ػٍّٗ فٟ ٘زا األِش. ٚا٢ْ، رأوذد ٚأرّٕٝ أْ  ٚثزٌذ عٙذاً 

ٕٟ سؽٍخ اٌؾ١بح. ٚ٘زا ٠خزٍف ػٓ أْ رز٘ت إ١ٌٙب لبئالً: ػٕذِب وٕذ ١رشبسو

ٖ ٕٟ ؽ١برٟ غٛاي اٌؼّش. إْ ٘ز١أصٍٟ، أشبس هللا ٚلبي ٌٟ إٔه عٛف رشبسو

غ ػ١ٍٙب ظغطبً ثغت اإلدػبء أْ سثّب رعاٌطش٠مخ ال رؾزشَ ؽش٠زٙب ٚػمٍٙب، ثً 

  ٘زٖ ٟ٘ ِش١ئخ هللا.
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 ثانياً: التقذم للخطىتة 

 

 ثذ ِٓ ِشاػبح ا٢رٟ: فزبح، الزمذَ ٌخطجخ ػٕذ اٌ

 .ًوٓ ٚاظؾب 

 .ػذَ اٌضط ثبهلل فٟ اٌّٛظٛع 

 .ٟاؽزشاَ ؽش٠زٙب ٚلشاس٘ب إٌٙبئ 

غ٠ٍٛخ ؽزٝ ٔؼّذ ثبٌغالَ اٌذاخٍٟ ٚاٌطّأ١ٕٔخ ِٓ وشبة، عشد ِغ هللا سؽٍخ 

عٙخ صٚعخ اٌّغزمجً. ػٍٝ ٔفظ اٌّم١بط، الثذ أْ رأخز اٌفزبح فشصزٙب... رفىش 

 الثذ ِٓ اؽزشاَ لشاس٘ب عٛاء أوبْ ٔؼُ أَ ال.أخ١شاً، ٚرصٍٟ ؽزٝ رصً إٌٝ لشاس. ٚ

ٚغش٠مخ اٌزمذَ ٌٍخطجخ ٘بِخ ٌٍغب٠خ، فٕٙبن ِٛظٛػبد اسرجبغ فشٍذ ثغجت األعٍٛة 

 ِغ اٌفزبح. أعٍٛة اٌؾذ٠ش  ٚأأٚ اٌطش٠مخ اٌزٟ رمذَ ثٙب اٌشبة، 

 

 ثالثاً: فترة الخطىتة

 ِٛس اٌّغّٛػ ثٙب فٟ فزشح اٌخطٛثخ، ِٚب ٟ٘ األِٛس غ١ش اٌّغّٛػ ِب ٟ٘ األ

 ثٙب؟

 ح اٌخطٛثخ ػٍٝ أعبط أٔٙب فزشح ٌٍؾصٛي ػٍٝ ٠ٕظش اٌىض١ش ِٓ إٌبط إٌٝ فزش

ٓ ٘زٖ اٌفزشح ٚال ٠مِْٛٛ ... اٌخ. ٌزٌه ال ٠غزف١ذ اٌىض١ش٠ٓ ِشمخ ٚرغ١ٙض٘ب

 ثّب ٘ٛ ِطٍٛة ُِٕٙ. 

٘زٖ ِخ ٔشاػ١ٙب ٚٔؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب فٟ ِٛس ٘بفٟ اٌغطٛس اٌزب١ٌخ ٔعغ صالصخ أ

 اٌفزشح:

ػ١ٍٗ )ِؼ١ٓ ٔظ١شٖ(؛ فزشح اٌخطٛثخ ٟ٘ اخزجبس ػٍّٟ إلوزشبف ِب ُٔطٍك  -1

ثّؼٕٝ إٌٝ أٞ ِذٜ ٔغزط١غ أْ ٔفىش ِؼبً أٚ ٔشبسن أٚ ٔصٍٟ أٚ ٔؾٍُ 

 ٌٍّغزمجً ِؼبً.

 

ٟ٘ فزشح ٌٛظغ األعبعبد )اٌّجبدا اٌّشزشوخ( اٌزٟ عٛف ٔجٕٟ ػ١ٍٙب  -2

ِب ٟ٘ األؽالَ اٌزٟ ٔغؼٝ  -صٚاعٕب. ِب ٟ٘ اٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِؼبً 

  .شٜ اٌزٟ عٛف ٔزجٕب٘ب... اٌخِب ٟ٘ اٌم١ُ اٌىج -ٌزؾم١مٙب ِؼبً 

 عٟ أٚلبربً وض١شح فٟ اٌصالح ِؼبً.مْٔ أ  -خالي ٘زٖ اٌفزشح -ِٚٓ اٌعشٚسٞ
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ٚفزشح اٌخطٛثخ ٟ٘ فزشح ِز١ّضح ٌٓ رزىشس. ٟٚ٘ ِضً وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً 

اٌؾ١بح ال رزىشس. ففزشح اٌؼضٚث١خ ٌٓ رزىشس، فال رزعب٠ك إْ غبٌذ. ٚاٌفزشح األٌٚٝ 

غبة غفً ٌٓ رزىشس... ٚ٘ىزا. ٌزٌه ٠غت اال٘زّبَ ثؼًّ وً ِٓ اٌضٚاط لجً إٔ

 ِب ٘ٛ ظشٚسٞ فٟ وً فزشح ِٓ فزشاد اٌؾ١بح.

 

 ظشٚسح ٚظغ ؽذٚد ث١ٓ اٌخط١ج١ٓ -3

 ٝٚاٌّمصٛد ؽذٚد ٌٍؼاللبد اٌغٕغ١خ، ِضً ؽذٚد اٌٍّغبد. ال ٠غت أْ ٠ٕغ

ّب شثّب ال ٠ىّال اٌّشٛاس إٌٝ اٌضٚاط... سثف ،ج١ٓ أّٔٙب ٌُ ٠زضٚعب ثؼذ١اٌخط

 رفشً اٌخطٛثخ.

صٚاط. ٚ٘زا ١ٌظ صؾ١ؾبً، فخط١جزٟ ١ٌغذ ٟ٘  ٕ٘بن ِٓ ٠ؼزجش اٌخطٛثخ شجٗ

صٚعزٟ. ٕ٘بن ؽذٚد ٚخطٛغ ال ٠غت أْ أرؼذا٘ب، فخط١جزٟ ١ٌغذ ٍِه ٌٟ 

 وّب إٟٔٔ ٌغذ ٍِىبً ٌٙب.

فٟ رٍه اٌفزشح ٟ٘ صٔب. ٚفٟ ؽبٌخ ؽذٚس رٌه، ٠زُ ٌزٌه، أٞ ػاللخ عٕغ١خ 

فجذالً ِٓ أْ ٠عؼب  -١ٓاٌشأط ِٚىغٛس٠ٓ ِٚشٛ٘اٌضٚاط ٚاٌطشف١ٓ ِٕىغٟ 

 فزشح اٌخطٛثخ، ٘ذِٛا اٌجٕبء.األعبط فٟ 

(. ٠غت 1: 3)عب" ِلُكلِّ َشْيٍء َزَماٌن، َوِلُكلِّ أَْمٍر ََتَْت السََّماَواِت َوْقتٌ ٠مٛي اٌىزبة: " 

ػًّ وً شٟء فٟ ٚلزٗ ِٚىبٔٗ، ؽزٝ ٠ّىٕٕٟ اإلعزّزبع ثٗ. اٌخطٛثخ ٌٙب 

لٛا١ٔٓ ٚؽذٚد رخزٍف ػٓ لٛا١ٔٓ ٚؽذٚد اٌضٚاط. إٔٙب رشجخ ؽذٚد ٚلٛا١ٔٓ 

 اٌصذالخ أٚ اٌؼاللخ اٌؼبغف١خ. 


