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مةمقلى

عنالبحثهمومعليهمفخفف،لدينهبالهدايةالمسلمينعلىمندتهالحمد

ضالةلأحكامالتجريبمؤونةمنوأعفاهم،والتقدمالرقىإلىخطاهميقومنظام

.والهلاكالخسرانإلىتقودفاسلة

خلقا،لهفكانت،ربهرسالةتمثلالذى،الخاتمالرسولعلىوالسلاموالصلاة

اللهوذكرالآخرواليوماللهيرجوكانلمن،حسنةوأسوة،عمليأتطبيقالهاوكان

.كثيرأ

الدين،يومإلىبإحسانتبعهمومن!محمدأصحابعناللهورضى

النظامقدرةكلهللعالموكشفوا،الأمانةفحملوا،ورسولهللهاستجابواالذين

بواجبه،كلالتزمماإذا،وللمجتمعوللأسرةللفردالسعادةتحقيقعلىالإلهى

.......نهىوفيماأمرفيمااللهوأطاع

بعكأما

اليهداعيةبغيرهمبشرة،العربىالإسلامىللتراثمعاديةتياراتسلكتلقد

العمليةالإرتكازونقطة،التراثهذافىالطعنفىمتعددةمسالك،سبيلبكل

مجالاالشريعةهذهكانتثمومن،الإسلاميةالشريعةهى-رأىفيما-فيه

الإسلاميةالعربيةالبيئةقطعاستهدفتالتىوالتجهيلوالتلفيقالتشويهلمحاولات

نظاموكان.المتتاليةالطعنموجاتمواجهةفىبهتستمسكالذىتراثهاعن

هذاأنباعتبار،والتجهيلالتشويهومحاولاتالطعنلتلقىمجالأكبرسرةالأ

التطبيقحيثمنالإسلاميةالشريعةإليهألجئتالذىالأخيرالحصنهوالنظام

فىتشريعهيستمدالعموموجهعلىالأسرةنظاميزالفما،المجتمعفىالعملى

قطتتوقفولم،الإسلاميةالشريعةمن(عامة)بصفةالعربيةوالبلادمصر

منبراقةأسماءتحت،الأخيرالحصنلتشويهللإسلامالمعاديةالتياراتمحاولات

ألويةتحتالمنطويةالث!عاراتمنبذلكيتصلوما،والمساواة،والحرية،العدالة

منذلكغيرأو،المدنيةوالحضارةالرقىأووالإنسانيةبألعلمانيةيدعىما

الجذبمنقدرأكبرتحتوىأنعلىأصحابهايحرصالتىاللفظيةالمبتكرات

ء
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مختلففى-الإسلاميةالفكرةتصدىمنلابدكانثمومنوالإستهواءوالبريق

،الإسلامطرقمنهذافليس،بألإنفعالولابالشتملاالمحاولاتلهذه-دراساتها

نأعلى،وموعظةوحكمةأحسنهىبالتىجدالمنبهتعالىاللهأمربماولكن

الإحصائياتعنالإمكانقدريصدركما،العقلى"النظرعنكلهذلكيصدر

.والمقارنات

راسخةلتبقىلهاالضروريةعناصرهاوبينالقوانينبينالمقارنةللدراسةكانولما

هذهذكرعلىحرصت؟تشريمكلقيمةبيانفىوافروحظعظيمسأن،ثابتة

الشريعةفىجاءماذكرتثم،واهتمامهمعنايتهمالدارسونمنحهاالتىالعناصر

الإسلاميةالشريعةبهتمتعتماوجلاءوضوحفىوأبنت،بهاخاصاالإسلامية

استمالفى،والإمتراءللريبمجالايدعلاوجهعلىوقوتهاالعناصرهذهمن

ذلكتموقد،وصلاحيتهلاستقرارهاللازمةالمقوماتكلعلىالإسلامىالتشريم

غيرهادونالنظرياتمننظريةصلاحيةعلىالمقنعةوالبراهينالأدلةأقمتأنبعد

لم"الإسلامفىالطلاقنظام"فمثلأ،بهاللأخذتثمجيعاالأممنأمةأيةفى

الأخذإلىأخيرااتجهتثم،الأوقاتمنوقتاقوانينهافىالأمبعضبهتعترف

.حوالوالأالظروفتأثيرتحتبه

وأماجفاءفيذهعثالرئدفأمما)،صوابها"الأصلحبقاء9نظريةأئبتتوهكذا

.!و)1(الأرضفيفيمكثالثاسينفعما

هىماالأسرةبأنالشديدإيمانىالموضوعهذافىالكتابةإلىدعانىوقد

هذالبناتإلاالأسراتوما،المجتمعوهوالشامخالصرحهذابناءفىلبنةإلا

المجتمعيكون،وانحلالهاضعفهاأو،وصلابتهااللبناتقوةوبمقدار،البناء

المجتمعيجعلوالطلاقللزواجنظامالأمةفىصلحمافإذا،غرارهاعلى

للمجتمعاستكملتفقد،الطلاقأوالزوأجحالفىيتزعزعلاثأبتاراسخا

المجتمعيصلحفقد،والإستقرارالثباتفىبجذورهأالضاربةالحيةعناصره

.بالطلاقأحيانايصلحكمابالزواج

أمرفىيقولمحمدأرأيتما":الأعرابىفعال؟!بمحمدأمنتلماذا:أعرابياسالرجلاانوردولهذا،

."افعليقولوالعقلتفعللاامرفىيقولمحمدارأيتوما،تفعللايقولوالعقلافعل

.)17(الآية:الرعدصورة1()
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النحوعلىوالإسلاموالنصرانيةاليهوديةفىالأسرةلنظامدراستىجاءتوقد

-:التالى

علىويشتمل،والإسلاموالنصرانيةاليهوديةفىالزواجنظام:الأولالباب

.فصولعدة

علىويشعمل،والإسلاموالنصرانيةاليهوديةفىالطلاقنظام:الثانىالباب

.فصولعدة

علىويشتمل،والإسلاموالنصرانيةاليهوديةفىالميراثنظام:الثالثالباب

.فصولعدة

خيرايكنفإن،رأيهفيهايرىالقارىءيدىبينالدراسةهىفهذه،وبعد

اللةاستأثروقد،أمورهمكلفىللبشرملازمفالتقصيرلاوإن،اللهتوفيقفمن

تعدملمالدراسةهذهأنهوهناأقررهأنأحبماأنبيدبالكمالوحدهتعالى

جمعفىالمتتابمالمضنىالجهدتعدملمكما،والعملوالقولالنيةفىالإخلاص

منهاالقصدكانوقد،الممكنالجهدبأقصىفيهاالأمروتقرير،وتبويبها،مادتها

الله.ويرضىالناسينفعمماتكونأندائما

عليهباللهإلآتوفيقيوهااستطدتماالإصلاجإلأأريدإن!ابتغيتماذلك

.)1(*!وأنيبوإليهتوكلت

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

طهحمدصابرأ

.)88(الأية:هودسورة(1)
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تههيلى

333لألحوو3ء!!!!+:.*زر)!ء3/.لحو:!ل!ي!!-ج!

اللغة4فىالنطاممفهـوم4أوكأ

ماخوذةوهى"نطم"الثلاثىللفعلمصدرالعربيةاللغةفى"نظام"كلمةإن

معجمصاحبيقول،والتنسيقوالترتيبوالضموالجمعالتا"ليفبمعنىالنظممن

:تقول،وتكعيفهسىءتاثيفعلىيدلأصلهو"نظم"مادةفىاللغةمقاييس

وضمالتا"ليف!النظم:المحيطالقاموسصاحبويقول،وغيرهالشعرنظمت

فىجمعه:اللؤلؤنظم:الصحاحمختارصاحبويقول،سىء"إلىالشىء

اللؤلؤ.بهينظمالذىالخيطهووالنظام،السلك

ونظمه،،ونظاما،ينظمهنظمه،التاليف،النظم:العربلسانفىوجاء

ونظم.،وأنظمة،أناظيم:والجمع،وتنظمفانتطم

ولامتعلقولاهدفلهليسأىنظاملأمرهموليس،والسيرةالهدية:والنظام

.)1(عادةأىواحدنظامعلىومازال....استقامة

معانىالعربيةاللغةفىتفيدومشتقاتها"نظام9مادةأنيتضحهذاومن

بعضهاوضمجمعهاتمعدةجزيئاتمنالمولفالشىءفىجميعاتلتقىمتعددة

.وغرضبهدفمنعلقاالشىءهذايكونأنولابد،واسئقاةوترابطترتيبفىبعضإلى

الحسيةالماديةالأمورعلىيطلقاللغةفى"النطام"مدلولأنأيضايتضحكما

فىالإنسانبحياةيتعلقماكلليشملأيضانطاقهيتسعكما،المعنويةوالأمور

مماذلكوغيروالتزاوروالراحةالعملأوقاتتنظيممثلوذلكالمكانوفىالزمان

.بالأزمانيتعلق

الأرضشقوتنظيم،والصناعاتالأعماللختلفأوللسكنالبناءتنظيمومثل

.)2(بالأماكنيتعلقمماذلكوغيرالمياهمصاديفأوللزراعة

،"444/هبراللغةمقاييىمعجم1() 4 1f،الصحاحمختار،4/181برأبادىللفيروز-المحيطالقاموس

نظم.دة_.ff?6/9%العربلسأن،296

/-الاسلامفىالمالىوالنظام،4صواخرين،عزيزالغفارعبدد/الإسلاميةوالثقافةالنظمفىدراسات)2(

.هصالقطجوده
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حولماكلعلىتطلقاللغةفىنطامكلمةلمدلوإن:أقولأنأستطيعوبهذا

.أزمانمنفيهيعيشوما،أشياءمنالإنسان

4الإصطلاحفىالنظامتعريف4ثانيا

إلىيؤدىالذىالأمر،متباينةونزعاتهم،مختلفةالناسطبيعةأنالمعلوممن

أساسىومبدأالجميعبهيلتزمعامقانونهناكيكنلمماوالتصادمالتعارض

القوانينهذه......واختلافاتهممنازعاتهمإليهايردونعامةوقاعدةيحترمونه

النظم.مصطلحالباحثونعليهايطلقماهىوالمبادىءوالقواعدالعامة

القوانينمجموعةعلىتطلقالعاممفهومهافىالنظمأنيتضحهذاومن

صاحب"قالهماذلكيؤكد،دولةأيةفىالحياةعليهاتقومالتىوالتقاليدوالمبادىء

أوضاعمنالمجتمععليهاصطلحماهىالنظمأن"الإسلاميةالثقافةفىلمحات

وخضوعا،بهاإلتزاماحياتهمشئونشتىفى،علائقمنالأفراديسودمالتنظيم

.)1(لها

خاصبوجهالإسلامىمفهومهاعنأما،عامبوجهالنظممفهومعنهذا

عقيدة-الإسلامفىتعالىاللهشرعهاالتىوالقواعدالمبادىءمجموعة:فهى

فىالحياةشئونوتنظيم،منهاجهوفقرضالأفىواقعلإقامة-وخلقاوشريعة

.والآخرةالدنيافىالناسسعادةتحقيقأجلمنالمجالاتكافة

واصطلاحا4لغةاكأسرةمفهومة4ثالثأ

وورد،)2(دنونالأالرهط:الرجلومن،الحصينةالدرعهى4اللغةفىا!سرة

المادةوأصل،بهم)3(يتقوىنهلأ،رهطه:"الرجلأسرة"الصحاحمختارفى

نحن):تعالىقال،بالأسارأوثقإذاالرجلأسرومنه"والشدالضم"يعبىفيه

وتوثيق،ببعضبعضهاعظامهموصلشددناأى!)4(أسرهموشددناخلقناهم

.()بالأعصابمفاصلهم

.بتصرف22صعودةعمر-الإصلاميةالثقافةفىلمحات1()

.1/364%المحيطالقاموس)2(

.16صالصحاحمختار)3(

.28الآية:الانانسورة)4(

.1/27برالعربيةاللغةمجمع-الكريمالقرأنألفا!معجم5()

!
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بأسرته.الوثيقةالشخصصلةمعنىاللغويةالمادةتتضمنهناومن

قبلالإنسانتشملالتىالأحكامبهفيراد:الإصطلاحفىالأسرةنظامأما

ضماناالصألحةالزوجةلاختيأرالزوجبتوجيهيكونوذلك،الحياةفىظهوره

التىالأحكامبهيرأدكما،الأمهاتبطونفىالأجنةورعاية،الذريةلصلاحية

...عمرهمراحلمختلفعلىفيهاووجودهالحياةإلىخروجهبعدالإنسانتشمل

والطلاقالزواجوأحكام،الطفولةمرحلةفىوالحضانةالرضاعةأحكاممثلمن

كما،والكهولةالكبرمرحلةفىوالإحسانالبروأحكام،المذكورةالمرحلهيلىفيما

أحكاممثلمن،ومفارقتهاالحياةمنخروجهبعدالإنسانتشملأحكامأهناكأن

والوصية.الإرث

بينوالميراثوالطلاقالزواجنظامعلىمقصوراسيكونهناوحديثى

دراسةفىفسمكونخرىالأالنظمبقيةأما،والإسلاموالنصرانيةاليهودية

.-وجلعز-اللهبمشيئةتالية

مملافي!

أ
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--!حثح!ثي*ء*ح!ص--!--*كو!!لأ-لا-2!صهـ-**-3!غ!أ؟د!حىآجمو-.،!ور؟عصكاكلسصءشثىا!مى-!-ط!-.لححم!ىص!"س*بم+!!

،!أ!ا!س!لم!براييهؤؤية!إيثيرفيةالزواجثظالم

الرجلبينوالإجتماعالزواجوجدالأرضعلىالبشرىالنوعوجدمنذ4مدخل

اللهلسنتتجدفلن)اللةسنمنفهى،السننهذهعنأمةتشذلا،والمرأة

جعلقدتعالىاللهأنعلىوضوحفىيدلللتاريخالدينىوالتفسير،!)1(تبديلا

تعالىقولهنقرأحيث-السلامعليه-البشرأبىادمأياممنمشروعةصلةالزواج

عنأيضاالكريمالقرانيحدثناثم!)2(الجئةوزوجكأنتاسعكنآدمياوقبا)

وغير،أنبياءالبشرمنوغيرهمفرعونوامرأة،إبرهيموامرأة،لوطوامرأةنوحامرأة

.العصور)3(أقدممنذأنبياء

أقدمفىعليهاعثرالتىوالآثارالنصوصتؤيدهالذىالحقهووهذا

أقدمفىهوثم،الفرعونيةالحضاراتفىقائمنظامفالزواج،الحضارات

غيرهماوفى،الميلادقبلسنةألفىإلىترجعالتىالهندوكيةالديانةنصوص

.الحضاراتأقدممن

صلةيعنىعاممفهومهوإنماالدياناتهذهفىالزواجمفهوممننقصدهوالذى

هذهكانتماأيا،المجتمعمنوباثارهابهامعترفاديانةكلقوانينبحسبمشروعة

ثلاثةمنمكوناسيكون،البابهذافىوحديثى،والنظموالأعرافالقوانين

:فصول

اليهودية.فىالزواجنظأم:الأولالفصل

النصرانية.فىالزواجنظام:الثانىالفصل

.الإسلامفىالزواجنطام:العالثالفصل

.()43الآية:فاطرسورة(1)

.)35(الآية:البقرةسورة)2(

.)92(الآية:الذارياتسورة،01،11الآية:التحريمسورةفىثأنهنالآياتوردتوقد)3(

ءج!
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+-01،ول
أءيةليهوفىالز!%ا!ال!/5

!س،سئ!.؟؟!!!ممأ*.س!لأكأط!-كا

،المقدسالسردرجةإلىيرفعوهلمأنهمإلابالزواجاليهوداهتماممنبالرغمإنه

المادةبذلكتفيدكماوسهودووثيقةبمهروامرأةرجلبينعقد:الربانيينعندفهو

؟وقبولووثيقةبمهريتمعقدفهو:القرائينعندأما،سمعونبنلحاى56

-:كالتالىوهىأمورعدةيتضمناليهوديةفىالزواجعنوحديثى

4للزواجاليهـودنطرة4أولا

أولإنهبل،دينياواجباوجعلتهالزواجعلىأكدتقداليهوديةالشريعةان

إنمايتزوجلاالذىإن:التلمودفىجاءفقد،للإنساناللهوجههأالتىالمطالب

الكلمة؟بمعنىرجلاليسالعازبوإن،مالبلا،بركةبلا،بهجةبلايعيش

وكذلك،الإنسانباسموسماهم،وباركهموأنثىذكرأخلقهمإنه:يقولاللهلأن

إسرائيلىكلعلىفرضالزواجأنشمعونابنمجموعةمنا6/المادةفىجاء

لإطفاءسبيلالزواجعدملأن؟القتلجريمةعنتقللاجريمةيرتكبالأعزبوأن

.1()اللهنور

زوج)المشناةفىوردفقد،مبكرسنفىبالزواجاليهوديهالشريعةوتوصى

نظرةكذلكإليهتنظركما،،(رقبتهمعلىتزاللايديككانتولوأولادك

وما"تطهير"بمعنى)كيروسين(العبرىباللفظالتلمودفىعادةيوصفإذ،مثالية

للمعبد.يهديهاكانلوكماللدنيازوجتهيخرجالزوجلأنإلاذلك

وردفقد،الشخصميلادقبلمنالسماءفىيتقررالزواجأناليهودويعتقد

بنتسيتزوجأنهالسماءفىيعلنيومابأربعينالطفلميلادقبلإنه":المشناةفى

.")2(فلان

فيقول،الحديثالإسرائيلىالفقهفىصدىللزواجالنظرةهذهتركتوقد

الدمبإراقةيأثمإنماالزواجعنيمتنعمنأنتعتبراليهوديةالمجموعهأنالبعض

.م1291سنة7صللاسرائييينالخصيةالأحوالفىالشرعيةالأحكامكتاب-شمعونبنحاى.م1()

رعايتك.تحتلايزالونكانواولوأى*

:Gohen(A)..215-214صكوهين-اثمناةنصوص)2( La talmud
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إسرائيل،عنالإبتعادعلىالإلهيةالحضرةوإرغام،الربصورةمنوالإنتقاص

الفقهفىوالجنائىالمدنىالتشريعلموادترجمتهفى"بولىدىجانافيذكر

يبقونالذينوأن،يتزوجأنعليهيجبيهودىكلأن)393(المادةفىاليهودى

للتلمودطبقافإنهلذلك،إسرائيلشعبهعنالفهيتخلىأنفىيتسببونعزابا

حتىزواجدونيعيشالذىلأن؟الزواجعلىالشخصإكراهالسلطات)تستطيح

.()1(الربمنملعونايكونالعشرينسن

فهم،المكابينأوالمقابينطائفةسوىاليهودمنللزواجالنظرةهذهعنيشذولم

علىيوثرلمهذافقههمأنغير،فيهوزهدواالزواجشأنمنحقرواالذينوحدهم

.اليهود

واستمرارالإنجابهوالزواجمنالعلةأنإلىتشيراليهوديةالشريعةأنكما

ذكراخلقه...صورتهعلىالإنسانالله"فخلق)التكوينسفرفىفجاءالنسل

وفى.01)2(00واخضعوهاالأرضواملأواوأكثروااثمروالهموقال...وأنثى

الزيتونغرسمثلوبنوكبيتكجوانبفىمثمرةكرمهمثلامرأتك"المزاميرسفر

.(")3(مائدتكحول

اختيارالزوجة44ثانيأ

إعالةيستطيعحتىالزواجعلىالإقدامبعدمالرجلاليهوديةالشريعةتوصى

ذلكبعدثم،الكرمةيز)غذلكبعدثم،بيتهببناءأولايبدأأنوذلك،المرأة

منامرأةيتزوجمنأنه"وردفقد،لهالمأالمرأةاختياربشدةتدينأنهاكما،يتزوج

التلموديوصىكما((الفضيحةلهيسببونأولادمنهالهيكونسوفثروتهاأجل

وكذلك،رؤيتهابعدإلازواجهاعلىالإقداموعدم،المرأةاختيارفىبالتدقيق

تحسنعلىحرصاوذلك،والحجمالسنفىوالمرأةالرجلبينالتناسبضرورة

تدعولا،عمركمستوىفىهىممنفتزوجاذهب:التلمودفيقول،النسل

للفتاةبالنسبةالزواجلسنالأدنىالحدالتلمودحددوقد9بيتكتدخلالمتاعب

.ربيعا"عثحربثلاثةوللفتى،عاماعشرباثنى

.9791سنةالعربىالفكردار63صسرورسكرىمحمدد/-والمسيحيةاليهوديةالراءفىالزواجنظام1()

.27ف/\صحالتكوينسفر)2(

.3ف12مزمور(3)
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إلىبالنظرالجسمانيةالصفاتبعضالمرأةفىتتوافربأنالتلمودينصعحوكنلك

بطويلةيقترنأنينبغىلافالطويل"النشىءفىأثرهلنلكيكونكىالرجلصفات

يولدلئلاقصيرةفتاةمنيتزوجأنيجبلاوالقصير،هزيلونأولادلهيولدلئلاالقامة

ولا،باهتينالأولاديصبحلئلابشقراءيتزوجلاالملامحأشقروكذلك،أقزامله

بأن-أيضاالزوجالتلمودوينصح،...اللونأسودالمولوديولدلئلابسمراءالأسمر

.)1(الجهالةإلاتلدلنالجاهلةالمرأةلأن؟عاقلانسلاينجبلكىعاقلةبفتاةيتزوج

مستواهنفسمنامرأةيختاربألاالرجلاليهوديةالشريعةتوصىوأخيرا

ممنتزوجإذالأنه!امرأتهاختيارعنددرجةينزلأنالأفضلوإنما،الإجتماعى

.)2(أقاربهاجانبومنجانبهامنللاحتقارنفسهعرض،مرتبةصنهأعلىهى

4(لخطبة)االزواجمقدمات4ثالثأ

الوقتفىالنظامبهذايقصدعمايختلفمفهوماللخطبةالقديمالعهديعطى

هىوإنما،المستقبلفىالزواجبإبراملازمغيروعدمجردليستفهى،الحاضر

،الزواجمراحلمنمرحلةأخرىبعبارةأو:النهائىالإرتباطسبيلفىخطوة

منكثيرفىالزوجةمعاملة،القديمالعهدأسفاربموجبالخطيبةعوملتولذلك

الخاطبتوفىوإذا،طلاقإلىانفصالهافىتحتاجالخطيبينبينفالرابطة،الأمور

لمجردالخطيبةتعاملكما،"زوجهاعنهاالمتوفىعدةتعتدأنخطيبتهعلىكان

زانية،تعتبرفإنهاوإلا،الجنسىالإحتباسحيثمنالزوجةمعاملة،الخطبة

ونصوص،)3(الموتحتىبالحجارةالرجموهو،الزانيةالزوجةحدعليهاويطبق

معاملةوتعامل،للمخطوبةالنظرةهذهبمثلخرىالأهىتوحىمجملهافىالتلمود

الذكر.سابقةالمسائلكلفىالزوجة

العكس-على-الخطبةتقربالنصوصمنبعضبالتلمودوردتقدأنهغير

من،الزواجبإبراملازمغيروعدأباعتبارهاالحاضرالوقتفىالمعروفمفهومهامن

المدةفواتقبلحتى،بآخرتزوجتإذاالخطوةالمرأةأنمنوردماالنصوصهذه

.صحيحا)4(الأخيرزواجهااعتبر،خطيبهاهنفيهاالزواجإتمامعلىالمتفق

.تصرف36ص-زكىعزت-الأديانمختلففىالجنسيةالآداب1()

أسهر.ثلاثةوهى".بعدهاوما31هصكوهين)2(

27-تyy/اصحاح"التثنية)سفرالحقلفىلاالمدينةفىحدثقدالزنىيكونأنث!ريطةولكن)3( Yr.

.م6691سنة،24.ص-الأسيوطىثروت-د/والدينالإقصادبينالأسرةنظام)4(
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منهوالغرضالنطامهذاومفهومتتفقلاللخطبةالقديمالعهدنظرةأنوبديهى

الأمر،بالزواجالنهائىالإرتباطقبلوالإختبارللتعارفضروريةمرحلةباعتبأره

يتحللأنطرفيهمنلأى،ملزمغيراتفاقأبحسبانهأللخطبةالنظريستوجبالذى

.المنفردةبإرادتهوقتأىفىمنه

التلمودمنالأخيرةالنصوصتلكاليهودأحباريتلقفأنغريبأيكنلملذلك

منه،والغرضالنظامهذاوطبيعةيتفقبما،للخطبةالقديمالعهدمفهومليطوروا

.الحاضر)1(الوقتفىالربانيينمذهبهوالمتطورالمفهومهذا

فيهاويشترط،المستقبلفىالزواجإبرامعلىاتفاقهىفالخطبةهذاوعلى

معيباالرضاهذايكونألاويجب،سرعاالخاطبينبينوقبولبإيجابويتمالرضا

.الزواجيمنعماحالطرفينبينيكونألايجبكما،الحالبطبيعة

أنثىأوذكراأكانسواءخطبتهصحتالرشدبلغقدالخاطبينمنكلكانوإذا

أما،بتوكيلإلاأحدعنهينوبأنيجوزولا،يدهفىأمرهكانخاطباكانفإذا

ينوبوالدهاأنالعادةجرتولكن،كذلكيدهافىأمرهافإنالراشدةالخطوبة

عنهاتنوباليتيمةأنأيضاالعادةجرتكما،بقبولهاالخطبهكانتمتىعنها

.أقاربها)2(أحدأوإخوتهاأحدأووالدتها

الارتباطيتمأنيجبالذىالأجلأخرىبعبارةأو،الخطبةمدةعنأما

علىبالنصاكتفتالتىشمعونابنمجموعهتحددهفلم،خلالهبالزواجالنهائى

منبعضأهناكأنغير،مسمىأجلفىسرعاببعضهمأيتزوجاالخطيبينأن

بالنسبةيوماوثلاثين،للبكرسنةبأنهالأجلهذاحددتقدالتلمودنصوص

تتمكنحتىالطويلةالمدةهذهتلزمهاالبكرأنمنأساسعلىوذلك،)3(للأرملة

.المدةهذهمثلإلىحاجةفىالأرملةتكونلابينما،حاجاتهاإعدادمن

إعدادفترةمجردليستالخطبةلأن؟غريباالواقعفىالتأسيسهذاأنويبدو

يجعلالذىالأمر،الخطيبينبينللاختبارلازمةفترةهىوإنما،الزواجحاجيات

هذهمنتجعلللخطبةنظرتهمفإن،القديمالعهدبتعاليميتمسكالذىالمحافظالاتجاهيمثلونفهمالقراءونأما1()

طقوصهبإجراءالزواج)تمامبعدلماترجأالتىالجنسيةالخألطةيحللاأنهالأمرفىماكل،تقريبأزواجاالأخيرة

.75(صاليهوديةالراخفىالزواج)نظامالدينيةومراسمه

.1291سنةابر4،2مادةشمعونبنحاى.مللإسرائييينالخصيةالأحوالفىالرعيةالأحكام)2(

(r)صابق.مرجع238ص-والدينالإقتصادبينالأ!رةنظام

يمثحلاص،كثك!
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لزوماأكثريكنلمإن،للبكرلزومهللأرملةاعتقادنافىلازممدتهاطولمن

للعيشمعهااصطحابهمتنوىأولادمعهاكانلوكما،الأحيانبعضفىللأولى

الجديد.الزو!كنففى

لخطبة،افسخعلىتترتباكأثارالتى

أحدهما،بوفاةأو،الإثنينبإرادةالخطبةفسخاليهوديةالشريعةأجازت

أحدهما.بإرادةأو

المادةأجازتهوقد،مث!اكلثمة-بداهة-يثيرفلابالإتفاقانتهائهاأمرأما

بإرادةالخطبةفسخيصح"بأنهقضتحينسمعونابنمجموعةمن5/

اثارهنظمتوقد،طبيعىأمرالخطيبينأحدبوفاةانتهاءهاأنكما،"الإثنين

الخاطبينأحدتوفىإذابأنهقضتالتىالمجموعةنفسمن51/المادةفى

بالإرادةبإنهائهاأحدهماقامإذاأما،الهداياوردت،غرامةولاالخطبةبطلت

يتفقالتىوهى،الضروريةالغرامةبدفعفيلزمعنهاالعدولطريقعنالمنفردة

الخطبةعنيعدلمنبهاويلتزمالعقدفىوتدون،الخطبةتوثيقعندعليها

إلا،فقدهإذاقيمتهدفعأوإليهالمهدىردعليهيجبكما،المتعاقدينمن

فردهأ،بالاستعمالطبعايتلفمماأوالمستهلكاتمنالهديةكانتإذا

.)1(واجبغيرقيمتهاتعويضأو

الاتى.لىوذلكولهلعدمبررهناككانإذاتسقطوقد

الآخر.بهيعلميكنلمعيبالخاطبينبأحدظهرإذا-أ

الخطبة.بعدالخاطبينلأحدمعدمرضأوجنونحدثأوعيبطرأإذا-ب

الفاحشة.ارتكابالعاثلتينإحدىعلىشرعاثبتإذا-بر

اخر.مذهباأو،أخرىديانةالعاثلتينلأحدقريباعتنقإذا-د

.أسرفأوالخاطبسلوكأساءإذاهـ-

التكسب.عديمالخاطبأناتضحإذا-و

.)2(زوجانلهاماتالخطوبةأنالخاطبعلمإذا-س

.8،14مادة،سمعونبنحاىمجموعة1()

.9/مادة-شمعونبنحاى-الرعيهالأحكام)2(
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علىيقوم-واضحهوكما-منهابعضاأنيعضحالمبرراتهذهإلىوبالنظر

إسرافعنالاخربعضهايكشفكما،فيهاالخطيبينلإرادةدخللااعتبارات

كما،الأمور)1(بعضمنالتشاؤمإلىميلهموفى،الدينىالتعصبفىاليهود

غالباالتىالظاهرةالأمورمنمعظمهاالماليةللغرامةالمسقطةالعيوبتلكأنيلاحظ

الإرتباطعلىمنهماكليقدمأنقبلوالخطوبةالخاطبمنلكلمعروفةتكونما

الخطبة.بواسطةبالآخر

عدممثلللغرامةمسقطةكأسبابعليهاينصلموالتىالخفيةالعيوبأما

لاالتىالهامةالأمورمنذلكإلىوماالنفسىالإرتياحوعدمالطباعفىالتوافق

ليستفهىهذأوعلى،عليهامنصوصغيرفإنها،بدونهاالزوجيةالحياةتستقيم

تلكأنبالملاحظةجديرهوومماالخطبةعنالعدولعندالماليةللغرامةمسقطة

اللذينالمقيتةوالعنصريةالبغيضالتعصبعلىيدلماقيهاإليهااثمارالعيوب

نأللخاطبكانمذهبالخاطبينأحدقريبغيرإذاأنهحتىاليهودبهمايتصف

متعجباأمامهالمرءيقفالأمروهذا،ومبررأحجةالتغييرذلكمتخذاالخطبةيف!خ

.)2(الدينيساوىاليهودعندفالمذهبالتعصبذلكفرطمن

)للزواجالموضوعيةالشروط4رابعأ

شكلى،والآخر،موضوعىبعضها،الشروطمنالعديدلانعقادهالزواجيستلزم

الحياةفىالأهميةالبالغالنظامهذاعلىالخصوصيةلإضفاءمجتمعةتتضافر

الأمرولىوموافقة،بالزواجالرضاضرورةحولالشروطهذهوتدور،الإجتماعية

.(الدينى)الشكلالزواجمراسيم،المهر،المواخمنعليهالمقدمينوخلو

بينالتراضىوجودضرورةعلىالقديمالعهدينصلمابمالزواجالرضااأولا

هواليهودىالأبوكان،وأولادهبناتهمصيريملكالذىهوالأبلأنالطرفين

بمحضوأبنائهبناتهويزوجفيطاعيأمرالقانونهىوإرادتهالبيتداخلالمطلقالسيد

يتراءىلمنزوجةبهايدفعأو،الثمنيعرضلمنابنتهيبيعأنيستطيعبل،إرأدته

أمةابنتهالرجلباعوإذا":فيقولذلكعلىالخروجسفروينص(الرجالمنله

المسلمينصغيرللمصريينالضخصيةالأحوالكتابهفىرضاتوفيقحمند/المبرراتهذهبنقدقامولقد)1(

للطوائفالشخصيهةالأحوالكابهمافىحشبقطروألفى،نمرمحمودمحمدوأيضا،6791سنةأط)95

.5791سنةاط915صالمصريينمنالإ!لاميةغير

1/?!سعلانالميععبدمحمودد/:والإسلامالمسيحيةبينالأسرةنظام)2( 6. % - r8391سنة.

3!!كبربم!"ج
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خطبهاالذىسيدهاعينفىقبحتإنالعبيديخرجكماتخريلا
أحيانايؤخذكان،بالبيعالزواجوهوالزواجمنالنوعهذاومع،ا("لنفسه

ومن،وأهلهاوالبنتالرجلبينبالإتفاقالزواجويتم،المتزوجةالبنترأى

")2(إبراهيمبنإسحاقمن"بتوئيلبنت"رفقهدازواجالزواجهذاأمثلة

علىوسلطةولايةلا:شمعونابنيقول،الحاضرالعصرفىبهالمعمولوهذا

اليهوديةالثريعةأنكما،الرشد)3(سنبلوغهماحالفىالعاقدينأحد

بطريقةبالزواجرضاهعنيعبرأنكالأخرسالنطقيستطيعلالمنجعلت

بهاينطقبعباراتالزوجألزمتاليهوديةالشريعةانكما،الكتابهأوالإشارة

فىضمنيايستخلصفإنهالزوجةقبولأما،رضاهعنتعبيراالتقديسعند

.)4(الزواجإلىيرمزمماالتقديسعندلهايقدمماقبولمنالشريعةهذه

هناكأنإلاالزواجفىالطرفينرضاتوجباليهوديةالشريعةأنيتضحهذامن

راغبا،غيركانولوالزواجعلىالطرفينأحدوإجبارإكراهفيهايوجبحالات

يلى:فيماوذلك

الزواجعلىفتجبر،زوجلهاوتقدم،()الزواجسنتبلغلمالفتاةكانتإذا-أ

وهو،منهللغرضومخالفاالزواجلطبيعةمناقضامرالأهذاأنتصورىوفى،منه

حسنكفالةعلىالزواجسنتحديدأهميةتقتصرليستإذ،والتناسلالإنجأب

النمومندرجةكفالةعلىكذلكوإنما،بهالرضاعنالتعبيرمضمونفهم

الجنسية.بالقدرةالزوجينلكلاتسمحالطبيعىالجسمى

علىباعتدائهيلزمهالذىالشرعىالغرمنفسهعنيدرأأنالرجلأرادإذا-ب

الزواجبهذاعليهاالمعتدىرضاأنإلا،عليهابالعقدبالموةأوبالتغريرفتاةبكارة

.()6لازمأمر

كانتولو،حلالهكانتمتى،شرعافتلزمهفتاةعلىرجلاعتدىاذا-ب

.)7(يمتثلحتىالرعىبالحرمانمجازلتهأمكنرفضفإذامعيبة

.24صالتكوينسفرفىواردفلكنص)2(.21/7،8)صحاحالخروجسفر1()

.56/مادةشمعونابن،75/الخضرسعار)4(.34/مأدةسمعونابن)3(

ئلاثفهوالولدسنأمأالقرائينعندالطبيعىوالبلوغ،الربانيينعندسنةونصفعرائنتاللفتاةالزواجوسن()ه

سنة.عشر

/مادةسمعونابن،7/الخضرثعار)6(

.441،154مادة/شمعونابن)7(

!
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شخصتوفىإذاأنهاليهوديةالشريعةتقرر:المتوفىالأخزوجةمنالزواج-د

زوجة-ياباماهاليهودعندالمسماةوهى-أرملتهتصبحذكور!أولاداينجبأنبدون

الأرملةانتقلتبالغونإخوةللمتوفىيكنلموإذابيهلأأخيهأوزوجهالشقيقتلقائيا

فقال"التكوينسفرفىجاء،الصغارخوةالأيكبرحتىواحتبست،أبيهابيتإلى

.0)1("0000ابنىشيلةيكبرحتىأبيكبيتفىأرملةأقعدىكنتهلثاماريهوذا

،بالرجالالإتصالعليهاويمتنع،ذمتهمعلىموقوفةثناءالأتلكفىتعتبروهى

كما،قريبأقربإلىالأرملةذهبتالإطلاقعلىإخوةللمتوفىيكنلمو)ن

.)2(بوعزفتزوجتنعمىحماتهامعراعوثفعلت

يحملالزواجهذامنيجىءذكروأول،"اليئوم"بزواجالزواجهذاويسمى

ولاالأولزوجهااسمبذلكفيخلد،ووظائفهتركتهفىويخلفهالأولزوجهااسم

إسرائيل.سجلمنيمحى

غيرمنتتزوجأن"للياباماه"يجوزلابأنهقررتاليهوديةالشريعةأنكما

فىتسمىبطريقةبتخليصهافيقوم،منهاالزواجالزوجأخرفض!إذاإلا،اليابام

للرجليعطىفكان،غريبةطقوسفىالخلاصهذاويتم"الحاليصاه"سريعتهم

إلىوالمرأةالشيوخمعيذهبالزواجيتملمفإن،العدةانتهاءبعديوماثلاثينمهلة

المدينهشيوخوأمام-المحاكمإنشاءقبلالقديمالمحاكمةمكانوهى-المدينةبوأبة

نهلأ؟لهالديداحتقارهاتبدىبذلكوهى،الزوجأخىوجهفىالأرملةتبصق

بيتويسمىحذاؤهيخلعثم،الميتأخيهوتجاه،تجاههابواجبهيقومأنرفض

النعل.مخلوعبيتالشخصهذا

nالتثنيةسفرفىجاءماويؤكدهذلكيوضح واحدوماتمعاإخوةسكن)إذا

زوجهاأخو،أجنبىلرجلخارجإلىالميتامرأةتصيرفلاابنلهوليسمنهم

والبكر،الزوجأخىبواجبلهاويقوم،زوجةلنفسهويتخذها،عليهايدخل

يرضلموإن،إسرائيلمناسمهيمحىلئلاالميتأخيهباسميقومتلدهالذى

أبىقدوتقولالشيوخإلىالبابإلىأخيهامرأةتصعدأخيهامرأةيتخذأنالرجل

أخىبواجبلىيقومأنيشالم،إسرائيلفىاسمالأخيهيقيمأنزوجىأخو

أتخذهاأنأرضىلاوقالأصرفإنمعهويتكلمونمدينتهسيوخفيدعوهالزوج

(s)11ف38صحالتهكويندفر.

.I-،2ف3صحراعوثسفر)2(

-!كأ:؟
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وجههفىوتبصقرجلهمننعلهوتخلعالشيوخأعينأمامإليهأخيهامرأةتتقدم

فىاسمهفيدعىأخيهبيتيبنىلاالذىبالرجليفعلهكذاوتقولوتصرخ

.)1(النعلمخلوعبيتإسرائيل

من36/المادةعليهنصتوقدإسراثيلفىالآنإلىبهمعمولالزواجوهذا

شقيقلهوكانأولادايتركلمإذازوجهاالمتوفى":تقولحيثشمعونابنكتاب

."منهاتبرأإذاإلاحياداممالغيرهتحلولاشرعازوجةلهعدتبيهلأأخأو

هذاوأرملةالمتوفىأخمنكلعلىمفروضايبدوالزواحهذامثلأنيتضحوبهذا

ليسأخيهأرملةمنيتخلصأنفىالمتوفىلاخالحقإعطاءأنكما،الأخير

لجزاءتعرضهلقاءيتمإنماالخلاصهذالأن؟منهابالزواجرضائهلكفالةيكفى

كما،عندهممنزلتهوتدنى،الناسلاحتقاريتعرضإذ،هين)2(غيرأدبى

الثقلمنالجزاءهذايكونوقد،الأرملةجانبمنوجههفىللبصقيتعرض

الأرملة.لرغبةالرضوخإلىالأخيضطربحيث

سلطةأعطىالقديمالعهدأن-سابقا-ذكرتلقد4الافرولىموافقة)ثانيأ

حتىأوموافقتهمدونهولهيتراءىبمنوأولادهبناتهيزوجأنفىللأبمطلقة

ابنمجموعةواضعتأثرمعاوبهماالتلمودنقلالقديمالعهدوعن،)3(استشارتهم

الولايةهذهأنإلا،الزواجفىالإجباربولايةيسمىلماعرضحينشمعون

للولد:بالنسبةعنها،للبنتبالنسبةجوهريااختلافاتختلف

ولايةللأبكاناليواجسنبعدبلغتقدتكنلمإذا8للبئتأ.فبالتسبة

الفتاةكانتإذاأما،)4(منهبالرغمأورضائهاإلىحاجةدون،تزويجهافىإجبار

لكن،الربانينسريعةفىيزوجهاأنإخوتهاأحدأولأمهافإنيتيمةالقاصرة

الأبلغيرقليسالقرائينشريعةفىأما،الزواجهذاعلىهىموافقتهابشرط

لاالسابقالنحوعلىللأبالخولةالإجبارولايةأنغير،الصغيرةتزويجولاية

فىحريتهااستردتزوجهاتوفىأوالصغيرةطلقتفإذا،واحدةمرةإلاتمارس

1فYoصحالتئنيةسفرأ( 0 : o.

Y/الأسيوطىثروت-المفىهذافى2( I I.

،سفر34/ف24،صح23/ف92صحالتكوين،سفر7ف21/صحالخروجيفر:مثلاراجع3(

.16/ف22صحالتثنية

.24هأدة/شمعونابن4(

+-ص،لى!!!نج

http://kotob.has.it



ولكن،يدهافىفأمرهاالراشدةأما،)1(الزواجسندونكانتولونفسهاتزويج

العادةجرتكما،بمبولهاالخطبةكانتمتىعنهاينوبوالدهاأنالعادةجرت

عندهذا،أقاربهاأحدأوإخوتهاأحدأووالدتهاعنهاينوباليتيمةأنأيضا

وإنما،ببلوغهاالولايةهذهمنتخلصلاالبنتأنفيرونالقرائيينأما،الربانيين

توفىأوطلقتولوحتى،رضائهابشرطالبلوغهذابعدتزويجهاللأبتجعل

وقعوإلا،الزواجمعاودةأرادتإذارضائهاجانبإلىوالدهارضاءفيلزمزوجها

.(باطلا)2خيرالأهذا

كانبالغاالقرائيينشريعةفىعليهإجبارولايةفلا)للولدبالتسبةب-أما

السنبلغالذىالابنعلىالزوأجفىولايةفلاالربأنيينسريعةفىأما،صغيراأو

.القاصر)3(رضاءمعالأبرضاءمنلابدفإنه،للقاصربالنسبةأما،لهالمحدد

يلى:كماوهىللزواجمواخعدةالقديمالعهدذكرلقد،الزواجموانع4ثالثأ

.")4(أبيهذيليكشفولا،أبيهامرأةرجليتخذلا"الأبامرأةمنالزواج-ا

بنتأختهمعيضطجعمنملعون"أمهبنتأوأبيهبنتأختهمنالرجلزواج-2

.")5(أمهبنتأوأبمه

.")6(حماتهمعيضطجعمنملعون"الحماةمنالزواج-3

تكشفلا،بنتكابنةأوابنكابنةعورة"البنتابنةأوالابنابنةمنالزواج-4

.")7(عورتكنهاإ،عورتها

.")8(أبيكقريبةإنهاتكشفلاأبيكأختعورة"العمةمنالزواج-5

.")9(أمكقريبةإنهاتكشفلاأمكأختعورة"الخالةمنالزواج-6

.")01(تقربلاامرأتهإلى،تكشفلاأبيكأخىعورة"العمامرأةمنالزواج-7

.")11(عورتهاتكشفلاابنكامرأةإنهاتكثمفلاكنتكعورة"الكنةمنالزواج-8

.")12.(أخيكعورةإنهاتكشفلاأخيكامرأةعورة"الأخامرأةمنالزواج-9

.")13(تكشفلاوبنتهاامرأةعورة"وبنتهاامرأةفيالزواج-01

.72-71صالخضرسعار)2(.26مأدة/سمعونابن1()

.03ف22صحالتثنيةسفر)4(.بتصرف33/مادة/سمعونابن)3(

.Yrف-الابقالمرجع)6(.22ف27صحالتثنيةسفر)5(

01،21،18ف18صحاللاوبينسفر)13(إلى7() ، 17 ، 16 ، 15 ، 1 4 ، Ir.

3http://kotob.has.it!لا!ر!بم!4



عورتهالتكشف،للضرأختهاعلىامرأةتأخذولا"معاأختينمنالزواج-11

.")1(حياتهافىمعها

منامرأتينإسحاقبنعيسىتزوجحينمالذلك"اليهودياتغيرمنالزواج-12

.إ)2(أبويهنفسفىمرارةكانتا،الحيثيين

زواجيحرملمأنهالنظريلفتومما،القديمالعهدحددهاالتىالمحرماتهىهذه

وردالذينمنقرابةأشدأفرادبينالنكاحتحريمعلىينصولم،ابنتهمنالأب

ذكرهم.

الجد،امرأة،الجدة:التالىالنحوعلىذكرهنوردفقدالتلمودفىالمحرماتأما

بنتوبنت،الابنابنوبنت،الابنوبنت،البنتابنوامرأة،الابنابنامرأة

أبىوجدة،الزوجةبنتوبنت،الزوجةابنوبنت،البنتابنوبنت،البنت

وكذلك،الخالوامرأة،لأمالعموامرأة،الجدوجدة،الزوجةأموجدة،الزوج

زوجتهابنةأو،الحىللأخالشرعيةالغيرالابنةكانتإذاالمتوفىالأخأرملةتحرم

.)3(حماتهأمأوحماتهأوأخرىزيجةمن

محرمغيرأخيهابنةمنالعمزواجأوأختهابنةمنالخالزواجفإنهذاوعلى

الإقترانالتلموديحرملموكذلك،الحدوثنادرأمراكانأنهولوالتلمودفى

.الزواجهذامعلتحريمإلىيشيرماالتلمودأسفارمنسفرفىيوجدفلا،باءبالض

4نوعاقهقالريانيينشريعةففىلحديثااالعصر!ىلمحرماتاأما

فيهالأولاديعدولاطلاقإلىيحتاجولاالعقدفيهينعقدلا4الاول.الئوعا

وبنت،لأبالعموامرأة،الابنبنت،البنت،الأم:هنوهؤلاءسرعيين

والخاله،والعمة،ختوالأ،وأمهاوالحماة،ابنهاوبنت،بنتهاوبنت،الزوجة

الزوجة.وأخت،الأ!وامرأة،الابنوامرأة،الأبوامرأة

يعدولا،الطلاقعلىالرجلويجبرباطلافيهالعقدويكون8الثالى2+الئوع

البنتابنوامرأة،الابنابنامرأة،الجدامرأة،الجدة:وهنشرعيينغيرأولاده

وبنت،البنتابنوبنت،البنتبنتوبنت،الابنابنوبنت،الابنوبنت

.16،17Inc،؟01،21،13،41،5ف18صحاللاوبينسفر()1

.بتصرف26/34،35صحالتكوينسفر)2(

(r)021ص،228صوالدينالاقتصادبينالأسرةنظام.
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الزوجة،أموجدة،الزوجةأبىوجدة،الزوجةبنتبنتوبنت،الزوجابن

.)1(الخالوامرأة،لأمالعموامرأة،الجدةوجدة

علونحصرامستثنياتفهنبنوعيهاالمحرماتفىقياسلابأنهالعلممع

.)2(حلالعداهنوما،سفلنأو

وهى4خاصةموانعوهناك،العامةالموانعهىهذه

علىويكون،ذلكبعدلهتجوزلافإنهاالزنالتهمةزوجتهالرجلطلقإذا-ا

.أبداعليهمحرمةبأنهاتخبرهأنالشرعيةالسلطة

بطلاقها.شرعأكلفعليهاعقدوإذا،بهازنىأواختلىمنعلىالمرأةتحرم-2

.بعدهتزوجتإذامطلقهاعلىالمرأةتحرم-3

.الزواجعقبمتوالياتمراتثلاثالجماعأثناءحيضهاتكررإذاالمرأةتحرم-4

.)3(الكاهنعلىالمطلقةتحرم-5

وأتباعها.الربانيينطائفةعندالمحرماتأنواعهىهذه

يلى4فيماتتمثلعندهملمحرماتفاالقرائينشريعةفىأما

وبنته،وابنهوأختهوأخيهوأمهأبيه:السمةأقأربهعلىالرجلحرمة-ا

أبيه،بامرأةيتزوجأنالرجلعلىفيحرم،نساوهممعناهاالذكورعلىوالحرمة

ابنه.وامرأةأخيهوامرأة

ابنه،بنت،خالته،خاله،عمته،عمه:قريبهقريبعلىالرجلحرمة-2

وبنت،أخيهابن،أختهابن،أختهبنت،بنتهابن،بنتهبنت،ابنهابن

.الأولالوجهفىذكرتكمانساؤهممحلهاالذكوروحرمة،أخيه

،والفروعالأصولفىوبنتهاالمرأةعنكالنهىالقريبينعلىالرجلحرمة-3

علىوالحرمةبنتهاأو،ابنتهاأوأختهاأوأخاهاأوأمهاأووأباهاكالمرأةوالأجنحة

نساؤهم.محلهاالذكور

أختها،بنتأوبنتهاوبنتكألمرأةقريبهوقريبالذاتعلىالرجلحرمة-4

وقريبذاتأىوبالجملة،أخيهابنتأو،أمهاأمأو،أبيهاأباأو،ابنهاابنأو

نساؤهم.مرجعهموالذكور،جنحةوالأوالفروعالأصولفىقريبه

.93،04،41/ماثةسمعونبنحاى.م.الرعيةالأحكام(2،)1

.181،185،188،091،382/هادة-الابقالمرجع)3(

؟لمفيث!"!
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الأخواتكذلك،الأبامرأةبنتعنكالنهىالقريبينعلىالقريبينحرمة5-

وابنه.لرجلالأختانأو،وبنتهاللائمأوختينلأ

الأجنحة،دونوالفروعالأصولفىقريبهوقريبالذاتعلىالقريبينحرمة6-

أقاربأقار!زوجيهأقاربوعلى،أقاربهأقاربزوجيهأقاربيحرمهذاوعلى

.1(أنساؤهمالذكورومرجع،زوجتهأقاربزوجيهأقاربأقاربوعلى،زوجته

،الطلاقعليهوجبعليهاعقدوإذا،بهازنىمنعلىلزناهاالمطلقةتحرم-7

علىوفروعهأصولهأيضاويحرم،بهاالمزنىوفروعأصولالزانىعلىيحرمكذلك

حياتها.فىبهاالمزنىأختالزانىعلىوتحرم،بهاالمزنى

.)2(والأرملةوالمطلقةوالمبتذلةالزانيةالكاهنعلىتحرم-8

وقد،كتبهمواقعمنالقرائيينعندوالخاصةالعامةالمحرماتأنواعهىهذه

اتفقاقدأنهماإلاالإختلافهذامنوبالرغمالربانيينعندجاءعماقليلاتختلف

/الأستاذفيقول،اليهوديةغيرمناليهودىزواجتحريمعلى-والربانيينالقرائين-

أنهدينهخارجزوجةاختيارفىشرعماإذايهودىكلفليذكرألا"يوسفموريس

،الإنهيارإلىالأمربهفينتهى،والإنتفاضالتصدعسبيللدينهيمهدهذهبفعلته

.")3(التاريخعرفهانكبةشربشعبهوتحل

زواجعلىاعترضحيفافىالأكبرالحاخامإن:الأهرامجريدةفىجاءولهذا

من-الإسرائيلىالجيشفىتعملالتىجورونابنحفيدة-"جوريوناابنةجاليا"

لأن؟يهوديةأنهاعلىدليلأىيوجدلاأنهأساسعلىإسرائيلىمظلاتضابط

.تتزوفي)4(أنقبلمسيحيةكانتأمها

بالمهرالزواجعقدفىيلتزمأناليهوديةالشريعةفىالزوجعلى4المهر4رابعا

لاالزواجعقدأركانمنركنايعتبرالقرائينشريعةفىالمهرهذاإنبل،لزوجته

الصداقمؤخريمثلفإنهالثانىالجزءأما،معجلاجزءامنهجعلواوقد،بدونهيتم

توفيربهدفوذلك،فيهعليهويتفق،العقدفىيكتبماأى"كتوباه"ويسمونه

.()بوفاةأوبطلاقالزوجينبينفرقةحدثتماإذا،بالمرأةاللائقةالمعيشة

04صفرجمراد-الخضرسعار1() ، rv.

.بتصرف111،131،012'901،011مادة-فرجمراد-الثخصيةالأحوالفىالرعيةلأحكاما)'(

/2برغنيمأحمدد/-الزوجمواخ)3(

.ماAIAسنةفبراير02هـ،اrAVسنةالقعدةذىهنYIالأهرامجريدة4()

.222صوالدينالاقتصادبينالأسرة)5(

!؟خ!؟
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لمولوالعقدحينمناليهوديهالثمريعةفىالمهرالمرأةتستحق4ضدارالمهر

القرائينشريعةفىإنهبل،الأخيرهذامنمانعلاأنهمادام،دخوليحصل

تضعأنمنتفادياعنهتجاوزهايحرمكما،المهرقبضهاقبلبهاالدخوليحرم

.)1(الشرعيةالزوجةغيرموضعنفسها

منمكياللقيمةالفضةمنوزناتساوىقيمةذاالقديمالعهدفىالمهروكان

مبعوثمنلرفقةحصلكماسوارأوذهبىحلقمثلهديةيكونماوغالباالشعير

لوالدالزوجيقدمهاخدمةنظيرالمهركانكما،لإسحاقخطبهاعندماإبراهيم

ابنتىهوذا:لداودشاولوقال.صموئيلسفرفىجاءماذلكيؤكد،العروس

داودقام...الفلسطينيينمنغلفةبمائة...امرأةإياهاأعطيكميربالكبيرة

ميكالساؤلفأعطاه...،...رجلمائتىالفلسطينيينمنوقتلورجاله...

.)2(امرأةابنته

فقال،المهرقيمةتحديدفىاليهودأحباراختلففقدالحديثالعصرفىأما

فضةدرهمأوثلاثونسبعةأو،محبوبمائتاللبكرالشرعىالمهرإن:الربانيون

للمستوىكذلك،)3(فقيرةأمغنيةاكانتسواءالنصففلهاالبكرغيرأما،نقية

رجل)كوهينابنةالبكرالفتاةكانتفإذا،المهرقيمةفىالواضحأثرهالإجتماعى

.)4(العاديةالبنتمهرضعفوهو،محبوبأربعمائةيكونمهرهافإن(دين

أنهيرجحالشعارصاحبأنإلا،معيارهتحديدفىفاختلفوا4القرائينعمدأما

العهدأسفارتضعلمولهذا،المتعاقدينومنزلةالعرفطريقعنإلالهمعيارلا

بحسباللائقبالمهرالرجليقنعواأنبالأمرالقائمينعلىيجبوانهحدالهالقديم

البلد.عرف

بيها،لأفيعطىقاصراكانتإذاأما،بالغاكانتمتىللمرأةيعطىالمهرومقدم

.(تزويجها)فىبهيستعينأنبيهالأويجوز

أحكامتعدتإذامنهتحرموقد،الوفاةأوالطلاقعندفوجوبهالمؤجلأما

أسرته،أفرادمنغيرهمعأوزوجهامعخاصة،دبالأحدودجاوزتأوالشريعة

.71،25،27ف،18صحالأولصموئيلسفر)2(.67/الخضرسعار1()

.99مادةشمعونبنحاى.م)3(

.بتصرف501صعاضوراليد/اليهوديةالريعةفىالمرأةمركز)4(

.-9مادة_فر!مراد(5)
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زوجهاتغالظأو،حراماطعامالزوجهاتقدمأنالشريعةحكاملأالمرأةتعدىومثال

له.المرفوعالخبزبصنحتعبألاأو،طمثهامواعيدفى

فىمتهاديةتكونأو،الرأسمكشوفةخروجهاالأدبحدودتجاوزهامثالأما

وكذلك،جيرانهايسمعهابحيثصوتهأترفعأو،الشبابأحدمعتمزحأومشيتها

صداقهامؤخرمنتحرموكذلك،)1(أقاربهمنأحدأأوكلاهماأوأبويهلأحدسبها

بها.التنكيلبعدأمبنفسهاسواءبالزناأقرتإذا

فىالحقلهفإنزوجهاتجاهواجبهابأداءالقيامعنتماماالزوجةامتنعتإذاأما

.الصداقمؤجلمنديناراتسبعأسبوعكلعنينقصأن

التىالغرامةفإن،زوجتهتجاهعليهيجبماأهملإذاالزوجأنالعجيبومن

الرجلهيمنةعلىيدلوهذا،)2(الأسبوعفىفقطديناراتثلاثهىعليهتوقع

.المرأةمصيرعلى

إجراءاتبثلاثالمراسيمهذهتتم(الدينىالشكلأالزواجمراسيم4خامسأ

البركة:وصلاة،العقدوكتابة،التقديس:هى

نأالإجراءاتهذهتفاصيلفىالخوضقبل،يلاحظأنيجبأنهعلى

أياممثلوذلكطيامالأبعضفىالزواجتحرمبجناحيهااليهوديةالث!ريعة

مأاواسطهاأمأوائلهاسواءفيهاالعملعنالمنهىأعيادوأيأم،السبوت

التاليةوعشرونوالأربعة،ابشهرمنالأولأيامالتسعةكذلك،أواخرها

يمتنعكما،يوماثلاثونوهىالحدادأثناءفىكذلكيمتنعكما،الفصحلعيد

منهايحسبلاأعيادثلاثةقبليتزغ!(بعدهاأنزوجتهتوفيتإذاالرجلعلى

.3السنةرأسعيدولا،الإستغفارعيد

إجراءوهو،لهوتخصيصهاالرجلعلىالمرأةتسميةبهويقصد4+التقديسا

وهو،شرعازوجةتعدلابدونهوالزوجة،والقرائيينالربانيينمنكللدىواجب

شاهدينوبحضور،بالعبريةللمرأةالرجليقولبأنالربانيينشريعةفىيتم

.6فVفصلأورسليمتلمود1()

.251صوالدينالاقتصادبينالأسرة)2(

القرائيينشريعةفىالزوجفيهايمغأيأمعدةوهاك71،.7،ه2،ه1/مادة-شمعونبىحاىمجموعة)3(

.801صالخضرضعارفىوردت

!ث!ح!برء
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نأعلى"أخرشيئاكانإنبكذاأوالخاتمبهذازوجةلىتقدست"شرعيين

.ثمينا)1(ولابحجريكونلاأنيلزموالخاتم،للرجلملكالشىءيكون

الأقلعلىرجالعشرةالتقديسمجلسيحضرأنيلزمفإنهالقرائيينعندأما

الحاضرين،كبيرإلىعيناأونقدابعضهأوكلهالمهرالرجليسلمالمجلسهذا"وفى

مستحسن،غيرأنهولو،رأساإليهاأووكيلهاأو،البنتأبىإلىيسلمهوهو

عباراتفىالتقديسبهذانفسهعلىيشهدحينهذاكل"أمامهمبهيلتزمأنهأو

.)2(معينة

نأحتى،بجناحيهااليهوديةالشريعةفىهامإجراءوهو:العقد2.كتاقي

تقديس،هناككانولوممنوعالشرعىالزواجعقدكتابةبغيرالمرأةمعالرجلإقامة

المهرذكرعلىيشتملأنيجب"كتوباه"بكلمةبألعبريةيعرفالذىالعقدهذا

يخالفلاممابعضهماعلىالزوجانيشترطهوما،الثرعيةالزواجوواجباتوحقوق

منلهاعليهيجبومأ،الزوجةمنالزوجأخذهيكونوما،الشرعأوالأصول

.)3(الصداقمؤجل

الصلاةتمتإذاإلاشرعابالمرأةالدخولللرجليجوزلاهـإنهالبركة3.صلاة

.)4(الأقلعلىرجالعضرةبحضرةوذلك،البركةصلاةوهىالدينية

الزوجية4العلاقة4خامسا

علىوكذلك،لزوجتهوحقوقواجباتالزوجعلىاليهوداثمرعونأوجبلقد

لزوجها.وحقوقواجباتالزوجة

كثيرازوجتهحيالالرجلعلىالتلمودشريعةأوجبتقدهواجبا!اوروج4اولا

منجمبعددأوصتهكما،الفروضمنجملةإزأءهاعليهوفرضتالواجباتمن

من،هناءتهاللاسرةتحققوأن،كرامتهاللمرأةتحفظأنسأنهامنالتىالوصايا

الوصايا:هذهبين

عليهاتتطلابأنوذلككريمةمعاملةزوجتهيعاملأنالزوجعلىيجبأنه

لحيائها.خدشأو،لكرامتهاجرحفيهفعلأوبقول

.سصعونبن008/مأدة-المرأةبثهادةتعترفلاالربانيينشريعةلأن؟الذكورمن*

.75صالخضرشعار)2(.57،58،56/م.سمعونبنحاىمجموعة)1(

(r)801،901صالخضروشعأر،67/مأدةشمعونبنحاى.م.

.67/مادةشمعونبنحأى.م،701،801صالخضرشعار)4(

ء!-لأء!!لا
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يخاطبهاأنفعليهيرضيهلاسىءإلىزوجتهأنظاريلفتأنالزوجأرادفإذا

ويبغيه.إليهيصبوماإلىاستمالتهايحاولوأن،بلطف

منيلزمهبمالزوجتهالمناسبالمسكنيدبربأنالزوجشريعتهمأوصتوكذلك

التقديسبعدأوخطبتهاوقتمنعليهاينفقوأن،الرجلحالبقدرالأثاث

وأن،مرضتإذاعلاجهاونفقات،وكسوتها،مؤونتهاالنفقةوتشمل،مباشرة

.الوفاةعنددفنهابمصاريفيقوموأن،الأسرفىوقعتإذاأسرهاويفكيفديها

كثيرأأنشاهدواحينما،الزوجةضرببعدمالحاخاماتبعضأوصىوقد

إجراءعلىفاتفقوا،نسائهمكرامةيهدرواأننفسهملأسمحواالأزواجمن

زوجته،كرامةيهدرمنكلعلىالعقابوأنزلواالزوجاتإهانةيمنعتعديل

فيقول،يرثهاأنمنمعاملتهاسوءنتيجةزوجتهتموتالذىالزوجعلىوحرموا

أما،تأديبهاأجلمنذلككانولوزوجتهضربمنالرجليمنع:شمعونابن

إذاأوجبالطلاقيكونبل،للطلاقطلبهاإجابةجاززوجتهضرباعتادإذا

جهةمنسرعىباعثللضربكانإذاأما،وعادفحنثيعودألاالشارعحلفه

.)1(الطلاقطلبلهايصحفلاالزوجة

فىرأيهنوأخذالزوجاتباحترامالتلمودحاخاماتمنالكثيرأوصىكما

القضايافىزوجتهرأىيأخذ"رابى"الحاخامكانفقدولهذاالأموربعض

كليرجعكانالذى"عقيبا"الحاخامزوجةراحيلكانتوكذلك،الهامة

.إليها)2(ونبوغهعظمته

هوالزوجوضعكانالغالبفىلأنه؟دائماالزوجةوضعهوهذايكنلمولكن

زوجين،منتزوجتلامرأةحالةالتلمودلناقدموقد،زوجتهوضععلىيؤلرالذى

ضرائب.محصلفهوالثانىأما،دينىعالمالأولالزوجوكان

وبعد،صباحكلزوجهاذراعحولالتفلينتربطالأولزواجهافىفكانت

المحصلحزامتربطفأصبحت،ضرائبمحصلمنتزوجتالأولزوجهاموت

.216،217،218/مأدةسمعونبنحاى.م1()

.بتصرفا48صالسعيد-صوزانوواجباتهاحقوقهااليهوديةالمرأة)2(

من:وهم،القديمالعهدمنفصولأربعةمنهاكلعلىمكتوبالجلدمنتطعتينعنعبارةهى:التفلين!ه

،هف6صالتثنيةسفروكنلك،عرالسادسالإصحاحكنلك9،5jف،12فاrصالخروجسفر

.م3791سنةأ1!91ص-فرجهلال-الدينأساسذلكفىراجع،18فالى13ف11ع!

لا
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ذراعحولالتفلينربظبينالمقارنةهذهأنشكولا،صباحكلزوجهاذراعحول

ىأإلىتوضحالجشعالضرائبجانىحزامربطوبين،الدينىالعالمالأولالزوج

الثانى.زواجهافىووضعها،الأولزواجهافىالمرأةوضعبينالفارقكبيرةدرجة

فىكانوإذا،يوقرهاوأنلنفسهكحبهزوجتهيحبأنالزوجعلىيجبكما

ينصحبل،القوللهايغلظلاوأن،الفاخرةالثيابمنلهازادالرزقمنسعة

يؤلمفلاقصدغيرمنالمآكلمنسيئاأوانيةنجستاوأتلفتواذابالحسنىوينبه

يمنعهالاوأن،الجيرانوبينبينهاوالإستعارةالإعارةمنلايمنعهاوأن،إحساسها

إلخ......)1(دارهعنمنعهملهولكن،لموجبيكنلمماأقربائهاعن

زوجتهممتلكاتعلىالإشراففىالحقالرجلاليهوديةالشريعةأعطتكما

نصإذاإلاالأصلىالعقارفىالتصرفدوننتاجهامنالإنتفاعوكذلك،وإدارتها

للزوجةتقدمالتىالهدايامنالإستفادةحقهمنوكذلك،ذلكعكسعلىالعقد

.فقط)2(للزوجةأنهاالهديةصاحبنصإذاإلاالزواجبعد

لاوأن،أوقاتهامنوقتكلفىزوجتهيراقببأنالزوجالتلمودأمرقدوأخيرا

عنينتجقدلما،غاربهاعلىحبلهايكونأنأو،بتصرفاتهاتستقلالزوجةيدع

.تصرفها)3(سوءأوأخلاقهافسادمنذلك

.باختصارزوجتهتجاهالزوجواجباتبعضهىهذه

الرجلعلىأوجبتاليهوديةالشريعةأنسلفاذكرت4الزوجةواجبات4ثاتيا

؟والفروضالواجبأتببعضالمرأةتلزمفهىلذا،فروضاعليهوفرضت،واجبات

.الحياةوشريكالآخرالطرفلأنها

ونواهيهلأوامرهوالإمتثالطاعتهعليهاحقتزوجهاإلىالزوجةزفتفمتى

سيماولاأقربائهتوقيروكذلك،السيدأوكالملكتوقرهأنعليهاويجب،الشرعية

تخدمهأنوعليها،عذربدونعنهتمتنعأوعليهبنفسهاتضنلاأنوعليها،والديه

.مرض)4(إذاسيمالاقدرتما

.511ص-الخضرسعار(1)

.بتصرف69/اليهوديةالثريعةفىوواجبأتهاحفوقهاالمراة)2(

99Iسنةاط191ص-كحالةرضاعمر-والحديثالقديمفىالمرأة)3( rالرصالة.هـمؤسة

.202،402،502،702/مادة-فرجمراد-الثخصيةالأحوالفىالرعيةالأحكام)4(
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اللازمينالصوفأوالكتانوغزلالطعامبتهيئةتقومأنعليهايجبكما

وترقيعهاالملبوساتهذهخياطةوعليها،وأولادهمازوجهاكسوةأو،لكسوتهن

بناتها،وتربيةأولادهارضاعةوعليها،بأمرهوالإعتناءبيتهاوتنظيفوغسلها

شوونهنفىوالنظروالجوارىالعبيدأحوالملاحظةوعليها،لهنيلزمماوتعليمهن

.(1)وأحوالهم

منتكسبهماكلزوجهاتعطىوأن،الخبزوصنعالقمحطحنعليهاكذلك

مرورقبلزوجهاعلىنفقةلهاوليس،مالهاثمرةوفى،لقيةتجدهوفيما،كدها

.)2(ضرورةسافرإذاالزواجيوممنشهورثلاثة

حليهاأوأموالهاأوأملاكهامنسىءفىتتصرفأنلهايجوزلاوكذلك

بقانونوذلكألغيتقدالمادةهذهانإلا،)3(الرجلإذندونملابسهاأوأثاثهاأو

ممتلكاتهفىالتصرفحريةللمرأةأنعلىينصم7491عاماليهودأحبارأصدره

وليس،ممتلكاتهعنمسئولاالزوجينمنكلجعلالقانونوهذاتشاءكمابإرادتها

للشريعةتعديلالقانونوهذا،الآخرالطرفحقوقعلىمسئوليتهيفرضأنله

،)4(الماليةشئونهاإدارةفىزوجهالإرادةالخضوعالزوجةعلىفرضتالتىاليهودية

المرأةاكتسبتوبذلك،المادىوالاستعمالوالكسبالعملحريةلهافأصبح

.الجديدةالإجتماعيةالأوضاعظلفىمساويةمكانة

زوجهاتكلففلابمالزوجهاعلىتدخللمإذاأنهاأيضاالزوجةواجباتومن

اللازمة.الحاجياتغيرفىعليهاالإنفاق

وليس،الدينأموروتعليمالتربيةأمورفىزوجهاتتبعأنعليهايجبوكذلك

.(الزنا)عليهثبتولوزوجهاعيوبكانتمهماالطلاقتطلبأنلها

الآخر.علىمنهماكلوالزوجةالزوجوحقوقواجباتبعضهىهذه

4الزوجاتتعدد4سادسا

تريناالنهايةإلىالبدايةمنالقديمالعهدصفحاتإلىالفاحصةالنظرةإن

جميعوعند،صفحاتهجميعفىمستطيلاسائعاكانالزوجاتتعددأنبوضوح

.514/مأدة-صبرىحافظمحمد-والمقابلاتالمقارنات()1

90"73،75،76،1مأدةسمعونبنحاى.م)2( ، Al.

.59،69صالسعيدسوزان-إيهوديةالمرأة)4(.121سعادةفرجمراد-الرعيةالأحكام)3(

.Err,704،413/مادة،صبرىحافظمحمدالعربيةإلىنقله-بفلىدى-العبريةالأحكام)5(

!
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الأمثلةبعضباقتطافهناأكتفىوإنى،فيهذكرلهموردمنوكل،نبياءالأ

:الصفحاتعشراتيستغرقطويلتعدادفىنستغرقلاحتىالبارزة

نبيأءالأمنعدداالقديمالعهدذكرلقدااذنبياءبعضعندالزوجطت+تعددا

:هؤلاءمنزوجةمنأكثربينبالجمعقاموا

،بسارةمتزوجاكان-أش!ص-إبراهيمسيدناأنالمعلوممن:-اتس-إبراهيمسيدنا

-اتص-إبراهيماتخذأنلبثماثم،بينهماجمعثم،المصرلةهاجرتزوجثم

لإبراهيمكانتاللواتىالسرارىبنووأما"التكوينسفرفىجاءكما،سرارىعدة

قطورةمنتزوجأنهأيضاوورد")1(ابنهإسحاقعنوصرفهمعطاياإبراهيمفأعطاهم

.ا)2(قطورةاسمهازوجةفأخذإبراهيموعاد9

وأخذالليلةتلكفىقامثم"التكوينسفرقىجاء:-ال!س-يعقوبسيدنا

.r(")....وأولادهوجاريتيهامرأته

.زوجاتأربمبينواحدوقتفىجمع-ايخ!ص-يعقوبسيدناأنلنايتبينوبهذا

بنتمنتزوج-اف!ص-موسىأنالقديمالعهديذكر:-اتص-موسىسيدنا

-ايخ!ص-موسىيكونوبهذا-حبشيةأى-)4(كوسيةامرأةومن،مديانكاهن

امرأتين.منتزو!

منداودأولادذكرالأوليامالأأخبارسفرفىوردلقد:-اتص-داودسيدنا

تسعة:زوجاتهعددأنلنايتبينومنه،نسائه

أخينوعم.-03أبيجايل-02شاؤلابنةميكال-ا

بتشبع.-06حجيت-05معكة-4

أبيغ.-09عجلة-08أبيطال-7

.()الشونمية

وقدر،ذكرهنعنسفارالأصمتتأورشليممنأخرياتزوجاتلهوكان

.)6(سريةأربعينعنعددهنيقللاسرارىلهوكان،زوجةعثمرينبنحوعددهن

.اف25صحالتكوينسفر)2(.6ت25صحالتكوينسفر1()

.tف12صحالعددوسفر،21تإلى-16ف2صحالخروجسفر)4(.22ف32صعحالتكوينسفر)3(

فقراته.جميعالثالثالأصحأحالأوليامالأأخبارسفر()ه

.33صالوهابعبدأحمد-ا،نبياءنساءتعدد)6(

!كر!
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غريبةنساءسليمانالملكوأحب"الملوكسفرفىجاء:-اد!ص-سليمانسيدنا

.")1(السرارىمنوثلاثمائة،السيداتالنساءمنسبعمائةلهوكانت...كثيرة

الرجالأسماءمنكثيرأالقديمالعهدذكرلقد4لغيرالاتبياءالزوجطت2.تعدد

ذلك:من،عددواالذين

يدلوهذا")2(كنعانبناتمننساءهعيسوأخذ"التكوينسفرفىجأءما-أ

زوجة.منأكثرأخذأنهعلى

صلبه!منخارجونولدأسبعونلجدعونوكان"القضاةسفرفىجاء-ب

.أ)3(كثيراتنساءلهكانتلأنه

منأكثرأبشالومبنتمعكةرحبعاموأحب"الثانىيامالأأخبارفىجاء-جى

.")4(سريةوستينامرأةعشرةثمانىاتخذلأنهوسراريهنسائهجميع

.(")امرأةعشرةأربملنفسهواتخذأبياوتثدد"السفرنفسفىأيضاوجاء-د

منتشراكانالزوجاتتعددأنعلىتدلالتىالكثيرةالنصوصمنذلكوغير

ما.عددالهتحددولم،إطلاقهعلىالعبرىالمجتمعفى

تعدد-القديمالعهدأجازكما-التلمودأجاز4التلمودفىالزوجطتتعدد.3

ألفاظ"و"التلمود"نصوصإن:مأركوستر/ستاذالأقالوبهذاالزوجات

الرجلدامما،بعددتقييدبدونوذلك،الزوجاتتعددعلىمستقرة"المشناة

مجردنصحواقد-التلمودذكرLas-الحكماءبعضأنإلازوجاتهإعالةيحسن

للرجلوذلكزوجاتأربعمنبأكثريتزوجأنللرجلينبغىلابأنهنصح

ولكن،زوجةعشرةثمانىالتلمودلهفيبيحالملكأومرالأولىأما،العادى

كنولوالعددبهذاالزواجمنالأمرولىحرمانإلى"سيمون"ربىذهب

ألاعلىحدودبغيرالزوجاتتعدد"يهوذا"ربىلهأباححينفى،متدينات

.فاسداتنساءتكون

لليهودىأباحالقديمالعهدأنذكرنألقد4العصرالحديثفىالزوجاتتعدد+4

العددفحددالتلمودجاءثم،ماعددالهيحددولم،واحدةمنباكثرالزواج

.-3ات11صجالأولالملوكصفر1()

.03ف8صحالقضاةسفر)3(.2ف36صحالتكوينسفر)2(

.21ف،13صح،21،22ف11صحالثانىالأيامأخبارسفر(ه،)4

؟
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فقدذلكمنبالركمولكن،إعالتهنعلىقادراالزوجيكونأنشريطةعلىبأربعة

بنجرشوم"اسمهعالمظهرإذ،النطامهذايعارضمنالوسطىالعصورفىظهر

والتنفيذبالتأييدتحظلمفتواهأنإلااليهودعندالزوجاتتعددبعحريمأفتىيهوذا"4

والقضاةالكهنةكلمةاتفقتأنبعد،ميلاديةوألفومائتينأربعينسنةفىإلا

وعلنا.سرامنتشرأظلاليهودبينالزوجاتتعددكانوإن.التحريمهذاعلى

العشرينالقرنفىالمشهورينالشريعةعلماءمنوهو(يافلى)الأستاذجاءثم

فىحلالاالزوجاتتعددكونمنبالرغمإنه(جرشوم)للعلامةمعضدايقول

المطالببسبب(جرشوم)الحاخاممنبتحريمهالفتوىصدرتأنهإلاالدين

عدةزوجاتعنفضلاواحدةزوجةبأمرالقيامتجعلالتىالحاضرةللحياةالباهظة

التكفيرعقوبةتحتيقعجرشومالحاخامفتوىيخالفيهودىكلوإن،صعباأمرا

.)1(الإسرائيلىالمجتمعفىوالطردوالخلع

الرجلوألزموا،الزوجاتتعددفحاربوا،الربانيينطائفةأخذتالمبدأوبهذا

يتذكرأنوعليه،وثيقةويعطيها،ولىالأزوجتهيطلقأنبأخرىالزواجيريدالذى

ثانية.امرأةمنزواجهقبلالأولىزوجتهعمل

زوجةمنبأكثريتزوجأنالرجلعلىيحرمونالربانيينطائفةفأتباعهذاوعلى

تعددأجازواذلكمنبالرغمولكن،العقدحينهذاعلىيمينايحلفأنوعليه

منها:بشروطولكنالزوجات

.)2(يعدلأنويقدرالعيشمنسعةفىالرجليكونأن-أ

.وجنونها)3(الزوجةكعقمشرعىمسوغلهيكونأن-2

تقييدكلرفضوابل،الزوجاتتعددأباحوافقدالقرائيينطائفةأتباعأما

مثلالزوجاتمنأىعلىضرريقعألابشرطولكن،)4(الزوجاتلتعددتحديدأو

العكس.أوالقديمةالزوجةعنوالإعراضالجديدةالزوجةعلىالإقبال

اليهوديةالمرأة)الزوجاتلتعددأوروبأفىالهودىاحتقاربببالثريمهذاصدرألمانىيهودىهوجر!ئوم،

.(101صوواجباتهاحقوقها

.234صظأظأحسن-الإسرائيلىالدينىالفكر-أ:ذلكفى1(يراجع)

.01صعاضور-اليد-اليهوديةالثريعةفىالمرأةمركز-ب

.65صالباقىعدزيدان-والمجتمعالدينفىالمرأة)3(.54055مأدةشمعونبنحأى.م)2(

.2/41برغنيمأحمدد/الزواجمواخ)4(
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زوجاتهبينالعدلالرجلاستطأعإذاجاثزعندهمالزوجاتفتعددهذاوعلى

ذلك.إلىوماالكسوةوفىالنفقةوفىالجنسىوالإشباعالزوجيةالمعاشرةفى

تجاورها،التىبالثمرائعتتلوناليهوديةالشريعةأنلنايتضحسبقومما

بحكمللتعددالباتالتحريمنحواتجاههفىمسيحيايبدو"جرشوم"فالحاخام

الإسلاميةبالشريعةيتأثر"شمعونابن"بينما،الكاثوليكيةأوروبافىمعيشته

.القاهرةفىمعيشتهبحكم

العهدأنإذذلكفىلدليلمستندغيرللععدد"جرشوم"الحاخامتحريموكذلك

ذلك.أباحااليهوديةفىالتشرجمصدراهمااللذانوالتلمودالقديم

زوجةيتزوجمنتعاقبالقوانينبعضصدرتقدأنهذلكمنالأغربأنإلا

م7791عاموضعالتشريعىالقانونوهذا،زوجتهطلاقعلىالرجلوترغمثانية

قبلاخررجلمنتتزوجالتىالزوجةوكذلك،أخرىزوجةتزوجمنيعاقبوهو

القانونهذاسمحولكن،سنواتخصسبألسجنبالزواجتصريحعلىحصولها

خانتإذاأو،طويلامرضازوجتهمرضحالةفىثانيةزوجةيتخذبأنللرجل

النهائىالوضعهووهذا،التعدديجوزفلاذلكغيرفىأما،عرضهافىزوجها

جميعا.الانالإسرائيليونعليهيعيشالذى
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ل!ءلمممي!ألئصرانيةلزفي%ا!خ-!بأ.

منها:بعضاأذكرللزواجكثيرةتعريفاتكتبهمفىالنصارىأوردلقد

رجلبينعقدبأنه-الفرنسيينالشراعكبارمنوهو-"بلانيول"عرفهلقد-ا

إرادتهما.بمحضحلهيمكنهماولاالقانونيقرهاجتماعابهيؤسسانوامرأة

شرعى،إنضمأمعقدبأنه-الفرنسىالفقهعلماءمنوهو-"بيرى"وعرفه-2

.مصالحهما)1(علىالزوجينوتعاون،جديدةعائلة)نشاءمنهالغرض

رجلبينمقدسوعقدارتباطالزواجأن:الإنجيليةالكنيسةدستورفىجاء-3

.)2(الحياةمدىواحدةوامرأةواحد

سنةالعامالملىالمجلسعنالصادرالشخصيةالأحوالقأنونعرفهولقد-4

كاهنيدعلىالإكليلبصلاةيتممقدس!سربأنهعشرالرابعةمافىتهفىم5591

تكوينبقصدوامرأةرجلبهيرتبطالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةلطقوسطبقا

."الكاهنيجريهبعقدويعبتالحياةشؤونعلىوالتعاونأسرة

بهمقدسسربأنهسابقاالأكليريكيةالكليةمديرجرجسحبيبويعرفه-5

ولادةعلىللحصولالقدسالروحبنعمةمقدسااتحاداوالمرأةالرجلويتحديرتبط

التىالأكاليلبسببإكليلاالسرهذاويسمىالمسيحيةالتربيةوتربيتهمالبنين

.")3(المقدسالسرهذاإتماموقتالعروسينرؤوسفوقتوضع

ظاهرأاتفاقاوامرأةرجلاتفاقهوالتزوج:بقوله"العسالابنداعرفهكما-6

تحصيلعلىلمعاونتهمامحصلااختلاظاعيشتهماواختلاطكهنةوصلاةبشهادة

.يخلفهما)4(نسلوتوليدضروراتهما

تتمالتىالروحيةالرابطةبأنهالزواجفيعرف"غريغوريوس،نباالأأما-7

الكاهن،استدعاءعلىبناءالسماءمنتنحدرالتىالمقدسالروحنعمةبفاعلية

.3/44!،سوريالصليبالقمص/الشخصيةالأحوالقوانينفىمذكرات1()

.8591سنةاطالميحيةالثقافةدار-47صبمصرالإنجيليةالكنيةدشور)2(

(r)السر.هذاوتأسيسالزيجةمنالغاية-الانىالفصل-جرجىحبيب-السبعةالكيةأسرار

.024صالخاصالفصل-الصفوىالمجموع4()

3جممء-ثرحق
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منهماكلفيكون،واحداجسداوتصيرهمابينهماوتوحدالعروسينبينفتؤلف

بالتعاونتحياطاهرةأسرةلإقامةوذلك،غيرهعلىوحراماعليهوقفاللاخرملكا

.)1(الأرضعلىاللهوملكوتالكنيسةوإنماء،طأهرينأولادولميلادوالحب

شةهوعندهمالزواجأنمنهايفهموالتىالكثيرةالتعريفاتمنذلكوغير

جازما.ارتباطابالمرأةالرجلفيهيرتبطروحىرباطوهو،تعالىاللهمنمقدسة

:أمورعدةمنمكونالنصرانيةفىالزواجعنوحديثى

4للزواجالثصارىنطره4أولا

إلىيدعوأوالزواجمنينفرمانصوصهافىيوجدلاالصحيحةالمسيحيةإن

وقدلليهوديةامتدادهىوالمسيحية،الفطرةيضادأنحاساهاللهدينفإنالرهبانية

عيسىسيدنأأنالمعلومومن،الدينهذافىالزواجم!ثمروعيةالقارىءأيهارأيت

ما:القائلفهو-اتص-موسىعلىأنزلالذىالناموسلينقضجاءما-المح!ص-

المسيح-يحرململهذا،.)2(0000لأكملجئتبل،الناموسنقضلأجئت

حفلفىبالظهورالعامةحياتهبدأفقدذلكمنالعكسعلىبل،الزواج-المحبس

منالزواجتعتبرالكنيسةأنكما،.)3(.الحفلذلكوبارك،الجليلقانافىعرس

الإلهى.السرمرتبةإلىيرقىإنهبل،المقدسةالأسرار

الرهبنةنظامدخلالمسيحىالدينفىالزواجمشروعيةمنالرغمعلىولكن

فالزواج،بولستعاليمطريقعنوذلك،المسيحىالمجتمععلىالتبتلإلىوالدعوة

بولس"داويستند،المعصيةلدرءوسيلةمجردوإنماذاتهفىغايةليسبولسعند

كليركزانإنماالمتزوجةوغيرالمتزوجغيرأنمنأساسعلىالبتوليةهذهتفضيلفى

فىسينصرفاهتمامهفإنالرجلتزوجإذاأنهحينفىالربلإرضاءاهتمامهما

إرضاءإلىسينصرفاهتمامهأفإنالمرأةتزوجتلوالحالوكذلك،امرأتهإرضاء

.الزواجطريقمنالملكوتإلىالوصولفىأقصرالعزوبيةفطريق،زوجها

أقربالمتزوجلأن؟ذكرفيمانخالفهونحن،الزواجعنبولسفكرةهىهذه

.العفافقصدمتزوجكليدركهشىءوهذاالعازبمنالربإلى

.م8491شةالقبطيةللثقافةالنثرلجنة-9ص-غريغوريوسالأنبا-الزيجهسرفىالروحيةالقيم1()

.بتصرف17ف5!حمتىإنجيل)2(

(r)بتصرفات2صحيوحناانجيل.

!
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هذافىذكرهاالتىتعاليمهإلىالآنانتقلالزواجعنبولسفكرةعرضوبعد

...البلدانإلىأرسلهاالتىرسائلهفىوردتالتعاليمهذهإليهاواستندالشأن

منكثيرشىءإلىدفعنىممامتناقضةنصوصافيهاوجدتلرسائلهقراءتىوبعد

إلىرسالتهفىيقولفبينما،عامةأقوالهفىمتضاديناتجاهينبينالحيرة

ذلكبعدنراهنجس)1(غيروالمضجعواحدكلعندمكرماالزواجليكن))العبرانيين

الأخرىرسائلهفىالمنشورةأقوالهمنكثيرةجمهرةفىالإتجاههذاعكسيتجه

المتزوجينلغيرأقولولكن،"كورنثوسإلىالأولىرسالتهفىجاءمامثل

.فليتزوجوا)2(أنفسهميضبطوالمإنولكن،أناكمالبثواإذلهمحسنإنهوللأرامل

لمتزوجتوإنلكنك":فيقولنفسهالأصحاحسياقوفىيعودبولعىولكن

لرأيهالحماسبهينطلقثم،")3(ءتخطىلمالعذراءتزوجتوإنءتخطى

العزوبةعنبقوةيدافعنفسهالأصحاحاخرالىطفقوقدفنراههذاالشخصى

الأثيرالتلميذولا،نفسه-افيص-المسيحيذكرهلمبماالزواجعنيميلحتى

وأما،الربيرضىكيفللربمافىيهتمالمتزوجغير:يقولفنراه،بطرس

غير،فرقاوالعذراءالزوجةبينإن،امرأتهيرضىكيفللعالممافىفيهتمالمتزوج

مافىفتهتمالمتزوجةوأما،وروحاجسدامقدسةلتكونللربمافىتهتمالمتزوجة

المتعاقبالزواجفىالتزهيدنحوبولسيمضىثم،رجلها)4(ترضىكيفللعالم

فحسناتزوجمنإذا!:نفسهالإصحاحفىفيقول،الأولالزوأجفىتزهيدهبمثل

حيا،رجلهاداممابالناموسمرتبطةالمرأة،"أحسنيفعليتزوجلاومن،يفعل

أكثرولكنها،فقطالربفىتريدبمنتتزوجلكىحرةفهىرجلهاماتإنولكن

.(رأيى)بحسبهكذالبثت)نغبطة

هناكأنوجلاءصراحةفىيؤكدبولسأنالنصهذامنمن/الواضحوأنه

يحكيهاوصاياهناكأنكما،الربعنلانفسهعنهويبتديهاماالآراءمن

صادرةالعزوبةفىأراءهإنالقوللنايحقوعندئذ،"نفسهعنلااللهعن

.-شخصيةاراءأنهاأى-عنه

.4ف/.'صحالعبرانيينإلىرسالته()?

.8،9ف/7صحكورنثوسإلىرصاله)2(

.28تالاصحاحنفىالابقالمرجع)3(

.32،33،34،38،93،04ف7صكورنثوسإلىرصاله5(،)4

.النصارىزعمحسبوفلك"
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السماحإلىينتهى،للعزوبةيتحمسكانوالذى،ذلكبعدبولسنرىثم

بعللومبلاالأسقفيكونأنيجب!:فيقول،أنفسهمالدينلرجالبالزواج

.")2(واحدةامرأةبعلكلالشماسةليكن"وكذلك،")1(واحدةامرأة

بعللومبلاأحدكانإن9تيطسإلىرسالتهفىبالزواجالاذنهذايكررثم

..)3("000مؤمنونأولادلهواحدةامرأة

عقدهإلىيندبوإنمادينياواجباليسبولسعندالزواجأنيتضحوبهذا

شهوتهجماحيكبحأنيستطيعمنأما،الزنىبارتكابالخطيئةلتجنب

سموالأنهم؟والنساءالرجالخيرهموهولاءيتزوجلاأنلهفالأفضل

يتخذونالذينأما،دلهأنفسهمووهبوا،والدماللحمحاجاتعنبأنفسهم

علىالحدبفىحياتهمويقضون،الدنياالحياةبشؤونيهتمونفإنهمأزواجا

للرجلخيرأنهذلككلبعديقرربولسنجدثم،مطامعهنوإرضاءنساثهم

بعضفسرهكما-الإحتراقومعنى،الإحتراقنفسهعلىخشىإذايعزوجأن

الطبيعةوهو،الآدميونيحسهاالتىالرغبةهوإنما:-المسيحىالدينفقهاء

.)4(الناسنفوسفىركبتالتىالمشوقة

رجالنفوسفىالأثرأبلغلهاكانبولسأعلنهاالتىالتعاليمهذهأنويبدو

النظرةتلكفىبألغتقد+الأولىعصورهافىالكنيسةأنالملاحظإذ،الدين

.التطرفحدإلىوصلتحتى،للزواجالزاهدة

يتبعهالذىالأسهلالطريقيختارإنماالزواجعلىيقدممنأنبعضهمقاللذا

بالملائكة،والجديررفعةالأعلىالطريقيختارفإنهالعفةيؤلرمنأما،الناسغالبية

التىالإلهيةالنعمةبمثليحظىلالكنه،اللوميستحقلايتزوجمنأنصحيج

إلىالوصولفىأقصرالعزوبيةطريقإنقالواكما،()العفةاثرمنبهايحظى

.)6(الزواجطريقمنالملكوت

.12ف،2ف،3صحتيموثاوسإلىالأولىرسالته2(،1)

.6فIصجتيطسإلىرسإلته)3(

.32ص-خاكىأحمد-العصورمختهلففىالمراة)4(

.وتلاميذهالمغبعدمنأى+

.2/42%الأصيوطىفىإليهاهار،أمونالراهبإلىأثناسيوسرعالةمن)5(

.431،441صماركوسترفىاليهثار-تيرتوليان)6(

+د
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كالنجومالسماءفىيسطعنسوفالعذارىالبناتإن:فقالالآخرالبعضأما

،-)1(الإنسانيةفناءخشية-العزوبيةباختيارالثالثالبعضليوصى،المعلا!لئة

وتدنيسانجاسةباعتبارهللزواجالنظرإلى-أخيرا-بالبعضالأمرانتهىأنإلى

اللهأنيدعىالذىذلكفهو،الزواجفىتطرفاالأقوالأسدأما،)2(للمقدسات

)2(الرقملأن؟حسنبأنهالكونفيهاخلقالتىالأياممنالثانىاليوميصفلم

الزواجمنتنفرالتىرهبانهمأقوالبعضإلىبالإضافةهذا،)3(الزواجمعنىفيه

تريدونكنعمإذا":قالالذىالفمالذهبىيوحنا:هؤلاءمنالعزوبةإلىوتدعوا

."كانتامرأةأيةمععلاقةلكميكونألافالأفضلوالأعظمالأسمىالطريق

بتاتاالزواجحرمتطائفة،الميلادىالثانىالقرنفى"مارسيون!أسسعىكما

منللتنفيرخصيصا،م381سنةغنقرةمجمععقدوقد،أتباعهاجميععلى

.)4(اللهملكوتدخولفىالمتزوجينمنلأحدأمللابأنهوأسأعالزواج

وهوالميلادىالرابمالقرنفىرومافىالغربيهالكنيسةرجالأحدنادىكما

..."الجافةالزواجسجرةبالبلطةلتضرب":فقأل،الزواجبتحريم!جيرم!شتت

...الزواجمنتنفرالتىالكثيرةالأقوالمنذلكوغير

الرهبنة؟إلىالكنيسةاتجاهمنالنتيجةكانتفماذا

والإغراقالعاتيةالرهبانيةإلىالإتجاهسلفتالتىالكنسيةالتعاليمهذهعننتجلقد

دعائمفتزلزلتالأديرةلإدخالهمالأطفالخطفعنهانتجكما،الجسدتعذيبفى

الإجتماعوعدمالنساءظلمنالفرارالمسيحيينعندالأعلىالمثلوصار،المنزليةالحياة

الروحية.وجهودهمأعمالهميحبطفلكأنإذ،أزواجاأوأمهاتاكانولوبهن

حدعنديقففلمالكبتهذاضدالإنفجارحدوث،الفعلردودوكانت

لانتشارومحلا،للفسادمباءةالدينيةالمراكزنفسصارتحتىالفسادفاستشرى

لزميلهيقولديرةالأءمنشى"أنطونيوسنباالأ"جعلمما،(والفجور)والخناالزنى

.فسدتالرهبنةلأن؟الديارةاقفلمقارةياقم:"مكاريوس"

.091صافيجورفىاليه-ثارأوجتينالقدي!1()

.191صافيجور-فىإليه-ثار؟وريجين)2(

.41/غنيمأحمدفىاليههار-تيتونرولاند)3(

;f)127ص-الكنىاللاهوتفىالمرأة.

.85ص-صقرعطية-الاسلامرعايةتحتالأسرة)5(
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وإن،الفسادمنتقىلاالأديرةإن":تيجأبىمطران"باسيلوسالأنبا"وقال

يلىما"الحياةرسالة"المسيحيةالمجلةذكرتكما،"شريرةحياةيحيونالرهبان

بهايوجدأنوهيهات،عميقفسادعلىتحتوىديرةAإا:والأديرةالرهبنةعن

.إ)1(السجونغياباتبهمأولىأفاقينجدرانهابينتضمأنهاإذ،للبقاءيصلحمن

عنكتابأوثقأيدينابينفإن،مجملةالأديرةعنالأقوالهذهكانتوإذا

،ديرأوخمسينثلاثةعنفيهكأتبهتحدثوالذى،ي!*الديارات"كتابهوالأديرة

بمصر،أديرة)9(و،بالشامديرا)13(و،بالعراقديرا)37(كالتالىمقسمةوهى

جميعا،الإنحرافشملهاقدالأديرةهذهأنالكاتبذكرثم،بالجزيرةأديرة)4(و

،الحياةمنالمنحرفاللونبهذارحبتقدكانتموقعأىفىالأديرةأنعلىيدلمما

.وأنشطتها)2(أعمالهأمنمهماجزءأكانالانحراففكأن

إليه:أشرنامالنؤكدأمثلةعدةلنالكنضربهباءكلامنايكونلاوحتى

عدوىبشدةإليهاانتقلتالتى!الفرنسيةبومونتا!قريةفىحدثت-لقدأ

نهالأونطرامتهرطقةعائلةمن"فابريسن!تدعىامرأةتزوجتأن،4الكاثارية

فىعاشتحيثزوجهامنزلخارجطردتفقد،الهراطقةأولئكفكرتعتنقلم

.الحاناتإحدىفىالعملمنمعيشتهاتكسبوكانت،مقيمبؤس

محكمةأماماستدعيت،سنةوعتنرينواحدا"جرازيدا"ابنتهابلغتوعندما

...كاثارياكانالذى"بيركليرج"الأبرشيةقسي!عشيقةكانتلأنهاالتفتيش

بيتإلى!بيركليرج!جاء-ذلكنحوأو-سنواتسبعمنذ:شهادتهافىفقالت

حرضنىوقد،الصيففصلفىالحصادفىتعملالبيتخارجكأنتالتىأمى

عامأ،عشرأربعةعمرى،عذراءأزاللاكنت،فقبلت،معهالجنسممارسةعلى

يحفظحيثالحبوبمخزنإلىفأخذنى،عاماعشرخمسةأو،أظنماعلى

أمى،بيتفىأيضاذلكوكان،جنسيامعاسرتىكررذلكبعد،...التبن

.74صالادسالعدد-الأولىالنة-المبحيةالحباةرسالةمجلة(1)

،عوادكوركيسالمسيحىالباحثحققهوقد(8191هـ،3لمهسنةالمتوفىالابوستىهوالكتابهذا!احب+

المصورةالنخةعنبيدهنقلها"الكرملىمارىأنتاس)الأبعندكانتخطيةنسخةعلىمعتمدا

برلعن.كتبخزانةفىللكتابالوحيدةالخطوطةعنبالفوتوغراف

.252-248ص-سلبىاحمد/د-الميحيةراجعوانحرافاتهاالأديرةهنهعنالتفاصيلمنلمزيد)2(

فرقمنفرنةوهى،وفادئرالمادةوأن،مطلقالخيرانكما،مطلقالرأنتعتقدالتىهى:الكاثأرية،!ه

الهراطقة.
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،النهارفىيحدثذلكأكثروكان،تسامحتلكنها،بذلكأمىعلمتولقد

طيلةجنسيايعاسرنىذلكبعدواستمر"ليزيربيبر"إلىالقسيسزوجنىثم

ىأيبدلملكنهبذلكزوجىعلمولقد،زوجىعاشهاالتىالأربمالسنوات

بالحقيقة،أخبرته،القسيسمعالجنسممارستىعنساعينىفعندمامعارضة

ثم،القسيسخلافاخررجلمعذلكيكونألاعلىأحرصأنمنىفطلب

بذلكعلمتولو،أمىعمابنكانالقسيسأنأعلمأكنلمإنى:قائلةأضافت

أعتقدأكنفلم،بذلكنستمتعكناوإياهنىولأ،معىالجنسيمارستركتهما

.)1(معهالخطيئةأرتكبكنتأننى

،للراهبات:والآخر،للرهبان؟أحدهماديرانبفرنساكانأنهيروى-ب

الأرضتحتسرداباالرهبانفحفركيلومتراتبضعةبعضهماعنيبعدانوكانا

تمالسردابوأن،الطرفينباتفاقكانالحفرإنوقيل،الراهباتديرإلىبهليصلوا

يحملنكنالراهباتوأن،ليلةكلبالسردابيلتقونكانواوأنهم،بتعاونهما

ويابسةرطبةالسردابفىالأبرياءالأطفالجثثمنالافاوجدتولقد،ويلدن

.)2(الفرنسيةالثورةقيامبعد

بهم،تشهيراولا،والراهباتالرهبانعلىتشنيعالاالقصةهذهلأروىوإنى

ظاهرةالآخرالجنسإلىوالمرأةالرجألمنكلنزوعأنعلىلأدللرويتهاوإنما

الإجتماعيةالمستندات"كتابهفىمكابجوزيفقالهماذلكويوكد،طبيعية

ترهبأخذتبحيث،حدإلىالقذرةالقسيسينأعمالأدتلقد"للمسيحيين

،بالإنهيارأسرهموتهدد،القسيسفيهايسكنالتىوالقصبان،القرىسكنة

الحوادثتلكتتكررلاحتىالمؤقتالزواجعلىالقسي!سيجبرونكانواولهذا

منهموكثير):تعالىالقهقولعليهميصدقوهؤلاء،)3(ثانيةمرةالسيئة

.)4(!فاسقون

والا!لاموالميحيةاليهوديةفىالمرأةومكانةالأنبياءالنساءتعدد:عننقلاأرصشروبمكأرن-المرأةانجيل1()

.تصرف241،242صالوهابعبدأحمد/م-

(1 .K Armsttrong: The Gospel A ccardinc towomon)
روزاليوسف.مكتة-بأختصار51،52ص-جوهرمحمدحن-التا!يخعرالمرأة2()

وبة.-مكتهبة162صالجبرىالمتعالعبد-الإصلامىالتصررفىالمرأة()3

.)27(الآية:الحديدعررة4()
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عندالرهبانيةالىالدعوةفىفشلتقدالمسيحيةبأنالقولإلىنصلوبهذا

كبتولأن،احتمالهيطيقمافوقالبشرمنتتطلبلأنها؟العملىالتطبيق

لاوهىعنيفةقويةالجسدفدفعة،مستحيلأمرالصورةهذهعلىالفطريةالنوارع

بينالفردوقعفإذا،إليهاليستجيبضغطاعليهوتضغط،الإنسانعلىتلحتفتأ

الضغطلهذاالإستجابةأنإليهتوحىالتىالعقيدةوبينالملحالدائمالغريزةضغط

نتيجتين:إحدىأوواحدةنتيجةإلاذلكفليسنفسهبهيلوثأنيجوزلادنس

الحياةعنوينقطعفيترهبناستطاعإنالعقيدةلوحىيستجيبأناما:أولهما

.والأحياء

التىالحبيسةالعمحنةفيطلقالملحةالعنيفةالجسدلدفعةيستجيبأن:ثانيهما

الصراعفهناك،العذابمنينجولاهذامعولكنه،ويعذبهحبسهايرهقه

،العقيدةهذهعليهتستولىالذىالفردضميرفىينثبالذىالعنيفالداخلى

بألعقدينتهىوالروحالجسدبينصراع،يفعلهأنينبغىومافعلهمابينصراع

.)1(طاقاتهوتبددالفردنشاطتضيعالتىالعصبيةبالإضطراباتأو،النفسية

جاءحتى،المتطرفالإتجاههذاضدتظهرالفعلردودبدأتهذاأجلمن

علىالزواجإلىالنظرةخطالىمنبها،الإتجاههذأضدالعارمةثورتهفأعلن"لوثر"

زوجةاللهعطاياأحسنمنمعلناالدينيةالأمورمنوليسالدنيويةالأمورمنأنه

غر.السادسالقرنفىذلكوكان،بيتهاأهلوتحبالقهتخاف،تقيةمحبوبة

،الكهنوترجالمنخاصةوبصفة،سريعةاستجابةلوثرمذهبلقىوقد

إلىللزوأجبالنظروالعودة،المتطرفالإتجاههذاتصحيحإلىالأمرانتهىحتى

نأ-المثالسبيلعلى-أالعسالابن"فيرى،المح!صالمسيح،يراهكانمثلما

يصونحتىبالشهوةالإحترأقالمرءعلىغلبإنعقدهإلىمندوبايكونالزواج

عيشةعلىوقدر،النفسضبطاستطاعإنتركهإلىومندوبا،الزللمننفسه

يستريحولابالشهوةيحترقلاالمتقدمينالقسمينبينهولماومباحا،العفاف

الزواجعنالاضرابفىيرونالمعاصرينالمسيحيينالشراحبعضإنبل،منها)2(

."أ)3اللهشريعةعنخروفيوفيه،بهأدولمااللهوضعهلماعصيان"

.9طالروقدار-12ص-مطبمحمد-والإسلامالماديةبينالإنان1()

.43،44صالأصيوطىفىإليهمار،الصاللابن-القوانينكتاب)2(

(r)صقيرياقصالقدوسعبد-والزواجالعزوبةبينالنزاعقصهVA9491سنةاط.
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نظاماتباعأتباعهأيستطعلمالمسيحيةالديانةإنأقولأنلىيستحقذلكوبعد

بهمعترفاالزواجفأصبح،الفطرةنداءلبواوإنمأ،أنفسهمعلىفرضوهالذىالرهبنة

والتزاماته.وواجباتهطقوسهوله،المسيحيينوبينالكنيسةفى

النصرانية4فىلخطبةا،ثانيأ

غيرها،عقودتيزها،الكنسيةالخطبةمفهـوم

تسبقتمهيديةمرحلةتكونأنبطبيعتهاتعدولاالخطبةأنذكرناأنسبق

لازمغيروعدمجردتكونأنبالضرورةعليهيتفرعبما،بالزواجالنهائىالإرتباط

.المنفردةبإرادتهمنهيتحللأنطرفيهمنلأىيكون

منغيرهافىمنهاألزمالنصرانيةالشريعهفىكانتربما-المفهومبهذا-والخطبة

الأمر،الشريعةهذهفيبالطلاقالزواجانحلالصعوبةإلىبالنظروذلك،الشراخ

الأهمية.بالغأمرابالزواجالإرتباطعلىالإقدامفىالتروىمنيجعلالذى

ماوهوالخطبةبمفهوميختلطقداخرنظاماتعرفالأرثوذكسيةالكنيسةأنغير

يرجأزواجفهو،خطبةمجردمنأكثرالواقعفىهوالذى،الإمتلاكبعقديسمى

لاحقبإجراءإلاللمملكينتحللاالتىالجنسيةالخالطةمجردفقطاثارهمن

."التكليل))يسمى

الزواجيتمأنبهيرتبطمنعلىويتعين،لازماعقداالإمتلاكفعقدهذاوعلى

يشكلكانكما،الزوجيةالرابطةيفسخبماإلاتنفصملاعراهأنكما،بالتكليل

باخر.التزوجمنالطرفينلكلامانعا

التكليلقبلالإمتلاكإتمامعلىتجرىالأرثوذكسالأقباطعادةكانتكما

باعتبارهالإجراءهذأإلىينظرونالأقباطعامةبدألذلك،طويلزمنىبفاصل

مجردمنأكثرذكرناكماأنهحينفى،بالزواجملزمغيروعدأواختبارفترةمجرد

.المنازعاتمنكثيرفىسبباكانالذىالأمر،الوعدهذا

الأملاكالإجراءيناتمامبضرورة"الرابعكيرلساالبطريركأمرلذلك

عنمستقلةالحديثبمفهومهاالخطبةبرزتوهكذا،واحدوقتفىوالعكليل

الإرتباطتسبقتمهيديةمرحلةمجردوغدت،(وتكليلهبأملاكه)الزواج

،الإرتباطهذابإجراءالتزامايرتبلاالخطيبينبينمتبادلوعدينشئهاالنهائى

)5591(الأرثوذكسالأقباطمجموعةنظمتهالذىهوالقواعدمنالنوعهذا

3*
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تنظيمأىيظهرلمحينعلى،واثارهسروطهوحددت،"الخطبة"عنوانتحت

.)1(الجموعةهذهفىللأملاك

الخطبة9أو"الكنسيةالخطية"بوصفالحاضرالوقتفىالشراحويحتفظ

والأوضاعللثروطوفقاالكنيسةفىيتمالذىالقواعدمنالنوعلذلك"الرسمية

التواعدمجردوبينبينهللمقابلةوذلك،الكنسىالقانونيفرضهاالتىوالإجراءات

لهاحتفظواوالذى،والطقوسالإجراءاتبهذهالتقيددونالطرفينبينالزواجعلى

دونالزواجعلىالاتفاقأنإلىبعضهمينبهكما،"البسيطةالخطبة"بوصف

وإنما،الكنسىللقانونيخضعلاأنهإلاخطبةسمىإن،الدينيةالإجراءاتاتباع

.قانونيا)2(تصرفابأعتبارهالمدنىالقانونلقواعد

أمامالخطبةبهاتتمالتىوالطقوسوالإجراءاتالصيغفإن،الأمرمنالحقيقةوفى

القانونفىلهيمكنمماأكثرنعطيهأنيمكنولا،النظامهذاطبيعةمنتغيرلاالكنيسة

بشكلهاوهىلازمغيراتفاقالأحوالكلفىفالخطبة،قانونياتصرفابحسبانهالمدنى

أنهاكما،المستقبلفىالزوانممابإجراءالتزاماترتبأنيمكنلاالدينىبشكلهاأوالمدنى

عنهاالعدولحالةفىمدنيةاثاراتستتبعقدالشكلينكلافى

الكنسية.الخطبةهوالموضعهذافىبالدراسةنقصدهمافإنحالأيةوعلى

وطبيعتها)لخطبةاتعريف

الأرثوذكسفالأقباط،الخطبةبهتعرفتعريفالنصارىطوائفمنطاثفةلكل

أجلفىبالزواجالاخرمنهماكلفيهيعدوامرأةرجلبينعقدبأنها"عرفوهأ

.محدد")4(

المستقبل،فىبالزواجالاخرالواحدبهيعدعقد)nفهىالكاثوليكعندأما

منوعدمجردعلىالأمراقتصرإذاأما،الوعدهذاتبادليةبشريطةولكن

فإن،بدورهيعدلمالذىالآخرجانبمنقبوللحقهالطرفينأحدجانب

.(")بهتصحلاالخطبة

rسنة701صسباطفؤادد/المسلمينلغيرالخصيةالأحوالتنظيم()1 I All.

.م0791ط64بند701صيجىالودودعبد/دالمصرينمنالمسلمينلغيرالأسرةقانونأحكام)2(

.084صصرورسكرىمحمد/دوالميحيةاليهوديةالراحفىالزواجنظام)3(

الأولى.المادة،5591مجموعة-الأرثوذكسللأقباطالشخصيةحوالالأ4()

1،3مأدة-جلادفيليب-للكاثوليكالثخصيةالأحوال)5(

؟!ر!!!!
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بيناتفاقبحصولوتتم،"التزوجطلب!بأنهاعرفوهافقدالبروتستانتأما

عقدبابفىالمعروفةوالشروطبالكيفيةبينهماالزواجعقدعلىراسدينوأنثىذكر

.(1)الزواص!

هناكتتوافرأنلابدالنصرانيةالشريعةفىالخطبةلانعقاد4الخطبةاتعقاد

شكلى:هوماومنها،موضوعىهومأمنهاالشروطوهذه،شروط

الرضا،توافرضرورةالشروطهذهجماع4للخطبةالموصوعيةالشروط4أوكأ

.المواحمنوالخلو،والأهلية

سخصيا،الخطيبينمنكلابتراضىإلاالنصارىعندالخطبةتتملا4أ-الرضما

جميعفىالنفسلولىيجوزفلا،غيرهولايةوتحتصغيراالخاطبكانولوحتى

.رضاهبغيريزوجهأنالمسيحيةالمذاهب

وصلقدالخطيبينمنكليكونأنكذلكيلزمالرضاجانبإلى4ب+الاهلية

النصرانيةالشريعةفىيختلفالسنوهذا،الخطبةفيهالهيجوزالتىالسنإلى

اخر.إلىمذهبمن

على)5591(مجموعةمن)3(المادةتنصالأرثوذكسللأقباطفبالشية-ا

سنةعشرةخمسوالخطوبة،سنةعشرةسبعالخاطببلغإذاإلاالخطبةتجوزلاأنه

يزاللاكانكلاهماأوأحدهمالكن،السنهذهبلغاقدكانافإذا،كاملةميلادية

سنببلوغإلاتنتهىلاالتىالنفسعلىللولايةخاضعايزاللاأنهبمعنىقاصرا

.(المجموعةنفسمن4م)الخطبةعلىوليهموافقهوجب،والعشرينالواحد

سنالخطيبينيبلغلمماالأمرولىبموافقةإلاتصحلاالخطبةأنيفهمهذاومن

سنةعشرةثمانىالطائفةلهذهالمحددالزواجوسن،الزوأجسنبلغاولوالرشد

.للمرأةسنةعشروسته،للرجل

بلوغيكفىثمومن،للخطبةمحددسنهناكفليسالكاثوليكعندأما-2

عشرستةالرجلبلغإذاإلاالزواجيتملالكنه،(سنوات7)التميزسنالخاطب

موافقةتلزمهلاالسنهذامنهمايبلغومن،سنةعشرةأربمالمرأةوبلغت،سنة

هذهكذلكتلزمهالاالسنهذافىالخطبةفإنوبالتالى،زواجهعلىالأمرولى

الموافقة.

.2مادة-(البروتتانت)للوطنيينالانجليينقانون(1)

!-
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سنبلغاقدالخاطبانيكونأنيشترظونفإنهمللبروتستانتبالنسبةأما-3

عشرةبستالسنهذاالشخصيةأحوالهممجموعةمن01المادةوتحدد،الزواج

.للمرأةسنةعمثرةوأربم،للرجلسنة

الخلافيتضحالنصرانيةالطوائفبينالخطبةسنتحديدإلىبسيطةوبنظرة

وضعية،تريعاتالنصرانيةالتشريعاتمعظمأنيؤكدالخلافهذا،بينهما

يمكنلاوحتى،أتباعهاعلىفرضهامنيتمكنواكىدينياثوباواضعوهاكساها

.الشراختلكعنالخروجالأتباعلهؤلاء

خاليهالخطوبةتكونأنالنصرانيةالطوائفجميعتشترط4الموانعمقب+الخلو

.الحالفىبهاالزواجتمنعالتىالشرعيةالمواءمن

علىالنصرانيةالطوانفاغلباتفقتلقد8للخطبةالشكليةالشروط4ظنيا

بدورهيقوموالذى،الكنيسةكهنةمنكاهنإسرافتحتإلاتتملاالخطبةأن

الخاطبينشخصيةمنبالتحققيقومكما،الروحانيةوالأدعيةالربانيةبالصلوات

وثيقةبتحريريقومكما،للزواجالشرعيةالمواخمنخلوهماومن،ورضائهما

منها،القاصرولىومنالخاطبينمنكلمنيوقعهاوأنبياناتعدةعلىمشتملة

هى:البياناتوهذه،كذلكجانبهومن،والشهود

إقامته.ومحلوصناعتهوسنهولقبهوالخطوبةالخاطبمنكلاسم-ا

لكds)،إقامتهومحلوصناعتهوسنهولقبهالخطيبينوالدىمنكلاسم-2

إقامته.ومحلوصناعتهولقبهالخاطبينمنالقاصررلىاسم

قاصر،بينهماكانإنالولىوحضوربنفسهالخاطبينمنكلحضور-اثبات3

.بالزواجالطرفينمنكلورضاء

منكلاسموذكر،راشدينمسيحيينالأقلعلىشاهدينحضورإثبات-4

إقامته.ومحلوصناعتهوسنهالشهود

الشرعية.الزواجموانعمنالخاطبينخلومنالتحقيقاثبات-5

.الزواجلعقديحددالذىالميعاد-6

وجوب:عوضفليوثاؤسويضيف،الإتفاقحالةفىمقامهيقوموماالمهر-7

.)1(الخطيبينبيئالسنتناسبمنالكاهنيتحققأن

.م1391سنةا8صالأرثوذكىالأقباطلكنيةالخميةالأحوالفىالقانونيةالخلاصة)1(

ءلى+فع
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الخطبة،لانعقادشكليأسرطأيعتبرلاالإجراءهذاإن،الخطبةعلئية4ثالثأ

أكبرعلمإلىالخطبةلحمل؟ضرورياوجدتهالنصرانيةالشراخأنالامرفىمأكل

،مواخمنالخطيبينزواجبينيحولعماالكشفيمكنحتىالناسمنممكنعدد

زواجهما.علىالإعتراضمنالشأنذوىيتمكنوحتى

الكاهنبواسطةالخطبةعقدمنملخصبكتابةتتمالخطبةعنالإعلانوطريقة

فىويعلق،الخطبةحصولتاريخمنأيامثلاثةظروففىوذلك،أجراهاالذى

الكاثوليكعندأما،الأرثوذكسالأقباطلدىوذلك،بالكنيسةالإعلاناتلوحة

بوضعأو،الحليةوالأعيادالأحدأيامفىمتتالياتمراتثلاثبالمناداةتتمفهى

ثمانيةعنتقللامدةخلالوذلك،الكنيسةبابعلىالمتعاقدلنباسمإعلان

.1()أيام

للزواجمحدداأجلاالبروتستانتولاالكاثوليكطائفةتحددلم4الخطبةمدة

التىالأولىالمادةفىالأجلهذاإلىأسارتفقدالأرثوذكسأما،الخطبةعقدفى

يجوزفإنهذلكومع،محدود)2(أجلفىبألزواجوعدبأنهالخطبةعقدعرفت

التىالسنمراعاةمعالخطبةعقدفىللزواجالمحددالميعادتعديلالطرفينباتفاق

منعليهويوقع،الخطبةعقدذيلفىالتعديلبهذاويؤسر،الزواجفيهايباح

.)3(الكاهنومنالطرفين

الكاهنيقومومشتملاتهالخطبةعقدتحريربعد4يالخصبةالخاصالطقس

الابنخطوبةإتمامالمحفلبهذانعلنمخلصناالمسيحيسوعربناباسم":قائلا

.....أباناياقائلينجميعأمصلين()فلانةالمباركةالابنةلخطوبته)فلان(المبارك

.إلخ"

المباركةالابنةخطوبةتتممخلصناالمسيحيسوعربناباسم":ثانيايقولثم

فىكماالخطيباسمذاكراثالثةمرةويكررها)فلان("المباركخطيبهاعلى()فلانة

يتلووبعدها،مراتثلاث(مستحق)المرتلونيقولذلكوبعد.الأولىالمرة

،)4(آمينالشماسةيرتلمنهاكلوفىالكنيسةمنالمرتبةوالصلواتالأدعيةالكاهن

.03/مادة-الكاثولحكيةالرصولية1(الإرادة)

.امأدةا559الأرئوذكىالأقباطمجموعة2()

.7/مادة-السابقالمرجع)3(

المحبة.3طاrA/2برسلامةيوحنا-الكنيسةومعتقداتطقوسشرحفىالنفيةالآلن)4(
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المرةفىقائلابالصليبمرةكلفىالخطوبينويرسمالصلاةالكاهنيختمثم

:يقولالثانيةوفى،واحدإلهالقدسوالروح،والابن،الأبباسم":الأولى

الروحمبارك":يقولالثالثةوفى"امينربناالمسعحيسوعالوحيدابنهمباركلا

.اميئ)1(قائلينالشماسةعليهيردمرةكلوفى"آمينالمعزىالقدس

دونتنقضىأنيمكننإنها،لازمغيرعقدالخطبةكانتلما8ائقضاءالخطبة

الخطيبين.أحدوفاةأو،عنهاالعدولهوالانقضاءهذاأسبابوأبرززواج

-:اثارمنعليهمايترتبوماالطريقينهذينمنكلايلىفيماونفصل

بجوازالنصرانيةالطوائفجميعتتفق4عنهابالعدولالخطبةانقضاء4أولأ

فىالعدولهذايثبتأنعلىالخاطبينمنلأىالمنفردةبالإرادةالخطبةعنالعدول

الأقباطمجموعةاتفقتكما،بهالآخرالطرفويخطر،الكاهنيحررهمحضر

فقدالبروتستانتأما،العدوللهذامسوغاشتراطبعدموالكاثوليكالأرثوذكس

مجملها:فىتدورالعدولهذاتبررمسوغاتعدةوضعوا

أخلاقفىفساديظهربأنوذلكالآخرللطرفمعلومةتكنلمأمورظهور-ا

الخطبة.قبلللآخرمعلومايكنولمبالعفةيختصفيماأحدهما

مشروعفىاستمرلوفيمابسمعتهيضرأوأحدهمايهددخطراكتاف-2

جريمةماأحديرتكبأنأو،معدقتالمرضبأحدهمايوجدكأنالزواج

.للشرفمهينة

وطالت.رضاهبدونأوللآخرمعلومةكيرجهةإلىالخطيبينأحدغابإذا-3

.للزواجالمحددالأجلعلىعلاوةسنةبلغتحتىالغيابمدة

الخطبة.بعداخرديناأحدهمااعتنقإذا-4

.)2(الكهنوتأوبالرهبنةالخطيبينأحدالتحقإذا-5

رثوذكس،الأقباطالأمجموعةاتفقتلقد4الفسخعلىالاكارالمترتبة

فىللتعويضالخطيبينمنالمتروكاستحقاقجوازعلىوالبروتستانتوالكاثوليك

التعويض.هذاوقيمةمقداريحددواأندون،العدولحالة

المحبة.مكتبة-81،84صالأرثوذكيةالقطةاليهةفىالخدماتصلوات1()

.باختصار4مأدةالأنجيلينمجموعة)2(

!ء
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المهر،ولاالعدولحالةفىالهداياحكمالكاثوليكطائفةتنظملمكذلك

مثلتقديمعلىالكاثوليكبينتجرلمالعادةلأن؟الخطبةعندعليهيتفققدالذى

الهدايالمساثةعرضقدبدوره(البروتستانت)الأنجيليينقانونأنكماالمهرهذا

علىتضيعالهداياهذهأنمنه)3(المادةأوضحتحينمختصراعرضاالعينية

المهرحكمنظمتفقد،الأرثوذكسالأقباطمجموعةأمأللاخر)1(وتبقىالناكث

عنالخاطبعدلإذادابأنه)12(المادةقضتحينالتفصيلمنبشىءوالهدايا

الهداياأومهرمنلهاقدمهقديكونمااستردادفىلهحقفلامقتضبغيرالخطبة

أمامالآخرمطالبةفىالحقمنالخاطبينمنلكلعمافضلاهذا.المستهلكةغير

.")2(الخطبةعنعدولهجراءمنلحقهالذىالضررعنبتعويضالملىالمجلس

الخطبةعنالعدولأثرفىوالمرأةالرجلبينفرقتأنهاالمادةهذهعلىويلاحظ

.مبررةغيرتفرقة-نظرىفىوهى،مقتضبغير

بوفاةبداهة-الخطبةتنقضىاالخطيبينأحدبوفاةالخطبةانقضاء4ثانيأ

قدالخاطبيكونأنيمكنمامصيرعنكذلكالتساولليثور،الخطيبينمنأى

هدايا.منتبادلاهقدالخطيبينيكونماأومهرمندفعه

ثمومن،الأمورهذهلمثلتنظيمانجدلنفإنناالكاثوليكشريعةفىبالنظروإنه

المهر،إعادةالصددهذافىتوجبوهى،العامةالقواعدلحكمشأنهافىالمرجعيكون

تقضىالتى-ب-255المادةنصلصريحإعمالااستردادهايمكنفلاالهداياأما

طرفيها.أحدماتإذاالهبةفىالرجوعطلببرفض

الشخصيةأحوالهمقانونمن)5(المادةقضتفقد:البروتستانتعندأما

أنالآخرفللخطيبرسميةبصفةتمتالخطبةوكانتالخطيبينأحدماتإذا"بأنه

يكونماردب!ثمرط،استهلكماعداماهداياأومهرمنللمتوفىأعطاهمايسترجع

من)13(المادةنصتفقدالأرثوذك!شريعةفىأما،المتوفىمنأخذهقد

منبهاسترىماأوالمهراداسترفلورثتهالخاطبتوفىإذا"بأنه5591مجموعة

أما،جهازمنبهاشترىمأأوالمهريستردأنفللخاطبالخطوبةتوفيتوإذا،جهاز

."الحالتينفىتردفلاالهدايا

.211صوالمسيحيةاليهوديةالراخفىالزواجنظام1()

حأم/د-بتصرفبعدهاوما148صالأرثوذك!الأقباطسريعةفىالشخصيةالأحوالمبادىءشرج)2(

العربية.النهضةدار-الأهوانىكمالالدين
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8الزواجانعقادشروط4ثالثأ

سكلى.والآخر،موضوعىبعضها،الشروطمنالعديدلانعقادهالزواجيستلزم

الرضاضرورةحولالشروطهذهوتدور4للزواجالموضوعيةالشروط4أولا

:المواخمنعليهالمقدمينوخلو،النفسولىوموافقةبالزواج

الأساسى،وركنهاالزوجيةالعلاقةجوهرهوالزوجينرضا4بالزواجالرضا10

لاكما،صغيرينالزوجانكانولو،وحدهالنفسولىبإرادةزواجينعقدفلا

ولا،الزوجينإرادةغيرلريةإرادةبأيةولاوحدهاالكنسيةالطقوسبإجراءينعقد

يقوم":يقولإذذلكعلىنصالأرثوذكسىوالقانون،القاعدةهذهفىاستثناء

يستطيعولا،سرعالعقدهأهلفريقانسرعىوجهعلىيبديهالذىبالرضاالزواج

نص()البروتستانتالإنجيلىالقانونأنكما،"يعوضهأنبشرىسلطانأى

،"الزوجينبينوالقبولوبالإيجابالرضابعدإلاالزواجيعقدأنيجوزلا"أنهعلى

بدونالزواجويجيزالأسرةربسلطاتيرفعالكاثوليكىالكنسىالقانونأنكما

خارجية،سلطةلأىعندهمالزواجيخضعفلا،الرشدسنالزوجينبلوغعندرضاه

فىالوالدينرضاضرورةفقهائهمبعضفيرىذلكومع،الأبوينسلطةكانتولو

منالتحققبعضهميستحسنبل،سنةوعشرينإحدىعنسنهنقصمنزواج

.)1(مطلقاالزواجعندالوالدينرضا

والذى-للزواجالمقررالسنبلوغكعدميبطلهماوجودعندوجودهالرضاويفقد

الرضايفسدالإكراهأنكما،قانونالهاقيمةلاالصغيرعبارةلأن-انفاحددناه

الرضاجوهرتفسدعندهحالةوايجاد،للمكرهتهديدحصولعندالإكراهويكون

أعربفيمالهاختيارلاالحريةمسلوبالشخصتجعلرهبةالاكراهعنيتولدبأن

.أ)2رغبةمنعنه

ولو،الزواجعلىالأسرةربموافقةبعدمتعبألاالكنيسةإن4الئفسب.ولى

ببطلانيقولمنعلىباللعنة"ترنت"مجمعقضىفلقد،القاصرزواجعلىكان

فىوالكنيسةالمدنيةالسلطةبينطويلصراعفىسبباكانمما،الزواجهذامثل

فرنسا.

للئونالأعلىالمجلى-603صالمراغىاللهعبد/الغفضيلة-الأديانجميعفىوالطلاقالزواج1()

م.1411سنةالإصلامية

.358ص:السابقالمرجع)2(

!؟!في!!فيء
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الزوجأنبلغمتىأنهفقررتالتعاليمهذهعلىالكاثوليكيةالشريعةأبقتوقد

غيرأما،لأحدعليهماولايةدونبإبرامهيستقلاأنأمكنهماالزواجسن

يفيدماالتشريعيةمجموعاتهمتضمنتفقدوبروتستانتأرثوذكسمنالكاثوليك

روحكانتوإن،القاصرزواجعلىالنفسولىمواققةاستلزامإلى،عليهاالخروج

الولىتقديرلمطلقيتركفلم،القيدهذاتنظيمعلىأثرهاتركتقدالتعاليمهذه

سرعىموجبهناكيكونبأنقيدولكنه،استعمالهفىالتعسفخشية

.)1(لرفضه

فىوردتالتى-المح!ص-المسيحأقوالإليبالنظرإنه4اورواجمواتعالخلومق+ب

أيةالزواجمنالمانعةالقرابةإلىيشيرواحدانصافيهايوجدلاأنهيتضحناجيلالأ

هذافىصريحانصايوجدلاأنهكما،بعيدمنولاقريبمنكانتقرابة

مفكروهموضعفقدالحديثالعصرفىأما،بعدهمنتلاميذهأقوالفىالخصوص

كالتالى:وهىالزواجمنتمنعالتىالاموربعض

القرابةأما،حواسىقرابةأومباشرةقرابةإماوالقرابة)القرابة.مصالمححا

المستقيمالخطعلىالقرابةأيضاوتسمى،والفروعالأصولبينالصلةفهىالمباشرة

منه.فرعوهىلهاأصلفهوبابنتهالأبكصلةوهى

نأدون،مشتركأصليجمعهمأشخاصبينالصلةفهىالحوأشىقرابةأما

للآخر،فرعاليسفكلاهمابأختهالأخكصله،للاخرفرعاأوأصلاأحدهميكون

.المنحرفالخطالقرابةهذهوتسمى،الأبهومشتركأصللهماولكن

النصارىجميععندوالفروعالأصولبينالزواجيحرمماخهىالمباشرةوالقرابة

.الفرعنزلأوالأصلعلامهما

التالى:النحوعلىالنصارىطوائففيهاختلفتفقد4الحواشىقرابةأما

الدرجةحتىحواشىقرابةالأقارببينالزواجيحرمأنهعلىجميعافاتفقوا

.والأخواتخوةالأفروعوأيضا،والخالاتالعماتأصولوكذلك،الثالثة

الأرثوذكسقباطالأفعند،والجداتوالخالاتالعماتفروعفىواختلفوا

الدرجةحتىبألقريباتالزواجيحرمبينما،بهنالزوأجيحلوالبروتستانت

العمبنتتحرمالكاثوليكطواثفوعند،والرومالأرثوذكسالسريانعندالخامسة

.باختصارV11-165صوالنصرانيةاليهوديةالراخفىالزواجنظام1()

!هر!ث!ثهـ
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الكاثوليكطوائفتحرمبل،الخامسةالدرجةمنلهقريبةنهالأأمهاعملابن

السادسة.الدرجةحتىالحواسىمنالأقارب

الزوجوأقاربالزوجينأحدبينتنشأالتىالعلاقةوهى4المصاهرة2+قرابة

فلا،وفروعهازوجتهبأصولالرجلزواجالأرثوذكسالأقباطيمنعونوبها،الآخر

رزقتالتىببنتهاولا،علتوإنجدتهاأوبأمهايتزوجأنزوجتهوفاةبعدلهيجوز

سفلت.وإنبنتهابنتأو،ابنهابنتأو،اخرزوجمنبها

فروعه،وزوجات،أصولهبزوجاتالرجلزواجالمصاهرةتمنعوكذلك

يجوزفلا،وأخوالهأعمامهبزوجاتولا،وفروعهنالزوجاتأولئكوأصول

ابنها،بنتأو،بنتهاأوجدتهاأو،امهاأو،جدهأووالدهبزوجةيتزوجأنله

بنتها.بنتأو

ونسلها،أخيهاوبنت،ونسلهازوجتهبأختالرجلزواجالمصاهرةتمنعوكذلك

وزوجة،وخالتها،عمهاوزوجة،زوجتهوبعمة،وفروعهاوأصولهاأخيهوبزوجة

بنته،زوجوأخت،ابنهزوجةوأخت،والدتهروجوأخت،والدهوبأخت،خالها

.ذكرهسبقماكلفىالمرأةعلىيحرمالرجلعلىيحرموما

وإنوفروعه،علواوإنالآخرالزوجأصولالمصاهرةفتحرم:الكاثوليكعندأما

الرابعة.الدرجهحتىالآخرللزوجالحواشىتحرمكما،سفلوا

إلاالنصارىعندالزواجمنمانعاالرضاعةقرابةتعتبرلا4الرضاعة2.قرابة

المولودالمتزوجةالمرأةترضعأنالماخهذالقيامويشترط،الأرثوذكسالسريانعند

كمالقبلالرضاعانقطعفإذا،انقطاعدونخالصالبنهامنكاملتينسنتين

الذىالحليبكميةعلىتزيدأخرىموادالمرضعبحليبخلطإذاأو،السنتين

.يقوملاالماخهذافإن،ترضعه

وكذلكأرضعتهمنوبينلرضيعابينالزواجتحرمالطائفةهذهبأنالعلممع

الخامسة.الدرجةحتىالرضاعةعنالناشئةالقراباتوبينوبينه،ذريتها

بينتقوموالتى،المقدسالعمادعنالناشئةالقرابةوهى4الروحية+القراية4

هذاأنإلا،أخرىجهةمنالمعمدالشخصوبين،جهةمنالعمادسرخادم

الأرثوذكس،عندهذاا559سنةتقنينفىولا3891سنهتقنينفىيردلمالماخ

ذلك.تبطلالررحيةالقرابةفإنالكاثوليكأما

حكل،كحكل!!
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يتزوجأنلهيجوزالزأنىفالزوج،الرجلزنألاالمرأةزنابهويرأد8الزدأ.مالمححه

تمنعأنهاكما،باطلبشريكهافزواجهاالزانيةأما،متزوجةتكنلمإذابشريكته

أما،الأولىالنصرانيهالمصادرفىذلككانوقد،الرجالجميعمنالزواجمن

التالى:النحوعلىالماخهذاتجاهالنصرانيةالطوائفاختلفتفقدالآن

زواجيجوزلاأنهكما،مرتكبيهبينالقطعيةالمواخمنيعتبرونهفالأرثوذكس

أمادائرتهفىالحكمصدرالذىالدينىالرئيسبتصريحإلاالزنالعلةطلقمن

وشريكته.الزانىبينالزواجتحرمفإنهاالكاثوليك

بينهما.الزواجتمنعفلاالبروتستانتأما

قبلمنالزوجينأحدقتلمجردالأرثوذكسالأقباطاعتبرلقد68.ما-القتل

72/المادةنصتفقد،الآخربالزوجالزواجمنالأخيرهذايمنعثالثشخص

هناكيكونأنذلكفىويستوى،القتيلبزوجالقاتلزواجيجوزلابأنهعندهم

.منفرداالجريمةهذهقارفقدالجانىيكونأنأو،القتيلوزوجالقاتلبينتواطؤ

موافقةعلىبناءتمقدالقتلكانإذاإلامانعايعتبرونهفلاالكاثوليكأما

وبصحبته.الآخرالشريك

نأبدعوى،نصرانىبغيرتتزوجأنالنصرانيةللمرأةيجوزلا4الدلى7.ماتع

عنصدرلذا،مسيحيةتنشئةتنشئتهمويمنعون،الأولادتربيةفىيتدخلونهؤلاء

ثموغيرهمالمسيحيينبينالزوأجبتحريمقرأرام933عامقسطنطينالإمبراطور

التحريم.هذاتؤكدالمجامعقراراتتوالت

فيقصر،والرجلالمرأةبينيميز"خلقيدونية"مجمعأنشاعوقدهذا

يبيححينفى،مسيحىغيرمنبرجلالزواجفىالنصرانيةالمرأةعلىالحظر

هذانظرفىالتفرقةوحكمة،مسيحيةغيربامرأةالزواجالمسيحىللرجل

بأوساطالإتصالمنعليهخوففلاالمرأةمنللتأثرقابليةأقلالرجلأنالرأى

مسيحية.غير

فىالزوجةدخولبشرطالمومناتغيريتزوجأنالمؤمنللرجلإنيقولونفهملذا

وكل،الإيمانعنالخارجينبالرجاليتزوجنفلاالمؤمناتالنساءفأما،الإيمان

منهواختلعتتابتفإنالجماعةمنتخرجمؤمنغيربرجلتتزوجمؤمنةامرأة

.كفرهعنيرجعكمنفتقبل
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مسيحىمنالزواجوالأرثوذكسالكأثوليكشراختحرمالحديثالعصروفى

ذإلكورنثوسرسالتهفىبولسقالهماعلىاستناداوذلكمسيحىغيرواخر

شركةوأىوالإثمللبرخلطةأيةلأنهالمؤمنينغيرمننيرتحتتكونوالادا:يقول

.")1(الظلمةمعللنور

!النصارىعندللزواجالشكليةالمثمروط8ثانيأ

تصطبغأنالطبيعىمنكانالنصرانيةالشريعةفىمقدساسراالزواجكانلما

الدينية.بالصبغةمراسيمه

الختص،الدينرجليدعلىالكنيسةفىالزواجيعقدأن-عامةبصفة-فيجب

بالوكالة-الزواجتجيزالتىالشراءعند-بوكيلأو،الطرفينحضورفىوذلك

،الشهود)2(وبحضورعلانيةذلكيكونأنعلى،الأمرلزمإذاالأوليأءوبحضور

الطرفينرضامنيستوثقأنالزواجمراسمفىالبدءقبلالدينرجلعلىيجبكما

وهىالزواجمراسيمذلكبعديجرىثم،الشرعيةالمواخمنخلوهماومن،به

المجموعاتتتعرضلمولذلك،والتبركالصلاةعادةتتضمنبحتةدينيةطقوس

من14/المادةعبرتالمعنىهذاوفى،لتحديدهاالفقهيةالكتبولاالتشريعية

الأكليلبصلاةيتم،مقدسسرالزواجبأنا559الأرثوذكسالأقباطمجموعة

الأرثوذكسية.القبطيهالكنيسةلطقوسطبقا،كاهنيدعلى

علىهلالأوموافقة،الزوجينرضاء،الدينيةالمراسيمهذهعنيغنىولا

الشكليتوافرلمإذاأنهبهالمسلمفمن،المواخمنوخلوهما،زواجهما

النصرانيةالطوائفبينذلكفىت!فبلا،باطلاالزواجكانالدينى

قد5591الأرثوذكسالأقباطمجموعةمن35/المادةإنبل،جميعها

يتقدمأن،المصرىالقطرخارجيتزوجأرثوذكسىقبطىكل"علىفرضت

لقوانينطبقا،اللازمةالإجراءاتلإتمامالختصالدينىالرئيسإلىبطلب

تاريخمنأسهرستةخلالفىوذلك،الأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةوطقوس

رجليقوم،للزواجالدينيةالمراسيمإتماموبعد،"المصرىالقطرإلىعودته

كما-معينةبيانأتعلىتشتملأنيجب،بهوثيقةبتحريرالختصالدين

يعتبرلاالإجراءهذاأنعلى،خاصةسجلاتفىويقيدها-سابقاذكرت

.14ف6صحكورنئوسإلىالثانيةرسالته1()

الأرثوذكى.عندفأكثرثلاثةوالبروتتانتالكاثوليكعندالأقلعلىشاهدين)2(
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فىبهقصدوإنما،الزواجانعدامتخلفهعلىيترتبالدينيةالزواجمراسيممن

.)1(لإثباتهدليلايكونأنالواقع

4النصارىعندالزواجفىوضرورتهالدينىالشكل،ثالثأ

خلالمنذلكويتضحالنصاوىعندالقصوىأهميتهالزواجفىالدينىللشكل

الآتى:

المستقبلفىبالزواجوامرأةرجلمنتعهدعنعبارةهو4الأملاثأ.عمد

قبلالإكليلوقتفىأو/لخطبةوقتفىويكونالكنيسةكاهنبواسطةويحصل

أصبحوبذلك،متاعبمنعليهيترتبكانلما،الخطبةبعدوليس،الزواجعقد

.)2(الزواجحكمالآنحكمه

تى:Iكاالكاهنيدعلىالكنيسةفىالأملاكعقدويتم

الكهنوتيةالحلةفيرتدى،الأملاكبعقديبدأمباشرةالكاهنيأتىأنبعد

ويعقدالحلةفىالإكليلمعويلفهماالذهبخاتميأخذثم(والبرنسالصدر)

رضىعنمبلاهل(وعروسهالعريسأى)شفويامنهماكليسألث!،عليهما

ببعضهما؟يقترناأنواختيارومحبة

المسيحيينجمهورأمامويعلنبيمينهالصليبعلىالكاهنيقبضذلكبعد

الإبنأملاكنعقدمخلصناالمسيحيسوعباسم!:قأئلاالأملاكعقدالحاضرين

يرشمثم،(فلانة)الأرثوذكسيةالإبنةمخطوبتهعلى(فلان)الأرثوذكسى

اللهمبارك:يقول!ثم،القدسوالروحبنوال!بالأباسمقائلاالصليبعلامة

إلخ......الكلالضابطالأب

الجميعويصلىمراتثلاث،أبليصونكيرية(المرنمونأو)الشماسةيعقدثم

علىالإبنةأملاكنعقديقولوهوثانيةالكاهنيعقدثم،إلخ......أبأنا

إلخ.....الإبن

امين.،الشماسةويجاوبه،الثالثالرسمثم،العانىالرشمبالصليبويرشم

،بالزواجالخاصالنشيدالشماسةيرسلثمبالطلبةالكأهنيصلىذلكأثناءوفى

ذلكبعدثم،الشكرصلاةإلخ...ارحمنا:قائلابالصلاةالكأهنيبدأوبعده

.921صوالم!يحيةاليهوديةالراخفىالزواجنظام(')

.م0991طالكنيةالتربيةمكتبة5ص-سوريالصليب-الشخصيةالأحوالقوانينفىدراسات)2(

ء،
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وبعده،85/51فالمزمورتقديساتفالثلاث،11-1/1:كوامنالشماسيقرأ

.-118/?يومنالإنجيل

الكاهنيصلىذلكوبعد،للعري!السلامالمرتلونيقولالإنجيلقراءةبعد

وعندمأ،الأملاكبعقدالخاصةالطلبةيقولثم،الإيمأنفقانون،أوشالثلاثة

ينشد..الصليببعلامةوجههفىمنهماكليرشموعروسهالعريساسميذكر

الثانيةالصلاةالكاهنيتلوالنشيدهذاوبعد،الأبكلمةالمسيحأيهاالمرتلون

الطلبةيتلوثم،السلامأعطيتكما-المرتلونيقولمنهاينتهىوعندما،للاملاك

بصلاةيختمثم،15/27يو(أعطيكم)سلامىالمرتلونويجاوبهخيرةوالأالثالثة

الأملاكعقدالكاهنيختموبعدها(اللهليباركناا:المرتلونيقولثم،الشكر

كيريةنهايتهافىالمرتلونويصلى،الثلاثةالتحاليلوقراءةالربانيةبالصلاة

.)1(مراتثلاثأبليصون

كالتالى:وهىالزواجإتمامأجلمنإجراءاتعدةهناكهالزواج+عقدب

الدينىالرئيسمنبإتمامهتصريحاالكاهنيستصدرالزواجمباشرةقبل-ا

إليه.الخطبةمحضرتقديمبعدالختص

انفاالمذكورالتصريحعلىحصولهبعدالكاهنيحررهعقدكأفىالزواجيثبت-2

الدينية.المراسيمإتماموبعد،

الحاضرين.علىبتلاوتهالدينرجليقوموإثباتهالعقدتحريربعد-3

ثم،الثلاثالقسائمعلىبالتوقيعالدينورجلوالشاهدينالزوجينيقوم-4

الثالثةوترسل،للزوجةوالثانية،الزوجإلىالثلاثالقسائمإحدىتسلم

بهالحفظهاالأسقفيةأوالمطرانيةأوبالبطريركيةالرئيسيةالدينيةالجهةإلى

عندبالدفترالثابتالأصلويبقى،لذلكالمعدالسجلفىقيدهابعد

لحفظه.الكاهن

سهركلاخرفىالبطريريكةإلىترسلأنأسقفيةأومطرانيةكلعلى-4

دائرتها.فىتمتالتىالزواجبعقودكتنمفا

.69-85صالكنيسةفىالخدماتصلوات،015-2/041%النفيةاللآلىء(1)

صابقاعنهاحديثىفىذكرتهاوالتىالخطبةفىالواردةكالبياناتتقريباهىبياناتعدةبهالعقدهذا،

.(للخطبةالكليةالشروط)كد

-!؟،!9!
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الختص.المنتدبالموثقلدىتوثيقهيجبللزواجالدينيةالمراسيمإتماموبعد-5

يقيمالتىالمنطقةكنيسةداخلالزواجيعقدأنالكاثوليكيةالكنيسةتشترط-6

كنيسةكاهنموافقةبعدإلاأخرىكنيسةإلىينتقلولا،الزوجينأحدفيها

ذلك.اسبابوإبداء،المنطقة

كاهنقياموجوبعلىالنصرانيةالطوائفاتفقت44يالتكليلالكاهق.قيامب

يتم!الأقباطتاريخصاحبيقول،الزواجلانعقادكشرطبالتكليلالكنيسة

ولما،إنسانيفرقهلااللهجمعهفالذى:يسوعقالإذنفسهاللهبواسطةالزواج

.")1(يديهعلىيتمأنفيجباللهوكيلهوالكاهنكان

التىالكنيسةإلىينتمىالذىالكاهنيتبعهاالتىللطقوسطبقاالتكليلويتم

،صلاةفللأبكار،المتزوجينباختلافالتكليلويختلف،الزوجانيتبعها

والآخربكرأحدهماأوبكرانالزوجانكانفإذابهمخاصةصلاةوللمترملين

بالتراتيلأولابالعروسفيؤتى،بهمانصةالصلاةالكاهنفيمارس،مترملا

مباسرةالكاهنيبدأثم،العريسيمينعلىوتجلس،بذلكالخاصةالكنائسية

وبعد،إلخ....ارحمنا-قائلاالكاهنفيصلىالكنيسةأمامكليلالأصلاة

فالثلاث،إلخ...5/22أفمنالبولسيقرأ،البخورورفعالشكرصلاة

r/28فمزمور،91/5فمزمورتقديسات I،01-911/متىمنفالإنجيل.

جمعتهمالذينهؤلاء)الفرحويلحنالقبطيةباللغةالمرتلونينثمدذلكوبعد

كلمةالمسيحأيها:قائلينالمرتلونويجاوبهالطلباتالكاهنيتلوثم(معاألفهم

الخاصةالطلباتيقرأالإيمانقانونتلاوةوبعد،أواشىالثلاثيصلىثم،الأب

الخأصالنشيدالمرتلونيقولمنهماكلختاموفى،العروسينرأسعلىبالأكليل

كليل.بألأ

باللحنالمرتلونيردثم،والثياببالحلةالخاصةالطلبةالكاهنيتلوذلكبعد

يؤتىثم،سكرصلاةللهبخضوعالكاهنيصلىثم،الروحيةالحلة:قائلين

علىيصلىثمالطلبةيتلوذلكوبعد،بهيرشمهماالصلاةوبعد،بالزيت

الشعبيهتفجملةكلاخروفىومسرةفرحإكليلللعروسينلتكونالأكاليل

ياضع:يقولوهورأسيهماعلىالأكليلالكاهنيضعثم،(امين)والشماسة

.النصارىعدالزواجعندالعروسرأسعلىيوضعالذىالتاجهوالأكليل*
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عندهم--الربانيةالصلاةالكاهنيصلىثم،الدائمةالنعمةأكاليلعبدكعلىرب

الذىيا":قائلاالصليببعلامةإياهراشماالعريسيباركثم،التكاليلويقرأ

الوصاياالعروسمسمىعلىأخيرأيلقىثمحواءالعروسوكذلك،ادمأبانابارك

يااسمى:قائلينالمرتلونيجاوبمنهاكلنهايةوفى،الكنيسةمنالموضوعة

."45/9مزمورإلخ...بنتى

يسلمثم،السلامنشيدالشماسةيرتلوبعدهاالبركةالكاهنيتلوذلكبعد

ويمنحهماوالإتفاقبالألفةويحرسهماوالسلامالمحبةفىوينميهماالعروسينالكاهن

بحسبويكثرهمانسلايرزقهماوأن،حياتهمأأيامكلاللهخوففىليعيشانعمة

.)1(الربانيةبالصلاةالأكليليختموأيخرأ،صلاحه

بعدالشكربصلاةالكاهنفيقوم:المترملينصلاةأما،بكارالأصلاةعنهذا

يقرأثم،ذلكينأسبماالشماسةويرتل،الخمسينالمزموريرتلثمالبخوررفع

تقدلساتالثلاثيقولثم،9-7/7أوكو،6-13/1العبرانيينمنالبولسية

يقولثم،92-3/27يووالإنجيل،127/3المزموريرتلثمالإنجيلوأوسية

ثم،ذلكبعدخاصةصلاةويصلىالإيمانوقانون،الصغارأواشىالثلاثالكاهن

ويوصى،الحاضرينيوصىثمبالزيتويدهنهما،والبركةالثلاثةالتكاليليقول

.)2(والبركةبألخيرلهماويدعواخيرابالآخرالزوجينمنكل

الزوجية4الواجبات،رابعأ

نحوالزوجينمنكلعلىوواجباتحقوقعليهيترتبفإنهالزواجعقدبتمام

الاتى:زوجتهتجاهالرجلعلىفيجبالآخر

الزوجةكانتوإنحتىالأصلفىعليهواجبةالنفقةلأنعليهاالإنفاق-أ

وغيرعلاجونفقةوسكنوكسوةطعاممنالزوجةيلزمماكلهىوالنفقة،موسرة

الكاثوليكيةبالطوائفالخاصهالقواعدمن4(11)المادةذلك-لمىوتنص،ذلك

غنيهكانتوإنالزوجعلىتجبالزوجة"نفقة:فتقول"جلادلفيليب!

."مصلحتهفىلاحتباسها

(I)2/برالنفيةاللاكىء?Ir- I o(-9صالخدماتصلوات Wالزيجة-سرفىالروحيةالقيم،بعدهاوما

1a-28ص-جرجىرفيق-العظيمالسرهذاالزواج،63ص..غريغوريوسالأنبا rالإنجيليةالكنيةستور

الميحية.الثقافةدا!-41ص-بمصر

.125-911صالكنيسةفىالخدماتصلوات)2(

حم!ءقي
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أيها،أفسسإلىبولسرسالةفىجاءفقد،كأنفسهمنساءهميحبواأن-2

.)1(الكنيسةأيضاالمسيحأحبكمانساءكمأحبواالرجال

بالحسنى،ومعاشرتهابالمعروفومعاملتها،زوجتهحمايةالزوجعلىويجب-3

الإناءمعالفطنةبحسبساكنينكونواالرجالأيها":بطرسرسالةفىجاءفقد

.")2(كرامةإياهنمعطينضعفكالأالنسائى

ذلكعليهاشترطلوولكن،المهروجوببعدمتقضىالنصرانيةالشراخإن-4

.أداؤهيجبعليهللمرأةحقافيكونالخطبةعقدفى

كالتالى:وهىواجباتزوجهاتجاهعليهايجبللمرأةالحقوقهذهمقابلوفى

قدالنصرانيةالشريعةلأن؟لهطأعتها،زوجهاتجاهالزوجةعلىيجب-ا

بواجباته،والقياموإطاعتهلهالخضوععلىالمرأةوحثتالرياسةلهجعلت

المرأةرأسهوالكنيسةفىفالرجل،بيتهومصالحنسلهوإعالةبخدمتهوالإهتمام

أيها9بول!سرسالةفىجاء،سعادتهاانهارتوإلا،وتحترمهتطيعهأنوعليها

وكما.....المرأةرأسهوالرجللأن؟للربكمالرجالكناخضعنالنساء

ذكروقد")3(سىءكلفىلرجالهنالنساءكذلك،للمسيجالكنيسةتخضع

غيربالقداسةتليقسيرةفىالعجاثزكذلك"تيطسإلىرسالتهفىأيضاذلك

نأالحدثانينصحنلكى،الصلاحمعلماتاليهيرللخمرمستعبداتغيرثالبات

بيتهنملازماتعفيفاتمتعقلاتأولادهنويحببنلرجالهنمحباتيكن

.")4(000لرجالهنخاضعاتصالحات

صوتها.ترفعأندونبالحسنىمعهتتفاهموأنوإرادتهرأيهتحترمأن-2

ونصحه.ومشورتهحمايتهلطلبوأن،منهأأقوىبأنهدائمأتشعرهأن-3

فىسعورهتهينولاإحساسهتجرحولاإسعادهعلىوتعملبهتهتمأن-4

أهله.أوعملهأوسخصه

الشخصية.حقوقهعلىتتعدى-ألا5

تلحوألا،بقدرإلاالخاصةشئونهفىتتدخلولامعهمتسامحةتكونأن-6

.أسرارمنلنفسهبهيحتفظأنيريدمايعرفهاأنفىعليه

.25فه/صحأف!إلىرساله1()

.24-5/22صحأفس!إلىرسالنه)3(

.7ف/3صحالأولبطرسرسالة)2(

.2/3،5صحتيطسإلىرسالته)4(
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منوتضحىوتحبهسرهاموطنفتجعلهلهاالأقربهوزوجهاأنتعلمأن-7

.)1(أجله

فىتتلخصوالمرأةالرجلبينمثشركةحقوقهناك،الحقوقهذهوبجانب

التالى:

المعيشةعلىوالمعاونةوالإحترامالأمانةالآخرعلىالزوجينمنلكليجب-ا

.الحياةمجابهةفىوالمساندةالمرضعندوالخدمة

يجوزولاالزوجيختارهالذىالزوجيةمنزلفىمعايعيشاأنالزوجينعلى-2

غيركانإذاإلارضائهمابدونالمنزلذلكفىمعهمالزوجينوالدىمنأىإقامة

.المرضأوالشيخوخةبسبببمفردهالمعيشةعلىقادر

منهمالأىيجوزولا،الجسديةالخالطةحقالآخرعلىالزوجينمنلكل-3

الحيضوأيام،....المقدسالصومأياممثلمثر،علسببإلاالآخرعنيمتنعأن

الحقهذاإلىكورنثوسأهلإلىرسالتهفىبولسأساروقدإلخ....والنفاس

ليس،الرجلأيضأالمرأةوكذلكالواجبحقهاالمرأةالرجلليوف"ذلكونص

علىتسلطلهليسأيضاالرجلوكذلك،للرجلبلجسدهاعلىتسلطللمرأة

.")2(للمرأةبلجسده

علىنصتقدالنصرانيةالشريعةفإن:(منهمالكلالخاصةالملكيةعنأما)

منهماكلأموالتظلبل،الأموالفىالشركةتعنىلاالزواجفىالشركهأن

لا"نصهماالأرئوذكسالأقباطمجموعةمن)46(المادةفىفجاء،لهمملوكة

الخاصة"لأموالهمالكامنهماكلويطلالزوجينأموالاتخاذالزواجعلىيترتب

حقولا،شاءتكيفماأموالهافىالتصرففىالكاملةحريتهافللزوجةهذاوعلى

هذا،المرأةأهليةفىنقصالزواجعلىيترتبلاإذ،منهابإذنإلامالهافىللزوج

للاخرفإنالزوجينأحدموتعندأما،خلافهعلىالطرفانيتفقلمماالأصلهو

!ه.يرثهأنفىالحقمنهما

35عاثمرمىصموثيلالقى-الميحيةفىالمراةمكانة1() ، "f6591سنةباختصار.

.4-2ت/7صحكورنثوسالىرسالته)2(

فىيحتكمونلنمأرىفإنولذا،بالموارلثيتعلقخاصحكمبهايوجدلاالنصرانيةالشريعةأنالمعلوممن8

فيها.يعي!ونالتىالبلدقوانينإلىالموارلث
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4الزوجاتتعدد،خامسأ

بامرأةإلاالرجليتزوجفلا،خصائصهممنالزيجةوحدةأنالنصارىيعتبر

إلاثانيةمرةيتزوجأنلأحدهمايجوزولا،واحدبرجلإلاالمرأةتتزوجولاواحدة

.أمرأةمنأكثربينالرجليجمعفلا،الآخرموتبعد

منها:أدلةعدةعلىذلكفىاستندواولقد

يتركهذاأجلومن،وأنثيذكرأخلقهماالبدءمن"متىإنجيلفىجاء-أ

بلأثنينبعدليسإذأوأحداجسدأالإثنانويكونبامرأتهويلتصقوأمهأباهالرجل

.1(!)واحدجسد

يتزوجلمادمأنوبما،كثيراتنساءلآدماللهلخلقجائزالتعددأنلوفقالوا

يقللم-اتص-المسحالسيدإنقالواكما،جالزغيرفالتعدداذأ،بحواءالا

مقابلفىواحدرجلأى"امرأته"قالولكن"نساءهويلزم"النصهذافى

.واحداجسدايصيرانوالإثنان،"واحدةامرأة"

:أقولالزعمهذاعلىوللرد

فقد،الخلقفىالكونيةسنتهعلىسيرأواحدةزوجةلآدمخلقتعالىاللهإن

زوجينخلقناشيءكلومن):تعالىقال،زوجينسىءكلمناللهخلق

.!و)2(تذكرونلعلكم

يكنفلم،الوحيدةالمرأةهىوحواء،الدنيافىالوحيدالرجلهوادمفكان

الملايينتأكلحروبهناكتكنولم،الرجالعددعلىالنساءعددفىزيادةهناك

فىالزوجاتتعدديجعلمما،وعوانسأراملالنساءمنالملايينوتدعالرجالمن

الأمة.لحقرعايةمنهمفرلاواجباالحالةهذهمثل

بهاالإنتفاعوبينزوجهابينيحولعيبكلمنخاليةكانتحواءأنكما

.للتعددالمبيحةالضرورياتاحدىمنهوالذىوغيرهكالعقم

الكريمكتابهاياتمنكثيرفىالناسيذكروجلعزاللهأنإلىبالإضافةهذا

غيرهعلىأحديفتخرلاحتى،واحدةوأم،واحدأبمنخلقواوأنهمبأصلهم

.ه-3ف:اi/متىإنجيل)1(
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لاشتدزوجةمنبأكثراقترن-المحبص-أدمكانفلو،أصلهوعراقة،نسبهبعلو

منأشرفأنهيستدعىكانمنهمفريقكللأن؟ادمبنىبينواحتدمالصراع

عنسينشانكاناوالمفاخرةالصراعوهذا،سأناوأرفعمنزلةمنهأعلىأوالآخر

لادمتكونأن-وجلعز-اللهمشيئةاقتضتلهذا،البشرأمهاتاختلاف

السيدبأنقولهمأما.خلقهلشؤونوتدبيرهبقصدهأعلمواللهواحدةزوجة

يتركهذاأجلمن!امرأته"قالبل"نساءهويلزم"يقللم-ايخ!ص-المسيح

هناالالتصأقكلمةلأن؟عليهممردودفهو"بامرأتهويلتصقوأمهأباهالرجل

لاستحالةالواقعىالمعنىمنهاالمقصودوليسوالمودةالمحبةتبادلبهايقصد

هذاوعلى،....واحدفىثلاثةأمامنكونهناننالأبأبويهالرجلالتصاق

نأالثانىوالشىء،سىءهذا،المعنوى)1(الإلتصاقهوبالإلتصاقهنافيقصد

سابقاأسرتكما-الزوجاتتعدديفيدمامتعددةمواضععدةفىذكرتالتوراة

مأ،نبياءالأأوالناموسنقضلأجئتأنىتظنوالا!المسيحالسيدقالوقد-

والأرضالسماءتزولأنإلى:لكماقولالحقفإنىلأكملبللأنقضجئت

نقضفمنالكليكونحتى،الناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللا

ملكوتفىأصغريدعىهكذاالناسوعلم،الصغرىالوصاياهذهإحدى

.")2(إلخ........السموات

بهالمقصوديكنلمإذا،لنقضهالمسيحالسيديأتلمالذىالناموسهوفما

إذا:التوراةالمرادأنعلىإلخ...واحدحرفيزوللا":قولهيدلألا؟التوراة

المسيحى،الدينرجالمنالأغلبيهرأىحسبالتوراةبأحكامملزمونفالنصارى

كانتالمسيحرسالةأنالمعلوممنأنهكما،ينقضهاماالإنجيلفىوردإذاإلا

إنجيلفىجاءماذلكودليل،تشريعاتوإصدار،قوانينلسنتكنولمأخلاقية

،الميراثيقاسمنىأنلأخىقلمعلميا:الجمعمنواحدلهوقال:"لوقا"

."مقسماأوقاضياعليكمأقامنىمنإنسانيا:لهفقال

سبعفىإلاالتوراةتخالفلمناجيلالأأننجدفإنناناجيلالأفىبالنظرأنهكما

بموضوعنا:تتعلقاننقطتينمنهانذكرأنيقتضيناوالمقام،أساسيةنقاط

.vvص-البأقىعبدزيدان/دوالمجتمعالدين1()

591صحصىانجيل()2 : 17 j.

.13،41ت12صحلوقاانجيل)3(
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ف25صحاللاويينسفرفىجاءكما-القتلالتوراةفىالزانىعقوبة-أ

فىجاءكما-عقاببدونالزانيةوتركهذاقىالتوراةالإنجيلخالفا-11-8

.11ف8صحيوحناإنجيل

بعدها،ومااف24صحالتثنيةسفرفىجاءكماالطلاقالتوراةأباحت-ب

.6:12فصحمرقسفىجاءكماالإنجيلوحرمه

فىالتوراةخألفالإنجيلأنالدينيةالمسائلفىالباحثينمنأحديذكرولم

صفحاتبهالملأتهذاتفيدواحدةفقرةهناككانتولو،الزوجاتتعدد

.الإسلاممقابلفىالأوربىللإتجاهأصولهافىالنصرانيةمسايرةلبيانوصفحات

صيغةلتماثلجاءت-السلامعليه-عيسىإجابةفىالأفرادصيغةفورود

ولو،"كانتعلةلأيةامرأتهيطلقأنلأحداأيحلالتلاميذسوالفىالأفراد

لأيةنساءهيطلقأنلأحدأيحلالنحوأهذاعلىسؤالهموضعواالتلاميذأنفرض

."نساءهويلزم.......-.)المسيحالسيدأجابهمفلربما؟كانتعلة

لتحريمأنهبوضوحتبينالنصوظروف،السؤالفىمثيلهلمطابقةكانفالأفراد

.)1(متعسفبتأويلإلاالتعددتحريممنهيفهمولا،الطلاق

لأهلبولعىنأعلىجاءبماالتعددتحريمعلىدعواهمفىاستندواكما-2

فىجاءوبما،!..رجلهاواحدةلكلوليكن،امرأتهواحدلكل!ليكنكورنثوس

.!)3(الكنيسةرأس...المسيحأنكماالمرأةرأسهوالرجل!أنأفس!إلىرسالته

تحريمعلىتدللاكورنثوسلأهلبولسرسالةإن-:أقولالزعمهذاعلىوللرد

ولكل،امرأةرجللكل"فليكنالوجههذاعلىصيغتإذاالاالزوجأتتعدد

واحدلكل!يقللمبولسأنكما)4(التعبيرينبينالفارقيخفى"ولازوجامرأة

1(.تحديددونذلكتركبلامرأته

المسيحأنكماالمرأةرأسهوالرجلأنداوهىأفسسإلىرسالتهفىجأءماأما

كما،واحدلجسدواحدرأسفهوالمرأةرأسهوالرجلأنأى"الكنيسةرأسأيضا

.!واحدةلكنيسةواحدةرأسالمسيحأن

.5913صنه2رووهبةمكتبة-81،82صضامةمحمدد/تحقيق-الخزرجىعبيلةأبى-والمجيةالإسلامبين1()

.23ف5صحأفسىإلىرسالته)3(.2،3ف7صحكورنثوسإلىرسالته)2(

صابق.مرجع81صوالمسيحيةالإصلامبين)4(
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،متعددةكنائسوإنما،واحدةليستالكنيسةلأنبهذالهمنسلملافنحن

نأيمكنهذاعلىوقياسا-زعمهمحسب-متعددةكثيرةكنائسرأسفالمسيح

وقياسا،مسيحمنأكثرلهاليسفالكنيسة.متعدداتلزوجاترأساالرجليكون

كنائسللمسيحلكن،زوجمنأكثرلهايكونأنيمكنلاالمرأةفإنهذاعلى

هذاسقطوبهذامتعدداتزوجاتللرجليكونأنيمكنذلكعلىوقياسامتعددة

كنائسلاواحدةكنيسةتوجدإنهيقولأنيستطيعمسيحىيوجدلالأنه،الدليل

لعينىواضحةظاهرةالكنائسوتعدد،نفسهاتعلنالواضحةالحقيقةلأن،متعددة

الجامعةالكنيسةأنهاتعتقدالتىالكاثوليكيةالكنيسةفهناك.وغيرهالمسيحى

أأنت-يزعمونكما-السلام-عليهالمسيحلهقالالذىالحوارىبرس""كنيسة

."عليهاتقوىلنالجحيموأبوابكنيستىعليهاسأبنىالتىالصخرةأىبطرس

الرأىصاحبةأى،الأرثوذكيةالكنيسةنفسهافتسمىالإسكندريهكنيسةأما

وجهتهاالأخرىهىولها،القسطنطينيةكنيسةالكنيستينهاتينوغير،المستقيم

.1(ومبادوها)

منهمطائفةولكل،عدةطوائفإلىتفرقواالكنائسهذهأتباعأنكما

فكم،طالفةعشرخمسةمنيقاربماوحدهامصرفىأصبححتى،كنيستها

الكنائسأنيؤكدالذىالأمر؟العالمبلادشتىفىالطوائفعددنتصورأنيمكننا

لكنيسةرأسالمسيحبأنالقائلالزعميبطلوهذا،ومتباينةكثيرةبالنصرانية

الدليل.هذاسقطوبهذا،واحدة

الزوجةشريعةالمسيحيةأنيزعمونالذينأدلةإبطالاستطعناقدنكونوبهذا

عنينهلم-السلام-عليهالمسيحأنالمعالجةهذهخلالمنلناواتضج،الواحدة

لاأنهكما،الأصليةالمسيحيةالمصادرفىالنهىمنشىءيردولم،الزوجاتتعدد

لمبولسأنأيضااتضحكما،الزوجاتتعدديحرمنصالجديدالعهدفىيوجد

سئلفقد،جائزالتعددأنيفيدمارسائلهبعضفىجاءبل،الزوجاتتعدديحرم

إلىالأولىرسالتهقىفكتب،والشماسةوالكهنةالأسقفشرطعنبولس

عنيقولوكما،واحدامرأةبعللومبلاالأسقفيكونأنيجب"تيموثاوس

.أ)2(واحدةامرأةبعلكلالشماسةداوليكنالشماسة

(I)هـ2942بر،سعلاند/-والإسلامالمسيحيةبينالأصرةنظام.

.2،12ف3!ح-تيموثاوسالىالأولىبولىرصألة)2(
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زوجةعلىيقتصرواأنالدينرجالعلىأن:النصوصلهذهالظاهروالمفهوم

نأالدينلرجليفضلونكانواالدينرجالأنإلىمرجعهكانإنماوذلك،واحدة

الإكتفاءالزوجةوحدةمنتوخواولقد،الرهبانيةيطقلمإذاواحدةبزوجةيقنع

.الشرور)1(بأهون

منأحديفهململهذا،لغيرهجوازهعلىدليلبذلكوحدهالأسقفإلزاموفى

فيهمفكثرالزوجاتتعددعليهميحرمدينهمأنالأولىالعصورفىالمسيحيين

الأسيوطىالدكتورفيقولأنفسهمالنصارىكتابكبارأعلنهماذلكيؤكد،التعدد

مباسرةبولسيتصدولم،الزوجاتتعدديعألجمباشرنصأىبالإنجيليرد"لم

.")2(الزوجاتلتعدد

التزوجمنأتباعهايمنعصريحنصفيهاليسالنصرانية:"زيدان"جورجىوقال

ذلكويؤكد،")3(عندهمجاثزاالزوجاتتعددلكانساءواولووأكثربامرأتين

وحدهاالكنيسةأن"علىوسيداتير!فوربل"أرجستويؤيده"مارك"وسترالأستاذ

المسيحية؟عنأجنبيةلمؤثراتخضوعاالزوجاتتعددبمنعالقولابتدعتالتىهى

التحريم؟لهذاالكنيسةدافعهوفما،إذا)4(

فىالمسيحيةفيهاانتشرتالتىوالوثنيةالأوربيةالأبممعظمأنالمعلوممنإنه

الزوجاتتعددتحرمتقاليدهاوكانت،والروماناليونانشعوبكانتمرالأأول

اباوهمعليهوجدواماعلىالمسيحيةاعتناقهمبعدأهلهاساروقد،عليهنالمعقود

الجديدالدلنبهجاءطارئانظامالديهمالزوجةوحدةنظاميكنفلم،قبلمن

ومن،الأولىوثنيتهمفىالعملعليهجرىقديمانظاماكانوإنما،فيهدخلواالذى

يدخلحتىالزوجاتتعددحرمتفقدالوضعهذاالمسيحيةتسايرأنأجل

أباحتفقد،الحديثالعصرفىاتخذالأسلوبهذاومثل،دينهمفىالأوربيون

الإرساليةوجدتحيث،(السوداء)أفريقيافىالزوجاتتعددالمعاصرةالمسيحية

الوثنيينالأفريقيينلدىالزوجاتتعددوهواجتماعىواقعأمامنفسهاالتبشيرية

فنادوا-النصرانيةفىالدخولوبنبينهميحولالتعددمنععلىالأصرارأن-ورأوا

.الاعتصامدار-21،22صكاملكوثرد/الإسلامفىالزوجاتتحددنظام)1(

.151ص2بروالدينالأقتصادبينالأصرةنظام)2(

91سنةارو337صعاسالهادىعد-الثعوبحضاراتفىوالأصرةالمراة)3( AVالمؤلفيذكرلم،دمق

اليه.أرجعلملذاالمقولةهذهمنهنقلالذىلمكتاب

غنيم.أحمد/دههـ3الماويةالثراخفىالزواجمواخ)4(

وافىعلى/د-الإصلامفىالمراة)5(
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القسيسحتى،حدود)1(غيرإلىبالتعددالمسيحيينللأفريقيينالسماحبوجوب

زميلهعلىهذايحرمبينما،امرأةمنبأكثريتزوجأنلهيجوزالأفريقيةالكنيسةفى

جوازهأمأوربافىالمسيحيينعلىالتعددأتحريم؟المسيحيةفأيهماأوربافى

هىتلكنقولأنسوىجواباعندهمنجدلاأفريقيا؟فىالعقيدةفىلشركائهم

ثمالمسيحيةاعتناقفىالناسلترغبوتحللتحرمعقائدهانشرفىالكنيسةسياسة

كأنهاللاحقةناجيلالأتداف!2(عنها،السريمالزمنبمرورحرمتهأوحللتهمايصير

الله.لشريعةتحريفسوىيكنولمالسماءمنمنزل

التحريم؟هذامنالنصارىموقفهوفما

بل،كثيرابهيأخذوالمأنهفيتضحالتعددتحريمتجاهالنصارىواقعإلىبالنظرإنه

أنفسهمهميمارسونبالرهبنةللكنيسةوعودهمركمكانواأنفسهمالكنيسةرجالإن

"الملوكوتزوجزوجتانإيرلندهملكميت!"لدياركانفقد،الزوجاتتعدد

وقد،سريات)3(وعدةزوجتانلشأرمأنوكأن،زوجةمنبأكثرمراتعدة"الميروفين

القرنمنتصففىالزوجاتتعدديبيحقانونافالنتيان""فلافيوسالإمبراطورسن

ولمساءواإذازوجاتعدةيتزوجواأنجميعاللمواطنينفيهأباحالميلادىالراج

منأكثريتخذونكانوامنهمكثيرينلأنالمسيحيةالكنائسورؤساءالأسقفةيحتج

تعدد"فالنتيان"خلفواالذينباطرةالأمارسثم،سرعيةوغيرسرعيةزوجة

حيث565(-)527الأول"جنستيان"عصرإلىبقانونهالعملواستمرالزوجات

بالمسيحية،متأثراالتحريمهذافىيكنولم،تحريمهفىينجحلملكنه،التعددحرم

منقلةإلاالتعددلتحريميخضعلملهذا،مسيحىغيركانمششاريهأكبرلأن

مجلسأصدرأنذلكبعدحدثثم،بهيتقيدفلمالشعبأكثرأما،)4(المفكرين

م1531عاموفى،زوجتينبينيجمعأنللرجليجيزقرارامبرجبنورالفرنكيين

باعتبارزوجأتعدةلهتكونأنالمسيحىحقمنبأنموشيرفىالمعمدانيوننادى

عنوبعنفتدافعمسيحيةفرقاهناكأنكما،(مقدسا)إلهيانظاماالتعددهذا

التى"الأناب!ضستس"الألمانيةالفرقة؟الفرقهذهمن،المجتمعفىالتعددإباحة

الإسلامفىالأسرةنظامعننقلابتصرف39،هـ29لنورجيه-افريقيااواسطفىوالنصرانيةالإسلام1()

.36صاسمأعيلسعباند/-محسنسلممحمدد/

.9Aصى-والمسيحيةالإسلامبين2()

.vهـ7للعقاد-القرانفىالمرأة،-161ص-وافىعلىد/الاسلامفىالمراة)3(

الكويت.هـ57أ719شهيونيه/مايوgar-الفكرعالم)4(

.هـ35الخرساغادة-المرأةوتحريرالإصلام(ه)

!!!لمجع+
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بالولايات""المورمونفرقةومنها،الميلادىعشرالسادسالقرنمنتصففىظهرت

كانتوالتى،الميلادىعشرالتاسعالقرنأوائلفىظهرتالتىالأمريكيةالمتحدة

لقائدهمكانولقد،المسيحيةالديانةفىإلهىنظامالزوجاتتعددأنإلىتنظر

قانونتغييريحاولونأندونيسافىالانالمبشروننجدوكذلك،زوجةعشرون""يونج

ساموفى،عقيدتهمنشرفىلاستخدامه،حدغيرإلىالتعددلأباحةالأسرة

.)1(المبشرينمنمسمععلىحددونيمارسالتعددزالماتايلاند

اختلافأنكما،الزوجاتتعددبعدميدينونالنصارىجميعفليسهذاوعلى

،سماوىبتشريميكنلمتحريمهأنعلىدليلكبرلأالأمرهذافىوالجدلالآراء

.البشرىللاجتهادمطروحالموضوعوإنما

واحلهان!جةالأتتصارعلىوجوبسماوكه

كان،واحدةزوجةعلىبالاقتصارالمسيحىالغربدولاتخذتهالذىالنظامإن

شرعيين-الغيرالأطفالوكثرة،الزناوانتشار،العشيقاتاتخاذمنهامساوىءله

كثير.ذلكوغير

كتابهفى!الدين"ناصرنفسهوسمىأسلمالذى""دينييهالمستشرقيقول

الغرضالمسيحي!ةفىالزوجاتتعددتحريميحققلم"الإسلامبنورخاصة"أسعة

والابناءالنساءمنوالعوانسالدعارةمنخطيرةنتائجعنأسفرتبلمنهالمقصود

.)2(الشرعيينغير

-:ادعاءكلامىيكونلاحتىأمثلةلذلكوسأضرب

،للخليلاتالأزواجواتخاذالخادنةنظامالغربأمم!جميعفىسرعلقد

معزواجالأوفرار،الزوجيةلمنزلوالزوجاتزواجالأوهجر،للأخلاءوالزوجأت

منكثيرفىإليهاوماالأمورهذهوأصبحت،عثساقهنمعوالزوجاتعشيقاتهم

كثرةالبلادهذهفىالزوجةووحدةالخادنةنظاموتبع،عادياشيئاوأمريكاأوربابلاد

.السفاخ)3(أولاد

اللطيف-الجنىنداء:وايضا،باختصار323-321صمثلبىرءوف/دالمدنىعهدمىالإصلاميةالدعوة1()

.2دا244،5صرضارضيدمحمد

سابق.مرجعاهـ7-صادقسعد-والا!لامالجاهليةبيئالمراة2()

للطباعة.النيلدار،الأوقافوزارة-هـ59وافىعلى/دالاصلامفىالإنسانحقوق)3(

؟!
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مجموعمن55%منيقاربماالسفاحأولادنسبةبلغتمثلافرنساففى

أصدرأمريكاوفى،)1(لقيطألفخمسونوحدهأ()السينمقاطعةوفى،واليدالم

هناكإن-:فيهقالوالحبالمرأةعنكتاباداكنسى"دكتورالأمريكىالكاتب

منيقر!ماوإن،شرفبلاوتصبحنالرجالبهنيغررسنويأفتأةا05)505

وفىأسنويا)2المتحدةالولاياتفىشرعيةغيرولادةيولدونطفلاألف0550135

أخلاقيةفضيحةعنهناكالعلماءكشفأنجلوسلوسفىأمريكىأبحاثمعهد

غيرأطفالاأنجبنقدوحدهاكاليفورنيافىفتاةالافعشرةأنوهىمفزعة

المتحدةالولاياتفىسرعيةغيرولاداتولدناللاتىالبنأتعددوأن،شرعيين

أنجلوسلوسمدينهفىواحدةئأنويةمدرسةفىوأنه،فتاةألف535علىيزيد

فىيحدثأمريكافىيحدثوما،طالبة255علىالحملأعراضظهرت

والثسذوذاللواطظهرذلكوبجانبأوربا)3(دولمنوغيرهاوالسويدوألمانيا،بريطانيا

رومافىوكان،اللواطبممارسةأدينام294عامالدينرجالأحدإنبلالجنسى

،سراالحرفةهذهيمارسنكناللاتىالعاهراتبخلافمسجلةعاهرة685.وحدها

الخليلاتمنطبقةعشرالسادسالقرنفىالبندقيةفىنجدذلكمنوأكثر

أيامالكنيسةعلىوالترددوالأدبوالثقافة،الملبسفىالسيداتينافسنالمهذبات

عشيقة،منأكثرلهيكونأنحقهمنأنيرىالأزوأجمنكئيروكان،الآحأد

وكان،العشيقاتيتبادلونكانوابأنهمالنورمانأشرافالمالزبرى()أوليمويصف

يقولكماالطريقنفقةيكسبنالحجإلىالذاهباتالمسيحياتالنساءبعض

أباحتكما،طريقهنفىالقائمةالمدنفىأجسادهنببيعابنتياس"الأسقف

لندنمدينةوفى)4(البلدياتإسرافتحتووضعتهاقانوناالدعارةالمدنبعض

ضحيةالزواجمذبحعلىسرفهندمسفكبنتألفثمانينأنالتقاريرذكرت

جعلالتعددعدمأنإلىبالاضافةهذا؟()واحدةزوجةعلىالاقعصاروجوب

.الغربفىكثيرةالعوانسنسبة

مليونالآنفرنسافىإنالفرنسىالنوابمجلسعضووهوإمبيناز"فيقول

،جواد)مس!ترالإنجليزىالعالمويقول،أزواجالهنيجدنلنفتاةألفوخمسمائة

.بتصرف04ص7891ضةاروالاعتصاممكتبة-عويىالحليمعد/د!فيقاتتعددلا-!زوجاتتعدد1()

.هـ012والاسلامالجاهليةبينالمراةعننقلاا92/8/353لزمكجريبة)2(

سابق.مرجعهـ37العثيقاتتعددلاالزوجاتتعدد)3(

.بتصرتا01الىا.هـهالراجالمجلدمن-الخاسىالجزء-الحضارةقصة)4(

.هـ93صابقمرجع-صالممحمد/د-الإسلامفىالأسرةنظام)5(
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بنحوأضرفقدمرضىغيرنظامالزوجاتتعدديمنعالذىالجامدالبريطانىالنظامأن

.")1(عوانسصيرهنحيثبالغاضررأامرأةمليونى

الآنيواجهالغربىالعالمأنوالإحصائياتبالأرقامأثبتفقدهذاوعلى

قدالشرعينغيرالأطفالنسبةوأن،المواليدسأنفىالحلالمنأكعرالحراممشكلة

نظامتتبعنهالأالوباءهذامنمحفوظةالإسلاميةالبلادوأن65%إلىارتفعت

.)2(الزوجاتتعدد

القادةوخاصةالمسيحىالغربأمفىالمفكرينالخطيرةالنتائجهذهأفزعتولقد

فىإليهالجأواالتىالوسائلجميعأخفقتولما،الإجتماعىالإصلاحوزعماء

هذاعلىالخروجفىمنهمكثيرفكر،الحالةهذهلعلاجالمسيحىالنظامنطاق

قال-:وأقوالهماعترافاتهمبعضهىوهذه:الزوجاتتعددبإباحةوذلكالنظام

فىالزواجقوانينإن:النساءعنكلمةرسالتهفى)شوبنهودأالألمانىالفيلسوف

واحدةزوجةعلىنقتصرجعلتنافقدبالرجلالمرأةبمساواتهاالمبنىفاسدةأوربا

للمرآةأباحتدامتماأنهاعلى،واجباتناعليناوضاعفت،حقوقنانصففأفقدتنا

نأإلى....عقلهمثلعقلاأيضاتمنحهاأناللازممنكانالرجلمثلحقوقا

بشئونهايتكفلزوجاالزوجاتتعددتجيزالتىالأممنامرأةتقومولا:يقول

بكربينكفيلبغيرتراهنعددايحصينلاوغيرهنقليلعددعندناوالمتزوجات

الطبقاتمنضعيفةوبين،معحسرةهائمةوهىشاحتوقدالعلياالطبقاتمن

تعيساتفيعشنابتذلنوربما،الأعمالويتحملنالصعابيتجشمن)3(السفلى

وجوبمساوىءالفيلسوفهذالنايوضحوهكذا،والعار،بالخزىمتلبسات

خفى.بطريقولكنالزوجاتبتعددالمسيحيينويطالبواحدةزوجهعلىالإقتصار

إبأحةهوالألمانيةالمرأةمشكلةحلبأنألمانيافىجامعيةأستاذةأعلنتوقدهذا

الألمانيةالمرأةحمايةفىرغبةوذلكالإسلامىالتشريمفىهوكماالزوجاتتعدد

أكونأنأفضل"إننىقائلةالألمانيةالأستاذةأضافتثمالخ.البغاءاحترافمن

تافه،فاسللرجلالوحيدةالزوجةأكونأنعلىناجحلرجلنساءعشرمعزوجة

.137،138صالحصينأحمد-الإ!لامفىومكانتهاالمرآة1()

.301صالأعتصاممكتبة-يوصفمحمدحين-المضاثةوالتياراتالاسلامفىالأصرةأهدات)2(

(r)38صمصرجمهورلة-محمدشحبان/-سالممحمد/د-الاصلامفىالأسرةنظام.
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كتبتانجلتراوفى،ألمانيانساءمنكثيررأىبلوحدىرأيىليسهذاةإنتقولثم

.)1(السيارةالصحففىالإنجليزياتالنساءمنالكثيرات

ففى،الإسلامىالتعددبنظامللأخذفيهايدعينالطوالالمقالاتمنوغيرها

Aالعنوانهذاتحتم6581سنهالإنجليزيةباللغةرسالةظهرتلندن bنجيزلاذأ

كتابلندنفىظهرم0187عاموفى،ولادأالأوقتلللزنىتفادياالزوجاتتعدد

كتابهفىفاضوقد،"مادنإمرتنالمحامىللقسالنسوى(الإنهيار)حولاسمه

ومنالدينرجالمنطائفةإنبل)2(الزوجاتتعددإلىالحماسيةبالدعوةهذا

كبارمنأربعةوإن،بهوالمطالبةالزوجاتتعددنظامعنالدفاعقررتالبحثرجال

قدالبروتستانيةالكنيسةرجالأكبرمنوهو!كانتربى!أسقفبزعامةالقسس

تعددنظامعنفيهدافعواقراراوأصدروا،لندنفىالباحثينبعضمعاجتمعوا

النساءومصلحةالعامةالمصلحةأجلمنللمسيحيينبإباحتهوطالبواالزوجأت

.)3(أنفسهن

الباحثونوقلالبلاءوعمبناتنامنالشارداتكثرت،لقدانجليزيةكاتبةوقالت

سفقةيتقطعوقلبىالبناتهاتيكإلىأنظرترانىامرأةكنتوإذ،فلكأسبابعن

جميعا،النساءفيهساركنىوان،وحزنىبثىيفيدهنعسىوماذا،وحزناعليهن

الرجسة.الحالةهذهيمنعبماالعملفىإلافائدةلا

باحةالأوهوللشفاءالكاملالدواءلهووصفالداءرأى)تومس(العالموإن

وتصبحمحالةلاالبلاءيزولالواسطةوبهذه،واحدةمنبأكثريتزوجأنللرجل

.()4(بيوترباتبناتنا

تعددإلى4891سنهألمانيافىالمنعقدالعالمىالشبابمؤتمردعىوأيضا

علاجيوجدلاأنهانجلتراأساقفةكبيروأعلن،النساءتكاثرلمشكلةحلاالزوجات

.()الزوجاتتعددبإباحهإلاالعائلىوالإنهيارالتحلللمنع

مرجعموصالحليمعبد/دالزوجأتتعددعننقلا،الدينبهاءلأحمدمقالةعمvyrعدداياخبارجريده1()

.02صسابق

.بتصرف63صسابقمرجعغنيمأحمد/دالزواجمواخ)2(

.بتصرفا،5صالفكردار4روعنترالديننور/د-المراةعنماذا)3(

.1091سنةركوردويكلىلاغوصجريدةعننقلأEnt،485صالرابمالمجلد-المنارمجلة)4(

58ص8791!نةالدوحةطبعة،حجربنأحمد-والفربالرقمنصفىنظرفىوالرصولالإصلام)5(

.261صالغربحضارةعننقلاههصكمالمحمدأحمد-الإصلامعلىمفترياتوكتاب
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الغربكتببطونملأتالتىالكثيرةوالإعترافاتالنداءاتمنذلكوغير

هوالزوجاتتعددبأنوتعترفتنادى.والأسبوعيةاليوميةجرائدهاصفحاتوعلى

صح.والأالأفضل

حرمتهدانما،دائمأالزوجاتتعددتحرملمالكنيسةبأنالقولإلىنصلوبهذا

كما،مصادرهافىالتحريممثعروعيةعدمعلىيدلوهذا،أحياناوأحلته،أحيانا

انتاررأتحينماالزوجاتتعددبوجوبونادتفعادتالقولبهذاتنجحلمأنها

ولتعاليمالبثريةللطبيعةموافقةهذافىوهى،الصاحباتوتعددوالفجورالفساد

والحق-:سابقاذكرتكمابذلكالأفرنجكتابشهدوقد،الظ!هذافىالإسلام

.الأعداءبهشهدتما

!،!
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-ل!!صبملاء!حمسصم!ال!سىصعهث!ههىك!3لإوللمافأا!جاصكلممص!!؟+

بينالجمعمعنىفىمنهمايشتقوماالزواجولفظ()النكاحلفظيستخدم

.""الضمبمعنىيستخدماللغةفىالنكاحولفظ،فروعةبصورةوالمرأةالرجل

-:الشاعرقال

صبيهاالغلامأمنكحتكماصدرهامعطرصدرىإلاضممت

صدرها.إلىضمتهأى

معنىوعلى"التزويج"عقدمعنىعلىالشرعفىالنكاحلفظويستخدم

!النكاحإلاشىءكلالحائضامرأتهمنللرجل!يحل!النبىيقول،)الوطء(

-:الأعشىفيقولالعقدمعنىفىأما،الوطءمعنىفىهذا

بداتأأو!نكحنحرامعليكسرهاإنجارةتقربنولا

قولهومنه،والخالطةالإقترانبمعنىاللغةفىيستخدمفإنه)الزواج(لفظأما

وخالطت.اقترنتيعنى!)1(زوتجتالنفوسوإذا!الو!!الى

بأنهبعضهمعرفهوقدسرعيةصورةفىبامرأةرجلاقترانفهو:الفقهأءعندأما

إلىوبالنظر.خاصةب!ثمروطبالاخرمنهماكلطرفيهتمتعلحلالشارع.وضعهعقد

وخصائصهالزواجسماتوتترك،الإستمتاعحلعلىتركزأنهانجدالتعريفاتهذه

الخ......والسكنوالرحمةالمودةمثلالكريمالقرأنبهاجاءالتى

تعريفاتهمفىفأدخلوا،المعاصرينعلماثنامنبعضىالأمرهذاإلىتنبهوقد

عرفهالذى"زهرةأبومحمد9المرحومالشيخ-:هولاءمن،الخصائصتلكللزواج

منمالكليهماويحدد،وتعاونهماوالمرأةالرجلبينالعشرةحليفيدعقد:هوقائلا

.2(إواجباتمنعليهماوماحقوق

.7الآية:التكوسصورة1()

العربى.الفكردار-3رو91ص-زهرةأبومحمدالغ-ثخصيةالأحوال)2(
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لإنشاءوالمرأةالرجلبين"عقدبأنه"البرىازكرياالمرحومالث!يخعرفهكما

.)1(الحياةفىوتعاونا،للنسلوطلبا،للنفسوسكناتحصيناأسرة

وهى،للزواججامعاتعريفاتكونأنتصحآيةالكريمالقرانفىأنأرىوإننى

بينكموجعلإليهاتتع!ئكنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأنآياتهومن)تعالىقوله

.!هو)2(يتفكرونئقوملاياتذلكفيإنورحمةفودة

منوامراةرجلبين"عقدبأنهالزواجنعرفأننستطيعالآيةهذهضوءوفى

والرحمةالمودةبطرقالحياةأعباءفىوالمشاركةالتناسلوطلبالنفستحصينأجل

المشروعة.والألفة

انرواجلىإلإولمانظرة4أولا

وردكثيرةنصوصاهناكأننجدفإنناالمطهرةوالسنةالكريمالقرانإلىبالرجوعإنه

الأعراضواعتبار،عليهوالحثبالزواجالمسلمينلجمهورالصريحالعامالأمرفيها

تعالى:قولهالنصوصهذهبينمن،!ورسولهالاسلامسنةعنخروجاعنه

أيضا،وقوله،.)3(00!ووإمائكمعبادكممنوالصالحينفكمالأيامىوأنكحوا)

فواحدةتعدئواألآخفتمفإنورباعوثلاثهثنىالثستاءمنتكمطابما)فانكحوا

.!)4(أيمانكمققكتماأو

،(منىإ)فليسبسنتىيعمللمفمنسنتىمن،النكاح!النبىوقال

فروجهمبهيحصنواكى،الزواجعلىالقادرينالشباب!هالنبىحثكما

لناقال:قال:عنهاللهرضى-مسعودبناللهعبدفعن،أبصارهممنويغضوا

أغضفإنهفليتزوبمالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشر!يا:!اللهرسول

بينكما،"وجاء)6لهفإنهبالصومفعليهيستطعلمومنللفرجوأحصنللبصر

السنة،عنابتعدفقدذلكيخالفمنوأنه،سنتهمنالزواجأن!زالنبى

النبىأزواجبيوتإلىرهطئلاثةجاء:قال:عنهاللهرضىمالكبنأنسفعن

نحنوأينفقالوا،تقالوهاكأنهمأخبروافلما!ةالنبىعبادةعنلساثون!ة

اللراساتمعهد-21صالبرىزكرياالغ-والقانونالفقةفىالإصلاميةللأصرةالأساسيةالأحكام)1(

.7491صنهالإصلامية

(r)32الآية:النورسورة)3(.21الآية:مالروسورة.

.295/صماجهابنرواه)5(.3الآية:الناءسورة4()

إليه.نفطتاتتلمن!نكاجاصتحبابباب-النكاحكتاب-مسلمصحيح)6(
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أناأما:أحدهمفقال،تأخروماذنبهمنتقدممالهغفروقد!ةالنبىمن

أنا:اخروقال،أفطرولاالدهرأصوموأنا:اخروقال،أبداالليلأصلىفإنى

كذاقلتمالذين"أنتم:فقالغ!اللهرسولفجاء،أبدأأتزوجفلاالنساءأعتزل

وأرقدوأصلىوأفطرأصوملكنى،لهوأتقاكمللهخنتماكملأإنىواللهأماوكذا

."منى)1(فليسسنتىعنرغبفمنالنساءوأتزوج

بنلعكافسؤالهفىذلكويتضح،القدرةعندالعزوبةمن!ةالنبىنفركما

صحيحوأنت:قال،لا:قال؟جاريةولا،لا:قال؟زوجةألك:الهلالىوداعه

منتكونأنوإما،الشياطينإخوانمنفأنتقال:للهوالحمدنعمقالموسر؟

سنتامنفإننصنعكمافاصنعمناتكونأنوإما،بهمفألحقالنصارىرهبان

..)2(تزوجعكافياويحكعزابكمسراركم،النكاح

نهى!ةاللهرسولألىجندببنسمرةفعنالتبتلعن!ةالنبىنهىكما

فنهاهيتبتلأنمظعونبنعثمانأرادقألوقاصأبىبنسعدوعن،)3(التبتلعن

.)4(!اللهرسول

كما،والانقطاعالتبتلعنونهىالزواجفىرغبالإسلامأنيتضحهذاومن

العفة،إلىالسبيلهوبل،فحسبوالمرأةالرجلمنلكلحقاليسالزواجأن

لا،والشافعىحنبلبنأحمدالإمامعنديستطيعمنكلعلىواجباكانثمومن

لهمنعلىوالأحنافالمألكيةعندفرضوهو،الزنانفسهعلىخشىإنسيما

.يتزوجلمإذانفسهعلىويخشىفيهرغبة

مطالبهعلىماليةقدرةذاالنكاحإلىالتائقهذايكنلمإذاالعملما،لكن

لاائذينوليستعفف!-وجلعز-اللهبقولأذكركمإنىأقوللهؤلاء؟ونفقاته

ويجاهدوايصبرواأنهؤلاءفعلى(!)فضلهمناللهيغنيهمحتىنكاحايجدون

التىبالأسباباخذينالرزقسبيلفىأنفسهميجاهدواوأن،وسهواتهمأنفسهم

.النكاحفىالترغيببأب-النكاحكتاب:!بخارىصحيح1()

عنمروياوردعزابكمسراركموحديث،4صالزواثدمجمع)ثقاترجالهوبقية،يملمأووفيهأحمدرواه)2(

)الجامعحنوهوالكاملفىعدىوابنالأوسطفىالفبرانىأخرج!عطيةوعن،فرأبىوعنهريرةابى

الصغي!ا.

.395ص/ابرمأجهابن(4،)3

.33الآية:النورةسور5()

بز
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بالصيامعليهذلكلهيتموحتى،فضلهمناللهيغنيهمحتىتعالىاللهشرعها

.عندهالنكاحشهوةلإضعافعليهوالدوام

السبلكلويسرإليهودعاالزواجفىالإسلامرغبلقد-:انرواجتيسيرسبل

إلىبالدعوةللراغبينطريقهتذليلفىوعمل،حرجفىوقوعأوتعسيردونلأتمامه

ماذلكويؤكد،الأمرهذافىالقدوةهو!هالنبىوكان،المهورفىالتغالىعدم

سيئا،أعطهاع!ةاللهرسولقالفاطمةعلىتزوجلما:قألأنهعباسابنرواه

فأعطهأقال،عندىهى:قالالحطمية؟درعكأين:قالشىءعندىما:قال

لا.إياهأ

التىوالمواخالعوائقوإزالةالزواجسبلتيسيرفىيساهمواأنالمسلمينفعلى

المغالاةفىسيماولا،سلفلخيرخلفخيربحقيكونواحتى،المتزوجينتعترض

تمراأوسويقاكفيهملءامرأةصداقفىأعطىمن:قأل!زفالنبى،المهورفى

إلىجاءتامرأةأنسعدبنسهلعنالبخأرىالإمأموروى،")1(استحلفقد

اللهرسولإليهافنظرنفسىلكلأهبجئت:اللهرسوليافقالت!زاللهرسول

أنهالمرأةرأتفلما،رأسه!اللهرسولطأطأثموصوبهفيهاالنظرفصعد!!ه

يكنلمإن:اللهيارسول:فقالأصحابهمنرجلفقامجلستشيئافيهايقضلم

فقال،اللهيارسولواللهلاقالشىء؟عندكوهلفقال،فزوجنيهاحاجةبهالك

شيئاوجدتماواللهلافقالرجعثمفذهبشيئاتجدهلفانظر،أهلكإلىاذهب

.")2(الحديثإلخ..حديدمنخاتماولوأنظرثفةاللهرسولفقال

لزواجاماتمقلى4ثانيأ

إلىمرالأيحتاجإنما،عليهيقدرأوالزواجينوىأنبمجردعادةالإنسانيتزوجلا

.الحياةلشريكواختيارموازنةثم-يقصروقديطولقدبحث-

المجتمعبنيانسلامةفىالكبيروأثرهالفردحياةفىالزواجسأنولخطورة

،والمشاورةوالتروىناةالأمنكثيرإلىفيهيحتاجالأمرفإن،وتحللهمرضهأو

اللهمنالمعونةوطلب،والضميرالقلبواستفتاء،الخبرةوذوىالعقلاءومراجعة

.والإتفاقوالمراجعةوالمثاورةوالبحثالعزممراحلمنمرحلةكلفىوجلعز

.2/232داودجأبى1(سن)

المسر.تزويجبأب-النكاحكتاب-البخارىصحيح)2(

/!!
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فىذلكبمثلتمرأنيجبأيضأالمرأةلأن،الرجلعلىمقصوراكلهذلكوليس

.)1(رفضهأو،نكاحهافىيرغبمنعلىالموافقةطريق

ذلكفىمتبعاذهنهفىحياتهسريكصورةيرسمأنمنهماواحدكلفعلى

-:هىالقواعدهذهوأهم،الشأنهذافىالإسلامرسمهاالتىوالأسسالقواعد

اهـىا!همهناين!ال!وأوصد-:والخلقادفىأطسالإحفوعلى-ا

اللهشرعهبماالكاملوالإلتزام،وادابهفضائلهلكلالعملىوالتطبيق،للإسلام

!ز.اللهرسولوسنةوجلعز

والإلتزاموالتطبيقالفهممنالمستوىهذاعلىالمسلمةأوالمسلميكونفعندما

خلق.ودودينذوأنهأحدهماعلىنطلقأنأمكننا

وضعلما-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرالعادلالخليفةسنهماأدقوما

جاءهحينماوذلك،الرجالحقائقوإظهار،الأسخاصلمعرفةالصحيحةالموازين

هل:قال،نعم:فأجاب؟الرجلهذاأتعرف:عمرلهفقالاخرلرجليشهدرجل

هل:عمرقال،لا:الرجلفأجاب؟ومخرجهمدخلهيعرفالذىجارهأنت

عمر:قال،لا:الرجلفأجاب؟الأخلاقمكارمبهتعرفالذىالسفرفىصاحبته

فصاح،لاالرجلفأجاب؟الرجلورعبهيعرفالذىوالدرهمبالدينارعاملتههل

ويخفضها،تارةرأسهيرفع،المسجدفىيصلىقاعداقائمارأيتهلعلك،عمربه

إلىوالتفت،تعرفهلافإنكاذهب!عمرلهفقال..نعمالرجلفرد؟أخرى

.)2(يعرفكبمنأئتنى:لهوقالالرجل

الحقيقةعرفولكن،بمظهرهولاالرجلبشكلينخدعلمعنهاللهرضىفعمر

وأخلاقه.تدينهعلىودلت،حالهعنكشفتصحيحةبموازين

أبىعنمسلمرواهالذىالحديثفى-والسلامالصلاةعليه-قولهمعنىوهذا

"..وأعمالكمقلوبكمإلىينظروإنماوأجسادكمصوركمإلىينظرلاالله"إنهريرة

الزوجةلتقومالدينبذاتيظفروابأنالزواجراعبى-!ة-النبىأرسدكلهلهذا

بهأمرالذىالنحوعلىوالبيتوالأولادالزوجحقأداءفىالأكملبواجبها

.والسلامالصلاةعليه-الرسولعليهوحضالإسلام

rسنه2رو-163ص-بل!تاجىمحمد/د-مقارنةدراسة:الأصرةاحكامفى1() M4\.

.8391سنه6رو193/بر-علوانناصحعبداللهد/-الإسلامفىالأولادتربية)2(
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!ة-اللهرسولأنعنه-اللهرضى-هريرةأبىعنوغيرهماومسلمالبخارىروى

تربتالدينبذاتفأظفرولدينهاولجمالهاولحسبهالمالها:لأربمالمرأة"تنكح:قال-

والشق،النساءنكاحطلبفىالناسلواقعتقريرالحديثمنولالأوالشق(()1(يداك

ضعيفةلأن،الدينذاتيختارأنفىالنكاحلمريد-!-اللهرسولمنإرشادالثانى

بنلكوتنغص،قلبهبالغيرةوتشوش،الناسبينوجههوتسود،بزوجهاتزرىالدين

سبيلسلكوإن،ومحنةبلاءفىيزللموالغيرة،الحميةسبيلسلكفإن،عيشته

أرشدوبالمقابل،)2(نفةوالأالحميةقلهإلىومنسوبا،وعرضهبدينهمتهاوناكانالتساهل

علىوقدرة،وخلقدينفوبأنهالخاطبمنيستوثقوابأنالخطوبةأولياء-!ة-النبى

وتربية،الزوجيةحقوقوأداء،الأسرةرعايةفىالأكملبالواجبيقومحتى،الكسب

تفعلواإلا،فأنكحوهوخلقهدينهترضونمنأتاكم"إذا-!النبىفيقول،الأولاد

إذا:قأل،،؟فيهكانوإن:اللهرسولياقالوا،كبيروفساد،الأرضفىفتنةتكن

!ة--النبىيكتفولم،)3("مراتثلاثفأنكحوهوخلقهدينهترضونمنجاءكم

اللهرسولعلىرجلمرحينماوفلك،الكرأملصحابتهعمليافلكطبقبل،بالقول

يشفع،أنشفعوإنينكحأنخطبإنحرى:قالواهذا؟فىتقولونما:فقال!--

هذا؟فىتقولونما:فقالالمسلمينفقراءمنرجلفمرسكتثم،يستمعأنقالوإن

فقال،يستمعلاأنقالوإن،يشفعلاأنشفعوإن،ينكحلاخطب-أنإنحرىقالوا

مقياسالإسلاميبطلوبهداهذا!)4(مثلالأرضملءمنخيرهذا-!ة-اللهرسول

وصلاحهم،قدرهموعلوالناسعظمةيقيسونالذينالجاهلينوتقديرات،الجاهلية

الوقتنفسفىويغفلون،حسبأوجمالأوجاهأومالمنيملكونبماللزوجيةللإختيار

والتقديرالفضلاستحقاق،للزوجيةالحقيقىوالصلاح،القدروعلوالعظمةجماع

يملكبماوانما،جمالأوجاهأوثروةمنلهتوفربماالمرءيوزنألايوجبفالعدل،والإختيار

وسعادةخيرمنيوفرأنيستطيعوبما،والعشرةوالمعاملةالسلوكإحسأنعلىقدرةمن

.(شر)أوأذىمنعنهميمنعأنيستطيعوبما،معهوللاخرينلنفسه

الدين.فىكفاءالأبأب-النكاحكتأب-للبخارىهناواللفظ1()

الحديث.دار-37م2جالغزالىحامدابو-الدينعلوماحياء)2(

.102صا!الترمذىسن)3(.أصلوخةفقرأى)!(

الدين.فىالأكفاءباب-النكاحكتأب-البخارىصحيح)4(

.8291صنهرو-56صنجيبعمارة/د.أالإسلاميةالظمفىمحاضرات)5(
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منلهمالمتاحةالوسائلبكليستوثقوابأنالخطوبةأولياءأوصىفإنىلهذا

رضاجانبإلى،الماليةموارده،أخلاقه،دينه،سخصيته:الزواجطالبحال

الزوجةفيهاتهاونتبوقاخالاعلاموسائلتطالعنامافكثيراشكلاعنهالخطوبة

والدخولالزواجاتمامبعد-بهمإذاثم،الزوجشأنمنالإستيثاقفىوأهلها

نأمنالمسلمالبيتعلىأعظمفتنةفأية،شئونهمعظمفىبهمغررأنهيكتشفون

رلاإلأمومنةفىيرقبلازوجأو،متحللخاطببراثنبينالمومنةالفتاةتقع

المرأةعلىأعظمفتنةوأية!اعتباراولاوزناوالعرضوالغيرةللشرفيقيمولا،ذمة

والاختلاطالسفورعلىيكرهها،فاجرإباحىزوجعصمةفىتقعأنمنالصالحة

ربقةمنالتفلتعلىويقسرهاالرجالومراقصة،الخمرةاحتساءعلىويجبرها

؟)1(والأخلاقالدين

اللهرضى-عائشةالمومنينأمعنالأثورةالسلفكلمةنذكرأنيجبوهنا

نإ:الغزالىيقولوكما،)2("كريمتهيضعأينأحدكمفلينظر،رقالنكاح-:عنها

خمر،شاربأو،مبتدعاأو،فاسقاأو،ظالماأو،الدينضعيفرجلاابنتهزوجمن

،(لها)3الإختياروأساءرحمهامنقطعلما،اللهلسخطوتعرضدينهعلىجنىفقد

فمنجماعةابنتىخطبقد-عنهاللهرضى-الحسنلسيدنارجلقالوقد

يظلمها.لمأبغضهاوإن،أكرمهاأحبهاقإن،اللهيعقىممنقالأزوجها؟

تحققالتىالأمورأهممنهماوالخلقالديناساسعلىفالإختيارهذاوعلى

وثباته.استقرارهللمجتمعوتحقق،المؤمنةالكاملةسعادتهماللزوجين

للزوجينمرجوةثمراتولادالأيعتبرفالإسلامدوثته!4الأولافيبئ-2

تعالى:قال،الدنياللحياةوزينة،عبادهبعضعلىبهااللهيمنوللمجتمع

نعمهذكرمعرضفىشأنهجلوقال،!)4(الدنياالحياةزينةوابنونالمال)

إلىالإسلامينبهانعجبفلا،!)5(وذريةأزواجتالهموجطنا)أنبيائهعلى

.184صالأصرةاحكامفى41صالإسلامفىالأولادتربيةانظر1()

فلكوروىالبيهقىمال،بكرأبىبنتىوأصماءعائثةعلىمرتوفاالأهلينمعاشرةفىالتوقانىعمرأبورواه)2(

.241/برالاجاءهأث!راجع:أصحوالموتوتامرنوع

.2/41الدينعلوماحياء)3(

.38الآية:الرعدصورة()46.5الآية:الكهفسورة)4(

س!بزعة!/
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قالمنصوربنسعيدذكركماللأولادمنتجةالزوجيةتكونأنمراعاةضرورة

رضى-الخطاببنعمرأنسيرينابنعنعوفبنعبداللهأنبأناهشيمحدثنا

عمر-لهفقالعقيماوكأنامرأةفتزوج،ال!معايةبعضعلىرجلابعث-عنهالله

ثمفأعلمهافانطلققال....لا:قال؟عقيمأنكأأعلمتهاعنه-اللهرضى

.خيرهاأ)1(

وقبل،الإختيارعندالرجاءوذلكالغايةهذهاعتبارضرورةإلىينبهفألإسلام

بوجهوأخلاقهبالدينالتمسكمراعاةأهميةإلىتنبيههبعد،الزواجعلىالإقدام

وصلاحالأولادنجابةأهميةعلىمنهحرص!وسدة،الأمرهذاتأكيدفىزيادة،عام

الولودالودودتزوجوا....ذلك"إلىمنبها-!-اللهرسوليقول،)2(أمورهم

.!)3(الأعمبكممكاثرفإنى

بالنسبةوكذلك،مرةلأوليتزوجالذىللشأببالنسبة4أق!قووأ-2

الثيب.لنكاحقوىمبررهناككانإذاإلا-للمرأة

بأولوالألفةالأنسعلىمجبولاتلكونهن،الأبكارذواتالإسلامفضلوقد

فقد،الثيبالمرأةبعكس،عليهويتعرقن،معهويلتقين،عصمتهفىيكنإنسان

للفرقالصادقالقلبىوالتعلق،المتبادلةوالمحبة،التامةالألفةالثانىالزوجفىلاتجد

.للزوجبالنسبةوكذلك،الثانىومعاملةالأولأخلاقبينالكبير

عليهفقال،بكارالأبذواتبالزواجالحكمبعضعن-!-النبىألمحوقد

أعذبفإنهنبكاربألأ)عليكموالبيهقىمأجهابنرواهفيما-والسلامالصلاة

،والسلامالصلاةعليهألمحكما،باليسيرأ)"(وأرضىخباوأقلأرحاماوأنتقأفواها

والعفةالإحصانجانبويقوىالمحبةيولدبالبكرالزواجأن،عنهاللهرضىلجابر

قالعبداللهبنجابرعنللبخارىهناواللفظوغيرهماومسلمالبخارىروىفقد

يعجلك؟ما!ةالنبىفقال..لىبعيرعلىفتعجلتغزوةمن-!ة-النبىمعقفلنا

.95صالإسلامبةالنظمفىمحأضرات)2(.02ص4جالقيملابن-المعادزأد1()

وصححه.والحاكموالنسالىداودأبورواه)3(

)أنظروخديعةمكرأأقلأىخبأوأقل،الأولادكثرةأى:أرحامأوأنتق،كلامأأطيبأى:أفواهااعذب)4(

.4هص/اج(الإسلامفىالأولادتربية

ءخ!
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جاريةفهلاقال،ثيبقلتثيبا؟أمبكراقال،بعرسعهدحديثكنت:قلت

.0)1("0000وتلاعبكتلاعبها

جمعتإذاأيضاالأفضلهىالئيبتكونفقد،مطلقاأمرأالتفضيلهذاوليس

بها،الخاطبوتعلق،الخلقوحسنالطيبوالأصلالدينمنالسابقةالصفات

مناللعبوسنالشبابجاوزلمنقطعاالأفضلهىتكونوكذلك،بهوتعلقت

بناتكنإنسيماولاأولادالهموتركن،أزواجهنماتتالذينالكهولأوالشيوخ

ودين.تجربةذاتامرأةرعايةإلىيحتجنفهن

الآخر،منهماكليعجببحيثالجمالقرش!كلي-أق!ق!-وءق!-4

فىيتفاوتونحيث،الناسجميععندعليهمتفقحدذلكفىوليس،بهويرضى

ما-سيئاتقديره

الهناءوبواعثالمسرةدواعىمنيعتبرهبلالجمالنبذإلىيدعولافالإسلام

ولهذا،عفةمنإليهيؤدىلماوإنما،لذاتهالجمالباعتبارلا،المؤمنةللنفسالزوجى

وخيرهقيمتهالدينبعدلماليتوفرأولاالديناعتبارإلىالدعوةفىالشدةكانت

منأكثرذلكفضرردينغيرمنالجمالوخاصةاخرشىءاعتبارأما،ونفعه

يرديهن،أنحسنهنفعسىلحسنهنالنساءتزوجوالا-مح!-النبىيقول،نفعه

الدينعلىتزوجوهنولكن،تطغيهنأنأموالهنفعسىموالهنلأتزوجوهنولا

.)2("أفضلدينذاتخرماءولأمة

فىيختلفانبهخاصينوذوقبرويةامرىءكليجدهالجمالأنالمعلومومن

جينالزواجفىامرأةلكلالفرصةتوفرإمكانيعنىوهذا،الآخرفىعنهواحد

لقرينه.قرينكلوتقبللاستلطافالجماليخضع

يقدمحينذلككليرعىأنالرجلحقمنهذاكانإذانعلمأنيجبكما

منبذلكأحقهىبل،ذلكفىالحقأيضاللمرأةفإن،قرينتهاختيارعلى

المرأةأما،اختيارهخطأأدركإذاالزوجيةمنالتخلصيملكالرجللأن،الرجل

.ذلك)3(عليهافيصعب

.الثيباتباب-النكاحكاب-البخارىصحيح1()

.1/795!ماجهابنرواه)2(

.63صنجيبعمارة/د-الإصلاميةالنظمفىمحاضرات)3(

*!بئكاحؤط!!!؟
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أختمأنقبلوإنى،التربيةبقضاياارتباطأتهوأهمالزواجمبادىءأهمهىتلكم

قولهمفىالعرببعضأوصاهبماالزواجعليالمقبلينأوصىالمبحثلهذاحديثى

حداقة،ولا،حنانةولا،منانةولا،أنانةلا:ستةالنسأءمنتنكحوا"ولا

المنانة:وأما،والتشكىنينالأتكثرالتىفهى:نانةالأأما"سداقةولا،براقةولا

التىفهى:الحنانةوأما،وكذاكذالأجلكفعلت:فتقولزوجهاعلىتمنالتىهى

كلإلىترمىالتىفهىالحداقةأما،آخرزوجمنولدهاإلىأواخرزوجإلىتحن

فهىالبراقةوأما،ظاقتهفوقكانولوشراءهالزوجوتكلففتشتهيهبحدقتهاشىء

ليكونوتزينهوجههاتصقيلفىالوقتأغلبتقضىأن:أحدهما:معنيينتحتمل

المنزلية.واجباتهاتاركة،بالصنعمحصلبريقلوجهها

كلمننصيبهاوتستقلوحدهاإلاتأكلفلاالطعامعلىتغضبأن:والثانى

.عندهغضبإذاالطعامالصبىوبرق،المرأةبرقت:يقولونيمانيةلغةوهذه،سىء

.الكلامكثيرةفهىالشداقةأما

منتنكحلا:قالحينمااش!صإلياساللهنبىبوصيةالشبابأوصىكما

تطلبالتىهىالختلعةفأما.والناشز"،والعاهرة،والمبارية،"الختلعة:أربغاالنساء

الدنيا،بأسبابالمفاخرةالمباهيةهى:والمبارية،سببغيرمنساعةكلالخلع

علىتعلوالتىهى:والناشز،وخدنبخليلتعرفالتىالفاسقةأى:والعاهرة

.)1(والمقالبالفعالزوجها

والصفاتحكاموالأوالمبادئالقواعدهذهالزواجعلىالمقبلينيضعواأنوبعد

.""الخطبةوهىالزواجمراحلمنأخرىمرحلةإلىينتقلواأذهانهمفى

التىالمرأةالرجلوخطبة،مصدرالخاء--بكسرالخطبة،ا!ص؟هىف

اللغة.فىهذا،التزوجإلىدعاهاوخطبة،خطباالمرأةخطبمنيخطبها

عليهيترتبلاالمستقبلفىبالزواجمتبادلوعدفهىالنارعلسأنفىأما

ملزمة.تبعاتولاواجبات

.باختصار!2/38"الدينعلوم"إحياء1()

صءنهبمكأز+!
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كليطمئنحتى،الزوجينبينللتعارفوسيلةلتكونالخطبةالإسلامسرعوقد

وهوالزواجعلىيقدموحتى،حياتهشريكفىيتمناهاالتىالصفاتعلىمنهما

حياتهينغصبماذلكبعديفاجأفلا،والمعنويةالحسيةزوجهسماتإلىمرتاح

الشريعةأباحتسليمأساسعلىمبنيةالخطبةتكونأنأجلومن!عيشهويكذر

محرموجودبشرط،معهوالجلوس،الاخرإلىالنظرالخطيبينلكلاالإسلامية

عنمعرفتهيريدمامعرفةمنمنهماكلليتمكن،...الأخأوكالأبللمخطوبة

والرؤية.بالنظرإلاتعرفلاالتىالأمورمنالآخر

نأ،عبداللهبنجابررواهما:بينهامنذلكتؤكدكثيرةأحاديثوردتوقد

يدعوهمامنهاينظرأناستطاعفإنالمرأةأحدكمخطبإذا9:قال!اللهرسول

تحتلهاأختبئفكنت،سلمةبنىمنجاريةفخطبتقال،فليفعلنكاحهاإلى

.فتزوجتها")1(نكاحهاإلىدعانىمامنهارأيتحتى،الكرب

ابنةبثينةيطاردمسلمهبنمحمدرأيت:قالحثمةأبىبنسهلوعن

ذلك-أتفعلروايهوفى-إليهاتنظرفقلت،إليهاينظرأنيريدببصرهالضحاك

إذا!يقولع!ةاللهرسولسمعت"إنى:فقال؟كلنىمحمدأصحابمنوأنت

وأخرج.إليها")2(ينظرأنبأسفلاامرأةخطبةامرئقلبفىوجلعزاللهألقى

أنهفأخبرهرجلفأتاه!ةالنبىعندكنت:قالهريرةأبىعنمسلمالإمام

:قال،لا:قالإليها؟أنظرتع!اللهرسوللهفقال،الأنصارمنامرأةخطب

.شيئأ")3(نصارالأأعينفىفإنإليهافانظرفاذهب

إلىتنظرأنللمخطوبةأبأح،مخطوبتهإلىينظرأنللخاطبالشارعاباحوكما

تعالى:لقولهواعمالأ،بيدها)4(لابيدهالطلاقلأن؟بذلكأولىهىبلخطيبها

استئذانالشريعةإيجابإلىواستنادا،(!لأ)بالمعروفعيهنائذيمثلولهن)

.((ترهلموهىرأئاعنهتكؤنفكيف:إليهايتقدمفيمنالثيبواستئمارالبكر

السعف.أصول:والمرادالكافبفتح:الكرب،

1/301جلأالمندوفى،%2/803المرأةإلىينهظرالرجلباب-النكاحكتاب-النصاحبأخرجه1()

.2/165بر""المستدركوفى،"الربانى"الفتحمن

الابق.الباب-النكاحكاب-""الننوفى،ا/795بماجهابن2()

وكفيها.المرأةوجهإلىالظرباب-الكاحكتاب"ملم"صحيح)3(

(t)الأحنافمذهبوهو.

.228:البقرةسورة()5

!بمع،
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أمورعننتحدثأنأريد،الخطبةإرادةعندالنظرالشارعإباحةذكرناأنوبعد

-:يلىكماوهىالإباحةبهذهتتصلالأهميةبالغة

الاخر؟إلىمنهماينظركلمتى-أ

يجتمعالتىهى،واحدةحالةفىإلامشروعمحلالنظرمنسبقلماليس

وأن،ونفسياوجسدئامالياعليهالقدرةمع،الزواجعلىالوثيقالجادالعزم:فيها

بأن،الزواجلإيقاعصحيحامحلاللخطبةإليهالنظريرادالذىالآخرالطرفيكون

.ذلك)1(ونحو..مسلمغيرأو،ملحدارجلاأو،بالئهكافرةامرأةتكونلا

منيغفعوائلمؤمنينقل):تعالىاللهلقولحرامالنظرفيعتبرذلكغيرفىأما

وقل!يصنفونبماخبيرالفهإنلهبمأزكىذلكفروجهمويحفظواأبصارهم

لعلى:!ةالنبىولقول!و)2(فروجهنويحفظنأبصارهنمنيغضفنئلفوهنأت

والمراد،")3(الأخرةلكوليسالأولىلكفإنالنظرةالنظرةتتبع"لا:علىيا

الطريق.فىبصرهبغضمأمورالمسلملأن؟الفجأةنظرةهنابالأولى

للخاطب4رؤيتهتباحماب-

فقال،شرعامخطوبتهمنإليهالنظرللخاطبيباحفيماالفقهاءاختلفلقد

ينظرأنالأحنافبعضوأجاز،فقطوالكفينالوجهإلىالنظرلهيباحإنهأكثرهم

ماإلىالنظرللخاطبيجوزأنهعندهفالمشهورأحمدالإمامأما،قدميهاإلىالخاطب

والقدمين.والكفينوالرقبةكالوجهغالئاالجسممنيظهر

بهاالتزوجإلىشرعايدعوهبمامخطوبتهإلىالنظرلهيجوزالخاطبأنأرىوإنى

كما،وضدهالجمالعلىبالوجهيستدلنهولأ؟والكفينالوجهعلىبذلكمكتفيا

علىيستدلفبهماالكفينأما،والصحيةالنفسيةصاحبهحالهعنينمأنه

.والإمتلاءالنحافةمنالجسمحالةوعن،عدمهمنالبدنخصوبة

.1/166برالأسرةاحكامفى1()

.0331-:الآية:النررسورة)2(

البصر.غضمنبهيؤمرمالاب-النكاحكتاب-داود"أبى"صق)3(

3.لا!!قي!عخ
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خطبتهعلىالموافقةإلىيدعوهابماالرجلإلىتنظرأنحقهافمنالمرأةأما

يتمأنيجبكلهذلكأنعلى،بهاخاصةاعتباراتمنهىتراعيهممارفضهاأو

ونصوصها.الشريعةقواعدرسمتهمابحسبوالإحترامالإحتشاممنإطارفى

لرجل؟اتبادربخطبةأقيجوزللمرأةهل-ب

الرجللخطبةالتعريضأوالعرضوليهاأوللمرأةالإسلاميةالثحريعةأجازتلقد

استجابةيجدلمإنالأمربعدهاينتهى،كريمةسريفةبوسيلةذلكيحدثأنعلى

صريحة.سريعة

مارجلاأنتستشعرالتىالمرأةمنيكونبأنأولى-حدثإن-هذاأنونرى

منزلتهالارتفاعتردهأنمنيخافأنهإلا،نكاحهافىرغبةلهوخلقدينذو

كثير،مالذاتوهىالمالقليليكونأنأو،قومهوعن،عنهقومهاومنزلة

فليس،الرجلمنذلكالدقيقنثوىالأوحسهابحدسهاالمرأةوجدتفإذا

وخلقدينذىأمينضخصبوساطةلهتعرضأنمنبأس-أرىفيما-عليها

.)1(تقدمإنيردوهلنوأهلهابأنها-لهأالمتاحةالوسائلمنذلكبنحوأو-

خويلدبنتخديجهالسيدةالمؤمنينأماتبعتهالذىالكريمالأسلوبهووهذا

رغبتقدإنىعمابنيا:لهوقالت!ةالنبىإلىأرسلتفقدعنها-الله-رضى

حديثك،وصدق،خلقكوحسنوأمانتك،قومكفىوسطتك!،لقرابتكفيك

قريشنساءأوسطمنانذاكخديجةالسيدةوكانتنفسها!)2(عليهعرضتثم

جمألا.وأحسنهنمالأوأكثرهن،شرفاوأعظمهننسبأ

هذافى-للمرأةأستحسنهفالذى،الظروفهذهمثلفىالأمريكنلمفإن

منكثيرألأن؟لهايتقدمواأنقبل،الرجالعلىنفسهاهىتعرضلابأنالعصر-

سلاحاذلكمنهمالبعضيستخدموربما،ذلكيقدرلاالآونةهذهفىالرجال

بها.الأذىلإيقاع

اللهرسولأمامحدثنهلأ؟شرعابحرامفليسالمرأةمنحدثلوذلكأنعلى

أنسعندكنت:قالثابتعنصحيحهفىالبخارىالإمامروى،ينكرهفلمجم!ة

.172صبلتاجىمحمد.دالأسرةأحكامفى1()

قالالثهادةعلى:والثانى،أعرفهاأىالقبيلةأوسطفلانالنسبعلىالأول:أمرينعلىيطلقالوسط!ة

أحد.معيميللالأنهالاهدفىالعدالةغايةوهى"وسطاأفةجعلناكم)وكذلك:تعالى

.بر/1/115هاملابن!النبويةإاليرة)2(

:خ-3!

http://kotob.has.it



عليهتعرض!النبىإلىامرأةجاءت:ألسفقال،لهابنةوعنده،جالسا

حياءها!أقلما:ابنتهفقألتحأجة؟بىلكهل:اللهنبىيا:فقالتنفسها

.نفسها")1(عليهفعرضتعل!النبىفىرغبتمنكخيرهى:قال،واسوأتاه

صالح،رجلعلىزواجهايعرضأنالمرأةلولىالإسلاميةالشريعةأباحتكما

والتابعينالصحابةمنالصالحالسلفيفعلهكانفقد،مستحبأمرذلكلعلبل

تحتصحيحهفىالبخارىالإمامروىفقد،أجمعينعنهماللهرضىوتابعيهم

.1(الخيرأهلعلىأختهأوابنتهالإنسانعرض"بابعنوان

نأيحدث-عنهمااللهرضىعمربناللةعبدسمعأنهاللهعبدبنسالمعن

السهمى،حذافةبنخنيسمنعمربنتحفصةتأيمتحينالخطأببنعمر

أتيتالخطاببنعمرفقال،بالمدينةفتوفى!اللهرسولأصحابمنوكان

ثم،ليالىفلبثت،أمرىفىسأنظر:فقالحفصةعليهفعرضتعفانبنعثمان

الصديقبكرأبافلقيتعمرقال،هذايومىأتزوجلاأنلىبداقدفقال،لقينى

سيئا،إلىيرجعفلمبكرأبوفصمت،عمربنتحفصةزوجتكسئتإن:فقلت

!ةاللةرسولخطبهاثم،ليالىفلبثت،عثمانعلىمنىعليه)2(أوجدوكنت

علىعرضتحينعلىوجدتلعلك:فقالبكرأبوفلقينى،إياهفأنكحتها

نأيمنعنىلمفإنهبكرأبوقال،نعمقلت:عمرقال،شيئاإليكأرجعفلمحفصة

ذكرها،قد!اللهرسولأنعلمتكنتأنىإلاعلىعرضتفيماإليكأرجع

.قبلتهأ")3!نمةاللهرسولتركهاولوع!اللهرسولسرلأفشىأكنفلم

؟لخطيباقايتعار!كيف-د

علىالاخرعلىمنهماكليتعرفأنللخطيبينالإسلاميةالشريعةأبأحتلقد

الخروجأو،بمخطوبتهالخاطباختلاءأما،للمخطوبةمحرمبوجودذلكيكونأن

أخلاقليدرسمنهمالكلالفرصةإتاحةبدعوى،منفردينالخطبةأثناءمعها

للضعفنظراوذلك،الإسلاميةالشريعةحرمتهفقد،طباعهيعرفأو،الآخر

شأنهامنالتىالطرقكليسدفالإسلام،الإنسانبنىعلىالهوىوغلبهالبشرى

الصالح.الرجلعلىنفسهاالمرأةعرضبأب-النكاحكتابصحيحهفىالبخارىأخرجه1()

بكر.أبىعلىغفاأىموجدةأشذاى:عليهأوجد(2)

الخير.أهلعلىأختهأوابنتهالانسأنعرضباب،النكاحكتاب:أالبخارىصحيح9)3(
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أجنبيةالخطوبةكانتولما،بالأجنبيةالخلوةحرملذاالغوايةفىالوقوعإلىتؤدىأن

معهاالسفرولا،بهاالخلوةتصحلافإنهالزواجعقدإبراميتمحتىخاطبهاعن

:يقول!ةوالرسول،)1(الغوايةشراكفىالوقوعإلىيؤدىدلكلأن؟محفردة

فإنمنهامحرمذومعهاليسبامرأةيخلونفلا،الآخرواليومبالتهيؤمنكان"من

أعفمهاقلتولوبامرأةتخلونلا:البصرىالحسنوقال،!)2(الشيطانثالثهما

.القران

الخلوةمنوالخطوبةالخاطبيمكنوالابأنالخطوبةأولياءأوصىفإنىلذا

نإأما،الهوىجموحإلىبهماتؤدىقدالتىالظروفلهميهيئواوألا،الكاملة

الواجبخنتملقدلهمأقولفإنى،والتوافقالتعارفمنمزيدبحجةذلكفعلوا

التعرفتحققلنالخلوةهذهوأن،ابنتكمحققىالشريعةعليكمافعرضتهالذى

طباعهمهىليستطباعايصطنعانمأغالئاالطرفينكلالأن؟الصادقالصحيح

درجةتكنمهما-الحقيقةفىتتضحلاأموراهناكأنكما،الخطبةفترةأثناء

عقدبعدإلاذلكيتمولا،الكاملةالعشرةعندإلا-الخطيبينبينالإختلاط

تتركواولا،لبناتكنالعنانتتركوافلاواحدسقفتحتالطرفينوتعايشالزواج

دورإلىمعهمويذهبن،بخاطبيهنيختلينتتركونهنولالهنالغاربعلىالحبل

بهايتذرعالتىالباطلةوالحجج،الزائفةالدعاوىستارتحتالنزهةوأماكنالملاهى

عنونسمعنقرأماكثيرافإننا،الشريعةوأحكامالدينقيودمنالتحلليريدونمن

يكنلممامنهااخذأو،مأربهمنهابلغلأنه؟العقدقبللخطيبتهخطيبترك

العقد.قبلمنهتمكنهإنلهاينبغى

آثارمقذلكعلىيترتبومالخطبةاعقالعدولهـ-

هوالوعدوهذا،المستقبلفىبالزواجوعدهىالخطبةأنإلىسابقاأشرتلقد

.الإسلامرسمهماحدودفىالآخرعلىالخطيبينمنكليتعرفلأنفرصة

قيوددونالخطبةفسخعلىأقدميروقهلاالاخرأنالخاطبينأحدوجدإذالذلك

هناكيكونحدثتإذاالأموربعضهناكولكن،تعويضأىوبدون،معوقاتأو

ألحققديكونذاكحينلأنه؟الخطبةعنالعادلعلىبالتعويضالحكمفىنظر

.ا/128!سعلان.,"والإسلامالميحيةبينالأسرة"نظام1()

.مسندهفىأحمدالإمامأخرجهوقد،جلا/024للوكانىا،وطار،نيل5)2(
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طلبقدالخاطبكانلومامعلاالأمورتلكمن،جسيمةأضرازاالاخربالطرف

الخطبةف!خلمطالبهاستجابتأنوبعددراستهاأوعملهاتتركأنمخطوبتهمن

جهازاأعدتقدالخطوبةكانتإذاماوأيضا،وأدبيةماديةأضرازاذلكعنفنتج

وكان،كبيرامبلغاإعدادهفىأنفقتمسكناهيأتأوالخاطبرغبةعلىبناءمعينا

هوالخاطبكانضرزابهايلحقالحالةهذهفىفالفسخالزواجأجلمنالإعدادهذا

فسخعندبالتعويضالحكمسأنقىالمصريةالمحاكمانقسمتوقد.فيهالسبب

بالتعويضيحكمالأول:قسمينإلىالتعويضبهذاالعادلالطرفوإلزامالخطبة

ولاضرر"لا:قال!والنبى،ضررابالآخرألحقالخطبةعنالعادلأنبحجة

حقهاستخدمقدالعادلأنبحجةالتعويضبعدمفيحكم:الثانىأما،ضرار")1(

بالتعويضالحكمعدممنإليهأسرتماوالراجحالخطبةعنعدولهفىلهالمباح

بسببأخرىأضرارحدثتإذأبالتعويضيحكموإنما،ذاتهحدفىالعدولبسبب

.()2العدولهذا

عدموبين،عنهللمعدولبألتعويضالحكمبينمضطرئاالقضاءظلوقد

أخيراالقضاءاستقرأنإلىنظرهووجهةحجتهالفريقينمنلكلوكان،الحكم

يلى:كماوهو،الأمرهذامنثابتموقفعلى

.ملزمبعقدليستالخطبةأ-

التعويض.فىسبئايكونلاالخطبةعنالعدولمجرد2-

الحكمجازالخطيبينبأحدضرراألحقتأفعالالخطبةعنبالعدولاقترنإذا3-

.)3(التقصيريةالمسئوليةأساسعلىبالتعويض

لخطبة4افسخبعدواثهروالهدايامصيرالشبكة

يسمىمالخطوبتهالخاطبيقدمأنعلىالعرفجرىلقد:الشبكةا-

لابحيثكالمهرالزواجلإتمأمتشترطالتىالأمورمنالأنأصبحوقد،""بالعنمبكة

ومن،حنحديثوهو،متصلاوجوهمنوجماعةالدأرقطنىورواه،مرسلأمالكرواهالحديثهذا1()

.34صالنووىالدينلمحيىالعأرفينبتانانظر:الإسلامأصول

الريعةأحكام،بعدهاوما6صاالعطارالناصرعبد.دالأصرةأحكامفىصبقماتفصيليراجع)2(

،38صزهرةأبولليخ9الخصية!الأحوال،47صاللهعبدعمر،الخصيةالأحوالفىالإسلامية

.13.ص،سعلان.د،والإسلامالمسيحيةبينالأسرةنظام9

(r)26،27صالجبورىخلفحينللأعتاذ،"الاسلاميةالريعةفىأحكامهوبيان"الزواج.

؟!!كأ؟أ
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علىتعارفوابل،الشبكةبتقديمإلاذلكعلىتعارفتالتىالأوساطفىالزواجيتم

.تقدملمإذابقدرهاوزيادته،تقديمهاعندالشبكةقيمةبقدرالمهرنقصان

علىوجبسببلأىالعقدإجراءيتمولمالخطبةقسختإذاذلكعلىوبناء

وذلك،مستهلكةأوهالكةكانتإنبدلهاورد،قائمةكانتإنالشبكةردالخطوبة

وعلى،المعاوضةسبيلعلىيدفعهاإنماالخاطبأنواقغاوالثابتالمعروفلأن

يكونأنفوجب،الحكمعليهويدارشرعايعتبرمماالغرفوهذا،العقداتمامسريطة

المهر.حكمحكمها

عليهايتفقونالنأسمنكثيرالأن؟المهرحكمتأخذالشبكةأنالآنوالراجح

.بالمهر)1(ويلحقهاالهدايادائرةعنيخرجهاوهذاالعقدفى

فإذا،الخطبةفسختإذاللخاطبالمهررذوجوبعلىالفقهاءاتفق:المهر2-

جهةمنالعدولوكان،الجهازشرأءفىمنهجزءأوبصرفهقامتقدالخطوبةكأنت

.بقدرهالجهازمنتعطيهأو،نقدادفعهماتعطيهأنفىالخيارلهافإن،الخاطب

الطرفينأحدمنقدمتالتىالهداياردفىالفقهاءاختلفلقد:الهدايا3-

أميلالذىالرأىأنإلا،الاخربعضهمومنع،تردبعضهمفقال،الخطبةفترةأثناء

إذاأما،الهدايااستردادلهفليسالخطبةعنعدلالذىهوالخاطبكانإذاهوإليه

هدايا.منقذمهمأاستردادلهفإنالخطبةعنعدلتالتىهىكانت

منالهداياتردلاأننرىفإنناالخطيبينأحدلوفاةالخطبةانقضاءكانإذاأما

الأخر.تركيتعمدلمأحدهمالأن؟الطرفين

الزواجانعقاداشروطثالتأ

الإيجاب:منهاسروطعدةهناكتتوافرأنفلابدالزواجانعقادأجلمن

.النكاحإعلان،المهر،الولى،المرأةرضا،الشهود،والقبول

الأمور:بهذهالتعريفوإليك

مطلوبالمجيدعبد..دامقال9891شةديمبراالقاهريةالأهرامجريدة1()

سصى.عينجأممةالحقوق

.!ءلمك!-

حص!!!ئ!كلكظ؟إض

بكليةالثريعةقمرثيى-
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واجتماعهماالرغبتينتوافقعلىبهمايستدلاللذانوهما:والقبولالإيجابا-

بدونهما،يتمولا،العقدلقيامأسأسيأنركنانوهمأ،المعينالزواجعقدعلى

بينهما.الإرتباطهوثالثمعنوىركنإليهمايضاف

يذكرماوالقبول،وكيلهأووليهأوالرجلمنصدرسواءأولايذكرماوالإيجاب

وكيلها.أووليهاأوالمرأةمنصدرسواء،ثانئا

ابنتىزوجتكأو"أنكحتكمثلالماضىعنبهمايعبربلفظينالزواجوينعقد

يعبربلفظينينعقدكما،زواجها"أونكاحها"قبلت:الثانىفيقول."..فلانة

فيقول"فلانةابنعك"زوجنىمثلالمستقبلعنوبالآخرالماضىعنبأحدهما

ومالكحنيفةأبىقولفىالثانىالمثالفىالإنعقادوهذاإياها"!زوجتكالأب

يرونالحنابلةلكن،القبولتقذموإنفيصجوالقبولالإيجابوجدلأنه؟والافعى

هوهناالثلاثةئمةالأرأىلكن،العقديصغلمالإيجابعلىالقبولتقذملوأنه

.)1(حجتهملقوةالأجدر

الكتابهتقومفحينئذ،ونحوهلخرسالكلامعنعاجراالعاقدينأحدكانإذاأما

بقرائنمفهمةالإشارةهذهتكونأنعلى،الكلاممقامإليهبالنسبةالإشارةأو

فإنالأخرس"فأماقدامةابنيقولكما،المطلوبينالقبولأوالإيجابلمعنىالحال

فصح،واحدةجهةمنإلايستفادلامعنىنهلأ،بهانكاحهصغإشارتهفهمت

.")2(منهيصحلمإشارتهتفهملم!هان،ولعانهوطلاقهكبيعهبإشارته

لفظبكلالزواجانعقادعلىالعلماءاتفقلقد:والقبولالإيجابألفاظ

أنكحتك.أوزوجتكمثلالنكاحمعنىيفيد

..وافقت،قبلتمثلوالموافقةالرضايفيدلفظبكلينعقدفإنه:القبولأما

إلخ.

الهبةلفظمثلالزواجألفاظغيرلفظالإيجابفىاستعملإذاالعلماءواختلف

ومنوأحمدالشافعىورفضه،الأحناففأجازه،الصدقةأوالتمليكأوالبيعأو

."و"التزويج""الإنكاح"لفظعلىواقتصروا،وافقهم

.باختصار27ص،4%،الجزيرىالرحمنعد-"الأربعةالمذاهبعلى)الفقه1()

.،!6/354قدامةلابن("المغنى)2(

ص!1!!!*س

!ممهيص؟+!؟!
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يتطلبوهوفيهنعيشالذىالواقعمعيتماشىنهلأ؟الرأىهذاإلىأميلوإنى

احتمالأدنىدون،الزواجهوقطعابهاالمرادأنعلىيتفقالتىالألفاظتحديدمنا

الكريم.القرانبهماورداللذيناللفظينهذينعلىمقتصروذلك،اخر

وهى:الثروطبعض()الصيغةوالقبولللايجابالفقهاءاسترطوقد

واحد.بمجلسوالقبولالإيجابيكونأنأ-

.الإيجابالقبولولاالقبولالإيجابيخالفألا2-

.النكاحبهاينعقدالتىوهىمخصوصةباعيفاظيكونأن3-

للعاقدين.مسموعةالصيغةتكونأن4-

.)1(بوقتمؤقتااللفظيكونألا!

بحضورإلاينعقدلاالنكاحأنعلىالفقهاءجمهوراتفقلقد:2-الشهود

مرشدبولىإلانكاحلا)وقولهبشهودإلانكاحلامحبئالنبىلقولشاهدين

."عدلوشاهدى

الشاهديناستراطعلىتدلالصحابةمنكثيرعنمتعددةرواياتهناكأنكما

لمبنكاحأتىالخطاببنعمرأنمنال!ث!افعىيرويهمامنها،العقدصحةفى

فيهتقدمتكنتولو،أجيزهولا،السرنكاحهذا:فقالرجلانعليهيشهد

.لرجمت)2(

برجلتصحولا،بواحدتصحلاالشهادةأنعلىالفقهاءأكثراتفقكما

ذكرينمنتصحوإنما،أولىبابمنبامرأتينتصحولا،الاراءأصحفىوامرأتيئ

كلاميسمعاوأن،الحرية،البلوغ،العقل،الإسلام:الآتىفيهميتحققأنعلى

مغا.العاقدين

عليهالأشهادلصحتهاشترطعقدالإسلاميةالشريعةفىيوجدلابأنهالعلممع

قولهفىوردالذىوالبيعالتداينعلىبالإشهادالأمرأما،اج9الزعقدسوى

.الفقهاءجمهورعندوالندبللإستحبابفإنه!تبايعتمإذاوألثهدوا!:تعألى

.4/17بر:أالأربعةالمذاهبعلى"الفقه1()

.وامرأةرجكالعقدعلىضهدقدكانبأنهالعلممعأ!ه/9للثافحىأالأم،)2(
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منيحققهومااثارمنعليهيترتبمالأهميةبذلكالزواجعقدانفردوقد

.)1(والمجتمعوالأسرةالفردحياةفىومقاصدكايات

استئذانيوجبفالإسلام،النكاحلإجازةشرطهوالمرأةرضاإن:المرأةرضا2-

حنيفةأبىمذهبفىهوكماالعقدلنفاذسرطارضاهاويعتبر،تزويجهاقبلالمرأة

ولا،تستأمرحتىالأيمتنكح"لا:قال!ةالنبىعنهريرةأبورواهماإلىاستنادا

دال،أ)2(تسكتأنقالإذنهاوكيفاللهرسولياقالوا،تستأذنحتىالبكرتنكح

شىءأقلفىأبوهايتصرفلاالرشيدةالعاقلةالبالغةإن:فأبدعذلكفىالقيمابن

يجوزقكيف،إذنهابدونمنهاليسيرإخراجعلىيجبرهاولا،برضاهاإلامالهامن

عليهاأسهلرضاهابغيرمالهاإخراجأنومعلومرضاها؟بدونمنهانفسهايخرجأن

.")3(تختارهلابمنتزويجهامن

لاالمثالسبيلعلىمنهاأذكركثيرةالإختيارحريةالمرأةإعطاءفىحاديثوالأ

استئذانعن!النبىسا"لتأنهاعنهااللهرضىعالشةعنروىما:الحصر

فإن:قلت.نعم:قالأبضاعهن؟فىالنساءيستأمراللهرسوليا:فقالت،البكر

:داودبىلأروايةوفى.إذنها")4("سكاتها:قال،فتسكتفتستحىتسعأمرالبكر

لحيائها.بالتصريحتكلففلابهيكتفىسكوتهاأى،(إقرارها")"سكاتها

فإننفسهافىاليتيمة"تستأمر:ن!هاللهرسولقال:قالموسىأبىوعن

إلىبالإشارة!زالنبىيكتفولم،")6(تكرهلمأبتدهان،أذنتفقدسكتت

منهاجايجعلهحتىحياتهفىعملياذلكطبقبل-يكفىأنهمع-بالقولذلك

طالب،أبىبنتهاننأملخطبة!ةتقدمحينمانراهماوهذا،الأمةعليهتسير

مؤتمةامرأةلىانىبصرىومنسمعىمنإلىأحبلأنت،اللهرسوليا:فقالت

بعضأضيعأنزوجىعلىأقبلتإنفأخشى،عظيمالزوجوحق،صغاروبنى

!ة:اللهرسولفقال،زوجى)7(حقأضيعأنولدىعلىأقبلتوإن،ولدىشأن

.76صالإسلامةالنظمفىمحاضرات1()

برضاها.إلاوالثيبالبكروغيرهالأبيتكحلابأب،النكاحكتاب،(الخارى"صحيح2()

(r)4/2بالقيملابن،المعأد""زاد.

.المكرهنكاحيجوزلاباب،الاكراهكتأب،(الخارى"صحيح)4(

.2/232برداوداأبىإسنن)5(

نفسها.تزوجاليتيمةفىباب،النكاحكتاب،الدارمى(إسن)6(

العربى.الكتابرb.4/947بر،"الصحأبةيميزفى"الإصابة(7)

!!!س
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ذاتفىزوجعلىوأرعاه،طفلعلىأحناهالإبلركبننساءخيرقريى!نساء

")1(يده

وهىالمسلمةالمرأةتبلغهامنزلةأقدسبلوغعنالعذرصفحةبدتامرأةتلك

.إكبازارأيها!اللهرسولفأكبر،المؤمنينأمومةمنزلة

حوارمن!ةالنبىوبينالأنصاريةخذامبنتالخنساءبيندارماوكذلك

.ذكرناهمايؤكدالشأنهذافىصريح

الحياةوتكوين،الأسرةببناءيرتبطدينىحكمعلىتقفأنالخنساءأرادتفقد

الخطوبةرأىأخذتوجبالإسلاميةالثحريعةأنالناسيعلمأنتريدوهى،الزوجية

دأ!ذللرسولفذكرت،لهازوخاتتخدهفيمنرضاهاوتشترطحياتهاشريكفى

،فأسارصنعفيماجانبهامنرغبةوبدون،منهااذندوناخيهابنمنزؤجهأأباها

عبدالرحمنعنالبخارىصحيحفىجاء،تشاءبمنتتزوجبأن!ةالرسولعليها

وهىزؤجهاأباهاأننصاريةالأخذامبنتخنساءعنجاريةبنيزيدابنىومجمع

.!)2(نكاحهفرد!ةاللهرسولفأتتذلكفكرهت،ثيب

تسئلمالمرأةدامتماالمرأةرغبةبغيرالآباءيتدخلأنيصحفلاهذاوعلى

مع،باللينذلكإلىينبهوهاأنالآباءعلىفإنالإختيأرأساءتإذاأما،الإختيار

.وايسره)3(ذلكأسهلوما،والمبطلالمحقيبينحتىوالإرشادالنصح

ورضاهوليهاإقناعاشترطللزواجالمرأةقبولالإسلاماسترطوكما:الولى4-

الجامحة.والأهواءالخاطئةالنوارععنوابتعادا،الإتجاهلسلامةضماناوذلك

فتصطدموالعواطفالأوهاموراءتندفعأوالفتاةعلىالحقيقةوجهيخفىفقد

الواقع.ومرارةالعاقبةبسوءبعد

عنوالبحثالحقيقةتلمحإلايعنيهلا،ناصحورائدبصيرقائدهناالولىإن

.)4(للعينالمسعدالزواج

:أتوالعدةإلىالنكاحفىللمرأةلمولىاستراطفىالفقهاءاختلفوقد

مرلى.نأءففائلهنباب،الصحابةفضائلكاب،ملمااصحيح1()

كارهة.وهىابنتهزوجإذاباب،النكاحكتاب،"البخاريأ!حغ)2(

.بالرياضالمعارفمكتبة،74ص،نجيبعمارة.د(والئنةالقرأنضوءفىالمثلىالأسرة5)3(

.الاعتصامدار3-صه،عبدالواحدمصطفى.د"الإصلامفى)الأيرة()4
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ولا،بولىإلايصحلاالنكاجأنعلىوالحنابلةوالشافعيةالماليهةاتفقا-

فإن،زواجهافىوليهاغيرتوكيلولا،غيرهاولانفسهاتزويجمباشرةالمرأةتملك

النساءطلقتموإذا):تعالىاللهبقولذلكعلىواستدلواالنكاحيصحلمفعلت

.!و)1(أزواجهنينكحنأنتعضلوهنفلاأجلهنفبلغن

ومنع،العضلعنمنهيونفهم،الولايةحقمنلهمبماللأولياءخطابفهذا

المشركينتنكحواولا):تعالىوقال،النساءمنولايتهمتحتهنمنتزويجهم

ولايتهمتحتهنمنإنكاحعنلهمونهى،للأولياءخطابوهذا!)2(ئؤمنواضن

.يؤمنوا)3(حتىالمشركينمن

إذنبغيرنكحتامرأة"أيما:وقوله،بولى")4(إلانكاح"لا:لمجةالنبىولقول

فإن،فرجهامناستحلبماالمهرفلهاأصابهافإن،باطلباطلباطلفنكاحهاوليها

.(")لهىوللامنولىفالسلطاناشتجروا

الصغيرزواجلصحةشرطالولىبأنقالوافقدالمالكيةوبعضالأحنافأما2-

ثيبا،أوبكراأكانتسواءالعاقلةالبالغةأما،كباراولو،والجنونةوالمجنون،والصغيرة

بشرطتحببمنالزواجعقدتباشرأنلهابل،النكاحفىولايةعليهالأحدفليس

وقد،العقدوف!خعليهاالاعتراضحقفللولىكفئايكنلمفإن،كفئايكونأن

ا!وأزواجهنينكحنأنتعفلوهنفلا):تعالىبقوله،ذلكعلىالأحنافاستدل

حقهاخالصلأنه؟منهمنعهنعنونهى،إليهنالنكاحوجلعراللهفأضاف

منها.فصح

فىايةأبينهىالآيةهذهإن:وقالالإستدلالهذاعلىالشافعىالإمامردوقد

الولىنهىالشارعلأن؟ولىبغيريجوزلاالنكاحأنعلى4تدتعالىاللهكتاب

.221:الآية:البقرةصورة1()

.222:الآية:البقرةصورة)2(

(r)202صالمراغىللثيغ،،الأديانجميعفىوالطلاق"الزواج.

.2/568برالولىفىباب،النكاحكتاب،داود،أبىاصن)4(

بولى.إلانكاحلاباب،النكاحكتاب،،ماجةابناصق)5(
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ذكىلاستدلاوهويده)1(فىالممنوعكانإذامنهالمنعيتحققوإنما،المنععن

ودقيق.

بنفسهاأحق"الأيم:قال!زالنبىأنعباسابنرواهبماالأحنافاسعدلكما

.صماتهالما)2(وإذنهانفسهافىتستأذنوالبكر،وليهامن

بنفسهاأحقالأيمبقولهالمرادإنالحديثهذاتوضيحفىالنووىالإماميقول

"أحق"وكلمة،البكرأبخلافبالإذنتنطقحتىتزوفيلاأىبالرضاأحق)أى

حقا،فلوليهاحقاالنكاحفىنفسهافىلهاأنكماأىالمشاركةبهاالمرادهنا

.حقه)3(منأوكدوحقها

وذلكصالحهاومنللمرأةأفضلالعقدفىووجودهالولىاشتراطأرىوإنى

للاتى:

جمعأماممنهاالث!هودوتحقيق،النكاحعقدبنفسهابمباشرتهاتظهرلاأنأ-

عنهابذلكالولىفقيام،صريحنحوعلىلهالطالبةالنكاحإلىالتائقةبمظهرالناس

واجبمننحوهاينبغىلماوتقديرهاوإعزازهالهاالشريعةإكراممظاهرمنمظهر

وعزتها.حياءهايمسموقفأىمنحمايتها

ولهذا،الأمورهذهمثلفىعاطفتهاتحكيمإلىالغالبفىتتجهالمرأةأنب-

نأهناالولىومهمة،فيهاورغبتهحبهعليهايعرضبمنالإغترارسريعةتكونقد

الرجل.وظروفحالحقيقةمنالمتحققالفاحصبدوريقوم

دونمنهالزواجإلىفسارعت،وتظاهرهرجلبكلاماغترتإذاالفتاةأن%-

إلىدفعهايحاولأو،لوطنهخائناو،ملحدأوفاسدأنهذلكبعدظهرثم،ولى

نإبل،الزواجهذامعرةوأولياءهاأسرتهاتلحقبذلكفإنهاإلخ..الفساداحتراف

إلىذلكيتجاوزبل،الناسبينالنفسيةوالمذئةالمعرةمجردعلىيقتصرلاالأمر

وغيره،قريباتهاوربماأخواتهاخطبةعنالناسامتناعمثلبهمتلحقواقعيةأضرار

الفادحة.الأضرارمن

1م1أا)'( !4/1 t،3/157جالقدير"وافغ.

.بألكوتوالبكربالنطقالنكاحفىالئيبا!ثذانبأب،النكاحكتاب،"ملم"!حيح)2(

.9/402،جللنووى"ملمصحيع"ثرح)3(
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نفسهاالمرأةعندالعأطفىالطئرعنالمجرد-الرصينالعقللرأىيكونهناومن

إهماله.ينبغىلابحيث،والمراجعةوالتحققوالفحصالإستيعاقفىكبيراعتبار

مجردقضيةالإسلاعيةالشريعةفى"الزوجةولى1قضيةفليست،هناومن

يزعمونمادعاةبعضيصورهكما-أمرهاوبكلبهاوالإستبدادالمرأةعلىالحجر

منأفعإلىالخاطئالضيقالفهمهذايجأوزالحقيقةفىالأمرإنما-وحضارةتقدما

.مغا)؟(وأهلهاللمرأةبالنسبةمعتبرةكبيرةمتعددة

منخوففلاسابقا-ذكرتكما-زواجهافىرأىللمرأةأنالمعلوممنأنهكما

عندئذ.الولىاشتراط

لاللمرأةحقاالصداقاعتبارعلىالشريفةالنبويةالأحاديثدئتلقد:المهر5-

مه!هـالمثللهاووجب،صحالصداقذكربغيرعقدفلو،بدونهنكاحعقديكون

فرجايطأأنلأحديجوزلاأنهعلىالمسلمونأجمعوقدالصحيحعلىبالدخول

الماهيةتوجدلا،الزواجعقدأركانمنركناالمالكيةجعلتهوقد،)2(صداقبغير

إذاالمرأةفىعمرقضى:قالالمسيببنسعيدوعن،)3(بهإلاللنكاحالشرعية

.(4)الصداقوجبفقدالستورأرختإذاأنهالرجلتزوجها

وإعزازاإكراماالزوجيقدمه،غنيةكانتولوللزوجةواجبحقهووالصداق

.الزواجفىرغبتهصدقعلىوتلليلا،وأهلهاللمرأة

سلطانأىوليهاأولزوجهاوليسوحدهاللمرأةحقالمهرأنالشارعقرركما

يقول،!)5(نحلةصدقاتهنالنساءرآتوا):تعالىيقول،فيهحقأىأو،عليه

منلاأصلابشىءالزوجإلىتتجهزأنعلىالمرأةتجبرأنيجوزالا:حزمابن

فىللزوجإذنلا،شاءتمافيهتفعللهاكلهوالصداق،صداقهامنولامالها

،كبيرةأوكانتصغيرةالبكرلأبيحل"ولا:قالانإلى،.((.اعتراضولاذلك

.باختصار257925-ص،الأسرةأحكامأفى()1

.2/357أحمد،جالاماممدثلاثياتشرحفىالمكمد!درنفثات5)2(

.3/502جفىللوكأنىالقدير"أقح)3(

./2528خ"الموطأ"(4)

.4:النساءصورة)5(
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صداقمنشىءفىحكمغيرهمأوالقرابةسائرمنلغيرهولا،الثئبأو

.إلخ)1(."..القريبةأوالإبنة

الزوجملكعنعوضاشرعالمهرأن،الفقهاءبعضرأىلقد:المهرشرعية6

فالكموأحل):وجلعزاللهبقولذلكعلىمستدلينسرغابزوجتهوالإستمتاع

فآتوهنفهنبهالممتعتمفمامسافحينغيرمحمنينبأموالكمتبتغواأنذلكموراء

.)2(!وفريف!ةأجورهن

عنعوضاوليس،واجبوعطاءلازمةهديةسوىليسالمهرإنيقولوبعضهم

الئساءوآتوا):وجلعزاللةقولهولاءودليل،بزوجتهالإستمتأعفىالزوجملك

العطاء:اللغةفى""النحلةمعانىومن،واجبةهديهيعنى،!)3(نحلةصدقاتهن

.عوض)4(بلا

يلى:بماذلكعلىمستدلالوجاهتهالأخيرالرأىإلىأميلوإنى

المهرجعلفإذا،بينهمامشترككحقبصاحبهيستمتعمنهماكلالأنا-

.(عوض")بغيرعطئةفكأنه9خاصةذلكبعدللمرأة

قبلالزوجبموتيسقطلمفلمالبضعمنفعةمقابلفىحفاالمهركانإذا2-

يتحققولمالدخولقبلبتطليقهانصفهيجبوكيفالعقد؟فىوتسميتهالدخول

؟حينئذ)6(البضعمنفعةمنشىء

منأعلىمعنىالعطاءهذافىيلاحظأنينبغى:عبدهمحمدالإمامقال3-

منوأشرفأعلىالزوجينبينالصلةلأن؟لهوالثمن!إالبضععنالعوضمعنى

(1)Iبيروت-الآفاقدار51-51-9/70جحزملابن،المحلى.

.2/428الصفير"ج،الرح،3/79الزخار،ج،البحر،302/،القدير،ج)فتح:مثلأانظر8

.24:الآية:الناءيورة)2(

(r)4:الآية:النساءسورة.

.4/55،ج،المحيط"القاموص(4)

.1Vi"!6/"المغني(5)

.04.ص"الأسرةأحكامفى")6(
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يلاحظأنينبغىفالذى،أ!نحلةقالولذلك،جاريتهأووفرسهالرجلبينالصلة

.)1(والرحمةالمودةعرىوتوثيق،القربىصلةأياتمنايةالعطاءهذاأنهو

حدلاالصداقأنعلىالعلمأءجمهوراتفقلقد:مقدارالمهرآراءالعدماءفى

وإن):تعالىالدهلقولحالتهبهتسمحوماطاقتهبقدركليقدمو)نما،لأكثره

أتاخذونهشيئامنهتاخذرافلاقطاراإحداهنواتيتمزوجمكانزرجاستبدالأردتم

لكنالذهبمنرطلمائةالمهريكونأنالشارعفأباح،!)2(مبيناوإثمائهتانا

الشبابعلىالزواجأمورتتعقدلاحعى،المهرفىالطرفانيغالىلاأنالأفضل

كبير.فسادذلكبسببفيكون،والثابات

عنأحمدالإماممسندوفى،")3(أيسرهالصداق"خير:!النبىيقول

،"مؤونةأيسرهنبركةالنساء!أعظم:!النبىعن،عنهااللهرضىعائشة

عمرسمعت:قالالسلمىالعجفاءأبىعن"نئئت:قالسيرينبنمحمدوعن

عندتقوىأوالدنيافىمكرمةكانتلوفإنها،النساءبصدقتغالوالاألا:يقول

ولا،نسائهمنامرأة!زاللهرسولأصدقماعبئالنبىبهاأولاكملكانأدده

بصدقةليبتلىالرجلوأن،أوقيةعشرةاثنتىمنأكثربناتهمنامرأةأصدقت

فىعداوةلهاتكونحتىامرأتهبصدقةليغلىالرجلوإن:روايةوفى،امرأته

.")4(القربهعلقإليككلفت:يقولوحتى،نفسه

للمشاكلإدراكهعمقعلىيدلبيئعمرسيدنامنالواضحالبيانوهذا

وعللها.وأسبابهاالإجتماعية

ءيجزىماأقلأنحنافالأفرأى،الفقهاءفيهاختلففقدالأددى!4ا!أط

ذهئا،دينارربمأوفضةدراهمثلاثةفأقلهالمالكيةعندأما،دراهمعشرةالمهرفى

ذلك.منبأقلالمهريجزىفلا

عليهأطلقماكلبأنوقالوا،المهرلأقلعندهمحدفلا:والحنابلةالشافعيةأما

ثمنايكونأنيصحماأقلهإن:الثمافعىقولوفى،صداقايكونأنجازمالاسم

4/376.المنار"جتفير5)1(

.02:الآ-:الناءسورة)2(

وصخحه.والحاكمداودأبوروراه)3(

(t)والترمذى،هه2/87-جوالنائى،991لم2جداودوأبو،176ا-2/75ج،"المتلركفىالحاكمرواه

.7/234جالننفىوالبيهقى،992،جا/892-ماجهوابن،184ا-2/*ج
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منخاتماولو"التمس:!النبىلقولالأخيرالرأىهذاإلىأميلوإنىالبيعفى

كفيهملءصداقهفىأعطى"من:داودأبىسننفىجاءكماأيضاوقوله،حديد!

نعلين،علىتزوجتفزارةمنامرأةأنالترمذىوفى،((استحلققدتمراأوسويقا

.فأجأزه،نعم:قالتبنعلين؟"ومألكنفسكمنارضيت:!ةاللهرسولفقال

بل،بحدالصداقالشريعةتقييدعدمعلىتدلوغيرهاالأحاديثهذهفكل

المنفعة.صاحبةالمرأةورضاالطرفينلاتفاقذلكتركت

لقولالنكاحانعقادلصحةسرطالإعلانأنمألكالإماميرى:الئكاحإعلاق6-

هذا"أعلنوا:أيضاولقوله،")1(بالغربالعليهواضربواالنكاح"أعلنوا:ع!النبى

يرونالفقهاءجمهورلكن،")2(بالدفوفعليهواضربواالمساجدفىواجعلوهالنكاح

هذاإلىأميلوإنى،بشاهدينيتحقق!زأدتهرسولإليهدعاالذىالإعلادأن

.الناسعنكتمانهعلىالشاهدانيتفقاألابشرطالرأى

النسا،مقالمحرمات4رابغا

قوقيلزموإنما،وجسدئامالئاعليهقادراالزواجعلىالمقدميكونأنيكفىلي!

.الزواجانعقادمنيمنعمانعاهناكيكونألا-ذلككل

انعقاددونcمؤقتةبصفةولوسرعاتحولعقبةكلالصددهذافىبالماخويقصد

.بالمحرماتنسميهاالتىوهى،الزواج

،وبالمصاهرة،بالنسبالمحرمات:فهناكأنواععلىالنساءمنوالمحرمات

،وبالطلاق،وباللعان،أربععنوبالزيادة،وبالجمع،الغيروبعصمة،وبالرضاعة

بالتفصيل:الشرحوإليك،الروحيةوبالقرابة،وبالإسراك

أمهاتكمعليكمحرمت!الو:بقولهاللهذكرهنسبعةوهن:بالئسبالمحرمات4أوكأ

.!)3(الأختوبخاتالأخوبنالتوخالاتكموعماتكموأخواتكموبناتكم

."الكبير"فىوالطبرانى،صحيحهفىحبانابنورواه،2/7.6أحمدأجالإماممسندثلاثيات)شرح1()

.2/335،جأللأصولالجامع"التاجأيضا،والترمذىأحمدرواه2(;

.23الآية:النساءسورة)3(
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هن:النسبمنفالمحرماتذلكوعلى

علت.وإنالأبأموالجدة،الأمأمالجدةوتشمل:الأمأ-

نزلت.وإنالإبنوبنتالبنتبنتوتشمل:البنت2-

غيرها.أوالشقيقةالأختوتشمل:الأخت3-

غيرها.أوشقيقةالأبأختوهى:العمة4-

.الأبأمللجدةأختأو،الأمأمالجدةأختأوالأمأختوهى:الخالة5-

نزلت.وإنابنهاوبنتبنتهاوبنتبنتهاوتشمل:الأخبنت6-

الأحع.بنتمثلوهى:الأختبنت7-

أ)يعة4وضه.بالمصاهرةلمحرماتا4ثانيا

تزوجفمن،!)1(نسائكموأمهالث!ال!:ت!الىاللهيقول:نسائكمأمهاتا-

جمجردوذلك،بعيدةأمكانتقريبةرضاعأونسبمنلهاأمكلعليهحرمتامرأة

الإبنة.علىالعقد

تعالى:الدهيقول،بأمهابالدخولوتحرماخرأبمنوهى:الزوجةبنت2-

المدخولللزوجةبنتكل:هناالمحرمةوالربيبة!)2(حجوركمفياللاتيوربائبكئم)

بنتها.كبنتبعيدةأمكأنتقريبة،رضاعأونسبمن،بها

لمفلو،التحرمهذافىقيد!حجوركمفياللأتي!اله:تعالىقولههل،لكن

؟تحرملا(وتربيتهرعايتهفى)يعنىالزوجحجرفىالربيبةتكن

بالأمدخلإذاالبنتفتحرم،الحرمةفىبقيدليسأنهالفقهأءجمهوريرى

تكن.لمأوحجرهفىالبنتأكانتسواء

وإن،لهجازتبهاالدخولقبلطلقهاثمأمهاعلىعقدإذاالزوجأنالعلممع

عللوقد،ذلكفىمختلفانفهما،العقدبمجردأمهاعليهحرمتالبنتعلىعقد

بأن،بالدخولإلابنتهاتحريموعدم،العقدبمجردالزوجةأملتحريمالفقهاءبعض

لهتغفرأنيمكنولا،أشدالرجلعلىوغيرتها،الصبأسنتكونعادةالبنت

.23:الآية:النأءسورة)2(،1()
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أجلها،منوالتضحيةالبنتحبفيهاالمفترضالأمإلىالزوجانصرافولأمها

وعاطفةمنهاالأدبارإلىالحياةاتجاهبينتجمعفهىثئمومن،مصلحتهاوصيانة

العقد،بعدابنمهاإلىالزوجاتجاهمغفرةإلىأقربيجعلهامما،ابنتهانحوالأمومة

نفسها،علىعسيراذلكيجعلقدجسدىلقاءبينهمايحدثلموأنهبخاصة

.)1(الأمعلىبالدخولإلاالبنتتحرملمهناومن

الذينأبنا!خوحلائل):تعالىلقولهنزلتوانالابنابنأوالابنزوجة3-

الإبنأما،الأبصلبمنالإبنهذايكونأنبشرطولكن،!)2(أصلابكممن

الشريعةفىالحكمهذاعليهينطبقلاثمومنحقيقةابنافليسبالتبنى

الإسلامية.

النساءمنآباؤكمنكجهاتنكخواولامالو:تعالىلقوله،والجدالأبزوجة4-

،الأبزوجةنكاحبشأعةعلىتدذأحاديثالسئنةوفى،!)3(لملفقدماإلأ

تريد؟أين:فقلتالرايةومعهخالى"لقيت:قالعازببنالبراءعنيروىمامنها

عنقهأضربأنبعدهمنأبيهامرأةتزوجرجلإلىع!اللهرسولأرسلنىقال

.")4(أقتلهأو

إيحرم:!ةلقولهبالنسبحرمنمنجميعوهن:بالرضاعةالمحرمات4ثالثا

سبعة:هنالرضاعةمنفالمحرماتهذاوعلى،(")النسبمنيحرممابالرضاع

ابنها.وهوأمهصارتنهالأ؟أرضعتهمنعلىتحرمفإنها:المرضعةا-

بالرضاعة.جدتهلأنها:المرضعهأم2-

الرضاعة.منخالتهلأنها؟المرضعةأخت3-

بالرضاعة.جدتهلأنها؟المرضعةزوجأم4-

بالرضاعة.عفتهلأنها:المرضعةزوجأخت5-

نزلت.وإنابنهاوبنت،بنتهاوبنت:المرضعةبنت6-

.باختصار2صلمه"الأصرةأحكام"فى)1(

.23:الناءصورة)3(،()2

النانى.لراه)4(

عليه.متفق)5(
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قال،لاأممعكأرضعتهاسواءأمكأرضعتهاالتىوهى:بالرضاعةالأخت7-

.!و)1(الرضاعةمنوأخواتكمأرضعنكماللاتيوأمهاتكئم):تعالى

؟المحرمالرضاعمقدارمالكن

حداعتباررفضإلىبعضهمفذهبالرضاعةكميةتحديدفىالعلماءاختلف

استركمتىأوسيدةلبنمنطفلرضعفمتى،التحريمىالرضاعلكميةأدنى

الأحنافرأىوهذا،التحريميةالقرابةانعقدتسيدةمنالرضاعفىطفلان

قولوهومشبعاترضعاتبخمسالقولإلىالآخرالبعضوذهب،والمالكية

الإمأمرواهالذىالصحيحللحديثالأخيرالرأىإلىأميلوإنىوالحنأبلةالشافعيه

لمجة:،وقولهالمصتانلما)2(ولاالمضةتحرم"لا:!زالنبىعنعائشةعنالترمذى

فىعنهمالحرجورفعالناسعلىتيسيرفيهولأنالرضعتان!)3(أوالرضعةتحرمإلا

الخلافية.القضيةهذه

الحرمة؟هذهفيهتعبتالذىالرضاعزمنمالكن

سنهىالرضاعحرمةفيهتثبتالذىالزمنأنعلىالفقهاءجمهوراتفق

إلا،ب!شتينحذدهأوبعضهم،سهرابثلاثينحددهاقدبعضهمكانوإن،الطفولة

تثبتكما،البالغالكبيربرضاعتثبتالرضاعحرمةإن:قالالظاهرىداودأن

.حزمابنذلكفىتابعهوقد،الصغيرالطفلبرضاع

كانحذيفةأبىمولىسالماأنعائشةحديثفىروىبماذلكعلىاستدلوقد

رسولإلىحذيفةامرأةسهيلبنتسهلةفأتت،بيتهمفىوأهلهحذيفةأبىمع

يدخلوإنه،عقلواماوعقل،الرجاليبلغمابلغقدسائاإن:فقالتلمجهالله

!ه:النبىلهافقالسيئاذلكمنحذيفةأبىنفسفىأنأظنوإنى،علينا

إنى:فقالتفرجعت،((حذيفةأبىنفسفىالذىويذهب،عليهتحرمى"أرضعيه

.)4(حذيفةأبىنفسفىالذىفذهبأرضعتهقد

تثبتالتىالروايةهذهبأنوأقولالقضيةهذهفىالجمهوررأىالىأميلوإنى

روىماذلكيؤكد،عاماأمراتكنولم،بسالمخاصةهىبالرضاعةالكبيرحرمة

.23الآية:الناءصورة1()

.المصئتانولاالمصةتحرملاجاءماباب،الرضاعكتاب،الترمذى)2(

)3(iالرضاعكتأب،صلم،صحيح.

.الرضاعكتاب،سلم")صحغ4()
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نأع!النبىأزواجسأئرأبى:تقولكانتأنها-عنهااللهرضى-سلمةأمعن

رخصةإلاهذاندرىماوالله:لعائشةوقلن،الرضاعةبتلكأحداعليهنيدخلن

الرضاعةبهذهأحدعلينابداخلهوفما،خاصةلسالملمج!ةاللهرسولأرخصها

.رائينا")1(ولا

إلايكونلاذلكأنومعلوم،")2(المجاعةمنالرضاعة"فإنما:جم!النبىولقول

.الرضاعإلىالجوعيدفعهالذىالصغيرفى

نفىفىوتصرح،الصغيررضاعتعنى،وواضحةصريحةروايةهناكأنكما

فتقماإلاالرضاعمنيحرم"لا!النبىقولوهى،الكبيربرضاعالتحريم

.")3(الفطامقبلوكانالأمعاء

علىيزلنولم،الغيرمنبالزواجالمحصناتوهن:الغيربعصمةاثحرمات8رابغا

لهن.زوجأتدمنماأزواجهنغيرعلىفيحرمنعصمته

موتمنالمعتدةذلكفىويدخل،مهو)4(النساءمنوالفحصنات!الو:تعالىقأل

رجلتزوجإذاالحكممالكن،عدتهافىدامتمازواجهافيحرمطلاقهأوزوجها

عدتها؟فىامرأة

التىالعلاقةهذهفىالشرعىالحكممانتساءللكننا،محرمنكاحهذاإننقول

،الخطاببنعمرخلافةفىذلكفعلاحدثلقدإنه:نقول؟محرمعلىبنيت

فنكحت،فطلقها،الثقفىرسيدتحتكانتالأسديةطليحةأن،مالكيرويهفيما

وفرقضربال!()بالخفقةزوجهأوضربالخطاببنعمرفضربهاعدلهافى

زوجهاكانفإن،عدتهافىنكحتامرأةأيما:الخطاببنعمرقالثم،بينهما

،الأولزوجهامنعدتهابقيةاعتدتثم،بينهمافرقبهايدخللمتزوجهاالذى

اعتدتثم،بينهمافرق،بهادخلقدكانوإن،الخطابمنخاطئاالآخركانثم

.أبدا")6(يجتمعانلاثم،الاخرمناعتدتثم،الأولمنعدتهابقية

.الرضاعكتاب،"مسلمصحيح19()

.الكتتابنفى،السابقالمرجع)2(

.الترمذىرواه)3(

.24ةالآية:الناءسورة)4(

.كالدرةبهيضربشىء)5(

(6)Lالنكاحكتأب:طأ"4ا.

كبي+2
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يروىحيث،الحدهذاعندتنتهلمالقصةلكن،مالكالإمامرواهماهذا

وجعل،عمربينهماففرق،بهادخلقدكانالئانىالرجلأن:الجصاص

بنعلىفبلغالناسبينذلكوفشا،أبداينكحهالا:وقال،المالبيتفىالصداق

جهلا،إنهماالمأل!وبيتالصداقبالما،المؤمنينأميراللهرحم:فقالطالبأبى

الصداقلها:قالأنت؟تقولفما:لهفقيل،السعنةإلىيردهماأنللإمامفينبغى

،الأولمنعدتهاوتكمل،عليهماحذولا،بينهماويفرق،فرجهامناستحلبما

شاء(إذاذلكبعديتزوجها)يعنىخاطبا!يكونثم،الاخرمنالعدةتكملثم

إلىعمرفرجع،الستنةإلىالجهالاتردوا،الناسأيهايا:فقالعمرذلكفبلغ

.واحد"قولعلىفاتفقاعلىقول

بهذابهادخلوإن،عليهماالحدسقوط:كلههذامنالفقهاءواستخلص

.حالتهما)1(فىالإماميراهالذىالتعزيرعليهماإنما،المحرمالزواج

وأختها،المرأةبينبالزواجالرجليجمعأنيحرم:بالجمعالمحرمات4خاصمنا

الأختينبينتجمعواوأن):تعالىيقول،خالتهاوبينوبينها،عمتهاوبينوبينها

بينولا،وعمتهأالمرأةبينيجمع"لا:ع!النبىولقول،!)2(سلفقدماإلا

.وخالتها")3(المرأة

وقتفىالحرائرمنزوجاتأرجمنأكثربينيجمعأنالرجلعلىيحرمكما

.م!)4!ورباعوثلاثمتنىالنساءمنلكمطابمافانكحوا!:تعالىلقوله،واحد

فلا،طلقاتثلاثأزواجهنطلقهناللاتىوهن:بالطلاقالمحرماتسادشا،

وانقضاءطلاقهنوبعد،صحيحاشرعئازواخاغيرهممنالزواجبعدإلالهميحللن

أزواجهن.بموتأو،عدتهن

:سروطبخمسإلاطلقهالمنتحللابالثلاثالمطلقةأنالعلماءجمهورقررولهذا

طلقها.الذىمنتعتدأنا-

صحيخا.شرعياعقذااخرلزوجتعقدأن2-

فعلا.الوطءبينهمايحصلأن3-

.24:الآية:النساءسورة)2(.ه0جا/4للجصاص!القرانأاحكام(1)

عمها.علىالمرأةتنكحلاباب،النكاحكتاب،البخارىا"صحغ)3(

.3:الآية:النساءسورة)4(
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عنها.يموتأوالآخرذلكيطلقهاأن4-

.)1(الثانىمطلقهامنتعتدأن5-

طلقهافإنغيرهزوجاتنكجحتىبعدمنلهتحلفلاطلقهافإن):تعالىيقول

لقوميبينهاالفهحذودوتلكاللهحذودئقيماأنظناإنيتراجعاأنعليهماجناجفلا

Y(4.)يعلمون

تؤمن،حتىالمشركةنكاحعنتعالىاللهنهىبالإشرا!القدالمحرماتسابعأه

تعالى:يقول،إسرأكهاعلىدامتمامنهنبوأحدةيتزوجأنللمسلميجوزفلا

عابدةالوثنيةالحرمةهذهفىويستوى.!)3(ئؤمنحتىالمشركا!تنكحواولا)

.سماوىبدينتؤمنلاال!ىوالملحدةالأصنام

منبالمؤمنينأولىالئبيئ):تعالىيقول:الروحيةالقرابةبسببالمحرمات4ثامنأ

أمهاتهممنبواحدةالمسلمينزواجيحرمهذاوعلى،!)4(أفهاتهموأزواجهأنفعهم

المؤمنينأمهاتبوفاةتعدلمالروحيةالقرابةهذهولكن!نبيهمزوجاتالروحيات

البحث.لتمامإلانذكرهاولم،الإسلامىالتشريمسجلاتفىتاديخياأثزاإلا

للتحريم،عفةالنصوصتذكرولم،الإسلاميةالشريعةفىالمحرماتهىهذه

هذاسرإن:العلماءبعضفيقول،وتقديراستنباطهوإنماعللمنيذكرماوكل

القرباتلهذهماتناقىومقتضياتأحكافاللزوجةأنإلىإجمالايرجعالتحريم

الحقوقلاصطدمتالنساءهؤلاءنكاحأبيحفلو،ومقتضياتأحكاممنوالصلات

ماقطعإلىويؤدى،والمجتمعاتالبيوتيقلقوجهعلىالمتنافرةواللوازم،المتعارضة

والخدمةالبرولدهاعلىتستحقالتىالأمفمثلا،()الصلاتمنبهاللهأمر

تتنافىزوجيةحقوفاعليهاهويستحقأنالمعقولمنليس،إكرامهافىوالمبالغة

،نئموزها)6(حألةفىلهاوتأديبهلأمرهوطاعته،لهخدمتهامنكأممنهومكانتها

بالنسب.المحرماتبقيةفىيقالالأمفىيقالوما

.1خولى/23الب!هى،،المعاصرةوالمرأةالاسلام5)1(

.221ةالبقرة!ورة)3(.023:الآ:البقزعوؤ)2(

.6:الآية:الأحزابصورة)4(

(o)933صالمدنىمحمدمحمد:الناءصورةتنظمهكماالاسلامىالمجتمع.

الكوبت.-الدعوةدارا-89ص،عيديوسفمحمد.د،النساءصوؤفىالمرأةضأيا6()

http://kotob.has.it



الذريةيضوىالأقارببينالزواجبأنالتحريمهذاسرالعلماءبعضىويعلل

كالأمهاتالمحرمةالطبقاتبعضإن:البعضويقول،الزمنامتدادمعويضعفها

وعطف،رعايةعلاقةبهنالعلاقةتكونأنيراد،إلخ..والأخواتوالبنات

إلىتؤدىخلافاتمنالزوجيهالحياةفىيجدقدلماتتعرضفلاوتقديرواحترام

علىحفاظاهوالأخواتبينالجمعتحريمسرإن:البعضىويقولوالإنفصالالطلاق

إلخ...خوةالأمشاعر

ولابدحكمةوراءهلابدتعالىاللهاختياربأننسلمفنحنالعلةكانتماوأيما

.)1(مصلحةفيه

اكأقي؟ولحفىالإوللمحك!عنأتحطثالبحثإتمامأجلومن

الفقهاءجمهورفذهب،الكتابياتمنالزواجحكمحولالعلماءاختلفلقد

هنوالمحصنات):تعالىاللهبقولذلكعلىواستدفوامنهنالتزوجيحلأنهإلى

خلافيرىعنهمااللهرضىعمرابنأنإلا،!)2(قبلكممنالكتابأوتواالذين

وكان،!)3(يؤهنحتىالمشركاتتنكحواولا):تعالىاللهبقولويحتج،ذلك

المؤمنين،علىالمشركاتحرمالدهإن:قالواليهوديةالنصرانيةنكاحعنسئلإذا

،")"(اللهعبادمنوهوعيسىربهاالمرأةتقولأنمنأكبرسيئاالإشراكمنأعلمولا

الذلنأيهايا):تعالىقولهفىالكفارعنالمباعدةأوجبوجلعزاللةبأنواستدل

.(!ه!)أولياءوعدوكمعدوتيتتخذوالاآمنوا

جوازفىصريحةالآيةإن:فيقولالرأىهذاعلى"الصابونى"الشيخويعلق

كره،عمرابنولعل،الجمهورإليهذهبلماواضحدليلوهىالكتابياتنكاح

فإن،الفتنةمنالأولادعلىأوالزوجعلىخشية،منهومنعبالكتابياتالزواج

إلىالزوجميلإلىسببافصارتالمحبةمويتوربما،المحبةإلىتدعوالزوجيةالحياة

اهـ.204سنةطاالروقدار،61،جا/0قطبسيد،القرانظلال5()1

.ه:الأية:المأئلةصورة)2(

(r)221:الآية:البقرةصورة.

.اثركاتاتكحواأولأ:تعالىقولهباب،الطلاقكتاب،،البخارى"صحغ)4(

.ا:الآية:الممتحنةسورة()5
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اليهوديهبدينتأثرهمقىسبباهذاكانفربما،أكثرأمهمإلىيميلونوالأولاد،دينها

كانأو،خطراهناكيكنلمإذاوأما،محرماقطعاالزواجهذافيكون،النصرانيةأو

.)1(بالتحريمللقولوجهفلاإسلامهافىطمعهناك

هوالكتابأهلمنالزواجلأن؟القضيةهذهفىعمرابنرأىإلىأميلوإننى

وأطفالهابيتهاتصبغوالنصرانيةاليهوديةالمرأةوانسيمألاالمسلمالبيتعلىشر

الآنالمسلماتالبنأتوأنسيمالابهنالزواجعدمفالأفضللذا،دينهابصبغة

كثير.عددهن

منالأجانببنكاحالفتوىيجوزلاأنهلهيتبينالكريمالقرانيقرأمنأنهكما

أوربافىالاجتماعيةالقوانينلأنذلك؟الحديثالعصرفىخاصةالكتابأهل

العمرمنعشرالخامسةبلغناللاتىالفتياتعلىتحكمالعصرهذافىالنصرانية

طبيبعلىمنهنالواحدةعرضويجب،الخفقسيئاتبأنهنبكارتهنلفضولم

منلهالكانسقيمةوغيرصحيحةكانتلونهالأ،والعصبيةالنفسيةالأمراض

بكارتها!!أزالماوالأصحابالخلان

الشريفةيجعلواأنالإجتماعيةوحالتهمقوانينهمتلككانتفإذا

الكريموالقران،؟!للمسلمينهؤلاءنكاحبجوازالآنعاقليقولفكيف،وضيعة

!والكتابأوتوأالذينمنوالفحصتات!الو:تعالىمولهفىبالمحصنةذلكشرط

قنخيرمؤمنةولأمة):يقولإذالعظيماللهوصدق،النقيةالطاهرةالعفيفةوهى

فىفجاء،بهنالزواجعدمأفضليةلهيتبينللتاريخالقارئأنكما،،!ومشركة

ولاهأنبعداليمانبنحذيفةإلىبعثالخطاببنعمرأن:الطبرىتاريخ

حذيفة:إليهفكتب،فطلقها،المدائنأهلمنامرأةتزوجتأنكبلغنى:المدائن

،حلالبللا:عمرإليهفكتب؟حرامأمهىأحلال،تخبرنىحتىأفعللا

فقال.نسائكمعلىغلبتكمعليهنأقبلتمفإذا،خلابةالأعاجمنساءفىولكن

التىأن:الجصأصروايةوفى،فطلقها")2(-اقتنعتيعنى-الآن:حذيفة

إليهفكتب،سبيلهاخلأن:عمرإليهفكتب،يهوديةكانتحذيفةتزوجها

.2/536،537"جالأحكاماياتتفسيرفىالبيان)رواخ1()

.3/588إجالطبرانى"تاريخ)2(
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المومساتتواقعواأنأخشىولكنى،لا:عمرفكتبهى؟أحرام:حذيفة

.)1(منهن

الكتابياتمنالزواجعلىالإقدامأنالخطاببنعمرالمؤمنينأميررأىفهذا

.الزواجهذاأمامالطريقسذأوجبلذا،جفةمفاسدإلىيؤدى

الزوجيةالعقون

الزوجة،علىللزوجحقوق،وواجباتحقوقعليهيترتبالصحيحالزواجإن

التالى:النحوعلىوذلكبينهمامشتركةوحقوق،الزوجعلىللزوجةوحقوق

للقيامالمرأةتؤهلالحقوقهذه،حقوقالزوجةعلىللرجلإن:الز!محقوق4أولا

هى:الحقوقهذه،والمجتمعالبيتفىالأسأسيةبمسعولياتها

السعأدةللأسرةتجلبلزوجهاالزوجةطاعةإن:معصيةغيرفىالطاعةأ-

وتنشئالنفورتوجبأنهاكما،والبغضاءالشحناءتولدفهىالخالفةأماوالإستقرار

.بناءالأبينوبالتألىبينهماالعواطفوتفسدالقسوة

للزوجةالنعيممنوجلعراللهأعدهماتبينأحاديثعدةهناكوردتوقد

عنهأ-اللهرضى-سلمةأمعنروىماالأحاديثهذهبينمن،لزوجهاالمطيعة

،")2(الجنةدخلتراضعنهاوزوجهأمأتتامرأة"أيما:جم!فياللهرسولقال:قالت

خمسها،المرأةصلت"إذا:يخيكلةاللهرسولقال:قاللمخة!هريرةأبىوعن

.")3(شاءتبوأبالأأىمنالجنةدخلت،بعلهاوأطاعت،فرجهاوحصنت

تمسهملا"ثلانة:عئىالنبىقأل،النارتمسهالنلزوجهاالمطيعهالمرأةأنكما

وحقاللهحقالماضىوالعبد،بوالديهالباروالولد،لزوجهاالمطيعةالمرأة:النار

."مولاه

هوالذىاللهسبيلفىالجهادتعدللزوجهاالمرأةظاعةجعلالإسلامأنكمأ

يزيدبنتأسماءعنروىماذلكيؤكد،وجلعزبالتةالإيمانبعدالأعمالأجل

يا:فقالت،أصحابهبينوهوعي!النبىإلىأتتأنهاعنهااللهرضىالأنصارية

بكفامنا،وللنساءللرجالبالحقبعثكاللهإن،إليكالنساءوافدةإنى:اللهرسول

.7293،خ!ا/293"القرآنأحكام!)1(

وخنه.والترمذىمأجهابنرواه)2(

صحيحه.فىحبانابنرواه)3(
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أولادكم،وحاملات،بيوتكمقواعدمحصوراتالنساءمعشر-وإنا،واتبعناك

وشهادة،المرضىوعيادة،والجماعاتبالجمععلينافضلتمالرجالمعشروأنتم

حتاجأخرجإذاالرجلوإن،تعالىاللهسبيلفىالجهادذلكمنوافضل،الجناثز

لكموربينا،أثوابكملكموغزلنا،أموالكملكمحفظنا،معتمراأومرابطاأو

الله؟رسولياوالأجرالخيرهذافىنشارككمأفلاأولادكم

امرأةمقالةسمعتم"هل:قالثم،أصحابهإلىالكريمبوجهه!ةفالتفت

إلىتهتدىامرأةظننامااللهرسوليا:فقالوا.دينها؟"أمرعنهذامنأحسن

.هذامثل

منخلفكمنوأعلمىالمرأةأيتها"انصرفى:قالثم،إليها!زالنبىفالتفت

الزوجإطاعةأنروايةوفى،"كلهذلكيعدللزوجهاالمرأةتبعلحسنأنالنساء

.)1(يفعلهمنمنكنوقليل،ذلكيعدل-بحقه-اعترافا

غيرفىالأمرذلككانطالمازوجتهبهيأمرماكلفىواجبةالزوجفطاعة

معصيةفىلخلوقطاعلالأنه؟عليهالهطاعةفلابمعصيةأمرهاإذاأما،معصية

الخالق.

صلاةمنالدينأوامرعلىألمحأفظةفىالطاعةمنها:كثيرةميادينوللطاعة

بلمجادلةأومناقشهإلىالزوجةمنتحتاجلاالأموروهذهإلخ..وزكاةوصيام

وهذا،لهتستجيبأنلفراشهدعاهأماIC!الطاعةومنها،والتسليمالطاعةعليها

،الشهوةغوائلمنتحصينهنحوويسعىالرجلنفسيةيراعىالإسلامىالتوجيه

منوحدرهاالمجالهذامىزوجهاطاعةإلىالمسلمةالمرأة!زالرسولوخهوقد

حقتؤدىلاإالمرأة:عليهوسلامهاللهصلواتيقول،)2(العصيانأوالخالفةمغثة

،نفسها"تمنعهلمجملظهرعلىوهىسا"لهالو،كلهزوجهاحقتؤدىحتىالله

عليهاغضبانفبات،تأتفلم،فراشهإلىامرأتهالرجلدعا"إذا:!وقال

عليه.متفق"تصبححتىالملائكةلعنتها

ومن،لإسعابهايشقىمنالمرأةتطيعأنفىضيرأىهناكليسأنهأرىوإنى

الدائب،والمجاهدالمتعبالكادحذلكللرجلطبيعىحقذلكفإن:لراحتهأيبذل

اللهصلواتالرسولأرادوقد.والمعروفالخيرفىطاعتهوتجبحقهيعظموالذى

.4/503الزواند،ج"مجمعضعيفوهوكريببنرث!دوفيه،والطبهرانىالبزارأخرجه1()

.8191سنة-2ط،133ص،عويضةعبدالحميدحسن.د،المعاصرةوالمذاهبالاسلامية"النظم)2(

س!ل!
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الراخالأسلوببهذافعئر،تقديرهووجوبالزوجحقتأكديقررأنعليهوسلامه

لأمرتلأحديسجدأنأحذاامزاكنت"لو:فقال،والتقديسالمهابةيورثالذى

.لزوجها")1(تسجدأنالزوجة

والأوفقالأقدرباعتبارهالقوامةحقالرجلالإسلامأعطىلقد:القوامة2-"

بماالنساءعلىقوامونالرخال):تعالىقال،طبيعتهبحكمبمسئولياتهاللقيام

نأتقتضىفالضرورة،!)2(أموالهممنأنفقواوبمابعضعلئبعضهماللهفف!ل

والمرأةالرجلبينالقائمةالشركةلهذهالعامةالإدارةإليهتوكلقيمهناكيكون

فىالناساهتدىوقد،تبعاتمنتستتبعهوما،نسلمنعنهاينتجوما

منوما،اقتصاديةسركةمنفما،مسئولرليسمنلابدأنهإلىتنظيماتهمكل

ولهاإلا،دولةأو،وزارةأوجامعةأوعلمىمعهدمنوما،اجتماعيةمؤسسة

نجاحه،يتحققولن،أمرهيستقيملن،جماعىعملكلوهكذا،واحدمشرف

فيهتشتركالتىالجماعةمنواحدإلىرثاستهتسندعندماالاثمارهيؤتىولن

وكذلك،r(منه)المرجوةالغايةإلىبهوالسيروقيادتهإدارتهعنمسئولأليكون

؟الأسرةعنالمسئوليكونفمن،واحدإلىقوامتهاتستندأنمنفلابدالأسرة

:سرةالأفىالقوامةبشأنتفترضأنيمكنأوضاعثلاثةهناك

قيمين،مغايكوناأو،القيمةهىالمرأةتكونأو،القيمهوالرجليكونأنفإما

للعملرئيسينوجودأنأثبتتالتجربةلأن،البدءمنذالثالثالفرضونستبعد

الذينالأطفالأنقررالنفسعلمأنكما،والخلافالإفسادإلىأدعىالواحد

فىوتكئر،مختلةعواطفهماتكونالسيادةعلىيتنازعانأبوينظلفىيعربون

.باتوالإضطراالعقدنفوسهما

:السؤالهذانسألبحثهمافىنخوضأنوقبل،الأولانالفرضانبقى

مأالفكر؟...تبعاتمنفيهابماالقوامةوظيفتهتكونأنأجدرأيهما-

غيبةفىالأموريدبرالذىهولأنه!الفكرهوالبديهىالجوابكانفإذاالعأطفة؟

لحأكم.واداودأبورواه()0

.34:الآية:الناهصورة)2(

،"والإسلامالمأديةبينالإنسان9و،4ه،ا/44،جفقىمحمد.جمالد،"الإسلامىالفكرفىإالمرأة()3

اهـ.804ش!9ط،الثروقدار02-.صقطبمحمد
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المباسرالطريقعنبهفيحيدبالتفكيريلتوىماكثيراالذىالحادالانفعالمن

فالرجل،كثيرجدالإلىحاجةدونالمساعيةانحلتفقدهذاوعلى،المستقيم

واحتمال،الصراععلىقدرةمنالحياةبهزودتهوبما،المنفعلةلاالمفكرةبطبيعته

المرأةإنبل،البيتعلىالقوامةأمرفىالمرأةمنأصلحوتبعاتهلنتائجهأعصابه

تقيمولابفطرتهاتحتقرهبللرغباتهافيخضع،هىتسيرهالذىالرجلتحترملاذاتها

.اعتبار)1(أىله

كسبى:،فطرى:أمرينعلىيستندللرجلالقوامةفإسنادهذاوعلى

،المراةدونبأشياءالرجلخص!وجلعراللهأنالمعلوممن:الفطرىالأمر

،نطرهوبعد،عقلهقوةهىالرجلبهاخماللهالتىالأمورومنبالعكسوكذلك

ذلك.غيرإلى...الجثاموالصعابوالمكارهالشدائدوتحفله،بدنهوقوة

جاهلإلاالفطرةنظامفىالمرأةعلىالرجلتعالىاللهتفضيلفىينارعولا

ثابتةالأفضليةهذهأنيرىالفطرةالسليماتالنساءطباعاستقرامنوإن،مكابرأو

مولودهنيكونأنيفضلنمنهنالأعظمالسوادأنمنذلكعلىأدذولا،عندهن

بذلك.ويتفاخرنذكرا

طعاممنالبيتإليهيحتأجماكلبتوفيرالرجلقياموهو:الكسبىالأمرأما

.والأسرةبناءالأصدوربهينشرحماذلكوغيرومأوىوكساء

ولا،شخصيتهاإهدارولاالزوجةإرادةإلغاءهىالقوامةأنهذايعنىولا

وظيفةالقوامةأنيعنىبل،وإرادتهاحريتهاسلبولا،أهليتهامنالانتقاص

الواسعةوالاختصاصاتالكثيرةالتبعاتمقابلفىالرجلبهااختص!اجتماعيه

وهى،وتسلطاتكبراأووتظاهزالفاخراوليس!،وعبءتكليففالقوامة،إليهالمسندة

.)2(مغنملامغرم

أعضاءبعضكتفضيلإلاهوماالشأنهذافىالمرأةعلىالرجلوتفضيل

أفضلاليمنىاليدتكونأنفىغضاضةلافإنه،الآخرالبعضعلىالواحدالجسم

.اليسرىاليدمن

.بتصرف102،!والإسلامالماديةبينالإنان19()

الإسكنلرية.-ا504سنة،7ط،9هص،المقدمأحمدمحمد.د،"الحجاب"عودة)2(
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فىمحصورةهىللرجلتعالىأدتهأعطاهاالتىالقوامةإن:القوامةحدود

ماأما،معصيةغيرفىطاعتهووجوب،اللهأمرعلىوالاستقامة،البيتمصلحة

.أبذافيهالتدخلحقللرجلفليسذلكوراء

يحقلاكما،برضاهاإلاالخاصةالزوجةأموالفىيتدخلأنللرجليحقفلا

بلبنفسهالبيتسئونفىيتصرفأنلهيحقلاكما،بمعصيةزوجتهيأمرأنله

رأيها.أخذمنلابد

الرجل:لقوامةالغربشهادة

هذامعولكن،زوجهاعناقتصاديااستقلتقدالغربيةالمرأةأنالمعلوممن

فىإلاوالطمأنينةبالأمنتشعرلافهى،رجلقوامةتحتلتعيشجأهدةتعمل

فىكاملةمساواةالرجلساوتالتىالأمريكيةالمرأةهىفهذه،القوامةهذهظل

نفسهافاستعبدتعادت،مستقلذاتىكيانلهاوصار،الاقتصاديةالحقوق

وكما،الأمريكيةالصحفتنشرهاالتىالاعترافاتتتحدثكماوهى،للرجل

العريضصدرهإلىوتتطلعالرجلعضلاتشحسسالبلادتلكزارواالذينيشهد

إلىبالقياسقوتهإلىتطمئنحتىأحضانهبينبنفسهاتلقىثم،المفتولينوذراعيه

.ضعفها)1(

تعدأنلهاينبغىلابأنهلأوصيتهاابنةلىكانت"لو:أمريكيةكاتبةتقولولهذا

.واحترمهأ"جماحبازوجهاأحبهاولو،والمنزلة،المقامفىلزوجهامساويهنفسها

الزوجةتحاولأنالعقلوقلةالسخافة"من:إنجليزيةكاتبةتقوللهذاوتأكيدا

الدنياهذهإلىجاءتأنمنذالمرأةلأن؟الطبيعيةوسلطته،الزوجقوامةسلب

.")2(لهوتخضعزوجهاتطيعبطبيعتهاأصبحت

بماالتعاءعلىقوامونالرجال):تعالىيقولالايةعنموجزتعليقوأخيرا

.!)3(أموالهممنأنفقواوبمابعضعلئبعضفماللةفضل

أنهميفيد،بناءساميامعنىليفيد)قوامون(الدقيقاللفظهذاتعالىاللهفاختار

....وخدمتهن،أجلهنمنوالسعىبرعايتهنمكلفونوأنهم،ويعدلونيصلحون

.بتصرف102،!والإسلامالمأديةبينالإنأن"1()

.41ص،الطرازىمثمر،أالإسلامفىوحقوقهاالمرأةدا)2(

(r)34الآية:النساءسورة.

،!!لا!ك!
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اللهففئلبما):تعالىقولهأما،تكليفاتمنالقوامةتفرضهماكلإلى

-كمأالمرأةعلىللرجلوجلعزأدتهمنتفضيلاليسهناظلتفضيل!بعف!هم

لكنه،النساء(علىالرجالاللهفضل)بمالقالهذااللهأرادولو-الناسبعضيزعم

ليكون"بعض"بكلمةهناوجلعزاللهفأتى،!بعضهمالفهفضلبما):قال

مقارنةنقيمأنيمكنولا،أخرىناحيةفىومفضولا،ناحيةفىمفضلاالبعض

.الآخر)1(عنتختلفمهمةمنهمالكلفردينبين

فىتفرقةمنلا،الرجلوبينبينهاعضويةتفرقةمننشأهناالتفضيلإنوقيل

فيبعفبىعلئبعضكمفضلوالله):تعالىقالكما،الئمينوالمعدنالغالىالجوهر

إنما،سبحانهاللهعندقدرهأحدابمنتقصالرزقفىالتفضيلفليس،!)2(الززق

بعضهميخدمدرجاتفىالناسليقومالإجتماعطبيعةبهقضتتفضيلهو

خأصة،أوضاعاالجنسينمنكلاأكسبتقدالفطرةفإنكلوعلى،بعضا)3(

منإليهيحتاجبمافيهوسلحته،منهالمقصودبحسبسبيلهمنهمالكلويسرت

أرادفمن،يغيرأنيمكنلااللهوخلق،تقتحمأنيصحلاالطبيعةوحدودسلاح

للغافلين:منبفاتعالىيقولولهذا،)4(يكونلاماومتمنيا،المحالمريذاكانذلك

.!)5(بعفىعلىبعضكمبهاللهفضلماتتمنواولا)

البيتمنتخرجلاأنزوجتهعلىالزوجحقمن:الزوجيةبيتفىالقرار3-

حب!ئاالمنزلفىزوجتهالرجليحبسأنهذامعنىليسلكن،ورضاهبإذنهإلا

له.حقاهذافليس،الجهلاءبعضيفعلكما،القبرإلىإلامنهتخرجفلا،مطلقا

إخوتهازيارةمنولا،وعيادتهماوالديهازيارةمنزوجتهيمنعأنللزوجينبغىفلا

هولاءمنيمنعهاأنقطغالهلكنوسلوكارداءاللهبأوامرذلكفىملتزمةدامتما

كما،منهعليهاويخشى،لهايزينهأو،الفسادإلىيدفعهافاجراأحدهماكانإذا

ابنمثلمحرمرحمذوىليسواالذينالأقرباءزيارةمنالزوجةيمنعأنلهيحق

الملم.هـدارا-t.2سنةاط-بتصرف3هص،الثعراوىمتولىمحمد،!الملمةالمرأة!مضايا1()

.71الآية:النحلسورة(2)

(r)ههصخولى-البهى،،والمجتمعالبيتبين)المراة.

.61صالنساء"سورةتنظمهكماالإسلامى"المجتمع)4(

.32الآبة:الناءسورة)5(
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غيرعلىكانواإنسيمالا.إلخ...الخالةوابن،الخالوابنالعمةوابن،العم

الله.منوتقوىصلاح

:رضاهبغيربيتهفىبالدخوللأحدتأذنألا4-

بيتهفىتأذنوألا،يكرههأحدابيتهتدخلألالزوجهاالزوجةطاعةكمألمن

تنغيصفىسبباتكونقدالتىللشبهاتوإبعاذا،للمفاسددرءاوذلكبإذنهإلا

حجةفىالمشهورةخطبتهفى!هالرسولذلكإلىأشاروقد،الزوجيةالحياة

فحقكم،حقاعليكمولنساثكم،حقانسائكمعلىلكم!ان)ألا:بقولهالوداع

،")1(تكرهونلمنبيوتكمفىيأذنولا،تكرهونمنهفرشكميوطئنلاانعليهن

وهوزوجهابيتفىتأذنأنباللهتؤمنلامرأةيحلإلا:أيضا!ةالقهرسولوقال

فإن،تضربهولافراشهتعزلولا،أحذافيهتطيعولا،كارهوهوتخرجولا،كاره

وأفلحعذرهااللهوقبلونعمتفبهامنهاقبلفإن،ترضيهحتىفلتأتهأظلمهوكان

.عذرها")2(اللهعندأبلغتفقديرضلمهووإن،عليهاإثمولاحجتها

حاضروزوجهاتطوغاتصومأنللمرأةيحللاإنه:بإذنهإلانفلاتصومألا5-

منلهاوليس،بالإثمباءتفقد،لهمخالفةذلكفعلتفإن،ورضاهإذنهبعدإلا

نأعنهما-الله-رضىعباسابنرواهماذلكيؤكد،والعطشالجوعإلاصومها

الزوجحقماأخبرنىالقهرسوليا:فقالت!ةاللهرسولأتتخثعممنامرأة

الزوجحقفإن:قأل،أيماجلستوإلااستطعتفإن،أيم،امرأةفإنى،الزوجةعلى

يقبلولاوعطتنتجاعتفعلتفإن،بإذنهإلاتطوعاتصوملاأنزوجتهعلى

وبعلهاالمرأةتصوم"لا:ف!النبىعنهريرةأبىوعن،الحديثإلخ.")3(..منها

.")"(بإذنهإلاشاهد

غيورالمسلمأناثنينفيهايختلفلاالتىمورالأمنوطولا!فىلقفظهأن6-

فإنلذا،تظللهوبالعفة،بيتهيملأبالنقاءإلايرضىلاوهو،وعرضهشرفهعلى

ذلكفعلتوقد،الزوجيحبهلالأحدهوعل!يجلىالذىزوجهافراشالمرأةتبطلاأى:فراسكميوطئنلا*

له.!اللةر!وللكراهةأبيهاعن!ةاللهرسولفراضظوتحينهماحبيبةأم

.الترمذىرواه1()

.الإسنأدصحيح:وقالالحاكمرواه()2

لها.زوض!لا:ايم"

.4/603،جالزوائد!"مجمعوانظر،والبزار،الطبرانىرواه)3(

زوجها.بإذنالمرأةصومباب،النكاحكتابفىأالبخارى!صحيح4(;
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وحالغيبتهفىللزوجوحقا،عليهافرضاومالهالنفسهاالمرأةحفظيجعلالإسلام

أمورخيرمنوجعلها،ومالهانفسهاتحفظالتىبالمرأةالإسلامأسادكما،حضوره

فقدأعطيهنمن"أربم:!ةالنبىفيقول،الزوجبهايحظىالتىوالآخرةالدنيا

،صابراالبلاءعلىوبدنا،ذاكراولساناشاكراقلئا:والآخرةالدنيأخيرأعطى

استفاد"ما:ع!النبىقالوكما،")1(مالهولانفسهافىحوباتبغيهلاوزوجة

نظروإن،أطاعتهأمرهاإنصالحةزوجةمنلهخيزاوجلعراللهتقوىبعدالمؤمن

.ومالها")2(نفسهافىحفظتهعنهاغابوإن،أبرتهعليهاأقسموإن،سرتهإليها

سمتفىزوجهاأمامدائماتكونأنالمرأةعلىيجب:للرجلالتزين7-

أدعىذلكوكان،أسرتهزوجهاإليهانظرإذاحتى،مقبولةحسنةوهيئةجميل

الزوجين.بينالمودةوبقاءالألفةدوامإلى

أماموقتهاجلتقضىأنلبعلهاالتزينعلىالمرأةحضمنالقصدليسولكن

والترتيب،النظافةعلىحثهاالقصدوإنما،التجميلوسائلجميعمستخدمةالمراة

وتسويتها،الأظفاروتقليم،والاغتسالالملابسوتنسيقالشعرتسويةيتناولوهو

بها.ماوإزالةالمغابن!وبتنظيف،وبتسويكهابالأسنانالعناية

منينفرممأأكثرالعالمفىشىءمنالإنسانينفروليس:روسوجاكجانقال

.القذرةالمرأة

زوجها:علىالزوجةحقوقهثانيا

،نحوهبواجباتوألزمها،زوجتهعلىحقوقللزوجفرضقدالإسلامأنكما

وجل:عزاللهلقولتطبيفانحوهابواجباتوألزمه،حقوقاعليهلهافرضقدفإنه

فىتتلخصوالواجباتالحقوقهذه،!)3(بالمعروفعليهنالذيمثلولهن!

الآتى:

وأن،لزوجتهمعاملتهيحسنأنالزوجالإسلامأوصىلقد:المعاشرةحسنا-

الأعلىالمثلطبمالنبىلناضربولقد،حسئاوخلقه،قويمامعهاسلوكهيكون

صحيح.ورجاله،والأوسطالكبيرفىالطبرانىرواه1()

ماجه.ابنرواه)2(

هو:الرفغ:اللغةأهلوعند،الحوالبعندالأفخازبواطن:رفغجمعوالأرفاغ،والآباطالأرفأغهى:المغابن!!

.والعرقالوسخفيهيجتمعالذىالمكان

.228الآية:البقرةصورة)3(

3"جفينج!إ؟؟بر
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داخيركم:القائلفهو،بينهنعادلا،بهنحليفابأزواجهرفيقاكانفقد،ذلكفى

المعاشرةنحسنبأنأمرباوجلعروالله،(إ)1(لأهلهخمركموأنالأهلهخيركم

تكرهواأنفعسىكرهتموهنفإنبالمعروفوعالثروهن!اله:تعالىفقاللزوجاتنا

:والسلامالصلاةعليهقالالصحيحينوفى،!)2(كثيراخيرافيهاللهويجعلشيعا

الإمابموروى.اخر")3(منهارضىخلقامنهاكرهإنمؤمنةمؤمن،يفرك"لا

بالتهيؤمنكان"من:قال!فئالنبىعنهريرةأبىعنصحيحهفىالبخارى

وإن،ضلعمنخلقنفإنهنخيرأبالنساءواستوصوا،جارهيؤذىفلاالاخرواليوم

أعوجيزللمتركتهوإن،كسرتهتقيمهذهبتفإنأعلاهالضلعفىشىءأعوج

.خيزا")4!بالنساءفاستوصوا

خلقسوءلهيشكوالخطاببنعمرإلىجاءرجلاأنروىماذلكويؤكد

بلسانهاعليهتستطيلعمرامرأةفسمع،خروجهينتظربابهعلىفوقف،زوجته

هذاكانإنوقال،راجعاالرجلفانصرف،عليهايردلاساكتوعمر،وتخأصمه

مولئافراهعمروخرج،حالىفكيفالمؤمنينأميروهووصلابتهسدتهمععمرحال

أشكوجئتالمؤمنيئأميريا:فقأل؟الرجلأيهاحاجتكما:وقالفناداهبابهعن

فرجعت،كذلكزوجتكفسمعت،علىواستطالتهاامرأتىخلقسوءإليك

يا:عمرفقالحالى؟فكيفزوجتهمعالمؤمنينأميرحالهذاكانإذا:ولمحلت

غسالة،لخبزىخبازة،لطعامىلطباخةإنها:علىلهالحقوقأحتملهاإنى:أخى

عنبهاقلبىويسكن،عليهابواجبكلهذلكوليسلولدىمرضعه،لثيابى

قال،زوجتىوكذلك،المؤمنينأميريا:الرجلفقال،لذلكأحتملهافأنا،الحرام

.يسيرةمدةهىفإنماأخىيافاحتملها،عمر

مقابلفىلهاكحقالرجلعلىللمرأةالنفقةالإسلامأوجبلقد:النفقة2-

الطفل.ورعاية،البيتبشئونوقيامها،الزوجيةبيتفىقرارها

صحيحه.فىحبانابنرواه1()

.9I:الآية:الناءسورة)2(

.ويكرهيبغض:يفركمم!

.بالنسأءالوصيةباب،الرضاعكتاب،لمسلمهناواللفظوسملمالبخارىرواه)3(

.بالناءالوصاةباب،النكاحكتاب،"البخارىإصحيح)4(
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كما،والسئنةالقرأنفىمتعددةبنصوص"تثمله"بماهالزوجةنفقةثبتتوقد

والوالدات):تعالىاللهقالحيث،الصحابةعصرمنذالمسلمينبإجماعثبتت

رزقهنلهالمولودوعلىالرضاعةيتمأنأرادلمنكاملينحولينأولادهنيرضعن

جعلالكريمالقرانأنكما،)1(*!وسعهاإلأنفستكلفلابالمعروفوكسوتهن

شمانهوقال،!أموالهمهنأنفقواوبما):النساءعلىالرجالقوامةأسبابمن

،!و)2(وجدكمهنسكنتمحيثمنأسكنوهن):المطلقاتشأنفىوتعالى

والسعة.والغنىوالقدرةاليسارهووالوجد

الإمامأوردهمامنهأللمرأةالنفقةتوجبكئيرةأحاديثفهناكالئنةمنأما

أخذتموهنفإنكمالنساءمىاللها)فاتقوا:قال!ةالنبىأنصحيحهفىمسلم

رزقهنعليكمولهنقالحتى-اللهبكلمةفروجهنواستحللتماللهبأمان

حقما:رجلساثه!تىالنبىأنالقشيرىمعاويةوروى،")3(بالمعروفوكسوتهن

ولااكتسيتإذاوتكسوها،طعمتإذاتطعمهاأن":قأل؟عليهأحدنازوجة

.")4(البيتفىإلاتهجرولا،تقبحولاالوجهتضرب

الساعة،تقومأنإلىالرسالةعصرمنذ،المسلمونأجمعفقدالإجماعأما

والمسكنوالكساءالطعام:تشملللزوجةالشرعيةوالنفقة،للزوجةالنفقةبوجوب

تعالى:قال،تقتيرأوإسرافدونطاقتهحسبعلى،إيجاراأمملكاأكانسواء

نفساالفهيكلفلاالفةاتاهممافلينفقرزقةع!قدرومنسمعتهمنسعةذولينفق)

وهوالزوجمنالنفقةتصدروحتى،()!هويسراعسربعدالقهسيجعلاتاهاماإلأ

سبحانهاللهأنببيانبالنفقةالقيامفىالزوجع!النبىرغبعليهاومقبلراض

علىأنفقإذاالمسلم"إن:ف!يقول،لهاالمسلمصنيعيشكربهاأمرهمعوتعالى

.")6(صدقةلهكانتيحتسبهاوهونفقةأهله

.الزوجاتي!الزوجء

.233:البقرةصورة1()

.6الآية:الطلاقسورة(2)

.!النبىحجةباب،الحجكتاب،،مسلمصحيح5)3(

.حبانوابنالحاكموصححه،ماجهوابنأحمدورواه،2/244،جداود"ابىأسن)4(

(o)7الآية:الطلاقصورة.

.والأولادوالزوجالأتربينعلىالنفقةفضلبأب،الزكأةكتاب،سلم""صحيح)6(

؟"
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سائرمنعداهاماعلىوالأولادالزوجةعلىالنفقةالإسلامفضلبل

الدهرسولقال:قال!هريرةأبىفعن،اللهسبيلفىالنفقةومنها،النفقات

علىبهتصدقتودينار،رقبةفىأنفقتهودينار،اللهسبيلفىأنفقته"دينار:!ز

،")1(أهلكعلىأنفقتهالذىأجزاأعظمهاأهلكعلىأنفقتهودينارمسكين

النفقةمنأفضلالأهلعلىالنفقةأنوغيرهالحديثهذافىيبين!ةفالرسول

الطاعاتأعظممنهوأدتهسبيلفىالجهادأنمع-الجهادوهو-القهسبيلفى

لهمبأنوأموالهمأنفسهمالفؤمنينمناشترىاللهإن!الو:تعالىقال،الإيمانبعد

.!ه!)2(الجنة

يكفيهامابقدرعلمهبدونزوجهامالمنتنفقأنللمرأهأباحالإسلامأنكما

عنروىماذلكيؤكد،حقبغيرمقصراأوشحيحاكانإن،بالمعروفوأولادها

علىسفيانأبىامرأةعتبةبنهنددخلت:قالتأنها-عنهااللهرضى-عائشة

منيعطينىلا،شحيحرجلسفيأنأباإد:القهرسوليا:فقالت!اللهرسول

فىعلىفهل،علمهبغيرمالهمنأخذتماإلا،بنىويكفىيكفينىماالنفقة

يكفيكمابالمعروفمالهمن"خذى:!اللهرسولفقال؟جناحمنذلك

.بنئك")3(ويكفى

أزواجهنيمنعهناللائىالزوجاتمنومثيلاتهاهندلمشكلةحلالحديثفهذا

النفقة.

إذاالمرأةلأن؟طاقتهنفوقأزواجهنيطالبهنبألاالنساءأوصىفإنىوأخيزا

وهذا،المشروعغيرالكسبإلىوتعرضه،ترهقهفإنهاطاقتهفوقزوجهامنطلبت

كذلك،وأولادهاهىومستقبلهابل،والآخرةالدنيافىمستقبلهعلىيقضىما

والجريمة.الكفرإلىمنزلقفالحاجة

دامماالعطاء"خذوا:قال!ةاللهرسولأنسننهفىالترمذىأخرجفقد

الحاجةتضعكم،بتاركيهولستم،تأخذوهفلاالدينعلىرشوةصارفإن،عطاء

أنهط!زالنبىعن2إبنههريرةأبىعن،"الزهد"فىالبيهقىوأخرج،والفقر"

.والمملوكالعيهالعلىالنفقةفضلباب،الزكاةكتاب،ملم،صحيح9)1(

.11ا:الآية:التوبةسورة)2(

هند.قضيةباب،الأفضيةكتأب،ملم")صحيح)3(
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منبدينههربمنإلا،دينهدينلذىيسلملازماخاالناسعلى"يأتى:قال

بسخطإلاالمعيشةتنللمذلككانفإن،جحرإلىجحرومنشاهقإلىشاهق

لهيكنلمفإن،وولدهزوجتهيدعلىالرجلهلاككانكذلكذلككانفإذا،الله

يدعلىهلاكهكانأبوانلهيكنلمفإن،أبويهيدعلىهلاكهكانولدولازوجة

فعند،المعيشةبضيقيعيرونه:قالالقه؟رسولياكيف:قالوا.الجيرانأوقرابته

."نفسهفيهايهلكالتىالمواردنفسهيوردذلك

الرجلخرجإذا-عليهماللهرضوان-السلفنساءأدبمنكانفقدهناومن

الجوععلىنصبرفإناالحراموكسب"إياك:ابنتهأوامرأتهلهتقولأن،منزلهمن

بركةالنساء"أعظم:ثفةالنبىبقولذلكفىمقتدين،النار")1(علىنصبرولا

لأ.مؤنةأقلهن

أحكامزوجتهيعلمأنالرجلعلىيجب:التوجيهوحسنالدينيةالرعاية3-

،أهوالمنفيهاومابالاخرةدائمايذكرهاوأن،وأخلاقوشريعةعقيدةمندينها

،العلماءمنذلكلمعرفةبالخروجلهايأذنأنفعليهبذلكدرايةلهيكنلموإذا

اثفا.كانوماخرفضفإن،محرممعأوبصحبتهتكونأنعلى

الناسوقودهانارأوأهليكمأنفسكمفواآمنواالذينأيهايام!:تعالىقال

نإ-وجههاللهكرم-علىالإمامقال:الكريمةالآيةتفسيروفى،!)2(والحجارة

ابنوقال.وعلموهمإذبوهمأى((ناراوأهليكمأنفسكمقوا):تعالىبقولهالمراد

أهليكموأمروا،اللهمعاصىواتقوا،اللهبطاعةاعملواأى:تفسيرهافىمسعود

الله(بعقوىأهليكموأوصواالله)اتقوا:مجاهدوقال،النارمناللهينجيكمبالذكر

اللهبأمرعليهمتقوموأناللهمعصيةعنوتنهاهماللهبطاعةلأمرهم:قتادةوقال

عنها،وزجرتهمعنهاقذعتهممعصيةللهرأيتفإذا،عليهوتساعدهمبهوتأمرهم

ماوعبيدهوإمائهقرابتهمنأهلهيعلمأنالمسلمعلى"حق:ومقاتلالضحاكوقال

.")3(عنهنهاهموما،عليهماللهفرض

الحديختوفى،!)4(عليهاوأصطبربالصلاةأهلكوأمر):أيضا-تعالىوقال

.،!2/58"الدينعلوم9)حياء1()

.6:الآية:التحريمسورة)2(

.باختصار،4193/،ج"كثيرابن"تفسير)3(

.132الآية:طهسورة)4(

!هه!-*ح!ث!لم!
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والرجل:قالأدإلى..رعيتهعنمسئولوكلكمراع"كلكم:قال!النبىأن

."رعيتهعنومسئولأهلهفىراع

يراقبوهموأن،الصحيحالدينزوجاتهمويعلموايلقنوابأنالرجالأوصىوإنى

فقط.والشهواتاللذاتعلىمقصوراهمهميكنولا،ذلكتطيقفى

الزوجةحقمنكان،الثرطباخمنالغيرةكانتلما:الفيرةفىالاعتدال4-

الإفراطبينوسطاذلكفىيكونوأن،غيرتهفىمعتدلايكونأنزوجهاعلى

سلبئاحيالهاويقف،غيرةدونعواقبهاتخشىالتىالأموريتركفلا،والتفريط

إلىيؤدىالذىوالشكالظنسوءدرجةإلىالغيرةفىيتشددولا،الرجولةمنزوع

الزوجين.بينالعشرةدواماستحالة

ثلاثة.أنماطالغيرةأمامفالرجالإذا

))إن:عي!هالنبىفقال،عنهاالإسلامنهىوالتىالقاتلةالغيرةفىيفرطرجلأ-

.")1(ريبةغيرمنأهلهعلىالرجلغيرةوهى،وجلعزاللهيبغضهاغيرةالغيرةمن

مكانافيهاللغيرةتعدفلم،حوأسهوتبلدتودينهبخلقهاستهانورجلب-

هىزائفةبدعوى،يفعلنهفيماالعنانوبناتهلزوجتهتاركاكالحيواناتوأضحى

،براءمنهموالإسلام،المسلمينمنالماجنينوأعرافالغربتقاليدمعتماشياالحرية

معالزوجةوتركوالخلاعةالمجونلكن،البشرلجميعإسلامىمبدأالحريةإن

،شىءفىالرجولةمنفليس،عليهاغيرةدوناله"صديق"معالبنتأو،أجنبى

النبىعن-عنهمااللهرضى-عمربناللهعبدفعن،)2(الإسلاميرفضهأمروهو

ورجلة،والديوث،لوالديه"العاق:الجنةيدخلونلاثلاثة:قالأنهع!

أهلهعلىدخلمنيبالىولا،أهلهفىالخبثيقرالذىهووالديوث،النساء")3(

عبييفة.النبىقالكما-

ولا،يتجسسولا،الظنتيارفىينساقفلاغيرتهفىمعتدلرجلبر-

ففى،والمث!روعةالمطلوبةهىالغيرةوهذه،الأموربواطناستطلاعيحاول

والمؤمن،يغارتعالىالله"إن:قال!اللهرسولأن،هريرةأبىعنالصحيحين

،المغيرةعنالشيخانوأخرج،"الدهحرمماالمؤمنالرجليأتىانالدهوغيرة،يغار

ماجه.وابنوالنسأئىداودأبورواه;1(

.131ص،الحميدعدحن.د!الإسلامية)النظم)2(

والحاكم.والبزارالنائىأخرجه)3(

ءويرلإ!ا!ح!ءع
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أغيروالقه،منهأكيروالله-أناسعد؟غيرةمنأتعجبون:قال!ةاللهرسولأن

.((منى

يرهونوالذين):تعالىقولهنزللماأنهالحديثهذاسببفيالقرطبىوروى

شهادةلهمتقبلواولاجلدةثمانينفاجلدوهمشهداءبأربعةيأتوالمثمالمحصنات

غفوراللهفإنوأصلحواذلكبعدمنتابواالذينإلاءالفاسقونهموأولئكأبدا

.!)1(رحيم

آتىحتىأمهلهرجلاامرأتىمعوجدتإن:اللهرسوليا:معاذبنسعدقال

.")2(مصفحغيربالسيفلأضربنه!واللهبأربعة

قبح!!الأسواقفىالعلوجليزاحمننساءكمأتدعون:يقول2إبنهالحسنوكان

.يغار)3(لامنالله

بينيعدلأنالرجلعلىالإسلامأوجبلقد:الزوجاتبينالعدل5-

الىوماوالمبيتوالنفقةوالمشربالمأكلشئونفىوذلكالتعددحالةفىزوجاته

طابمافانكحوااليتامىفيتقسطوأألاخفتموإن):تعالىقولهذلكوسندذلك

وكذلك،*!و)4(فواحدةتعدئواألاخفتمفإنورباعوثلاثمثنىالشاءمنلكم

فعن،بينهنالعدلعدممنوتحذر،الزوجاتبينالعدلعلىتحثالسنةنجد

إلىفمالامرأتانلهكانت"من:ع!النهرسولقال:قال2إبتههريرةأبى

.(")مائلوسقهالقيامةيومجاءإحداهما

بينالعرفبهايقضىوالتىالمقدورةالزوجيةالحقوقفىيكونالعدلوهذا

دائرةعنخارجفهوالقلوبوميلالمحبةيتناولالذىالمطلقالعدلأما،الناس

فيعدليقسم!ةاللهرسولكان:قالتعنها-اللهرضى-عائشةفعن،التكليف

."املكولاتملكفيماتلومنىفلاأملكفيماقسمىهذااللهم9:ويقول

.3،4:الآيتان:النورسورة1()

بعرضه.لاالسيفبحدلأضربئأى)2(

(r)173ص،"الإسلامىالصورفى"المرأة.

.3:الآية:النأء(4)

.الناءبينالقسمةفىباب،النكاحكتاب،الدارمىرواه)5(
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الآتى:فىتتلخصالزوجينبينمشتركةحقوقهناك:المشتركةالحقوق4ثالنا

ولهن):تعالىيقول،بينهماالجسدىوالاستمتاعالزوجيةالمعاشرةحقأ-

!و.بالمعروفعليهنالذيمثل

الناسأسرمن"إن:!اللهرسوليقول،سرهوحفظالعشيرإكرامحقب-

.سرها")1(ينشرثمإليهوتفضىامرأتهإلىيفضىالرجلالقيامةيوممنزلةاللهعند

فىلهعرضتالذىالتفصيلحسب،الزوجينبينالمصاهرةحرمةثبوتبر

.المحرمات

متصلةوالزوجيةأحدهماماتإذاوذلك،الزوجينبينالتوارثثبوتد-

ذلك.فىالرعىالتفصيلحسب،حكماأوحقيقة

.المرأةسرإثاءتحريمباب،النكاحكتاب،صلمرواه1()
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الزوباقتعلىد

تعيشالظاهرةهذهزالتوما،عالميةظاهرةكانالزوجاتتعددأنأحدينكرلا

الممارسهمنطوفانوسطوتعيش،والمتحمسةالمعارضةالأصواتمنطوفانوسط

جميعهاالسماويةالشراخأنغير،مابصورةالممارسةعدمادعاءمنشكلبأى

:"الأقدمينالعبرانيينعندالزواج"قوانينكتابهفى"نيوفلد"يقول،التعددأباحت

بعضكانوإن،إطلاقهعلىالزوجاتتعددأباحاقدمغاوالتوراةالتلمود)إن

تتوسعفلمالمسيحيةجاءتثم،()1(الزوجاتعددفىبألقصدينصحونالربانيين

فإنهلذا،الثأنهذافىالسابقةبالتشريعاتاكتفتوإنمأ،الإجتماعىالتشريمفى

سابقا.أوضحتكما-التحريمعلىيدلنصكتابهافىيردلم

بلاالزوجاتتعددعلىتقومالإسلامقبلالعالمفىالزواجأنظمةكانتكذلك

ذلككانولكن،بهالتعاملفىملزمةأعرافهناكيكنلمأنهكما،لهحد

الرجل.لإرادةمتروكا

مابإصلاحأتىوإنما،يوجبهولمالزوجاتتعددينشئفلمالإسلامجاءثم

حسابحسبوأنه،قيدكلمنالمطلقةالإباحةهذهمنالفوضىأفسدته

الضرورةإليهلدعوأمرايحرمفلم،الحكيمالشارععنهايغفللاالتىالضرورات

بعضأوالأسرةظروفبعضفىتحريمهمنخيراإباحتهتكونأنويجوزالحازبة

.)2(العامةالإجتماعيةالظروف

عليها،معقودزوجةمنأكثرعصمتهفىيكونأنللرجلالإسلامأباحولهذا

عادلأ،إعالتهنعلىقادرايكونأنعلى،زوجاتأربمالعدديتجاوزألاعلى

بينهن.

؟دلتعداالإيطفىمأباحلماذا

لاالتىالفرديةالمشكلاتمنلكثيرعلاجاليكونمباحاالتعددالإسلامجعل

الخاصةالسريةالبيتوشئون،والعاطفةالقلبمسائلفإن..فانونينطمهاأنيمكن

.)3(والضياعالفتنةكأنتوإلا،بعيدمنأوقريبمنأحدعليهايطلعأنينبغىلا

.75،76صالعقادعباس،!القرآنفىأالمرأة1()

.باختصار581ص،العقاد،(خصومهوأباطيلالإسلامأحقائق)2(

.2ههصشلبىرءوف.دوغاياتها!مناهجهاالمدنىعهدهافىالاسلاية)الدعوة)3(

،!
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بينومن،ومبرراتهظروفهولهوالإجماعوالستنةبألكتابثأبتالتعددونظام

"علىالدكتورللأستاذطيباكلاماهنانسوق،الإسلامفىالتعددنظاممبررات

؟الفكرةهذهعرضفىعليهمانعتمدلهكتابينخلالمن،"وافىعبدالواحد

.الصددهذافىوأشملللغرضأوقىنهمالأ

4!أهمهامبرراتدلتعدالنطامأق"كتورلدافىستاذيذكرا

فيماالإنسانيةالفصيلةلهاتخضعالتىالقوانينفىتتمثلطبيعيلا)أ-مبررات

علمأو"الديموجرافيا"بحوثفىالمقررفمن..والإناثللذكوربالنسبةيتعلق

الإناثمنللوفاةتعرضأاكثرطبيعتهمبحسبالآدميينذكورأنالسكانإحصاء

علىيبقىمنعددأنذلكعلىيترتبوأنهالأولىالطفولةوفىالولادةأثناءفى

عنال!ثعوبمنكثيرفىيقلالذكورمنالأولىالطفولةمنالنهايةإلىالحياةقيد

هذهأصبحتوقدالإناثمنالمرحلةهذهنهايةإلىالحياةقيدعلىيبقىمنعدد

عصورمنذبالملاحظةالناسعرفهالقدبل،الاجتماعيةالحقائقأولياتمنالحقيقة

.بالإحصاءالعلماءيكتشفهاأنقبلمنالقدمفىسحيقة

أمريق4إلىأهمهاويرجععامةاجتماعيةمبررات-ب

ذلككلالجنسينبينالأعمالوتوزيمالاجتماعيةالحياةأعباءأن:أحدهما

الأوضاعأنإذ،أعمارامنهنوأقصر،الإناثمنللوفاةتعرضاأكثرالذكوريجعل

للحياةوالكفاحالحروبشئونفىعبءأكبرالرجالكاهلعلىتلقىالاجتماعية

وحسبنا،النساءمنخطاروالأللمهالكتعرضاأكثرلذلكفهم،العيشوكسب

الثانيةالعالميةالحربفىالرجالشبابمنقتلمنأننعلمأنذلكعلىدليلا

وقدالافبضعةيتجاوزلاالنساءمنفتلمنأنحينعلى،مليوناخمسينزهاء

المتحضرةالدولمعظمفىالرجالعددعلىيزيدالنساءعددأنذلكعلىلرتب

فىأصحفهوالحضارةذاتالأمفىصحيحاهذاكانوإذا..الحاضرالعصرفى

فرصوتكثرالعلاجوسائلتقلحيث،المتحضرةغيرالدولوفىالبدائي!الشعوب

علىكلههذأفىوالخسارةالعبءمعظمويقعالغابةقوانينوتسودوالحروبالنزاع

.الرجالجن!

إلاالإجتماعيةالأوضاعبحس!بالزواجعلىقادرايكونلاالرجلأن:ثانيهما

به،اللائقالمستوىفىوبيتهوأسرتهلزوجهالمعيشةنفقاتعلىقادراكانإذا

الزواجعنعاجرايظلمنالرجالمنأننرىفقد،إليهاينتمىالتىوبالطبقة

!ت!،لأبهئن؟!.،
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منمتقدمةمرحلةيبلغأنإلىالزواجعنعاجزايظلمنمنهموأن،حياتهطيلة

نأعلىالمنهذهأحيائاتتجاوزبلمنهايقربماأوالثلاثينسنإلىتصلالعمر

.البلوغبمجردوقادرةللزواجصالحةنثىالأ

التعددتجعلأمورمنالزوجيةالحياةعلىيطرأفيماوتتمثل8خاصة%-ضرورات

بعدبالعقمتصابقدأو،أصيلاعقفاعقيفاالزوجةتكونكأنلازمةضرورة

يجعلمماالزوجيةللحياةصالحةكيرتجعلهاعاهةأوعصبىبمرضتصابأوزواجها

الأغراضتحقيقمنالعائلىالإستقرارلضمانضرورةزوجتهبغيرالرجلزواج

فىالأولىالزوجةبقاءيكونماوكثيرا،الرذيلةفىالوقوعمنوالوقاية،العمرانية

منصيانتهاإلىوادنىنفسهاهىلهاأكرمالأحوالهذهمثلفىزوجهاعصمة

كرامتهامنكثيراويهدرالحياةفىالمازقمنلكثيريعرضهاطلاقهافإنطلاقها

التىللاسباببهايرغبلامثلهاأنلاحظناإذاوخاصةالإجتماعيةومكانتها

.)1(بأخرىالزواجإلىزوجهادعت

وضوابطمتينبسياجأحاطهوانماهملايتركهلمالتعددالإسلامأباحوحينما

منها:واسعقرارهاستمراريتهتضمنمحكمة

وإن):تعالىقولهذلكوسندالتعددحالةفىالزوجاتبينالعدلوجوبا-

ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافأنكحوااليتاهىفيتقسطواألاخفتم

.!)2(تعولواألاأدنىذلكأيمانكمملكتهاأوفواحدةتعدلواألأخفتمفإن

فى:وغيرهالضحاكقال!فواحدةتعدلواألأخفتمفإن):تعالىقولهففى

والاثنينوالثلاثالأربمالزوجاتبينوالقسموالعشرة،والجماعوالمحبةالميل

العشرةوحسنالقسمفىالعدلتركالىتؤدىالتىالزيادةمنومنع،فواحدة

ذلك.وجوبعلىدليلوذلك

عنتميلواألاإلىأقوبذلكأى،!تعولواألآأدنىذلك):تعالىقولهأما

جارإذايعولالرجلعاليقال:وغيرهماومجاهدعباسابنوعن،وتجورواالحق

أحقوقوكنلك،ا1"124:1ص،مصرنهضةدار2-ط،وافىعبدالواحدعلى.د،الاسلامفىالمراة15()

.16-ا16.ص،مصرنهضةدار،طه،عبدالواحدعلى.د،الإسلامفىالإنان

.3الآية:النأءصورة)2(
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.!)1(عيلةخفتموإن):تعالىاللهقولومنهافتقرإذايعيلالرجلوعالومال

الثاعر:وقول

يعيلمتىالغنىيدركاوماكناهمتىالفقيريدركاوما

الثانى:،مال،عاليقال:لهاثامنلاسبعةعلى"!عالأنالعربىابنوزعم

،العيالبمؤنةقاممال:السادس،أثقل:الخامس،افتقر:الرابم،جار:الثالث،زاد

.غلب)2(:عالالسابم

بواحدةوالتقيدممنوعفالتعددالزوجاتبيئالعدليتحققلمإذا؟ذلكوخلاصة

العدلعدممنوتحذرالزوجاتبينالعدلعلىتحثالسئنةنجدوكذلكالمطلوبهو

فمالامرأتانلهكانت!من:!اللهرسولقأل:قال2!هريرةأبىفعنبينهن

.")3(مائلوشقهالقيامةيومجاءإحداهماإلى

«)اللهم:ويقولفيعدليقسماللهرسول)كان:قالتعنهأاللهرضىعائشةوعن

زيد:بنجابرويقول.(")"(أملكولاتملكفيماتلومنىفلاأملكفيماقسمىهذا

.(إ)القبلةفىحتىبينهماأعدلقكنتامرأتانلى"كانت

ولأهلهالهاتركبلمتزوجبرجلالزواجقبولعلىامرأةالإسلاميجبرلم2-

الزوجةالإسلاميتركولمرفضهأوالزوجهذاقبولفىالخطبةعندالكاملةالحرية

عليهايتزوجأنابنتهمزوجقبلالحريةمطلقأيضاولأهلهالهاتركبلهملأالقديمة

عدمأوأخرىمعزوجهاعصمةفىالبقاءفىأيفخاالحريةلهاأنكمالاأمبأخرى

.البقاء

نأجهلأبىأبناءأرادعندما!رالنبىفعلهماذلكعلىشاهدوأصدق

لفاطمةزوجاحينئذكانالذى،عهإبنهطالبأبىبنعلىبناتهمإحدىيزوجوا

ذلكأنالسلامعليهفرأىذلكفى!زالنبىفاستأذنوا!هالنبىبنتالزهراء

يجمعأن!اللهرسولبنتوهىكرامتهامعيتفقلاأنهكما،ابنتهيغضب

.28الأية:التوبةسورة1()

العبدارمطبعة،4بعدهاجوما،951ص،القرانلأحكامالجامعأالقرطبي"تضيرفلكفىيراجع)2(

.بتصرف

اتحلة.الفيةالطباعة،الناءبينالعدلفىباب،"النكاحكاب79،5ص،الثانىالمجلد،الدارمىرواه)3(

.391صالمانىالجلدالناءبيئالقمةفىباب،النكاحكتاب1،الدارمى،)4(

سابق.مرجع،133صالحصيئأحمد،الإصلام،فىومكانتها)المرأة)5(
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نسوقهحديئاالحادثةهذهفىالبخارىالإمامذكروقد،اللهعدوبنتوبينبينها

قالمخرمةبنالمسورعنمليكةأبىعنالليثحدثنا،قتيبةحدثنا..بتمامههنا

فىاستأذنواالمغيرةبنهشامبنى"إن:المنبرعلىوهويقول!ةاللهرسولسمعت

يريدأنإلااذنلاثم،اذنلاثماذنفلا،طالبأبىبنعلىابنتهمينكحواأن

أرابهامايريبنىمنىبضعةهىفإنماابنتهموينكجابنتىيطفقأنطالبأبىابن

إذنعلىأخرىبامرأةالرجلزواجصحةتتوقفولاهذا.اذاها")1(ماويؤذينى

الزوجةإلىطلبإذاولكنرضاهمعلىولارضاهاعلىولاأهلهاإذنولازوجته

فىالحريةمطلقلهميتركرأيناكماالإسلامفإنالإذنهذاأهلهاإلىطلبأو

.)2(والرفضالقبول

زوجاته،جميععلىالإنفاقوجوهبكافةالقيامالرجلعلىالإسلامأوجب3-

شعونفىحتىفيهالعدليمكنماكلفىالمساواةقدمعلىجميعاومعاملتهن

جراءمنواضحضررأصابهاإذاللمرأةالإسلامأجازكما،الوقتوتقسيمالبيت

علىليعملالقضاءإلىأمرهاترفعأنلحقوقهاالزوجإهمالجراءمنأوالتعدد

دينفأى،)3(للعلاجاخرطريقيجدلمإنتطليقهاعلىأوالضررهذامنوقايتها

.الإسلامغيريوجدلاهذا؟منأحكممنهجوأى

بحقها،لوخذاللهمنرحمةهوإنماالإسلامفىجاءحسبماالزوجاتفتعدد

بهذهإلاحياتهمفيهاتستقيملالحالاتوأفراذاأئماالناسيتعرضعندماوخاصة

الرخصة.

مدئرةحملاتبلكثيركلاموالحينالحينبيئيثور:النطامهداحولشبهات

قامتبلالكلامعندالأمريقفولم،الإجتماعيةوأضرارهالزوجاتتعددحول

التىالحركةأبرزهامنوكان،تقييدهأوالتعددبمنعالحكوماتتطالبحركات

يقضىمشروعابإيداعهاام459سنةالمصريةالإجتماعيةالشئونوزارةبهاقامت

علىمشتملأكانوالذى،)4(الشرعىالقاضىبإذنالزوجاتتعددبتقييد

-:مادتين

.26صه3،جالنكاحكتاب،والأتصافالغيرةمنابنتهعنالرجلذببأبفىالبخارىرواه1()

.138ص،وافىعلى.د"الإسلامفى"المرأة)2(

القاهرة،الدينأصول،دكتوراه،228ص،عبدالوهابعلى،االثقافىالمجالفىالتغريبأمظاهر)3(

ا.AAVص

.188ص،!وضريعةعمدةالإسلام5()4

تي!
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عقديتولىأنلأحدولا،بأخرىزواجهيعقدأنلمتزوجيجوزلا:الأولىالمادة

الشرعى.القاضىمنبإذنإلايسجلهأوالزواجهذا

والتحققالفحصبعدإلامتزوجبزواجالشرعىالقاضىيأذنلا؟العانيةالمادة

أكثرعلىوالإنفاقالمعاسرةبحسنقيامهمعهايؤمنمعيشتهوأحوالسلوكهأنمن

.)1(وفروعهأصولهمنعليهمنفقتهتجبومنعصمتهفىممن

العلماءوصلابةليقظةالنجاحلهيكتبلملكنه،ضجةاثمروعذلكأثاروقد

موقفهم.وقوةوصمودهم،اللهحدودعنالمدافعين

صدرفقدتونسفىأما،القاضىإذنمنفلابدوالعراقسوريافىوكذلك

وكان،واحدةمنبأكثريتزوجمنكلعلىعقوبةويفرض،تماماالتعدديمنعقانون

.ام569سنةأغسطسفىذلك

البلادإلخ،)2(واحدةمنبأكثرللزواججذاشديدةقيوداوضعتباكستانوفى

بذلك.طالبتالتى

مثارالزوجاتتعددأنذلكفىوافقهمومن،)3(الإتجاههذاأصحابويدعى

الشقاقإلىيؤدىالتعددوأن،أزواجهنوبين،ضرائرهنوبينبينهنللنزاع

كلاممنجعبتهمفىما،إلخ..العلاتبنىومعاداة،الأسرةأفرادبينوالخصام

التعددأنمنيزعمونهمابصحيحليسإنه:وافى.ديقولالفريةهذهعلىوللرد

تتوقفالمساثةأنفالحقيقة،الأسرةأفرادبينوالنزاعالشقاقإلىيؤدىذاتهفى

وقيامه،لرئهومراقبته،سلوكهفىوالإنصافالعدالةوتوخيهالزوجحزمعلى

علىوحافظ،الصفأتهذهلديهتوافرتفإذا،لأسرلهإدراتهوحسنالدينىبواجبه

الشقاقإلىتؤدىالتىالأسبابدابروقطعالأسرةأمراستقامالواجباتهذه

أسرتهنظامساء،إدارتهواختلتوالإنصافوالعدالةالحزممنتجردوإن،والنزاع

متعددغيرأمالزوجاتمتعددأكانسواءوالنزاعالشقا!وسادسئونهاواضطربت

بأنقولهمأما.نفسهالرجلمنالعيبوإنما،الإسلامفىليسإذافالعيب،لها)4(

.32ص،العطارالناصرعبد.د،أالزوجات!تعدد1()

.8591سنةالاعتصامدارباخصار-،167،916ص،كاملكوثر.د!الإسلامفىالزوجات"تعدد)2(

التونمة،الدارالثالثةالثرة،والمجتمعالشريعةفىامرأتنأ،124،111ص،أمينقاسم!المرأةتحرير9)3(

.الفكرةنض،7791سنة66ص

(I)138صنة،وافىعلى.)الإسلامىفالمرأة&rAبتصرفا.

لأ!!،،بر
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بصحيح،ليسفهذا،بعضابعضهم!ةالعلاتبنىمعاداةيسببالزوجاتتعدد

يقولوماذا،تداركهالواجبالدينيةالتربيةنقصانهوالمعاداةيسببالذىوإنما

فيماالوقوعالممكنةالمعاداةوفى،الأخمافهبنىمنيحاذيهمفيمنالكاتب

اخربزوفي،طلقهاأوزوجهاعنهاماتامرأةزواجبمنعقانونسنيتصورفهل،بينهم

بمنعقانونسنيتصوركما،الأولالزوجمنولدتهممنيعادونأولادامنهتلدلئلا

زوجاتهمموتبعدالرجاليمنعقانونسنيتصورهلبل؟الزوجاتتعدد

فيهمويحصلالعلاتبنىفيلدواثانيةمرةيتزوجواأنبالطلاقمفارقتهمأو

يتعللونفيمنحجةلابأنهالقولإلىنصلالمقنعالعقلىالردوبهذا،)1(؟المعاداة

.الزوجاتتعددبأضرار

حتىالإسلامقواعدتذليلفيهايحاولونأخرىفريةأطلقواذلكبعدلكنهم

غيرعلىويؤولونه،مواضعهعنوجلعراللهكلامفيحرفون،الغربنظرمعتتفق

بآيتينذلكعلىويستدلون،التعدديحرمنفسهالكريمالقرانأنفيزعمون،وجهه

اليتامئفيتقسطواألاخفتموإن):تعالىقولهوهىالأولى،النساءسورةمن

فوأحدةتعدلواألأخفتمفإنورباعوثلاثمثنىالثساءقنلكمطابهافانكحوا

تعابى:قولههىالأخرىوالآية،!ه!)2(تعولواألأأدنىذلكأيمانكمملكتهاأو

فتذروهاالميلكلتميلوافلاحرصتمولوالثساءبينتعدلواأنتستطيعواولن)

هاتينمنيقولون،*!)3(رحيماغفوراكانالفهفإنوتفواتصلحوأوإنكالمعفقة

عدممنالخوفمجردعلىبواحدةالإكتفاءوجوبعلقالشارعأنيتضحالآيتين

عدميخافلاأنيمكنهالذىذافمن،مستطاعغيرالعدلبأنصرحثم،العدل

الآيهفىأباحتعالىاللهأنبمعنى؟)4(مستطاعغيرالعدلأنمنتقررمامعالعدل

الثانيةالآيةفىذكرثم،الزوجاتبينالعدللإباحتهاسترطولكنهالتعددالأولى

بحسبالنتيجةفتكون-زعمهمحسب-ومستحيلمتعذرالعدلهذاأن

.التعددحرمةمقدماتهم

مخت!لفينأمهاتمن!رجلاولاد؟الملات8

مختلفين.اباءمنالمرأةأولاد:الأخيافل!

اهـ.354سنالسلفيةالمطبعة،9ص،صرىمصطفى،،المرأةفى)قولى)1(

.3الآية:الناءصوز)2(

.912:الآية:النأء!ورة)3(

.بتصرتا28صأمينقاصم،،المرأةاتحرير()4
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غيرعلىوتأويلهاللهكلامتحريففىالجرأةإليهتصلأنيمكنماأقصىهووهذا

مأعكسعلىتدلانالسابقتينالايتينأنوذلك،الإسلامسراخوتغيير،وجهه

الناسعلىوتوسعان،التعددلجوازاللازمةالروطمنتحققانفهماإليهيذهبون

الرخصة.هذهفىالتوسعةكل

اليتامىفيتقسطواألأخفتموإن!الو:الأولىالآيةفىوجلعراللهيقول

تعدلواألاخفتمفإنورباعوثلاثمثنىالثساءهنلكمطابمافانكحوا

.)9(الآيةإلخ..!فواحدة

زوجةمنأكثرعصمتهفىيكونأنللرجلأباحقداللهأنالآيةهذهتفيد

فىاسترطتالآيةولكن،زوجاتأربمالعدديتجاوزألاعلىعليهامعقودواحدة

نأالرجلعلىالقهأوجبهالذىوالعدل،زوجاتهبينالرجليعدلأنالتعددهذا

العرفبهايقضىوالتىالمقدورةالزوجيةالحقوقفىالعدلهوزوجاتهبينيحققه

وأما،ذلكإلىوماوالمبيتوالنفقةوالملبسوالمشربالمأكلكشئونالناسبين

التكليف،دائرةعنخارجفهذأ،القلوبوميلألمحبةيتناولالذىالمطلقالعدل

ولوالتساءبينتعدئواأنت!عئتطيعواولن)،الثأنيةالآيةفىالمنفىالعدلهووهذا

يشملالذىالكاملالعدلهوالمنفىفالعدل،!)2(الملكلتميلوافلاحرصتم

يكففلا)مستطاعغيرنهلأ؟والورعالدينأهلعليهيحرصالذىالقلوبأعمال

الأمورإلىيتعدىالذىالتامالميلهوعنهالمنهىوالميل،!)3(وسعهاإلأنفسااللة

تافا.إهمالاالزوجتينإحدىإهمالعليهويترتبالظاهرة

التىبلناستطاعتهنفتالمانيةأنالايتينفىالعدلاختلافعلىيدلومما

خوفعلىواحدةعلىالاقتصارعلقتوالأولى،ممكنغيرفهوالنفىلعأييد

.)4(ذاتهفىإمكانهعلىدليلوهو،غالئاوظنرجاءالخوفوفى،أنتفائه

نتيجةإلىليصلواحدبمعنىالآيتينفىالعدلفسرمنرأىفسادلنايتبينوبهذا

متحداالعدلكانإذا:الدعوىهذهلصاحبونقول،الارعمقصدعنبعيدةهواهتوافق

.3الاية:الناءسورة)1(

.912الآية:الناءةسور)2(

(r)286الآية:البقرةةسور.

tسنة4ط،للطبأعةالجامعيةالدار،سلبىمصطفىمحمد..د1،"الأسرةفىالإصلام"احكام)4( - Vاهـ

.بتصرف257،258ص

س
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بعدالثانيةالايةفىسبحانهقولهفائدةفما،تزعمكمامباحغيروالتعدد،الآيتينفى

ثم،إلخ،ثوورباعوثلاثمثنىالنساءهنلكمطابمافانكحوا!ال!:العدلاستطاعةنفى

؟مشروعغيرأنهجهلا-تدعى-فعلعلىوأصحابهع!اللهرسوليقدمكيف

لقومأنإلىالتشريمعهدمن-يدلانوالعملالقولأنجليالنايتضحهناوإلى

خافهفإن،الزوجا!فىالجورالمؤمنيخشلممامباحالتعددأنعلى-الساعة

.واحدةعلىيقتصرأنيخافماإثممنلنفسهتخليصاعليهوجب

4الإسلامفىالزوجاتتعددلنطامالغربعلماءشهادة

نأوتمنوا،واستحسنوه،التعددلنظاماتخاذهفىللإسلامالغربعلماءشهدلقد

أقوالهم:بعض!هىوها،الأعداءبهشهدتماوالحقعندهمالنظامهذايكون

تعددكمبدأباللائمةعليهالأوربيونأنحىنظامانذكر)ولا:"لوبون"يقول

أكثرفيرىالمبدأكذلكإدراكهفىالأوربيونأخطأنظامانذكرلاأنناكماالزوجات

سببوأنهالإسلامفىالزاويةحجرالزوجاتتعددمبدأأناتزاناأوربامؤرخى

ويزيدبهتقومالتىالأمفىالأخلاقىالمستوىيرفعطيبنظاموأنه،القرانانتشار

.أوربا()1(فىتراهمالا،وسعادةاحتراماالمرأةويمنح،ارتباطاسرةالأ

منأخرىشهادةالانولنذكر،علمائهمكبارأحدمنقوليةشهادةهىهذه

دين"الإسلاملهمقالفى،جاويشعبدالعزيزالشيخيقول:معاصريهمأحد

فمكننا،لندنفىقابلتهأسبانىبرجلالمصادفاتجمعتنى،")2(والحريةالفطرة

،الزوجاتتعددأمرفيهخضناومما،الإسلامىالدينمسائلمنكثيرفىنتحادث

ذلك،فىفساكته،زوجتهغيرامرأةفيتزوجمسلماكانلويتمنىإنه:لىفقال

ذلكعلىولها،مجريطفىتعالجهىوهابجنونأصيبتقدامرأتىإن:فقال

استطاعتىلعدمالأخدانبعضأتخذأنإلىالأمراضطرنىولقد،كثيرةسنين

لدىفيمايرثنىشرعىعقبلىلكانلنامباخاكانهذاأنفلو،بأخرىالتزوج

إليه.أطمئنرفيقوخيرعينقرةلىويكونالكثيرالمالمن

لإحدىمقالاكورد"ويكلىغوص"لاجريدةعنالمنارصاحبنقلكما

وقلالبلاءوعئمبناتنامنالشارداتكثرت"لقدفيهجاءالغربياتالكاتبات

.باختصار-484-482ص،لوبونجوستاف،"العرب"حضارة1()

.ام529سنةسبتمبر-)8العدل-الهلالكتابفىالمقالهذالر2()
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البناتهاتيكإلىأنظرفترانىامرأةننىولأ،ذلكأسبابعنالباحثون

وتوجعىوحزنىبثىيفيدهنعسىوماذا،وحزئاعليهنشفقةيتقطعوقلبى

الحالةهذهيمنعبماالعملفىإلافائدةلاجميعا؟الناسفيهشاركنىوان،وتفجعى

الدواءلهووصفالداءرأىفإنه""تومسالفاضلالعالمدرولله،الرجيسة

يزولالواسطةوبهذه،واحدةمنبأكثرالتزوجللرجل"الإباحةوهوللشفاءالكافى

الرجلإجبارفىالبلاءكلفالبلاء،بيوترباتبناتناوتصبحمحالةلاالبلاء

شواردبناتناجعلالذىهوالتحديدفهذا،واحدةبامرأةالإكتفاءعلىالأوربى

للرجليبحلمإذاالشرتفاقممنولابد،الرجالأعمالالتماسإلىبهنوقذف

.1(إواحدةمنبأكثرالتزو!

الغربمنأيديهمعلىتتلمذواالذينأسأتذتهممنسهاداتبعض!هىهذه

،العشيقاتتعددبعكسوجمالهمحأسنهرأوالماالزوجاتتعددبنظاميشيدون

بذلك؟يقتنعونفهل

التعدد؟إباحةعدمنتيجةهىمأوأخيرأ

وجوبمساوئعنالنصرانيةفىالزوجاتتعددعندحديثىفىذكرتلقد

وانتشارالأخدانو،العشيقاتتعددمنذلكتبعوما،واحدةزوجةعلىالإقتصار

زوجةعلىالإقتصاروجوبأنهذاومعنى،إلخ..الشرعيينغيرولادالأوكثرةالزنا

تعددوأن،الأقلونإلابهيعملولا،القوانينفىإلاأوربافىيوجدلاواحدة

قالهماهذاويؤكد،مشروعا)2(يكنلموإنأهلهبينالغربفىواقعالزوجات

بالزوجةالإكعفاءأنالروحى!!الطبكتابهفى"عثمانمظهر9الكبيرالتركىالطبيب

أنهتبينفقد،الحقيقةعنبعيدكاذبمظهرهوإنماأوربافىيرىماعلىالواحدة

لاالتىالأمأنعلىالإخصائياتدلتقدأنههذاإلىأضاف.)3(الفسقيمنعلا

عددهمبلغفرنساففى،تطاقلاكثرةالزناأولادفيهايكثرالزوجاتفيهاتتعدد

شرعىغيرطفليولدالسويدوفى،المائةفىستينبروكسلوفى،المائةفىثلاثين

غيرطفلألفوعشرينوواحدةمائتينولدفقدأمريكاوفى،أطفالعشرةكلبين

،t(طفل)ألفكلفىطفلاوخمسيناثنيننسبةأى،ام959عامفىشرعى

.باختصار4،036المنار"ج"تفير1()

اهـ.381صنة!ه،27/1،جالجرجاوىعلى،"وفل!فتهالتريم"حكمة)2(

.9201ص،صبرىمصطفى،9المرأةفىقولى9)3(

.6191،ينة365صالثانىالجلد،9الإ!لام"حضارةمجلة4()

لا.!!م!ا!برصلا
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لتتبعهاالوباءهذامنمحفوظةالإسلاميةالبلدانإنالنشراتهذهمحررواويقول

.الزوجاتتعددنظام

تعددقضيةإن:وهىمهمةحقيقةإلىأنبهأنأريدالموضوعهذاأختمانوقبل

وحيأتنامجتمعناتهددالخطورةمندرجةعلىليستالإسلامفىالزوجات

وأفكارهم-بارائهمتأثرواممنساكلتهمعلىهمومن-الغربيونيحاولكما،وأسرنا

يتجاوزلاقليلعددزوجةمنأكئربينيجمعونالذينعددفإن،الأمرهذاتصوير

نأعلىالإحصائياتدئتفقد،المتزوجينالرجالمجموعمنالمائةمنستة

806%بنسبةحاله338871(بالعصمةزوجاتوجودمعتمتالتىالزواجحالات

العصمةفىواحدةزوجةلهمالذينالأزواجنسبةوتبلغ،الزواجحالاتجملةمن

الأزواجنسبةتبلغوأيضا،بالعصمةزوجاتولهمالمتزوجينجملةمن9%5حوالى

ولا،زوجاتولهمالمتزوجينجملةمن4%حوالىالعصمةفىزوجتانلهمالذين

العصمة.فىزوجاتثلاتلهمالذينالأزواجنسبةتذكرتكاد

،الزوجاتتعددعلىإقبالأالناسأقلهمالمتعلمينأنالإحصائياتدئلتكما

المتوسطةالشهاداتحملةمنزوجةمنأكثربينيجمعونالذيننسبةتبلغإذ

العلميهوالدرجاتالشهاداتحملةثم،للزوجاتالمعددينمجموعمن802%

.%)1(.3،المتوسطةفوقالشهاداتوحملة،%ا،4

تعددينكرونالذينالقومهؤلاءمنأتعجبفإننىالإحصائياتهذهبيانوبعد

،الحرامروافدويشجعونفيبيحون،الأوضاعيقلبونهذابفعلهموهم،الزوجات

للإسلامالأخيرالحصنهدمهوذلكمنوالهدف،دودالمحالحلالمنأفذويغلقون

الم!لمين.بلادفى

أنتمماذا،الإسلامفىالزوجاتتعدديعيبونللذينالسؤالبهذاأتوجهإننىثم

إلىأمتلجأون؟!الفسوقإلىا؟معهنأزمنبمرضنساوكممرضتلوفاعلون

نساؤكمأصابلوفاعلونأنتمماذاتنقطعون؟الإسلاممنليستالتىالرهبانية

ذلكفىكانولوالتعددعدمعلىأيضاأتصرونذكورا؟ولاإنائمايلدنفلاعقم

ذلكأرجو؟الأسئلةهذهعنمجيبونأنتمفهل،لبيوتكموتخريبلذكراكمموت

إجابة.عندكمكانتلو

للعبئةالمركزىللجهازتحليليةدراسةيرأجع،ام719عاممصرفىالمركزىالجهازبهاقامالاحصائياتهنه1()

.ام749شةفبرايرالسكانيةوالأبحاثاللراساتمركز،والإحصاء
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كا+!ه!بركأير3

*!".سممصك!مص_---كصم!ءممو!،3_--صك!ع!223..!،!-سع!س!مي"جي!دكلحي!-برهـه!-،*!،--!لصصي--صي-!صس-!?ممححر،!"،ص

سس-!33*3ى--ر!،!ث!

نىلثاالبابأا

لاشد!بمم!لمواوالنضيرإنجنةبه!ديةفىا!قالا%خص

.ء?(؟*لأبر3لاصكا/-س-.طحمى!فيفي

مدلخه4

بإرادةالزوجينحياةحألالصحيحةالزوجيةالرابطةحلبالطلاقيقصد

مدىإلىنظرتهافىبينااختلافاالسماويةالشراخوتختلف،باتفاقهماأوأحدهما

اليهوديةشريعتابهتأخذفبينما،الزواجانحلالطرقمنالطريقهذاجواز

فإن،الأحيانبعضفىللمرأةأو،بعبارتهيوقعهللرجلحقاوتجعلهل!والمسلمين

الأرثوذكسيجيزهفلا،فيهتتشدد-العكسعلى-النصرانيهالث!ريعة

بهحكمصدوروبشرط،الحصرسبيلعلىمحددةحالاتفىإلاوالبروتستانت

الأسبابمنسببلأىالكائوليكبهيعترفلاحينفى،الأحوالجميعفى

الجسمانى.الإنفصالصورةبهويستبدلون

:فصولثلاثةمنمكونالبابهذافىوحديثى

اليهودية.فىالطلاق4الاولالفصل

النصرانية.فىالطلاقالثاتى،الفصل

.الإسلامفىالطلاقالثالثهالفصل

وقوعه.وكيمهأسبابفىيختلفانكاناوان"
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---سسص!-!-ص!"سء-!كارو)س!ص-حصلمص-..**-!-صص،---!سح!-

كه/ل!!،!!ييمه!ا!لفملفيالإل!فىيةثم!3ء-.ءص

2-!جم!/،لأى!،--!-!ءكو!د--ممى!ه!س!وج!ح!ه"كهح!صخئ!3كا!

لتهيد)

أسيرأنيجباليهوديةالثريعةفىالطلاقأحكامتفاصيلفىالدخولقبل

فإنكلههذامنوبالرغم،للضرورةإلااللهيشرعهالمبغيضةظاهرةالطلاقأنإلى

منهتنفرأخرىنصوصللطلاقالمبيحةالنصوصجوارإلىبهيوجدالقديمالعهد

.الضرورةعندإلاتبيحهولا

:أمورثلاثةفىيدوراليهوديةالشريعةفىالطلاقعنوحديثى

القديم.العهدفىالطلاق8الاول

.التلمودفىالطلاق8الثاتى

المعاصر.اليهودىالفكرفىالطلاق4الثالث

لقلىيماالعهلىفىالطلاقاأولأ

المعترفالدينيةالأسسضمنوجعلتهالطلاقاليهوديةالشريعهأباحتلقد

فإنبهاوتزوجامرأةرجلأخذ)إذاالتثنيةسفرفىجاءماإلىاستناذاوذلك،بها

ودفعهطلاقكتابلهاكتبسىءعيبفيهاوجدنهلأ،عينيهفىنعمةتجدلم

.")1(بيتهمنوأطلقهايدهاإلى

،وحدهالرجلبيدالطلاقجعلتاليهوديةالشريعةأنلنايتضحالنصهذامن

قالحتى،الزوجلمشيئةمتروكاجعلتهولكن،للطلاقخاصةأسباباتضعولم

لمإذاالزوجةأى"عينيهفىنعمةتجد"لمعبارةلفسيرفىأحبارهمبعض

،الرأسعاريةالناسأمامسارتإذاوكذلك،يطلقهأأنفلزوجهاأكلطبخةتحسن

إذاأو،الناسأصنافمختلفإلىتحدثتأو،العامالطريقفىالخيطكزلتأو

أجملالرجلوجدأو،جيرانهافيسمعهاتتحدثوهىالصوتعالةكانت

ىأفىفصمهايمكنرخوةعندهمالزواجرابطةأنيؤكدهذاكل.إلخ...منها

.ا-2ف24صح-التثنيةسفر)1(

!!ء
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الرجلدفعالثروةمنجزءالمرأةلأن،فيهشرطاالمرأةقبولوليس،الرجلشاءوقت

تستطيعلالهخالصاملكاوأصبحتبهااستأثرمقابلهوفىمهراعليهاالحصولفى

مطلقا.الطلاقتطلبأن

متتالية:ثلاثبإجراءاتيقومأنلابدزوجتهالرجليطلقولكى

زوجعه.طلاقفيهايثبتورقةالزوجيكتبأن:الأولالإجراء

هوأنهعلىدليلالتكونبيدهالطلاقورقةزوجتهيسلمأن:العانىالإجراء

بكارتها.أزالالذى

منزله.مغادرةمنهايطلبأن:المالثالإجراء

نأللرجليجوزفلاذلكتمفإذا،الزوجةطلاقيتمالئلاثالإجراءاتبهذه

موتهأو،منهطلاقهاثمآخرمنتزويجهابعدولو،أخرىمرةمطلقتهمنيتزوج

اخر،لرجلوصارتذهبتبيتهمنخرجتومتى))التثنيةسفرفىفجاء،عنها

منوأطلقهايدهاإلىودفعهطلاقكتابلهاوكتبخيرالأالرجلأبغضهافإن

الذىالأولزوجهايقدرلا،زوجةلهاتخذهاالذىالأخيرالرجلماتإذاأو،بيعه

."تنجست)1(أنبعدزوجةلهلتصيريأخذهايعودأنطلقها

اقترنتمتىبمطلقتهيتزوجأنالرجلعلىتحرماليهوديةفالشريعةهذاوعلى

رجلمنزواجهابعدتنجستالمرأةأنهوذلكفىالسببأنويرون،اخربرجل

برجلشرعاتزوجهالمجردبالنجاسةالمرأةعلىيحكمأنيعقلكيفأدرىولا،اخر

فىالحكمهذامثلإعطاءعلىحملالذىالسببوما؟!الأولمطلقهابعدجديد

يحكموكيف؟الحكمهذامثلأصلاولماذا؟!الأولىدونالزواجمنالثانيةالحالة

الزواجيكونوكيفتنجست؟بأنهاعندهمالشريعةحسبتزوجتامرأةعلى

نإ،؟!الإطلاقعلىنجاسةلي!الأحيانبعضفىالزنايعتبرونوهمنجاسةالثانى

،)2(مصلحتهمفىوليسالبشرطأقةفوقلأنه،نفهمهأنالعسيرمنالحكمهذأ

الثانىزوجهامنطلاقهابعدلمطلقتهالعودةمنالأولالزوجيمنعلاأنهفالمصلحة

.أولادلديهماكانإنسيمالا،وفاتهأو

.24ف24صح:التثنية1(سفر)

،42صا،اللبنانيةالجمهوريةمفتى،خالدحنالئح،،والصرانيهواليهوديةالوثنيةمنالاسلامموقف9)2(

.flWtسنة2ط

:؟؟نج!*:؟*
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زوجته؟يطلقأقالرجلعلىيمتنعمتى

يريدوحيثيشاءمتىيوقعهوحدهالرجلبيدالطلاقأنسبقممااتضحلقد

واحدةأيةفىزوجتهيطلقأنالرجليمنعحالتانهناكأنإلا،الأسبابولأتفه

منهما:

الزوجةأبووقذمذلكوأشاعبكرايجدهالمبأنهزوجتهاتهمإذااوللآالأو!،

تدفعغرامةالزوجفيغرم،ابنتهلعذريةإثباتاالثيوخأمامالدمعليهوقعالذىالثوب

)إذاالتثنيةسفرفىجأءماذلكيؤكد،طلاقهاذلكبعدالزوجعلىويحرمبيهالأ

عنهاوأساعكلامأسبابإليهاونسبأبغضهاعليهادخلوحينامرأةرجلاتخذ

الفتاةيأخذ،عذرةلهاأجدلممنهادنوتولمااتخذتهاالمرأةهذهوقال،رديئااسما

الفتاةأبوويقول،البابإلىالمدينةسيوخإلىعذرتهاعلامةويخرجانوأمهاأبوها

كلامأسبابجعلقدهووها،فأبغضهازوجةابنتىالرجلهذاأعطيت:للشيوخ

سيوخأمامالثوبويبسطانابنتىعذرةعلامةوهذهعذرةلبنتكأجدلم:قائلا

الفضة،منبمائةويغرمونهويودبونهالرجلالمدينهتلكسيوخفيأخذ،المدينة

زوجةلهفتكونإسرائيلمنعذراءعنرديئااسماأساعنهلأ،الفتاةبىلأويعطونها

.()1(أيامهكليطلقهاأنيقدرلا

وكان،لسمععهايسىءسيئازوجتهالىنسبإذاالرجلأنيبينالنصفهذا

أما،بتاتاالزوجةيطلقولا،الزوجةلولىغرامةبدفعيلزم،صحيحغيرالشىءهذا

وفاقا.جزاءبالرجمالفتاةعلىفيحكمصحيجادعاءهأنثبتإذا

واغتصبها،مخطوبةغيروكانت،ماقتاةعرضرجلهتكإذا4اوللآاذق

وجد)إذاالتثنيةسفرفىفجاء،طلاقهاعليهوحرم،بزواجهاألزم،رضاهابدون

الرجليعطى،فوجدا،معهاواضطجعفأمسكهامخطوبةغيرعذراءفتاةرجل

أجلمنلهزوجةهىوتكون،الفضةمنخمسينالفتاةلأبىمعهااضطجعالذى

.()2(أيامهكليطلقهاأنيقدرلاأذلهاقدأنه

.الحياةطوالتطليقهاعدميوجبالخطوبةغيرالعذراءالبنتعلىفالععدى

.-1391ف22صحالتثنيةسفر)1(

،28.92ف22صحاتثنيةصفر)2(
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ية8اليهودالشريعلافىآثارالطلاق

تبعدثم،فقطالزواجهديةأوماليأتعويضايعطيها،زوجتهالرجلطلاقبعد

بأطفالها،ألاحتفأظفىالحقلهاوليسالمسكنمنوتطرد،الأسرةمنببساطة

أمهم.بطرديتأثرلاالشرعىووضعهم،أبيهمرعايةتحتيكونونفالأطفال

إلىيؤدىالقديمالعهدفىجاءكماالطلاقنظامأنلنايتضجكلههذاومن

بينمنوهو،سمعتهاإلىويسىء،بمصلحتهاويضراليهوديةالمرأةكرامةامتهان

.المرأةلاضطهادالموضوعةاليهوديةالدينيةالقوانينكافة

التلمودفىا!ق4ثانيا

وهو،المرأةدونوحدهالرجلحقمنوجعلتهالطلاقالتلمودسريعةأباحت

لذا،لثمنهاودافعاللمرأةمشتريانظرهمفىيعدالرجللأن؟وركبتهبإرادتهمرهون

كشأنذلكفىالمرأةوسأن،أرادأو،ذلكشاءمتىمنهايتخلصأنحقهفمن

نأعلمناإذاذلكفىعجبولا،إشارتهورهنسيدهبنانطوعالعبدإذ،العبد

لاإجراءانفكلاهماالعبدبعتقالمراةطلاقالعبارةبصريحتقرنالتلمودنصوص

العبدعتقأوالمرأةبطردقرارهيصدرالسيدمشيئةهىمنفردةلإرادةسوىيحتاجان

لهامكفولأليسالحقهذافإنالمرأةأمامناقشةأدنىغيرمنالسنيةرغبتهفتنفذ

الىمضطراالرجليجعلمما،لهالشديدوبغضهالزوجهاكرههاحالةفىإلا

طردها.

فلا،اليهودغيرمنالشهودكانولو،فيصححهالطلاقسبلالتلمودويسهل

طلاقفىبشهادتهيعتدلكناليهودىمديونيةعلىللدلالةالوثنىالثاهديصلح

وعدمبالتمهلالرجلأوصتتعاليئاالتعاليممنهناكأنعلى،امرأتهالرجل

يحدثربماإذسهماعثمراثنىمدةينتظرأنوعليه،الطلاقإحداثفىالإسراع

)جاؤنيم(الحاخامأنإلا،النفقةمنالمرأةتحرمالمدةهذهوخلال،والوئامالوفاق

كتبمماشىءلهاوليس،انتظاردونيطلقهاأنعليهيجب:وقال،المبدأهذاعدل

لها.

وإرادته،الرجلبرغبةمرتبطالطلاقأنسبقفيماذكرت:الطلاقاسباب

منأجملكانتامرأةعلىبصرهوقعإذافمثلا،الطلاقلايقاعكافيةوحدهافهى
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أنالعاثرحظهايثمألمالتىالزوجةتلكظلاقفىالحقفله،جمالهاوراقهزوجته

.الأسبابإلخ..الطعامالمرأةتفسدأو،الجمالمنالقدرهذاتؤتى

هناكأنإلا،الأمورولأتفهأسباببدونيكونعندهمفالطلاقهذاوعلى

يلى:فيماوشمثلالطلاقفيهايجبأسبائا

واجبا.أمرايكونالطلاقفإنالزوجةزنتفإذا،الزوجةزناا-

تاريخمنسنواتعشرمدةالعقمهذاواستمر،عقيماالزوجةكانتإذا2-

طلاقها.فىالحقللزوجفإنالزواج

والإنفصالطلاقهافىالحقللرجلقإنسريعتهمأوامرالمرأةعصتإذا3-

.عنها)1(

"ليست:يقولأنيكفيهفإنهزوجتهطلاقفىالرجلرغباذا:الطلاقصيفة

بأيةطلاقهافىرغبتهيتضمنزوجتهالىخطابايحررأنأوزوجها"ولستزوجتى

.)2(للزوجةيسلمعبديدعلىأو!"جاموسةقرنعلىولوكانتوسيله

لهاالمشروطةحقوقهاعلىحصلتالمرأةطلقتمتى:الطلاقعلىيترتبما

حسبالدوطةواستردادالصداقمؤخروأهمها"الكتوباه"الزواجوثيقةفى

.الإتفاق

الرضاعةفىحقهاالصداقمؤخربجانبللمرأةالتلمود!ثريعةمنحتوكنلك

مدةعنأما،الرضاعةهذهنظيرالرجلعليهاينفقأنعلى4للأطفالوالحضانة

،عمرهمنالسادسةيبلغحتىأمهمعيظلفإنهذكراالرضيعكانإذافإنهالحضانة

.الزواجسنتبلغحتىأمهامعتظلفإنهاأنثىالرضيعكانإذاأما

يذكركما.إليهايسىءماهناككانإذاالأولادحضانةمنالمرأةتحرمولكن

منها:الرجلعلىالطلاقوقوعحالةفىالأحكامبعضالتلمود

تقدست.أوبغيرهتزوجتإذاعليهتحرممطلقتهأنأ-

حولكأذبة.شائعةأومظنونعقمهوالطلاقسببكانإذاعليهتحرمأنهاب-

سوفأوقعهإذاالطلاقبأنبتهديدهالتريثعلىالرجللحمل،المرأةسلوكسوء

فيه.رجعةلابائنايكون

.بدرانمحمدترجمة33/الرابمالمجلد12د،ديوارانتول،"الحضارة"قصة1()

.ف3الثانىالفصل،أورئمليم"أتلمود2()
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المماصركاالفكرالي!دفىالطلاق4ثالثا

،وحدهالرجلحقمنالطلاقبأنوقالوا،الطلاقالمعاصرونالمفكرونأجازلقد

نأللمرأةالشريعةفيهاأباحتحالاتهناكأنإلا،فيهسرطاالمرأةقبولوليس

.بالطلاقالشرعفيهايتدخلحالاتهناكأنكما،زوجهامنالطلاقتطلب

منأوالزوجح!منيكونقد،المعاصراليهودىالفكرفىفالطلاقهذاوعلى

علىحدة-على-الحقوقهذهمنكلاونفصل،الشرعحقمنأوالزوجةحق

لتالى:االنحو

الرجلبيدالطلاقاليهوديةالشريعةجعلتلقد8اوروجحقمقالطلاق4أوفى

طلاقه.يصحلاكذلكيكنلمفإذا،والإدراكالعقلكاملكانإذاوبإرادته

:أمورعدةوجودمنلابدالرجلبيدالطلاقولوقوع

هى:المسوغاتوهذه،لهمسوغوجود:الأولالأمر

.الزوجنظرفىالحظوةعدمبمجردولوعيببالمرأةكانإذاا-

بكر.غيربأنهاالزواجبعدالمرأةظهرتإذا2-

بعضها.تلومراتثلاثالإجهاضالمرأةكررتإذا3-

.الزوجعننفسهاالزوجةمنعتإذا4-

لزوجها.الزوجةكراهة5-

.والأدبالشرعالزوجةمخالفة6-

.بكراوكانتسنواتخمسمدةالمرأةعقماستمرإذا7-

الرجلعلىحقأىللمرأةوليس،زوجتهيطلقأنللرجلتبيحالمسوغاتهذه

به.دخلتماإلا

اختلفواأنهمإلاوالقرائيينالربانييناليهودعليهااتفقالمسوغأتهذهأنكما

:الأولبالبندجاءالذى"المرأة"عيبمفهومحول

قسمين:إلىالمرأةعيبيقسمونفالقراءون

إخفائهاأوالنجسوأكلهاالمقدسةللائامكابتذالهابالدينماسئاكانماا-

الحيض.
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ضربين:علىوهوخفقهاأوالمرأةخلقةفىكانما2-

Lo..aأ L:الفمفىالخبيثةكالريحوذلكمنظرهاأوالمرأةصفةفىكانما

بروهايرجىلاعاهةكلوبالجملة،إلخ...والجنونوالصمم،والعمىالأنفأو

احتمالها.يطاقولا

كثرة،سبهماأوالوالدينمعاملةكسوءوذلك:المرأةخلقفىكانما:وثانيهما

يمسماوإتيان،سواقوالأ،الطريقفىوالإبتذال،والوقاحةالمعاندةشدة،النزاع

.1()الشرف

.المرأةعيبفىالقراثينعندفقطللطلاقمسوعاتعدالتىالأسياءهىهذه

زيادةفكل،كانعيبأىهوالمرأةعيبمنالمقصودإنفقالواالربانيونأما

سرعى.عيبهوالمرأةفىكريهةرائحةأىأوفسادأوتلفأونقصأو

بجميحالمرأةاحتفظتأجلهمنالمرأةطلقتإذا-المرأةعيبأى-البندوهذا

بعدالإجهاضتكررإذاوهواخربندالبندهذاإلىيضافكما،كاملةحقوقها

.مراتثلاثالزوا!

طعنكمنالمحظورةالطلاقحالاتمنيكونألا:الطلاقلوقوعالثانىالأمر

زوجهامنمغتصبهالزوجةكانتإذاأوذلكغيرثبتثمزوجتهبكارةفىكذئا

مخطوبة.غيروكانت،رضاهابغير

أياممثلوذلكفيهاالطلاقعنالمنهىالأوقاتفىيقعألا:المالثالأمر

الدينية.عيادوالأالسبت

الوقتفىالقضاءوهىالشرعيةالسلطةأمامإلايقعلاأنه:الرابعالأمر

الحاضر.

فىوتتلخصالشكليةوالثمروطالإجراءاتاستيفاءضرورة:الخامسالأمر

الآتى:

.الشهودحضرةفىبالطلاقوثيقةتحريرأ-

.الشهودأماموكيلهاأوللزوجةالوثيقهتسليمب-

L><-.16صفرجتوفيق.د،الملمينعندللمصريينالخصيةإالأحوال1() Vljj c Iفرجمرادأالئرعيةم،

.325،،158،016،177،181،32مادة!شمعونبنحأىو"مجموعة،/026مادة

طه!*!
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طلاقكوثيقة"استلمىلزوجعهالزوجيقولبأنوذلك:بالطلاقاثم!افهةبر

.")1(لغيرىحلاوصرتطالقفأنت

الزوجلا،حقمقالطلاق.ثانيا

فىوذلك،الطلاقحقطلبالمرأة-بجناحيها-اليهوديةالشريعةأعطتلقد

الآتية:المسوغاتهذهمنمسوغوجودحالة

أشهر.ستةمدةالمرأةتجأهالجنسىالإتصالبواجبالرجلأخلإذاأ-

.حراممنإطعامهااعتادأو،عليهاالإنفاقبواجبأخلإذا2-

.سريزاالأخلاقفاسدكانكأن،المعاشرةحسنبواجبأخلإذا3-

بها.غدراعليهاتزوجكأنوالأمانةالإخلاصبواجبأخلإذا4-

الرجل.المرأةكرهتإذا5-

تعلملاوكانتيحتمللامماذلكغيرأوالفمأونفالأريحخبيثكانإذأ6-

.الزوأجقبلبذلك

بذلكتعلملاوكانت،الحرفمنيليقلامماأويطاقلابمايحترفكانإذا7-

.الزوا!)2(قبل

الشح)حقمنالطلاق4ثالثا

الشرعحقمن-الحالاتبعضفىالطلاقاليهوديةالشريعةجعلتلقد

علىوذلك،والزوجةالزوجمنكلعنرغماإيقاعهيتعينأنهبمعنى،نفسه

الآتى:التفصيل

الرجلاختلاءحينمتوالياتمراتثلاثالحيضدمظهورتكررإذا-)

بزوجته.

زوجتهأنثقةمنالرجلعلمإذاأو،ذلكعليهاوثبت،المرأةزنتإذا-2

تزنى.

.سنواتعشرمدةعقيماالمرأةظلتإذا-3

عقيما.الرجلكانإذا4-

./354مأدة؟!شمعونبنحاى.)م1()

.131،281الخفر"و"سعار،بتصرف،961ص،فرجمراد!والربانيون"القراءون)2(
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معد.بمرضأحدهمامرضأو،بالصرعالزوجينأحدمرضإذا5-

زوجته.الرجلضربإذا6-

V-1(لزوجتهالضرورىالقوتتوفيرعلىالرجلقدرةعدم(.

وكذلكوالمرأةالرجلحقمنالحاضرالعصرفىالطلاقأصبحفقدهذاوعلى

زوجتهيطلقأنالزوجيستطيعفلا،الطرفينبموافقةإلاالطلاقيتملالكنه،الثرع

يجبولذا،إرادتهدونزوجهاتطلقأنتمتطيعلاالزوجةوكذلك،إرادتهاضد

ورفضه،الطلاقفىالطرفينأحدرغبإذاالمحكمةأمامالحضورالزوجينعلى

يقدمأنالطلاقفىيرغبالذىالطرفعلىيجبالحألةهذهوفى،الآخرالطرف

علىالزوجتجبرأنعليهاكانبينهماتوفقأنالمحكمةعجزتفإذا،لذلكسببا

.الطلاقوثيقةقبولعلىالزوجةأو،زوجتهتطليق

كانفإن،المسكنعنالزوجانينفصلالطلاقبعد:الطلاقعلىيترتبما

كانفإذا،تركهالآخرالطرفعلىيجب،بالإيجارأوبالملكيةسواءلأحدهماملكا

ظلمهذا-وفى.تعوضهاأنوللمحكمةتركهعلىالزوجةتجبربينهمامشتركا

نأحقهامنولكن،نفقةتأخذأنحقهامنليسوكذلك-اليهوديةللمرأةجارف

إليهاأشرتالتىالحالاتفى،)2(الزواجعقدفىعليهاالمنصوصحقوقهاتأخذ

سابقا.

)اليهودعندلحضانةواوالرضاعةالعدةأحكام

عندهم،للتشريمالأساسىالمصدرهىالتىالقديمالعهدلنصوصالمتتبعإن

عنحديثىسيكونولذا،والحضانةوالرضاعةالعدةأحكأميبيننصافيهايجدلا

:الشأنهذافىلهمأحبارهمسرعهماعلىمقصوراالأحكامهذه

علىالعقديجوزلاإنه:شمعونبنحاىمسعوديقول:العدةأحكام:أولأ

يومفيهايحسبلا،يوفاتسعينالشرعيةعدتهاانقضاءقبلالأرملةأوالمطلقة

لملوحتىحوالالأجميعفىالمدةمنولابد،العقديومولا،الوفاةأوالطلاق

مسجوناأو،غائباأومريضاأومجبوباأوعنيناالرجلكانأو-التقديسغيريكن

حتى،عنهبمعزلأوزوجهامعمقيمة،عجوزاأوعاقراأوصغيرةالزوجةكانتأو

.156،164،402،213،214،217مادة:أشمعونبنحأى."م1()

.035،351مأدة"سمعونبنحاى.أم)2(

بزوجته.الزو!يدخلملأى،

لم!!ص؟
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عليهاالعقديجوزفلاحاملاالأرملةأوالمطلقةكانتإذاأما،عليهايدخللمولو

الصغيرماتوإذا،السنتينيكملحتىتربصتصغيرمعهاكانوإذا،الوضعقبل

.")1(العدةزالت

الرضاعة:أحكام:ثانيا

أنهاإلا،الرضاعةالطفلحقوقمنأنإلىتشيراليهوديةالشريعةأنمنبالرغم

الحالةهذهوفى،غيرهاثدىقبولالطفلرفضإذاإلا،طفلهابإرضاعالأمتلزملا

مقابلفىأجراالمطلقةالأميمنحأنالأبعلىوجبوبالتالى،إرضاعهعليهايجب

ترفضأنرضيعولها"للمطلقةشمعونابنيقول،للطفلوالحضأنةالرضاعةتلك

يقبللمهوإذاالرضيعإرضاعترفضأنللائموليس،أجراعليهتطلبأو،إرضاعه

."الرضيعنفقةعنيغنىلاالرضاعةعلىوالأجر،غيرهاثدى

الحضانة:أحكام:ثالثا

سنينستيكملحتىالولدبحضانةالحقالأمأعطتاليهوديةالشريعةإن

فليسالحضانةمدةبعدأمهمعيقيمأنالولدرغبوإذا،تتزوجحتىوبالبنت

ماتإذاإخوتهامعأوأبيهامعتقيمأنشاءتإذاالبنتأنكما،بالقوةأخذهبيهلأ

رأتإذاإلاالأبأمإلىالحضانةفتنتقلالأمتوفيتوإذا....مانعفلاالأب

فهىالحضانةنفقةأما،...الأمأمإلىالحضانةفتنتقلذلكغيرالشرعيةالسلطة

.)2(الناسبينومنزلتهميسرتهبقدرالأبعلى

.94،05،376،377،937،038مادةالابقالمرجع1()

;r)بتصرف193:041مأدة:السأبهقالمرجع.
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-23،ه/لي!ءلأ-!طلميص"!3-----الئمميرائيةاجم!إلفصلش--!--!ه!ثيما."؟كل،؟،

نفهيد،

الرابطةوأن،مقدسسرالزواجأنعلىالنصرانيةالطوائفجميعاتفقتلقد

المسيحعلاقةكأبدية،حياتهماحالانحلالهايجوزلا،الزوجينبينأبديةالزوجية

منعاالطلاقمنعإلىالكاثوليككطائفةمنهمالطوائفبعضذهبتلذا،بالكنيسة

طائفةأما،الزناعلهحالةفىبجوازهالبروتستانتطائفةذهبتحينفى،بائا

الصفحاتفىسنبينهماوهذاكثيرةأخرىلأسبابأباحتهفقدالأرثوذكس

التالية:

أمرين:منمكونالنصرانيةفىالطلاقعنوحديثى

الجديد.العهدفىالطلاق:أولا

.الطلاقمنالنصرانيةالطوائفموقف:ثانيا

لجلىيلىاال!هلىفىالطلاق4أولا

يقولتعليماللمسيحينسبمرقسإنجيلأنلىتبيئالجديدللعهدقراءتىبعد

بأخرىوتزوجامرأتهطلق)من:بهوالإيقاعاستدراجهحاولواالذينللفريسيينفيه

.تزنى()1(باخروتزوجتزوجهاامرأةطلقتوإن،عليهايزنى

موضعينفىالتكرارمعمغايرةبصيغةمتىإنجيلفىالقولهذاوردولقد

وأما،طلاقكتابفليعطهاامرأتهطلقمن)وقيلالجبلموعظةفىالأولمختلفين

فإنهمطلقةيتزوجومن،تزنىيجعلهاالزنالعلةإلاامرأتهطلقمنإنلكمفأقولأنا

0)2(/
يزلى،

منإنلكم)وأقول:قالحيثالفريسيينمنالإستدراجموضعفىوالثانى

.يزنى()3(بمطلقةيتزوجوالذىيزنىبأخرىوتزوجالزنابسببإلاامرأتهطلق

.11،12فقرةا0صح-مرقىانجيل1()

.31،32فقرة5صح-مئىإنجيل)2(

.9ف91صح-ثتى)يخل)3(
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وليسالزوجةارتكابحالةهىواحدةحالةفىبهمسموخاالطلاقنجدفهنا

متى-)نجيلمن،3،32افالخامسالإصحاحفىجاءكماالزنأجريمةالزوج

9ف91رقمالإصحاحفىمغايرةبصيغةالقولهذاجاءثمسابفا-ذكرتكما

ذلكواستبدلتزنىيجعلهاالزنالعلةإلاامرأتهالرجلطلاقأنعنسكتحيث

إلاامرأتهطلقمن)إن:فقالبأخرىويتزوجامرأتهيطلقالذىالزوجعنبالحديث

معلوقااتفقوقد،يزنى(بمطلقةيتزوجوالذىيزنىبأخرىوتزوجالزنابسبب

من)كلأنفىمرقسمعاتفققدفهوأسيأءفىوخالفهماأسياءفىومتىمرقس

منبمطلقةيتزوجمنكلأنفىمتىمعواتفقيزنى(بأخرىويتزوجامرأتهيطلق

.هذامنشيئايذكرلمالذىلمرقسخلافا،يزنى()1(رجل

الزانيهالزوجةحالةيجعلالمأنهمافىمتىكلاهمأوخالفامرقسمعواتفق

تماما.الطلاقأبطلافلقد،الطلاقفىالحقلزوجهايعطىاستثناء

لذاكثيراتعنيهلاأنهايرىقدالتىالتفاصيلمنكثيراالقراءنجنبوحتى

بينهما.مقارناالطلاقبشأنالأناجيلفىوردلماملخصبإعطاءأكتفى

مختلففيهاتوضعجداولعملتتطلبالموضوعلهذاالتفصيليةالدراسةوإن

تراجمهاوفىالختلفةصورهافىولوقا،ومتى،مرقسأنأجيلفىالواردةالنصوص

فيها:المسيحيةعلمأءأقوالالإعتبارفىاخذينمعاتقارنثم،والحديثةالقديمة

مرقس:إنجيلفىفجأء

وتزوجتزوجهاامرأةطلقتوإن،عليهايزنىبأخرىوتزوجامرأتهطلق)من

المسيحبموجبهاقالتمأمابصححهامشهودأخرىقراءةهناكوتوجد.تزنى()2(بآخر

.زنت(فقدباخروتزوجتزوجهاامرأةتركت)إنزعمهمحسب

فىمرقسذكرهاالتىهيرودياإلى(المسيح)منإسارةهذافىبيركترأىوقد

انتياسمعتعيشلكىزوجهاتركتقدكانتوالتىالسادسالإصحاح

.()3()أخيه

فليعطهاامرأتهطلقمن)وقيلالخامسالإصحاحفىحددفقدمتىإنجيلأما

تزنى،يجعلهاالزنالعلةإلاامرأتهطلقمنإنلكمفأقولأناوأما،طلاقكتاب

.فا،61صح:لوتاإنجيل(1)

.11،12الفقرة،01صج:مرمىانجيل)2(

.ف17الادسالإصحاح،مرم!انجيل)3(

آ!م،سسك!
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المشرقدارمنشوراتترجمةحسبمتىويقول،يزنى()1(فإنهمطلقةتزوجومن

للزنا،عرضهاالفحشاءحالةفىإلاامرأتهطلقمنلكمفأقولأنا)أما)كاثوليك(

للزنى.عرضهامنبدلازنى(فقدمطلقةيتزوجومن

فىالأمرلهذااستثناءيذكرلمإنه:متىلإنجيلتفسيرهفىفنتونجونويقول

هنافقظمتىفىوإنما،18ت،16صمحلوقاوفى،11،12ف01صحمرقس

إذاماالواضجمنوليس،الفحشاءحالةفىبالإستثناءسمج9ف91صحوفى

)وهذاالزواجبعدزناأوبعد(فيما)واكتثفالزواجقبلزناتعنىالفحشاءكانت

فىجاءمافلنلاحظ)متى(أوردهاالتىالإستثناءلعبارةوبالنسبة،احتمالا(أكثر

سلطةعنالسماء(فىمربوطايكونالأرضعلىتربطونهما)كل،18ف18صح

ويبدو،الاستثناءاتوعملالقوانينتكيفسلطةأى،للرسلالمعطاةوالحلالربط

الأولىالكنيسةاستخدامعلىمثالايعتبرمعينةحالاتفىبالطلاقالسماحأن

12ف،7صحكورنثوسلأهلالأولىالرسالةفىجاءماولنلاحظالسلطةلتلك

بصراحةيفرقأنهكما،الزواجمسائلفىارائهبول!يعطىحيث،25تالى

نإالربلاأنالهمفأقولالباقون)وأما:يقولفهوالربأمروبين،رأيهبينووضوح

العذارىوأما،يتركهافلامعهتسكنأنترتضىوهىمؤمنةغيرامرأةلهأخكان

فقراتفىالتمييزأنعلىرأئا(أعطىلكنى،فيهنالربمنأمرعندىفلي!س

تشريموبينللربالأصلىالأمربين،91ف91صح،32ف5صحهذهمتى

.الغموضغلفهفقدالكنيسة

:الطلاقموضوعحولالفريسيينمماحكةفىمتىيقولوكذلك

لكلامرأتهيطلقأنللرجليحلهل:لهقائلينليجربوهالفريسيونإليه)وجاء

إلىوأنثىذكراخلقهماالبدءمنخلقالذىأنقرأتمأما:لهموقالفأجابسبب؟

:قالأن

بمطلقةيتزوجوالذى،يزنىبأخرىوتزوجالزنابسببإلاامرأتهطلقمنإن

)والذى:لقولالذىالمسمحتعاليمتسقطفانهاالأخرىالتراحملقيةأما،)2(..
-ء..يرلى

مثل:الحديثةالعربيةالتراجممنحذفتقدالعبارةفهذهيزنى(بمطلقةيتزوج

الأوسطالث!رقفىالمقدسالكتأبدارترجمةحب،31،32الفقرة،5صح،مىإنجيل)1(

.(نت)البروتتا

.3:01الفقرةمن،91صح،متىإنجيل)2(

http://kotob.has.it



ببيروتالكاثوليكيةالمطبعةمنشوراتوترجمة،المشرقدارمتوراتترجمة

حذفتكذلك،وأورشليم،المسكونيةسيجودلوى،الفرنسيةالتراجممنوحذفت

الجديدوالعهدالمراجعةالقيأسيةمثلالحديثةالإنجليزيةالتراجممنالعبارةتلك

.)1(اليوموإنجليزية،الأصلى

إنجيلمن1(35-فا-9)ص!الفقرةهذهعلىتعليقةفىفنتونجونيقول

بعدهاوما'(فاه)صىمرقسفىالمذكورةالأحداثترتيبمتىأعادالقد:متى

،فأجأبوه،موسىبهأمرعماالفريسيينسألقدايخ!صالمسيحأننجدمرقسففى

البدءمنذكذلكيكنولم،قلوبهمقسوةبسبببهأمرذلكإن:المسيحقالوعندئذ

بترك""التكوينسفرفىماإلىالإسأرةتردبحيثهذاترتيبيعيد"متى"لكن

السماح)عنالتثنيةسفرفىماإلىالإسارةقبل)2(بامرأتهويلتصقوأمهأباهالرجل

ذكرهلما)خلافاموسىبهأمرعماالفريسيينيسأللاالمسيحفإنوبذلكبألطلاق(

ذكرهماحذفكماالزنا(بسببو)إلاسبب(الكلأضافمتىأنمنمرقس

سخصيةبصفةقيلتقد(الطلاقمنععناللمسيحالأخيرةالأقوألأنمنمرقس

بتطليقالمرأةقيامإمكانيةيوقعالذىالقولحذفأنهكما،البيتفىللتلاميذ

صحفىوذكره،الزنا"بسببإلا9هنا"،متىذكرهالذىللإستثناءوبالنسبة،زوجها

الجديد،العهدأسفارفىاخرموضعأىفىيوجدلاالإستثناءهذافإن،32ف5

ال!مىالمسيحبهاينطقلمالكلماتهذهأنعلىمتفقونالمفسرينمعظمفإنولذا

.)3(القوانينإصدارفىالسلطةلهاالتىالكنيسةبواسطةبعدفيماأضيفتلكنها

الزنابسببإلاامرأتهطلقمن)إن:المسيحقالأنبعدأنهالملاحظومنهذا

نإتلاميذهلهقاليزنى(بأخرىيتزوجوالذى،يزنىبأخرىوتزوجالفحث!اء""أو

أدركانذاك،ا.ف91صحمتى.يتزوجأنيوافقفلاالمرأةمعالرجلأمرهكذاكان

ألغىالمسيحأنالكاثوليكيةالمطبعةمتنوراتترجمةحاسيةحسبالتلاميذ

تاما.إلغاءالطلاق

.124ص،عبدالوهأبأحمد،أالمراة"مكانة1()

.24ف2صحالتكوينسفر)2(

(3 Revised standard, version, the original new testament today' senglish)
311..version.P
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فيهيستصعبونالذينتلاميذهتعليقعلىعقبالمسيحأنأيضايلاحظكما

،(الكلامهذايقبلونالجميعالضعى:ردهفكانوالزواجالطلاقحولالمسيحتعليم

قتلعلىحض!منيعنيهوماالخصيانأمرذكرأنبعدثم،Iاف)9صحمتى

التناسلىالجهازأعضاءبإتلافوإنما،فقطوالمقاومةبالصبرليس،الجنسيةالرغبة

.12ف،هـ91متى(فليقبليقبلأناشطاع)من:قائلاأردففقدوتعطيلها

التىالصورةهذهعلىيتركهفهلالمسيحقصدهتعليفاأوتشريغاهذاكانفإذا

ملزمة؟صورةفىيضعهأم،قبولهالناساستطاعةبتفاوتتعترف

تركبداهةيعنى(فليقبليقبلأناستطاع)من:قائلاالمسيحبهعقبماوإن

استحساناتالمتعلقةهذهفتعاليمه،الناساستطاعةحسبتلكبتعاليمهالتقيد

،إنجيلهم)1(بهينطقماهذا..والاستطاعةالطاقةحسبتنفذوإنما،إلزافاوليست

للمالمحبونوهمكلههذايسمعونأيضاالفريسيونكان:لوقاإنجيلفىوجاء

السماءزوال...الناسقدامأنفسكمتبررونالذينأنتم:لهمفقال،بهفاستهزأوا

ويتزوجامرأتهيطلقمنكلالنأموسمنواحدةنقطةتسقطأنمنأيسروالأرض

.يزنى)2(رجلمنبمطلقةيتزوجمنوكل،يزنىبأخرى

"نقطة"ترجمتالتىالكلمة)إن:لوقالإنجيلتفسيرهفىكيروجورجيقول

وحين،أدناهأوالكتابحرفأعلىفىزخرفئاذيلأأودقيفاخطأحقيقةتعنى

كلأنيعنىهذافإن،الناموسلحروفالزخرفىالذيلإلغاءيمكنلاإنهيقال

ساريةتبقى،العبريهوزخارفهدقائقهبكل،حرقاوحرفا،كلمةكلمةالناموس

علىتصورهنستطيعلالكننا،حبرأىيقولهانيمكنهذاإن،الأبدإلىالمفعول

تتضمنالقوللهذاالتاليةالعبارةأنإذ،الواقعضوءفىوخاصة،المسيحشفتى

.بالطلاقخاصاموسىناموسفىتغييرا

علىيساعد12"إلى1فالعالضرالإصحاحفى"مرقسذكرهماقإنهذاوعلى

العليا،الأخلاقيةالمعاييرإلىيشيركانلكنهيشرعيكنلمال!صالمسمحأنإدراك

وقدرته.الملكوتبنعمةيعيشونالذينأولئكمقدورفىتصبحالتى

.بتصرف،431،441ص،عبدالوهاباحمد،الأنبياءأناءإتعدد(1)

(Y)4فقرةمنعرالسادسالإصحاحوقالإنجيل(:A(.

G..3)-091.918الأنبياء"ناء"تمددعننقلأ Gaird; saint luke .P)P
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ياقلوبكمقساوةبسبببالطلاقسمحانج!صموسىإناف!سالمسيحقاللقد

الطلاقيحمىأنويجب،الزيجاتتنحلالقلبقساوةتكونفحيعما:فريسيين

منالثعقاءيوجدحيثالملكوتفىفقظهناك،ولكن..أكبرشرمنالمجتمع

.)1(للتطليققابلاالأعلىالمثليصبح،القلبقساوة

بمعالجةنبدأ..ببعضومقارنتهاالطلاقعنناجيلالأفىجاءماذكروبعد

القديمةالتراجمعلىتعديلاتمنأدخلتهوماالحديثةالتراجمبمراجعةالموضوعهذا

الآتى:فنلاحظ

والذى،9فعثحرالتاسعالإصحاحفى""متىمنالثانىالشطرإسقاطتمفقد

صحمتىمنأيضاالمولهذايسقطوبذلك"يزنىبمطلقةيتزوجإوالذى:يقول

زوجها،امرأةطلقت"إن:بقولهمرقسوانفرد،افه26صحلوقاومن،32ف5

فيهأعاشكالتىإسرائيليةبيئهفىلهمكانلاالقولوهذاتزنى"باخروتزوجت

الشعبتربىالتىالإسرائيليةوالمفاهيمالناموسيسودحيث،وتلاميذهالمسعح

حقوقمنحقالطلاقأنعلىأساسئاوتقوم،واجتماعياعقائدياعليهااليهودى

الزوجة.حقوقمنوليس،الزوج

،الرهبانبصحتهاشهدالتىالقراءةتلكهوهذامرقسقولفىوالصحيح

يعدلولهذا،زنت"(فقد"أوتزنىباخروتزوجتزوجهاامرأةتركت)إن:وتقول

فىللمسيحنسبهوالذى،32ف،هالإصحاحفىمتىقولمنالأولالشطر

حالةفىإلاامرأتهطلق)منالحديثةالتراجمحسبليكونالجبلموعظة

فىمرغوبغيرالمطلقةأنإذأيضاواضحوهذاللزنايدفعها":"أوعرضها،الفحثماء

جنبإلىجنباتضعهاموسىسريعةأنلدرجةالإسرائيليةالتقاليدحسبزواجها

سفرفىجاءكمامنهنيتزوجأنالكاهنعلىيحظراللاتىوالزانيةالمدنسةمع

.)2((اللاويين

وبالنسبة،الزنافىللسقو!بذلكفتتعرضزواجبلاتبقىقدالمطلقةفإنولهذا

فيهشكفقدالزنا":"أوالفحشاء(حالةفى)إلا:بقوله"متى"ذكرهالذىللإستثناء

بعد.فيما)3(الكنيسةاباءعملمنإضأفةولكنهالمسيحأقوالمنليسبأعتبارهالعلماء

.918،091صلوقأالقدي!-كيردجورج1()

.7فقرة-21صح-اللاويينسفر)2(

.بتصرف137:931ص،عبدالوهأبأحمد،نبياء!الأناء!تعدد)3(
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،الطلاقموضوعحولالمسيحمعالفريسيينمماحكةفىمرقسفىجاءماوأما

ذكراالإنسانخلقعن،)1(التكوينسفرفىجاءبماعليهمردهفىاستشهدأنه

يتركهذاأجلمناللهخلقهماوأنثىذكراالخليقةبدءمن:فقالالبدءمنذوأنثى

اثنين،بعدليساإذا،واحداجسداالإثنانويكونبامرأتهويلتصقوأمهأباهالرجل

.)2(إنسانيفرقهلااللهجمعهفالذى،واحدجسدبل

الآتى:إلىالإسارةتجدوهنا

:المشرقدارعنالصادرةللكاثوليكالحديثهالعربيةالتراجمفىتعدلت)أ(

.(امرأتهإويلزملتكون،(بامرأته)ويلتصقعبارة

بامرأته()ويلتصقالعبارةهذهالأصلىمرقسإنجيلكاتبيستخدملم)ب(

بعد،فيماأضيفتولكنها،ف7العاسرالإصحاحفىجاءتالتى(امرأته)يلزمأو

الكاثوليكيةالمطبعةمنشوراتترجمةمئلالحديثةالتراجمحذفتهاولذلك

علمأءأجمعوقدفقط(وأمهأباهالرجليتركالذلكهكذاتقرأفأصبحت

واضحاصريخانقضايعتبرللطلاقمنعمنللمسيحينسبماأنعلىالنصرانية

.(الناموسنقضلأجئت)ماأعلنهأنسبقلماخلافاوذلك،للناموس

.(الناموسمنواحدةنقطةتسقطأنمنأيسروالأرضالسماء)زوال:قولهأو

فىلوقافىجاءماعلىتعليقهافىالمسكونيةالفرنسيةالترجمةتقولولهذا

أكثرمنواحدايعتبرالتقليدىللطلاقالتحريمهذا)إن:18فقرةا6الإصحاح

.(موسىلناموسصريحانقفئاالمسيحتقاليد

العهدفىالمذكورةوالزواجالطلاقلنصوصحدثومارأيناهالذىهذابعد

فىالمسيحمقالحقيقةمنالتأكديمكنيلاأنهنجد،الختلفةبتراجمهاالجديد

إلا"أوالزنالعلةإلاامرأتهطلق)من:مثلاالمسيحقالهلوالزواجالطلاقموضوع

للزناعرضهاأو!للكاثوليكالمقدس"الكتابزانيةجعلها،الفحثماء"حالةفى

."(المسكونية"الفرنسيةللزنا"ويدفعها"الكاثوليكية"المطبعة

لكناحتمالاتأمامإذانحن،وكبيرواضحالثلاثالصيغهذهبينالفرقإن

.24فقرة-2صحالتكوينسفر()'

.6:9فقرة-اصح-مرضإنجيل)2(
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نإتقولوالبيئاتالعصورمختلففىالناسعليهاتعارفعامةفقهيةقاعدةهناك

بتحريماستدللمنحجةفلاولهذاالإستدلالبهسقط،الإحتمالإليهتسربما

التعاليمفىفالطلاقهذاوعلى،الجديدالعهدفىاف!صالمسيحبأقوالالطلاق

فىالطلاقتحريمعلىواحددليليوجدولاذلكفىغبارولاجائزالاولىالمسيحية

الجديد.العهد

الطلاقمقالنصرفيةالطوائفموقف4ثانيا

طوائفمنوأغلبهمنهاففريقالطلاقفىالثصرانيةالكنائسمواقفتتعدد

الخيانةحتىشأنهعظممهماسببلأىالتطليقولاالطلاقيجيزلاالكاثوليك

الخيانةحالةفىيبيحهمنهاوفريق،للطلاقمبررانظرهفىتعدلانفسهاالزوجية

الأسبابلهذهيبيحهاخروفريق،البروتستانتوهمالدينعنوالخروج،الزوجية

النحوعلىستكونالموضوعلهذادراستىفإنهذاوعلىالأرثوذكسوهموغيرها

التالى:

الكاثوليك.عندالطلاقا-

البروتستانت.عندالطلاق2-

الأرثوذكس.عندالطلاق3-

عندهم.الطلاقنظاممنالنصارىمفكرىموقف4-

الكاثوليك)عئدالطلاق4أولا

بألإنفصاليعرفمامحلهوأحلواباتامنعاالطلاقالكاثوليكمنعلقد

والفراشالسكنفىالزوجينبينالمشتركةالمعيشةتوقفيعنىوالذى،الجسمانى

الرابطةعلىالإبقأءمع،الأمورمختلفمنبحياتهمايتعلقماوسائروالمائدة

إلايصدرلاالحكموهذا،حكمبهصدرإذاإلايتقررلاالإنفصالوهذا.الزوجية

هى:الأسبابوهذه،لهسببهناككانإذا

الزوجين.أحدزناإذاا-

الاخر.الزوجينأحدهجرإذا2-

أوربى،كاثوليكيةغيربدعةإلىينتمىبأن:الزوجينأحدسلوكساءإذا3-

الحياةجعلإذاأو،شائئاأومجرفاسلوكاسلكأو،كاثوليكيةغيرتربيةالأولاد
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كان،الأسبابمنذلكشابهبماأو،القاسىتصرفهبسببجداصعبةالمشتركة

شرغا.الإنفصاليطلبأنالآخرللزوج

برتنزيلمنيكونأنيمكنلاأنهيتضحالإجراءهذاتجاهبسيطةوبنظرة

للآتى:وذلكوالواقعللعقللخالفتهالعالمين

الزوجينأحدتدفعفإنهاالجسمانىبالإنفصالقرارهاالكنيسةتصدرحينماا-

يبقلممنفصلةزوجيةبعلاقةمكبلهوطالماوالغوايةالرذيلةطريقإلىكلاهماأو

اسمها.إلامنها

الرباطاستمراريقررأنهحينفىالزوجينبينصلةكليقطعأنيعقلكيف2-

رأىماإذاالقرارهذامثلعلىيحصلالذىالزوجيفعلوماذابينهما؟الزوجى

هذا؟سلوكهاعنردعهايستطيعهلما؟مكانفىلهاصديقصحبةفىزوجته

يخليهالذىالجسمانىالإنفصالقرارعلىحاصلوهوعليهاولايةلهتكونوكيف

عينيهيغمضأنالزوجهذايستطيعكيفالوقتنفسوفى؟؟زوجتهمسئوليةمن

الإنفصال؟قراربحكمزوجتهتزاللاالتىالمستهترةهذهعن

يكون"ألا:مسيحىوهو-والطلاقالمسيحيةكتابصاحبقالهذاأجلمن

مواجهةمنوتهربنابالقديمتمسكناسوىيبررهمامالهماليسوتناقضتخبطهذا

.")1(الحقائق

الزوجةضبطتولوحتىالطلاقيمنعالكاثوليكىالمذهبأنيتضحوبهذا

فىجاءمايوولونأنهمكما،بالموتإلاعندهمالزواجينحلولا،بألزنامتلبسة

الجسمانى.بالإنفصالالزنالعلةالطلاقإباحةمنمتىإنجيل

البروتستانتهعندالطلاق4ثانيا

بأمرين:قيدتهولكن،الطلاقالبروتستانتيةالشريعةأباحتلقد

.الطلاقالآخروطلب،ذلكعليهوثبتالزوجينأحدزنىإذا:ولالأالأمر

النصرانية،الديانةغيرأخرىديانةالزوجينأحداعتنقإذا:الثانىالأمر

.الطلاقالآخرالزوجوطلب

.القاهرة-خيرقاصدمطبة،22ص،عودة.أ:للأصتاذ،والطلاقالميحية1()
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ا!رثوذكس4عندالطلاقاثالثا

الخروجأو،الزناعلةعلىتقصرهولم،الطلاقالأرثوذكسيةالشريعةأباحتلقد

هذهبينمن،ذلكغيرأسباباوذكرت،كئيرافيهتوسعتوإنما،الدينمن

يلى:ماسبق-ماإلىإضافة-الأسباب

جسيضاإيذاءإيذاءهاعتادأو،الآخرحياةعلىالزوجينأحداعتدىإذاا-

.)1(الطلاقيطلبأنعليهالمجنىللزوججاز،للخطرصحعهيعرض

جسيماإخلالانحوهبواجباتهأخلأوالآخرمعاشرةالزوجينأحدأساءإذا2-

بعضهما،عنبافتراقهماالأمروانتهى،بينهماالنفوراستحكامإلىأدىمما

.)2(متواليةسنواتثلاثالفرقةواستمرت

تعلمولامقرهيعلملابحيثمتتاليهسنواتخمسالزوجينأحدغابإذا3-

.)3(الطلاقطلبالآخرللزوججأزغيبتهبإثباتحكموصدروفأتهمنحياته

الحبسأوالسجنأوالشاقةالأشغالبعقوبةالزوجينأحدعلىحكمإذا4-

.)4(الطلاقطلبالاخرللزوجيسوغ،فأكثرسنواتسبعلمدة

ثلاثمدةذلكواستمرالجنسىوالعجزبالجنونالزوجينأحدأصيبإذا5-

.سنواتخمسوقيل،سنوات

،والجذام،كالبرص،للشفاءقابلغيرمعدبمرضالزوجينأحدأصيبإذا6-

به".الإصابةعلىسنواتثلاثمدةومضت

.)5(الرهبنةطريقالزوجينأحداختارإذا7-

،المقدسالمجمعأقرهاوالتىالطلاقفيهاأبيحالتىالحالاتبعضهىهذه

المسلمينلغيرالثخصيةالأحوالمحاكمأنإلاالأرثوذكسللائباطالملىوالمجلس

بمصرالابتدائيةقنا""محكمةفأمام،الإنجيللأحكاممخالفةوعدتها،تقرهالم

.5591صنةالأقباطمجموعةمن53مادة1()

.3891دنةالأقباطمجموعةمن57مادة)2(

.5591سنةمجموعةمن05ومادة،8391سنةمجموعةمن52مأدة)2(

.5591سنةمجموعةمن51مأدة)4(

.3891سنةمجموعةبن52مأدة)5(

8719فىصدروالذى7،8رقمالبابوىللقرارتنفيذاوذلك! 1/ I / Iالأمربأنالعلممعالثاكسنودةالبابامنا

الزنأ،لعلةبألنطليقوالأخذ،الكاثوليكعندبتاتاالتطليقفكرةرفضعلىالحاضرالوقتفىاستقرقد

والبروتستانت.الأرثوذك!عندالدينمنوالخروج
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،الأولادمعهاوأخذت،سنواتسبعمنذتركتهنهالأ؟زوجتهتطلقأنزوجطلب

قدالكراهيةلأن؟معهاالحياةمنجدوىلاوبالتالى،عليهواعتدت،وأهانته

معاجتهادلا9هوالمحكمةحكمفكانمسيحىالزوجلأنولكن-بهمااستبدت

الأحكاموهذه،الزنالعلةإلاطلاقلاأنهتفيدالجديدالعهدوأحكام،صريحنص

.")1(والقدمالبلىيصيبهافلاالعصورلختلفوضعت

ولم،نفقةبدونيتركهازوجهالأنالطلاقزوجةطلبتنفسهاالمحكمةوأمام

تخشىوهى،ظاهرةأموالأمامهاليسإذ،عليهالنفقةحكمتنفيذمنتتمكن

لااللهجمعهمابأنيقضىفلأأ9صحمتىإنجيلأنالمحكمهحكمفكان،الزنا

.)2(الحالةهذهفىبالطلا!الحكميجوزفلاوعليه،إنسانيفرقه

بدينيدينونأناسبهاالتىالدولجميعفىبلفقطمصرفىهذاوليس

سنةفىفرنسيسإدواردتقدمفقد:بريطانيامنمثالالذلكوسأضربالنصارى

وجاء،ذلكفىزوجتهوأيدته،الطلاقطالئاالبريطانيةالحاكمإحدىإلى7291

أنهمامعسنواتعشرمنذالحديثيتبادلالمأنهماللمحكمةمذكراتهمافى

.ذلك"منأكثرالصبريتحملانلا"إنهما:قالاثمواحدمسكنفىيعيشان

أسبابضمنليسالسببهذالأن؟بالطلاقالحكمرفضتالمحكمةولكن

أصدرتلقد:بقولهاانذاكالحكمهذاعلىالبريطانيةالصحفعلقتوقدالطلاق

تفعلهماتفعلأنفرنسضسزوجةعلىوكان،الموبدبالشقاءحكماالمحكمة

أحدإلىشابةامرأةزوجهايصطحبأنوهو،الطلاقيطلبنممنالإنجليزيات

الزوجةوتطلب،الليلمنعليهايتفقساعةفىملابسهمايخلعانثمالفنادق

فيحرراالنومغرقةإلىرجالهامناثنانليدخلالخصوصيينالخبرينوكالات

ولكن،الطلاقطلبحقعلىكدليلالمحكمةإلىليقدم،الزوجيةبالخيانةمحضرا

.")3(الحياةمدىبالشقاءعليهاحكمالأسلوبهذاالزوجةلرفض

منفيهاصدروما..المحاكمأمأمالمسيحيينالمتزوجينحالات!بعضهىهذه

وتحدث،تحدثماكنيرابل،خياليةحالاتليستالحالاتهذهكاذ!ولماأحكام

.03/5/5691المصريةخبارالأ(1)

.ام1/3/569المصريةالأهرام)2(

،البهنساوىسالم-كويت-العلمدار-0041شةطا،العلماء"وضعفالنسأءعجزبنالأصرةقوانين9)3(

.تصرفبعدهاوما16.ص
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المتعذرمنأنهالغربيونرأىلذلك،النصرانيةأعتنقمنحياةفىونظائرلهاأسباه

الجديدالعهدتعاليمعلىيسيرواأنالإنسانطبيعةمنطبيعتهمدامتماعليهم

فىالزواجعقدةحللهميبيحماالمدنيةالقوانينمنفاستحدثواالطلاقشئونفى

إيطالياففى،العمليةحياتهمفىالقوانينهذهعلىوساروأ،إليهاوماالحالاتهذه

قانونام079سنةديسمبرأولفىفيهاصدرقدوالبابويةالكاثوليكيةمعقل

راحالقانونهذاعلىبالمواققهالتصويتنتيجةإعلانإثروعلى،الطلاقبإباحة

المجلسمبنىخارجاحتشدواالذينأنصارهمكانبينما،يرقصونلهالمويدونالنواب

.بصدورهابتهاجاالناريةالسهاميطلقونالنيابى

الطلاقبطلبسيتقدمونوالإيطالياتالإيطاليينمنمليوننحوأنالخبراءويقر

.)1(القانونعلىالإيطالىالرئيستوقيعبمجرد

بعضفىالختلفةالتهنئةبطاقاتصناعةظهرتالإيطالىالرئيصموافقةوفور

علاقاتهمأنهواالذينللأشخاصمخصصةبطاقات،الغربسةالدولأسواق

البطاقاتبعضحوتفقد،بذلكتهنثتهميودونالذينوللأسخاص،الزوجية

حظاصنعتمماأجملوماحريتكمعلىونحسدكملطلاقكمتهانينا:مثلعبارات

إلخ...سعيذا

خاصةوهى()انقسامبكلمةمزدوجةبطأقاتأيضاالأسواقفىأنكما

علىهأتفهورقموعنوانهاسمهالمطلقالزوجيكتببحيث،المطلقينبالأزواج

هىالأمريكيةوالسوق،الأخرىالجهةعلىذلككلالمطلقةالزوجةوتكتب،جهة

زادإذالأخرىالأسواقمنأكثرالطلاقبطاقاتتصريفحاليافيهايجرىالتى

تسبقالتى)أى)2(الماضيةالعشرةالأعوامخلال33%إلىوارتفعالطلاقمعدل

.(القرنهذامنالسبعينيات

،بالطلاقلهمبالسماحالمحكمةقرارينتظرونشخصألفمائتااليونانوفى

مبنىأمامعنيفةمظاهراتفقامت،القرارهذاتعارضاليونانيةالكنيسةولكن

.)3(الطلاقبإباحةيطالبون،روماباباوالعشرينالخاصىالبابا

.2/2/10791خباروالأالأهرام)?(

،233،234ص،عبدالوهابعلى-دكتوراهرسالةوأيضا،6هص681رقمالعددالعربىالأسبوعمجلة)2(

.022سأبقمرجع-مثورةكيرالدينأصولبتصرف

(y( r122ص،الحصينأحمد،!الإسلامفىومكانتهاالمرأة.
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فىالسليمةالفطرةإلىتعودالكنسىالتزمتقلاعمنقلعةاخرإنجلعراوفى

فىالصادرعددهافى"ميستيكونوا!ألامجلةنشرتفقد،الناسحياة

الطلاقبتيسيرونساثرجالاالإنجليزىالمجتمعمطالبعنموضوعا،91/5/8791

لمالإنجليزىالبرلمانأنإلابقيودتقييدهوعدمالزنأعلةلغيروإباحته،فيهوالتوسعة

بوابةفىبالسلاسلأنفسهنبربطالنساءمنمجموعةفقامتذلكعلىيوافق

.)1(الطلاققانونفىالنظرإعادةعلىالموافقةعلىالبرلمانأعضاءلحثالبرلمان

أنفظهرالطلاقإباحةحولللرأىاستطلاعاتتمتأنحدثالأرجنتينوفى

الكنيسةتعارضهالذىالطلاقإباحةعلىيوافقالأرجنتينىالتنمعبثلثى

.)2(بشدةالكاثوليكية

البشرىالدينىالتث!ريمعلىتمردالمسيحىالغربأنلنايؤكد-انفاذكرناهوما

هموحدهمفالمسيحيونالطلاقلهأباحمدنىبتشريمواستبدلهالطلاقحرمالذى

الطلاقوفىالعمومعلىالشخصيةالأحوالفىيستحدثواأنإلىاضطرواالذين

قدأنفسهمهملأنهم؟دينهمتعاليمعنتختلفمدنيةعقوانينالخصوعلى

يستطعولمالعمليةالحياةفىعليهاالسيريتعذرالصددهذافىتعاليمهأنوجدوا

المنطقوجهفىالوقوفإلىولا،التيارهذاصدإلىسبيلاالمسيحىالدينرجال

منيظهروابأنواكتفوا،أعنتهافىتجرىالأمورفتركواالحياةوضروراتوالعقل

وحينما،عظيمأوأميرأوبملكالأمريتعلقحينماالحوادثمسرحعلىلآخرحين

منشىءعلىولسبقوا،وجودهمليثبعوالظهورهممواتيةالسياسيةالظروفتكون

نأأرادالذىالثامنإدواردإنجلتراملكموضوعفىحدثكما،الدينىسلطانهم

فيماوندسورودوقة،سابقاسمسوناليدىقلبهعليهملكتمطلقةمنيتزوج

سبيلفىوالوقوت،الملكهذالاحراجمواتيةالسياسيةالظروفوكانتبعد(

بينفخير،يزنىمطلقةيتزوجمنوبأن،بأناجيلهامهددةالكنيسةفظهرت،رغباته

وقلبه،عقلهحكمعلىينزلأنأو،بالعرشويحتفظ،القواعدلهذهيمتثلأن

.التاجعلىوالقلبالعقيدةعلىالعقلفاثر،الملكعنويتنازل

7/7.4/رامالأه(1) M.ا

(Y)791الأهرام 1n /7/ I،للكتابالعاهةالمصريةالهيئة،الحيدعثمان،،الزوجيةوالحياة"الاصلامعننقلا

.7حا،8791سنة

/
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نأ،والشعبالكنيسةولدى،والعامالخاصلدىمعروفاكانأنهالغريبومن

تطلقأنقبلزوجهاعصمةفىتزاللاوهى،هذهخليلتهيعاشركانالملكهذا

فىبذلكبنفسهاهىاعترفتوقد،قصرهفىخاصجناحلهاوكان،منه

.)1(المصريةالصحفإحدىفىأخيراترجمتهانشرتالتىمذكراتها

ذلك؟علىبالإحتجاجالكنيسةرجالمنولاالشعبمنصوتيرتفعولم

رغبته،أبدىحينماولكن،الهيناتالهناتمنعرفهمفىتعدالأمورهذهلأن

معاسرةويعاسرها،يتزوجهاأنفىولالأزوجهامنالطلاقإجراءاتتمتأنبعد

وجههفىقامتلخليلتهالخليلمعاشرةلا،لزوجتهالزوجمعاشرة،مشروعة

المسيحى.الدينرجالوجههفىوقامالكنيسة

نأأرادتققد،الإنجليزملكةأختمرجريتللأميرةأخيراذلكمثلحدثوقد

فىالكنيسةقيامةفقامت،تاونسد()الكابتنوأحبهاأحبتهضابطمنتتزوج

يتزوجمنأنالكنيسةوقاعدة،قبلمنلهزوجةطلققدالضابطهذالأن؟وجهها

نفسها.والكنسيةالمدنيةالأوضاعوفقتمقدكانهذاطلاقهأنمعيزنىمطلقا

عظيمأوأميرأوبملكمتعلقاالأمريكونحينماإلاالكنيسةرجاليظهرلاوهكذا

قدإيدت"أنتونى!سيدالأسبقإنجلتراوزراءرثيىأنمنأيضاذلكعلىأدلولا

يرتفعولم،غيرهاتزوجثمأمريكاإلىلهاعشيقمعهربتالتىVJلىأزوجتهطلق

لأن؟الدولةفىمنصبأكبرتوليهعلىولا،عليهبالإعتراضالكنيسةمنصوت

.الصوتهذالارتفاعمواتيةغيرحينئذكانتالسياسيةالطروف

ملاءمتهعدملهمتبينلماأنفسهمالمسيحيونأهملهالذىالمسيحىالنظامهوهذا

الإسلامى،نظامنانتركوأنعليهنسيرأننحنيريدونناولكنهمالواقعيةللحياة

لاوهمبناتنامنوالمتفرنجاتأبنائنامنالمتفرنجونهذاهرائهمفىيتابعهموللأسف

القويمة،تعاليمهوتشويهللإسلامالكيدإلابذلكيقصدونلاالفرنجةأنيدرون

الأمفىوالإنحلالالفوضىواساعة،معتنقيهنفوسقىمنزلتهوتوهين

.)2(الإسلامية

11.صالإصلامأفى"المرأةراجع،ام569عاماليوموأخبارالأخبارجريدةفىالمذكراتهذهترجمةلرت1()

وافى.على

وافى،على.د،،الإسلامفىالإنانو)حقوق،11،211.ص،وافىعلى.د،"الاسلامفىالمراة5)2(

النيل.دار،29ص

ث!!7لأ
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عندهمهالطلاقنطاممقالنصارىمفكىموقف4رابغا

فذهبوا،عندهمالطلاقنظامالمعاصرينالنصارىمفكرىمنكثيررفضلقد

فلاسفهكبارمنوهو""بنتامالإنجليزىالعلامة:هؤلاءومن،ورفضه،نقدهإلى

."التشريم"أصولكتابهفىفجاء،النصارى

لأحوالوالأوفقلحاجتهوالملائم،بالإنسانالأليقهوبدىالأالزواجإنحقا

عنهتنفصلألاالرجلعلىالمرأةاسترطتإنولكن،بالأخذوالأولى،الأسرة

لامنكراأمراذلكلكانالحبمكانالشديدةالكراهيةقلوبهمافىحلتلوحتى

القانونإذ،المرأةتطلبهأنبدونموجودالشرطهذاأنعلى،الناسمنأحديسيغه

)أنتما:لهماويقول،التعاقدحالالعأقدينبينفيتدخلبهيحكمالكنسى

ولن،بابهغلقسيحكمسجناتدخلانأنكمافلتعلما،سعيدينلتكوناتقترنان

.والبغضاء(العداوةبسلاحتقأتلتماوإنبخروجكماأسمح

هووحدهالموتكان"ولو:بقولهالوضعهذاعلىالإنجليزىالفيلسوفويعلق

."مذاهبهواتسعتالقتلصنوفلتنوعتشأنههذازواجمنالخلص

فاسدالنصرانيةفىالطلاقنظامأنيرىالذىالفيلسوفهذارأىذكربعد

علماءمنومفكرعالمرأىنذكر،النظاملهذاأخرىإضافاتمنلابدوأنهالمبنى

:النظاملهذانقدهفىيقولحيث،عودة/الأستاذوهوالمعاصرالمسيحىالدين

)ألاعلىنضتوأنهاخاصةالمعدومحكمفىالطلاقجعلتكهذهتعاليمإن

إذاوحتىلمراقبتها؟ليتفرغعملهمنالزوجيستقيلفهل..الزنالعلةإلاطلاق

ويراهاعشيقهاأحضانفىليضبطهازوجتهلمراقبةالوقتيجدأنالزوجاستطاع

المنظرهذارؤيةفىلمشاركتهذاكأوهذايدعوأننفسهعلىيقبلفهلرأسهبعينى

.؟(الخزى

فإنه...عليهالإشهاديستطعولمعثيقهاأحضانفىزوجتهالزوجفاجأوإذا

الزوجهذايستطيعبالتهفكيفمنهاطلاقعلىيحصللاالنصرانيهالتقاليدبحكم

؟كهذهزوجةمعيعيشأن

قانونتطويرإلىنكونماأحوجالمسيحيينونحن:فيقولالمفكرهذاينادىثم

يرفضوكذلك،كرامتنا)1(عليناويحفظنهضتنامعيتمشىحتىعندناالطلاق

.12ص،52،اهص!متفرقةصفحاتأ069،الكتابدار،عودةالأ!تاذ/.والطلاقالميجة1()

ء؟1!*!ثه!قي
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زواجلمراسمطبقايتزوجهاألىفيقولزان"بمطلقةتزوج"من:القولعودةالأستاذ

غبارلاسريفاإنساناعذراءمنيتزوجمنيجعلالذىوما؟المسيحيةالشريعة

لطقوسطبقاالزواجيتمالحالتينكلافىأنهمعيزنى؟مطلقةمنيتزوجومن،عليه

.)1(واحدةومراسم

النظامهذأينقدحيثباركلىوليمالدكتوروهواخرمفكررأىنذكرأنناكما

:فيقول

لنايتقدملمبوصايأهإليناتقدمحينماايخ!صعيسىسيدناأننتذكرأنينبغى

تجريدهاهوجافةقوانينصورةفىمبادئهتجميدوإن،بمبادئإليناتقدمبلبقوانين

الكريمة.المسيحيةالروحمن

إليهاننظرولاحرفيةطاعةمناتتطلبلاالتىالمسيحوصايامنالكثيروهناك

خدكعلىلطمك)ومن:وقوله،فأقلعها(عينكأعئرتك)إن:قولهمثلكذلك

أليس،المبدأ؟هذاعلىيسيرالمؤمنينمنفكم،أيضا()2(الاخرلهفحولالأيمن

فيهنتمسكالذىالوقتفىالزواجعنوصيتهبحرفيةنتمسكأنالغريبمن

بحرفها؟وليسوصاياهمنالكثيربروح

لاولكن،حقهذاالطلاقعدممبدأهوالمثاليةللأسرةالمسيحىالأساسإن

يجمعهماأنطرفينعلىاستعصىفإن،والمحبةالرحمةناموسننسىألاينبغى

حلإلىالوصولفىالكاهنأوالنفسىالمحللأوالطبيبينجحولمواحدسقف

نفرض!أنالمسيحيةالمحبةولاالرحمةمنليسأنهالكاتبفععتقد،لمشاكلهما

.العمر)3(طيلةمعايربطهمارهيباقاسئارباطاعليهما

كماأيقنوألأنهم؟المسيحىالطلاقلنظامنقدهمفىالمفكرينهؤلاءمعونحن

طرأتإذامحتمةلنهايةتتعرضحىكائنأىشأنشأنهاالزوجيةالحياةأنأيقنا

الحالةبهذهالطلاقنظامأنرأيناكمارأوانهمولأ،ذلكإلىالمؤديةالعواملعليها

لامنيعاشرأنيكرهلاالرجللأن؟الزوجينلكلاوالخطيئةالرذيلةلطريقيمهد

ليروىالعشيقاتيتخيرأوفساداالأرضفىويعبثأيزنى؟يفعلفماذا،يحبها

,i)33صالابقالمرجع.

.3فابتصرف2فاصه،مىإنجيل)2(

3 J)157ص،زكىعزت.دتلخص-ديانالأمختلففىالجنسيةالآداب.
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منهتحملولاحبالهتكنلازوجمعتعيشوهىحلها؟ماالمرأةوكذا،؟غلته

غريزةلإسباعزوجهاغيرإلىتنظرأم؟!الذلعلىأتصبرعيشا!!معهتريدولا،ولذا

.الإرواء؟)1(منلهالابد

تتوفرولمالزوجينبأحدالكراهيةاستبدتإنإذاالعلاجهوما:أتساءلوهنا

العلاج؟القاضىأمامالشباثباتأحدهمايستطعلمأو؟التطليقأسبابمنأى

.وجودللاخلاقيكونلنوهنا...الإنحرافأوالقاتلالصبرهو

أباحواأنهمفلو،النصرانيةفىالطلاقنظامفشلبوضوحلنايظهروهكذا

عيشةالعيشفرصةأفرادهاواختار،المؤلممصيرهامنكئيرةأسرالجنبواالطلاق

شريفه.كريمة

الطلاقىهعلىالاثارالمترتبة

بهالصادرالنهائىالحكمتاريخمنالزوجيةرابطةانحلالالطلاقعلىيترتب

عندالآخرأحدهمايرىولا،الآخرقبلوواجباتهالزوجينمنكلحقوقفتزول

الآخر،الزوجعلىبالطلاقلهحكملمنتعويضأوبنفقةالحكمويجوز،موته

بأنمضيهابعدللقولتكفىمعينةمدةالمرأةتتربصأنالزوجةطلاقعلىويترتب

.العدةوهى،الأنساباختلاطمنمنعاوذلك،جنةالأمنخالالرحم

ولوحتىتطبيقهايجبالعامالنظاممنالقاعدةهذهأنعلىالشراحويجمع

تعرفها.لامعينهسريعةكانت

شراخأننجدفإنناالعدةلمانعالنصرانيهالشراختنظيمتأملنالوونحن

اختلاطمنعأساسعلىلهمعرفتهاإنبل،تعرفهالتىهىفقطالأرثوذكس

)2(العسالابنتحدثفقدفقطالنصوصمجموعاتفىظهرحديثأمرالأنساب

الأقباطمجموعةمن2رقمالمادةنصتوقدأسهرعرةفترةمضىضرورةعن

زواجاتعقدأنزواجهافسخأوزوجهاماتالتىللمرأةليىأنهعلىالأرثوذكس

عندأما،الأرثوذكسعندهذا،كاملةميلاديةأشهرعشرةانقضاءبعدإلاثانئا

فيها:فافترقواالكاثوليك

166،16صعبدالمقصودمحمد،والمصور"الأديانجميعفى،المرأة1() v.

.45رقم،2صهالصفوىالمجموع2()
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أسهرتسعةجعلهامنومنهم،أسهرعشرةفترةالمرأةعلىأوجبمنفمنهم-

معرضا،9491سنةالموحدالشرقىالكاثوليكىالتقنينجاءثم،منعهامنومنهم

الكنيسةأما،مطلقاإهداؤاالماءلهذاومهدرا،للعدةالحديثعنالأعراضكل

وانعقادالسابقالزواجانحلالبينمدةأيةتحديدعنصامتةوقفتفقدالغربية

.)1(اللاحق

وروحيتجافىالمرأةعدةتجاهالكاثوليكيةالشريعةأقرتهماأننرىونحن

منالتأكيدوهووهامأساسىغرضإلىيهدفالعدةاستلزاملأن؟الحقةالمسيحية

الشراخبهتنادىماهوالأمروهذا،نسابالألاختلاطمنغاالحملمنالرحمبراءة

الحقة.السماوية

.291،391ص،كنيمأحمد.دالزواجمواخ)1(
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"برص!-!؟-!!-صرو*-خ--"التالقلمصل!.ا--صصرر--!!!-ت،ض

ل!ح!.،ال!حمال!!!ء!!!لم--!!!!هعي،ص!هط.ءص

س3ج3!كل/هـ.ص*لاحمميصص-7*-----س،لإوللماكلولقا

اليقينيحصلحين،الخلاصإلىالحاجةعندالطا،قالإسلامشرعلقد

أمرالتىالدهبحدودالوفاءمنالمانعةالبغضاءواستحكام،خلاقوالأالطباعبتباين

وإصرار،الزوجينبينالمصالحةلتحقيقالوسائلكلاستنفادوعند،الزوجينبها

النكاحبقاءفيصير،مستحيلةبينهماالمعيشةوبدت،موقفهعلىمنهماكل

المفسدةلتزولالنكاحيزيلماسرعذلكفاقتضى،مجرداوضررامحضةمفسدة

قدأنهالطلاقمشروعيةفىالسابقةالحكمةهذهعلىانبنىوقد.منهالحاصلة

بألمعروفزوجهيمسكأنعنمطلفاعجرأعاجزأنهتيقنإذاالزوجعلىواجئايكون

إعفأفهاعلىقأدرغيريكونكأن،للعنتبينهماالزوجيةاستمرتإذايعرضهامما

الفتنة،نفسهاعلىتخ!ثىسابةوهى،لشفاءمعهاحتماللاعندهدائملعجز

الزوجعلىيجبالحالةهذهففى،زوجتهعلىالإنفاقعلىالزوجعجزإذاأو

عرضهاوهتك،أخلاقهافسادإمساكهاعلىيترتبلاحتىزوجتهيطلقأن

بها.والإضرار

أكلعليهترتبأو،بأجنبيةأوبهاالزناعليهترتبإذاحرامأالطلاقويكون

كانتإذامندوباويكون،سبببدونطلقهاإذامكروفاويكون،الناسحقوق

لزوجهامؤذيةاللسانمتسلطةأو،متهتكةأوزانيةأكانتسواءخلاقالأفاسدة

منللفرائضتاركةكانتإذاأو،إصلاخأونصحمعهايجدولم،دائمةبصورة

إجبارها.إمكانهعدممعونحوهماوصيامصلاة

الصلاةتاركةالزوجةحالةفىالطلاقأن-كالحنابلة-الفقهاءبعضويرى

إليه.نميلماوهو،واجبايكونأنإلىأقربالعفيفةغيرأو

ممابهانفسهوإعفافالزوجبينيحولعيببالمرأةكانإذامباخاالطلاقويكون

العيوبكبعضمعهأمسكهالوعشرتهاسوءعلىيحملهأو،عنتفىيوقعه

.)1(الجسدية

.594،694ص"الأسرة"أحكاموفى،الطلاقكتاب،!الأربعةالمذاهبعلى"الفقه()1
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التىالحياةظروففىوأجداهعلاجأنجحباعتبارهالطلاقالإسلامأجازفقدإذا

هوكماللطلاقمصراعيهعلىالبابيفتحلمالعظيمالإسلامأنإلا،ئطاقلا

بعضفىالزوجيةتقيدتشريعاتبهيقرنولم،اليهوديةالشريعةفىالحال

كماكلئايغلقهلمأنهكما،المجتمعفىالمثمرالإنسانىوجودهاوتعطل،الأحوال

النبىفيقول،عنهونهى،فيهوبغض،وكرههبهسمحبل،النصرانيةالثريعةفى

.")1(الطلاقاللهإلىالحلال"أبغض:عمرابنعنهرواهالذىحديثهفىع!

وسائلكلاستنفادبعدإلاإليهيلجأألافيجبحلالالطلاقأنمنبألرغمأى

الصر.طاقاتوكل،الإصلاح

الزوجينظروفتتطلبهاالتىالضرورةحألاتفىالطلاقالإسلامأباحفلقد

لمفهو،البشرىالطبعيحترمبهذاوهو،الحياةفىأكثرهأوما،أحدهماظروفأو

إلىيلجأإنماالطلادتىيشرعإذوالإسلام،وضيقهونعلىيتعاشرواأنللناسيشأ

بلالإطلاقعلىيبحهلماللهولكن،الأذىمنللأسرةتجنيئاالبغيضالحلال

القيودأهموترجع،الضرورةحالاتفىإلاإيقاعهعدمتكفلوقيودبأحكامأحاطه

العامالصالحتحقيق-وهىالغايةهذهلتحقيقالإسلاموضعهاالتىوالأحكام

الاتية:الأمورإئىنفسها-الأسرةوصالح

الجلالمنعليهوأضفى،القدسيةمنبسياجالزواجعقدالإسلامأحاطأولاة

منحياتهمشئونفى،الناسبهيرتبطمافوقبهويسمو,العاقودسائرعنيميزهما

لمبماالقرانوصفهولذلك،والإكبارالمهابهمنزلةالنفوسفىوينزله،التزامات

وقدتأخذونهوكيف):تعالىقال،الغليظبالميثاقفسماهاخرعقدأىبهيصف

.!و)2(غليظافيثاقامنكموأخذنبعضإلىبعضكمأففى

فصلهيكونأنيمكنلاالنظرةهذهالإسلامإليهينظرميثاقاأنالبيانعنوغنى

.والهشاتالهناتمن

بينهماالصلحيتمأنالزوجينبينشقاقحدوثحالةفىالإسلامشرعثانياا

يكونقدالأسرةمحيطفىيحدثالذىوالخلاف،شيئاعنهماأحديعرفأندون

.الطلاقكراهيةباب،الطلاقكتأب،داودأبورواه1()

.21:الآية:الناءسورة)2(
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إلىعائدايكونوقدالرجلإلىعائدايكونوقد،المرأةإلىعائدافيهالسبب

تعالى:قالكماالعلاجيكونالزوجةمنالخلافسببكانفإذا،كليهما

فإنواضربوهنالمفاجعفيواهجروفنفعظوهننشئوزهنتخافونواللأتي)

الأصلفىفالنشوز،!هو)1(كبيراعلإاكاناللهإنسبيلاعليهنتبغوافلاأطعنكم

وتنكرتعليهترفعتقدالرجلحقوقعنتخرجالتىفالمرأة،الارلفاعيعنى

يأتى:بماالحالةتلكلعننوتعالىسبحانهاللهأمروقد،لحقه

نفسها،فىيؤثرأنهيرىالذىبالوعظوذلك،واللينبالرفقزوجهايعظهاأنأ-

اللهمنالتخويفنفسهافىيؤثرمنفمنهن،المرأةحالباختلافيختلفوالوعظ

سوءمنوالتحذيرالتهديدنفسهافىيؤثرمنومنهنالنشوزعلىوعقابهوجلعر

وعظهفىيكونأنالزوجعلىويجب،إلخ...الأعداءكشماتةالدنيافىالعاقبة

متباعدةأومتقاربةفتراتعلىومراتومرتينمرةيعظ،ناةالأطويللبقاكيسا

الموافقة.سبيلإلىويردهاحدتهامنيلينأنجديرذلكفإنالظروفحسبعلى

الإسلامأمرهفقدوإلا،ونعمتفبهاالنتيجةتلكبوعظهالنروجبلغإذاب-

والهجر،مضطجعهافىهجرهاوهو،السلبيةالعقوبةمعنىفيهاخرإجراءباتخأذ

ولا،إياهاهجرهعليهاويشق،زوجهاتحبلمنالتأديبضروبمنضربهو

فيهايكونالتىاحجرةبهجرولاالفراشوهونفسهالمضجعبهجرهذايتحقق

الحجرةأوالفراشهجروتعمد،نفسهالفراشفىبهجريتحققوإنماالاضطجاع

.)2(تعالىاللهبهايأذنلمالعقوبةفىزيادة

يقولونوكما،الأدويةاخريستعملأنفلابدالوسائلهذهكلتنفعلمإذاج-

كماأشبههومابسواكويكونالضربهىوالوسيلة"الكىالدواء"اخرالأمثالفى

،مبرحغيرالضربيكونأنبثمرطولكن،عنهما-اللهرضى-عباسابنقال

يشينفلا،الوجهعنبعيداالضربيكونوأن،الشديدالإيذاءهووالتبريح

.أثرابالجسميتركولا،عظمايكسرولا،جارحة

.34الآية:الناءسورة1()

;r)501ص"المعاصرةوالمرأة"الإسلام،33ص!اللطيفالجن!"نداء.
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طرقمنطريقهووإنما-المتفرنجةبعضيزعمكما-للمرأةإهانةليسفالضرب

تفهملاالتىالمتمردةالشاذةالنفوسبعضمعالحألاتبعضفىينفعالعلاج

قيل:كماالجميلمعهاينفعولا،الحسنى

يثارةالإتكفيهوالحربالعصايقرعلعبدا

ذلكأجلومن،التأديبإلايقيمهلامنالرجالمنبلالنساءمنوإن

".)1(السجونوفتحتالعقوباتوضعت

.474ص،للصابونى،!الأحكامايات"تفير(

وزعموا،للضربثريعهالإسلامعلىوالمثرينالمستثرقينوبعضالتحريردعاةبعضعابلقد:وردشبهة

فىتحدثالتىالحقائقسأتركو)نمأ،هؤلاءعلىأردلنوإننى،كرامتهاعلىواعتداءللمرأةإهانةذلكفىأن

عليهم:للردكافيادليلابلادهم

هل(الزوجاتوضربالحضارة)ذروةعنوانتحتغنيممصطفىمحمدللأستاذمقالالأخبأرجريدةفىجاء

الأزمةلي!إنه؟سواهعوضوعأىمنأكثرالأيامهذهفىالبريطانىالعامالرأىباليثغلالذىالموضوعتعرت

ينقطعأو،واحدةصحيفةمنهاتخلرتكادلاالتىالمكلةإنبل،الوفاقصياسةول!،الطاحنةالإقتصادية

الكاتبوروى...البريطانىالمجتمعفىتقتالتىالزوجأتضربظاهرةهى....لقاءأىفىعنهاالحديث

أحيأنفىأدىعنيفقاييضربالأحيانأغلبفىلأنه!الحكوميةالمستوياتأعلىفىدوقتالمشكلةأن

نأدونمنتظمةبصورةليلةكلزوجتهيضربأناعتأدالأزواجبعضأنتبينوقد،الزوجةموتإلىكثيرة

شثونفىبالتدخليتهملاحتىيتدخللاالبريطانىفالبولي!،الثكوىأوالتدخلعلىأحديجرو

.نلا!العا

ضربهنعملياتاستمرتالزوجاتبعضإنعليها(المعتدىالمرأة)ماعدةجماعةأعدتهتقريرويتهول

أصبنالزوجاتمنكشيراتإنيرالتفوقال،خوفاأوخجلأإماونلكبالثكوىإحداهنتتقدمأندونسنوات

منكبيزاعدذاأنكما...احملفترةحتىالزوج9ؤعلقةيتحملكانالبعضإنبل،وكدماتبكسور

عقفتحتالق!اءويفضلن،لالضربعيهنالإعتدأءنكرأرركمأزواجهنمنالطلاقطلبيرفضنالزوجات

تركنافإذا،الغربيةالحضارةفروةهى.هذه8صام4/9/739خبارالأ.يعانينهاالتىالآلامرغمالزوجية

فوف-المعاصرةوالمدنيةالتكولوجىالتفوثفىالقمةإلىصعدتالتىاليابانإلىواتقلنا،الغربيةالحضارة

أفضلبأنيؤمنإنه:فيهقال""حياتىبعنوانكائاأخيراأصدرتاناكا"كاكوى9السيدوزرائهارليىأننحد

فلكورغم،كثيراوابنتهزوجتهيضرببانه"تاناكا،واعترف،والحينالحينبينضربهاهوالمرأةلمعاملةأسلوب

وقد،حالهاينصلححتىصربهابضرورة-زفافهاليلة-ابنتهزوجنصحإنهبلمئاليةتعتبربيهمفالعلاقه

،المرأةيغضبقدالذىهوسبببدونلضرباأنوأكدعادتاناكاولكن،حماهمنهيطلبهبماالإبنةزوجفوجن

الألميتبددأنبعدلزوجهاحباادستزولكمنهاويوجعهايؤلمهاقدهذافإنالأخطاءبعضلارتكابهاضربهاأما

4/2Avrrاليومأخبار.،والوجع / 1 I2ص،أ.

لمممنبلادنافىالمرأةتحريردعأةعندوهما،صلمتهيئغيردولتانوهماواليابانبريطانياحالهوهذا

قتلإلىقطالأمريصلفلمالإسلاميةالثريعةفىأمأبلادنأ؟إليهاتملمتى:يقولونالتىوالمدنيةالحضارة

هوالإسلامفىوردالذىوانماوالحينالحينبينالزوجةضربمنالإكشارأوعظامهنتكيرأوالزوجات

وتعاليها.كبرهامنالزوجةتفيقحتى؟فقطالضرورةوعند،بالواكالضرب

كا!-زر!!3
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،الزوجمنالخلافسببكانإذاأما،الزوجةمنالخلافسببكانإنهذا

إعراضاأونشوزابعلهامنخافتاهرأةوإن):قولهفىتعالىوضحهكمافالعلاج

نأالزوجةعلىأى،،!و)1(خيروالصلجصلحابينهمايملحاأنعليهماجناجفلا

فىحقوقهابعضعنتتنازلوأن،معهتتلطفوأن،خاطرطيبعنزوجهاترضى

الأخرىالمزايابعضلهتقدمأو،تنفصمولاقويةالزوجيةالرابطةتبقىأنشيل

سوءعنوتعدل،خلقهامنتحسنبأن،إعراضهأونشوزهعنيقلعتجعلهالتى

العاقلالزوجوعلى،جفوتهاعلىيساعدأنشأنهمنماكلعنوتبتعد،تصرفها

مضى.مااسترجاعفيحاول،كلهذلكيدركأن

هذالحلالتدخلالخيرأهلفعلى،مغامنهماوالنسقاقالنزاعكانإذاأما

ولكن،الزوجأسرةمنواخرالزوجةأسرةمنحكفايبعثوابأنوذلكالخلاف

ومتمتعين،والصلاحوالتقوىالعدالةأهلمنالحكمانهذانيكونأنبشريطة

رغبةولهما،الإصلاحأجلمنصالحةنيتهماتكونوأن،الزوجينمنكاملةبثقة

التوفيق.فىصادقة

منهماكلوأصرالزوجينبينالمصالحةلتحقيقالوسائلكلفشلتإذا:ثالتا

الطببلغة-البترالدواءفاخرمستحيلةبينهماالمعيشةوبدتموقفهعلى

ا!الزوجأرادفإذا،مؤقتبترهووإنما،نهائيابتراليسالبترهذاولكن،الحدينة

المراجعةمنهتحتاجولا،العدةمدةخلالزوجتهيراجعأنفعليهالجرحهذايلتئم

القبيلهذامنعبارةبأىأو،"امرأتى"راجعت:قولهبمجردتتمبلإجراءأىإلى

جديد.عقدإجراءأو،الزوجةرضىإلىحاجةدون

استئنافعلىمنهاحرضاوذلك،الإسلامشريعةغيرفىيوجدلاالنظاموهذا

مرةأى،لأ)2(مرتانالطلاقل!:تعالىقالولهذاالزوجينبينالزوجيهالعلاقة

.واحدةدفعهالجمعدون،مرةبعد

ثم،واحدةتطليقةيطلقهاأنعليهزوجتهيطلقأنالزوجأرادإذاهذاوعلى

أيضاالمرأةلتجربوكذلك،والاحتمالالصبرعلىويروضهانفسهيجرب

،العدةفىدامتماإليهيردهاأنفعليهزوجتهيراجعأنالزوجأرادفإذا...نفسها

.128:الآية:الناءدورة1()

.922:الآية:البقرةصورة)2(
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فوصف،!)1(إصلاحاأرادواإنذلكفيبردهنأحقوبعولتهن):تعالىيقول

بعدوحتى..بائنةطلقةمنهتطلقالعدةانتهتفإذا،حدثلماإصلاحبأنهالرد

بعقدبرضاهاعصمتهإلىزوجتهالزوجيعيدأنعلىحريصاالإسلاميظلذلك

بعقدثانيةتزوجهاأوعدتهاأثناءفىعصمتهإلىراجعهافإذا،جديدينومهر

فىيسيرأنعليهوجب،جديدمنالطلاقيعزميجعلهمابينهماشجرثمجديد

فإذا،الأولىالمرةفىأعطاهماالزوجيةوإعادةالمراجعةفرصمنالثانيةالمرةهذه

طلقهاأنوبعد،العدةانقضاءبعدعليهابالعقدأوبمراجعتهزوجتهمعاشرةإلىعاد

ذلككانأوقعهافإذا،واحدةطلقةإلاذلكبعدعليهالهيبقىلافإنه،مرتين

غيراصبحتمدالزوجيةالحياةوأن،الراقععدىاتسعقدالخرقأنعلىدلحلا

فحينئذ،نظامهاعليهمااختلجبرهأحاولاكلماوأنهما،الزوجينبينمحتملة

الأولالعقدآثارتمحىحتىذلكبعدلهمحلولا،نهائياالتفرقةالإسلاميقرر

شخصمنتزوجتإذاإلالايتأتىوذلك،تامامحواالأولىالزوجيةوالحياة

هذهبعدكلاهماورأى،الاخرالزوجبموتأوعادياطلاقامنهبطلاقهاالأمروانتهى

الزوجيةالحياةاستعادةالممكنمنأنهالوجههذاعلىالأحوالتغيروبعد،المدة

تعالى:يقولهذاوفى،ذلكلهالإسلامأجازوأمثلأقوموضععلىولىالأ

طلقهافإن!:يقولأنإلىمهوبإحسانت!ئريجأوبمعروففإفساكمرتانالطلاقر)

نإيتراجعاأنعليهماجناجقلاطلقهاقإنغيرهزوجاتكجخىبعدمنلةتحلفلا

.!)2(نيعلفولقوميبيئهاالفهخدودوتفكالقهحدوديقيماأنظنا

وهو"المحلل"باسمعرفمماأولئكيفعلهماقاطعاتحريمايحرمالإسلامأنعلى

طريقمنالشرعيةالعوائقإزالةأجلمنزوجهامنالبائنةبالمرأةصوريايتزوجرجل

.الأوللزوجهاحلافتصيرذلكبعدلطلقهاثم،الأولزوجهاإلىعودتها

:قالحينوجلعراللهلأن؟الإسلاميةالثريعةعلىتحايلهىالطريقةهذه

الزواجحقيقةقصدإنما!غيرهزوجاتنكجحتىبغدمنلهتحلفلاطلقهافإن!الو

.228:الآية:البقرةصورة1()

.023:الأية:البقرةةصو(2)
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الصوريةالمهزلةتلكيقصدولم،للناسوتعالىسبحانهاللهسنهالذىالشرعى

.كثير)1(ولاقليلوروحهالزواجحقيقةمنفيهاليسالتى

ثلاثا،امرأتهطلقرجلعنفساثه،عمربنعبداللهإلىرجلجاءولهذا

تحلفهل:الرجلقال،بذلكيشعرهأندونلأخيهيحلهاأنبنيةلهأخفتزوجها

عهدعلىسفاحاهذانعدكنا،رغبةنكاحإلا"لا:عمرابنقالذلك؟بعدللأول

الصورىالزوجمهمةيودىالذىالحللعلىأطلق!والرسول.؟"اللهرسول

أخبركم"ألا:قالعينناللهرسولأن،عامربنعقبةفيروى،المستعاربالتيس

والمحللائمحفلاللهلعن.المحللهو:قال.القهرسوليابلىقالواالمستعار؟بالتيس

.")2(له

بعدةإلالمطلقهاتحللابالثلاثالمطلقةأنإلىالفقهاءجمهورذهبفقدلذا

شروط:

.الأولزوجهامنتعتدأنا-

صحيخا.شرعيازواجاباخرتتزوجأن2-

.بينهما"الجماععن"كنايةعسيلتهاويذوقالثانىعسيلةتذوقأن3-

عنها.يموتأوالاخرذلكيطلقهاأن4-

الثانى.زوجهامنتعتدأن5-

مامنهالهوالمحللالمحللعلىالقهلعنةتوجبكثيرةأحاديثهناكأنالعلممع

مني:الخطاببنعمروقول،")3(لهوالمحللالمحللالله)العن:لمج!هاللهرسولقاله

.رجمتهما")4(إلالهمحللولابمحللأوتى"لا

ماالزوجيةمنزلمنمطلقتهيخرجلاأنالزوجعلىالإسلامأوجب:رابغا

لا!:سبحانهفقال،خروجهايوجبمامنهايصدرولم،عدتهافىدامت

شكلافمما،(!و)مبينةبفاحدثةياتينأنإلأيخرجنولابيوتهنمنتخرجوهن

.392ص،البكىعلى.د(الإسلامفىالأسرة)نظام1()

والحاكم.ماجةابنرواه)2(

وصححه.والترمذىوالنسائىاحمدرواه3()

بمصر.النيلمطبعة3/53-،جالقيملابن"الموقعين!أعلام)4(

.االآية:الطلاقسورة(ه)
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عودةفىأثرهلهيدهمتناولوفى،منهمقربةعلىالزوجيةمنزلفىوجودهاأنفيه

حياتهما.واستقرار،عليهكانتماإلىالأمور

أثنائهفىيحدثطهرلمفىيكونأنينبغىالطلاقأنالإسلامقرر:خطمشا

لاوالرجل،المرأةفىالرغبةكمالفترةهوالطهرلأنوذلك،الزوجينبيناتصال

ففى،الفرقةفىالحاجةبشدةإلافيهارغبتهكمالفىامرأتهطلاقعلىيقدم

تعالى:اللهيقولهذاوفى،الطلاقتستدعىخطيرةحألةقيامعلىدليلذلك

عدتهن،قبلمنطلقوهنأى!لعدتهنفطلقوهنالنساءطلقتمإذاالنبىأيهايا)

لأن؟فيهيمسهالمطهرفىطلمهاإذاإلايكونلاوذلكفيهامرحلةأولفىأى

حينماولهذا،العدةمنيحسبلاالمرأةفيهالرجليمسالذكماالطهرأوالحيض

فليراجعها،"مره:فقالع!النبىعمرسأل،حائصوهىزوجتهعمرابنطلق

.حاملا")1(أوطاهراليطلقهاثم

ط!ز:النبىلقول،الغضبطلاقوقوععدمالفقهاءبعضرأىلقد:سادشا

يزيلماهوالمقصودوالغضب،الغضبيعنى،(2)"إغلاقفىعتاقولاطلاق"لا

.قالبماصاحبهيشعرفلاالعقل

للتراجعفرصةللزوجيكونوحتى،عابرةنزوةالطلاقيكونلاحتى:سابغا

يدىعلىالطلاقيقعأنعلىالقرانينصللتدخلفرصةبالزوجينوالمتصلين

أيهأيامال!:تعالىقال،الزوجينبينالوثيقةالصلةذوىمنعادةيكونانوهما،شاهدين

.!و)3(منكمعدلذويوأشئهدوا!قولهإلى،ثولعدتهنفطلقوهنالنساءطئقتمإذاالنبي

خطيرةنتائجوالإجتماعيةالماليةالناحيتينمنالطلاقعلىالإسلامرتب:ثامتا

حملعلىقادرةوالأعباءالنتائجوهذه،ثقيلةأعباءالزوجكاهلعلىبسببهوألقى

كانإنسيمالا-الطلاقعلىالإقدامقبلالأمروتدبر،النفسضبطعلىالزوج

دامتماومسكنوملبسمأكلمنوالنفقةالصداقمؤجلالأعباءهذهومنفقيرا-

التىهىالأمكانتلوحتى،ورضاعتهمحضانتهموأجورالأولادونفقة،العدةفى

أوجبكما،!هو)4(أخورهنفاتوهنلكمأرضعنفإن!الو:تعالىيقولبذلكتقوم

.7/71"المندأخ)1(

السابق.المرجع)2(

.1،2يتانالآ:الطلافسورة3()

.6الآبة:الطلاقصورة(4)

طجوكأ!لإ!؟!جيهبر
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تعالى:اللهلقول،لهاأعطاهقدكانشيئاالمرأةمنيأخذلاأنالرجلعلىالإسلام

تأخذوأقلاقنطاراإخداهنوآتيتمزوجفكانزوجألمئتبدالأردتموإن!به!

.!)1(شيئامنه

كما،شرعيةعلةغيرمنطلاقهاتطلبأنالمرأةالإسلامنهىلقد:تاسغا

يوقعأنالرجلالإسلامنهىكما،محلهالتحلغيرهاطلاقعلىتعملأننهاهأ

علىامرأةإفسادعلىيعملأنأيفئاونهاه،سرعامقبولةعلةغيرمنالطلاق

ليتزوجها.زوجها

شرعية:علةغيرمنطلاقهاالمرأةتطلبأنعنالنهىبشأدع!النبيفقال

وقال،")2(الجنةرائحةعليهافحرامبأسماغيرمنطلاقهازوجهاساثتامرأة"أيما

النبىأن!هريرةأبىعن،غيرهاطلاقعلىالمرأةتعملأنعنالنهىبشأن

أخيه،خطبةعلىالرجليخطبأويتناجشواأولبادحأضريبيعأننهى!ة

فىماأوإنائهافىمالتكتفىأختهاطلاقالمرأةتسأذولاأخيهبيععلىيبيعأو

شرعية،علةغيرمنالطلاقحقممارسةعنالرجلنهىبشأنوقالصحفتها)3("

بشأن!وقال،")4(العرشمنهيهتزالطلاقفإنتطلقواولا"تزوجوا:هريرةأبىعن

منا،فليسسيدهعلىعبداخئب"من:زوجهاعلىالمرأةإفسادعنالرجلنهى

.(منا")فليسزوجهاعلىامرأةأفسدومن

إلىالرجوعمنمنعها-أى-عضلهاعنالمرأةأولياءالإسلامنهىلقد:عاشرا

أجلهنقبلغنالنساءطلقتئموإذا):وجلعزفقال،)6(بالمعروفذلكبعدزوجها

.!)7(بالمعروفبينهمترافواإذاأزواجهنينكحنأنتعفعلوهنفلا

أجازفقد،الدخولقبلطلقتمنسأنيهمللمكلهذلكبجانبوالإسلام

إلىيدعوماثمكانإذابهايدخلأنقبلعليهاعقدلمنالرجلطلاقالإسلام

سعته.منكلااللهويغنيتفرقاحتىذلك

.02الآية:النماءسورة1()

.ا/662"جماجهابنسنئ9)2(

أخيه.خطبةعلىالرجكخطبة،تحريمباب،النكاحكتأبملم،"صحغ3()

الكامل.فىعدىابنورواه،ضعيفبإسناد،الصغير""الجامع)4(

.3/365بم،والترهب!الترغيب(5)

.253ص،نجيبعمارة.د،الإسلاميةالظمفىمحاضرات)6(

.232:الآية:البقرةةسور()7
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المتعةعليهأوجبكما،عليهالمتفقالمهرنصفهنالهاالإسلامأوجبوقد

قال،ضررمنالمرأةلحقماوحسب،لماديةاالزوجحالةحسبعلىوذلكالزوجية

فريفةلهنتفرضواأؤتمسوهنلمماالنساءطفقتمإنعليكمجناجلا!الو:تعالى

المحسنينعلىحقاباتمعروفمأعاقدرهالفقتروعلىقدرهالموسععلىومتعوهن

فرضتممافنصففريضةلهنفرفتموقدتصمتوهنأنقبلهنطلقتموهنوإن!

.)1(!لمللتقوىأقربتعفواوأنالنكاجعقدةبيدهاتذييعفوأويعفونأنإلا

شأنفىالإسلامبهاحفلالتىالعاليةوالآدابالأحكامبعضهىهذه

لهىبحقوقهاوالإجحافالكرامةإهدارمنالمرأةوصونالأسرةكيانعلىالمحافظة

الإنسانى.جانبهفىالإسلامىالتشريمسموعلىدليلأنصع

فىوحدهالزوجإلىفيهماوكلاللذينالطلاقمنالنوعينهذينوبجانب

هى:الطلاقمنأخرىأنواعأربعةالإسلامسرعبيانهاالسابقالحدود

العصمةتكونأنالزواجعقدفىاسترطتكانتإذاالمرأةبهتستبدطلاقأ-

حقلهايكونالحالةهذهففى،ذلكزوجهاوقبل،"الطلاقحقتملك"أىبيدها

الفقه.كتبذكرتهاكماخاصةوأوضاعخاصةبشروطالمذاهببعضفىالطلاق

أخلفإذا،الزواجعقدفىالمرأةاشترطتهبشرطالإخلالعنديقعطلاقب-

الشرطهذايكونلاأنعلى،المذاهببعضفىالطلاقوقعالشرطبهذاالزوج

الده.وحدودالزوجيةمقوماتمعيتعارضبمايتعلقفاسدا

لاتقاءأو،الإنفاقعلىقدرتهوعدمالزوجلإعسأرالقاضىيوقعهطلاقجى

رقمالمصرىالقانونبذلكأخذوقد،طويلةغيبةالزوجلغيبةأو،والضرار،الضرر

.0291لسنة)25(

طريقعنالغالبفىويتمكليهماوالمرأةالرجلمنتراضعنيقعطلاقد-

سيئاإعطائهطريقعنأو،بعضهعنأو،زوجهاغندمالهاجميععنالمرأةتنازل

حديثانذلكفىروىوقد،)2(بالخلعذلكويسمىعليهيتراضيانالمالمن

.236،237:الأيتان:البقرةصورة1()

على.دأالاسلامفى"المرأة،41،15،صبرىمصطفىالإسلاملشيخ"المرأةفىقولى9:سبقفيماراجع)2(

فىالأسرةأأحكام،302صسلبىرؤو!.د"المدنىعهدهافىالإصلامية"الدعوة،79،89صوافى

الاسلاميةأالشريعةفىوالتقييدالإطلاقبين"الطلاق.7391ط،472صمصطفىمحمد،"الإسلام

الكتب.دار8791سنة1ط،67،68ص،علىمحمد.محمودد
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النبىعهدعلىاختلعتأنهاعفراءبنمعوذبنتالربيععنالترمذىرواهأحدهما

عنالبخارىرواهماوالاخر،")1(بحيضةتعتدأنأمرتأوكلنن!ةالنبىفأمرها!ر

بنثابتاللهرسوليا:فقالتع!ةالنبىأتتقيسبنثابتامرأةأن،عباسابن

فقال،الإسلامعلىالكفرأكرهولكنى،دينولاخلقفىعليهأعتبماقيس

"اقبل:خم!ةاللهرسولقال.نعم:قالتحديقتهعليهأتردين!زأدلهرسول

.")2(تطليقةوطلقهاالحديقة

لدينه،أولخلقتهأولخلقهزوجهاكرهتإذاالمرأةأنهذافىالأمروجملة

نألهاجازطاعتهفىاللهحقتؤدىلاأنوخشيت،ذلكنحوأو-لضعفهأو

يقيماألاخفتمفإن!الو:تعالىالقلقول،منه)3(نفسهابهتفتدىبعوضتخالعه

.!و)4(بهافتدتفيماعليهماجناجفلااللهحدود

فىوللمجعمعلهمالكانوالسنةالقرانمنالهدىهذاوالنساءالرجالاتبعولو

كثير.خيرذلك

4الطلانأ!سام

وبدعى،سنى:قسمينإلىينقسمالطلاقأنعلىالعلماءجمهوراتفقلقد

طهرفىواحدةطلقةبهاالمدخولزوجتهالرجليطلقأنهو:السئنىفالطلاق

حامل.غيركانتإذاقبلهالذىالحيضفىولا،فيهيجامعهالم

بكلمةثلاثابهاالمدخولزوجتهالرجليطلقأنوهو:البدعىالطلاقأما

حيضفىيطلقهاأنأو،واحدمجلسفىمتفرقاتثلاثايطلقهاأو،واحدة

،حرامالبدعىالطلاقأنعلىالفقهاءوأجمع،فيهجامعهاطهرفىأونفاسأو

يقع.الطلاقوأن،اثمفاعلهوأن

8الطلاقأحكام

طلاقمثلوذلكالطلاقأحكامبعضإلىالعجالةهذهفىأشيرأنأريد

إلخ.....والخطئ،والهاذل،والمكرهوالسكران،والنأئموالصبى،المجنون

الخلع.فىجأءماباب،الطلاقكتاب،الترمذىرواها!)

الخلع.باب،الطلاقكتاب،البخارىروراه(2)

.الريأضط،751/ج"المغنى1)3(

.922:الآية:القرةسورة)4(

ش/ئر!؟!س
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.الفقهاءجمهورعنديقعلافإنهوالنائموالصبىالمجنونطلاقأما

إحدىفىوأحمدوالشافعى،ومالكحنافالأعندفيقع:السكرانطلاقأما

المصلحةمنفيهلما،السكرانطلاقوقوعبعدميحكمالانالمصرىوالقانونرواياته

لهليسالسكرانأنإلىبالإضافةهذا،الطلاقحالاتمنيقللحيث،العامة

.حقيقيانوعزمنئة

الأحنافأما،وقوعهعدمإلىوأحمدوالشافعىمالكذهبفقد:المكرهأما

نرىفيماالحقوهو،الوقوعبعدمبالقولالمصرىالقانونأخذوقد،بوقوعهفقالوا

حقيقية.إرادةولالهعزملاحيث

ومالك،الحنابلةوعند،يقعأنه:وغيرهموالشافعيةالأحناففعند:الهازلأما

وإنى،للطلاقحقيقىقصدهناكيكونألابشريطةيقعلاأنهروأياتهإحدىفى

الطلاقلفظيكونلاوحتى،قدسيتهللزواجيظلحمىالأولالرأىإلىأميل

كانواأنهميزعمونثم،شاءواوقتأىفىبهفيتلفظون،الناسبعضعندألعوبة

.يهزلون

عنديقعلافإنهقصددونماالطلاقذكرإلىلسانهيسبقالذىوهو:الخطئأما

.نقولوبه،نميلإليهالذىوهوالفقهاءجمهور

طلاق:قسمينإلىالصلاقاألفاظالفقهاءجمهورقسملقد:الطلاقأدفاظ

بالكناية.وطلاق،صريح

يقولكأنالطلاقحروفعلىمشتملةصيغتهتكونأنهو:الصريحالطلاق

..اللامبتشديد-ومطلقه،طالقوأنت،طلقتك:لها

فىإلا،نيتهعنالسؤالبدون،الفقهاءجمهورعندمباشرةيقعالطلاقوهذا

آنفا.ذكرناهاالتىالحالات

قولك:مثلوغيرهالطلاقيحتملالذىاللفظوهو:بالكنايةالطلاقأما

،العدةعنكنايةوهو،رحمكاستبرئى،بالعدةالأمربينتخييروهو،اعتدى

إلخ....حرةأنت،انطلقى،اخرجىأو

بالنية،إلابهاالطلاقيقعلاالكنايةألفاظأنعلىالفقهاءجمهوراتفقولقد

."الحال"دلالةذلكعلىالأحنافوزاد
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ومعلق،زمنإلىومضاف،منجزطلاق:إلىشقسمالطلاقألفاظأنكما

.بالطلاقويمين،شرطعلى

طالق،أنت:نحوبهالنطقبمجردفوراالطلاقإيقاعبهقصدماهو:فالمنجزأ-

.(إيقاعهشروطكافةتوافرت)إذابهالنطقبمجرديقعالنوعوهذا

مثل:الماضىفىزمنإلىمضافايكونأنفإما:زمنإلىالمضافأماب-

"أنت:مثلمستقبلزمنإلىمضافايكونأنوإما،"الماضيةالسنةطالقاأنت

ومالكالأحنافعنديقعفإنهالماضىفىزمنإلىمضافاكانفإذا،غدا"طالق

.الطلاقنوىإذايقعبأنهأحمدعندروايةوهناك،والشافعى

عندوالحنابلةوالشافعيةالأحنافعنديقعفإنه:مستقبلزمنإلىالمضافأما

مؤقئايكونلاالنكاحلأن؟الحألفىيقعفإنهالمالكيةعندأما،الفجرطلوع

.)1(بزمان

بأحدماأمرعلىفيهالطلاقوقوععلىعلقمافهو:شرطعلىالمعلقأماب

حنيفةأبوفيرى،طالقفأنتجارتكبيتإلىذهبتإن:نحو،الشرطأدوات

شروطفىخاصتفصيلعلى،الشرطبتحققيقعأنهوأحمدوالشافعىومالك

.)2(التعليقصحة

بعديقعأنالمحألفمنإيقاعهحينيقعلاطلاقكلأنيرىحزمابنلكن

القانونبذلكأخذوقد،شىءبهيقعلاباطلالمعلقفالطلاقهذاوعلى،ذلك)3(

علىالحملالمتكلمبهقصدإذايقعلاشرطعلىالمعلقالطلاقبأنفقالالمصرى

،الطلاقحصوليكرهوهوالتهديدأوالتخويفغرضهوكان،تركهأوشىءفعل

يقع.فإنهالشرطحصولعندالطلاقحصولبهيقصدكانلوأما

مثل:يمينصورةفىالطلاقصيغةتصدرأنوهو:بالطلاقاليمينأماد-

علىالمعلقالطلاقمعنىفىالفقهاءجمهورعندفهو،كذا"أفعللاالطلاق"على

المغنى"91،9أ3/صجالزخارأ"البحر،372صإلى367ص،3جالقدير""فغسبقفيماراجع(1)

من.كلفىوتصرفاباختصار72ا-7/65ج

هذهتفصيلفيه332،335ص،بدرانالعينينأبوبدران،"الئخصيةللأحوالالمقارن"الفقهمثلاراجع)2(

.ام679سنةبيروت،اضهضهادار،الثروط

.013/21!،"المحلى)3(

ك!ش1!ط!32*س
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كماأوقعوهفقدثمومن،يلزمنىفالطلاقكذاأفعللمإن:قالفكأنه،سرط

.شرط)1(علىالمعلقاوقعوا

بهيقعلاحنثأمأبروسواء:يلزملابالطلاقواليمين:يقولحزمابنلكن

.)2(طلاق

ولخطورة،الحلالأبغضهوالذىالطلاقدأئرةتضييقأجلمنإنهأقولوأخيرا

شئونبإصلاحوالقاثمينالمهتميننطالب،الزوجيةالعلاقةفىأثرهوسوء،شأنه

الطلاقإلايوقعونلابحيثأخرىنظرةالطلاقصيغإلىينطروأأنإلىالأسرة

يقعفإنهالطلاقينوىالرجلكانإذاننظرفإنناالثلاثةالأحوالبقيةفىأما،المنجز

اللهفإنالطلاقعزمواوإلط):وجلعراللهلقولمصداقاوذلك،فلاوإلا،عليه

القاضىيقومأنبشريطةولكن،الأصلهووالقصدالعزمأى،!)3(عليمل!ميع

لحاله.مناسبةبعقوبةكلهذلكفاعلبتعزيرالأحوالهذهفى

عليهتترتبامرأتهعلىالطلاقالرجليوقعحينما:الطلاقعلىيترتبما

يلى:مامنهاحقوقللمرأةوتنشأواجبات

له.زينتهاإبداءولا،زوجهاكانمنمجالسةلهأيجوزلاأجنبيةالزوجةتعودا-

نأالزوجلهذايجوزفلاقائمةبزواجهاحدثتالتىالزواجمواخبعضتظل2-

مثلا.بأمهايتزوج

ولد.لهماكانإذاالحضانةونفقة،العدةنفقةالرجلعلىيتوجب3-

لممأ،ماتالذىيرثمنهماالحىفإنالعدةانتهاءقبلأحدهماماتإذا4-

إيلاءمنصغرىبينونةأو،الملاعنةبعدأو،كبرىبينونةبائئاالطلاقيكن

.الطلاقإيقاعساعةمنيبطلالتوارثحقفإن،ظهارأو

العقدفىذكرإذاإلافوراكلهالمؤجلالمهرشرعابهاالمدخولالمرأةتستحق5-

ذكرتكما-المهرنصففتستحقشرعابهاالمدخولغيرأما،أقساطا)4!يدفعأنه

سابفا.

.518ص"الأسرةأحكامفى"1()

.1/121أ!.إالمحلى)2(

.227:الآية:البقرةةسور)3(

.بيروت-العصريةالمكتبةمنورات،162صفروخعمر،"الإسلامىالتثريمفىالأسرة9()4

؟يم!نج!ي!برس/لا
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نأعليهاوجبحاملاتكنولمبهاالدخولبعدالمرأةعلىالطلاقوقعإذا6-

،قروء!هو)1(ثلاثةبأنفسهنيتربمنوالمطلقات):تعالىلقولهقروءثلاثةتعتد

هوكما،الأطهار:هىأو،أحمدعنورواية،الأحنافعندالحيضاتهىوالقروء

علىيجبإنهنقولهذاوعلى،أحمدعنأخرىوروايةوالشافعىمالكمذهب

منأطهارثلاثةبهأريدأوحيضاتثلاثبهأريدسواءقروءثلاثةتعتدأنالمرأة

غيرمنكانتإنأما،الحيضذواتمنالمرأةكانتإنالحكمهذا،الحيضات

،المرضبسببأم،كبرهأمالسنصغربسببالحيضعدمكانبأنالحيضذوات

نسائكممنالمحيضمنيئسنواللائي):تعالىلقولهأشهرثلاثةمنهماكلفعدة

حاملالمطفقةكانتإذاأما،مه!)2(يحضنلمواللائيأشهرثلاثةفعدتهنارتبتمإن

اللهلقولوذلك،الإطلاقعلىزمنيةلمدةتحديدأىدونالحملوضعفعدتها

فتختلفالأراملأما،!)3(حملهنيفعنأنأجلهنالأحمالوأولات):تعالى

،وعشزاأشهرأربعةفعدتهن،صبزحوائلكنفإن،أحوالهنحسبعلىعدتهن

أزوأجاويذرونمنكميتوفونوالذين!ال!:تعالىلقوله،لاأمبهنأدخلسواء

الجنينأنذلكفىالحكمةووجه،مهو)"(وعشراأشهرأربعةبأنفسهنيتربمن

اللهفزاد،الرابمالشهراخرنثىوالأ،الثالثالشهراخرالغالبفىيتحركالذكر

هذاعنيتأخرقدأوالحركةبطىءيكونقدالجنينلأن؟عشروتعالىتبارك

.()جلالأ

كماالترملوعدة،والحملالترمل:وضعينتحتهنافنحن؟حواملكنإنأما

فالمرأةهذاوعلى،سابقابينتكماوضعهالحملوعدة،وعشراأشهرأربعةذكرنا

وإعمالا،الايتينبينجمعاالأجلينبأبعدلعتدزوجهاعنهاالمتوفىالحامل

عدةبتمامالتزمتترملهامدةانقضاءقبلحملهاوضعتفإذا،مغالحكمهما

.228:الآية:البقرةيورة)1(

.4:الآية:الطلاقسورة)2(

حوأمل.غيرأى*

.4:الآية:الطلاقسورة()3

.234:الآية:القرةسورة4()

اهـ.404سنةط،وزيادةبتصرف2هص،الجميلىاليد.د"الكريمالقرانفىالمرأة"أحكام)5(
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بإكمالالتزمتحملهاتضعأنقبلالترملمدةأتمتوإذا،فعلاأرملنهالأالأرامل

فعلا.حاملنهالأ؟الحملوضعإلىالعدة

المتوفىعدةبهتنقضىالحملوضعأنعلىاتفقوأالأربعةالأئمةبأنالعلممع

أمرالعدةأنإلىنظروانهملأ؟صحيحوهذا،بلحظةوفاتهبعدولو،زوجهاعنها

:قسمانالسمحةالشريعةقضاياأنأعتقدولكنى،ظاهرةحكمةلهليستتعبدى

جميعانهالأ؟تعبديةأمورإنها:فيهايقالأنيصحوهذه،بالعبادأتيتعلققسم

بيعمنبعضابعضهمالناسبمعاملاتيتعلقوقسم،والخشوعللخضوعأمأرات

الناسأحوالتناسبمعقولةحكمةمنلهالابدوهذه،شخصيةوأحوال،وسراء

وهىزوجهاعنهاالمتوفىأنوهوالسابقبالرأىقلناهذاأجلومن،ومصالحهم

تنقضىلاعدتهافإن،وعشراأسهرأربعةانقضاءقبلحملهاوضعتإذاحامل

أربعةمدةانقضتإذاأما،بتمامهاالمدةمضىانتطارمنلابدبلالحملبوضع

بهذاقالوقد،الحملبوضعإلاتنقضىلاعدتهافإنالوضعقبلوعشراأشهر

فيهلمأالرأىبهذاأخذناوقد،عنهما)1(اللهرضى،عباسوابن،علىالإمامالرأى

بادرتإذاالغيرةالامالتالمنالأحياءأهلهخاطرورعاية،المتوفىالزوجحرمةمن

زوجها.وفاةبعدبألزوا!الزوجة

بنعثمانإليهذهبماهووهذا،واحدةبحيضةتعتدأنفهى:الختلعةعدةأما

فىحنبلبنوأحمد،راهويةبنوإسحاق،عنهمااللهرضىعباسوابن،عفان

هناكليسنهلأ؟واحدةحيضةالختلعةعدةالشريعةجعلتوقد،رواياتهإحدى

حيضةفيهيكفىوذلكالحملمنرحمهابراءةالمقصودإذ،الزوجينبينرجعة

.كالإستبراء)2(

فيقولالعدةتبعةمننشأنهجلاللهأعفاهافقد،بهاالمدخولغيرالمطلقةأما

نأقبلمنطلقتموهنثمالفؤمناتنكختمإذاامنواالذينأيهايا):تعالى

فعليهازوجهاعنهاماتإذاأما،!هو)3(تعتدونهاعدةهنعليهنلكمفماتص!عوهن

;I)67،172ص،الزواجمواخأيضخاوانظر،الحاملعدة،الطلاقكتاب،9الأربعةالمذاهبعلى،الفقه.

.ref،12،!4/4المعاد""زاد)2(

.94:الآيه:اياحزابسورة)3(

سكاة؟زر!
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منكئميتوفونوالذين):تعالىاللهقوللعمومبهادخلقدكانلوكماالعدة

ثو.وعشراأشهرأربعةبأنفسهنيترتصنأزواجاويذرون

منحكمعدةأجلمنالعدةشئرعتلقد:العدةمشروعيةمنالحكمة

-:بينها

.الأنسابتختلطلاحتىالرحمببراءةالعلما-

.الإصلاحقصدإنزوجتهمراجعةفرصةالرجعىالطلاقفىالزوجلإعطاء2-

اللهبحقوالقيام،الولدوحق،الزوجةومصلحة،الزوجعلىللإحداد3-

أوجبه.الذىتعالى

والذى،وواجباتحقوقمنعليهيترتبوماالإسلامفىالطلاقنظامهوهذا

الطلاقنظامأنيزعممنكلعلىبوضوحهيردوهو،نظاموأكملأفضلبحقهو

الزاعمينلهؤلاءنقولونحن،المرأةبحقوقومجحفاوظالماورهيبامعيباالإسلامفى

أفضلهوماعندكممالنافأخرجوا،تزعمونكماالإسلامفىالطلاقنظامكانإن

نإلنا!خرجوهعلممنعندكمهلقلم!:يقولحيثتعالىاللهوصدقذلكمن

.هـ.أ.!)1(تخرصونإلاأنتموإنالظنإلاتتبعون

.481:الآية:الأنعامسورة1()
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برلم!.--"!!7"س--*لأ!"كا--"...-ء-"!!-"كا/3"لثنثااالبابأ8لا*.?"لاص--!-ص!!:.+لا"78-0!**س-/"لا*.!."

!!والإوللمواليميراثيةالي!ديةفىلميراقالمنظا

مدخل4

الآتى:علىتطلقأنهااتضحالعربيةالمعاجمفى""ورثمادةإلىبالرجوعإنه

وملكه.استحقهأىالمالورثيقال:والملكالإستحقاقا-

.إياهسلبهأىوسلاحهعدوهورثيقال:السلب2-

ذلك.لهواستقرونالهأدركهوالصلاحالعلمورثيقال:والنيلالإدراك3-

فيه.التصرفخولهالشىءأورثهيقال:الشىءفىالتصرفحرية4-

منغيركعنإليكقنيةانتقالتعنىالعربيةاللغةفىورثفمأدةهذاوعلى

.)1(معنويةأمحسيةالمنيةهذهأكانتسواءالعقدمجرىيجرىماولا،عقدغير

-:فصولثلاثةمنمكونالميراثنظامعنوحديثى

اليهودية.فىالميراثنظام:ولالأالفصل

النصرانية.فىالميراثنظام:المانىالفصل

.الإسلامفىالميراثنظام:الثالثالفصل

.بتصرف2/6601الوسيط!"المعجم،6/501"اللغةمقاييمى!معجم،9/048"العربلان119(
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8،---..يع3!م!!/ص!س.؟.-ممهحم!الأولكمع!كسحصسه"!"اض!ص،سحوص!س3*لأعم!ص!ء!!*؟،

؟3-إ!صل!!يةالي!دفىلميراثا!3!لإسنا.

كأ،----!--ء-*-"صص--!--*-سسص-"ممي--ء!ء--لةحم!*

مدخل4

لبنىهدىوجعلهاال!صموسىعلىالتوراةأنزلوتعالىتباركاللهأنالمعلوممن

،!و)1(إسرائيللبنيهدىوجعلناهالكتابموسىواتينا):تعالىقالإسرائيل

فقال،والتشريمالهدىمنفيهااللهأنزلبمايحكمواأنإسرائيلبنىأنبياءوأمر

للذينأسلموااتذينالنبيونبهايحكغونورهدىفيهاالتورأةأنزلنأإنا):تعالى

.4M(2شهداءعقطوكانوأاللهكتابمناسشحفظوابماوالأحباروالرئانيونهادوا

وخانوا،وتغييرهاأحكامهابتبديلوقامواالتوراةيحفظوالمحبار*الأولكن

تعالى:قال،عقلوهمابعدمنالنهكلامفحرفوابهأاللهكلفهبمالتىالأمانة

منيحرفونهثماللهكلاميسمعونمنهمفريقكانوقدلكميؤمنواأنأفتطمعون)

.!و)3(يعلمونوهمعقلوهمابعد

والتحريفبالزيادةالتحريف:وهىالتحريفهذاأنواعالكريمالقرانبئنوقد

للذينفويل):تعالىقال،بألتأويلوالتحريف،بالمعنىوالتحريفبالنقص

لهمفويلقليلاثمنابهليشتروااللهعندهنهذأيقوئونثتمبأيديهماليهابيكتئون

لفريقامنهموإن!:تعالىوقال،)4(!ويكسبونققالهموويليهمأيلىكتبتمفا

منهوويقوئونالكتابهنهووماالكتابمنلتحسبوهبالكتابألسنتهميلوون

.،!و)5(يعلفونوهئمالكذبالفهعلىويقولونالفهعندمنهووماالفهعند

.2:الآية:الإسراءسورة1()

.44:الآية:المائدةسورة)2(

.اليهودعدالكفةرئيىعلىويطلق،العالموهوحبرجمع:الأحبار!

.75:الآية:البقرةسورة)3(

.97:الآية:الباقرةسورة)4(

.78:الآية:عمرانا!سورة)5(
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إسرائيلبنىمنحبارالأجاءأنالتبديلوذلكالتحريفهذاعلىترتبوقد

والأحكامالتشريعاتهؤلاءاستمدالكتبهذهومن،لديهممقدسةعدوهابكتب

التىهدافوالأبالأغراضوافياليسالكتابهذاأنللأحبارعنكلماإذ

الكتبتعددتثئمومن،مقدساعذوهبكتابللناسحبارالأجاء،ينشدونها

التشريعاتوالمكانالزمانأختلافعلىاليهودمنهااستمدالتىالمقدسة

.حكاموالأ

منكثيرفىبعضهاعنتختلفأنهايتضحالمصادرهذهإلىبالنظرأنهكما

عنيختلفالقديمفالعهد،المواريثأحكامفىسيماولا،ال!ثصرعيةحكامالأ

حديثىفإنلذا.تباعهملأالمعاصروناليهودشرعهعمايختلفوكلاهما،التلمود

التالى:النحوعلىسيكوناليهودعندالمواريثنظامعن

القديم.العهدفىالميراثنظام:أولأ

.التلمودفىالميراثنظام:ثانئا

المعاصر.اليهودىالفكرفىالميراثنظام:ثالئا

-:الثلاثةالنقاطهذهمننقطةكلدراسةيلىوفيما

يمالقلىالعهلىفىالميراثنظاه!4أولأ

الولدتوريثعلىتسيراليهوديةالريعةأنلهيتضحالقديمالعهدإلىالناظرإن

أبويها،ميراثفىنصيبأىللبنتوليس،البنتيحجبفالولد،البنتدون

ولكن،ترثهأنمنهولدلهايكنولمزوجهاعنهأماتالتىللمرأةليسأنهكما

أقاربه.بعضأوأخوهيرثه

أصبحالزمنبمرورأنهإلا،البناتميراثعنتشريعهناكيكنفلمهذاوعلى

،إخوةلهنيكنلماللاتىصلفحأدبناتحادثبعدوذلكالميراثفىحقلهن

قبيلتهن،نفسمنيتزوجنأنبشريطةولكن،والدهنأملاكبوراثةلهنوسمح

تزوجنإذاأخرىقبيلةإلىنقلهوعدم،القبيلةميراثعلىالمحافظةأجلمنوذلك

...حافزابنصلفحادبنات)فتقدمتالعددسفرفىفجاءالقبيلةخارجمن

ماتأبونا:قائلاتموسىأماموقفن...وحجلةونوعةمحلةبناتهأسماءوهذه

موسىفقدم،أبيناإخوةبينملكاأعطنا...بنونلهيكنولم...البريةفى

ثر،%!!لإ!!
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فتعطيهنصفلحادبناتتكلمتبحققائلاموسىالربفكلم،الربأمامدعواهن

إسرائيلبنىوتكلم،إليهنأبيهننصيبوتنقلأبيهنإخوةبيننصيبملك

إسراثيللبنىفصار...ابنتهإلىملكهتنقلونابنلهوليسماترجلأيما:قائلا

.)1(موسىالربأمركماقضاءفريضه

يعرفيكنلمالفقراتهذهنزولحتىإنه:أقولأنلىيحقالفقراتهذهمن

ميراثإلىتشيرالقديمالعهدفىإشارةأىتردولم،البنتميراثعنشيئأاليهود

تفصيلا:سأذكرهماحالتينفىإلازوجهامنالزوجةولا،أبيهامنالبنت

فىجأءكما،زوجهاميراثفىالزوجةمشاركةإلىتشيروهى:الأولىالحالة

قدأنىاليومشهودأنتم:الشعبولجميعللشيوخبوعزفقال...راعوثسفر

.()2(نعمىيدمنليمالكلأماكلاشتريت

نأإلا،أبنائهاومع،زوجهامعملكيةلهاكانتنعمىأنالنصهذامنفيفهم

الملكيةتكنلمنعمىيدفىكانتالتىالملكيةأنإلىذهبواالسفرمفسرىبعض

وقدسيمالا-أبنائهاممتلكاتعلىوصحةكانتنعمىأنيعنىوهذا،الكاملة

فعلية.مالكةتكنولم،ذكوراكانوا

علىاليهوديةالشريعةفىترثتكنلمالبنتأنإلىالقولإلىنصلوبهذا

الحالة.هذهضوء

فىفجاءميراثابناتهأعطىقدايخ!صأيوبأنإلىتشيروهى:الثانيةالحالة

أبوهنوأعطاهنالأرضكلفىأيوبكبناتجميلاتنسأءتوجد)ولمأيوبسفر

.()3(إخوتهنبينميراثا

نأيتبينالعلمىبالتحقيقولكن،بناتهورثالخ!صأيوبأنيؤكدالنصفهذا

للاتى:وذلكيهوديايكنلمأيوباللهنبى

أىتاخوربنعيصابنأنهفيتضحالس!*صأيوبسيدنانسبإلىبالنظرإنها-

إسرائيل.بنىمنوليسعوصبنىمن

.7إلى3ف17صحيوعسفرفىأيضاالقصةوردتوقد،اافإلى27صحالعددسفر1()

.9إلىف43صح:راعوثسفر(2)

3)jافه24صح:أيوبسفر.
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عربيا.كانأيوبأنالفلسفىالمعجمفىجاء2-

"أربعةعنعبارةكانتأنهافيتضح،أيوبتركهاالتىالثروةإلىبالنظرأنه3-

إذا،")1(أتانوألفالبقرمنفدانوألف،الإبلمنالافوستةالغنممنألفاعشر

عندمحرمةكانتالجمالأنومعلوم،وحميروبقروجمالغنمعنعبارةفالثروة

.اليهود

بدليلعربكانواالنصفىذكرهموردالذينايخ!صأيوبسيدناأصدقاءأن4-

.")2(النعمانىوصوفر،الشوحىوبلدد،التيمانىأليفاز))وهمأسمائهم

بلدهإلىمنسوبفهوأيوبسيدنابخلافلوالديهإلاينسبلااليهودىإن5-

علىساروأنه،يهوديايكنلمايخ!صأيوباللهنبىفإنهذاوعلى،عوص)3(

منهمايخ!سأيوبكانفلووعليه،اليهودعنديكنلمنظاموهوالبنتتوريثطريقة

كتبهمفىنقرأفلم،النظامبهذايعملوالمولكنهم،البنتتوريثبنظاملعملوا

فىالبنتأحقيةفىاش!صأيوبسيدنااتبعهالذىالنظامعنسيئالديهمالمقدسة

.الميراث

ماأبيهاتركةمنشيئاالبنتتعطىلااليهوديةالشريعةأنلنايتضحسبقممأ

هىبلإخوتهاعلىامتيازأىلهاليسالبكرالبنتأنكما،ذكورأولادهناكدام

نأكما،التركةمننصيبينالأكبرالولديرثبينما،الميراثفىمعهنتتساوى

يسعطيعلاأنهإلا،الأحوالمنكثيرفىالميراثمنابنتهيمنعأنفىالحقللأب

.الميراثمنابنهيجردأن

القديم؟العهدفىالميتيرثالذىمن

وهم:الميتيرثونالذينالأشخاصالقديمالعهدذكرلقد

نأإلا،البنتأمالإبنذلكفىسواءللإبنالميراثتوجبفالبنوة:بناءالأأ-

البنتإلىميراثهانتقلابنللميتيوجدلمفإذا،ماتإذاأباهيرثالذىهوالإبن

.()4(ابنتهإلىملكهتنقلونابنلهوليسماترجل)أيماالعددسفرفىجاء

.21ف24صحأيوبسفر(1)

الفر.فقراتأغلبفىوردذكرهمأنكما،فاالابة!المرجع)2(

.فا)صح،يوبأسفر(3)

2صح:العددسفر(4) V8ف.

لأ!عت!!،ؤ،

2http://kotob.has.itك!1لمفي!؟يز



والجداتجدادوالأمهأتوالأباءالايحجبونوالبناتبناءفالأهذاوعلى

.قرباءالأمنوغيرهموالإخوة

نسلهممنواحدولاإناثأوذكورأولادللمتوفىيكنلمفإذا:الإخوة2-

تعطواابنةلهيكنلم)وإنالعددسفرفىجاءلماوذلك،للإخوةالإرثيعطى

.()1(لإخوتهملكه

ودليل،العمومةإلىالميراثفينتقلإخوةللمتوفىيكنلمفإذا:العمومة3-

.)2(أبيهلإخوةملكهتعطواإخوةلهيكنلموإن،العددسفرفىجاءماذلك

،الأقربنسيبهإلىالميراثفينقلعمومةللمتوفىيكنلمفإذا:النسيب4-

منإليهالأقربلنسيبهملكهتعطواإخوةبيهلأيكنلم)وإنالعددسفرفىجاء

.()3(فيرثهعشيرته

التلمودفىالميراقاثانيأ

،تورثمتاععندهمفالمرأةالمرأةدونبالميراثالرجلخصتالتلمودشريعةإن

وتوارثها،التركةلانتقالأحبارهموضعهالذىالنظاممنذلكيتضح،ترثولا

يلى:فيماوذلك

ختالأبنو،لامرأتهوالرجل،لأمهالرجل:وهممورثونلاالوارثونا-

البنتوبنو،أمهملخالختالأابنوبنو،أبيهملخالختالأابنوبنو،لخالتهم

لجدهم.البنتوبنو،لجدتهم

أخته،لبنتوالخال،لرجلهاوالمرأة،لابنهاالمرأة:هموارثونلاالمورثون2-

لبنىوالجدة،بناتهلبنىوالجد،أختهبنتلبنىالأموخال،أختهالبنىوالخالة

أخته.ابنلبنىالأبوخال،بناتها

منوالرجل،أمهمنالإبن:اثنانالميراثينقلونالذينالوارثون3-

أنهإلا،العلمودكتابةبدايةفىعندهممتبعاكانالذىهوالنظامفهذا.)4(امرأته

فا.72صح:العددسفر(1)

.01ف72صحالعددسفر(2)

.افا27صحالعددسفر)3(

()J461،471صئمعونبنتحاى-كاملاالثرعةالأحكامكتابنقله-الفيهومىللأستاذالموار-لث.
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عندهم،الميراثنظامبتطويرالحاخاماتبعضقامأنبعدالنظامهذاتغيرقد

كالتالى:فأصبح

كانإذايبحث،ابنلهيوجدلمفإن،يرثهابنه:يموتالذىالأبميراثنظام

فإن،ترثهابنةلهوكانلابنهنسليجدلمفإن،أنثىابنةأوذكرابننسلللابن

لابنتهيكنلمفإذا،ترثهأنثىابنةأوذكرأبننسللابنتهوكانابنةلهيكنلم

إلىالميراثيعودالحياةقيدعلىأبوهيكنلمفإن،الميتأبىإلىالميراثيعودنسل

المتوفىكانوإذا،لديهماكليرثأخلهكانفإذا،الميتأخوهمالذينأبنائه

لهيوجدلمفإذا،لنسلهاأوأختهإلىالميراثينتقلنسللأخيهوليسأخلهليس

الحياةقيدعلىيكنلمفإذا،أبيهأبىإلىالميراثيعودنسللهاوليسأخت

للميتوليسنسللهمأوأخوةبيهلأيكنلمفإذا،أبيهأخىإلىالميراثينتقل

الميراثينتقلالحياةقيدعلىيكنلمفإذا،أبيهأبىأبىإلىالميراثينتقلأخوة

أبيهأبىبىلأأخيوجدلمفإذالنسلهمأوالميتأبىإخوةهمالذيننسلهإلى

لنسلها.أوالميتأبىأبىأختإلىينتقلنسللهوليع!

غيرالبناتأخواتهمعلىينفقواأنالذكورالإخوةعلىأوجبالتلمودأنكما

ويكون،المالعشرزواجهاعندابنةلكلفيدفع،ويتزوجنيبلغنحتىالمتزوجات

جميعتزوجتإذاأما،تليهاالتىنصيبمنأكبرالأولفىتتزوجالتىنصيب

نصبة.الأفىبينهنفيساوىواحدوقتفىالبنات

إلالهنوليس،البكرحقإعادةبعدوذلكالغشرللبناتأعطىالتلمودأنكما

مقاميرثونفالبنونالجدبعدهومات،الجدقبلالأبماتفإنفقطأبيهنمالمن

حق.لهنفليسالبناتأماالأب

الحقهذاجعلالميراثفىحقاللبنتأعطىحينماالتلمودأنذلكإلىأضف

الحالهوكما-أخواتهابقيةعلىالبكرالإبنةتمتازفلا،بالتساوىبينهنمقسما

مأمتزوجاتأكنسواءالحقهذافىبينهنساوىإنهكما-البكرالولدشأنفى

بنفقاتتطالبأنلهايكونلاأبيهاوفاةبعدتتزوجالتىوأن،متزوجاتغير

الابنابنةإنكما،أبيهنحياةفىالمتزوجاتأخواتهامثلالتركةمنزواجها

.!الابنةعلىالميراثفىمفضلة

لأ!يرفيط!!!+ء
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صرالمطالفكرالي!دكافىالميراثاثالتأ

جميعفىالبنتدونالولدتوريثنظامعلىاليهودمنالمفكرونسارلقد

-:يلىفيماذلكويتضحمراحلها

حظفللبكرىالذكورتعددوإذا،الذكرولدهيرثهمنفأولميتماتإذاإنها-

إنائاجميعاكنلوأما،الذكورمنالميتأبناءجميعكانإنهذا،إخوتهمناثنين

.المالجميعتأخذفإنهاواحدةبنتاكانتفإن،بالتساوىبينهنيقسمفإنه

ابنأوابنوجدفإن،ولدابنأوذكرولدللميتيكونألاالبناتميراثوشرط

البنت.علىالابنبنتتقدموكذلك،البنتعلىيقدمفإنه،ابن

كلالأولاديرثالشريعةبحسبفإنه،وبناتذكورأولادالميتتركإذاأما

لمأوالرسدسنيبلغنلمالبنأتكانتإذاولكن،يرثنفلاالبناتأما...التركة

يتزوجن،أويبلغنحتىإعألتهنالذكورالأولادعلىيجبفإنه،بعديتزوجن

فلاعقارافيهايكنلمإذاأماعقارافيهاكانإنالتركةعثريوازىبماوذلك

المنقولة،أوالسائلةالأموالمنالمقنطرهالقناطيرالرجلتركولو،مهرولانفقة

للبنت.عشرفيهافليس،المواشىأو

هـحوالأثلاثةصهالبناتتستحقهلالعشرااهذأنهكما

وبناتبنينوخلفتكذلككاندانفإنهالأمعنالميراثيكونأن:الأولى

للبنين.فالجميع

لهنفليسكذلككانفإنحياتهفىبناتهزؤجقدالأبيكونأن:الثانية

العشر.

إخوتهنيطالبنولم،الأبموتبعدوتزوجنأدركنقديكنأن:الثالثة

.بشىء

طريقاهناكإنبل،العشرفىالمرأةحقضياعمنالحدهذاعندالأهسيقفولم

فىيباععقارالتركةفىكانإذاإلاالمورثديونيتحملونلاالورثةأنوهوألاآخر

لووأما،عقاراتركلوفيماالمورثدينبدفعمسعولونالورثةأنذلكومعنى،الدين

حقلضياعسببهىالطريقةهذه،بالدفعيلتزمونفلا"نقودا"سائلةأموالاترك

لسدادسيباعالعقارداموما،العقارمنسيقتطعالعشردامماإنهإذ،البنت
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يفىلاقدالذىالعقارمننصيبهاعلىتحصللنالبنتأنذلكفمعنى،الدين

أموالمنالمورثتركهبماالذكورالأولادويفوزدينمنالمورثعلىبمابيعهثمن

شىءعلىالبنتتحصلأنودونناحيةمنللدائنشيئايدفعواأندونومنقولات

.)1(أخرىناحيةمنالمنقولةالأموالهذهمن

الأمأما،أبوهلهفالوارثنسلهممنواحدولاأولادللميتيكنلمإذاأما2-

إناثا.أمذكوراأكنسواءأبنائهاترثلانهالأ؟الميراثفىالحقلهافليس

،الأبتوريثإلىبعيدمنولاقريبمنلائشرلمالقديمالعهدبأنالعلممع

البشر.صنعمنالقديمالعهدأسفارأنعلىواضحةدلالةهذاوفى

الميراثصارأبولا،نسلهممنواحدولاوارثفرعللمتإفىيكنلمإذا3-

مقاميقومالفرعأنمراعاةمعبالسويةبينهمقسمأخمنأكثرلهكانوإن،للأخ

،الأخبنتوكذلك،فقدهعندوالدهنصيبيرثالأخفابن،فقدهعندالأصل

يقسمأولاداوتركواالأخوةماتفإذا،ويحجبهانثىالأعلىمقدمالذكرولكن

.2(ابائهمإحصصحسبعلىبالسويةبينهمالميراث

ولاإخوةولاأبولا،نسلهممنواحدولاوارثفرعللمتوفىيكنلمإذا4-

الميراثاليهوديةالريعةتعطىأيضاوهنا،للجد)3(فالميراثنسلهممنواحد

.النساءلحقإهمالأالجدةدونللجد

جد،ولانسلهممنواحدولاأخولاأبولاوارثفرعللميتيكنلمإذا5-

بينهمالميراثقسمعممنأكثرلهكانوإن،العمةدون،العمإلىالميراثانتقل

عدمعنديرثالعمفابن،فقدهعندالأصلمقاميقومالفرعأنمراعاةمعبالسوية

لمإذاعمهامعأبيهاوجودعدمعندترثهالعمبنتوكذلكعمهمعأبيهوجود

.أخلهايكن

ابائهمحصصحسبعلىبينهمالميراثيقسمأولاداوتركواالأعمامماتوإذا

أختهعلىمقدمالعمفابننثىالأأختهيحجبالأولادمنالذكرأنمراعاةمع

.بتصرف95ص"اليهوديةالريعةفىالمرأة!مركز1()

.29صالفيومىسعديأ:"المواريثأ)2(

.436مادة:شمعونبنحاى؟9للإسراثيليينالثرعية!الأحكام)3(

!ىلاءخغ!لا!بز!

http://kotob.has.it



نرىقبلمنمرةمنأكثرذكرناوكما،وهكذاالعمبنتعلىمقدمالعموابن

العمة،ترثهنسلهمنواحدولاعمللميتيكنلمفإذاوتأخيرهنالإناثإهمال

العمة،فابن،أيضاالبناتالبنونويسبق،فقدهاعندمقامهايقومونالعمةوأولاد

ابنابنبنتإنبل،أيضاعليهامقدمالعمةابنوابن،العمةبنتعلىمقدم

.وهكذاالعمةبنتعلىمقدمةالعمة

إخوةمنيرثهوارثعنالبحثفيجبقطوارثللميتيكنلمإذاأما6-

.ذلك)1(دونماإلىهبطأوذلكفوقإلىارتفعمأأو،بنيهمبنىأوبنيهمأوالجد

أموالهالزوجكتبولوحتى،زوجهاميراثفىحقأىللزوجةليس7-

عليهاالمنصوصالحقوقإلاللزوجةفليس،وصيةلاوصايةيعتبرهذافإن،لزوجته

.الزوا!عقدفى

يكونوألا،الوفاةقبلبهايدخلأنبثرطولكن،زوجتهيرثالذىهوفالرجل

عنها،لهإرثفلالهاكرههعلىوالرجلتوفيتفإذا،بسببهخصومةوبينهبينها

بها.يدخللموكانتوفيتلووكذلك

إلىشرعياميراثابوفاتهايؤولالزوجةتملكهماكلصارالشروطهذهتحققتفإذا

.اخر)2(رجلمنأممنهأكانواسواءأولادهاولاأقاربهافيهيثاركهلاوحدهزوجها

زوجتهمنالزوجيورثونلافإنهمالقرائينطأئفةأما،الربانيينطائفةعندهذا

.)3(الزوجينبينسرعاتوارثلاأنهعلى584رقمالمادةنضتفقد،والعكس

ثمانيةةوهموالرجالالنساءمنيرثلامنأذكروأخيرا

جدتهأولاجدهاولاأمهامالفىولاأبيهامالفىترثلاأخيهأمعالمرأةا-

خالتها.ولاخالهاولاعمتهاولاعمهاولا

.ترثلاخالهامعالمرأة2-

يرثن.لاالأخبنىمعالأختبنات3-

.39،49،59ص،الفيومىسعديا"الموارلث!1()

.992،337،034،؟27مادة،سمعونبنحاى-"للإسرائيلييئالرعية"الأحكام()2

.804:ماثة،فرجمراد،"للقراثينالثرعةالأحكاه!9)3(

ثة!ثكبم،لأ،ءص!!

http://kotob.has.it



.يرثلاالأ!بناتمعالأختابن4-

c-العم.بنتمعيرثلاالعمةابن

أخيها.بنتمعترثلاالمرأة6-

أخيها.بنىمعترثلاالمرأة7-

.يرث)1(لاخالهمعالرجل8-

-:الخنثىورأثةفىاليهودأحباراختلفلقد:"الخنثىوراثة

بنتاالرجلتركفإذا،المالفىتفريقدوننثىبالأ)يلحق:الربانيونفقال

حجمحسبعلىميراثهأوقفبعضهمأنإلا،)2(النصففىتساوياوخنثى

نإأمأ،يرثولاالأرزاقعليهويجرىابنهمقاميقامكثيراالمالكانفإذا،التركة

.)3(أرزاقعليهيجرىولاابنفيقامالبناتأرزاقفيهليسقليلاالمالكان

،ذكراعذالذكورةإلىأقربكانإذأالخنثىبأنقألتفقدالقرائينطائفةأما

.)4(أنثىعذتأقربنوثةالأإلىكانتوإذا

العقل.بمنطقالآراءأرجحمنيعدوهذا

4اليهودعندالميراثموانع

الآتية:الأسبابمنسببفيهتحققمناليهودعندالميراثمنيمنع

أقاربهمنولاأبيهمنيرثلاغيرهاواعتنقملتهعناليهودىخرجإذاا-

بالديأنةتمسكواإذاوأقاربهأهلهفىأبوهميرتهكانمايرثونفهمأولادهأما،اليهود

.)5(يةاليهود

يهوديا.كانولوحتىيرثلافإنه،يهوديةغيرامرأةمنالولدكانإذا2-

منأحدفىولاأبويهفىيرثلافإنهدامياضرباأمهأوأباهالولدضربإذا3-

الفعلهذامثلمنهوقعإذابالوصيهللميراثالمعينالأجنبىوكذلك،مطلقاأقاربه

.463مأدةشمعونبنحأى،(الرعية)الأحكام(.)

نثىوالأالذكرأسبهمنهوالخنثى!!

،""المواريث()2

.89ص،الفيومىسعديا""الموارلث)3(

.184/طدة،فرجمراد،"الرعيةحكام"الأ41(

.323،326مادة،اوالمقابلات"المقارنات)5(

.!9!ي!!!بم
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حيأةحالبهأالموصىالأعيانعلىاليدوضعسبقلوحتىالميراثفىحقهيسقط

ماله!منشيئايستحقلانعمتهولىضربعلىيقدممنلأن؟المورثالوصى

فإنهمأولادهوكذلك،الميراثمنيحرمفإنهاليهودمنسيورثهمنقتلإذا4-

هوبلعندهمجريمةيعدلااليهودىغيراليهودىقتلإذاولكن،مثلهيحرمون

منلأن؟كافركلبيدهاليهودىيقتلأنالعدل)من:التلمودقالفقد،فربة

.لله()1(قربانايقربالكافردمسفك

بينالحديثالعصرفىللميراثالمعاصرونالمفكرونوضعهالذىالنظامهوهذا

بالمرأةأجحفقدالنظامهذاأنورأيناشديدباختصارذكرتها،والإناثالذكور

.كثيرا

.9صاالتلمود،قواعدفىالمرصودالكنز15()
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ل!!.كا!!صالم!ح!كل!ص-ص!ص-!حص!.صى-.-!-3!!ص33-صلا!!!د--!/-!!وء.!-!صصس!صسء.حبما،حغ
الثانىلفصلاث!هـ!ثز

طي!!"
النصرانيةفىالميراقعد!!"لأ.

هـء--3---كا،2ء---!لا-.-.!-س!ء---3---!-3.لا-------ء-..---.-،--3-؟3حمو*3.

مدخل)

علىتثشملفهىالسماويهالرسالاتباقىشأنشأنهاالمح!صعيسىرسالةإن

فىكانتالنظمهذهأنإلا،الناسحياةتنظمالتىوالتشريعاتوالنظمالتوحيد

ايخ!صالمسيحقبلمنحكمهتغيرماإلاايخ!صموسىلشريعةموافقهمعظمها

ومصدقا):عيسىلسانعلىالقرانيةالايةنضتوكما،تعالىاللهمنبوحى

.)أ(!عليكمحرمأئذيبعضلكمولأحلالتوراةهنيديبينلما

أحبارمنسبقهممننهجعلىسارواالنصارىمنوالرهبانالمساوسةولكن

وألصقوهأالبشريةالنظممنكثبراووضعوا،مواضعهعنالكلموحرفوافبدلوااليهود

ميثاقهمأخذنتانصارىإناقالواالذينومن!:تعالىقالبالإنجيلوبهتاناظلفا

.)2(!بهذكروامماحظافنسوا

عليهصاروماايخآ*برعيسىبهجاءمابينوالتضاربالتناقضوجدولذا

بدكوابلالسماويةبالتشريعاتهؤلاءيلتزموالمإذ،الآنإلىبعدهمنالنصارى

يتصلماخاصةالتشريعاتجأءتنمومنايخ!صعيسىبهجاءهمماوغئروا

سيظهرماوهذا،السلامعليهماوعيسىموسىبهجاءلمأمخالفةالمواريثبنظام

ىأيوجدلاأنهوهىهامةحقيقةهناأقررأنأريدكما،الفصلهذاطياتفى

أحكاممنحكمإلىيث!يرالرسلوأعمالالرسائلفىولاناجيلالأفىنص

الوضعية،القوانينمنمستمدةالنصرانيةفىالميرالثأحكامفإنلهذا،الميراث

البطاركه،وقوانين،المجامعوقرارات،الملوكبقواننالمعروفةالقوانينمجموعةمثل

وحدينىالنصرانيةفىالمواريثأحكاممنهاأخذتالتىالمصادرمنذلكإلىوما

-:أمرينتحتيندرجالنصرانيةفىالمواريثنظامعن

.05:الآية:عمرانالسورة1()

.41:الآية:الماثدةصورة)2(
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وموانعه.وشروطه،الإرثوأسباببالتركةالمتعلقةالحقوق:الأول

وطبقاتهم.للتركةالمستحقينأنواع:الثانى

:حدةعلىمبحثكلندرسيلىوفيما

وموانعه.وشروطهالإرثوأسباببالتركةالمتعلقةلحقوقا8أوكأ

كالتالى:هىتوزيعهاقبلبالتركةالمتعلقةالحقوقفأما

وعبرةحالهبحسبوالجنازةالدفنوكلفة،منهاالميتكفنقيمةتأديةا-

ماله.

ماإبقاءمعمالهمنبقىماجميعمنالديونمنالذمةفىوجبماقضاء2-

وفائها.منلابدالتىالإلهيةالنذورمنالمتوفىذمةيلزم

يجوزلاإذبهالإيصاءيجوزالذىالنصابمنالمورثبهأوصىماتنفيذ3-

ذلكفىويستوى،أكثرأوولدانللميتكانإذاالتركةربمحدودفىإلاالإيصاء

أما،النصفحدودفىيوصىأنلهفيجوزواحدولدلهكانإذاأمانثىوالأالذكر

أرباعثلاثةيتجاوزلابمايوصىأنلهصحاخرونورثةولهوارثفرعلهيكنلمإذا

كما،أقصىحدبدونمالهبكليوصىأنلهجازمطلقاورثةلهيكنلموإذا،ماله

يجوزالذىالمقدارضمنداخلايكونأنبشرطالورثةلأحديوصىأنلهأن

.)1(بهالإيصاء

الشرعية.الطبيعيةوالقرابة،الزوجيةفهى:الإرثأسبابأما

زوجها.الزوجةوترث،زوجتهالزوجيرثفبالزوجية

الصحيح،النسبمنوالبناتبناءالأهمالنترعيةالطبيعيهبالقرابةالمقصودأما

كما،موتهقبلالمورثعنتصدربوصيةإلايرثفلاالزناولدأوالمتبنىالإبنأما

.الأبوزوجةالأمزوجالطبيعيةبالقرابةيخرج

فهى:الميراثشروطأما

منقطعة.غيبةلغيبتهبموتهحكمكمنحكماأوحقيقةالمورثموتا-

.54الأرثوذك!!للأقباطالشخصيةالأحوال!قأنون1()
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كالجنينتقديرابالأحياءإلحاقهأو،المورثموتبعدالوارثحياةتحقق2-

والحرقى"كالغرقىواحدحادثفىأكثرأوشخصانماتوإذا،حيايولدأنبشرط

علىالدليلإقامةوتعذربعضابعضهميرثمنبينهموكان،"والقتلىوالهدمى

إلىمنهمكلتركةتنتقلبلالآخرمنهمأحديرثفلالاأومنهمماتمن

-:)1(
ورلمه

قسمين.علىفهى:الميراثموانعأما

حالتين:فىوذلكمطلقاالميراثمنيمنعما:الأولالقسم

مورثهوفاةحتىالجديددينهعلىوظلالنصرانيةغيرديئاالرجلاعتنقإذاأ-

.يرثلافإنه

وقوعهافىساعدأوغيرهمعالجنايةتلكفىأشركأوعمدامورثهقتلإذاب-

.يرثلافإنه

التالية:الأسبابمنلسببالميراثمنالممنوعينفهم:الثانىالقسمأما

شرعى.غيرزواجمنالولدكانإذا-)

معتوقا.أومملوكاالولدكانإذا2-

ممتهنبعملاشتغلأو،مذهبهغيرإلىانتقلأو،سئهأوأباهالولدعقإذا3-

.والسحرةالمصاخرةكأعمال

أمه.أوأختهأوابنتهأوالمورثبزوجةزناإذا4-

عدتها.انقضاءقبلالمرأةتزوجتإذا5-

ضياعه.أوهلاكهإلىيؤدىبماالمورثمالعلىالوارثتعدىإذا6-

الضرر.بهيلحقأويفسدهبماالمورثصحةعلىتعدىإذا7-

خلاصه.فىالسعىمنالتمكنمعالمأسورالمورثتخليصفىأهملإذا8-

.المورثوصيةأخفىإذا9-

.751إلى'2Vمواد،رثوذك!لأاللأقباطا559مجموعة()?
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واستقامةفاعليهاتوبةتحققتإذاولكن،الميراثمنتمنعالأسبابهذهكل

بعدبذلكوفاتهقبلالمورثمنوصيةتصدرأنبثرطولكن،توريثهمجازأمورهم

.)1(الصلاحفيهمتحقققديكونأن

وطبقاته!للتربةالمستعقينأنوالح4ثانيا

،الفروضأصحابمنيكونواأنإماالنصارىعندالتركةيستحقونالذين

.الطبقاتأصحابمنأو

لهفإنغيرهماأما،فقطوالزوجةالزوجهم:النصرانيةفىالفروضفأصحاب

عدمحالةفىالتركةكلوله،الزوجةأوالزوجفرضاستيفاءبعدالتركةباقى

ثلاثة:أحوالزوجتهميراثفىوللزوج،الزوجةأوالزوجمنكلوجود

مطلقا.وارتفرعللزوجةيكنلمإذا:العركةنصفا-

لهاكانإذاإما،إناثاأوكانواذكوراأقلأوأولادثلاثةللزوجةكانإذا:الربع2-

منالأولادمنويعذمنهمواحدةلحصهمساويةحصةفلهأولادثلاثةمنأكثر

.وارثفرعولهمنهمتوفى

الحواشىأوصولالأأوالفروعمنوارثللزوجةيكنلمإذا:التركةكل3-

.بسواءسواءالزوجكحكمزوجهاميراثفىالزوجةوحكم

والزوجةالزوجهمالنصرانيةالشريعهفىالفروضأصحابأنيتضحوبهذا

الميتلأعمام"إن:فمالالأشخاصبعضإليهمأضافالعسالابنأنإلا،فقط

الأعماممع"للأم:أيضاوقال،"كذلكبعدهمأولادهموحال،الثلثأمهمع

.معا")2(يقسمونهالثلثولهم،الثلثان

منهابقىماأوالتركةكليأخذونالذينالورثةفهم:الطبقاتأصحابأما

الورتةهؤلاءفىوالقساوسهالآباءاختلفوقد،الزوجةأوالزوجفرضاستيفاءبعد

وهما،مشرعيهمااراءمنلرأيينسأعرضالعجالةهذهفىوإننى،واسعااختلافا

القضية:هذهتجاهالعسالوابنلقلقابن

،م1391سنةجى،201ص،عوضفليوثاوسجرج!،الثخصيةالأحوالفىالقانونيةالخلاصةشرح1()

.القاهرة،اسثصىامطمعة،356ص،العسالبنالدينصفى،القوانينوكتاب

.عوضفليوثاوسجرجى،158ص،القبطةالكنيةقانون)2(

http://kotob.has.it



الآنحتىالنصرانيةالديانةفىالمشرعيناخريعتبرالذىالبطريركلقلقفابن

التالى:النحوعلىهؤلاءرئب

وأمهمأبيهممنبالسواءيرثونوالعزابالمتزوجينوالإناثالذكورالأولادا-

وعماتهمأعمامهممعيرثونفأولادهمأولاداوخلفأبيهوفاةقبلأحدهمماتفإن

حيا.كانلووالدهميرثهكانماجدهممن

...وهكذاأولادهماطبقةالأولادطبقةوبعد

لمامخالفوهذابالولدالبنتالميراثفىساوتالنصرانيةالشريعةأننرىوهنا

عندعاماليسالقولهذاأنكما،عليهمبتطبيقهاالملزموناليهودشريعةفىورد

نصفالبنتبتوريثقضتالتىالأرثوذكسطائفةفهناك،النصارىطوائفجميع

الإسلامية.الشريعةفىجاءبمابذلكمتأثرةالذكر

الزوجنصيباستيفاءبعدالتركةباقىفإنيرثهفرعللمورثيكنلماذا2-

وأمه:أبيهإلىيؤولالزوجةأو

أولادهعلىنصيبهيقسمميتاأحدهماكانفإن،الثلثوللأمالثلثانللأب

خوةالأهؤلاءأحدكانوإن،بينهمفيمابالتساوىالمورثوأخواتإخوةهمالذين

.)1(أولادهإلىحصتهتؤولفإنهميئاالأخواتأو

التركةوجعلوا،الأبمعالأميورثوافلمذلكخالفواقدالنصارىبعضأنإلا

معفمرثالأبفقدعندإلاعندهمالأمترثولا،الحالةهذهفىللأبكلها

.بالسواءأولادهاأحدحصةمثلولهاالأسقاءالأخوة

استيفاءبعدتركتهصافىفإنأمولاأبولافرعللمورثيكنلمإذا3-

يقسموأملأبأشقاءكانوافإذاوأخواتهإخوتهإلىيؤولالزوجةأوالزوجنصيب

بينهمالميراثقسملأموإخوةأسقاءإخوةفيهمكانفإن،بالسواءالميراثبينهم

يلى:كما

أسهم.ثلاثةوهومعاالوالدينحظللأشقاءأ-

.سهمانوهوالأبحظللأبللاخوةب-

واحد.سهموهوfالأحظلأمللاخوةب

.)2(لوارثهفنصيبهالإخوةمنتوقىومن

.تصرفا59صسورلأصليب،الئخصيةالأحوالقوانينفى"ثراسات1()

.48-46صالأرثوذك!"للاقباطالثخصيةالأحوالإقأنون)2(
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حقبعدفالميراثونسلهمالمذكورينوأخواتهإخوتهمنأحديوجدلمإذا4-

كالتالى:وذلك،وجداتهجدادهلأالزوجة

.بالسواءبيهلأوجدتهلجدهالثلثانأ-

فسهمهتوفىقدكانالأجدادوأى،بالسواءلأمهوجدتهلجدهوالثلثب-

.الأجداد)1(باقىمعلأولادهيكون

الأعمامإلىالتركةفتنقل،المذكورينالأربعةالأجدادمنأحديوجدلمإذا5-

والخالاتللأخوالويعطى،بالسواءالثلئانوالعماتللأعمامفيعطى،خوالوالأ

.بالسواءالثلث

للأبوللعم،العمةوكذلكاسهمثلاثةالشقيقللعم:كالآتىالتركةفعقسم

سهم.-الأمجهةمنالأبأخو-لأموللعم،العمةوكذلكسهمان

ذكرتهاالتىالنسبةنفسمراعاةمعوالخالاتالأخوالبينفيقسمالثلثأما

إلىحصتهتؤولتوفىقدمنهمكانومن،العموعنخوةالأعنالحديثعند

طبقة.بعدطبقةبعدهممننسلهمحكموكذلك،أولاده

الميراثفينتقلالسابقةالطبقاتفىالمذكورينمنأحدللميتيوجدلمإذا6-

كالتالى:وذلكوالجدةالجدوالدىإلى

.بالسواءالأبمنالجدةووالدىالجدلوالدىالثلثأنأ-

.بالسواءالأممنالجدةووالدىالجدلوالدىالثلثب-

الأجداداباءمنواحدولكل،سهمانالأبمنالأجداداباءمنواحدفلكل

ورثته.مالهأخذيتوفىومن،واحد)2(سهمالأممن

V-يأخذ:السابقةالطبقاتفىالمذكورينمنأحدللمتوفىيوجدلمإذا

بالسواءالثلثأبويهوخالاتأخوالويأخذ،الثلثينبألسواءأبويهوعماتأعمام

ورثته.مالهيأخذمنهميتوفىومن

.89-79ص"القبطيةالكنيسة"قأنون1()

.)LE0!الصفوىالمجموع)2(
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A-التركةفتنقلالسابقةالطبقاتفىالمذكورينمنأحدللمتوفىيوجدلمإذا

ومنالثلثللأموالمنتسبون،الثلثينللأبالمنتسبونفيرثون،جدادالأأجدادإلى

.)1(ورثتهسهمهأخذمنهميتوفى

،الأجدادوأخوالأعماميرثالسابقهالطبقاتفىالمذكورينفقدوعند9-

والجدةللجدوالمنتسبون،الثلثينالصحيحينوالجدةللجدالمنتسبونفيأخذ

.)2(ورثتهسهمهأخذمنهميتوفىومن،الثلثالساقطين

فإن،الزوجةأوللزوجكلهاالتركةتؤولالطبقاتهذهأفرادمنأحديوجدلمفإن

منطبقةوكل.البطريركيةدارإلىتؤولأولئكمنولاهؤلاءمنأحديوجدلم

،مهاتوالأباءالآيحجبونوفروعهموالبناتباءفالآ،دونهامنتحجبتلك

هذهمنطبقةكلفإنوهكذاوالأخواتالأخوةيحجبونوالأمهاتوالآباء

الذىالنظامهوهذا.المذكورالترتيبحسبغيرهاعلىتتقدمالممقدمةالطبقات

فهوالثانىالنظامأما،الحديثالعصرقساوسةعليهساروالذى،لقلقابناتخذه

-:التالىالنحوعلىفيهساروقد،العساللابن

.بالسواءوالإناثالذكورأولاده:أولأالميتيرثونالذينا-

.المذكورالولدأولادمنوالإناثالذكورثم2-

.الأبثم3-

.بالسواءوأمه،وأخواته،الميتإخوةمنالأشقاءثم4-

.بلأخواتوالأالإخوةثم5-

وحدها.الأممنوالأخواتالإخوةثم6-

.بالسواءالميتإخوةأولادمنوالإناثالذكورثم7-

الميت.والدأبوثم8-

.والدهأمثم9-

.الأعمامثمأ-"

.165ص"القبطيةالكنيسةقأنون19()

.464"الصفوىالمجموع9)2(
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.بالسواءالأعمامأولادمنوالإناثالذكورثما-ا

.بالسواءالميتبناتأولادمنوالإناثالذكورثما-2

.بالسواءأخواتهأولادمنوالإناثالذكورثما-3

الميت.عماتثما-4

.بالسواءوالإناثالذكورأولادهنثما-5

الميت.أمأبوثما-6

أمه.أمثما-7

الميت.اخوالثما-8

.بالسواءاولادهممنوالإناثالذكورثما-9

الميت.خالاتثم25-

.بالسواءدهنأولامنوالإناثالذكورثم21-

.الأجداد)1(اباءثم22-

.فالأقربالأقرببعدهمومن

أهمها:أمورعدةفىلقلقابننظامعناختلفالنظاموهذا

.الأمقبيلةقبلوالإناثالذكورمنالأبقبيلةقدمأنهأ-

أبناءهمالذينأعمامهممعابائهمفقدعندالأولادأولاديورثلمأنهب-

.الأولادطبقةبعدخاصةطبقهلهموجعلالمتوفى

جعلالأولالنظامبينما،الأممعهيورثولمخاصةطبقةللأبجعلبر

.واحدةطبقةفىوالأمالأب

لأبوالأخوة،لأبالأخوةيحجبونالأشقاءالأخوةفجعلالأخوةقسمد-

جميعا.ورثهموالذىالسابقالنظامبخلافلأمالأخوةيحجبون

.346/الصاللابنالصفوى"!المجموع1()
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منمستمدالنظامينأى:نتساءلأنلناالنظامينبينالفروقأهممعرفةوبعد

بماالنظامينصلةماثمذاك!!!ولاهذالاالجوابفنجد؟عندهمالمقدسةمصادرهم

مطلقة.صلةأدنىتوجدلا؟ألمحسسعيسىالفهنبىبهجاء

أنهعنفضلا،والرهبانالأحباربأيدىوضعالنصارىعندالمواريثفنظأموعليه

العملى.للتطبيقيصلحولا،ومتناقضمتضارب

موحدقانونللنصارىليسأنه:هناأقررأنأريدالفصلهذاختاموقبل

التىالمجتمعاتحسبعلىنطمهمتختلفبل،المواريثنظامفىإليهيحتكمون

الميراثفىوالمرأةالرجلبينتساوىمجتمعاتفىعاشواإذافنراهم،فيهايعيشون

هذاأهلمثلأيضافعلوامثلأإسلامىمجتمعفىعاشواوإذا،فعلهممثلفعلوا

الدولمنوغيرهموالأردنمصرنصارىفىواضحانراهماوهذا،المجتمع

هـ..أ.الإسلامية
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كاورلى.!لإص-!ءع/،.*3!--)،--ى!لاس!ص القصق!لاالثالق*7!!ا

ه،ي!،ث!هـ!بميلإلإوللمافيالميراثلا،!عث!!يه،.

..*---.كاص-"3*--صم-ص-3-3-------ء+---دء---صى-!+---لا/..س-*ء*--!ئكلح!+لاءةثس.

خل4مد

الخاتم،الدينوهو،عليهالبشريةاللهفطرالذىالدينهوالإسلامأنالمعلوممن

تصلحمانعةجامعةنظمهجاءتهذاأجلمن،العالميهالرسالههىرسالتهوأن

علىمشتملةإلهيةأنظمةفهى،فيهاالبشرمنلأحددخللا،ومكانزمانلكل

فىأمالعقيدةأمورأفىسواءالحياةأمورجميعفىللناسالخيريحققماكل

الكتابعليكونزلضا):تعالىقال،المعاملاتفىأمخلاقالأفىأمالعبادات

.!)1(لثيءلكلتبيانا

وهىبالأسرةخاصخاجاءالذىالنظامهذا،الميراثنظامنظمةالأهذهبينومن

يجعلهابماالتشريعاتمنلهأالإسلامجاءثئمومن،المجتمعفىالأولىالركيزة

بعضا.بعضهايشذواحدةولبنةكيانا

عزالمولىببيانهاتكفلوقد،مستحقيهاعلىالتركاتبتقسيماهتمفالإسلام

.تأويلاتأولاجتهاداتمجالايدفعلاشافئابيانافبئنهاالكريمكتابهفىوجل

الفقهفىالكاتبونفيهكتبالإسلاميةالشريعةفىالميراثفىوالكلام

الموضوعهذاتافصيلاتفىالخوضمقصدىوليس،الضخامالمجلداتالإسلامى

بينهالمقارنةتتضححتىالنظاملهذاالعامةالملامحإيضاحهوإليهأرمىالذىوإنما

له.السابقةالنظموبين

التالى:النحوعلىمفصئلالإسلامفىالمواريثنظامعنوحديثى

وموانعه.وشروطهالإرثوأسباببالتركةالمتعلقةالحقوقا-

.الفروضأصحاب2-

.العصبيات3-

الخنثى.ميراث4-

الحجب.5-

.98:الآية:النحلسورة)1(
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نعهومواوشروطهلإر!اسبابوألتربةبالمتعلقةالعقوقا-ا

بالتركة4المتعلقةلحقوقااأولا

كالآتى:مرتبةحقوقخمسةبالتركةيتعلق

مبيعوثمن،كالرهنبعينهامتعلقللغيرحقبقضاءالميتتركةمنيبدأأ-

التجهيزعلىمقدموهذا،قبضهقبلثمنهدفعالذىوالمشترى،بهالمبيعحبس

تركة.صيرورتهقبلبالماللتعلقهوذلك،حنيفةوأبىوالشافعىمالكعند

تقتير.ولاإسرافغيرمنقبرهفىيوضعأنإلىويجهزالميتيكفنثمب-

دينه.يقضىثمب

.لوارثالوصيةتكونألابشرطالباقىالثلثمنوصيتهتنفذثمد-

تعالى.اللهشاءإنبيانهمالاتىالميتورثةبينالوصيةبعدالباقىيقسمهـ-

4الإرثأسباب4ثانيا

منبسبببعضاأوكلالآخرماشخصاستحقاقهوالإرثأوالميراثإن

ثلاثة:

التوارثبهويقع،خلوةولاوطءبلاولوالصحيحالعقدبهوالمراد:النكاحأ-

عدةفىالزوجةترثكما،اتفاماالصحةفىرجعىطلاقعدةفىولوالزوجينبين

أما،والمالكيةوالحنابلةالأحنافعندالموتمرضفىرضاهابلابائنطلاق

أصلا.ترثلا:فقالواالمنمافعية

صولالأبهافيرث،بأحدهماوالادلاء،والبنوةبوةالأوهى:القرابةب-

كأمواحدجانبمنأو،الأبمعالإبنالجانبينمنبهاويرثوالحواشىوالفروع

الفرضذووالقرابةتحتويدخل،رحمذووهوفرضذاتفإنهابنمهاابنمع

.الأرحاموذوووالعصبة

اتفاقارقيقهعلىالمعتقنعمةسببهاعصوبةوهوالعتقولاءأى.الولاءبر-

.")1(أعتقلمنالولاء"فإنما:عي!الرسولبقول

لمنالولاءإنماباب،العتقكتابملم،وإصحغ،للبيعالروطباب،الروطكتاب،االخارى"صحيح1()

أعتق.
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أريعة4بشروطالإرثهـيثبتالإرثشروطرثالثا

.والوارثالمورثبينوالإرتباطالإرثبسببالعلمأ-

كماتقديزاأو،المفقودفىكماحكمابالموتىإلحاقهأوالمورثموتتحققب-

الجنين.فى

كحملتقديزابالأحياءإلحاقهأوالمورثموتبعدالوارثحياةتحققجى

.)1(الموتعندوجودهمنهيظهرلوقتمستقرةحياةحياانفصل

بيانها.الآتىالإرثمنماخوجودعدمد-

4الميراثموانع،رابغا

منهمواحدةفيهتحققتإذاالتركةمنالمستحقالشخصتمنعموانععدةهناك

كالتالى:وهم

اختلفواولكنهم،الميراثمنماخالقتلأنعلىالفقهاءاتفىلقد:القتلأ-

الذىوهو،العمدهوالماعالقتلإنالمالكيةفقالت،الميراتمنالماءالقتلنوعفى

فقدالشافعىأما،الديةدونالمالمنفيرثخطأالقاتلأما،القصاصيوجب

للميراثالماخفالقتلحنافالأعندأما،للميراثماخمطلقاالقتلأنإلىذهب

كث!بهديةأو،العدوانالعمدكالقتل:بقودالمضمونوهو،حقبغيرالقتلهو

.)2(كفارةأو،والخطأ،العمد

يرثولا،إجماعاالمسلمالكافريرثفلا:وكفراإسلاماالملتيناختلافب-

النبىعنزيدبنأسامةلحديث،والجمهور)3(الأربعةالأئمةعندالكافرالمسلم

.")4(المسلمالكافريرثولاالكافرالمسلميرثالا:قال!ة

مأغيرهيرثههلماتإذافىواختلفوا،إجماعاغعرهالمرتديرثلا:الرذةب-

وخالفهم،المالبيتإلىمالهويؤوليورثلاأنهوأحمدوالشافعىمالكفاتفقلا؟

المسلمين.منلورثتهيؤولمالهإن:فقالواحنافالأذلكفى

.41،17ص،الحيىشحاتةمصطفىمحمد،المواريث،"الإسلامىالفقهفى"محاضراتا!)

وأالمواريث"،4/486ج9الدسوقى"حاثية،57"الخيريةالتحفة7/162،9"جإالمغنى:سبقفيماراجع)2(

.12البهقرى""حاشيه،Yvمخلوفحسنينللغ

(r)9491شة،طا(32ص،خطابمحمودامين،االفرائضعلمإلىالرائض)إرشأد.

الفرانض.كتاب،مملم""صحيح4()
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أحمدبخلافالجمهورعنديرثلافإنهالتركةقسمةقبلالمرتدأسلمإذاأما

يورثه.فإنه

ومنالشهادةأداءمنيمنعالأصلىالكفرسببهحكمىعجزوهو:الرقد-

.الميراثمنماخوأنواعهصورهبجميعوالرق،والولايةالملكأهلية

منماخغيرالداراختلافأنعلىالفقهاءاتفقلقد:الداراخعلافهـ-

عندالمسلمينغيرحقفىالإرثمنماخأنهإلا،المسلممن،المسلمميراث

واستباح،عداءبينهماوكان،الدولتينبينالصلةانقطعتإذاوالافعيةالأحناف

الدولتين.منالأقارببينتوارثفلا،الآخرقتالكل

غيربينالتوارثيمنعلاالداراختلافأنإلىئمةالأمنفريقذهبوقد

فىإلاالقولبهذاالمصرىالقانونأخذوقد،المسلمينبينيمنعهلاكماالمسلمين

منعنهاالأجنبىتوريثمنتمنعالأجنبيةالدارشرعيةتكونأنوهىواحدةصورة

بالمثل.المعاملةباب
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الفروكهأصعاب-2

بالكتابمقدرنصيب،واصطلاحا،التقديرلغةوهولحرضجمع:الفروض

وهى:ستةالقرآنفىمنهاالمذكور:سبعةوهى،الإجماعأوالسئنةأو

الباقى.ثلثوالسابم،والسدس،والثلث،والثلثان،والثمن،والربم،النصف

علا،وإنوأبوه،الأب:كالتالىوهممقذرةسهاملهممنالفروضوأرباب

،نزلوإنالابنوبنتوالبنت،والزوجةالزوج،علتوإن،الصحيحةوالجدةالأم

ثلاثالميراثفىولهم،لأموالأخت،لأموالأخ،لأبوالأختالشقيقةختوالأ

بذلك:جدولاوهأك،ودليلشرطحالةلكل،حالةوعشرون

لةلأداالشروطاأرلابهااعدداالفروفه

تركمانصف!ولكم:تعالىقولهابنوولدولدعدملزوخ!ا

ثأ.ولدلهنيكنثمإنأزواجكمللزوجة

وأحدةكانتوإن!؟تعالىقولهللميتولدعدم

.!المففلها

بناءالأ"ولد:زيدوقول،الإجماعمنهاأقربولدعدمابنبنت

دونهميكنلمإذابناءالأبمنزلةلهاومساوومحصبسفلوإن

وأنثاهمكذكرهمذكرهمأبناء

.البخارىأخرجه!كأنثاهم

فىيفميكماللةقل!:.!الى!الذ!أصلعدمالأخت

ولدلةليسهلكافرؤإنالكلالةوعدمللميتوفرعالشقيقة

لهاومساومعصب

(،.تركمانصففلهاأختوله

المرادأنعلىهناالفقهاءأبموقر،!!أصلعدمالأخت

.ولأبالث!قيقةهنابالأختللميتفرعوعدملأ

ومعصبوشقيق

لهاومساو

!!!لاع!؟،
http://kotob.has.it!ك!3!!ءممرلأبز،2



عددالفروفدا

بمالر

ااالثمن

11الثلث

21الثلث

1الثلثان

12الثلثان

13الثلثان

14الثلثان

الشروطاأرلابها

ولدأوولدوجودالزو!

للزوجةابن

ابنوولدولدعدمالزوجة

للزو!فأكثر

ولدأوولدوجودالزوجة

للزو!ابنفأكثر

وعدد،ولدعدممالأ

للميتخوةالأمن

ذكرأصلعدمعددمن

للميتوارثوفرعلأمالأخوة

لهنمعصبعدمفأكثربنتان

ولدللميتعدمابنبنئا

لهنومعصبفأكثر

إرثسروطشقيقتان

إلاالنصفالشقيقةفأكثر

المساوىعدم

الواحدةإرثشروطلأبأختان

عدمإلاالنصففأكثر

المساوى

لأدلةا

وولدولدلفنكانفإنكه:تعالىقال

الإبن.!تركنمماالربعفلكم

كالولد

إجماعامماالربعولهن!الو:تعالىقال

.!ولدئكميكننمإنتريهم

قلهنولدلكمكانفإنالؤ:تعالىقال

.!تريهممفاالثمن

وورثةولدئهيكنثمقإن):تعالىقال

(،.ايلثفلائهأبواه

ذلكمنأكثركانوافإن):تعالىقال

!و.التلثفىشركاءفهم

اثتينفوقن!أءكني!قهان:تعالىقال

.!تركماثيافلهن

!فابزيدعنتقدموما،الإجماع

فلهمااتينكاتافإن!ه:تعالىيقول

طه.تركمفاالثيان

إجماعاكالإثنتينفوقهاوما
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لةلأداالشروطا؟يلابهااعدلااالفروض

السدس

السدس

السدس

السدس

منهماواحدلكلو،بويه):تعالىقالولدأوولدوجودالأم

.!ولدلهكانإنتركمقاالعدسمنعددأوابن

والأخواتالأخوة

فلأقهإيخوةلهكانفإن):تعالىقال

.!الئدل!

للجدةط!ةالنبى"جعل:بريدةقولالأمعدمجدة

أخرجه"أمدونهايكنلمإذاالسدسصحيحة

.داود"أبوفأكئر

أخذبعدالأخواتحقمنالباقىلأنهوعدمسقيقةوجودلأبأخت

النصف.القيقةوفرعذكرأصلفأكئر

نمتالنبى"قضى:مسعودابنقولبنتأوبنتوجمهـدابنبنت

.ال!دس"الالنولشتالنصفللشت،منهااقربابن
..معصبوعدمفأكثر

البخارىرواهوحاجب

السدس

السدس

الأب

جدصحيح

قنهماواحدلكلولأبويهثة:تعالىقالولدأوولدوجود

.!ولدلهكانإنتركمفاالدسسفلبأنابن

ع!هالنبى"قضى:يساربنمعقلقولووجود،الأبعدم

1(.بالسدسفيناكانجدفىابنولدأوولد

ماجة.ابنأخرجه

.الجدةميراثفىجاءمأباب،الفرائضكتابفىالترمذىايضئاأخرجه*
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لةلأداالشروطاأرلابهاعد!ااالفروض

السدس

ثلث

الباقى

كلالةيورثربرلكانوإنلأ:تعالى!الذكرأصلعدممنواحد

قنفماواحدفلكلأخمتأوأخولهامرأهأو.وار!وفيعالأمولد

إجماعالأمهمخوةبالأوالمراد!الدس

وابنوعلىوعثمانعمربهقضىوأبزوجوجودالأم

أخرجهعنهماللهرضىوزيدمسعودمعها

والجمهور،الأربعةمذهبوهو،الدارمى

ثلث

قىالبا

وررثهولدتهيكنلم)فإن:تعالىلقولهوأبزوجهوجودالأم

ماثلثأى!ألي!طفلأفابواهمعها

.1()يرثأنه

.,"t،45ص،الفرائضعلمالىالراثض)إرشاد1()

-ء!)بز"

ءبر!
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العصبياق-2

من:اصطلاحاوهو،عاصبجمعوهى،بيهلأالرجلقرابة:لنةالعصبة

وجودعندالفروضذوىبعدبقىمايأخذأوانفردإذاواحدةبجهةالمالكليأخذ

سببى.وعاصب،نسبىعاصب:قسمانوهو،فرضلهمن

النسبى4العاصب4أولا

بلاالميتإلىنسبعهيمكنذكركلوهو:بنفسهالعاصب:أنواعثلاثةوهم

:أصناتأربعةوهوcوالأبكالابن،أنثىتوسط

.الذكوربمحضنزلواوانبنوهمثمبنوهأى:الميتجزءا-

.الذكوربمحضعلاوإنالأبأى:الميتأصلب-

!هانبنوهمثملأبالأخوةثم،الأشقاءالأخوةأى:الميتأبىفرعب-

.الذكوربمحضنزلوا

بمحضنزلواوإنبنوهمثملأبثم،الأسقاءالأعمامأى:الميتجدفرعد-

.الذكور

وشاركتهبذكرعصبةصارتفرضصاحبةأنثىكلوهو:بغيرهالعاصب2-

ىأ،والثلثانالنصففرضهناللاتىوهنالنسوةمنلأربعوتثبتالعصبةفى

بإخوتهن،عصبةيصرن،لأبوالأخت،الشقيقةوالأخت،الابنوبنت،البنت

.بأخيها)1(عصبةتصيركماعمهابابنعصبةتصيرالابنوبنت

الأخوبنتالعموبنتكالعمةأخوهايعصبهافلالهالافرضالتىنثىالأأما

.الأرحامذواتمننهنلأعاصبأوقرضذىوجودمعيرثنفلا

وهن،فرضذاتأخرىمععصبةتصيرأنثىكلوهو:الغيرمعالعاصب3-

البنتمععصبةيصرنفإنهن،عدمهاعندلأبوالتىفأكثرالشقمقةالأخت

.العلماءعامةعندأكثرأوواحدةالابنبنتأو

:صنفانوهوالعتقبسببعصبةيصيرمنهو4السببىالعاصب4ثانيا

"بفتحالمعتقماتفإذا،حقوجهبغيركانولوأنثىأوذكراالمعتقالمولىأ-

.28ص(الأربعةالمذاهبعلىالمراثفى"الوجيز1()

!/+به!آ:ير
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الفرضذىبعدبقىماأومالهكل،بكسرهاالمعتقورث،لهعصبةولاالتاء"

كلحمةلحمة"الولاء:قال!ةالنبىأنعنهمااللهرضىعمرابنلحديث،اتفاقا

.")1(يوهبولائباعلاالنسب

فىبالنسبالولاءألحقوإنما،بينهماقرابةلالأنه؟سيدهمنالمعتقيرثولا

فجوزى،معنىحياتهفىوتسبب،بالإعتاقعبدهعلىأنعمحيثالسيدحق

المعتقماتولو،السيدعلىيقاسفلا،العبدفىمعدوموهذا،الإرثباستحقاق

للسيد؟والباقىفرضهالفرضصاحبأخذوسيدهفرضذىعنالتاء""بفتح

وتركفماتلهاعبداأعتقتحمزةابنةأنسدأدبنعبداللهولحديث،عصبتهلأنه

بنتومولاتهابنتهبينميراثه!ةاللهرسولمقسم،حمزةبنتومولاتهابنته

.)2(نصفينحمزة

وإنالذكرفرعيقدم:كالعالىوترتيبهم،بأنفسهمالعاصبونالمعتقعصبةب-

القرابةبقوةيرجحون،جدهفرعثم،أبيهفرعثمcعلاوإنالذكرأصلهثم،سفل

كلهلهفما،وابنهسيدهأبالركفمن،التفاوتعندالدرجةوبقرب،الإستواءعند

الدينفىأخ"المولى:قال!النبىأنروىلمأ،)3(الأربعةئمةالأعندللإبن

.")4(المعتقمنأقربهمبميراثهالناسوأحقونعمة

.6024/جالبيهقى)،4134/ج9المتلركvىفمالحاكأخرجه1()

.الولاءيراث"!2/86ماجةابنو،سن،الدارمى"!2/373!سن)2(

(r!53ص"ئضالرا!إرساد.
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الغنفيميراث-!ا

والتكسر.اللينوهوبفتحتينالخنثمنمأخوذ:لغةالخنئى

مشكل.وغيرمشكلوهومنهماخلامنأو،وفرجذكرلهمنهو:واصطلاحا

كنباتالرجالعلاماتعليهوظهرتذكركونهتبينإنإنهالميراثفىوحكمه

بأنأنثىأنهتبينإذاأما،الذكرميراثيرثفإنه،الذكرمنوالإحتلاماللحية

ميراثها.يرثفإنه،ثدىوظهوروحبلكحيضالنساءعلاماتبعضعليهظهرت

لحي!تهونبتتثديهظهرإذاكماالعلاماتتعارضتأوعلامةفيهيظهرلمإنأما

حالىبأسوأيعاملأنهوحكمه،مشكلخنثىفهووحاضكألرجلأمنىأو

أنوثته،تقديرعلىوأخرى،ذكورتهتقديرعلىتارةالمألفيقسم،والأنوثةالذكورة

أحدعلىمحروماكانوان،الورثةلباقىيعطىبقىوما،النصيبينأقلويعطى

يثبتولا،سكالأكثروفىبيقينثابتالأقللأن؟لهشىءفلاالتقديرين

وعليه،الأحنأفذهبوإليهالصحابةعامةقولوهو،الشكمعالإستحقاق

.46)1(رقمالمصرىالقانونأخذوبهالف!توى

أحكام،1الاسلاميةالبحوثمجمعط،921ص،مخلوفحنين،الغالإصلاميةالريحةفى"المواريث1()

.17ص،والوصيةالميراث

؟اقي!؟ئنلأ!
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5-العجب

لوجودبعضهأوكلهميراثهمنمعينشخصمنع:وشرعا.المنع:لغةالحجب

اخر.سخص

:قسمانوالحجب

ويكون،منهأقلإلىمقدرسهمعنالوارثمنعوهو:نقصانحجبالأول

.أسخاصلخمسة

ذكرأسفلوإنالابنولدأوبالولدالربمإلىالنصفمنيحجب:الزوجا-

أنثى.أمكان

ذكر.بمنالثمنإلىالربممنتحجب:الزوجة2-

سفل،وإنالابنولدأوبالولدالسدسإلىالثلثمنتحجب:الأم3-

ثلثإلىالمالثلثمنوتحجب،كانواجهةأىمنخواتوالأالإخوةمنوبالمتعدد

.الأبمعالزوجينبأحدالباقى

منهنوالمتعدد،السدسإلىالنصفمنمنهنالواحدةتحجب:الابنبنات4-

الصلبية.بالبنتالسدسإلىالثلثينمنيحجب

:قسمانفيهوالورثة،نصيبهكلمنالوارثمنعوهوالحرمانحجب:العانى

وهمنقصانحجبيحجبأنجازوإن،أبداالحجبهذايحجبلاقسمأ-

."الزوجة،الزوج،البنت،مالأ،بالأ،بنالا":ستة

الورثة:منهؤلاءعدامنوهمحالةفىويحجب،حالةفىيرثقسمب-

:الحرمانحجبنظاميوضحالآتىالجدولوإليك

الفروض

الابنابن

الصحيحالجد

صحيحةجدة

الأمجهةمن

حابب

الصلبى.عدمعندأعلىابنابنأو،الصلبىالابن

.الأبعدمعندأسفلصحبحجدأو،الأب

.الأقربالأمجهةمنجدة،الام
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حاجبالفروض

منها.أقربأبويهجدةمنهاأقربأميةجدة،بهتدلىجدةأب،أممنصحيحةجدة

الأبجهة

لبنتيوجدلمإذافأكثرصلبيتانبنتان،منهاأعلىابنابن،ابنابنبنت

معصب.الإبن

الأحنافعندصحيحجد-أب،نزلوأنابنابن،ابنشقيقةأخت

سقيق،أخ،الأحنافعندصحيحجدأب-،نزلوانابنأبن،ابنلأبأخت

سققةأخت،لأببالأخلأبالأختتعصبلمإنسقيقتانأختان

الغير.محعصبة

صحيح.جد،أب،نزلوإنابنبنت،شت،نزلوإنابنابن،ابنمذكرلأمولد

نثا4أو

الأحنافعندصحيحجد-اب،نزلوإنابنابن،ابنسقيقأخ

سقيق،أخ،الأحنافعندصحيحجدأب-نزلوإنابنابن،ابنلأباخ

الإبن.بنتأوالبنتأىالغيرمععصبةصارتسقيقةأخت

سقيقةأخت،شقيقاخ،صحيحجدأب-Gنزلوإنابنابن،ابنشقيقأخابن

الغيرمععصبةصارتلأبأخت،لأبأخ،الغيرمععصبةصارت

مثلإلخ..سقيقأخ،صحيحجد-أب،نزلوإناببنابن،إبنلأبأخابن

سقيقأخابنإليهمضافاالابق

.لأبالأ!وبإبنلأبالأخلابنبالحاجبينيحجبالميتسق!يقعم

.لأبوالعم،الشقيقالعمإليهيضافالسابقمثلشقيقعمابن

الميت

الميتأبىعموبابنالميتعمأبىلابنبالحاجبينيحجبالميتجدعم

الجدفروعمنعاصبكلوهكذاالميتجدلعمبالحاجبينيحجبالميتجدعمابن

.)1(قبلهمنايضاويحجبه،قبلهلمنالحاجبونيحجبه

.33صعبودعثمانمثاوى،،الأربعةالمذاهبعلىالميراثفى"الوجيز1()
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لكلأعطىحيث،متكاملنظامهوالإسلامفىالميراثنظامأنيتضحوبهذا

منطلبسهملهوليسالقسمةحضرمنحتىأحداينسولم،حقهحقذى

أولواالقسمةحضروإذا):تعالىفيقولعليهبالتصدقوأمرهمخاطرهجبرالورثة

.)1(!معروفاقولالهموقولوامنهفارزقوهموالمساكينواليتامىالقربى

وليسوتعالىتباركاللهعندمنالإسلامفىالمواريثنظامأنأيفعايتضحكما

الذىلأن،عليهالخروجولامخالفتهيجوزلاأنهيعنىوهذا،البشروضعمن

ولا،ويدرى،نعلمولايعلمتعالىفهو،الحكممنفرضهفىبماأعلملهوفرضه

هنفريضةنفعالكمأقربأيهمتدرونلاوأبناؤكماباؤكم):تعالىقال،ندرى

بتغيرنفسهلهتسولمنكلأذكروإننى،)2(!حكيماعليماكاناللةإنالله

يدخلهورسولهاللهيطعومناللهحدودتلك):وجلعزاللهبقولاللهأحكام

اللهيعصومن!العظيمائفؤزوذلكفيهاخالدينالأنهارتحتهامنتجريجنات

.)3(*!وفهينعذابولهفيهاخالدانارايدخلةخدودهويتعدورسوله

.8:الآية:الناءسورة1()

.?I:الآية:الناءسورة2()

.14،"11:الأيتين:الناءسورة)3(
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رربهص!.صكاء!.--سلا*-،!!!سم!ه!7!!حمص،صء.--!!!-!لا!دلأ!حموهس!كل!!!ص!!ك!ه!ص!ح!ء!حبما

+!!لقةلغاا

.لم!؟كا!!!!أوايضاع....ومقارئةتلليقفي،!ال!!!

.!-3ش*طلله.
!ءكا-ص-!--،!*-*!-./---!/،----!-سممس!3!--3--"-ء--..--هـ-لأس.--*----ص-9-ء؟ح!ة*حمو

والمقارنة4التعليق)أولا

الشراخفىجاءعماوالمقارنةبالتعليقأقومأنأريدالمطافهذانهايةفى

يلى:فيمامختصرأوذلكوالميراثوالطلاقالزواجنظامبشأنالثلاثةالسماوية

الأموربعضأغفلواأنهميتضحاليهودعندالزواجتعريفإلىبالنظرإنها-

،والمودةالتعاونعنصرلركهممثلوذلكالزواجيكونأجلهامنوالتىالهامة

الزواجتعريفعلىيلاحظكما،وفقطالجسديةالمتعةيحققبأنهبالقولواكتفوا

خطبة،منالزواجأطوارجميعفى،الدينرجلوجودأوجبوابأنهم،النصارىعند

كما،والمودةالتعاونجانبتحققفيهاشترطفقدالإسلامفىأما،وغيرهمأوعقد

نأهنالكماكل،الزواجلإتمامالوصايةالشريعةلعلماءيجعللمالإسلامأن

حتىاتباعهاالمسلمينوأمر،الزواجإتمامأجلمنوضوابطشروطاوضعالإسلام

وتافا.صحيحاالعقديكون

التناسلأجلمنإلايوجبونهلافهم،جافيةنظرةالزواجإلىاليهودنظرةإن2-

وسيلةأنهباعتبارهإليهينظرونفهمالزواجإلىالنصارىنظرةأما،العددوزيادة

فهملذا،شهوتهجماحيكبحأنيستطيعلاحينماالزناالإنسانبهايتجنب

الكهنوتيةالدرجاتأصحابيمنعونأنهمكما،الزواجعنوالرهبنةالتبتليفضلون

إلىيؤدىفهوالإسلامفىالزواجأما،لذلكالضرورةدعتإذاإلاالزواجمن

القائمةالأسرةنواةووضع،الكرامةوصون،والنسبالشرفوحفظالغرائزتهذيب

الإجتماعيةوالروابطالصلاتتدعيمإلىيؤدىكما،والعفافوالنبلالطهرعلى

والألفة،والمودةوالرحمةالتعاونصفاتظلالهفىتنموكما،المسلمينبين

.والإيثارخوةوالأ،والحنانواللطف

الكسبعلىقادرةتكونأنوالنصارىاليهودعندالزوجةصفاتمنإن3-

أما،متدينةتكونأنوأخيرا،باهرجمالذوتكونوأن،نشيطةتكونوأنالمادى

برلأ!أبملا

http://kotob.has.it



الكمالصفاتكلترذوإليه،التدينالزوجةصفاتأولىفيجعلالإسلام

النفسى.والجمال

أطلقأنهإذمنهالمرجوالهدفيحققلماليهودعندالزوجاتتعددنظامإن4-

المذاهببعضفىالنصارىعندتشريعهعدموأما،بشروطيقيدولم،يحددولم

أدىفقدالإسلامفىالتعددنظامأما،الأخدانواتخاذالدعارةانتشارإلىأدىفقد

إلىيؤدىكما،الخليلاتواتخاذكالدعارةوالشرورالمفاسدمنالمجتمعتطهيرإلى

.الإنقراضمنالنسلعلىالمحافظة

الرضاعةتجعللمأنهافىالسماويةالشراخالنصرانيهالشريعةخالفتلقد5-

.الزواجمواخمنمانغا

المطلقةعلىحرمتأنهافىالسماويةالشراخاليهوديةالريعةخالفتلقد6-

عنها.ماتأوفطلقهااخرمنتزوجتولوحتى،الأولزوجهامنتتزوجأنمن

يحسبلاأعيادثلاثةمدةزوجتهلوفاةاليهوديةالشريعةفىيعتدالرجلإن7-

توجدفلاالإسلاميةالشريعةفىأما،السنةرأسعيدولاالإستغفارعيدمنها

فىإلا،أخرىمنيتزوجحتىعليهواجبةمدةهناكتوجدولا،للرجلعدةهناك

.)1(خأصةحالات

الرجلبهيتلفظلذاوميسورسهلاليهوديةالشريعةفىالطلاقلفظإن8-

الطعامزوجتهأفسدتإذاأو،زوجتهمنأجملرأىإذايوقعهفهوالأسبابتفهلأ

محدودةحالاتفىإلاالطلاقتبحفلمالنصرانيةالشريعةأما،منهاقصددون

إهدارإلىيؤدىالذىمرالأ،القاضىمنحكمبهايصدرأنوبشرط،ومحصورة

لممارسةالبابفتحإلىأدىوهذا،قيمةأدنىلهايضعلاحيثالبشريةللطبيعة

السيئة.خلاقالأأذواعو!افةالرذاثل

أمروهو،اللهإلىالحلالأبغضفهوالإسلاميةال!ن!ريعةفىالطلاقأمأ

بينهماالحياةدواماستحالةعندوالمرأةللرجلمباحلكنه،مستقبحوفعل،مستنكر

الملحة.المريرةالضرورةحالةوفى

مابخلافوذلكالأرملةوعدةالمطلقةعذةبينسوتاليهوديةالشريعةأن9-

منالرحمخلومنالتأكدأنكما،الشأنهذافىالإسلاميةالشريعةبهتقضى

واحد.وقتفىزوجاتأرجمنأكثربينأوختينالأبينالجمععدمأبرزهأ1()
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أنهابدليل،اليهودعندالمرأةعلىالعدةفرضمنالوحيدالغرضهوليسالحمل

فىكانتأو،عنهبمعزلتقيمكانتأو،عليهادخلقدالزوجيكنلمولوبهاتلتزم

rvvالمادةكذلكتؤكدهماوهو،منهبالانجابيسمحلاالكهولةأوالصغرمنسن

كأنأو،التقديسغيريكنلمولوحتىالأحوالجميعفىالعدةبلزومتقضىالتى

صغيرةالزوجةكانتأو،مسجوناأوغائباأومريضاأومجبوباأوعنيناالرجل

.الإسلامشريعةبخلافوذلك،عجوزاأوعأقرةأو

هذافىالإسلامسنهعماتختلفاليهوديةالشريعةفىالحضانةأحكامأنا-"

فحسىالبنتأما،سنواتستمدةللولدبالنسبةالحضانةتكونفعندهمالثن

منذلكوغير،بزواجهايسقطلاطفلهاحضانةفىالأمحقأنكما،تتزوج

.الأخرىمورالأ

مناننيننصيبيرثالبكرىالأكبرالأخبأنيقضىاليهودىالتشريمأنا-ا

تتزوجأنوبشرط،لهاذكرأخوجودعدمحالةفىإلاترثلاالنتوأن،إخوته

الشريعةأما،زوجهامنالميراثفىالحقالزوجةتعطىلاأنهاكما،عشيرتهامن

يكنلماذا،زوجهاتركةنصفتأخذأنفىالحقالزوجةأعطتفقدالنصرانية

إذاأما،حواسىولافروعولاأصوللهيكنلمإذاكلهاالتركةوتأخذ،أولادلديه

وما،أحدهمنصيبمثلفلهازادوافإن،الربمفلهاثلاثةمنأقلأولادلهكان

وفاةبعدكذلكالزوجعلىينطبقزوجهاوفاةبعدأحكاممنالزوجةعلىينطبق

حسبعلىحقهحقذىكلأعطتالتىالإسلامسريعةبخلافوذلك،زوجته

،غيرهعلىالبكرىتفضلولم،المرأةعلىالرجلتحابلمفهى،ومكانتهحالته

فىالميراثفأحكاملهذا،وجلعزاللهافترضهاالتىالقسمةفىسواءفالكل

.قانونولاشريعةتدانيهالمالتىالعدالةقمةفىهىالاسلام

والطلاقالزواجفىلهوطريفامنهجاالإسلاماتخذهالذىالنظامإنا-2

جاءفقدلذا،فيهللبشردخللا,إلهىنظامنهلأ؟ومتكاملكلنظامهووالميراث

منالدينفيعليكمجعلوها):تعالىقال،رمصالحهمالبشرلطباخموافقا

.1(4)حرج

.78الآية:الحجصورة1()
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!الإيضاحثانياه

والنصرانيةاليهوديهفىوالميراثوالطلاقالزواجأنظمةعنتحدثتأنبعد

نظامأنمنبالقولوأتباعهمالمستشرقينبعضزعمهماأوضحأنأريد،والإسلام

واهية،سبهعدةإلىذلكفىاستندواوقد،بالمرأةأجحفقدالاسلامفىالأسرة

اللهبتوفيق،عليهابالرذأقومثم،الشبههذهبذكروجلعراللهبمشيئةسأقوموإننى

وجل.عر

:الإسلامفىالأسرةنظامحولوأتباعهمالمستشرقينشبهات

حولالإسلامفىالأسرةنظامحولوأتباعهمالمستشرقينشبهاتتجتمعتكاد

الآتى:

.المرأةدونللرجلالحريةالإسلامإعطاءأ-

.المرأةدونالرجلعلىالعملالإسلاميوجبب-

وفىالشهادةوفى،الأزواجتعددفىوالرجلالمرأةبينالإسلاميساولمجى

إلخ.......الميرأث

باختصارذكرتهاالإسلامفىالأسرةنظامحولالمستشرقينشبهاتهىهذه

عليها:والردالشبهاتهذهتوضيحإلىالآنوأعمد،سديد

يكنلمالإسلامأنالمستثرقينبعضزعملقد:المرأةحرية:الأولىالشبهة

نأفىالحقيعطهاولمحيأتهاأطوارجميعفىالمرأةحريةقئدحينمامنصفا

.تشاءكيفماتريدفيماتتصرف

:أقولالزعماهذعلىوللرذ

جاءمنرفضأوقبولفىالحقللمرأةأعطىالإسلامأنسابقاذكرتلقد

تتزوجأنيمنعهاوأن،تريدلامنقبولعلىيجبرهاأنلوليهاحقولايدهايطلب

خصائصها،أخصإنهبل،وحدهاشأنهافذلكوالدينالخلقأهلمنرضيتهمن

هريرةأبىيروىهذاوفى،وألفتهااستقرارهافيهترىماعلىبالمعروففيهتتصرف

حتىالبكرتنكحولاتستأمرحتىالأيمتنكح"لا:قالأنه!النبىعن2!

فىوالأحاديث،")1(تسكتأن:قالإذنها؟وكيفاللهرسولياقالوا.تستأذن

برضاها.إلاوالثيبالبكروغيرهالأبيكحلاباب،النكاحكتاب،"الخارى"صحيح1()
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عنروىما:الحصرلاالمثالسبيلعلىمنهاكثيرةالإختيارحريةالمرأةإعطاء

يستأمر،اللهرسوليا:فقالت،البكراستئذانعن!زالنبىساثتأنهاعائشة

فتسكت.،فتستحىتستأمرالبكرفإن:قلت.نعم:قالأبضأعهن؟فىالنساء

وغير،لحيائهاالتصريحتكفففلابهيكتفىسكوتهاأى.إذنها")1(سكوتها:قال

حريةالمرأةأعطىقدالإسلامأنمنهايفهموالتىالكثيرةالأحاديثمنذلك

لكنالمرأةحريةحولالزائفةالمستشرقينلدعوىمكانلاوأنه،الإختيار

قيد،بلاالمرأةتنطلقأنهىبالحريةيعنونوإنما،الحريةهذهيعنونلاالمستشرقين

جمأحها،يكبحدينفلا،رقابةكلمنتتخلصوأن،ضابطكلمنتتحرروأن

حياتها.قىويتدخل،عليهايغيروالدولازوجولا،طباعهاتهذبأخلاقولا

فطرتهاطبيعةعنالمرأةتحؤلنهالأ؟يقرهاولاالإسلاميرفضهاالحريةهذه

للأهواءأداةفيهتكون،مضللمظلمطريقإلىالمرأةتدفعنهاولأورسالتها

والنفسية،والإجتمأعيةخلاقيةالأالقيمتحطيمإلىبدورهيؤدىوهذا،والرغبات

تجعلالحريةهذهأنكماالأسرةوهدمالمجتمعتدميرإلىحتمابدورهاتؤدىوالتى

الأصولتلكفتهدم،منزلوربةوأمكزوجةواجباتهاأقدسعلىتدوسالمرأة

إلىتؤدىالزاعمونبهايطالبكما،للمرأةالحريةإعطاءأنهذاإلىأضف،الثلانة

الأمراضفتكوإلى،والفجورالخلاعةانتشاروإلى،البلادفىالفسادتفشى

.خدانوالأالخليلاتواتخاذهم،الزواجفىأكثرهموزهد،بالعبادالتناسلية

صحفتقول،الحريةالمرأةأعطتالتىالبلادفىيحدثمماذلكعلىأدلولا

اجتماعيةمشكلةهناكإن:الجنسيةبالحريةصدزاالعالمبلادأرحبأمريكا

إلىفيفزعونالمسئولينباللقلقأصبحتحتىيومكلخطرهايتزايدخطيرة

بالويلتنذرالتىالمشكلةهذهفىالعونيساثونهمالإجتماععلماءمنالختصين

بعضبأنالمزعجةالأخبارتأتىيومفكل،الإختطافمشكلةهىتلك،والثبور

عنبعيذاوتركوهنوطرهممنهنفقضوا،سياراتهمفىفتياتاختطفواقدالفتيان

...طويلأمدبعدإلامنهاالرجوعلهنيتيسرلاشاسعةبمسافاتمنازلهن

إباحةللجميعمباحةوالحريةالإختطاف؟فيم:السؤالهذاالذهنإلىويتبادر

مناصلاإنه:ببساطةمردودعجبهعلىوالسؤالحدود؟ولافيهاقيدلاكاملة

.المكرهنكاحيجوزلابأب،الإكراهكتاب،"البخارىصحغ15()
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الرغباتوتصطدمالأهواءتتعارضأن،يشاءونمايصنعونالحريةئطلقحين

النوارعدامتوما،غيرهإلىبمشاعرهاتميلوانماتحبهلافتاةفتىيعشقأنفيحدث

هذافإنالحريةتقييدمنخوفاضابطيضبطهاولمعقالهامنأطلقتقدوالشهوات

بعينها،الفتاةتلكإلىشهوتهبلالده()أستغفرعواطفهيضبطلنالمتهوسالعاشق

فىالشنيعالأمرهذايحدثوهكذا،واختطافهااستدراجهاإلاسبيلايجدفلا

تقفلاالتىالإباحةلهذهنتيجةيحدثبل،للجميعشىءكلأباحالذىالبلد

المسئولين،تدخلوتطلبالصحفبهوتنذرأمريكابهتعترفخطرهذأ.حدعند

الإجتماعيةالحياةفىمنهأخطرهولمامقدمةبأنهلينذريومبعديوماتزايدهوإن

.)1(مريكيةالأ

ألقىفقدازدادتقدالمراهقاتالنسأءعصاباتأنأعلنتبريطانيأأنكما

فتاةالافوعشرة،والسرقةالسطوبتهمةوسيدةفتاةألف)742(علىالقبض

ذلكوغيربالإكراهالسرقةبتهمةالسجندخلتفتاة0268(و)،الدعارةبتهمة

كثير.

مليون55(0)إلىالدعارةسوقفىاليومىالأعمالحجميصلإيطالياوفى

وهذه،أسبوعحتىأوشهرفىذلكوليس،الواحداليومفىاسترلينىجنيه

بيض،الأالرقيقتجارةتديرالتىالعصاباتإلىجميعهاتذهباليوميةالملايين

.الأعمارمختلفمنامرأةمليونحوالىباستغلالوتقوم

فيهذكرتبيانا(الأبيضالرقيقتجارةمقاومة)فرقمنظمةأصدرتفرنساوفى

نحوفرنسافىوأحدعامخلالالدعارةسبكاتزعماءيحققهاالتىالمكاسب

البيانأوضحكما،استرلينىجنيهمليونY"5حوالىأى(فرنكمليون5535)

.الزواجقبلالجنسيةالعلاقةتعرفلاوالدانماركالسويدفىفتاةتوجدلا:أنه

مسا"لةوأصبحتأهميتهافقدتقدالعذريةأنالأمريكيةتايممجلةكتبتوقد

الفتياتسدسأنالإحصائياتدلتفقدولذلكللفتياتبالنسبةأهميةذاتغير

نسبةوارتفعت،سابقةجنسيةعلاقاتمنحاملاتوهنيتزوجنالأمريكيات

أعمارهنتقلممنمشروعةغيرجنسيةعلاقاتمنأولاداوضعناللاتىالفتيات

.117،181ص،قطبمحمد.د"والإسلامالماديةب!نإالإنسان)1(

http://kotob.has.it



سنة(الألففىا)6إلىام459سنة(الألففى)4)8من،العشرينعن

؟الآنبلغتتكونفكم،ام619

إلى(الألففىا1)منفنسبتهنسنة)25(إلىالعشرينفوقهنمنوأما

.والفجورالإباحيةلازديادنظرازادتالنسبةهذهأنسكولا،(الألففى41)

أبريللعددالإفتتاحىمقالهافى"اللندنيةاليومإمستشفىمجلةنشرتكما

والشئونالصحةوزارةفىالطبىللمسئولالسنوىالتقريرعنموجزا759سنة

الحملمنعحبوبفىالواسعالتوافرمن"وبالرغم:فيهقالالإجتماعية

،متزوجاتغيرلأمهاتيولدونالأطفألمن)6!8%(فإنالقانونىوالإجهاض

الرابعةفىلفتيات)255(،عشرالثالثةفىلفتياتحملحالة)28(وجودوتبين

هذامن55%()أنكما،العامنفسفىقانونيةإجهاضحالة665(5)،عشر

.)1(متزوجاتغيرلنساءإجهاضحالة(0035A)أىالعدد

منهمالعقلاءجعلالذىالأمر،عاقبتهاهىوهذه،الغربعندالحريةهىهذه

بتقاليدنانتصحكوأنالفتاةحريةنقيدوأنالإختلاطنمنعبأنينصحوننا

ونافعة.صالحةتعاليمفهىوتعاليمناوأخلاقناوديننا

ولأداء،عليهاالحفاظأجلمنالمرأةحريةالإسلاميقيدأنفىغروفلاإذا

.الكبرىالإجتماعيةرسالتها

محتمة،بيتهامنفتخرجدينهابتعاليمتتمسكأنهىالحقيقيةالمرأةفحرية

اللهحزممامجتنبة،للخيرفاعلة،الشرعنمبتعدة،وجلعراللهرضاطالبة

وأولادها.وزوجهابيتهاعلىمحافظة

8:المرأةعمل:العانيةالشبهة

تعطيلهوالمرأةلعملالإسلامرفضأنوتلامذتهمالمستشرقينبعضقاللقد

عاطلاتعملمناليدفارغاتالإناثتبقىأنالحيفومن،الجتمعنصفلقوة

سخصيةعلىوخطربطالةهوالبيتفىالمرأةجعلأنكما،الكسبمن

المستوىعلىتحققتاذاإلاتتحققلاوالمرأةالرجلبينالمساواةوأن،...المرأة

.أقوالمنجعبتهمفىماإلخ...الإقتصادى

.ام989سنة،اللامدار،17ص،المطلبعبدفوزىرفعت.د،أاليهالثريةوحاجة"الإصلام)1(

متفرقة.صفحاتالفقىمحمدكاملد/،المرأة"لاتظلموا:كتابإلىالجزئيةلهذهعرضفيرجعت8

-%!%!؟*!
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:أقولالزعمهذاعلىوللرد

فىنصيردلمنهلأ؟الصحةمنعارالمرأةعمليرفضالإسلامإنقولهمإن

الإسلامأنهنالكماكل،المرأةعمليحرمغ!النبىستنةفىولاالكريمالقران

وفرضاالرجالعلىواجباجعلهبلبهيلزمهاولم،المرأةعلىالعمليفرضلم

تعالى:قولهفى،الكريمالقرانفىجاءماذلكعلىيدل،الخليقةبدايهمنذلازفا

هذاإنآدميافقلتا!أبىإبليسإلأفسجدوالآدماسعجدواللملائكةقلناوإذ)

بعد"فتشقى"فإفراد،)1(!هوفتثقىالجنةمنيخرجنكمافلاولزوجكلكعدو

شئونتدبيرعنالمسئولهووحدهالرجلأنعلىدليليخرجنكما""فلافىالتثنية

الرسالاتأقرتهفقد،وحدهبالإسلامخاضاليسالقولهذابأنالعلممعالأسرة

-لآدمتعالىاللةقالأى-لآدم)وقالالتكوينسفرفىجاءالسابقةالسماوية

منهاتأكللا:قائلاأوصيتكالتىالشجرةمنوأكلتامرأتكلقولسمعتنكلأ

تنبتوحسكاوشوكاحياتكأيأمكلمنهاتأكلبالتعب،بسببكالأرضملعونة

التىالأرضإلىتعودحتىخبزاتأكلوجهكبعرقالحقلعشبوتأكل،لك

.منها()2(أخذت

علىواجباالعملتجعلانلهاتبغاوالنصرانيةاليهوديةأنالنصهذامنويفهم

.(وجهك)بعرق:قولهفىبهادمألزموجلعرالدهلأن؟الرجل

بالعملالمكلفهوالرجلأنعلىإتفقتالصحيحةالسماويةفالرسالاتإذا

المرأةأماوالصبروالجلدالعضلةوقوةبالخشونهيمتازلما،المرأةعلىبالإنفاقوبالتالى

الفلاحتبغىأمكلتدركهشا!عملوهوالأطفالتربيةوهواخرعملفلها

طفالها.لأ

بواجبهالمالبيتيقمولم،أقرباءأوزوجمنيعولهامنالمرأةتجدلمإذاأما

مريضينأبوينلتعولأو،نفسهالتعولتعملأنالإسلاملهاأجاز،نحوها

بعدةولكن،رزقهاكتسابعنالمرضأقعدهالذىزوجهالتعينأو،كبيرينأو

:شروط

.161،171:الآية:طهسورة1()

.91إلىف3،17صح،التكوينسفر)2(

يرشك!!!كأء
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:ولالأالشرط

،النساءلأمراضطبيبةتعملكأنكأنثىطبيعتهامعالعملهذايتفقأن

طائفةتقومأنينبغىالأعمالهذهفمثلذلكونحو،البناتمدارسفىمدرسةأو

إليها.المجتمعحاجةبسدالنساءمن

الثانى:الشرط

الفتنة.نطاقعنبعيدةصورةوفى،وحشمةوقارفىتؤديهأن

العالث:الشرط

خلقى.أواجتماعىضررالىيؤدىالعملهذاشأنمنيكونألا

الرابع:الشرط

وأولادها.وبيتهازوجهانحوالأخرىواجباتهاأداءعنيعوقهاألا

الخامس:الشرط

أثناءفىبغيرهاواختلاطهاجسمهألأعضاءوسترهأوزينتهازيهافىتخرجألا

.الشثونهذهفىالإسلاميةالشريعهسنتهعضاالخارجفىلعملهاأدائها

:السادسالشرط

لها.تمنحفرصةأولعندالضرورةهذهتزيحأن

السابع:الشرط

تمشى.وهى،تعملوهىأنثىأنهاتنسىألا

،ضررولامعصيةعليهيترتبولم،ضرورةلذلكدعتإذامباحالمرأةفعملإذا

الغالب؟فىومعصيةضررإلىيؤدىلاالبيتخارجالآنالمرأةعملهلولكن

أثبتوافقد،والصحافةوالإجتماعالنفسعلماءأقوالخلالمنسنعرفهماهذا

منها:جسيمةأضرارالىيؤدىللعملالمرأةخروجأنجميعاهؤلاء

إليهأسارماذلكيؤكد:وضياعهمالأطفالوإهمالالأسرةتفككا-

جسيمةأخطاءالعصرىالمجتمعارتكب!لقد:قالحيثأكارل.إليكس"د

حتىالحضانةفىأطفالهاالأمهاتتتركحيث،بالمدرسةالأسرةباستبداله

إنهم:قالأنإلى.....مطامعهنأوالخارجيةأعمالهنإلىالإنصرافيستطعن
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بألكبارالطفلفيهايتصلالتىواجتماعهاالأسرةوحدةاختفاءعنمسئولات

تنشأالتىالصغيرةالكلابإن:قائلايضيفثم،ألخ...كئيرةأمورامنهمفيتعلم

الحرةكالكلابمكتملانمواتنمولاواحدةحطيرةفىعمرهانفسمنأخرىمع

.والديها)1(اثرفىتمضىأنتستطيعالتى

الحديثة.الحضارةفىالإجتماعيةبالشئونخبيررجلبشهادةواحدمثالوهذا

الذىالنظامإن:الإنجليزىسمايلز!)سامويلقالهماتوكيذاالأمرهذايزيدومما

هادمةنتيجتهفإنللبلادثروةمنعنهنشأمهماالمعاملفىالمرأةبتث!غيليقضى

الروابطوفزق،المنزلأركانوقؤض،الأسرةهيكلهاجملأنه؟المنزليةالحياةلبناء

الإجتماعية.

يؤدىملحةضرورةغيرمنللعملالمرأةخروجإننقولاننستطيعهذاوعلى

الأخلاقىالمستوىانخفاضإلىيؤدىكما،بالخللالمسلمةالأسرةإصابةإلى

.للأبناء

بعضفى-بشرفهاوربماوأخلاقهابسمعتهايضرالعملإلىخروجهاإن2-

.بالرجالتختلطنهالأ؟-حوالالأ

تجربتهاعنتخبرناأجنبيةفتاةهىفها،ونعيشهنحياهالذىالواقعذلكيؤكد

منذالعامةالحياةأحضانفىالظروفرمتنىفتاةأنا9:فتقولالرجالمعالعملفى

تنجحلاالمرأةأن،المدةهذهطوللاختبارىنظراأصرحأناوها،خمسسنوات

والإقتصادوالتجارةالعملأبوابإن:تقولثم،جنسئاتستعمللممابعملها)2(

مجبرونفإنأوجوهنافىبوابالأهذهيفتحواولكى،العالمهذافىالرجالبيد

غيرشىءعنالتنازلعملهافىتنجحأنتريدالتىالمرأةفعلى،إرضائهمعلى

ثمينكلعنتتنازلأنعليها،سخصيتهامن،ناموسهامن،أنوثتهامنيسير

يقوللاوحتى.عينيها")3(أماممقدساتهابقدميهيدوسوهوالرجلوتراقبلديها

فىجاءمالهأذكر،فلاهناأمأفقطالغربفىتحدثقدالأشياءهذهبأنقائل

.بتصرف،318ص،كارلإليكى.د"الإنسانسلوكفى"تأملات1()

.الخاصالقطاعفىصيمالا)2(

.الآدابمطبعةا489سنةاط42صالحاججعفر-والفورالحجاب)3(

ك!
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فتاةأنا،تظلمونىا)1(لا"أرجوكمبعنوان،ماسىءصفحةفىالخير""صباحمجلة

معهالعملبدأتوحينما،الوزارةفىعاملمديرالوزاراتإحدىفىسكرتيرةأعمل

ويستقبل،يلفظهاأنقبلكلمةكليزنهادئاوقوزاإنساناوجدته-المديرتقصد-

،موجودهوطالماالعملفىبقائىيستلزمبطبيعتهعملىوكانطيبةبروجالجميع

بدأتيومكانأنإلى،بمفردىمكتبهفىموجودةأكونأنيحدثكانماوكثيزا

،عفواذلكإنالبدايةفىقلت،جسدىمنحساسةبأجزاءتلتقىبأصابعهأشعر

وفرزالعملبحجةمنهالدنوفىيشجعنىأخذأنهإلاأنكمشأنوحاولت

دعانىثم،...؟أتصرفكيف،لحمىفىأصبحتأصابعهولكن،الشكاوى

وناولهاجنيهاتخمسوأخرجيدهمذثم،القهوةمنفنجانالىوطلبللجلوس

صباحاحضورىعنتشجيعيةمكافأةإنهالىقال،أخذهافىترددتوعندما،لى

تطوركيفأعرفولابعدها،...فقبلتهأإليهاملحةحاجةفىكنتوقد،ومساء

وفى،لىبالنسبةثابتادخلاتمثلمكافاتهوأصبحت،تغمرنىهداياهبدأتالأمر

القصة.إلخ...كفتاةكبريائىفقدتذلكسبيل

بها،الفتكفرصةللذئابتهىءالتىالأعراضضحايأمنضحيةقصةهذه

ماأضعافينشرلاماولكن،تن!ثمرالتىالداميةالقصصألوفمنواحدةوهى

أعظم.كانخفىوما،نقرأه

أحدثأظهرتلقد:صحياضعفهاإلىيؤدىالعملإلىخروجها3-

توازنهاعلىكبيرتأثيرلهكانالعملميدانالمرأةدخولأنالأمريكيةالدراسات

الناتجوالقلقالتوتريعانينالعاملاتالنساءمنكبيرةنسبةأنفالملاحظ،النفسى

والأولادوالزوجالمنزلبينماوالموزعة،عاتقهنعلىالملقاةالكبيرةالمسئولياتعن

المهدئهالأدويةنسبةمن76%أنالأخيرةالإحصائياتسجلتفقد،والعمل

تدخيننسبةارتفاعالتوترهذانتيجةمنكانكما،العاملاتللنساءتصرف

وغيرها.الصحةعلىالتدخينأضراريعلموكلنا،النساء)2(بينالسجائر

.ام979شةأغطى،الخير"صبا"مجلة1()

.5/11/18191المصربةالأهرام)2(

!هعه!يم!ير!
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المهدداتالنساءعددنسبةأصبحتلقدأيضا)1(الأهرامجريدةفىوجاء

أمراضأخصائيوابهيصرحماهذا-يومبعديوفاتزدادالقلببأمراضبالإصابة

أكبربنسبةالرجاللهايتعرضالتىالأمراضمنكانتأنفبعدالعالمفىالقلب

"عثمان"مرفتألمحررةأرجعتوقد،النسبةبنفسالجنسانلهايتعرضاليومأصبح

لهايتعرضالتىوالظروفالإنفعالاتلنفسالنساءتعرضإلىذلكفىالسبب

العمل.متطلباتعنالناتجةالرجال

القلبأمراضأستاذ،عيسىمصطفىأحمدالدكتورقالهماذلكويؤكد

كانت،الذبحةوإصاباتالشرايينتصلبمنالقلبإصابةأن،الأزهربجامعة

؟الأمراضبهذهتصابلافكانتالمرأةأما،الخمسينياتفىالرجالعلىمقصورة

تراكميمنعالهرمونوهذا،الإستروجينهرمونوجودنتيجةطبيعيةحمايةفىنهالأ

الهرمونبهذايعالجونكانواالرجالبعضأنلدرجةالشرايينوتصلبالدهنيات

التىالجلسرينثلاثياتوتراكم،الشرايينتصلبمضاعفاتمنلإنقاذهمنثوىالأ

الصدرية.بالذبحةالإصابةتسبب

التوترلعواملتتعرضوأصبحتالعملمجالالمرأةدخلتأنبعدولكن

مسئوليةتحملهاإلىبالإضافة،الحديثةالحياةلمشاكلنتيجةالنفسيةوالضغوط

بالذبحةالمرأةفأصيبتيحميهاأنيستطيعلاالهرمونهذاأصبحالمنزلفىالعمل

.ذلك)2(وغيرالدموضغطالشرايينوتصلب،الصدرية

تعملالتىالمرأةأنالملاحظفمن:المواليدقلةإلىيودىالعملإلىخروجها4-

الولودالودود"تزوجوا:!غالنبىلقولمخالفوذلك،كثيراتنجبأنتحبلا

.")3(القيامةيومالأمبكممكاثرفإنى

إلىفتلجأالعملفىلإرهاقهاأبناءهاتتحملأنتستطيعلافإنهاأنجبتإذاأما

ذلكعنفينشأطفالالأمعالضربيتكرروقد،مبرحايكونقدضرباضربهم

فىالطبية"هيكساجن"مجلةنثمرتوقد،"المضروبالطفل)مرض)اسمهمرض

.ام22/9/879المصريةالأهرام1()

.ام21/7/849:المصريةالأنجار)2(

والحاكم.النائىورواه،2/921،جداودأبورواه)3(
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91سنةالخامسعددها AVوأمريكاأوربافىلأطفالمستشفىيوجديكادلا"أنه

.")1(أمهاتهممنمبرخاضرئاالمضروبينالأطفالهؤلاءمنحالاتعدةوبهإلا

بمظاهرعنهيعبرماوهوالإنتاجقفةإلىيؤدىالعملإلىالمرأةذهابأن5-

ومرافقة..الأطفالتربية،...الوضعإجازةبسببالمنخفضةالإنتاجية

ماهذايثبتالمرأةجسمعلىمتاعبمنيسببهومأالحيضدمنزول،...الزوج

.)2(الجمهوريةجريدةفىجاء

الأعمالفىالغيابلنسبةبإحصائيةقامتالفرنسية"كلوم"مارىمجلةأن

الغيابحألاتمعظموأن،الرجالمنالعملعنتغيئااكثرالنساءأنلهافتبين

.الإناثتعيينترفضأنأورباسركاتبعضدفعالذىالأمر،الأمومةهى

قوةبين،الغيابنسبةارتفاعلوحظأنه،)3(المصريةالأخبارجريدةفىوجاء

وضعف،العملفىالعاملاتبعضانتظامعدمعنفضلا،النسائيةالعمل

،المقررةالإجازاتحدوديتجاوزنالموظفاتمن75%حوالىأنثبتفقد،إنتاجهن

التحايل.طريقعنولوالمرضيةبالإجازا!القيامعلىويحرصن

القوةفىيزيدلهخروجهاأنإلاالعملفىإنتأجهاقلةمنبالرغموإنه

المرأةلأن؟الأسعارارتفاعإلىيؤدىوبالتالى،الاستهلاكمنيزيدمما،الشرائية

خارجلتعملخرجتهىفإذا،وغيرهابالثيابوالتحلىالزينةحبعلىمطبوعة

الأسرةتستفيدولا،العصرفىماأحدثعلىالمالمنالكثيرستنفقفإنهاالبيت

ومربية،خادمإلىاحتياجهاهذاإلىأضف.مرتبهامنبكثيرولابقليللا

إلخ.....للحضانةومصاريف،للأطفال

المصاريفهذهليعوضالعملإلىبخروجهاعلحهستحصلالذىالدخلهوفما

.يوجدإ!لابالطبع؟الجديدة

فمثلأ:..التشريعأتبعضتغييرإلىيودىخروجهاإن6-

آياتهومن!اله:تعالىقولهفىوالسكنللائسالزواججعلوجلعراللهأنأ-

."91سنةالأولكانونمن21،البنانيةالأمانمجلة(;1

.42/9/8791الجمهورلة()2

م4/8/8391خبارالأ)3(

!كأ
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،!و)1(ورحمةمودةبينكموجعلإليهالئسكنواأزواجاأنفسكمهنلكمخلقأن

فىوالرحمةالمودةوتلك،السكنوذاكالروحىالأنسهذايتحققأنيمكنفهل

مملة.وبروتينه،منهكةوبه،متطلعةالعملإلىقعيدتهبيت

تعالى:فقالمدةلهاوحدد،الرضاعهالمرأةوظيفةمنجعلالإسلامإنب-

وحدهالرضاعكانفإذا،)2(!كاملينحولينأولادهنيرضعنوالوالداتم!

للتربية؟المطلوبةالمدةهىفماالمدةهذهيتطلب

تعمللاالمرأةأنعلىيقومتكليفوهوبالإنفاقالرجلكففالإسلامإنب

:قالوجلعزفالته،الأعمالمنغيرهإلىعنهمصروفةلأنها؟الماللكسب

هنأنففواوبمابعفىعلىبعضهماللهفضلبماالثساءعلىقوامونالزجال)

تعملبأنالمجتمعأخذفإذا،)4(!درجةعليهنوللرتجال!الو:وقوله،)3(!أهوالهم

((،حسينمحمد"محمد.ديقولكماالتشريعاتهذهتغييرلزمالرجلعملالمرأة

المرأةخروجيجوزلالذا،()اللهلدينتغييرنهلأ؟الملتزمالمسلمفىواردغيروهذا

سابقا.ذكرتكما-الضرورةحدودفىإلاللتكسب

مكانابيتهافىوتدعالرجلمكانبهتحتلالبيتخأرجعملهافىإن7-

،جديدةأسرةإقامةفتعطل،العملعنرجلاتعئىهذابعملهافهى،خالئا

فأى،الأمإلاوعقليانفسيارعايتهميمكنلاجسدئارعايتهمأمكنإنوالأطفال

والبوار؟!للتلفالبشرىالإنتاجتعرضوهىالمادىإنتاجهامنجدوى

البيت:إلىالمرأةبعودةتنادىأصوات

والشرقالغربمنالعقلاءنادىوغيرهاالذكرسالفةجميعهاالأسبابلهذه

:الغرببأقوالولنبدأأقوالهمبعضهىوهذهالبيتإلىالمرأةعودةبضرورة

إلىالمرأةعودةأنأثبتتالتجاربإن:"الين"ايدالدكتورةقالتأمريكاففىأ-

فيه.يسيرالذىالتدهورمنالجيللإنقاذالوحيدةالطريقةهىالحريم

.21:الآية:الرومسورة1()

.233الآية:البقرةسورة)2(

.34الآية:الناءسورة)3(

(t)228الآية:البقرةسورة.

الكويت.6791صنةاط،أtr،138ص،حسينمحمدمحمد.د،داخلها"منمهددة"حصوننا5()
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نأالمتزوجةالمرأةواجبإن:السابقينأمريكاروساءأحدوهو-""روزفلتوقال

كدحمنوتعيشتتزوجأنالفتاةوعلى،الأسرةشئونوتنطم،البيتبأعبأءتنهض

مننربحهماأضعافالبيتدائرةفىالمرأةجهودمننربحأنلناليتسنىزوجها

مريكى:الأالنفسعالم"دنيس"دينالدكتوروقال:خرىالأالأعمالفىجهودها

يتركولمأبويهبيننشأإذاتقوىالكلامعلىوقدرتهينموالطفلذكاءإن

نإ"فرويد"كتبهماذلكويؤكد،جانبالأالمربياتأوطفالالأرياضأوللمحاضن

النفسىوالخللالعاطفيةالإضطراباتيولدوالمحاضنالملاجئفىالأطفالتربمة

يكشفهذاوكل...النفسعلميعوضهأنيستطيعلامما،الشاذةوالانحرافات

واجبها.لأداءالبيتفىالأمبقاءأهميةعن

بعنوانكتابا"كولانج"كريسيانالفرنسمهالكاتبةأصدرتفقدفرنسافىأما2-

يتضمنلأنه؟فرنسافىضخةأحدثالذىالكتابهذا،"البيتإلىالعودة"أريذ

الوظيفة.وتركالبيتإلىبالعودةيرحبناللاتىالعاملاتأسماءمنالعديد

والذىالمرأةعملحولالرأىباستطلاع"الباريسية"مارىمجلةقامتوقد

لرسالةالزوجةبلزوممنهن59%إجابةفكانت،المثقفاتمنونصفمليوئاشمل

البيت.

جريدةنشرتهامقالةفىدورد""أناالمشهورةالكاتبةأعلنتبريطانياوفى3-

خيركالخوادمأوخوادمالبيوتفىبناتناتشتغللأن"الإنجليزيةميل"الإسترون

ماوراءنسعىلالنا)فما:قالتأنإلى...المعاملفىاشتغألهنمنبلاءوأخف

أعمالهاوترك،البيتفىالقياممنالطبيعيةفطرتهايوافقبماتعملالبنتيجعل

.أنوثتها()1(علىوحفطالشرفهاسلامة،للرجالالرجالأعمال

قامتبريطانيافىالجرائدإحديإن،)2(المصريةخبارالأجريدةفىوجاء

نأيرونالشبابمن%45أنالنتيجةفجاءتالمرأةعملحولالرأىباستطلاع

نأالخبرفىوالمثير،المالكسبهوالرجلدوروأن،المنزلهوالطبيعىالمرأةمكان

البيت.فىالزوجةبقاءتؤيدالجديدالجيلشبابمنالكثيرةالنسبةهذه

اهـ.104سنةالقعدةذىعدد،"الاسلام!منارمجلة1()

.51/7/8391أخبار)2(
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يمتلكناللاتىالسيداتبينأجريتالتىالإحصائياتأثبتتألمانياوفى4-

عنزواجهافىالنجاحتفضلالمراةبأنوالمصالحالشركاتفىالكبيرةالمراكز

نأيمكنولاالكبيروبمركزهابعملهاللتضحيةمستعدةوأنها،عملهافىالناجح

.وأولادها)1(وزوجهاببيتهاتضحى

كافبرةبيئةفىعاشواأنهممعبالحقشهدواالغربمفكرىبعضأقوالهذه

عربيالسانايملكونالذينالمفكرينمنوسدنتهمالمقلدونذلكيدركفهلمنحفة

غربيا؟وفكرأ

بنىأقوالمنبعضانذكرأنبنايجدرالغربلأهلالأقوالهذهعرضوبعد

جاءمامنهاأقتطفوإنىالبيتإلىالمرأةبعودةتنادىكئيرةأقوالفهناك،جلدتنا

فقط:السيداتألسنةعلى

تنأدىالأخيرة"الأحاريمكتابهافى،هارم"مريمالشهيرةالكاتبةنادتلقدأ-

إلخ...أمهاتوأبقين،حلائلكن،البيتإلى،البيتإلى:"المسلماتالنساء

لحسابهملنعملساقوناالرجال"إن:قائلة"الشاطئ"بنتالدكتورةوأعلنت2-

الخروجلنارتبواالرجالأنذلك،لحسابنامعناويعملون،نعملأننايوهمونافهم

إلاأخرجونافماالزعمهذافىكذبواولكنهمأنفسهمعلىيؤثرونناأنهمزاعمين

."بذلكشقيات"ونحنقالتأنإلى..دنياهمفىوالضجرالسامةبناليحاربوا

"من:بلادنافىالنسائيةالحركةأعضاءإحدى-الحفارسلمىوقالت3-

أنوثتها،وأعنى،؟!الطبيعةإياهامنحتهاماوأسمىأعزالمرأةتفقدأنحقاالمؤسف

التىالصغيراتالجناتأفقدهاقدالمضنىالمستمرالعمللأن؟سعادتهاثمومن

براعمها،تفتحيمكنلاوالتى،سواءحاعلىوالرجلللمرأةالطبيعىالملجأهى

البيت.وربةالأمبغيرسذاهاوفتوح

كفرمحافظة""بمطوبسالتعليممديرةأن،)2(الجمهوريةجريدةفىوجاء4-

،....البيتهوللمرأةالطبيعىالمكانإن:تقولهناكالمعلمينونقيبة،النحيخ

.الأولادتربيةهوالأساسىوعملها

.12/21/0691أماهرأ(1)

تمنعه.ولاشيئاتمغلامخلوقالطبيعةلأن؟تعالىاللهبل،

.ام15/5/089الجمهورية)2(
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الباحثةوهىسيدةمنمقدمةالحقوقكليةفىدكتوراةرسالةنجدوكذلك5-

:قالالمثقفالنساثىالصوتهذا،العامةوالوظيفةالمرأةبعنوانمهنا"فؤاد"أميمة

،أخرىوظيفةأىمنأهمأولادهاوتربية،بيتهاعنكمسئولةالمرأةوظيفةإن

الرأىهذاإن:قالتثم،أطفالهالرعايةإجبارياالمرأةتتفرغأنتقترحفهىولذلك

ينادونالختصونالإدارةخبراءبدأحيث،الحديثةالدولفىاليومالغالبالأتجاههو

فىوالشرقالغربمنالعقلاءلآراءالتطوافهذاوبعد،)1(البيتإلىالمرأةبعودة

المرأةخروجأضراروعلميةواقعيةبأدلةإثباتناوبعدالبيتإلىالمرأةعودةموضوع

فىتمكثأنالمرأةأمرحينمافحقاكانالإسلامبأنالقولإلىنصل،العملإلى

أحيائا.واستحالتهعملينبينالجمعلصعوبةوذلك،للضرورةإلاتخرجولابيتها

تهيأأنيجبفتاةتكونفحينما،والطفلالمنزلهىالأساسيةالمرأةفمهمه

كأموهىوزوجهالبيتهاتخلصأنيجبزوجهتصبحوحينما،الأسرىلمستقبلها

ربته،فهى،البيتلهذاتتفرغوأن،الأبناءولهؤلاء،الزوجلهذاتكونأنيجب

-:قالتحيثالباديةباحثةاللهورحم،وملكتهومدبرته

المعمللىلاالبيتلىمقامهاالفتاةمجد

)2(كلوالألبسهلىيعيهللوليدمن

البيت:فىاستقرارهافوائد

منها:المجتمعوعلىالمرأةعلىطيبةآثارلهالبيتفىالمرأةاستقرارإن

الشبهة.عنهاويمنعالتهمةالمرأةعنيبعدأنها-

وعناية.بإتقانواجبهاأداءعلىالبيتفىاستقرارهايساعد2-

والإنشغالالقلقعنهويبعدمتاعبهالزوجعلىيهؤناستقرارهاإن3-

بخروجها.

.الكثير)3(الخروجيسئبهفسادمنالمجتمعيصونالبيتفىالاستقرار4-

.القاهرةجامعة-الحقوقكلية-التوصيات،مهنافؤادأميمة،العامةوالوطيفةالمرأة:دكتوراة1()

كرارة.عبأصد،"والمرأةالدين9و،والإرشادالثقافةوزارة،992ص-ناصفحفنىملك-االبأديةباحثة!اثار)2(

.22صوجدىفريدمحمد.د،الملمةو"المرأة،121ص

.56صصقرعطية،،المرأةوعملالحجاب5)3(
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العملإلىخروجهاوأنالبيتهوللمرأةالأساسىالمكانأنيتضحسبقومما

دعتإذاللعملخروجهايجوزذلكمعولكن،المجتمعوعلىالبيتعلىكارئة

يعولهممنهناكيكنولمصغاراأولادالهاويتركزوجهايتوفىكأنضرورةلذلك

أباحوكذلك،وعصمتها،بعفتهاالإحتفاظفىورغبتفقيرةكانتلوأو،يعولهاأو

تفيدأنالفنونمنفنأوالعلوممنعلمفىنبغتالتىالموهوبةللفتاةالشرع

التىوبالشروط،الإسلامرسمهاالتىالحمدودفىذلكولكن،ووطنهاأمتهابعلمها

سابفا.ذكرتها

:للرجالالزوجاتكتعددللنساءالأزواجتعدد:الثالثةالشبهة

الرجالفضلاللهإنالمسلمينلنساءويقولونالدعوىهذهالمستشرقونيتلقف

ئباحلاوأنتنأكثرأوزوجتينبينيجمعأنللرجلأبيحفقدالنسوةأيتهاعليكن

إلخ.....زوجينبينالجمعلكن

ددهالحمدولكن،نساثناعقولإلىوتلامذتهمالمستثحرقونيدخلالمدخلبهذا

فىمنهنتغربنمنإلاالأزوأجبتعدديطالبنالمسلميننساءمنأحدانجدلا

،)1(بذلككتابيهافىطالبتالتىالسعداوىنوال.دأمثالوذلك،فكرهن

وتعدد،للنساءحادىالأزواجلنظامخاضعايزاللاالبشرىالمجتمع)إن:وقالت

..(بالقوةالواحدالزوجنظامعليهافرضقدالمرأة)إن:وقالت.(للأزواجالزوجات

بذلكموافقة،واحدانفىللزوجةالأزواجتعذدإلىتدعوبهذاوهى،إلخ

.الغربمنأساتذتها

،الإسلامبدايةفىظهرتقدالدعوىهذهإن:أقولالفريةهذهعلىوللرد

سيدناإلىالنسوةمنعددذهبتحينماوذلك،ظهرتأنفوردحضتولكنها

تعذدللرجلالإسلامأجازلماذا:وتساءلنوجههاللهكرمطالبأبىبنعلىالإمام

؟زواجالأتعذدللنساءيجزولمالزوجات

بأوانيأتينبأن:طالبأبىبنعلىالإمأمفأمرهنمجحفا؟تميزاهذاأليس

تلكمياهبسكبوأمرهن،إناءمنهنواحدةكلأعطىثم،بالماءمملوءةصغيرة

على:الإمامقالبعدها،المجلسوسطفىوضعقدكانكبيرإناءفىالأوانى

1()P29،39صأوالجنىالرجل،Dالسعداوىنوال.د،ههص!الأصلهىنثىالأ.

3.!ته!!ئ!
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إنائها،فىكانالذىالماءنفسيكونأنعلىسكبتهالذىالماءمنكنكللتستعد

إناءكلماءتعيينيمكنولاببعضهاالمياهاختلطتلقدذلك؟يمكنكيف:قلن

واحدانفىرجالعدةمنالمتزوجةالمرأةإن:قالعندها،جديدمنوعزله

بينمنالقادمالطفلأبوهومنتشخيصيمكنفكيفتحملثمبجميعهمستلتقى

؟الرجالهؤلاء

لاعادةفالمرأة،ومصلحتهاالمرأةوطبيعةيتنافىالأزواجتعددأنهذاإلىأضف

كما،رجلبقلبالفوزتريدهىوإنما،فحسبالجنسيةغريزتهالإرضاءالرجلتريد

السريةالأمراضيسببواحدمكانفىالماءتعذدأنأثبتالحديثالعلمأن

.الإيدزمنهاالكثيرة

الأزواجتعددفىالمساواةرفضحينمامجحفايكنلمفالإسلامهذاوعلى

للمرأةحافظا،الحديثالعلمبذلكموافقا،للرجلالزوجاتتعددمثلللمرأة

منالميراثفىحقهللمولودحافظانسابالألاختلاطومحافظا،وعزلهامكانتها

أبيه.

الرابعة:الشبهة

جعلالإسلامأنالإسلامفىالأسرةنظامحولأثيرتالتىالشبهاتمن

أيهايا!ر:تعالىقولهإلىاستناداوذلكالواحدالرجلشهادةتعدلالمرأتينشهادة

:قالأنإلى،!الوفاكتبوهمسمىأجلإلىبدينتدأينتمإذأامنواالذين

ممنوأمرأتانفرجلرجلينيكونالمفإنرجالكممنشهيدينوأستشهدوا)

.)1(!الأخرئإحداهمافتذكرإحداهماتفملأنالشهداءمنترضون

مقامفىالرجلتساوىلاوإنهاعقلهافىضعيفةالمرأةأنهذامعنىإن:فقالوا

.زعمواماإلخ...إنسانيتهافىنقصإلىيؤدىبدورهوهذا..الثهادة

:أقولالشبهةهذهعلىوللرذ

صتالنصفعلىالموقفهذافىالمرأةجعلتالقرانيةالآيةأننسلمنحن

هذاوتوضيح،الأداءموقففىلا،للشهادةالتحملموقففىهذاولكن،الرجل

:موقفانلهالشاهدأن

.282:الآية:البهقرةسورة1()
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ويقف،وقعتكيفويعلم،وي!ث!هدهاالواقعةيحضرحينموقفههو:أحدهما

التحمل.موقفهووهذا،حصولهعندحصلالذىعلى

هووهذأالقاضىأوالحاكمأمامالشهادةبهذهيدلىوهوموقفههو:ثانيهما

يمنعمافليس،التحملموقفوهوالأولالموقففىواردةوالآية،الأداءموقف

هذهرأىإذا،الأدأءموقففىوامرأةرجلشهادةقبولمنالحاكمأوالقاضى

للرجلمساويةداءالأموقففىالمرأةتكونوبذلك،بالاعتبارجديرةالشهادة

هىإذنفسهاالآيةمنالتساوىهذاعلىالدليليؤخذوقد،عنهناقصةلي!ست

الاعتمادفيكون،خرىالأفتذكرهاتنسىأىتضلقدالمرأتينإحدىأنتفرض

تحتاجفلاتضللمإذاأما،صاحبتهاذكرتالتىالأخرىشهادةعلىالحكمعند

المرأتينوإحدىرجلبشهادةالحكمإلىالأمرالقديكونوبهذا،يذكرهامنإلى

الرجلبينالأداءموقففىسوىقدالكريمالقرانأنلنايتبينوبذلك،الواقعفى

.1()والمرأة

هناالكريمةالايةأنبدليلواحتياطاستيثاقموقففهوالتحملموقفأما

الذىالإستيثاقأنواعأفضلإلىترشدبهذاوهى،الشهادةتطلبثمالكتابةتطلب

حقوقهما.علىالمتعامليننفوسبهتطمئن

فىوليس،بأهليتهااعترافوعدمالمرأةشأنمنتقليلمسالةليستفالمساثة

مجردحووإنما،الإسلامتشويهعشاقبذلكيزعمكما،لمكانتهاانتقاصذلك

ولا،طبيعتهاعنخارجةوهى،غالباالمرأةبهاتهتملاأمورفىنسياناحتمال

البيت،فىالقرارطبيعتهامنالمرأةلأن؟ذاكرتهافىبهاالإحتفاظعلىتحرص

ذلكمنشيئاحضرتفإذا،المأليةللعقودحضورهاوعدم،للرجالمخالطتهاوعدم

تنقصفقطوبالتالىكاملااستيعاباجوانبهجميعمنالموضوعتستوعبلافإنها

ذلكلاستدراكأخرىامرأةإضافةمنلابدفكان،بهتشهدفيماالحقمنشيئا

منليسالمرأةإن:فقالعبدهمحمدالأستاذ/أشارهذاوإلىتوهمهأوالنقص

ذاكرتهاتكونهناومن،المعاوضاتمنونحوهاالماليةبالمعاملاتالاشتغالشأنها

ذاكرةأقوىفيهفإنها،شغلهاهىالتىالمنزلمةالأمورفىكذلكيكونولا،ضعيفة

الأعلىالمجلى،76،77ص،"الإسلام"وسطيةكتابهفى،المدنىمحمدمحمد.دالرأىبهذاقالوقد1()

،2ط،144صالرعيةالمرافعاتفىالقضائيةالأصولفىقراعةعلىوأيفخاالرابمالعددالإسلاميةللشئون

.2591سنة
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ويمارسونهاتهمهمالتىللأمورتذكرهميقوىأنعادةالبشرطبعومن،الرجلمن

.بها)1(استغالهمويكثر

وظالفلأن؟والعاطفةبالقلبقراراتهاوتصدرتحكمالغالبفىالمرأةأنكما

اخر.سىءأىمنأكثرالعاطفةجانبنفسيتهافىتنمىالأموهة

هذهمثلفىوالنسيانللسهوتعرضهاالمرأةمكانةمنيغض!فلاهذاوعلى

التىالأمورأما،وأعمالهاوظيفتهاطبيعةفىمباشرادخولاتدخللاوالتىالأمور

علىالواحدةالمرأةسهادةيفضلالحكيمالشرعفإنوظيفتهاطبيعةفىتدخل

والحمل،والثيوبة،البكارةوإثبأ!النسبقضايافىوذلك،أكنرأورجلشهادة

الشرعىالنكاحقيامالحبولدالزوجةأتتلوذلكومثالذلكإلىوما،والسقط

صحتغيرهاأو!كالقابلةمسلمةحزةواحدةامرأةوشهدت،الزوجوأنكره

لاماكلوفىالولادةفىحخةالقابلةوشهادةلزوجهاالولدنسبوثبتشهادتها

يقالللحاملالولادةإثباتفىيقالوما،الفقهاءجمهورعندالنساءإلاعليهيطلع

مليكةأبىبنعبداللهعنالبخارىصحيحفىجاءماذلكويؤكد،الإرضاعفى

عقبة،منسمعتهوقد:قالالحارثبنعقبةعنمريمأبىبنعبيدحدثنىقال

فقالت:سوداءامرأةفجاءتناامرأةتزوجتقال،أحفظعبيدلحديثلكنى

امرأةفجاءتنا،فلانبنتفلانةتزوجتفقلتعبيز!ةالنبىفأتيت،أرضعتكما

قبلمنفأتيته،فأعرض،كاذبةوهىأرضعتكماقدإنى:لىفقالتسوداء

دعها،أرضعتكماقدأنهازعصتومدبهاكيف:قال،ذبةكاإنها:قلت،وجهه

.غيرهزوجاونكحتعقبةففارقها.2(عنكإ

أمه.كانتوإنالرجلعلىوتقديمهاالواحدةالمرأةشهادةقبولهذهففى

،بسواءسواءتماماالرجلك!نهادةالمرأةشهادةفيهاتكنمواقفهناكأنكما

لهميكنولمأزواجهميرمونوالذين):تعالىيقول،اللعانشهاداتفىوذلك

الصادقين!لمنإنهباللهشهاداتأربعأحدهمفشهادةأنفسهمإلأشهدأء

.3/124المنار"ج"تفير1()

.الولادةعندتلقتهأىالولدقبلتمنهى:القابلة"

المرضعة.شهادةبأب،النكاحكتاب،"البخارى"!حيح21(

!؟ئميه!!!
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ت!ثعهدأنائعذأبعنهاويدرأث!الكاذبينمنكانإنعليهاللهلعنتأنوائخامسة

منكانإنعليهااللهغفحبأنوالخامسةءالكاذبينلمنإئةباللهشهاداتأربع

منهايتضحوالتىالزوجيئبيناللعأنكيفيةتبثنالآياتفهذه،!)1(الصادقين

أمامفيقولالزوجيبدأأن:كالتالىوهى،الشأنهذافىبالرجلالمرأةمساواة

نأ:الخامسةالمرةفىيقولثم،مراتأربعالصادقينلمنإنىبأدلهأشهدالقاضى

تقولالمرأةوكذلك،زوجتهبهرمىفيماأى،الكاذبينمنكانإنعليهاللهلعنة

نإ:تقولالخامسةالمرةوفى،الكاذبينلمنإنهبالتهأسهد:مراتأربملعانهأفى

حقها.فىزوجهاقالهفيماأىالصادقينمنكانإنعليهااللهغضب

فىفهىالرجلسهادةنصفالمرأةشهادةتكوندائفالي!أنهلناتبينوبهذا

مكانةمنيغضلاوهذا،تفضلهالآخربعضهاوفى،تساويهالأحيانبعض

أيفخا.الرجل

بعضعليهايأتىالمرأةأنوأثبتأكدقدالحديثالعلمأن:سبهقماإلىأضف

الطبيباستنتجفقد،الفكرىوالتركيز،العقليةقواهافيهاتضعفولمحاتالأ

العقلىالجهدقوةفيهاتضمحلالمرأةأنالدقيقةمشاهدتهمن"فواستشفكش"

شكفسكى""كرشىستاذالأكذلكواستخرج،الحيضأيامفىالفكرىوالتركيز

ويبلديامالأهذهفىالعصبىالمجموعفيهايلتهبالمرأةأنالنفسيةاختباراتهمن

:قال"فشر"الطبيبأنكما،بالمرةتعطلوربماالاستعدادويضعفويختلالحس

فتصابالحملزمنفىالشديدالإضطرابمنالصحيحةالمرأةحتىتسلملاإنه

فيهاوتتخلف،بالشرودعقلهاوفىبالتثسوشأفكارهأوشى،بالتلونمزاجهامن

والتعقل.والفهموالمأملوالتفكيرالشعورملكات

فماذاحيضأوحملحالةفىالمرأةتكونفقد،الشهادةوقتفىأدراناوما

تفعل؟

.9-6:الآية:الورسورة1()
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كاملة،سهادتهاقبلتحاملأأوحائضاتكنلمإذاالمرأةأنهذامعنىوليس

والغالب.الاحتياطبابمنذلكوإنما

الإسلامانتقاصحولالمستشرقونأثارهاالتىللدعوىمكانفلاهذاوعلى

.الشأنهذافىللمرأة

:الميراثفىالتفريق:مسةاتالشبهة

فلللذكرأولادكمفياللهيوعميكم).تعالىاللهقولإن:المستشرقونقأل

للرجليكونفكيفالمرأةحقوقهضمعلىواضحدليل.)1(!هوالأنثيينحظ

للمرأةالرجلوعبوديةواستغلالظلمهذا؟للرجلمانصفوللمرأةكاملميراث

:وترهاتأباطيلمنجعبتهمفىمااخرإلى؟والإنصافالعدلأين

:أقولالزعمهذاعلىوللرد

بهاأحقأهلهكانزوجهاماتإذاالإسلامقبلكانتالمرأةأنالمعلوممنإنه

كانتإنتزوجهاشاءإنثم،الناسمنفيمنعهاثوبهعليهافيلقىوارثهفيأتى

فيرثها،تموتحتيالزواجعنيحبسهاأو،لهتحلوالمإنلغيرهزوجهاأو،جميلة

لكميحللاامنواالذينأيهايا):تعالىقال،ذلكفعلبعدمالإلهىالنهىفجاء

.لم9!)2(كرهاالنساءترثواأن

الإسلامعلىحملالذى،"سرفسه"أندرهالمستشرقالحالةهذهإلىأشاروقد

قبلوالأولادالنساءكان:فقالالإنصافطريقعنوحادكثيرةمواضيعفى

يرثكانالذىهوللميتنسباالأقربأنذلكمنالأسوأبليرنونلاالإسلام

ورقيق.مالمنيرثماجملةفىالميتنساء

دونلهخالصملكفهىأوليائهاأحددارفىأوأبيهادارفىالمرأةكانتإذاأما

.الدارلربملكفهىتخصهاالتىواطلىوالذهبالثيابحتىشيئأتملكأن

فقدوضوحاالأمرهذالنالازدادالميراثايةنزولسببإلىنظرنالوأنناكما

:قال2إبنهجابرعن:للترمذىواللفظبسنديهماوالترمذىأحمدالإمأمروى

.11:الآية:الناءسورة1()
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رسوليا:فقالتلج!ةاللهرسولإلىسعدمنبابنتيهأالربيعبنسعدامرأةجاءت

عمهماوإن،شهيداأحديومفىمعكأبوهماقتلالربيعبنسعدابنتاهاتان:القه

فىاللهيقضى:قال،مالولهماإلاتنكحانولا،مالألهمايدعفلممالهماأخذ

.)1(الميراثايةفنزلت،ذلك

إنسانالمرأةأنفقررالإسلامفجاء..الإسلامقبلالميراثفىالمرأةحالهوفهذا

نأبعدمالكةفأصبحت،الميراثفىنصيبلهابلكرهاتحبسولاتورثلا

منهؤلاءوغيروزوجهاوابنهاوأخاهاأباهاترثبذلكوغدت،مملوكةكانت

أقاربها.

:الميراثفىلمسلمةالمرأةاوضع

منها:أوضاععدةالميراثفىالمسلمةللمرأة

الواحدةفإنلأمالأخواتفىكمأالذكرنصيبمثلنصيبهايكونأنأ-

.انفردإذاكذلكلأمالأخيأخذكماالميراثسدستأخذانفردتإذامنهن

للذكرالثلثفىحميغايشتركونفإنهمفأكثراثنينوإناثاذكوراكانواإذاأما

خأولهاهرأةأوكلالةيورثرجلكتانوإن،):تعالىيقول،نثيينالأحظمثل

فيشركاءفهغذلكمنأكثركانوأفإنالستدسفنهماوأحدفلكلأخعتأو

!)2(الثلث

ترثأنتصادفبلمنهأكئرتأخذأوللرجلمساوبانصيبهايكونأن2-

)كالمسألةالميتإلىالأقربكونهمعدرجتهافىالرجليرثولاالمرأة

والزوجالأشقاءمعاجتمعنإذاالأممنالأخواتحالةفىوهى،(الحجرية

عندوروايةوأحمدحنيفةأبىعندالأشقاءدونمنيرثنفهن،والأم

الميت.إلىأقربدرجةوفى،رجالوهمنساءكونهنمع،الشافعى)3(

.البناتميراثفىجاءماباب،الفرأئضكتاب،!الترمذىأسن(1)

.2I:الآية:النسأءسورة)2(

وقد،السعادةمطبعة،9.ص،الدينمحيىمحمدتحقيق،الدمقىأحمدمحمد،"الرحيبة"شرح)3(

اليم.فىحجراأباناهب:يفلعمرالأشقاءلقولابألحجرية1الما"لةصفيت
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شخصيموتكأنرجالوهمالميتإخوةمنأكثرأحياناتأخذالبنتأنكما

تعصيبا،العلثالباقىولهما،الثلثانفللاولينأكثرأوأخوينمعبنتينعن

إخوته.معالإبنبناتذلكومثل

الحالاتبعضفىوذلكالأبمنأكثرنصيباأحياناتأخذقدالأمأنكما

هناالثلثتأخذفهى،عنهبعيدةوعصبة،أمعنالإبنيموتكأنعنهالمنفصلة

ذكروارثفرعلوجودابنهعنالسدسيأخذالأبأنيصادفقدحينفى

له.

اطرادأالميراثفىالمرأةحظتصنيفدعوىتكذبوأشباههاالمسائلهذه

أنوثمها.علىوبناء

ذلك:معال..الأبمعالأمفىكمامنهأقلأومثلهنصيبهايكونأن3-

،واحذاولوذكوزاأو،وإناثاذكوراأولاذاالولدتركفإن،لهماولدماتإذا

السدسفللائمفأكثربنتينأوبنتاتركوإذا،كذلكوللأمالسدسفللاث

أولادايتركولمأبوينالولدتركوإن،تعصيبايبقىوما،فرضاالسدسوللأب

مفاالسدسمنهماواحدلكلولأبويه):تعالىيقول،الثلثانوللأبالثلثفللأم

إخوةلهكانفإنالثلثفلأمهأبواهوورثهولدتهيكنلمفإنولدلهكانإنترك

.*!و)1(السدسفلأمه

ابناوتبركرجلماتإذاكما...الذكريأخذمانصفالبنتتأخذقد4-

أولادكمفيالفهيوصيكغ):تعالىقال،نثىالأأختهحظىمثلفللذكروبنتا

.!هو)2(الأنثيينحظمثلللذكر

لتميزالإسلاممنللنيلهدئاالغربيوناتخذهاالتىالوحيدةالحالةهىهذه

.المرأةعنالرجل

المرأةعلىالرجلبهيمتازالذىالفرقإن:أقولشديدباخعصارعليهموللرذ

المرأةفإنأسهمأريعةسينالالرجلأنفرضناأننافلو،الئدسهوالواقعفى

.11:الآية:النساءسورة(1)

والآية.الورةنفى)2(

غ!!يءكثلا؟!
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كانبينهمقسمنافإذا،ستةالجمعلكانمئاضممناهماولوسهمينستأخذ

.السدسهوإذافالفارقأسهمثلاثةمنهمالكل

؟المرأةدونالسدسهذاالرجليأخذفلماذا

منعليهالإسلامأوجبهمامقابلفىالمرأةدونالزيادةهذهالرجليأخذ

فىالأسرةعلىبالنفقةالمكلفهوفالرجل،اقتصاديةوأعباءوواجباتحقوق

فيها،رغبتهعلىعنوانالزوجتهمهربتقديممكففأنهكما،الحياةشئونجميع

الحضانةأجرةدفعوعليه،العدةأثناءمطلقعهعلىبالنفقةمكلفأنهكما

إنهابل،أحدعلىبالانفاقمكلفةليستفهىالمرأةأما،ذلكوغيروالرضاعة

الرجلفمسئوليةإذا،غنيةكانتولوحتىنفسهاعلىبالانفاقمكلفةليست

حظاالميراثفىينالجعلتهالمرأةتفوقوالتىالحياةهذهقىالكعيرةوالتزاماته

منالميراثفىالتفريقكانفقدهذاوعلى،الحالاتبعضفىالمرأةمنأوفر

بالغرم"الغنم:تقولالتىالرعيةالقاعدةمنوانطلاقا،الإنفاقمسئوليةأجل

أنأو،مسئوليتهحسبعلىيعطىإنماالانسانأنأى،!بالغنمالغرئمأو

يعطى.ماحسبعلىتكونمشولبته

:الإسلامفىاليراثلنظامالغربعلماءأحدشهادة

من،الميراثفىحقوقمنللمرأةالإسلامأعطاهبماالغربعلماءشهدلقد

مبادئإن:ترجمعهما،"العرب"حضارةكتابهفىقالالذى"لوبون"هؤلاء

العدلمنعظيمجانبعلىالكريمالقرانعليهانصالتىالمواريث

والإنجليزيةالفرنسيةالحقوقوبيئبينهامقابلتىمنلىظهروقد...والإنصاف

نأيزعماللاتىالزوجاتمنحتالإسلاميةالشريعةأن،للمرأةاعطتهاالتى

قوانينافىمملهانجدلا،المواريثفىحقوفابالمعروفيعاشرونهنلاالمسلمين

للمرأةأعطىالذىالأوحدالدينهوالإسلامىالدينإن:قائلاأضافثم

.)1(الميراثفىحقا

بأنيشهدالإسلامفىالمرأةتوريثنظامفىالفربرجالأحدرأىهذا

بهشهدتمأوالحق،ميراثاللمرأةجعلالذىالوحيدالدينهوالإسلام

.اءالأعد

.2ط،94.ص،474ص،زعيترعادلترجمة،لوبونلجوستات،"العربحضارة11()
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فىوالمرأةالرجلبينسؤىلويحدثالذىما:أتساءلفإننىوأخيرا

؟المستشرقونيريدكماالميراث

ذلكولأفقدها،نفسيةأزماتبعدةالمرأةلتعرضتذلكحدثلو:أقول

نإ،الزوجيةالحياةفىتراخيهاإلىذلكولأدىوالأمومةبالأنوثةالإحسأس

أعباءيشاركهاولدلهايكنلمأومتزوجةتكنلمإذاولعزلتها،زوجةكانت

.الحياة

يقولالايةعنموجزبتعليقالمسلمةالمرأةميراثعنحديثىأختموأخيرا

تركممانصيبوللنساءوالأقربونالوالدانتركممانصيبللرجالمالو؟تعالى

.!و)1(قفروضانصيباكرأومنةقلمقاوالأقربونالوالدان

.....نصيبللرجال!:قالوجلعراللهأنفنجدالايةهذهإلىنظرنافلو

نصيب(وللنساءاللرجالفتكونواحدةجملةفىيجمعهمافلم!ل!نصيبوللنساء

أصلىنصيبالنساءأنعلىدليلذلكوفىبجملةمنهمالكلأفردولكن

مما):قولهأنكما،محلقاتأوبتابعاتفيهالنساءوليست،كالرجالمستمل

مالاأوكثيرامالاالميتيتركأنفىفرقهناكيوجدلابأنهئشعر!وكثرأومنهقل

.الرجالمعفيهيشتركنالنساءفإنذاكأوهذاكانفإذاقليلا

امرأةكلبهتفتخرأنيجبوالذى،الإسلامفىالمرأةميراثنظامهوهذا

هوهذا:لهموتقولوغيرهم،والملاحدةالشيوعيينمنغيرهابهوتباهى،مسلمة

مردودةسهامكمفإن،نحوهسهامكمتوجهونوالذى،"الإسلامفىالأسرة"نظام

الأفئدةفىالمنبعثونوره،العالمعلىالمشرقةبشمسهالإسلاموسيظل،عليكم

الذىالزبدوهذا،هدايتهاللهأرادمنكلمنهايغتر!التىالعذبةوبمياههوالقلوب

وهذا،الأرضفىفسيمكثالناسينفعوما،جفاءسيذهبمائهفوقتطرحونه

.مهو)2(زهوقاكانالباطلإن):فأزهقهالحقجاءفقدعنهتشيعونهالذىالباطل

.7:الآية:النأءسورة1()

.81:الآية:الاسراءسورة)2(

؟!؟-!فيجمبميخ!!*
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الرسالاتفىوالميراثوالطلاقالزواجأنظمةعنموجزةدراسةفهذه:وبعد

من،رسالةكلفىنظأمكلعننبذةالقأرئإعطاءمنهاأردت،الثلاثةالسماوية

السماوية،الرسالاتفىنظمةالأهذهبينقارنتثم،رسالةكلمصادرخلال

وأنظمة؟تشريعاتمنبهجاءماكلفىمحقاكانالإسلامأنمنهاتبئنوالتى

توافققررهاالتىوالتشريعاتنطمةالأهذهوأن،الإلهىالوحىهومصدرهالأن

.ومكانزمأنلكلصالحةوأنها،هوىكلمنالخالصالبشرىالعقل

يرشدنىأنالمتواضعهالدراسةلهذهقراءتهبعدالكريمالقارئمنأرجووأخيرا

مراةفالمؤمن،تداركهايمكنحتىبهايبضرنىوأن،فيهاوقعتالتيالأخطاءإلى

."عيوبىإلىأهدىامرأاللهو"رحم،أخيه

خللاولاعيبفيهلامنفجذالخللال!ذعثطتجدوإن

ديدنه،والعجز،سماتهمنالخطأأنكمأ،القصورصفتهمنالبشرىفالعمل

فيها،جداللالحقيقةتقريرهووإنماأخطاءمنالقارئيراهقدعمأدفأعأهذاوليس

سماتمنهماوالقصورالخطأوأن،وتعالىسبحانهوحدهللهالكمالأنوهىألا

المرءئنشدهمافغايةواجتهدوجذ،وأتقنأبدعومهماوجاهدحاولمهماالإنسان

عليهشارفتأوقاربتقدكنتفإن،فحسبوتجويدهالعملإتقانمحاولةهومنا

بشرأننىقلتكمافعذرىالأخرىكانتوإن،علىاللهفضلعظيممنفهذا

وأصيب.أخطئ

هذهتخرجأنسبيلفىبمالضننتولابجهدادخرتماوجلعزاللهويعلم

المتواضعالعملهذايجعلأنوجلعزالمولىسائلا،النحوهذاعلىالدراسة

وأعمل.أكتمبفيماالإخلاصيرزقنىوأن،الكريملوجههخالصا

وسلم.وصحبهالهوعلىالأمىالنبىمحضدسيدناعلىالدهوصلى

طهبرأحمدصادكتور/

كا!كافينجيهبمخلأ!؟خ
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......عندهمالطلاقنظاممنالنصارىمفكرىموقف

.....................الطلاقعلىالمترتبةالآثار

....................الإسلامفىالطلاق:اولذالفصل

.............................الطلاقأقسام

........................الطلاقعلىيترتبمأ

.والإسلاموالنصرانيةاليهوديةفىالميراثنظام:افالثابب

.....................اليهوديةفىالميراث:الأولالفصل

....................القديمالعهدفىالميراثنظام

..........................التلمودفىالميراث

................المعاصراليهودىالفكرفىالميراث

......................اليهودعندالميراثمواخ

...................نيةالنصرافىالميراث:اكئىالفصل

..وموانعهوشروطهالإرثوأسباببالتركةالمتعلقةالحقوق

.................وطبقاتهمللتركةالمستحقينأنواع

....................الإسلامفىالميراث:الثاكالفصل

وموانعه.وشروطهالإرثوأسبأببالتركةالمتعلقةقالحقو

...........................الفروضاصحاب

...............................العصبيأت

.............................الخنثىميراث

.................................الحجب

3؟*!لأ!بمني"

لصفعة

9rا

142

142

9fا

156

158

016

175

173

177

178

917

182

184

187

W

091

291

891

IAI

252

256

802

925
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الموضولح

.....................................الخاتمة

................................ومقارنةتعليق

إيضاخ.....................................

الإسلامفىالأسرةنظامحولوأتباعهمالمستشرقينشبهات

..................................عليهاوالرد

جعلمراا

الصفعة

212

12y

215

215

024
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



