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  األهداء
 

 

 إلى والدي الغاليين الكريمين اللذين ربياني و قاما على رعايتي و تربيتي في آل مراحل حياتي 

  حفظهما اهللا 

 

  إلى القلب الناصع بالبياض  زوجي العزيز يوسف  

  

  ذين تقر عيناي برؤيتهم ب ومحمود و محمد و متاب الئاإلى أبناني م

  

 إلى حلو الورد إخوتي وأخواتي األحباء
  
 
  

  .....لكم جميعا أهدي رسالتي المتواضعة ... لقدس مدينة الصالة إلى ا.... إلى فلسطين الحبيبة 
  

 
  

  سامية على احمد: الطالبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
  

ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا : (قال اهللا تعالى
  1))21(َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن 

 صدق اهللا العظيم
  
  

وأن العازب ليس () أن الذي ال يتزوج إنما يعيش بال بهجة، بال برآة بال مال(قد جاء في التلمود و
  .)خلقهم ذآرا وأنثى وبارآهم وسماهم باسم اإلنساننه إرجال بمعنى الكلمة، ألن اهللا يقول 

  

 وبارآهم اهللا وقال لهم، ،ثى خلقهمذآرا وأن ،ن على صورته، على صورة اهللا خلقهفخلق اهللا االنسا"

  2".أثمروا وأآثروا وأمألوا األرض

  
  
  
  

                                                 
 ).21(سورة الروم آية  1
 .28- 27- 1 تكوين،، الطبعة االولى، 2002القاهرة، االصدار االول،  - الكتاب المقدس، مصر 2



 أ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  اإلقرار

  

  
 ،وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة ،جامعة القدس لنيل درجة الماجستيرإلى الرسالة  ةأقر أنا مقدم

وإن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة  ،باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد
  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  
  :.................التوقيع

  
  سامية علي أحمد دار صبيح: االسم

  
  19/6/2011:التاريخ
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 شكر وعرفان
  

أحمد اهللا تعالى وأشكره شكرا تاما فهو سبحانه الموفقّ لكل حسنة وولي كل نعمة 
  .وبفضله تتم الصالحات، وأحمده تعالى على إتمام هذا البحث المتواضع

  :وأتوجه بالشكر الجزيل لكل من
 :الكلية التي انتسبت إليها والهيئة التدريسية التي أخذت بيدي الجامعة التي احتضنت

 الدكتور منذر الدجاني

 الدكتور سامي مسلم

 الدكتور اوري ديفيس

  الدكتور إسماعيل نواهضة
  وأخص بالذكر ممتحني الخارجي الدكتور خالد سراحنة

 
البحث  من ساعدني بخبرته، فساهمت هذه الخبرة في إظهار هذاوالتقدير موصول لكل 

  :وهم
  الدكتور عادل مناع
  الدكتور شموئيل هير
  الدكتورة راحيل لفمور

  والرابي رابي ليفي فايمان كليمان
 األستاذ عز الدين سعد

 احمد االشقراألستاذ 

  عيدو فلزنطلاألستاذ 
 

  والشكر والتقدير للشخص الذي قدم لي المساعدة اإلدارية األستاذ خالد أبو عواد
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  الملخص
  

خالل هذه الدراسة تبين لي أن هناك أوجه تشابه كثيرة في أمور الزواج لدى الديانتين اليهودية  من
سبحانه - سماويتان مصدرها واحد هو اهللا رب العالمين  المية، وال غرو في ذلك فالديانتانواإلس
إن الزواج في الديانتين هو واجب ديني شرعي حث عليه الدين لحفظ النوع البشري  - وتعالى

وصيانة المجتمع وطهارته، وهناك أوجه تشابه بين الديانتين من حيث إشهار الزواج وسن الزواج 
الت الوفاة أو الطالق وكذلك زواج المحارم والنهي طبة وحابل وفي تقاليد الزواج من حيث الخ

كما أن الحقوق والواجبات المترتبة على الزوجية  تقارب وليس تطابق،وفي هذا المجال  ،عنه
. متشابهان من حيث االحترام المتبادل والنفقة والكسوة والغذاء والعالج والمأوى والواجبات الزوجية

طبة أما أوجه االختالف فهي أيضا موجودة، فتعتبر الخ.  وهناك تقارب كبير في الطالق والعدة
عند اليهود وليست كذلك عند المسلمين، ولألب الحق في تزويج ابنته، بينما  في اإلسالم البد  زواجاً

طبة عند اليهود يعتبر اعتناق احد أقارب العائلتين ديناً  آخر مبرراً  لفسخ الخ. من موافقة المخطوبة
في اليهودية . ال يسمح له بتعدد الزوجات بينما يبيح اإلسالم للفرد التعدد حتى أربع كما أن اليهودي

إذا لم تحمل المرأة خالل األشهر الثالثة األولى للزواج يحق للزوج تطليق الزوجة، وليس هذا 
  .شرطا لدى المسلم

  .م مثل هذا اإللزامتلزم الديانة اليهودية أخ الزوج المتوفى أن يتزوج أرملة أخيه وليس في اإلسال
على الجنس المختار، أما في  والديانة اليهودية تحرم الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم حفاظاً

  ).            اليهودية أو النصرانية( اإلسالم فال تحريم أن يتزوج المسلم الكتابية 
لة الزواج هو أكثر من مظاهر وبالنتيجة فإن أوجه التشابه بين الديانتين اليهودية واإلسالمية في مسأ

االختالف، مما يقود إلى إمكانية التقارب بين أتباع الديانتين إن وجدت النية السليمة لبدء هذا 
  .           التقارب وبنائه على الموروث الديني واإلنساني

 بينما هي في الواليات%  0,01إن نسبة التزاوج بين المسلمين واليهود في فلسطين ال تتعدى 
في المناطق األوروبية وجنوب إفريقيا، ونظن أن % 50وقد تصل إلى % 55المتحدة تقترب من 

  .   الواقع السياسي له التأثير الكبير على نسبة الزواج المختلط
إن الحياة الشخصية والحرية الشخصية في مجتمعنا بحاجة إلى رعاية، والكثير من العمل وإيجاد 

إلى الزواج المختلط الذي بدوره سيزيد  الشباب بالمبادرةول بين الوعي لتخطي العوائق التي تح
  .التفاهم والعيش بسالم بين أبناء المجتمع
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Abstract: 
 
  Through this study, I came to a conclusion that there are a lot of similarities 
between Islam and Judaism in marriage matters due to the fact that both are 
religions of Allah divine source. In both religions, marriage is considered a 
religious duty to preserve the human race and protect the purity of the society. 
Besides further similarities- not conformity- in some marriage- related 
traditions such as engagement, death, divorce and prohibiting the marriage of 
the adj. pubic. Moreover, Duties and rights due to marriage such as mutual 
respect, expenses, food, shelter and medical treatment are close, more in 
divorce and after.  
      On the other hand, there are differences between the two religions 
concerning marriage regulations. As an example, according to Judaism 
engagement is considered an act of marriage, the father has the right to take 
the marriage decision on behalf of his daughter. Meanwhile in Islam the 
woman should be asked for her consent to get married. If a relative to one of 
the engaged Jewish couple converts into another religion, it is considered a 
reason to break the engagement bond, which is not the case in Islam. A Jew is 
not allowed to marry more than one except for certain cases. whereas In Islam 
a man is allowed to marry up to four. If the married woman did not conceive 
during the first three months, the husband has the right to divorce her, that 
does not apply in Islam.  Judaism compels the brother of a deceased person to 
marry his widow which is not the case in Islam. Judaism forbids any marriage 
between the Jews and the others to maintain the chosen race, meanwhile in 
Islam there is no such a role as a Muslim male can marry a woman who 
believes in a divine religion (Jew or Christian).  
     Hence, there are similarities between the two religions, Judaism and Islam 
in marriage regulations more than the differences, and as a result if there is a 
will, the followers of the two divine religions can create a dialogue based on 
the religious and humanitarian heritage. In this regard, it is important to 
mention that marriage percentage between Muslims and Jews in Palestine 
does not exceed 0.01%, whereas it reaches 55% in the United States and 50% 
in some places in Europe and South Africa. We think that political reality has 
a deep impact on the nixed marriage. 
     Personal freedoms and life needs more care and a lot of work to create the 
consciousness to overtake the obstacles between the youth and encourage the 
mixed marriage among them which would lead to more understanding and 
peaceful co-existence in the society they live in.     
 
 

  
  
 



 ه 
 

  סיכום
 צריכים לא. והיהדות האסלאם הדתות בשתי נישואין בענייני דמיון הרבה שיש מצאתי זה במחקר

  .. אלוהים אחד מקורן הדתות ששתי כיוון מכך מופתעים להיות

 על החברה על והשמירה האנושות המשכיות למען,  הלכתית דתית חובה הינו הדתות בשתי נישואין

  . עליה האדם חיי המשכיות ואופן מנהגיה טהרת

 וגם מוגדר גיל, הנישואין את ברבים לפרסם יש:  הנישואין בנושא הדתות שתי בין יש רב דמיון

 סבתא אחות,אם ראשונה ממדרגה קרובים נישואי באיסור דמיון גם יש.  גירושין או באירסין מנהגים

  ..וכו

 מגורים, ריפוי, מזון,לבוש, פרנסה,  הזוג מבני לשני אחד מכיבוד החל בנישואין וחובות זכויות כן כמו

  .רב דמיון יש המיניים הנישואין חיי לזכויות ועד

  .אחריו מניין וימי בגירושין  דמיון גם יש
 לבין האסלאם בין שונים דברים מספר אכן מצאתי נישואין בענייני הדתות שתי בין השוני בחקירת
  :היהדות
 אינו אירוסין מהאסלאם להיפך בגירושין אלא לסיימו ואין נישואין של סוג הינו אירוסין ביהדות
  ,נישואין
 בלבד ובהסכמתה  הבת את לשאול חייבים באסלאם כאשר בתו את לחתן זכות יש לאבא ביהדות
  .תתחתן
 שלא דבר המאורסים בין להפריד יש מהיהדות דתו את המיר המשפחות משתי  מישהו אם ביהדות
  .מוסלמית עם אותו לחתן אסור  האסלאם דת את מחליף אם עצמו בחתן מדובר אם אלא באסלאם קיים

  .זמן באותו נשים ארבע עם עד להתחתן  מותר באסלאם כאשר מאחת יותר עם להתחתן ליהודי אסור

, אחרת עם ולהתחתן אותה לגרש בעלה של זכותו חודשים שלושה אחרי בהריון תהיה לא אם ביהדות

  .שהיא תקופה כל בתום לגירושין באסלאם תנאי זה אין

   כזאת חובה באסלאם אין, רווק הוא אם הנפטר אשתושל את לשאת חיב הנפטר של אחיו ביהדות

 מ"ע,אחרת מדת מי עם יתחתנו יהודיה או שיהודי מתירים לא, תערובת לנישואי איסור יש ביהדות

 נוצרית או יהודיה עם יתחתן מוסלמי שגבר באסלאם איסור אין כמובן. היהודי הסגולה עם על לשמור

  .מוסלמי לא למישהו מוסלמית אישה לחתן איסור יש קדוש ספר ובעלי אחד אלוהים עובדי שהם בלבד
 שיכול דבר שוני מאשר הנישואין בנושא הדתות שתי בין דמיון יותר יש המחקר תוצאת לסיכות
  .ואנושית דתית מורשת על הבנויה קרבה, ויהודים מוסלמים בין לקרבה להוביל

 בארצות זה שאחוז בזמן 0.01% על עולה לא בפלסטין ויהודיה מוסלמי בין תערובת נישואי אחוז

 הקיים הפוליטי המצב השפעת על מצביעה אני.  50%ל מגיעה ובאירופה 55%ל מגיע הברית

  . כאלה נישואין מניעת על רבות שמשפיע

 את לעבור מאמצים להרבה זקוקים, יתר לטיפוח זקוקים שלנו בחברה אישי וחופש הפרט חיי
 את עם להבנת להוביל יכול אשר תערובת נישואי ליזום מבחורים מונעים אשר והחסמים המחסומים

  .שקטה בחברה בשלום ולחיות רעהו
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    :الدراسة مصطلحات
  

وامرأة، لتربية أطفالهما الزواج نظام عالمي يكمل وجود عالقة دائمة بين رجل  :الزواج •
 .1"وال قوة لهم، كما أنه يضمن انتقال الثروة لهم، وإكسابهم مكانة معينة الذين ال حول

يحصل بين شذوذ تمارسه بعض النسوة، وهو لقاء جنسي بين امرأتين كما  :السحاق •
 .2األزواج من احتكاك جسدي

هي انجذاب جسدي، نفسي، عاطفي وشعوري، متواصل تجاه : الميول الجنسية المثلية •
شخص آخر من الجنس نفسه، وهي تختلف عن مركبات أخرى للجنس مثل الجنس 

 .3االجتماعي للجنسالبيولوجي، الجنس االجتماعي، والدور 
ن يشعر الشخص بانجذاب نفسي و أمن المثل اشتهاء نفس الجنس بمعنى : المثلية الجنسية •

ناحية األشخاص من جنسه وهذا المصطلح يستعمل في الكتب العلمية  عاطفي وجنسي
الغربية ومصطلح المثلية الجنسية ال يعبر بالضرورة عن السلوك الجنسي للشخص فالمثلية 

 .4الجنسية ليست مرادفا لممارسة اللواط أو السحاق
ت الجنسية هو نوع من أنواع الممارسا، وواط هو االتصال الجنسي بين ذكرينالل :اللواط •

   .5يالتي تسبب أضراراً بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي و االجتماع الشاذة

• هي طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج منها، والتقدم إليها أو إلى  :طبة في اإلسالمالخ
  . 6ذويها ببيان حاله

باآلخر على عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين  :الزواج في اإلسالم •
الوجه المشروع وعلى سبيل القصد، والتقييد بالقصد لئال يشمل العقد الذي يفيد الحل 

  .7ضمنا

• ن يتزوجا ببعضهما شرعا في أجل أعقد يتفق به الخاطبان على  :طبة في اليهوديةالخ
  .8مسمى بمهر مقرر بشروط يتفقان عليها

                                                   
 
  . 16ص 1981، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت للزواج والتغير االجتماعياالختيار ساميه، حسن الساعاتي،  1
2 http:\\forum.z4ar.com\f 55\t100986.html 
  .المرجع السابق  3
  .المرجع السابق 4
 .المرجع السابق 5
 .55، ص 1971محمد، ابو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي،  6
الجزء األول، الزواج  الفقه المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون،بدارن، أبو العينين بدران،  7

 .10- 9والطالق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص 
ويالحظ أن االصطالحات التي ستخدمها النص  2ص 1912يين،آتاب األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لإلسرائيلمسعود ابن شمعون، 8

دين السابق غير دقيقا في المعنى الذي يقصده وهو إمكان التحلل من الزواج باإلرادة المنفردة فالفسخ جزاء قانوني يفترض إخالل أحد المتعاق
ن هو وصف قانوني يحق تصرفا لم يستوف منذ إنشائه ما بتنفيذ التزامه حين ال ترتب الخطبة عند الربانيين التزاما بالزواج آما أن البطال

صود في ذهن بن شمعون ألن التحلل من اتفاق ما يفترض أنه قد نشأ صحيحا، قوواضح أن هذا المعنى ليس هو الم يشترطه القانون من شروط
 .مقتبس لدى محمد شكري سرور
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، وهي الوثيقة التي تسجل )كتوباه( مصطلح يقابله في العبرية كلمة  :الزواج في اليهودية •
وثيقة الزواج احد شروط وتعتبر فيها االلتزامات المالية واألخالقية للعريس تجاه عروسه، 

الزواج حسب الشريعة اليهودية، ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع شاهدين، وتكتب عادة 
  .1باآلرامية

إسرائيل بن (يهود متأخرة النشأة، وتعزى إلى رجل يسمى فرقة من فرق ال :الحسيديم •
) حسيديم(و . م) 1760(في أوكرانيا، المتوفى سنة ) بعل شم طوب(الملقب بـ ) اليعازر

والذي يظهر أن . ، والتي تعني المنقى والناذر نفسه للدين)حسيد(مشتقة من الكلمة العبرية 
موديين، فهم يعظمون التلمود ويقبلون الحسيديم فرقة صوفية منشقة عن الفريسيين التل

أقواله، إال أن لهم تفسيراتهم الباطنية الخاصة بذلك، وهم يعتمدون في مخالفاتهم لبقية اليهود 
 .2على التأويل الباطني والتوجه الصوفي، ولهذه الفرقة أتباع كثيرون

 أهل(أي ) مقرا بعلي ها(، أو )مقربني (أو ) قرائيم(مصطلح يقابله في العبرية  :القراءون •
والقراءون فرقة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في القرن الثامن ). الكتاب

لإلشارة إليهم » قرائين«ولم تستخدم كلمة . الميالدي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم
  .3إال في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعناية نسبة إلى مؤسس الفرقة

يعد شرطا إلتمام الزواج فالمهر يعطَى لها كنوع من التقدير واالحترام  :ر في اإلسالمالمه •
 خالص لْكها وهو مرهلعروسه هديةَ الزواج بها أو م مّقدي وأن ّدجل هو الذي البلها، و الر
لها تتصرف فيه كيفما شاءتْ، وال يحقُّ لزوجها أو أهلها َأن يستمتعوا بجزء منه، أو تكون 

وتحتفظ المرأة بمهرها حتى وإن طُلّقَتْ بعد ذلك، وزوجها ليس له الحقّ في . عليه يد أليهم
أن يقاسمها أيّ جزء من هذا المهر إال َأن تعطيه هي منه بمحض إرادتها عن طيب نفسٍ 

طبن لَكُم عن شيٍء مّنه نفْسا وآتوا النّساء صدقَاتهِنّ نِحلَةً فَإِن (: منها، يقوُل القرآن الكريم في ذلك

فوفْقًا إلرشادات التي جاءت في اآلية الكريمة فإنه يجب َأن  ).4: النساء.(فَكُلُوه هنِيئًا مّرِيئًا
تُعطَى النّساء مهورهن كهدية خالصة بدافع من الوازع الديني لدى الرجل ال كأمرٍ مفروض 

يوحي بأن المهر هدية وهبةٌ خالصة وليس سعرا للعروس " لةنح: "عليه، والتعبير القرآني
 .4كما يصرّ البعض

 
 
  

                                                   
 
 .252،253، الجزء الثاني، ص1999الشروق، القاهرة، الطبعة األولى، ، دار موسوعة اليهودية والصهيونية عبد الوهاب، المسيري، 1

- 2 http://www.dorar.net/adyan/132  
3 - www.wekipedia.org.wiki 
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 واألبالمهر ال يحدد ويسلم إلى األب نقودا ويعطي للعائلة هدايا،  :المهر في اليهودية •
عندما . يعطي ابنته هدايا عندما تخرج إلى بيت زوجها ويعيد لها المهر على شكل هدايا

يحمل الرجل ابنته إلى العريس يأخذ مبلغا من المال كثمن لها نفس المبلغ هو المهر ويسمى 
، األب هو الذي يأخذ ولكن أبناء العائلة يأخذون هدايا من العريس والمبلغ غير ]المهر[

  .1قدامحدد ويسلم ن

، أواخر القرن التاسع الواليات المتحدةحديثة نشأت في  يهوديةهي فرقة دينية  :المحافظون •
ع اليهود في عشر وأوائل القرن العشرين، كمحاولة من جانب اليهودية لالستجابة لوض

العصر الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في العـالم، وأهـم 
  .2مفكريها سولومون شـختر

بدأت مــع بدايات القرن التاسع عشر الميالدي، إذ شكك بعض   :اليهود اإلصالحية •
ي غير موحى به، اليهود في كيفية ظهور الكتب المقدسة، وانتهوا إلى أن التلمود عمل بشر

أن  ونويعتقد اإلصالحي. وراةوال يؤمن هؤالء إال بالت. ومن ثم ضعفت مصداقيته لديهم
التعــاليم األخالقية والسلوكية أهم أجزاء اليهودية، وال يولون أهمية للطقوس بل إنهم 

  .3نبذوا كثيرا من التقاليد

المقصود بالكتابية هي النصرانية أو اتفق أهل العلم من سائر المذاهب على أن  :الكتابية •
اليهودية، أما المجوسية؛ فالصحيح من مذاهبهم أنها ليست من أهل الكتاب، أما البوذية 

وان . والوثنية وغيرهما من سائر الملل والنحل؛ فليست من أهل الكتاب في شرع اإلسالم
فهؤالء . ما السالموأيضا من تمسكت بدين إبراهيم وزبور داود عليه. كان لها كتاب تقدسه

  4."ال تحل مناكحتهم بإجماع أهل العلم
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  اإلطار النظري للدراسة

  

  المقدمة 1.1
  

الحمد هللا  الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان وميزه عن غيره من المخلوقات لتكريمه وسخر له ما في 
أرسله رحمة السموات واألرض ووهبه العقل والصالة والسالم  على رسوله النبي األمي الذي 

  .للعالمين
  

  . مفهوم األحكام بين الديانتين اإلسالمية واليهودية فيها الكثير من التشابه واالختالف
  

 وجود . يبدو للباحثة من خالل عملها البحثي و المقارنة بين هذه األحكام واالجتهادات والتفسيرات
نة والنقدية كباحثة تبين أن هناك ختالف بين الديانتين، ومن خالل القراءات المقارإلتقاء وإنقاط 
واضحين في الطقوس الدينية المرتبطة بعادات الزواج بين الديانتين اإلسالمية  اًواختالف اًتشابه

   1.واليهودية

مودةً ورحمةً  ومن آياته َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُسكُم َأزواجاً ِلتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم: (قال اهللا تعالى

 ونتَفَكَّرمٍ يِلقَو اتآلي ي ذَِلكف 2))21(ِإن 

                                                   
 
  .، هوامش الفصل األول)49- :1987- 45"( آتاب السالفات"انظر، مثال، حمدي النوباني  1
  
 ).21(سورة الروم آية  2
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وأن العازب ليس () أن الذي ال يتزوج إنما يعيش بال بهجة، بال بركة بال مال(جاء في التلمود  وقد 
  .)رجال بمعنى الكلمة، ألن اهللا يقول أنه خلقهم ذكرا وأنثى وباركهم وسماهم باسم اإلنسان

  
موضوع الزواج بين الرجال المسلمين والنساء اليهوديات  ،ور هذه الدراسة في دراسة حالةوتتمح

، وبخاصة يبدو أن هذه االرتباطات )ليس من الممكن الزواج بين الرجال اليهود والنساء المسلمات(
ذي ال من الممكن أن تعزز  التقارب بين الشعبين، وهذا ما تفترضه هذه الرسالة على ضوء الواقع

زواج المسلم من اليهودية لدى المجتمعين العربي والعبري داخل  في سياقه أصبح من الممكن قبول
  .دولة إسرائيل

تحـريم  ) 18:18اإلصحاح : سفر الالويين(حرمت التوراة الجمع بين األختين : في الطقوس تشابه
  . اإلسالم لهذا الجمع

رمه الراب جرشوم في مؤتمره الديني الذي عقـده  كان تعدد الزوجات شائعاً  بين اليهود إلى أن ح
ـ . للميالد 1000في مدينة مينز في فرنسا عام  ة واإلسـالمية لـم يقـروا    لكن يهود األقطار العربي

يحق لليهـودي تعـدد الـزواج    ) مثل مرض و العجز الجنسي الخ(وفي حاالت استثنائية . التحريم
. مسـاءا  4:30-3:00الوقـت  ) الشيخ جـراح (شموئيل هير، فندق االمبسادور القدس . مقابلة د(

باإلضافة إلى أنه مشرفي على الرسالة  -الحضور الدكتور اوري ديفيس محاضر في جامعة القدس
، عيدو )التلمود(شموئيل هير محاضر في مؤسسة هارتمان في موضوع قانون التوراة الديني . د –

أيضا يبيح  واإلسالم.) القدس\الكرم بيت –مدرسة زيف  -مدرس ثانوي للعربي والتاريخ -فلزنطال
قانونـا حظـرت بموجبـه تعـدد      1948وقد سنت الكنيست بعد قيام إسرائيل عام . تعدد الزوجات

 .كانوا أم يهودامسلمين : الزوجات على جميع المقيمين في إسرائيل

كما أن . وفي هذه الحالة يكون الزوج عم الزوجة. يزوج اليهودي ابنته ألخيه: اختالف في الطقوس
اليهودي يتزوج بنت أخيه، وفي هذه الحالة يكون الزوج خال الزوجة، أما في الشريعة اإلسـالمية  

  .1فال يجوز شرعا الن بنت األخ تعتبر من المحرمات

وإذا تـزوج متهـود   . إذا تزوج إسرائيلي متهودة، كانت بنته كفؤا للزواج بمن كان من طبقة الكهنة
أما إذا تزوج متهـود متهـودة،   . بنت إسرائيلي، كانت بنته كفؤا للزواج بمن كان  من طبقة الكهنة

تى لعشرة والمتهود والعبيد المحررون سواء، ح. فليست بنته كفؤا للزواج بمن كان من طبقة الكهنة
أما في الشريعة اإلسالمية إذا اسلم عبد يحق له الزواج مع أي . أجيال، إلى أن تصبح أمه إسرائيلية

  ).1987-300حمدي النوباني، . (مسلم كان

                                                   
 
 ].يجوز لليهودي أن يتزوج بنت  أخيه ولكن في الوقت الحاضر يكون هذا الزواج في حاالت نادرة جدًا :[ مالحظة 1
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وجدير بالذكر أن موضوع هذه الرسالة يقتصر على أحكام الزواج ولم يشمل أحكام الوجه اآلخر  
  .للزواج وهو الطالق

  
  

  : دراسة مشكلة ال 1.2
الجدل حول العالقة الزوجية بين زواج مسلم وزوجة يهودية داخل دولة اسرائيل مشكلة  مع ازدياد

وبين أحكام الزواج في الدين اإلسالمي وأحكام الزواج في الدين اليهودي وما يرتبط بهذه العالقة 
تتمحور مشكلة من مفاهيم متعددة ونقصد هنا مفهوم الزواج واالختالفات المرتبطة به وعليه 

الدراسة في التعرف على األحكام الشرعية في موضوع الزواج لدى المسلمين واليهود وتوضيح 
نقاط االلتقاء واالختالف في األحكام والطقوس المرتبطة بعادات الزواج بين الديانتين اإلسالمية 

  .واليهودية
  

أهمية تأكيد نقاط االلتقاء واالختالف التوضيح للقارئ المشكلة و رسالة لبحث هذهوعليه جاءت هذه ال
لهذا نرى أن . ائيلفي األحكام فيما يخص موضوع الزواج لدى المسلمين واليهود في دولة اسر

    .الديانتين نشير إلى مدى التوافق واالختالف بين
  

  :أهمية الدراسة 1.3
  

في  الزواج  حكامأن يلعب التقارب أو التباعد في تكمن أهمية هذه الدراسة في مدى إمكانية أ
  .في توثيق العالقة بين الشعبين) اإلسالميةاليهودية و (الديانتين 

  
  :أهداف الدراسة 1.4

تحاول هذه الدراسة بيان نقاط االتفاق واالختالف للوصول بالمقارنة بين األحكام الشرعية للزواج 
زواج اليهودي في الدين لل)  األحكام الشرعية( اإلسالمي في الدين اإلسالمي واألحكام الهاالخا

اليهودي  من أجل فتح باب النقاش حول مدى التوافق واالختالف والعالقة ما بين األحكام المتعلقة 
  بالزواج في الديانتين 

بنائهم دى المجتمع المسلم لفهم اختيار أكما تحاول هذه الدراسة العمل على تغيير المفاهيم السائدة ل
الزواج وعدم التعصب هذا وتقبلهم لفكرة ) الزواج من يهوديات(للزواج المختلط في الديانة اليهودية 

  .الناتج عن عدم وعيهم الديني والفكري لهذا الزواج
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  : مبررات الدراسة 1.5
  

تكون مبررات الدراسة  الباحثة وعليهأهمية الموضوع من وجهة نظر  تكمن مبررات الدراسة في
  :تيكاآل

  
 . الديانتين في موضوع الدراسةفي مسألة التوافق واالختالف بين  ضحوجود جدل وا •

إمكانية تعزيز مسألة التقارب بين الشعبين من خالل توضيح موضوع التوافق     •
 .واالختالف

 .ةأهمية الموضوع بحد ذاته من وجهة نظر الباحث •

وجامعات وكليات قلة الدراسات التي أجريت في مثل هذا الميدان والبحث في مكتبات  •
  .الضفة الغربية

  
  : الدراسة فرضية 1.6

  
ي الدين افترضت الباحثة أن العالقة ما بين أحكام الزواج في الدين اإلسالمي وأحكام الزواج ف

ألسس والمنطلقات والركائز األحكام واهي عالقة فيها نوع من التوافق والتشابك في بعض اليهودي 
بحيث من الممكن تعزيز التوافق والتشابك )  بجانب نوع من االختالف(ة بالمستوى النظري الرئيس

معرفية للوصول لفكر حواري إنساني شامل بين أبناء  دينية من أجل بناء قاعدة مفاهيم نظرية
  .واإلسالمية الديانتين اليهودية

  
  :أسئلة الدراسة 1.7

  
ختالف في األحكام فيما يخص موضوع الزواج لدى المسلمين التقاء وا توجد نقاطهل  .1

  واليهود في دولة إسرائيل؟ 
ما هو مدى التوافق وما هو مدى االختالف بين الديانتين وإذا معطيات البحث تشير إلى أن  .2

 التوافق أهم أم االختالف أهم؟

  ة؟لماذا نسبة الزواج بين اليهود والمسلمين ضئيل .3
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  :اوأدواتهالدراسة مستلزمات  1.8
  

  : هيية يتطلب البحث مستلزمات وأدوات من أجل إجراء البحث بطريقة منهجية علمية بحث
 1.حتى يتم جمع قدر ممكن من المشاهدات واالختالف والتوافق في الموضوع: المقابالت •

 .في مراحله المختلفةحتى يتم تعزيز المبحث بمقومات أساسية يستند عليها البحث : التوثيق •

  
  :منهجية البحث 1.9

  
. تعتمد هذه الدراسة على عمل مكتبي ومقابالت وعلى عالقة تفسيرية بين النصوص والمقابالت

حصلت الباحثة بمساعدة المرشد األكاديمي على النصوص ذات العالقة بالبحث ولجأت الباحثة إلى 
بكلمات أخرى  ،ية بهدف تفسير هذه النصوصالمقابالت مع خبراء في الشريعة اإلسالمية واليهود

  2 .والمبني على االقتباس ارتدادي \ سم تقدميأفمنهج البحث المنهج المعروف ب
  

تعتمد هذه الدراسة على اقتباسات متتالية من المراجع التي حصلت عليها الباحثة بمساعدة المرشد 
األكاديمي والمقابالت والتفسيرية من أجل فحص  فرضية الدراسة واإلجابة على أسئلتها من خالل  

هل أت استعراض األحكام في الديانتين اليهودية واإلسالمية  والطقوس الدينية بمساعدة مقابال
  .، فيما يخص موضوع الزواج لتوضيح نقاط االلتقاء واالختالف بينهمااالختصاص

  
  :حدود الدراسة 1.10

  : اقتصرت حدود هذه الدراسة على ما يلي
  .تنحصر هذه الدراسة في منطقة الخليل: يةحدود البشرية والمكان .1

 .2011- 2010اقتصرت هذه الدراسة على العام : الحدود الزمانية .2

ير قادرة على الدخول إلى مكتبة الجامعة غ) بيت لحم(من الضفة الغربية : المواطنة حدود .3
 ).رغم وجود تصريح دخول إلى القدس ساري المفعول(العبرية في القدس 

                                                   
 
استمارة مع عائالت  15وتم تعبئة ) منتدى العائالت الثكلى( حالة وذلك من خالل مؤسسة  15تم دراسة حاالت  في منطقة الخليل وهي  1

منطقة الخليل وسيتم ارفاق االستمارات في نهاية البحث آمالحق ولخصوصية الموضوع طلب مني مع الذين قابلتهم لتعبئة مختلطة في 
  .االستمارة عدم نشر اسمائهم مع المالحظ إن اسماء العائالت المختلطة محفوظة مع الباحثة للخصوصية

  :س وبمساعدة المراجع التاليةاعتمد ت على هذا المنهج بإرشاد األستاذ الدآتور أوري ديفي 2
 Jean-Paul Sartre, The Problem of Method, London, Methuen, 1963; Walter Benjamin, Illuminations: Essays 
and Reflections (Hannah Arendt Editor and Introduction), Harcourt Bruce Jovanovich, New York, 1968 
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 هي بالعبريةن تخص الموضوع اللغة التي يجب أ حوالي نصف مراجع: حدود لغوية .4
أتيحت للباحثة مساعدة  ورغم ذلك . بريةغير ملمة باللغة العباحثة اللكون  اًعائق وتشكل 

 .فالرسالة محدودة بقلة المراجع باللغة العبرية –للترجمة من خالل المرشد األكاديمي 

إلى مكتبة الجامعة العبرية وهذه  الوصولحرماني من  قلة المصادر باللغة العبرية و  .5
العراقيل التي منعتني من الوصول إلى مصادر اللغة العبرية اضطرت الباحثة إلى اللجوء 

مراجع هيكل الرسالة اقتباس فقرات من  لهذا يوجد في العربية  ثانوية باللغةإلى مصادر 
  .متعددة وباللغة العربية

  
  : صعوبات الدراسة 1.11

  :عديد من الصعوبات في هذه الدراسة وهي كذلكواجهت الباحثة ال
 .أجريت في هذا المجال على حد علم الباحثة العربية التيباللغة  قلة الدراسات •

 .في هذا الموضوع) رجال الدين من الطرفين(صعوبة الموضوع نفسه والوصول إلى آراء  •

  .إسرائيل قإلى مناطمن الوصول وجود الحواجز التي تحد  •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7 
 

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

_____________________________________________________  

  : الزواجمقدمة عن  2.1

 تاريخ، حيث مثال أول لبنة زواج شرعي في وحواء آدمالزواج بين بني البشر إلى عهد  تاريخيمتد 
طرق الزواج تختلف من عصر إلى آخر حيث بدأت بشكل بسيط . البشرية جرى بين كائنين بشريين

وهو القبول بالبعض بين الذكر واألنثى وتطور بتطور المجتمعات والعادات وتأثير األديـان حيـث   
ت لها أسس وقوانين وشروط البد مـن توافرهـا فـي كـال     ساهمت في تنقيح عملية الزواج وجعل

 .الجنسين ليتم الزواج بينهم

ال تزال للزواج عادات سائدة حتى يومنا، هذا هو ما يسمى بالزواج التقليدي، حيـث يبـدأ األهـل    
البنهم حين بلوغه لسن الـزواج والقيـام   ) وفقا لشروطهم ومعاييرهم(بالبحث عن الزوجة المناسبة 

الفتاة، والشروط والمعايير هذه تختلف من أمة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ومن عصر إلى طبة بخ
  .آخر

دي وهو أن يقوم الولد وبتطور الحال والعصور أضيفت عملية اختيار جديدة إلى جانب الزواج التقلي
، وذلك من خالل مجال الدراسـة أو  طبةالختفاق مع بعضهم قبل أن يقوم األهل بخطوة والبنت باإل

أو  المجـالت مجال الوظيفة أو من خالل وسائل اإلعالم كالنشر في صفحات التعارف للزواج فـي  
حيث يتواجد العديد من المواقع التي تقدم خدمة التوفيق للباحثين والباحثات عن  اإلنترنتعبر شبكة 
  .شريك العمر

في عالقة شرعية يقرها  ة معاالزواج هو الرباط المقدس الذي على أساسه يعيش الرجل والمرأو 
  . تمعالمج
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  .اجتماعيةالزواج ضرورة بيولوجية و  2.2

  

الزواج نظام عالمي يكمل وجود عالقة دائمة بين رجل وامرأة، "تدعي األستاذة سامية الساعاتي أن 
، كما أنه يضمن انتقال الثروة لهم، وإكسابهم مكانة لهم وال قوة لتربية أطفالهما الذين ال حول

ويقتبس الخشاب من  أرسطو الى أن االسرة هي أول اجتماع تدعو اليه الطبيعة  اذ من . 1"معينة
اع الجنسين للتناسل، وليس هذا أي اجتم.الضروري أن يجتمع كائنان ال غنى ألحدهما عن اآلخر

عده ن يخلف بأففي اإلنسان كما في الحيوانات األخرى والنبات نزعة طبيعية وهي . من التحكم شيئاً
  "2.موجودا على صورته

مع أنه يعترف بالزواج في كل المجتمعات وينظم على أساس أنه نظام “يقول األستاذ جون ستون
فإنه تأسيس من قبل اهللا “1662بشري لكنه ليس اختراعا بشريا، وكما تفيد مقدمة خدمة الزواج لعام 

  . وقد زينه حضور المسيح عندما حضر العرس في قانا الجليل". في زمن براءة اإلنسان
ن الذين ينهون الناس عن وأ". عيكرم من الجمي”إال أن الزواج ما دام النظام الحالي قائما، ينبغي أن 

  3".معلمون كذبة أضلتهم األرواح المضللة”الزواج 
  

أن الناس يتزوجون لعديد من األسباب “بومان"اذة سامية الساعاتي ايضا من االست أخذتوكما 
  : مجتمعة أو لسبب واحد وأكثر، ويمكن أن نجمل تلك األسباب فيما يلي

  الحب •
 األمان االقتصادي •

 الرغبة في حياة المنزل واألوالد •

 األمان العاطفي  •

  تحقيق رغبة الوالدين •
 الهرب من الوحدة •

 المشاركة •

                                                   
 
  . 16ص 1981، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت االختيار للزواج والتغير االجتماعيساميه، حسن الساعاتي،  1
مقتبس لدى سامية .  "12، ص 2، ط 1958، القاهرة، مطبعة لجنة البيان العربي، دراسات  في اإلجتماع العائليمصطفى،  الخشاب،  2

  .18الساعاتي المرجع السابق ص 
  . 264، ترجمة نجيب جرجور، دار الثقافة، القاهرة، الطبعة األولى،  ص والقضايا المعاصرةالمسيحية جون، ستون،  3



9 
 

 وب فيها في منزل االسرةغروضاع غير مالهرب من أ •

 اغراء المال •

 الحماية •

 تحقيق مركز اجتماعي معين •

 المغامرة •

   1".وجود الصحبة والصداقة •
  
، وهذه األسباب تبدو ظاهره ال تحتاج إلى شرح وقد ينجذب رجل وامرأة كل منهما إلى اآلخر"

  .يشتركان في حب أشياء معينة واالهتمام بها األنهم
 - رغم أهميتها التي ال تذكر - ولكن االهتمامات المشتركة. وذلك يجعل عالقتهما أكثر ثراء وعمقا

وأحيانا ما تختلط باالهتمام بالشخص اآلخر نفسه، فقد يهتم  زواج ناجحال تكفي وحدها لبناء 
  .الشريكان بشيء مشترك أكثر من اهتمام كل منهما باآلخر

الذي ر نحوها بالشعور نفسه م يحول عاطفته إلى أخرى ويشعوأحيانا ما يفشل الشخص في حبه، ث
وقد ال يكون ذلك . كان يشعر به تجاه األولى، مع أن الثانية تختلف اختالفا بينا عن حبيبته األولى

الشخص قد عرف الثانية بما فيه الكفاية كي يقع في حبها، لكنه يقرر الزواج بها، قبل أن تسنح له 
  2".ه االنفعاليالفرصة الستعادة توازن

وهذا الزواج . وهناك بعض زيجات، تمليها الضرورة، ذلك عندما يكون هناك طفل غير شرعي"
  3.المبني على الضرورة قد يعطي الطفل أبا شرعيا لكنه ال يستطيع أن يهبه ًأبا عطوفا محباً

ومعرفة أم بغير  يسواء بترولكن ماذا عن الرباط المتعهد به بين اثنين والعهد المصنوع أمام اهللا، "
  4".معرفة؟ 

  
  

                                                   
 
 .16ص 1981، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت االختيار للزواج والتغير االجتماعيساميه، حسن الساعاتي،  1
  .16المرجع السابق،  ص 2
  .ن يكون األب غير عطوف ومحب إلبنه على العكسأذا ولكن ليس بالضرورة تحفظ على هالمرجع السابق، مالحظة انا ا  3
، تقديم نيافة األنبا انطونيوس مرقس اسقف عام شئون الجنس والزواج في فكر اهللا... دعوة إلى حياة الطهر والنقاوةجوهان، آرستوف،  4

 .216الجديدة،ص  مصر - ش مراد الشريعي سانت فانيما 17افريقيا، مكتبة المنار، طبعة اولى، 
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وقد تكون معارضة األبوين للزواج، هي الحافز "وقد اقتبست األستاذة سامية الساعاتي من الخشاب 
األول للشاب والشابة على إتمامه كما أن تلك المعارضة هي التي تجعل كال منهما يبدو في عين 

ذلك الزواج حقا، بل ليؤكدا ذاتيتهما ويثبتا  اآلخر أكثر جاذبية وهما بذلك ال يتزوجان ألنهما يريدان
  "1.وجوديهما

ويلعب كل من العرق والقانون دورا ال يباري في هذا الشأن، "كما تدعي االستاذة سامية الساعاتي  
  2".االجتماعية قد نظمت بطريقة تجعل من المتوقع أن يتزوج الناس كلهم ةفالحيا

ارة عن تزاوج منظم بين الرجال والنساء على حين يجمع فالزواج عب"وتدعي األستاذة سناء الخولي 
معنى األسرة بين الزواج واإلنجاب، وتشير األسرة كذلك إلى مجموعة من المكانات واالدوار 

لقيام  وهكذا نجد أنه من المألوف اعتبار الزواج شرطا أولياً. المكتسبة عن طريق الزواج واإلنجاب
  .للتفاعل الزواجي األسرة واعتباره نتاجاً

ليس الزواج والتزاوج شيئا واحدا، فاألول مفهوم سوسيولوجي، أما  وتفسر االستاذه سناء الخولي
فظاهرة التزاوج معرفة عند أنواع أخرى من الحيوانات، بينما الزواج . الثاني فهو مفهوم بيولوجي

لمستوى البشري، ال مقصور على البشر فقط، ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون التزاوج على ا
أما الزواج فهو نظام اجتماعي يتصف بقدر من االستمرار واالمتثال . شخصيا، وجزافيا، ومؤقتا

 مسئولية وهو الوسيلة التي يعمد إليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية وتحديد . للمعايير االجتماعية
هذا الصدد، أن جميع ومن الجدير بالمالحظة في . صور التزاوج الجنسي بين البالغين

تفرض الزواج على غالبية أفرادها، فالزواج إذن نظام ) سواء في الماضي أو الحاضر(المجتمعات
عام، حتى لو كان المجتمع يبيح في كثير من األحيان عالقات جنسية خارج نطاقه، كما أن الزواج 

  3".كبر من حياتهمهو النظام األوفر جزاء بالنسبة لمعظم الرجال والنساء خالل الجانب األ
عن مفهوم التزاوج ألن مفهوم  فهوم الزواج يختلف كليافي المصدر أعاله  أن م وترى الباحثة 

الزواج تحكمه القوانين والشرائع وأن الزواج يقتصر على بني البشر بينما التزاوج للحيوانات وقد 
  .وأن الزواج نظام عام“شخصين”يكون التزاوج بين البشر 

                                                   
 
  .مقتبس لدى سامية الساعاتي 12، ص2، ط 1958، القاهرة، مطبعة لجنة البيان العربي، دراسات  في االجتماع العائليمصطفى،  الخشاب،  1
  16، الطبعة الثانية، دار النهضة، صاالختيار للزواج والتغير االجتماعيساميه، حسن الساعاتي،  2
  .43، ص 1994، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، والحياة العائليةاألسرة سناء، الخولي،  3
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في تحقيق  ياالزواج ال يكون إال بين رجل وامرأة، فاختالف الجنس حتم”ر أحمد حمد ويقول الدكتو
هذا الزواج، وليس العقد أو الوطء، أو هما معا بكافيين في إتمام الزواج المشروع، بل ال بد أن 

فال . يضاف إلى ذلك، أن الذي يجري الزواج بينهما رجل وامرأة، أي ذكر وأنثى من بني آدم
ا إذا اتحد الجنس أو اختلف وكان أحد الزوجين حيوانا أو شيطانا، والشذوذ الذي يحدث يسمى زواج

في بعض الحاالت بين البشر ال يترتب عليه قاعدة تحكمهم، بل يتطلب عالجا سريعا يشفيهم منه 
  1".وينقذهم

فكثير  وتدعم الباحثة موقف الدكتور احمد حمد بحيث يجب أن ال يكون الزواج إال بين رجل وامرأة
يكون بين جنس بشري  أة أخرى والمن العادات والشذوذ مثل زواج رجل برجل وامرأة بامر

  .وحيوان أو شيطان
ن الزواج تبدأ به األسرة، وباألسرة يبدأ الرجل يتحمل مسئوليات أوسع أ" يدعي الدكتور احمد شلبي 

ت، وخطوة لتحمل تبعات وأدق، ويرى الباحثون أن الزواج واألوالد تدريب على تحمل المسئوليا
أوسع تجاه الوطن وتجاه اإلنسانية، وعلى هذا فالرجل ذو األسرة أشد حرصا على سالمة وطنه ألنه 
عميق الجذور فيه، وعلى العكس من ذلك نجد الرجل الذي ال أسرة له وال أوالد ليس عميق 

رت فرنسا تحت أقدام اإلحساس في تحمل المسئولية تجاه وطنه وتجاه اإلنسانية جمعاء، وعندما خ
لم تريدوا أطفاال وهجرتم حياة ”في قومه بقوله } فليب{المانيا في الحرب العالمية الثانية صاح بيتان 

  2".األسرة وانطلقتم وراء الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم شهواتكم
لماذا لم : جتمع يميل حينئذ إلى التساؤلوإذا لم يتزوجوا فإن الم"وتضيف الدكتورة سامية الساعاتي 

يتزوج هؤالء الناس؟ ثم يبدأ هؤالء الناس أنفسهم في الشعور بأنهم مختلفون، وكثيرا ما نرى 
الفتيات يتزوجن لمجرد أن أخريات في محيط صديقاتهن قد يتزوجن، وهن ال يردن أن يكن آخر 

ذلك دليال على أنهن أقل جماال وجاذبية من يتزوج كما أنهن يعتقدن أنه كلما تأخر زواجهن، كان 
أما القانون فإنه ال يجبر الناس على الزواج، لكنه يفرض عليهم ذلك الزواج إذا . ممن تزوجن فعال

  .ما أرادوا التمتع بحقوق

                                                   
 
، الطبعة الثانية، طنطا، الجامعية، حقوق الطبع دراسة مقارنة في الشريعة و القوانين -األسرة التكوين، الحقوق والواجبات احمد، حمد، 1

 .21، ص 1986محفوظة للمؤلف، 
ية الحياة االجتماعية في التفكير اإلسالمي مباحث اجتماعية في نطاق األسرة، وفي نطاق دراسات في الحضارة اإلسالماحمد، شلبي،  2

جامعة القاهرة،  - ، دآتوراه من جامعة آمبردج أستاذ مساعد للتاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، آلية دار العلومالمجتمع، وفي نطاق المال
 . 31، ص1968، الطبعة األولى،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة
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وهذا يحدث أيضا بالنسبة لإلنسان فهو يتزوج لعديد من الدوافع الداخلية لكن الزواج في ذاته نظام 
فالزواج عند الحيوان بيولوجي األصل،  .ن العرف أكثر مما ينتمي إلى البيولوجيااجتماعي ينبع م

قد يختلف بعضها عن  - لذلك-لكن الزواج عند اإلنسان بما فيه من تكوين األسرة وهذه النظم 
 .األخر، من قبيلة ومن شعب إلى شعب في الدوام وفي الخصائص وفي الدوافع وفي االلتزامات

أن دافع اإلنسان إلى الزواج يبدأ في طفولته وفي منزله الذي نشأ ) و مونروليفي (ويرى كل من 
  .أن الزواج يبدأ في الطفولة:"فيه، وهما يقوالن

ويعنيان بذلك أن الناس يتعلمون في طفولتهم الحب والكراهية والتنافس والتعاطف في منزل آبائهم، 
بأن تحس النساء بضغط  - لذلك - الواضحومن  .وأنهم ينقلون هذه الدروس معهم إلى بيوتهم

, اجتماعي وعاطفي أكبر من الرجال نحو الزواج، ذلك أن تربيتهن مرتبطة إلى حد كبير باألسرة
على وى دليل على نضجهن، وامتيازاتهن كما أن الزواج بالنسبة لهن مازال ينظر إليه على أنه أق

في أيامنا هذه، يتصل بالتوقعات  زواجقوي للوهناك أيضا سبب آخر .  يات ممن لم يتزوجناألخر
االجتماعية، وبخاصة فيما يتعلق بالنواحي الترفيهية، فالناس يشتركون في الحفالت والمناسبات 

  1".ج أكثر مما يشتركون فيها كأفرادكأزوا
ويختلف مدى شعور الفرد في سن معينة، بالضغوط االجتماعية عليه كي يتزوج باختالف المجتمع "

ففتاة الجامعة التي تبلغ عشرين عاما، والتي يتبقى لها عامين كي تنتهي من . فيهالذي يعيش 
وفي بعض المجتمعات، نجد أن  .دارستها الجامعية ال تشعر بضغط اجتماعي عليها كي تتزوج

للزواج قدرا اجتماعيا كبيرا وبخاصة في المجتمعات الريفية حيث يتزوج الشاب في سن مبكرة 
وهنا يكون الزواج  ها،نعلى الفتاة لكي تتزوج، وعلى أهلها كي يزوجو وحيث يوجد ضغط كبير

ولبداية حياة زوجية وتربية األطفال الناتجين عن ذلك . لتحقيق مكانة اجتماعية ال تتوفر إال بالزواج
    2.الزواج وهذه كلها تمثل قيما عالية في نظر المجتمع

الرجل والمرأة معا في عالقة شرعية يقرها والزواج هو الرباط المقدس الذي على أساسه يعيش "
قديمة أمراً شائناً، حيث كان وعلى هذا األساس لم يكن تعدد الزوجات في العصور ال. المجتمع

  3."منذ البداية ف به رغم عدم اتفاقه مع فكرة اهللا سبحانه وتعالىمع يقره ويعترتجالم

                                                   
 
 .15ص1981بيروت –، الطبعة الثانية،دار النهضة، العربية االختيار للزواج والتغير االجتماعيساميه حسن الساعاتي،  1
  .16المرجع  السابق، ص . 2
: رقم اإليداع بدار الكتب، القاهرة، 1298. ب.ش، دار الثقافة، طبعة اولى صدر عن دار الثقافة ص-، الجزء الرابع، ردائرة المعارف الكتابية 3

  .288، ص 1992\9426
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أن الناس يتزوجون كي يحققوا شخصياتهم من االقوال الشائعة، "وتقول األستاذة سامية الساعاتي 
ما يكون دافعا لكنه نادر . قد يكون نتيجة للزواجيرى أن تحقيق  الشخصية أو الذات “بومان"لكن 
فالناس ال يضعون هذا الهدف في اعتبارهم فهو شديد التجريد ال يتصل بالعواطف، بل إنهم . عليه

يأكلون مثال ألنهم جياع، وليس الختزان طاقة يعملون من أجل تحقيق أهداف ملموسة، وسريعة فهم 
تنفعهم في العمل مستقبال وتحصيل الطاقة هو نتيجة لعملية الغذاء وليس دافعا لها، واالحرى بنا أن 

ن ماعيا والذين يستطيعون من خالله أنقول أن الناس يتزوجون ألن الزواج هو النموذج المقبول اجت
  1.حققوا رغبات معينةيشبعوا دوافع موروثة ومكتسبة وأن ي
يختلف تفصيالت الزواج، "وتدعي األستاذة سامية الساعاتي : االختيار للزواج مجاله وأسلوبه

لكن الذي ال خالف عليه، هو أن المجتمعات تشجع على الزواج، وكلها . ودقائقه من مجتمع آلخر
من الرابطة الزواجية عددا وتتض .بين اثنين أو أكثر من األشخاص) نسبيا( تفضل تلك العالقة الثابتة

ذلك هو  .من االنشطة، مثل المعيشة معا، والعمل معا، وانجاب االطفال وتربيتهم والعناية بهم
كان أو  ، وبدائياًكان أم حديثاً الزواج، القاعدة التي خبرها كل مجتمع عرفته البشرية، قديماً

ال يختلفون، فيما بينهم في مسألة والناس كما قلنا يتزوجون في كل مكان وزمان، فهم  .معاصراً
الزواج في حد ذاتها، أما االختالف كل االختالف فيأتي عن طريق آخر، وهو أنهم يختلفون في 
اختيارهم لشريك الزواج، كذلك يتفاوتون فيما بينهم من حيث األشياء التي دفعتهم إلى نوع معين من 

  .االختيار

، بل أنه دائما محكوم بقيود، عفوياً شوائية، أو نشاطاًولم يكن االختيار للزواج يوما ما عملية ع
أبعاد (أو) محددات االختيار(واشتراطات تتضمنها عملية االختيار ذاتها، نستطيع أن نسميها 

     2."وأهم هذه المحددات أو األبعاد تلك المتصلة بمجال االختيار وأسلوبه) االختيار
ن أللكاتبة سامية الساعاتي،  اج والتغير االجتماعياالختيار للزومن خالل ما تم قرأته من كتاب 

  - :كثير من الناس يتزوجون بسبب ما يصطلح على تسميته بمركب الجنس اآللي، وهو يتكون من
 .الحافز البيولوجي على التزاوج •

 األمان االقتصادي وتقسيم العمل •
                                                   

 
  .1981بيروت \العربية  16، الطبعة الثانية،دار النهضة ص االختيار للزواج والتغير االجتماعيسامية الساعاتي،  1
  .48المرجع السابق، ص  2
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 .الصداقة المشوبة بالجنس •

 .الصداقة غير المشوبة بالجنس •

 .بالمنزل واألطفالاالهتمام  •

والذين  النموذج المقبول اجتماعياًن الزواج هو أن الهدف من ذلك تحقيق شخصياتهم كذلك وأ
كذلك ترى . أن يشبعوا دوافع موروثة ومكتسبة وأن يحققوا رغبات معينة هيستطيعون من خالل

لعالقة الثابتة بين الكاتبة أن الزواج يختلف بتفصيالت الزواج ودقائقه من اآلخر، ولكن تجمع على ا
وتقول الدكتورة  .اثنين أو أكثر من األشخاص فاالختالف يأتي في اختيار الشريك وطريقة اختياره

هو ) الحب(أما بالنسبة للشروع في الزواج فقد أصبح "ن أسناء الخولي مقولة مختلفة بالمعنى 
على  أولياً تأكيداًالعنصر الرئيسي المسيطر في الوقت الحالي، فالزواج بسبب الحب يتضمن 

وهكذا . العاطفة، وعلى كيفية شعور فردين كل منهما تجاه اآلخر وعلى مدى رضائه الشخصي
فإن معظم  وعموماً. تظهر مقاييس جديدة يقاس على اساسها مدى نجاحها أو الفشل في الزواج

يختلف باختالف  ال أن مفهوم هذا االختيارإالزيجات في الوقت الراهن تتم عن طريق االختيار الحر 
، فهو يعني بالنسبة للفئات الحضرية تبادل الحب قبل إلية الزوجانالطبقة والمجتمع الذي ينتمي 

الزواج والتعارف الشخصي  الوثيق بين الفتى والفتاة وهنا يظهر أثر المناخ االجتماعي في تيسير 
نسبة لكل فئات األسر في مثل هذه العالقة، لكن مفهوم االختيار الحر ال يحمل نفس المضمون بال

الريفية، حيث ال زالت هناك  فإذا كان يعني عدم وجود عنصر القسر واالكراه عند الفئات. المجتمع
رواسب عديدة ثقافية واجتماعية متخلفة من األسرة الممتدة التقليدية تحكم عملية االختيار وأسلوب 

 يتزايد ظهوره في إعطاء حرية أكبر نسبياً إتمام الزواج والعالقات التي تسبقه، إال أن هناك اتجاها
على عكس الزواج في الماضي، فقد تغيرت مفاهيم الدور بالنسبة للجنسين وكذلك . في لقاء خطيبين

األدوار المتوقعة لكل من الزوج والزوجة في معظم المجتمعات المتقدمة والى حد ما في المجتمعات 
  1".النامية وخاصة في الفئات المثقفة منها

  

  

  

                                                   
 
 .92، ص 1994، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، األسرة والحياة العائليةسناء، الخولي،  1
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  .المثلية الجنسية و السحاق 2.3

  
متواصل ، الجنسية أو الميول الجنسية المثلية هي انجذاب جسدي، نفسي، عاطفي وشعوري لمثليةا"

الجنس البيولوجي،  ، وهي تختلف عن مركبات أخرى للجنس مثلالجنس نفسهتجاه شخص أخر من 
بحيث  عن التصرف الجنسي تختلف الميول الجنسية . للجنس الجنس االجتماعي، والدور االجتماعي

الجنسية  ال يعبر الشخص عن ميوله يمكن أن. تكون ناتجة عن أحاسيس ونظرة الشخص إلى نفسه
من المثل أي اشتهاء نفس الجنس بمعنى أن يشعر : الجنسية  المثلية .من خالل تصرفه الجنسي

ناحية األشخاص من  جنسه وهذا المصطلح يستعمل في  جنسيو  عاطفي و يفسنالشخص بانجذاب 
للشخص  الجنسي الغربية و مصطلح المثلية الجنسية ال يعبر بالضرورة عن السلوك العلمية الكتب
المثليين ال يمارسون اللواط أو من  الجنسية ليست مرادفا لممارسة اللواط أو السحاق فكثير فالمثلية
  1".السحاق

العاطفي لألشخاص و  الجنسي االنجذابنما يعنى إ" المثلية الجنسية"مصطلح  أن ريمكننا اعتبالذلك "
  .من نفس الجنس

األشخاص  هو أن يكون لدى الشخص ميول نفسية و عاطفية و جنسية ناحية :لنفس الجنس االنجذاب
الميول المشاعر و و هذا هو المصطلح األكثر دقة في وصف من يعانون من .من نفس جنسه

   .المثلية
  

  :الفرق بين الميول المثلية والممارسات المثلية 2.3.1

  

نفس  ناحية األفراد من جنسيو  عاطفي و نفسي انجذابأن يكون لدى الشخص  هيالميول المثلية 
 و توجد بعض، الميول و المشاعر بطريقة ال إرادية و يوجد الكثير ممن يعانون من هذه .جنسه

 .من سكان العالم هم من أصحاب الميول المثلية% 4أن  تقول التيالدراسات و األبحاث 

 الكثير ممن لديهم ميول مثلية ليست لديهم ممارسات مثلية و العكس و يجب أن ننبه هنا إلى أن

  .الكثير ممن يقومون بممارسة الجنس المثلى ليست لديهم ميول مثلية صحيح إذ أن

                                                   
 
1 http:\\forum.z4ar.com\f 55\t100986.html. 
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علماء التى قام بها  بتت األبحاث العلميةأث أسباب اإلنجذاب لنفس الجنس"المثلية الجنسية أو  أسباب
 ال" د به المشاعر و الرغبات الجنسيةالمقصو و" الجنسيأن التوجه  ونالنفس و األطباء النفساني

 ألينوع مشاعره الجنسية و ال يمكن  اختيارإنسان  ألي حيث ال يمكن .اختياريمكن أن يكون 
تجاه الجنس  عاطفياًو منجذبا جنسياً يجد نفسه الطبيعيفالشخص . رغباته الجنسية اختيارإنسان 
من نفس جنسه دون تجاه األفراد  منجذباً إرادة منه و كذلك الشخص المثلى يجد نفسه أيدون  األخر

  .أي إرادة منه
يقول بها علماء النفس و األطباء  نظرياتهناك   .كيف تتكون لدى الشخص ميول جنسية معينة 

 ال يمكن أن يكون" المشاعر و الرغبات الجنسية و المقصود به" يالجنس أن التوجه النفسانيون

   ؟الجنسية نوع مشاعره اختيار إلنسانفكيف يمكن  .اختيار
  ؟الجنسيةه رغبات اختيارو كيف يمكنك 

كذلك  ،إرادة منه أياألخر دون  تجاه الجنس عاطفياً و جنسياً يجد نفسه منجذباً الطبيعيفالشخص  
  .جنسه بدون إرادة منه من تجاه األفراد الشخص المثلى يجد نفسه منجذباً

 امرأتين كما يحصل  بين األزواج من شذوذ تمارسه بعض النسوة ، و هو لقاء جنسي بين: السحاق

  1 ."احتكاك جسدي
على  ترى الباحثة من خالل ما سبق أن المثلية الجنسية شيء موجود وواقعي وال يمكن تهميشه، ال

العكس أصبحت هذه األمور مشرعة في بعض البلدان األوروبية وبعض بلديات الواليات المتحدة، 
كذلك أصبحت تثار وبشكل دائم في البلدان العربية وهناك جماعات متخصصة بذلك، كذلك ترى 
ع الباحثة أن المثلية الجنسية بشقيها اللواط والسحاق هي أساس لها روابط وراثية بحيث تكون م
ً  وخصوصاً في  الشخص منذ الوالدة ويتم اكتشافها مع الزمن كذلك يكون جزء منها مكتسبا

المجتمعات التي تشجع مثل هذه الظواهر وقد فوجئنا قبل أشهر بسيطة بزواج وزير خارجية احد 
الدول األوروبية برجل ومباركة الحكومة على ذلك كذلك في مجتمعات أخرى تكون هذه المثلية 
على شكل جماعات مرخصة ولها الحق في العيش والتوافق مع اآلخرين وتوفير كافة التسهيالت 

  .وحتى وصل األمر أن يكون لهم تأثير في المجتمع الذي يعيشون فيه لهم
كذلك ترى الباحثة أن المثلية الجنسية ليست مقتصرة على ممارسة اللواط  أو السحاق فقد تجد ميول 

   .مثلية لنفس الجنس

                                                   
 
1 http:\\forum.z4ar.com\f 55\t100986.html  



17 
 

  الثاني فصلخالصة ال
  
ـ  منذ وفكرياً الزواج هو مؤسسة اجتماعية تعارف عليها بنو البشر فعلياً • ر فجر التاريخ وقد فس

ن البشر جزء حي من الكائنـات الحيـة مثـل النبـات     على اعتبار أر هذه المؤسسة علماء كث
  .والحيوان والذين يلجأون لهذا الرابط المتمثل بالزواج من أجل الحفاظ على استمرارية النوع

  
ألن اإلنسان يحتاج تعامل الباحثون مع الزواج من زوايتين االجتماعية والبيولوجية ففي األولى  •

سري يجمعه ببقية األسر القائمة بما فيها من عالقات يوميـة  بناء أفي طريقة معيشته لألنس في 
  .على النوع كما قلنا سابقا والبيولوجي حفاظاً... من حيث العمل االقتصاد 

  
يـون  أظهر الباحثون عدة أنواع من الحياة البيولوجية لدى اإلنسان فقسمت لثالثة أنـواع اللوط  •

فـي مبنـى    هاماً والسحاقيات وهم المثليون والرجل والمرأة في حالة الزواج وقد ابرزوا جانباً
الزواج بانتقاله من زواج آلي يأخذ فقد االعتبارات االقتصادية والحياتية ليتطور إلى االنسـجام  

 هـذه حاسيس المتعارف عليها بالحـب فـاليوم نجـد أن    في المشاعر واأل بين الزوجين مسبقاً
المشاعر واالقتصاد من اجل الحفـاظ   ،األساسينذين الركنين المؤسسة االجتماعية مبنية على ه
 .على االستمرارية االجتماعية للبشر
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  الثالثالفصل 

____________________________________________________  

  )مقارنة(رؤية المرأة عند المسلمين وعند اليهود 

  

  :مقدمة 3.1

في المجتمعات اإلسالمية أسطراً من نور في   سطّرت المرأة في العصور القديمة والحديثة وخاصة
جميع المجاالت، حيث كانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة وأديبة وفقيهة ومحاربة وراوية لألحاديث 

 .النبوية الشريفة

ح وتساهم بكل طاقاتها في رعاية بيتها وإلى اآلن ما زالت المرأة في المجتمعات اإلسالمية تكد وتكد
وأفراد أسرتها، فهي األم التي تقع على عاتقها مسؤولية تربية األجيال القادمة، وهي الزوجة التـي  
تدير البيت وتوجه اقتصادياته، وهي بنت أو أخت أو زوجة، وهذا يجعل الدور الذي تقوم به المرأة 

  .التقليل من خطورتهفي بناء المجتمع دوراً ال يمكن إغفاله أو 

ولكن قدرة المرأة على القيام بهذا الدور تتوقف على نوعية نظرة المجتمع إليها واالعتراف بقيمتهـا  
ودورها في المجتمع، وتمتعها بحقوقها وخاصة ما نالته من تثقيف وتأهيل وعلم ومعرفـة لتنميـة   

ه أسرتها، وعلى دخـول ميـدان   شخصيتها وتوسيع مداركها، ومن ثم يمكنها القيام بمسؤولياتها تجا
 .العمل والمشاركة في مجال الخدمة العامة
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  .واليهودية اإلسالمية تينالمرأة في الديان 3.2

نها شطر المجتمع، فإن رب العزة جل في عاله قـد  أوحيث ” :منذ خلقتفي القرآن تقدير اهللا للمرأة 
عليه السالم  -عنها في الجنة مع أبينا آدمقدرها منذ خلقها، وآية ذلك أنه أسكن أمنا حواء رضي اهللا 

ها رغَـداً حيـثُ   وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُال من (: وخاطبهما معا، يقول سبحانه وتعالى -

 1) 35( )وال تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا من الظَّالمنيشئْتما 

وتمتعا بثمارها تمتعا هنيًئا واسعا فـي أي مكـان   , يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة: اهللاوقال 
  .فتصيرا من المتجاوزين أمر اهللا, وال تقربا هذه الشجرة حتى ال تقعا في المعصية, تشاءان فيها

)قُلْنو يها فا كَانما ممهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهإِلَى فَأَز اعتمو قَرتسضِ مي اَألرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا با اه

  2)36( )حنيٍ

فتسبب في إخراجهما مـن  , بأن وسوس لهما حتى أكال من الشجرة: فأوقعهما الشيطان في الخطيئة
أي آدم وحـواء  -يعـادي بعضـكم بعضـا    , اهبطوا إلـى األرض : وقال اهللا لهم. الجنة ونعيمها

 .وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء آجالكم, ولكم في األرض استقرار وإقامة -والشيطان

) يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبر نم ملَقَّى آد3)37()فَت  

بالقبول كلمات ا, فتلقى آدمهي قوله تعالىو, ألهمه اهللا إياها توبة واستغفار: )  ا وإِنْ لَـمنفُسا أَننا ظَلَمنرب

رِينن اخلَاسم نكُونا لَننمحرا وتلَن رفغـن  , فتاب اهللا عليه) توغفر له ذنبه إنه تعالى هو التواب لمن تاب م
  الرحيم بهم, عباده

ونحن نسـبح   اَألرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماَءوإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في (

  4)30( )بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما ال تعلَمونَ

                                                   
 
  ).35(سورة البقرة آيه  1
  ).36(سورة البقرة آيه  2
  ).37(سورة البقرة آيه  3
  ).30(سورة البقرة آية  4
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مـن الكمـاالت    ووسوس لهما الشيطان معا بأنهما، إن أكال من الشجرة، فسيكون لهما ما للمالئكة
أو يكونان خالدين في الجنة، وأقسـم لهمـا أنـه مـن      واألشربةالفطرية واالستغناء عن األطعمة 

الناصحين لهما، وما زال يغريهما حتى أكال من الشجرة، فسقط عنهما لباسهما أو انكمـش، وبـدت   
ا وذكرهمـا  سوءاتهما، فأخذا يقطعان من شجر الجنة ويلصقان بعضه إلى بعض، وخاطبهما اهللا مع

   :بالنهي عن األكل من الشجرة وبأن الشيطان عدوهما، حيث يقول سبحانه وتعالى

عن هذه الشـجرة إِالَّ أَنْ  فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنهما من سوآتهِما وقَالَ ما نهاكُما ربكُما (

  1)20( )ملَكَينِ أَو تكُونا من الْخالدينتكُونا 

وهـو  , وأقسم الشيطان آلدم وحواء باهللا إنه ممن ينصح لهما في مشورته عليهما باألكل من الشجرة
  .كاذب في ذلك

)نيحاصالن نا لَمي لَكُما إِنمهمقَاس2)21( )و  

 )ا ذَاقَا الشورٍ فَلَمرا بِغمالَّهفَد  ا أَلَـممهبا رماهادنو ةنقِ الْجرو نا مهِملَيع فَانصخقَا يطَفا ومهآتوا سملَه تدةَ برج

بِنيم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُلْ لَكُمو ةرجا الشلْكُمت نا عكُمه3)22( )أَن  

، 4اهللا واعترفا بالذنب وطلبا من اهللا المغفرة والرحمة، فقبل اهللا توبتهماوأناب آدم وحواء معا إلى 
  5."وأمرهما بالهبوط إلى األرض، متعاديين مع إبليس الذي يعيش على األرض

ربما كانت الحضارة المصرية القديمة هي الحضارة الوحيدة التي خولت المرأة : "مكانة المرأة
شبه حقوق الرجل يفي األسرة والمجتمع،  تعترف به الدولة واألمة، وتنال به حقوقاً شرعياً مركزاً

  .فيها، وتتوقف على حسن النية من جانب اآلباء واألبناء واألقربين
لهذا جاء القرآن الكريم إلى هذه البالد كما جاء إلى بالد العالم كله بحقوق مشروعة للمرأة لم يسبق  

رم من ذلك لها أنه رفعها من المهانة إلى مكانة اإلنسان المعدوم من ذرية إليها في دستور دين وأك
وأعظم من جميع الحقوق الشرعية التي . آدم وحواء بريئة من رجس الشيطان ومن حطة الحيوان

                                                   
 
  ).20(سورة األعراف آية  1
  ).21(سورة األعراف آية  2
  ).22(سورة األعراف آية  3
، والتوبة على آدم توبة على حواء، بمقتضى 37سورة البقرة آية } فتلقى ءادم من ربه آلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم{: لقوله تعالى 4

  .عدل اهللا
هجر للطباعة والنشر  ،228قرة ، حقوق المرأة في اإلسالم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البمحمد، عبد السالم، أبو النيل 5

 .، القاهرة14-12م،ص 1998هـ 1418والتوزيع واإلعالن، الطبعة الثانية، 
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كسبتها المرأة من القرآن الكريم ألول مرة إنه رفع عنها لعنة الخطيئة األبدية ووصمة الجسد 
وصح مكان . جين قد وسوس له الشيطان واستحق الغفران بالتوبة والندمالمرذول فكل من الزو

المرأة في الحياة الجدية كما صح مكانها في الحياة الروحية، بما فرضه القرآن الكريم على اإلنسان 
  1".من رعاية جسده، والمتعة الطيبة بخيرات ارضه ورغبات نفسه فبرئت المرأة من لعنة الجسد

ويالحظ اإلسالم كال من إنسانية الرجل والمرأة برؤية واحدة، ويدعوهما معا إلى " :اإلسالم والمرأة
الكدح وإعمار األرض، ويضع على عاتقهما مسؤولية  االنحراف عن مسار الدين بشكل متساو، 
وعلى أساس مبدأ التكامل اإلنساني يوزع بينهما األدوار والوظائف ليصل بالخصائص اإلنسانية في 

ألدوار إلى االنسجام والوحدة، عبر تفاعل القيم بين الجنسين، يخاطب القرآن الكريم إطار تكامل ا
يقول اهللا سبحانه  المرأة كالرجل تماما ويراهما متكافئين حين يعلن سبحانه منذ البداية أمام المالئكة

سفك الدماَء ونحن وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها وي( :وتعالى

للناس حين قال ربك  - أيها الرسول- واذكر  2)30()نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما ال تعلَمونَ 
يا ربنا علِّمنا وَأرشدنا : قالت. إني جاعل في األرض قوما يخلف بعضهم بعضا لعمارتها: للمالئكة

مع أن من شأنهم اإلفساد في األرض واراقة الدماء ظلما وعدوانًا ونحن , ما الحكمة في خلق هؤالء
ونمجدك بكل صفات الكمال والجالل؟ قال اهللا ننزهك التنزيه الالئق بحمدك وجاللك، , طوع أمرك

. انة لكال الجنسينكما يشمل بحمل األم. "إني أعلم ما ال تعلمون من الحكمة البالغة في خلقهم: لهم
عام وخاص، وبشأن : بدقة نموذج المرأة في القرآن الكريم، يمكن مالحظة موقعين لهاوإذا تتبعنا 

حيث تتساوى مع الرجل، لكن القرآن الكريم لم يهتم كثيرا  األول ال يمكن أن نجد شذوذا للمرأة
وبرغم أننا نالحظ في العديد من آيات . باإلشارة إلى ذلك الموقع ألنه يتحدث عن ذلك بشكل عام

القرآن الكريم إشارة مباشرة إلى موقع المرأة العام لكن الدور الخاص لها ليس سوى إدامة النسل 
  3."التكامل اإلنساني كما حدده اهللا سبحانه وتعالىالبشري الذي هو أحد مجاالت 

لم يكن اهتمام الدين اإلسالمي بالمرأة أمراً عارضاً، وإنما هو اهتمام نابع من صميم هذا الدين  "
ً  بالخالفة على هذه األرض، وللمرأة مكانتها  وجوهره، الذي يرفع من قيمة اإلنسان ليكون جديراً

تباع وتشترى الرفيعة التي منحها اإلسالم لها، بعد أن رأت أنواع الذل وصنوف اإلهانة فقد كانت 

                                                   
 
 158- 159- 153 -لبنان، ص  - ، دار الكتاب اللبناني، بيروتالمرأة واإلسالماحمد ،زآي تفاحة،  1
 ).30( سورة البقرة آية 2
  .112، ص 2001، دار الفكر، دمشق، من وراء جدرالمرأة رؤية ، آديور، ترجمة سرمد، الطائي، يلةجم  3
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وهبها اإلسالم كرامتها بعدما دنست، وأعطاها الحق في إبداء . بأبخس األثمان، إن لم يكن بال ثمن
الرأي والكلمة بعدما استعبدت، منحها حقوقا وفرض عليها واجبات، فتغيرت نظرة العباد إلى البنات 

نا كيف نعامل األنثى وكيف وإذا تساءل. نهنالصالحة ورعايتهن والقيام على شؤو وتربيتهن التربية
فها هو ذا إذا . نعطيها حقها كامال غير منقوص، فعلينا اإلقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قام لها وأخذها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا أراد  - فاطمة رضي اهللا عنها - قدمت عليه
ن سفر جعلها أول العهد به بعد أن السفر جعلها آخر العهد به ثم صلى ركعتين ومضى، فإذا قدم م

يبدأ بالمسجد فيصلى ركعتين، وكان يحمل أمامه بنت ابنته زينب وهو يصلى الفريضة، فإذا سجد 
هللا صلى اهللا هذا التغير الجذري في حياة البنت يحدثه سيد األنام رسول ا. وضعها وإذا قام رفعها
مكانة التكريم واإلعزاز، فيسطر األحاديث  بنة من كونها منبوذة موءودة إلىعليه وسلم فينقل اإل

  1".ويسجل األقوال مبشراً لمن يحسن إلى البنات، منذرا لمن يسئ إليهن
وإِذَا ) 10(وإِذَا الصحف نشرت ) 9(بِأَي ذَنبٍ قُتلَت ) 8(وإِذَا الْموُءودةُ سئلَت (:  يقول اهللا سبحانه وتعالى 

طَتاُء كُشم11( الس ( ترعس يمحإِذَا الْجو)12 ( فَتلةُ أُزنإِذَا الْجو)13 ( ترضا أَحم فْسن تملع)وإذا . 2))14
وإذا الطفلة المدفونة حية سئلت يوم القيامة سؤاَل تطييب لها , النفوس قُرنت بأمثالها ونظائرها

وإذا السماء قُلعت وأزيلت , األعمال عرضت بأي ذنب كان دفنها؟ وإذا صحف: وتبكيت لوائدها 
, إذا وقع ذلك, وإذا الجنة دار النعيم قُربت من أهلها المتقين, وإذا النار أوقدت فأضرِمت, من مكانها

  .تيقنتْ ووجدتْ كلُّ نفس ما قدمت من خير أو شر

  

  :تكريم المرأة في اإلسالم 3.2.1

  

كامل حقوقها في شريعة اهللا، بحسب قانون أعدل العادلين ورب العالمين الذي  المرأة  لقد نالت" 
ففي القرآن الكريم القول الفصل في جميع جوانب المرأة، من حيث . خلق الزوجين الذكر واألنثى

وكل ما قرره . أصلها وحقيقة أمرها، ومن حيث قدراتها وكفايتها، ومن حيث حقوقها وواجباتها
شأن المرأة، كما يقول المرحوم العقاد، قد أصلح أخطاء العصور الغابرة في كل أمة القرآن الكريم ب

ولم تأت بعد . وأكسب المرأة منزلة لم تكسبها قط من حضارة سابقة. من أمم الحضارات القديمة

                                                   
 
 .8-7م، ، ص 2001 -هـ1422، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الرابعة، موسوعة المرأة المسلمةهيا، بنت مبارك البريك،  1
 ).14(سورة التكوير آية  2
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ظهور اإلسالم حضارة غني عنها، بل جاءت آداب الحضارات المستخدمة على نقص ملموس في 
ألنها أخرجت من حسابها حاالت ال تهمل، وال يذكر لمشكالتها حل أفضل من  أحكامها ووصاياها،
وهذه المعاملة، التي حمدها القرآن الكريم وندب المؤمنين والمؤمنات إليها، هي . حلها القرآن الكريم

ف المعاملة اإلنسانية، التي تقوم على العدل واإلحسان، ألنها تقوم على تقدير غير تقدير الضع
  1."أو اإلكراه واالستطاعة والقوة،

على أن اآلية الكبرى في وصاية القرآن الكريم باألنثى، أنها وصاية وجبت دون أن يوجبها عمل  "
من النساء، أو عمل من المجتمع، وإنما فرضت على المجتمع برجاله ونسائه فرضا، لم يطلبه 

نبوية الشريفة، لذلك خاطب اهللا عز فتكريم المرأة، في ظل القرآن الكريم والسنة ال. هؤالء أو أولئك
   .واطن كثيرة بلفظ واحد هو اإلنسانوجل الزوجين معا في م

في أَي ) 7(الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك ) 6(يا أَيها اِإلنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِميِ ( :حيث يقول سبحانه وتعالى

 ككَّباَء را شم ةور2.))8(ص   
قد مضى على  3)1(هلْ أَتى علَى اِإلنسان حني من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً (: يقول اهللا سبحانه وتعالى

 .وال يعرف له أثر, لم يكن شيئا يذكر, اإلنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تُنفَخ فيه الروح
إِنا هديناه السبِيلَ إِما ) 2(اِإلنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعاً بصرياً إِنا خلَقْنا (: يقول سبحانه وتعالىو

نختبره , إنا خلقنا اإلنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة 4))3(شاكراً وإِما كَفُوراً 
ويرى الدالئل، , ليسمع اآلياتفجعلناه من أجل ذلك ذا سمع وذا بصر؛ , بالتكاليف الشرعية فيما بعد

  5".فكلمة اإلنسان تشمل الذآر واألنثى معًا، فهي تحوي شطرين، هما الرجل والمرأة
  

  :د من خالل نصوص التوراةالمرأة عند اليهو 3.2.2

  

فالموقف من المرأة عند توراة اليهود هو موقف  الونهلحكاية عند اليهود في نصوص يتداوتبدأ ا" 
يتهمها بأنها وراء معصية أولى حصلت في الجنة يوم نهى اهللا تعالى آدم وحواء بأال يأكال من 
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لندائه وأكلت، وبعد ذلك أطعمت آدم في شكل حية وغرر بحواء فاستجابت  ، فأتى]المنتهى[الشجرة 
فكان الهبوط من الجنة، وكانت الخطيئة في األرض، إنها صورة كافية أن يكون في أساس المعتقد 
الديني لليهود أن المرأة وراء الخطيئة كي يتخذ منها موقف الشك والحذر، وتعامل على أنها دون 

  .1"فيهاالرجل بكثير ألن حواء وقعت في المعصية ولم يقع آدم 
وفقا لوجهة نظر التوراة يتزوج الرجل امرأة كي ينجب أبناء وتخليد ذكره في  - في التوراة"و

في جماعة تعيش ضمن قبائل، مثل الشعب العبري القديم، لم تكن العالقات ]. بين اليهود [إسرائيل 
ئلة كانت متعلقة بعدد قوة العا. الزوجية قضية ثنائية بين الرجل والمرأة فقط، بل قضية العائلة كلّها

أبنائها، والعائلة التي كان عدد أبناءها كثيرا كان احترامها أيضا كبيرا داخل القبيلة، ألن األبناء 
  .2""تناسلوا تكاثروا وامألوا األرض واحتلوها: "يدافعون ويحتلون

القديمة، نهجت الشريعة اليهودية في عصورها األولى نهج الشرائع "كما يدعي محمد بهيم أن 
  3“منحطا"للمرأة باعتبارها مخلوقا  تفنظر

  

  : المرأة في الديانة اليهودية 3.2.3

  
تذهب العقيدة اليهودية إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم، لتكون أنيسا له "ن أ يقول امين مصالحة

، ولكن حسب رؤيا يهودية أخرى وردت في القباله، خلقت امرأة أخرى )25-21\2سفر التكوين (
طين تدعى ليليت وهي مساوية تماما للرجل، ثم تمردت عليه وعلى عالقتها معه وعلى خلفية  من

ً . جل انثاههذا الخالف بدأ الجماع، وهو أن يضاجع الر أساسياُ في  ومع أن حواء لعبت دروا
معصية اهللا إذ حرضت آدم على أن يأكل من الشجرة، إال أن موقف الشريعة اليهودية يرتكز أساسا 

، يمكن القول أن )27\1سفر التكوين (االيمان بالمساواة اإلنسانية الكاملة بين الرجل والمرأة  على
الوظيفة األساسية للمرأة هي  إنجاب األطفال  وتربيتهم، األمر الذي يمانع أي تمييز بين الجنسين 

نا توقع على كل في أمور المعامالت الناجمة عن اختالف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما، فعقوبة الز
وتنادي الشريعة اليهودية أن يبدي اليهودي  احتراماً . من الزاني والزانية وكذلك الجماع بالمحارم
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متساوياً لألب واألم، يظهر االختالف بين الرجل والمرأة في العبادات، فلم يكن هناك كاهنات، وان 
 - 16\6صموئيل ثاني (ي القدس أن النساء اشتركن في موكب استقبال سفينة العهد ف كان معروفاً

لم تكلف النساء بأداء شعائر الحج، وال أداء الصلوات في . ، وكان بين النساء نبيات وعرافات)23
وبطبيعة الحال، لم يكن بإمكان المرأة أن . المعبد، وإن ذهبن إلى المعبد تم فصلهن عن الرجال
ن المحاكم، ويذهب احد المراجع إلى أبل في تلتحق بالمدارس التلمودية العليا، كما أن شهادتها لم تق

النساء وضعن في بعض النواحي، على قدم المساواة مع العبيد واألطفال، لكن هناك بعض الشعائر 
التي تقوم بها المرأة فقط، وهي شعائر الطهارة، وإيقاد شموع السبت واألعياد، وتحضير الخبز 

  .ةاألسروالطعام للرجل، والشعائر الثالث مرتبطة ب
ومن المفترض أن تكون األنثى متزوجة لتقوم بهذه الفرائض، وهذا يعني أن األنثى غير المتزوجة 

خامات في حاتبيح الشريعة اليهودية تعدد الزوجات وإن حرمة ال. ال تتمتع بمكانة أو منزلة عالية
غير قاطع، الغرب في القرن الحادي عشر، كما وتحرم اليهودية الزنا والبغاء، وإن كان التحريم 

  .1"تمانع اليهودية عقد قران فتاة على رجل إال بموافقتها
تتحدث عن مكانة المرأة ودروها في   :الموسوعة العبرية الفقرة الموجودة اعاله والتي أخذت من 

أما الفقرة  الثانية تحدثت عن . انجاب االوالد التي تلعب دورا مهما من رفع مكانة العائلة وقوتها
كائن تسبب في خروج آدم من الجنة وعلى أنها كائن غير مرغوب فيه كما قلل من  المرأة بأنها

لدى اليهودية نفس الصفة بالنسبة . مكانة المرأة بعكس الفقرة  األولى أعطى المرأة مكانة واحترام
  .للمرأة من الناحية االيجابية والسلبية 

الرجل واألسرة وتتحدث عن المرأة يحتوي التلمود على نصوص تؤكد أهمية المرأة في حياة ”
ال بركة، كما ويقرن التلمود بين بالكثير من العطف والتفهم، فالرجل دون امرأة يعيش بال أفراح و

الأقف :(، ولذا كان الحاخام يقف قبل أن تدخل أمه ويقول)التجسيد األنثوي لإلله(المرأة والشخيناه 
رؤيا التلمودية، أال يهين زوجته ألن السيدات يتوجب على الرجل، حسب ال). قبل وصول الشخيناه

ذوات روح حساسة أكثر من الرجال، كما أن ايمان المرأة اعمق من ايمان الرجل، وتتسم النساء 
برقة القلب، وفي المقابل تتعدد التيارات والجوانب السلبية في التلمود اتجاه المرأة، فيصفن 

كالم للعالم وأخذت النساء تسعة، كما وصفت النساء بالثرثارات،  انزل االله عشرة مكاييل من ال
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بأنهن طماعات يتجسسن على األسرار، وأنهن كسوالت وغيورات ودائمات الشجار، وفي الغالب 
تعتبر مثل هذه األقوال جزءا من الفلكلور الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن موقف الشريعة  

ة تحدد، وفي كثير من األحيان، سلوك المرء وتعامله اليهودية، ومع هذا فإن هذه األفكار الفلكلوري
 .1"مع المرأة، أكثر من الشريعة التي يؤمن بها

  

  : الحسيدي/لمرأة في المجتمع الحريديا 3.2.4

  
من الصعب رؤيا المرأة في مجتمع الرجال عند اليهود المتزمتين وهناك الكثير من التعاليم 

المجتمع الرجالي، يتم فصل غرف البنات واألوالد في والشرائع التي تحدد دور المرأة في هذا 
البيت، هنالك الفصل المطلق في قاعات األفراح بحاجز يمنع الرجال من رؤيا النساء، وال يسمح 

بعد الزواج تدير المرأة في . موجودة لدى الطرفين) الغرائز السيئة(للنساء برؤيا الرجال ألن 
األحيان تكون المعيلة  الجتماعية وتربية األوالد وفي الكثير منالمجتمع الديني كل األمور المالية وا

أو مع ) اليشيباة(لألسرة، في حين يقضي الرجال معظم ساعات اليوم في المعهد الديني  الوحيدة 
تتلقى الفتاة في مجتمع  الحريديم , األصدقاء ونادراً ما تعرف الزوجة مكان تواجد الرجل وتحركاته

منذ صغرها تربية تحثها على طاعة الرجل والزوج بدون نقاش ) ود المتدينيناي الحسيديم، اليه(
وجدل، ومعظم مراجع الحريديم تشدد على دور المرأة في مساندة ودعم الرجل الذي خلق بدوره 

على عدم خروج المرأة من  سيدييوصي الحاخامات في المجتمع الح. لعبادة الرب وتعلم التوراة
ة والوضع االقتصادي اجبر الكثير من النساء إلى الخروج واالنخراط في البيت، لكن ظروف الحيا

سوق العمل، وتفضل النساء في هذه المجتمعات العمل في التعليم والسكرتارية والحواسيب، وهناك 
يفصل . 2نسبة عالية من النساء المتدينات اللواتي يقمن بانجاز االعمال داخل بيوتهن مقابل األجر

تاما بين مجتمع النساء والرجال إلى درجة أن الرجل ال يخرج مع زوجته من الحسيديم فصال 
بيتهما، وغالبا ما يسبق الرجل زوجته إذا ما دعيا إلى مناسبة معينة، تبدأ الفتيات في المجتمع 
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الحريدي مرحلة التعليم في جيل الثالثة بالحضانات وفي جيل السادسة تنتقل البنات إلى ما يسمى 
  1"تابأي ك) حيدر(
في لغة االيديش وتعنى مدرسة الفتيات، وهناك تتعلم الفتيات حتى الصف ) شولع(ويطلق عليها " 

العاشر أو الحادي عشر وفي هذه المرحلة تبدأ الفتيات مرحلة التعرف على شريك الحياة عن طريق 
مالءمة أو وسيط والذي يعمل على ) شيدوخ(المؤسسات أو األشخاص وتسمى بالوساطة أو التوفيق 

شريك أو شريكة الحياة للمستقبل يصعب على الفتيات في المجتمع الحريدي، واللواتي يكملن 
دراستهن في معاهد إعداد المعلمات، أيجاد شريك الحياة بسبب تقدمهن في الجيل، هنالك الكثير من 

ور و تولدوت حسيدوا ج(أوجه التشابه في معاملة النساء عند المجتمعات الدينية المتزمتة، ويبالغ 
القدسية (ذكر في كتيب ) تولدوت اهرون(في كتب التعليمات عند حسيدي . في الموضوع) أهرون

على الرغم من كون المرأة شريكة في حياة الرجل عليها التعامل مع الرجل ليس صديقا : واالحتشام
معه كالجارية ن تتعامل أسيدها، عليها مخاطبته بالمودة، و - بل سيداً، على الزوجة طاعة زوجها

شروحات (و ) التلمود(و ) التوراة(وتعلل هذه المكانة للمرأة في الكثير من تعليمات ) في يد سيدها
هناك العديد من المراجع الدينية التي تشرح كيفية التعامل مع المرأة، ومعظم ما كتب ). الرمبام

ه التحديد في التجمعات يشير إلى زاوية محددة يظهر من خاللها دور المرأة اليهودية وعلى وج
  .2"اليهودية المتزمتة 

  

  أوجه التشابه واالختالف
  

 : التشابه

تتحدث بعض المدارس اليهودية عن مكانة المرأة ودروها في انجاب االوالد التي تلعب دورا 
وهناك تشابه في الدين اإلسالمي حول مكانة المرأة وذلك . مهما من رفع مكانة العائلة وقوتها

في إنجاب  اً طبيعي اً الحفاظ على وجود وسمعة ورقي العائلة وأن لها دورا فسيولوجيمن خالل 
  .األوالد

  

                                                   
 
  .116المرجع السابق ص  1
  . 116ص  المرجع السابق  2



28 
 

 : االختالف
االختالف واضح من حيث النظر إلى المرأة فاإلسالم، في النصوص التي راجعتها، يعطي 

الفقرات مثل ما يبدو من أما . المرأة في االسالم كامل حقوقها كما يكن لها االحترام والتقدير
، في جانب آخر لليهودية يحدثت عن المرأة بأنها كائن تسبب في خروج آدم من الجنة اعاله

  . على أنها هي اساس كل خطيئة وعلى أنها كائن غير مرغوب فيهو
  

  دنظرة للزواج عند المسلمين واليهومركز المرأة وال 3.3
  

  : مركز المرأة والنظرة للزواج في الشريعة اإلسالمية 3.3.1

  
وبعد أن اعتبر اإلسالم الزواج ميثاق محبة وتعاون، وإيثار وتضحية، و سكن ومودة ورحمة، 
وعالقة روحية شريفة، وارتباط جسدي مشروع، فقد ساوى بين الرجل والمرأة في مجال تدبير 
شؤون الحياة باإلرادة والعمل، بما تحتاج إليه البنية اإلنسانية في المأكل والمشرب وغيرهما، من 

فلقد أعطى الحق للمرأة في أن تستقل بالعمل، ولها أن تستقل باإلرادة وتملك نتائجها . لوازم البقاء
من غير فرق بينها وبين الرجل، فهما فيما يراه اإلسالم سواء بسواء، ولكن الصنع اآللهي ميزها 

كُم أَنى شئْتم وقَدموا َألنفُِسكُم واتقُوا نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَ(:احدهما أنها بمنزلة الحرث: بخصلتين

 نِنيمؤالْم رشبو القُوهم كُموا أَنلَماعو وذلك بمالحظة استمرار النسل البشري، فتختص من . 1)223(اللَّه
المرأة إن وجود : أما الثانية. األحكام بمثل ما يختص به الحرث، وتمتاز المرأة عن الرجل بذلك

مبني على اللطافة في البنية ورقة الشعور، ولهذه الرقة وتلك اللطافة تأثير في أحوالها ووظائفها 
وبهذا نتبين وزن الرجل في الكيان االجتماعي، وتتضح لنا جميع األحكام المشتركة بينه . االجتماعية

تمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم وال ت (:قال سبحانه وتعالى .وبين المرأة، وما يختص به كل واحد منهما

هلفَض نم أَلُوا اللَّهاسو نبسا اكْتمم يبصاِء نسلنلوا وبسا اكْتمم يبصالِ نجلرضٍ لعلَى بٍء عيكَانَ بِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه 

ي يقدمها كل من الرجال والنساء إلى المجتمع، هي واآلية تشير إلى أن األعمال الت. 2)32(عليماً 
فمن األحكام المشتركة والمختصة فهي أن المرأة . المالك لما اختص به كل منهما من الفضل
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تشارك الرجل في جميع األحكام العبادية والحقوق االجتماعية، وتستقل فيما يستقل به الرجل من 
م والتعليم، واقتناء حق أو دفاع عن حق، وغير ذلك غير فرق، في األرث والكسب والمعاملة والتعل

ويختص الرجل دون المرأة بتولي حكومة القضاء، وال تتولى . إال في موارد يقتضي طبعها ذلك
   1".هي ذلك

إرضاء الغريزة : أما عن الزواج نفسه فقد شُرع الزواج ليحقق لإلنسان ثالثة أهداف ال غنى عنها"
د على نحو مشروع، واألنس النفسي إلى اإللف والسكن إليه والتعاون الفطرية، والحصول على الول

وكل األهداف والدوافع التي يتزوج  الناس من أجلها ال . معه على شدائد الحياة وأحداثها وظروفها
في كل زواج، وقد تخرج عن هذه الثالثة في مجموعها، وإن لم يتحقق األهداف الثالثة جميعها 

أما الثالثة معا . نسبة إلى بعض الناس في دفعهم نحو طلب  الزواج وتحقيقهتحقيق بعضها بال يكفي
وقد ثبتت مشروعية الزواج اإلسالمي بالقرآن الكريم في قوله . فتمثل الهدف المثالي المتكامل

وبالسنة في مثل قوله صلى اهللا . 3}منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم2وأنحكوا األيامى{: تعالى
فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن  4يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة(عليه وسلم 

على  - قوال وعمال - كما ثبت بإجماع المسلمين. 5)لصوم له وجاءفعليه باللفرج، ومن لم يستطع 
هذه المشروعية منذ عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى عصرنا هذا، لذلك نجد في القرآن 

النصوص التي ورد فيها األمر العام الصريح لجمهور المسلمين بالزواج والحث والسنة كثيرا من 
  6".عليه، واعتبار اإلعراض عنه خروجا عن سنة اإلسالم ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

وما أحرى . ما أجمل المسلم وما أبهج حياته، حين يتمسك باإلسالم في تعاليمه وأحكامه، وآدابه"
ن نور القرآن الكريم نبراسا، ومن هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم سنة شبابنا أن يجعلوا لهم م

منهاجا، حتى ال يزيغوا وينحرفوا عن طريق الهداية واالستقامة، ويجاورا الناس في جاهليتهم 
لهذا فالمسلم . الجديدة، التي وقع كثير من الناس في جحيمها، فانقلبت حياتهم إلى شقاء وتعاسة

زواج نظرة مثالية سامية، هي بناء األسرة المسلمة الفاضلة، وعمران الدنيا الصادق ينظر إلى ال
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 .26، ص مكانة المرأة في القرآن والسنةمقتبس لدى محمد بلتاجي، . جمع أيم وهو من ال زوج له رجال آان أو امرأة 2
 .32آية سورة النور  3
 .والمقصود هنا القدرة عليه 9ص 1ج) القاموس المحيط(النكاح راجع  4
 – 1407الطبعة الثالثة ،  بيروت، –دار ابن آثير ، اليمامة   ،، الجامع الصحيح المختصرمحمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي 5

 .رض األنثيين حتى تذهب شهوة النكاح، والمقصود هنا هو التشبيه: ، وأصل الوجاء1950، الجزء الخامس، ص 1987
، مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسات مؤصلة مقارنة مستوعبة لحقيقة منزلة المرأة في اإلسالممحمد، بلتاجي،   6

 .26شارع إسماعيل سرى بالمنيرة  ص  26تبة الشباب الناشر مك
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بالذرية والبنين الصالحين، بما يكفل استمرار الحياة، فوق سطح هذا الكوكب األرضي، وهي الغاية 
التي أرادها اهللا عزوجل من خلق الذكر واألنثى، وجعل الميل في كل منهما نحو اآلخر، حتى يتم 

الزواج، بدافع الغريزة والشهوة الجنسية لهذا  - جلت عظمته - قد جعل اهللا. تمع اإلنسانيبنيان المج
الغرض، ولم يتركه لرغبة الناس، من شاء منهم تزوج، ومن شاء نفر من الزواج، وإنما ربطه 
بالغريزة والشهوة الجنسية، وجعله من الحاجات الضرورية، لتتم اإلرادة األزلية، ببقاء النوع 

إن الزواج في نظر اإلسالم، عبادة وقربة، ينال به المؤمن األجر والمثوبة إذا أخلص . نياإلنسا
النية، وصدق العزيمة، وقصد بالزواج أن يعف نفسه عن الحرام، ولم يكن الدافع البهيمي، هو 

وال نجد أعلى وأسمى، من هذا المعنى الذي يبينه لنا المصطفى . الغرض األساسي لهذا الزواج
وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول : ( عليه وسلم،  في توجيهه النبوي الكريم بقولهصلى اهللا

أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ : أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: اهللا
  .1)فكذلك إذا وضعها في حالل، كان له أجر: نعم، قال: قالوا

  
ة الجسدي، إلى مرتبة السمو والطهر، ويجعل من العادة عبادة، ومن إنه اإلسالم الذي يرقى بالمتع 

  2".الشهوة طريقا إلى نيل رضى اهللا عز وجل، بشرط واحد وهو النية الصالحة
  فالزواج في اإلسالم نظام الهي شرع لمصلحة المجتمع، وحفظ كيان األسرة وتنظيم الضرورة "

وغير الشرعي في العالقات الجنسية، وعلى الرغم الدافعة، وهو وحدة مناط التمييز بين الشرعي 
من الصفة التعاقدية للزواج إال أن أحكامه وآثاره تتحدد بمجرد انعقاده، وهي محددة سلفا بأحكام 

  3".إلهية ال تثبتها إرادة المجتمع، وال تستبعدها رغبة الطرفين

ِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُ: (قال اهللا تعالى

 4))21(آليات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

                                                   
 
: والمراد بالبضع .167مؤسسة قرطبة، القاهرة، الجزء الخامس، ص ،  مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني،  1

 . المجامعة: النكاح، والمباضعة: والبضع بالضم: الجماع والمعاشرة، ألن عضو الرجل جزء منه فهو بضعة، قال في مختار الصحاح
هدية األفراح للعروسين الزواج اإلسالمي المبكر سعادة وحضانة، رسالة تبحث عن الزواج في اإلسالم وأحكامه،  محمد، علي الصابوني، 2
، دار السالم دابه، وحكمة تعدد الزوجات، وفريضة المهر، وحقوق الزوجين، واالبتهاج والفرح باألعراس وصور عن تكريم اإلسالم للمرأةوآ

- 20-19م، ص 1997 -هـ1418الغورية، الطبعة األولى لدار السالم، 161ب .ص-شارع الزهراء120للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 
22-23. 

لبنان، الطبعة األولى،  -،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الزواج والطالق في الفقه اإلسالميالدين امام محمد، آمال3
 .56م، ص 1996 -  -هـ1416

 ).21(سورة الروم آية  4
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; أزواجا -أيها الرجال- ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق ألجلكم من جنسكم 
إن في خلق اهللا ذلك آليات , ين المرأة وزوجها محبة وشفقةوجعل ب, لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن

  .ويتدبرون, دالة على قدرة اهللا ووحدانيته لقوم يتفكرون
لهذا لقد شرع اإلسالم الزواج وقيده بشروط كثيرة وربط القرآن بالحياة الزوجية أحكاما كثيرة " 

زواج : في الجاهلية مثل كالتوارث وثبوت النسب والنفقة والطالق والعدة وأبطل أنكحه عرفت
  1".الزواج السري -  الزواج المؤقت -  اللعان - الظهار - اإليالء - الشغار - المتعة

لذا يتبين لنا أن اهللا تعالى أحل الزواج لغاية تحمينا وتحمي المجتمع من الفساد وهو ارتباط الرجل 
تبين لنا حكمتها من آيات وأحاديث شريفة . بالمرأة شرعا وفق أحكام وشروط وضعها الشرع

  .والحكمة من مشروعيتها
أما تقاليد الزواج واالحتفال به في بالد العرب والمسلمين، فتختلف باالختالف العصور البيئات، " 

فكانت حفالت الزواج والدخول والزفاف وإعداد المتاع يبالغ فيها في بعض األزمنة واألمكنة، 
و يشتد غناؤهم وتعلو أصواتهم ويرقصون وتزغرد ويغلب على المحتفلين فيها حب الظهور الفخر، 

النساء ويضربون بالدفوف، فمثال من عادات اللبنانيين القديمة أنهم يرمون العروسين باألرز 
من التطورات التي طرأت على تلك التقاليد المتبعة في االحتفال بالزواج، السير . والدراهم

ثم يقفلون راجعين إلى دار . يها أنحاء المدينةبالسيارات فيجوب أهل العروسين وبعض المدعوين ف
الزوج، وهم يهزجون ويهتفون مرددين كلمات يتمنون بها السعادة والهناء والتوفيق للعروسين، ومن 

كما يحدث قبل ليلة الزفاف ببضعة أيام يجتمع . المالحظ أن هذه العادة منتشرة عند الطبقات الشعبية
فتيات في دار العريس، يفرحون ويمرحون وينشدون مختلف كل مساء عدد كبير من الفتيان وال

األهازيج واألغاني، منها ما يعرف باسم الجوفية، وهو لحن من الغناء الحماسي، ينشده صف من 
ومنها الهولية وهي أن يتشابك الرجال األيدي في حلقة  .الرجل، ثم يردده بعده صف آخر يقابلهم
  2."دون بعض األغاني ذات األلحان الجمليةواسعة ويدورون بخطى موزونة، وهم يرد

وما يلزمها حسب " قراءة الفاتحة" وعادات الزواج المتبعة عند المسلمين في الغالب هي الخطبة 
وما يلزمه ثم حفلة الزواج " الكتاب كتب" ر الذي رافقها، ثم المصافحة العادات والتقاليد مع التطو

                                                   
 
  .54لبنان، ص  - ، بيروت1999، إفريقيا الشرق، اإلسالم والمرأةخديجة، الصبار،  1
 .88، 74،75م، ص 1979 -هـ1399لبنان،  - ، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، بيروتالزواجعمر، رضا آحالة،  2
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 الثالث منما يسبق حفلة الزواج من ليالي الفرح و. وما يصاحبها من عادات الطعام والشراب
  .الرجال  ما يطلق عليه بالسامر صة ما يسمى بالبدعة التي يقوم بهاوخاأغاني النساء واألهازيج 

  

  :الزواج عند اليهود 3.3.2

  

وتجد هذه النظرة للمرأة اليهودية أساسها ":مركز المرأة والنظرة إلى للزواج في الشريعة اليهودية
بعض النصوص الدينية، وبعض أقوال لحاخامات بني إسرائيل كما تجد مظاهرها في نواحي في 

فصلوات بني إسرائيل تتضمن وجوب حمد الرجل منهم وشكره هللا في كل يوم على ثالث  :متعددة
كما تنظر الشريعة اليهودية للمرأة . أن خلقه إسرائيليا، ولم يخلقه امرأة ولم يجعله فظا غليظا: نعم
   1."تبارها متاعا لبعلها، أي لسيدهاباع

صحيح أن المرأة متى صارت أما كانت تكتسب قدرا من االحترام بالنظر إلى ما أمر به موسى "
ومع ذلك فأنه مع الزمن أصبح للوالدة . عليه السالم في وصاياه العشر من إكرام األم أسوة باألب

  2".وبات فخرها لمجرد كونها أم األوالد”مقاما ثانويا 
أن من تلد من نساء : وفي هذا يقول جوفيه. بل نظر اليهود للمرأة باعتبارها غير طاهرة بفطرتها"

بنى إسرائيل ذكرا تبقى سبعة أيام غير طاهرة، ثم تبقى الستكمال طهرتها ثالثة وثالثين يوما، 
كما أن . دةأما إذا ولدت أنثى فيلزمها ضعف هذه الم. ويحظر عليها دخول المعبد مدة أربعين يوما

لهم في تفسير خلق حواء مع ضلع آدم اتجاها ينبئ عن ضآلة مرتبة المرأة عندهم، فيقولون  أن 
المولى لم يشأ أن يخلق المرأة من رأس آدم حتى ال ترفع  رأسها بفخر، وال من عينيه حتى ال 

حتى ال تكون تكون كثيرة الفضول، وال من أذنيه حتى ال تسترق السمع على االبواب، وال من فمه 
كثيرة الثرثرة، وال من قلبه حتى ال تكون شديدة الغيورة، وال من يديه حتى ال تكون شديدة 
االسراف وال من قدميه حتى ال تعتاد الخروج من بيتها، فخلقها من جزء خفي من جسمه ليجعل 

  3. "منها مخلوقا وضيعا

                                                   
 
، مقتبس لدى محمد 153ص1966،الجماعات البدائية، بنو إسرائيل،1، الكتاب نظام االسرة بين االقتصاد والدينثروت انيس االسيوطي،  1

 .سرحان
  .الخ...، مقتبس لدى محمد شكري، نظام الزواج في الشرائع اليهودية 49ص  1921،يخ والشرائعالمرأة في التارمحمد جميل بهيم،  2
  .59ص 1979، دار الفكر العربي،نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيةمحمد شكري سرور،  3
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نى زوجها كما أن المشرع قدمها قوتا المرأة في الشريعة التلمودية ليس لها أن تبدي شكوى إذا ز"
لزوجها على حد قول أحد الحاخامات، فمثال اليهودي ال يخطئ مهما فعل مع زوجته كما أنها في 
الهيئة االجتماعية مخلوقا ال منزلة له، فتحرم من الميراث بوجود الذكر، وال تقبل في الوظائف 

سمها بنتا أو زوجة، إال إذا أيده األب أو الزوج الدينية وال تسمع لها شهادة وال يعتد بنذرها وال بق
حاصل القول أن الشريعة اليهودية قد حطت من قدر المرأة وان كان يخفف من ذلك  .بسكوته
  1".كبحت جماح الرجل نوعا بما قررته من األحكام والوصايا بشأنها“أنها

دينيا، بل أنه أول المطالب التي وجهها  أما عن الزواج نفسه فإن الشريعة اليهودية ترى فيه واجبا"
وأن ((أن الذي ال يتزوج إنما يعيش بال بهجة، بال بركة بال مال(فقد جاء في التلمود . اهللا لإلنسان

العازب ليس رجال بمعنى الكلمة، ألن اهللا يقول أنه خلقهم ذكرا وأنثى وباركهم وسماهم باسم 
. بن شمعون أن الزواج فرض على كل إسرائيلياعة من مجمو 16\كذلك جاء في المادة . )اإلنسان

زوج أوالدك ولو كانت ( وتوصي الشريعة اليهودية بالزواج في سن مبكرة، فقد ورد في المشنة
كما تنظر اليه كذلك نظرة مثالية، إذ يوصف عادة في التلمود باللفظ ). يديك ال تزال على رقبتهم

الزوج يخرج زوجته للدنيا كما لو كان (إال ألن وما ذلك ). تطهير(بمعنى )  كيدوشين(العبري
ويعتقد اليهود أن الزواج يتقرر في السماء من قبل ميالد الشخص فقد ورد في ). يهديها للمعبد
وقد تركت هذه ). قبل ميالد الطفل بأربعين يوما يعلن في السماء أنه سيتزوج بنت فالن(المشنة أنه 

المجموعة اليهودية تعتبر أن (لي الحديث فيقول البعض أن النظرة للزواج صدى في الفقه اإلسرائي
من يمتنع عن الزواج إنما يأثم بإراقة الدم، واالنتقاص من صورة الرب، وإرغام الحضرة اإللهية 

  ). على االبتعاد عن إسرائيل
  

تستطيع السلطات إكراه الشخص على الزواج، ألن الذي يعيش دون زواج (، لذلك فإنه طبقا للتلمود
  2)"حتى سن العشرين يكون ملعونا من الرب

وباركهم اهللا : "، وتشجع العقيدة اليهودية اليهود على الزواج واإلنجاب»نيسوئين«الزواج بالعبرية "
ولعل حركة األسينيين التي يقال إن ). 1/28تكوين ( “وقال لهم أثمروا وأكثروا وامألوا األرض
ومع هذا، فإن ثمة نظرية تذهب إلى أنهم لم . يثبت القاعدة أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناء

                                                   
 
  .52، ص في الشرائع اليهودية والمسيحيةنظام الزواج  ، مقتبس لدى محمد سرور،1921،، المرأة في التاريخ والشرائعمحمد جميل بهيم 1
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يكونوا جماعة مترهبنة، وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إال بين أعضاء الجماعة 
والزواج كصورة مجازية مهمة في العهد القديم، كما أن القبااله اللوريانية جعلتها صورة . وحسب

له من الشعب، وكل األوامر والنواهي تهدف إلى إنجاز هذا الزواج مجازية مركزية، إذ يتزوج اإل
وهو طلب يد » خينوشيد«األولى : وفي الماضي، كان الزواج يتم في ثالث خطوات" 1."سالمقد

، وهي تشبه عقد القران عند المسلمين، »قيدوشين«أو » قيدوشيم«أو » إيروسين«الفتاة، والثانية 
دية زوجة شرعية لمن تقدم إليها، وال يمكنها الزواج من آخر إال إذا وبموجبها تصبح المرأة اليهو

وعلى الزوج إما أن يدفع نقوداً، . ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام شهود. مات زوجها أو طلقها
، أو يجامع زوجته دون أن يدفع لها »كتوباه«، أو يوقع شهادة الزواج »ماهار«أي “مهار«بالعبرية 

والطريقة األخيرة أقلها حدوثاً، كما أن بعض الحاخامات رفض هذا (د زواج مهراً أو يكتب عق
 .)اإلجراء

، وهـذا يقابل الزفاف عند )نسـوئين(أما الخطـوة الثالثـة في الزواج، فهي تحقيق الزواج نفسه "
  2").بالعامية المصرية “الدخلة«أو (العرب 

  
شر ال بد منه، قالها األولون في معرض الزواج "وفي هذا السياق استعين بلوتسك هارفي ان  

تفسير مضامين الزواج، وهناك حد فاصل بين الزواج والشرور األخرى، فالزواج يجب إشهاره، 
: وتأتي عادات اليهود في إشهار الزواج على مرحلتين. بينما الشرور األخرى تستدعي كتمانها

، وهذا ما )كوبا(في ليلة الزفاف يكسر ، و)طبقا(وفي ليلة الخطبة يكسر العريس . الخطبة، والزفاف
  .يميز الخطبة عن الزفاف

  .في ليلة الخطبة) طبقا(لماذا يكسر العريس  •
 .الزفاف) كوشة(لماذا تطوف العروس سبع أو ثالث مرات حول  •

 .في ليلة الزفاف) كوبا(لما يكسر العريس  •

 .ما هي قواعد الطهارة الجنسية في الديانة اليهودية •

  ليلة الخطبةفي ) طبق(كسر 

Breaking Plate at the Engagement  

                                                   
 
  .252، 251،ص 1999، دار الشروق،القاهرة،الطبعة األولى، موسوعة اليهودية والصهيونية عبد الوهاب المسيري، 1
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  في ليلة الخطبة؟ ) طبقا(يكسر العريس  لم
 Conditionsمراسم الخطبة اليهودية الرسمية تستوجب التوقيع على شروط 

   Penaltiesلتحديد االلتزامات والواجبات والمسئوليات المختلفة، وبالتالي التوقيع على جزاءات 
في ليلة الخطبة تعبيراً الفرحة، ) طبقا(واجبة الدفع عند فك الخطبة، وفي العادة يكسر العريس 

  .وهناك سببان تقليديان لكسر الطبق
تمييز ليلة الخطبة عن ليلة الزفاف التي يكسر : إبعاد األشباح واألرواح الشريرة، والثاني: األول

  1".كوبا(العريس فيها 
  
  .  Seven Times around the Groom بع مرات في ليلة الزفافالطواف حول العريس س”

  الزفاف؟) كوشة (لماذا تطوف العروس سبع أو ثالث مرات حول 
سبع مرات عادة توراتية قديمة فيها   Wedding Canopyالزفاف ) كوشة(طواف العروس حول 

فقط، وهناك حنين إلى الماضي، وفي بعض األوساط االجتماعية تطوف العروس ثالث مرات 
  :أسباب بالطبع

  .وردت سبع مرات في التوراة) وعندما يتخذ الرجل زوجة له (عبارة  •
 .Hoseaوردت ثالث مرات في سفر هوسيه ) أنا أطلب يدك (وعبارة  •

 .األنبياء الثالث، إبراهيم واسحق و يعقوب، أقاموا الصالة ثالث مرات في اليوم •

 Priests Levites and)الكهنة والالويون والعامة : بنو إسرائيل ثالث طبقات •

Israelites)  
 .يعقوب حزن على راكيل سبع سنوات •

 ). (Jerichoيوشع مشى بجيوشه سبع مرات حول أريحا   •

  Breaking Glass at the Wedding في ليلة الزفاف) كوب(كسر 

  ؟في ليلة الزفاف) كوبا(لماذا يكسر العريس 
الفرحة في ليلة الزفاف عامة، والمفاجآت مثيرة، وأشد المفآجات إثارة لالهتمام قيام العريس بكسر 

واآلخر خرافي   Talmudicوهناك تفسيرات لهذا التصرف، أحدهما تلمودي . تحت قدميه) كوبا(
Superstitions.  رابينا (التفسير التلمودي يقول أن (Rabina   في ليلة زفاف ابنه كسر)ًكوبا  (

                                                   
 
  .24م، ص 1994 -هـ 1416، دار سلمى للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عادات وتقاليد اليهودهارفى،  لوتسك، ترجمة، مصطفى، الرز،  1
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 Templeحينما سئل عن السبب، أجاب بأنه ال ينبغي على اليهودي أن ينسى الهيكل . تحت قدميه
يرهب الشيطان والعفاريت ) كوب(والتفسير الخرافي يقول أن كسر . حتى في أشد المناسبات سعادة

  1"ويبعدها عن مكان الزفاف
  

 The Concept of Family Purity عند األسرة اليهودية مفهوم الطهارة الجسدية 3.3.3

  
  ما هي قواعد الطهارة الجسدية في الديانة اليهودية؟

ال تتضمن إشارة صريحة إلى معنى الجنس، فالعبارات المتصلة  Judaism الديانة اليهودية 
). الطهارة عند األسرة(بالجنس، كالمفاهيم والعالقات واألنشطة الجنسية، تندرج كلها تحت موضوع 

ومع أن اليهودية تعترف باألنشطة الجسدية عند اإلنسان، وتتخذ موقفا سلبيا إزاء كل من الزاهدين 
Ascetics الملذات  والمنغمسين فيSybarites  فهي تسعى أيضا إلى تطهير الجسد من ،

  :الخطيئة وجعل الجنس شرعيا ضمن إطار المنظور الديني والروحي، وهناك ثالث قواعد للطهارة
  .تحريم إقامة عالقات جسدية بين األزواج في فترة الطمث •
 .االستحمام في اليوم السابع من الطمث بغمر الجسم كله في الماء •

  . 2"استخدام العالقات الجسدية كسالح عند حدوث خالفات زوجيةتحريم  •
ومن خالل قرأتي لموسوعة اليهودية والصهيونية لعبد الوهاب المسيري الجزء الخامس باب  
الزواج علمت أن طريقة الزفاف لدى اليهود تختلف من بلد الى آخر كل حسب طريقته فمثال يهود 
كوشين يختلفون عن يهود الواليات المتحدة في الطريقة فيهود الجبال يمارسون عادة خطف 

ن يهود اليديشية الذين يشكلون الغالبية العظمى في بالد الغرب يبدأ االحتفال بينهم العروس ولك
بحضور عشرة اشخاص على االقل من بينهم حاخام ويقف العريس والعروس تحت كوشة تسمى 

، ثم يضع العريس خاتما )براخوت(ويقرأ الحاخام بعض األدعية طالبا البركة ) المحفة) (هوبا(
ثم تقرأ بعض األدعية ) كتوباه(أحجار في يد العروس، وتقرأ شهادة الزو اج ذهبيا غير مزين ب

واالبتهاالت مرة أخرى، والزواج هو عقد ذو طابع اخالقي ال يتم إال بموافقة األنثى، كما ال يحل 
اما ) شخص غير شرعي(لليهود الزواج من المحارم، كما اليباح ليهودي أن يتزوج من مامزير 

                                                   
 
  .25هارفى، لوتسك، المرجع  السابق، ص  1
 .26هارفى، لوتسك، المرجع السابق، ص  2
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واجه من مطلقة وال تستطيع األرملة أن تتزوج إال بعد مرور تسعين يوما على الكاهن فيمتنع ز
موت زوجها، واذا كان شقيق زوجها على قيد الحياة وليس لها اطفال، فإن اليهودية توجب عليه 
الزواج منها، واذا اختفى الزوج ولم يعرف مصيره تصبح المرأة عجوناه أي ال يحق لها الزواج إال 

شرعية وال تحرم اليهودية الطالق ولكن ال يمكن للمطلقة أن تتزوج إال بعد الحصول بقرار محكمة 
  . 1"على شهادة الجيط التي تصدر من المحكمة الحاخامية

  
تختلف عادات الزواج حسب المذهب اليهودي أرثوذكسيا أو إصالحيا، لكن عموما هناك عادات "

من العادات التي تأتي في المقدمة، حيث يبدأ بتسجيل عقد بين العروسين وعائلتيهما، : مشتركة
بما فيها  [ثم يقرأ خالل مراسم الزواج ) الكيتوبا؛ ومعناه الخطوبة أو الكتابة(ويسمى هذا العقد  

... ؛ ثم يأتي العريس ووالد العروس يوم السبت السابق للزفاف لتالوة التوراة؛ ومن العادة ]الزفاف
وتسمى ) مظلة(يوم الزفاف؛ تتم مراسم الزواج تحت خيمة ) الرجل والمرأة(أن يصوم العروسان 

حاخام؛ ثم يضع خاتما البركة األولى من ال) روسالع(الهوبا، وتتلى فيها التبريكات، وينال الرجل 
أصبحت اآلن بحسب شريعة موسى وبني إسرائيل حالال لي؛ وتنهال : في إصبع عروسه ويقول لها

لذلك يقوم العريس بكسر كأس ) الماسون(التبريكات بالهناء، وال ينسون أن يدعوا لبناء بيت المقدس 
ات عند بعض فرقهم بوليمة زجاجي، يذكرهم بتدمير الهيكل المزعوم وبيت المقدس؛ وتنتهي التبريك

  . 2"عرس
  

  أوجه التشابه واالختالف 3.4

  
  : التشابه 3.4.1

 
هناك تشابه في طريقة تسجيل عقد الزواج ويقصد بها كتب الكتاب وما يرافقـه مـن احتفـال     •

بالعروسين وتجمع االهل واالصدقاء والمعارف لتهنئة العروسـين، لـدى الـديانتين اليهوديـة     
  .واإلسالمية

                                                   
 
 .152- 150. ، ص1999، دار الشروق،القاهرة،الطبعة األولى،والصهيونيموسوعة اليهودية ، "الزواج"عبد الوهاب المسيري، باب  1
التاريخ، العقيدة، الكتب المقدسة، الشريعة، الطوائف، المنظمات، االقتصاد، " الموسوعة المصورة...،  اليهودطارق، محمد السويدان 2

م صفر 2009) شباط(الكويت، الطبعة األولى فبراير - التوزيع،  شرآة اإلبداع الفكري للنشر و)التعليم، الجيش، األحزاب، الشخصيات، النفوذ
  .144ص . هـ1430



38 
 

وهناك ايضا تشابه عن الزواج نفسه فإن الشريعة اليهودية ترى فيه واجبا دينيا، بـل أنـه أول    •
أن الذي ال يتزوج إنمـا  [لإلنسان فقد جاء في التلمود  سبحانه وتعالى  هللاالمطالب التي وجهها 

نـه  أن العازب ليس رجال بمعنى الكلمة، ألن اهللا يقـول أ [ ]يعيش بال بهجة، بال بركة بال مال
من مجموعة بـن   16\كذلك جاء في المادة  ]خلقهم  ذكرا وأنثى وباركهم وسماهم باسم اإلنسان

وتوصي الشريعة اليهودية بـالزواج فـي سـن    . شمعون أن الزواج فرض على كل إسرائيلي
  .الزواج في اإلسالم نظام الهي شرع لمصلحة المجتمع، وحفظ كيان األسرة .مبكرة

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بيـنكُم  : (تعالىسبحانه و قال اهللا تعالى •

  1).)21(مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

; أزواجا - أيها الرجال- ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق ألجلكم من جنسكم  •
إن في خلق اهللا ذلك , وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة, لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن

  .ويتدبرون, آليات دالة على قدرة اهللا ووحدانيته لقوم يتفكرون

  .، هناك تشابه واضح في  االشهار في الزواج لدى الديانتين اليهودية واإلسالميةوأخيرا •
  

  :االختالف أوجه  3.4.2
 
وفي ليلة الخطبة يكسر . طبة، والزفافالخ: طريقة الزواج عند اليهودية، تتم على مرحلتين •

أما في . ، وهذا ما يميز الخطبة عن الزفاف)كوبا(، وفي ليلة الزفاف يكسر )طبقا(العريس 
عند المسلمين عادات الزواج المتبعة كما ذكرناه اعاله، (الديانة اإلسالمية فال تتم بهذه الطريقة 

وما يلزمها حسب العادات والتقاليد مع التطور الذي " قراءة الفاتحة"في الغالب هي الخطبة 
وما يلزمه ثم حفلة الزواج وما يصاحبها من عادات الطعام " كتب الكتاب"رافقها، ثم المصافحة 

ازيج وخاصة والشراب وما يسبق حفلة الزواج من ليالي الفرح الثالث  من أغاني النساء واأله
  .")ما يطلق عليه بالسامر"ما يسمى بالبدعة التي تقومه بها الرجال 

  .لديانة اإلسالمية فال صوم للعروسينأما في ا. في اليهودية يصوم العروسين يوم الزفاف •
وتسمى الهوبا، وتتلى فيها التبريكات، وينال ) مظلة(وفي طريقة مراسم الزواج تتم تحت خيمة  •

  .أما في الديانة اإلسالم فال توجد هذه الخطوات. لبركة األولى من الحاخاما) العريس(الرجل 
                                                   

 
 ).21(سورة الروم آية  1
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  العالقات الزوجية والوصايا في اإلسالم واليهود في اختيار الزوجة 3.5
  

  :العالقات الزوجية والوصايا في اإلسالم 3.5.1

    
هي تشكل جوهر الصلة بينهما تخالف عالقات البيع والشراء وغيرهما من عالقات المعاملة " 

المالية، بل تتميز أيضا عن بقية العالقات الشخصية غير الزوجية بين األصدقاء واألقارب، 
والمخالفة والتميز صادران عن طبيعة خاصة في العالقة الزوجية حيث ال  يخضع كثير من 

ى التقنين القضائي كعالج أفضل لقضاياها، ألن هناك أمورا في هذه العالقة ال يمكن اعتباراتها إل
على هذا  ]يريد مؤلف الكتاب إن يرتبه[والذي . رصدها في صورة منضبطة ظاهرة لغير الزوجين

لن يكون  ]بما فيها الطالق وما يؤدي إليها[هو أن العالج األفضل لكل مشكالت العالقات الزوجية 
شيء ما كما سيكون نتيجة لتربية المسلمين رجالهم ونسائهم على قيم اإلسالم حيث ترسخ في نتيجة ل

ما له من حقوق وما عليه من واجبات بحسب ما  –رجال أو امرأة  –أعماق كل منهم من الصغر 
شرع اهللا وأوجب، فإذا ما استقر ذلك في نفس الرجل فسوف يعطي زوجه حقوقها كما شرع اهللا، 

ه هي حقوقه ولن تتطلع إلى ما ليس من حقها كما لن يتجه هو إلى شيء من ظلمها أو وسوف تعطي
  1".سوء استخدام ما أعطاه اهللا له من حقوق في إيقاع الطالق

أما الخصال المطيبة للعيش، التي ال بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد، "أما من ناحية الوصايا 
، وخفة المهر، والوالدة، والبكارة، والنسب، وأن ن، الخلق، والحسالدين: وتتوفر مقاصده فهي ثمانية

أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو األصل، به ينبغي أن يقع االختيار، فإنها . ال تكون قرابة قريبة
. أزرت بزوجها، وسودت بين الناس وجهه -إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها 

ون حسنة الخلق وذلك أصل مهم في طلب الفراغة، واالستعانة على وهي وأن تك: والصفة الثانية
الدين، فإنها إذا كانت سليطة، بذية اللسان، سيئة الخلق، كافرة للنعم، كان الضرر منها أكثر من 

ال أنانية وال منانة وال حنانة وال تنكحوا حداقة ": النفع، لهذا قال العرب ال تنكحوا من النساء ستة
  . 2"شداقة وال براقة وال

                                                   
 
، الناشر مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسات مؤصلة مقارنة مستوعبة لحقيقة منزلة المرأة في اإلسالممحمد، بلتاجي،  1

 .184-183منيرة، ص شارع إسماعيل سرى بال 26مكتبة الشباب 
فهي   :المنانةأما .فهي التي تكثر األنين والتشكي، وتعصب رأسها آل ساعة، فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة ال خير فيه: األنانةأما  2

هذا أيضا مما يجب فهي التي تحن إلى زوج آخر، أو ولدها من زوج آخر، و: الحنانةوأما . فعلت ألجلك آذا وآذا: التي تمن على زوجها، فتقول
: فهي التي تحتمل معنيين، أحدهما: البراقةوأما . فهي التي ترمي إلى آل شيء بحدقتها، فتشتهيه، وتكلف زوجها بشرائه: الحداقةوأما . اجتنابه

آل إال وحدها، أن تغضب على الطعام، فال تأ: والثاني. أن تكون طول النهار في تصقيل وجهها وتزينه، ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع
فهي المتشدقة  :الشداقةوأما . برقت المرأة، وبرق الصبي  الطعام إذا غضب عنده: وهذه لغة يمانية، يقولون. وتستقل نصيبها من آل شيء

ضكم إلي وان أبغ’:رواه الترمذي وحسنه من حديث جابر. إن اهللا تعالى يبغض الثرثارين المتشدقين( الكثيرة الكالم، ومنه قوله عليه السالم
إن اهللا يبغض البليع ’ :وألبي داود والترمذي وحسنه من حديث عبد اهللا بن عمرو’ وأبعدآم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون

 . ’من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها
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خير النساء ‘: فهي أن تكون خفيفة المهر لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: الصفة الثالثة اأم
  . ’1أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا

  2.) شعير من بمدين نسائه بعض(أولم النبي صلى اهللا عليه وسلم على 

  3".ابعة أن تكون المرأة ولودا ودودا أما الصفة الر
  

  :العالقات الزوجية والوصايا في اليهودية 3.5.2

  

اصطالح يشير إلى العالقات بين الرجل وزوجته، وكذلك واجبات وحقوق "هو  العالقات الزوجية"
وفقا لوجهة نظر التوراة يتزوج الرجل امرأة كي تنجب أبناء وتخليد ... كل طرف تجاه اآلخر 

قبائل، مثل الشعب العبري القديم، لم تكن في جماعة تعيش ضمن ). بين اليهود(ذكره في إسرائيل 
العالقات الزوجية قضية ثنائية بين الرجل والمرأة فقط، بل قضية العائلة كلها، قوة العائلة كانت 

ة، ألن متعلقة بعدد أبنائها، والعائلة التي كان عدد أبنائها كثيرا كان احترامها أيضا كبيرا داخل القبيل
  . ]اسلوا تكاثروا وامألوا األرض واحتلوهاتن:[األبناء يدافعون ويحتلون

هي صديقتك " بداية الزواج الخطبة فيها يشتري الرجل المرأة من أبيها وتتمته اتفاق بينه وبينها 
فالمرأة الفاضلة هي التي تدير شؤون البيت وزوجها في مجالس [ 24:2مالخي" وزوجة عهدك 

  4."31:31أمثال  ]الشيوخ ويمدحها 
يقول الرجل سأعمل واحترم وآتي بالغذاء وهي ثالث التزامات عظيمة األولى العمل في الكتوباه "

بأن يزودها باحتياجاتها بمستوى . لجلب المال والثانية احترام زوجته أكثر من جسده كما قال الرمبام
  .)יט הלכה ,טו פרק ,אישות הלכות, ם"הרמב( 5."احترامها

  
  
  

                                                   
 
وروى أبو ). من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها:(ئشة، وله من حديث عا)خيرهن أيسرهن صداقا"(البن حبان من حديث ابن عباس 1

  . وصححه) إن أعظم النساء برآة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا"(عمر التوقاني في آتاب معاشرة األهلين
م، الجزء 1991 - هـــ 1411، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ، سنن النسائي الكبرىأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،   2

 .، باب هل يولم على بعض نسائه افضل من سائر139الرابع، ص 
، تحقيق محمد، عثمان، مكتبة القرآن للطبع الزواج اإلسالمي السعيد وآداب اللقاء بين الزوجينمن روائع حجة اإلسالم أبي حامد، الغزالي،  3

 .69- 68-67-66والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 
  .132، ،ص الموسوعة العبرية "الزواج"قر، ترجمة باب احمد، االش 4
   199' עמ 1989, מ "הדפסה גרפיקה אומנים בע ،במשפחה ובחברה,האשה היהודיה בחינוך,הפנינה–זאב פאלק ' פרופ 5
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ليفي يقول أن هناك عشرة امور يلتزم فيها الرجل للمرأة في كتاب رجل وامرأة وعائلة ليهودا "
تشمل المعيشة المالبس العالقة الجنسية والعقد ومصروفاتها الطبية ومصروفات الجنازة والدفن، 
وهذه التزامات من قبل الرجل جاءت لتوفر األمان للمرأة في حين تكون التزاماتها من باب النية 

منحها التوراة الحق بالموافقة على العالقة الجنسية فال يمكنه في حين ت. الحسنة ومن أجلها هي
مواقعتها غصباً وفي السنة األولى للزواج تذكر الهاالخاه أال يخرج من تزوج حديثا للحرب ويتفرغ 

  1".لبيته سنة كاملة ويسعد زوجته التي أخذها
فقد ورد في . إعالة المرأةوتوصي الشريعة اليهودية الرجل بعدم االقدام على الزواج حتى يستطيع "

التوراة قد رسمت الطريق الصحيح الذي ينبغي على الرجل إتباعه، فعليه في المحل (المشنة أن 
كما أنها تدين بشدة اختيار المرأة ). األول أن يبني بيته بعد ذلك يزرع الكرمة، ثم بعد ذلك يتزوج

جل ثروتها سوف يكون له منها أوالد أن من يتزوج امرأة من أ(لما لها، فقد جاء في نفس المصدر 
كما يوصي التلمود بالتدقيق في اختيار المرأة وعدم اإلقدام على زواجها إال ). يسببون له الفضيحة

كذلك ضرورة التناسب بين ). خشية أن يكتشف فيها بعد ذلك شيئا ذميما ويطردها(بعد رؤيتها 
  .النسلالرجل والمرأة في السن والحجم، وذلك حرصا على تحسن 

وأخيرا توصي الشريعة اليهودية الرجل بأال يختار امرأة من نفس مستواه االجتماعي، وإنما األفضل 
أن ينزل درجة عند اختيار امرأته ألنه إذا تزوج ممن هي أعلى منه مرتبة، عرض نفسه لالحتقار 

  "2.من جانبها وجانب أقاربها
  

  .أوجه التشابه واالختالف 3.6

  
  : بهاوجه التشا 3.6.1

 
فيما يخص العالقات الزوجية والوصايا في اإلسالم واليهود أنها تختلـف عـن جميـع     •

 األزواج واضـحة لكـال  ها عالقة متميزة بـين  أنواع العالقات األخرى على اعتبار أن
 . من حقوق وواجبات) الزوج والزوجة(الطرفين 

                                                   
 
  .134-135' עמ,  2001הוצאת ספריית בית ברל , שחרור מול חירות,מודרנה מול מסורת –איש אשה ומשפחה , יהודה לוי  1
  .64انظر عبد الوهاب المسيري ص  2
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العذرية كذلك التوافق ا يخص االخالق في اختيار الزوجة كذلك التشابه واضح جدا فيم •
 .في قلة المهور

الحقوق والوجبات لكال الطرفين وذلك من خالل توضيح دور كل من الرجل والمـرأة   •
 .سواء في الدين اإلسالمي أو الدين اليهودي

. على األمور التي تخص العائلـة ) رب العائلة(وجود تشابه أيضا في قبول سلطة األب  •
الزوج في الديانتين برعايـة واعالـة الزوجـة     وهناك تشابه آخر  بضرورة مسؤولية

 .واألوالد

 .هناك تشابه فيما يسمى القدرة االقتصادية والنفسية في موضوع الزواج •

ويوجد تشابه واضح في إعطاء الفرصة للرجل للنظر للمرأة حتى ال يكون فيها عيبا أو  •
 .خالف ذلك

  

 : أوجه االختالف 3.6.2

أن ال تكون من نفـس   ر المرأة في الديانة اليهودية تبين هناك اختالف واضح في اختيا •
مستواه االجتماعي بعكس الدين اإلسالمي الذي يؤكد على الخلق والدين فـي الجانـب   

 .األساسي

في الديانة اليهودية تكون سلطة الوالد في فرض الزوج على ابنته واضحة جدا بعكـس   •
الزوج من قبل الزوجة من خالل  الدين اإلسالمي والذي أتاح الفرصة الكافية في اختيار

 .القبول أو الرفض بحيث ال يكون هناك سلطة لولي األمر في هذا المجال

هناك خالف آخر أن الدين اليهودي يؤكد أن من  يتزوج امرأة من أجل ثروتها سـوف   •
  .يكون له منها أوالد يسببون له الفضيحة بعكس الدين اإلسالمي الذي ال ينص على ذلك
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  :الثالثخالصة الفصل 
  

يتعامل كل دين في اإلسالم واليهودية مع المرأة من منطلق عقائدي اساسي ويرتكز عليـه   •
 وابنـة  من حيث احترامها ومكانتها العالية مع األخذ باالعتبار كونها زوجة وأمـا وأختـا   

ية، فمنحت لها مكانة واضحة مع مميزات خاصة في مجال الملكية والتوريث والحياة الزوج
وتم وضع قوانين عامة وخاصة تتعامل مع هذه المكانة من حيث حقوقها وواجباتها في كال 

  .المجتمعين اإلسالمي واليهودي
اعتبر الدين اإلسالمي والدين اليهودي الزواج مؤسسة ذات قيم عالية لها قوانينها من البداية  •

وإنهاء العقد سواء بالوفـاة   حتى النهاية من حيث الخطبة والكتاب والزواج والحياة الزوجية
  .وقد وضع كالهما شروطا تضمن األمان واالستمرارية للعائلة وخاصة للزوجة. أو الطالق

إن القوانين في الشرع اإلسالمي واليهودي تفسر بشكل كامل العالقة الزوجية مـن حيـث    •
ى الرجـل  العمل والبيت والمؤونه عل اشتراطاختيار الزوجة وأهليتها ومستواها إضافة إلى 

في حين يكون للمرأة دور واضح في الحفاظ على األسرة واستمراريتها خاصة في االنجاب 
  . والتربية والمحافظة على اسم زوجها بكل احترام
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   :الرابعالفصل 

____________________________________________________  

  .األحكام الشرعية للزواج عند المسلمين األحكام الشرعية للزواج عند اليهود و

  

  :مقدمة 4.1
في المجتمع اليهودي التقليدي تعتبر العائلة الموسعة هي الوحدة التنظيمية األساسية في الهيكل 

، وما توقير الوالدين واإلخالص بين األخوة االجتماعي، وكانت روابط الدم أقوى من روابط الزواج
ويحرص . من أبناء العمومة إال بعض التعبير عن تماسك العائلةواالقتران بذوي القربى خاصة 

كانت العالقات بين المرأة والرجل، تخضع  .أبناء العائلة الواحدة على العيش متجاورين أو متقاربين
  . للنظم التي كانت سائدة في المجتمعات القريبة من المجتمع اليهودي

صالح الخاصة، وقد أعطى المجتمع األب الحق في وارتبط الزواج في الوسط اليهودي بالثروة والم
تزويج ابنته بمن يشاء، وإن كان في بعض األحيان، ينزل عن حقه ويطلب منها أن ترضى بهذا 

  .الزواج
وترى التقاليد اليهودية أن الزواج واجب ديني لكل قادر عليه، وأن من يحجم عن الزواج مع القدرة 

  .عليه ال يقل جرمه عن جرم القاتل
هذا نرى أن الفتاة تتزوج عادة في سن مبكرة وفقاً للتقاليد اليهودية، والعريس في الغالب أكبر من ل

وقد شجعت التقاليد اليهودية والشريعة ذوي العريس . العروس سناً، إال أن الفارق ال يكون كبير جداً
حيث عمر على تقدم مهر في شكل مال وأشياء ضرورية مما أسهم في زواج رجال في مقتبل ال

  .تكون قدرتهم على إعالة أنفسهم وجمع الثروة ما زالت محدودة
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يبدأ االحتفال بالزواج عادة بإعالن الخطبة، ثم يتقدم الرجل الراغب في الزواج بطلب رسمي إلى 
لقبه واسمه وعمله وتاريخ ميالده وقيمة المهر والمؤخر الذي يرغب في الحاخام موضحاً به 
  .كرتير الحاخام موعد ال يتجاوز خمسة عشر يوماً لتوقيع وثيقة الزواجتسجيله، ثم يحدد له س

  
  الخطبة عند اليهود والمسلمين 4.2

 
 :الخطبة عند اليهود 4.2.1

  
نظرة المذاهب اليهودية للخطبة(طبة في ضوء المصادر الدينية ماهية الخ(  

"الوقت الحاضر، فهيطبة مفهوما يختلف عما يقصد بهذا النظام في تعطى التوراة للخ  
ليست مجرد وعد غير الزم بإبرام الزواج في المستقبل، وإنما هي خطوة في سبيل االرتباط  •

أو بعبارة أخرى مرحلة من مراحل الزواج، لذلك عوملت الخطيبة بموجب التوراة : النهائي
 .األمورمعاملة الزوجة في كثير من 

الخاطب كان على خطيبته  وإذا توفيفالرابطة بين الخطيبين تحتاج في انفصالهما إلى طالق،   •
طبة كما تعامل الخطيبة لمجرد الخ ).وهي ثالثة أشهر.(أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها

معاملة الزوجة من حيث االحتباس الجنسي، وإال فإنها تعتبر زانية ويطبق عليها حد الزوجة 
  1).الرجم بالحجارة حتى الموت(وهي  الزانية،

هذه النظرة للخطبة وتعامل معاملة الزوجة  ونصوص التلمود في مجملها توحي هي األخرى بمثل
على –غير أنه قد وردت بالتلمود بعض النصوص تقرب الخطبة  .في كل المسائل سابقة الذكر

من . غير الزم بإبرام الزواجمن مفهومها المعروف في الوقت الحاضر باعتبارها وعدا  - العكس
هذه النصوص مثال ما ورد في المشنة من أن المرأة المخطوبة إذا تزوجت بآخر حتى قبل فوات 

  .المدة المتفق على اتمام الزواج فيها من خطيبها اعتبر زواجها االخير صحيحا

                                                   
 
راجع سفر التثنية اصحاح . اللهم إال إذا آان الزنى قد حدث في الحقل في المدينة، فيفترض في الفتاه أنها صرخت لتنجو ولكن أحدا لم ينقذها  1

 .27- 23آية  22
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ره مرحلة طبة ال تتفق ومفهوم هذا النظام والغرض منه باعتباوبديهي أن نظرة التوراة للخ
األمر الذي يستوجب النظر للخطبة , ضرورية للتعارف واالختبار قبل االرتباط النهائي بالزواج

  1".المنفردة هبحسبانها اتفاقا غير ملزم ألي من طرفيه أن يتحلل منه أي وقت بإرادت
روا لذلك لم يكن غريبا أن يتلقف رجال الدين من اليهود تلك النصوص األخيرة من التلمود ليطو"

هذا المفهوم المتطور هو مذهب . مفهوم التوراة للخطبة بما يتفق وطبيعة هذا النظام والغرض منه
يمثلون االتجاه المحافظ الذي يتمسك بتعاليم  نلكن لما كان القراء و.الربانيين في الوقت الحاضر

أنه ال يحل  كل ما في األمر: التوراة فإن نظرتهم للخطبة تجعل من هذه األخيرة زواجا تقريبا
وهكذا ورد في . المخالطة الجنسية التي ترجأ لما بعد اتمام الزواج بإجراء طقوسه ومراسمه الدينية

شعار الخضر أن الخاطب عاقد شرعا، وأن محل الطالق هو الخطوبة والمتزوجة، وأنه إذا اتصلت 
الخاطبة ال ترث واذا كانت .المخطوبة بالغير اتصاال جسديا عدت زانية وطبق عليها حد الرجم
بل أن القرائين يصلون إلى حد  خطيبها المتوفى فليس ذلك اال ألن الزوجة اليهودية ال ترث زوجها،

اعتبار الخطبة ما نعا من الزواج في بعض الحاالت كل ذلك إذا انعقدت الخطبة مكتملة أركانها 
غير أن ما تقدم ال يمنع .ةبالخطبة الديني -لذلك-مستوفيه طقوسها ومراسيمها الدينية وهي ما تسمى

. أن يصير التواعد على الزواج بين الخطيبين في غير الشكل الديني وهو ما يسمى بالخطبة البسيطة
  2“.إذا كانت الخطبة على غير يد الشرع رفعت بالفسخ ال بالطالق”وقد ورد شعار الخضر أنه 

التعريف؛ تشترى المرأة بثالث طرق، نرى في كتاب المشناة ركن التلمود األول باب الخطبة هذا "
( وبالسند ). أنت مخطوبة لي بهذه النقود: يقول لها(تشترى بالنقود: وتشتري نفسها بطريقتين

بشهود يشهدون أنه خال (وبالنكاح). أنت خطيبتي، ويسلمها هذا السند بحضور شهود: مكتوب فيه
. يت شماى بالدينار، وبما يعادل الديناريقول ب: بالنقود). أنت زوجتي بهذا الجماع: بها، وقال لها

وتشتري . بالفلس، وبما يعادل الفلس، وكم هو الفلس؟ أنه ثمن االيسار االيطالي: ويقول بيت هليل
. والمتربصة الزواج بأخي زوجها المتوفى تشترى بالجماع. بالطالق، أو بوفاة الزوج: نفسها

  3".اة هذا األخوتشتري نفسها بخلع نعل أخي الزوج المتوفى، أو وف
                                                   

 
. ين الزام اآلخر بإبرام الزواج لمجرد أنه قد وعده بذلكوفي القانون الروماني لم تكن الخطبة ملزمة وبالتالي لم يكن بامكان أي من الخطيب 1

راجع في تفاصيل الخطة في  156ص 1924 1راجع فائز الخوري مقابلة بين الحقوق الرومانية والحقوق اإلسالمية والفرنسية واالنكليزية ح
  .كري سرورمقتبس لدى ش. 90- 87ص  احكام االسرة للمصريين غير المسلمينهذا القانون د سمير تناغو، 

، مقتبس لدى محمد شكري 1هامش  79ص  1963، الطبعة القانونية للخطبة وأساس التعويض في حال العدول عنهاتوفيق، حسن فرج،  2
  .سرحان

النوباني ، ترجمة إلى العربية نقال عن األصل بعبرية المشناه حمدي المشناة رآن التلمود األول النظام الثالث نظام النساءحمدي، النوباني،  3
 .285، ص 1987ترجمان المحاآم وأمين القضاة سابقا، القدس، 



47 
 

تتم الخطوبة بواسطة دفع :"ولهذا نجد بعض التعريفات للخطوبة في الموسوعة العبرية وهي اآلتي"
ها من أبيها على الرغم اهذا يعني أنه اشتر. المهر من الرجل الذي يريد أن يخطب االبنة إلى أبيها

أثناء الخطوبة ). 24:22تثنية (تعتبر متزوجة ومحرمة على الكل . من أنها لم تنتقل إلى سلطته بعد
لذلك كل من خطب امرأة ولم . تبقى األبنه في بيت والديها ويمنع خطيبها من ممارسة الجنس معها

وخوفا من تشتت أفكاره  ".يرهخوفا من أن يموت ويتزوجها غ”يتزوجها يعود من معارك الحروب، 
). 30:28هناك "(امرأة تخطب لرجل وآخر يضاجعها“:وفي اللعنة يقال). 7:20تثنية (في الحرب 

هناك ( “ويسعد زوجته التي تزوج“حتى وإن تزوجها فإنه ال يخرج إلى الحرب ويالزم بيته لمدة سنة
5:24.(  

عملية . ، عبارة عن عملية الشراء من قبل الرجل"قدوشين”الخطوبة أو كما يطلق عليها في التلمود 
في الجيل األول حرم األموريون . بالمال، وااللتزام الموثق والعالقة الجنسية: شراء في ثالث طرق

الخطوبة بالعالقة الجنسية خوفا من الفجور، رغم أن االلتزام الموثق ألغي من االستخدام في 
مبلغ ). مطه موشي"( نلخطوبة بالمال وليس في الطريقتين األخيرتيواعتاد بنو إسرائيل ا”الخطوبة 

الخطوبة ليس المبلغ الذي يساوي قيمة المرأة، ألنه ال يشتريها فعليا، إال أنه المبلغ الذي تقبل 
دينار بحسب بيت شماي وقرش بحسب بيت هليل، : ال يرتفع مبلغ الخطوبة، بل ينخفض. لتخطب

هليل وبيت شماي مدرستان فقهيتان، األولى متشددة والثانية  بيت(وذهبت كمذهب بيت هليل 
، لذا عادوا رغم أنهم شددوا على ضرورة الخطوبة بالمال، ويبدو أنه من الصعب هذا). مسهلة

  1".للخطوبة بمبلغ عيني
وفي . وفي أرض إسرائيل اعتاد الناس أن يخطبوا بمحبس، ومنها انتشرت العادة في سائر البلدان"

أنت مخطوبة لي بالمحبس “:كانوا يرددون الجملة اآلتية) بي شموئيل بن أبرهام بن أديرترا(فترة 
البعض يخطبون بشيء آخر، يعملون  ناكوه). وفقا للشريعة اليهودية(هذا بحكم موسى وإسرائيل 

عند ". اعتاد الناس أن يخطبوا بواسطة محبس“:قال) فقيه(باعل هطوريم . خطأ في النص المذكور

، وأضافوا وفقا لما "مهر ووثيقة وعالقة جنسية“:كانت تتم خطوبة المرأة بثالث طرق معا  ينالقرائ
الخطوبة كانت بحاجة لرضى الطرفين، لذا على الخطيبة .عهد وقسم) 8:16(ورد في سفر حزقيال 

والخطيب أن يكونا بالغين وأصحاب موقف، وأضاف الفقهاء أيضا لألبكم والبكماء والصغيرة التي 
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الخطوبة باطلة لخلل في الخطيب أو الخطيبة أو الشيء الذي تمت الخطوبة به .لها أب ليس
يجوز للطرفين أن يشترطا شروطا معينة في خطبتهما، وإذا تم ). الرمبام، إيشوت فصل ح (

هناك (كل شرط يجب وفقا ألحكام التنائيم . االلتزام فهي مخطوبة وإن لم يتم فيه غير مخطوبة
أهل اإلسكندرية كانوا يخطبون “.أيضا تحديد الوقت الذي فيه تبدأ فترة الخطوبةيمكن ). فصل و 

قال له هليل . نساءهم وأثناء الطقس يجيء آخرون ويخطفونها منهم، وطلب الفقهاء منهم الغناء
عندما تبدئين طقس : أحضروا وثيقة أمهم ووجد مكتوبا فيها !أتوني بوثيقة خطوبة أمكم : العجوز

ال تتم الخطوبة إال أمام شاهدين اثنين، ويقرءون ). أ: ببا متسيعا ث د“يغنون خاللها الخطوبة، ال
بحسب الرابي سعاديا يحاولون . بركة الخطوبة على الكأس، وال يمكن للكأس  أن يؤجل البركة

ركة إحضار نبته اآلس، ويقرؤون عليها بركة خالق الكون، إال  أن الرمبام  ال يذكر الهداس في ب
  1".الخطوبة، بل في بركة العرسان

عندا أصبح ) في فترة حكم الرومان (لكن عندما اشتد الوضع سوءا في يهودا إلى درجة اإلبادة 
يمارس الجنس قبل العريس، كن البغايا  يسلمن أنفسهن له، ثم يدعين ) وزيرا للحرب(إستروتيوس  

نس وهي في بيت والدها، كي تكون أنه هو الذي  مارس الجنس معهن، اتفق أن تتم ممارسة الج
على الرغم من انتهاء هذه الظروف إال أن العادة لم تلغى، ويذكر أن عروس . أمها مراقبة عليها

    2)".هـ: يروشلمي، كتوبوت أ(الرابي هوشعيا دخلت خيمة الزواج وهي حامل 
ة خطوب:"كما سنتحدث في هذا الباب عن خطوبة الصغيرة وما يترتب عليها من آثار

التي تجاوزت سن (والفتاة . سنة بعد 12الصغيرة هي التي لم تبلغ من العمر  ].القاصر[:الصغيرة
بيوم واحدا وإذا نبت شعرتان في األماكن المعدة إلنبات الشعر، وإن ال فإنها يجب أن تبلغ  12الـ 

ان تحت سلطة االثنت). سنة وستة أشهر بالتمام والكمال، من هنا يمكن اعتبارها بالغة 12سن الـ 
هذه القاعدة لصالح البنت، لكن عندما ارتأوا ، األب وهو يخطبهما لمن يريد ويأخذ المال لنفسه

، هذا عندما تكون )رأيها (مصلحة البنت برجل آخر غير الذي تريده لم يتم احترام هذه القاعدة 
ارا ألن الشتات يشتد اعتدنا أن تخطب بناتنا وهن صغ“:والذين أضافوا على التلمود قالوا . صغيرة

أجوبة (يفعل ذلك خوفا من تبقى بدون زواج، علينا يوم بعد، والذي بإمكانه إن يدفع مهر ابنته ل
وفقا للتعاليم المتبعة يمكن أن تتم الخطوبة بواسطة  ).الفقهاء، إصدار هركابي، عالمة ص ق هـ 
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أحد الفقهاء منع الخطوبة قبل أن يرى الشاب لفتاة، خوفا  ".فريضة أكثر من انتداب رسول”رسول 
، لذا بقيت العادة في بعض )أ : قدوشين م أ(من أن يكتشف فيها عيبا وتصبح مرفوضة عنده 

  ). تسيده لديرخ(المناطق أن يكشف الشاب عن وجه الفتاة قبل الخطوبة 
التي ال والد لها يمكنها أن تخطب  ابنة العشر سنوات. عندما تتم خطوبتها بعد موافقة أمها وأخوها

بنفسها، وعندما تكون أصغر، ابنة ست سنوات وأكثر، وليست فطينة كثيرا، ال تعتبر خطوبتها 
وان تبقى في ظل زوجها يمكن اعتبار خطوبتها كاملة وتصبح . كاملة وتبقى معلقة إلى أن تكبر
ها أن تذهب لكن دون وثيقة طالق، وان لم تريد البقاء فبإمكان. خطيبة كاملة للرجل الذي خطبها

ويمكن اعتبارها مقبولة للزواج من قبل أقاربه وهو مقبول للزواج من قبل أقاربها، وتكون أيضا 
مشناه، يبموت فصل ) (ألنها لم تتزوج ولم يدخل بها ولم تتطلق فعليا(مقبولة للزواج من قبل الكهنة 

  1)".هـ، الرمبام، إيشوت فصل د :ي ج 
  

  :بة في مذهب الربانيينالخط 4.2.2

  
ورد تعريف الخطبة في المادة األولى من مجموعة من ابن  شمعون ": تعريف الخطبة وشروعها

عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعا في أجل مسمى بمهر مقرر بشروط "بأنها 
وواضح من التعريف أن الربانيين ينظرون للخطبة باعتبارها عقدا لكن بعض  .يتفقان عليها

بن شمعون تقطع في تحديد طبيعة هذا العقد باعتباره اتفاقا غير ملزم فقد ورد انصوص مجموعة 
يصح فسخ الخطبة بإرادة االثنين أو إبطالها بإرادة ”في المادة الخامسة من هذه المجموعة أنه 

  2".أحدهما

قد غير ملزم يجب النعقاده أن يستوفي شروطه الموضوعية وشروطه الشكلية كما أنه يفترض هذا الع
فأنها تنحصر في ضرورة فأما عن الشروط الموضوعية . أن ينعقد على أجل مسمى ينتهي بالزواج

فضال عن وجوب الخلو من  –توافر األهلية والرضا الصحيح بين الخطيبين وهذا بطبيعة الحال 
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غير أن نصوص مجموعة ابن شمعون . الزواج، ألن ما يمنع الزواج يمنع الخطبة بداهةموانع 
قد يفهم منها أن هناك تفرقة في أحكام الخطبة بين  ايكتنفها في هذا الصدد بعض الغموض كم

وإذا كانت “القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها”أن  2 \فقد ورد في المادة: الخاطبين والمخطوبة
والتعبير بالجواز هنا قد يوحى بأن القاصرة رغم . لوالدها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لهايتيمة جاز 

كونها كذلك، يمكنها أن تزوج نفسها ما دام أن هذا التعبير ال يقطع في معنى وجود والية اإلجبار في 
منها  3\ وليس هذا بالتأكيد هو ما قصده واضع هذه المجموعة بدليل أن المادة .الخطبة القاصرة

وهو  ما يعني بمفهوم المخالفة أن القاصرة ال تملك بيدها أمر ”الراشدة أمرها في يدها “:تقضى بأن 
  1".خطبتها

سابقة اإلشارة أن العادة بشأن الراشدة قد جرت مع ذلك على ان  3 \من جهة ثانية أضافت المادة "
يضا أن اليتيمة ينوب عنها والدتها والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها، كما جرت العادة أ’

األمر الذي يثير التساؤل عن السبب في التفرقة بين القاصرة اليتيمة ’ أو أحد إخوتها أو أحد أقاربها
ولماذا يكون ألحد أقارب الراشدة .  والراشدة اليتيمة من حيث من ينوب عنها في عقد الخطبة

أنه ليس يندر أن تكون المقبلة على الزواج اليتيمة أن يخطب لها وال يكون ذلك للقاصرة حين 
قاصرة يتيمة األبوين وال أخوة لها لذلك نرى أنه يمكن ألحد أقاربها أن يخطب لها قياسا على ما 

من نفس المجموعة بأن الخاطب أمره في يده  4 \من جهة ثالثة تقضى المادة . ورد بشأن الراشدة
ص بهذا الشكل يتكلم عن الخاطب دون التمييز،  على والن. وال يجوز أن ينوب عنه أحد إال بتوكيل

إذا لم  –بين القاصرة والراشدة األمر الذي قد يفهم منه أن القاصر يمكنه  3\2حين فرقت المادتين 
وأيا كان  .ن يزوج نفسه وهو بالتأكيد ما لم يقصده واضع هذه المجموعةينوب عنه غيره وايشأ أن 

تتكلم في هذا الصدد عن المقصود بالرشد في خصوص الخطبة األمر فإن مجموعة ابن شمعون لم 
وسن عشرين سنة (األمر الذي قد يفهم عنه أنه السن المحددة ال مكان مباشرة التصرفات القانونية 

لكن لما كان سن . ن الخطبة ال تعدو أن تكون عقداما دام أ. .)من مجموعة ابن شمعون 677مادة 
وكان من  2.ثالثة عشر سنة للرجل، واثنتا عشر سنة ونصفا للزوجةب 23الزواج قد تحدد في المادة 

غير المعقول أن تمتنع الخطبة على من يمكنه الزواج فإن المقصود بسن الرشد في الخطبة هو 
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من مجموعة ابن  6 \أما عن الشروط الشكلية فقد ورد ذكرها في المادة  1.معناه بالنسبة للزواج
ويقصد بهذا  األخير ما “ة إال بالعهد الشرعي المعروف بالقنيانتعد الخطبة شرعي”شمعون، حيث 

 2.أي يمتلكها بالعقد“يقنى”يعطيه الرجل للمرأة أو ما يقدره لها على نفسه من مهر فبهذا يستطيع أن 
  3".من نفس المجموعة توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على هذا القنيان 7 \كما تجيز المادة 

أو بعبارة أخرى األجل الذي يجب أن يتم االرتباط النهائي بالزواج خالله، فلم أما عن مدة الخطبة "
يتزوجا ببعضهما شرعا في أجل  نص على أن الخطيبينتحدده مجموعة ابن شمعون التي اكتفت بال

غير أن بعض نصوص التلمود قد حددت هذا األجل بأنه سنة بالنسبة للبكر، وثالثين يوما .مسمى
وذلك على أساس من أن البكر تلزمها هذه المدة الطويلة حتى تتمكن من إعداد  .بالنسبة لألرملة

ويبدو هذا التأسيس في الواقع غريبا،  .حاجياتها بينما ال تكون األرملة في حاجة إلى مثل هذه المدة
ألن الخطبة ليست مجرد فترة إعداد حاجيات الزواج وإنما فترة الزمة لالختبار بين الخطيبين األمر 

إن لم يكن أكثر لزوما لألولى  .لألرملة لزومه للبكر في اعتقادنالذي يجعل من طول مدتها الزم ا
في بعض األحيان، كما لو كان لها أوالد تنوي اصطحابهم معها للعيش في كنف الزوج الجديد، كما 

 من 376 \أنه تحديد مدة ثالثين يوما كأجل لخطبة األرملة يتعارض مع ما تقضي به المادة 
ال يجوز العقد على المطلقة أو األرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية ’مجموعة ابن شمعون من أنه 

على أية حال فإن ضرب هذا  .’تسعين يوما ال يحسب منها يوم الطالق أو الوفاة وال يوم العقد
ين األجل ليس يعني أنه يجب أن ينتهي بالزواج فقد سبق أن ذكرنا أن الخطبة في شريعة الرباني

تكفل انقضاء ’وعد غير الزم، وإنما كل ما في األمر أنه إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يتم الزواج 
  4".’ الخاطب بمصاريف إطعام خطيبته

"طبة عند طائفة القرائيين عقدا من العقود؛ ألنها جزء من عقد الزواج وألهميتها طالبوا لهذا تعد الخ
عملها  اتصلت المخطوبة بشخص أجنبي فيعد خ إال بالطالق وإذابإثباتها كتابة، وإذا سجلت فال تفس

أما عقد الزواج . طبة عند هذه الطائفة المهر والوثيقة والقبول ثم اإلعالن عنهازنا، ومن شروط الخ
في الشريعة اليهودية فهو في بداية األمر فرض على كل يهودي وقابل لالنحالل والتعدد، أما 

 وعدم وجودرضا والمهر والشكل الديني، أي يعقد بحضور حاخام، ال: شروط عقد الزواج فهي
  5".موانع للزواج
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لم يرد في سفر الالويين من أحكام الخطبة إال حكم ’: أما من أحكام الخطبة في سفر الالويين"
أمة، وفي تلك الحالة كان يحكم بالتأديب فقط، والتأديب غالبا ما  يوهو زنى المخطوبة وه’، 1’واحد

يقول . ويأتي الزاني بكبش لتقديمه ذبيحة إثم، فيكفر عنه الكاهن، فيصفح عنه. 2’يكون بجلد االثنين
وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع وهي أمة مخطوبة لرجل ولم تفد فداء وال ’:السفر

ب ال يقتال ألنها لم تعتق ويأتي إلى الرب بذبيحة إلثمه إلى باب خيمة أعطيت حريتها فليكن تأدي
  4".3’االجتماع كبشا ذبيحة إثم فيكفر عنه الكاهن فيصفح له عن خطيته التي أخطأ

  

4.2.3 من آثار طبة وما يترتب عليهانقضاء الخ:  

  
"إما باالتفاق على إنهائها طبة غير أنها قد تنتهي قبل ذلك هي أنه متى تم الزواج انتهت مرحلة الخ

ثمة مشاكل وقد   -بداهة  - أما أمر انتهائها باال. طبةأو بوفاة أحد الخطيبين أو عدول أيهما عن الخ
كما ”يصح فسخ الخطبة بإرادة االثنين ”من مجموعة ابن شمعون حين قضت بأنه  5\أجازته المادة 

من نفس المجموعة   10 \ثاره في المادة أن انتهائها بوفاة احد الخطيبين أمر طبيعي وقد نظمت آ
إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة وال غرامة وردت الهدايا، وتنظيم آثار وفاة ”التي قضت بأنه 

الخاطب على هذا النحو أمر مفهوم، فالوفاة طريق النتهاء الخطبة غير اختياري، ال يخول من ثم 
كما أنه يجب على . لعقد لحالة العدول االختياريللخاطب اآلخر حقا على الغرامة المشروطة في ا

  5".هذا األخير من باب أولى أن يرد ما تسلم من هدايا أو يدفع قيمته إذا فقده
  : وقد تسقط إذا كان هناك مبرر لعدوله وذلك في اآلتي" 

 .إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به اآلخر

                                                   
 
، قواعد الزواج فليد في آتابهإن الخطبة هي طلب المرأة من أهلها للزواج، وقد عرف اليهود نظام الخطبة، ويشير تو: ولكن إتماما للفائدة نقول 1

، أن األب اليهودي هو الذي يختار البنه زوجته والبنته زوجها، وأن االتفاق على الزواج آان يتم بين والدي الخاطب والمخطوبة، العبري القديم
حيان آانت تستشار في أمر الخاطب، ولم تكن موافقة البنت الزمة، ولم يكن طلب الزواج يقدم إليها، وإنما إلى أبيها أو إخوتها، وفي بعض األ

ص  النظم االجتماعية والقانونية عند العيريين واإلغريق والفرس: وفي حالة وفاة األب يتولى إخوة الفتاة تزويجها، أنظر محمود سالم زناتي
واليهودية دراسة مقارنة من اإلسالم وما بعدها، مقتبس لدى عمار، تقريظ،  126ص قواعد الزواج العبري القديمة، : نقال عن توفليد 38

 .452، ص خالل سفر الالويين
، مقتبس لدى 137\2، السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديموليم، مارش، : ، انظر238، ص تفسير الالوييننجيب، جرجس، : انظر 2

 .453، ص اإلسالم واليهودية دراسة مقارنة من خالل سفر الالويينعمار، تقريظ، 
وأما إذا آانت المخطوبة حرة وزنت فإنه يفرق بين ما إذا وقع زناها في المدينة أو في الحقل، فإذا آان في المدينة وجب رجم  20-19الالويين 3

، مقتبس لدى عمار، تقريظ، 28-23:22 سفر التثنيةاالثنين ألنه آان بإمكانها أن تستغيث، وإن آان في الحقل وجب رجم الرجل فقط، انظر 
  .، صسالم واليهودية دراسة مقارنة من خالل سفر الالوييناإل

، منشورات اإلسالم واليهودية دراسة مقارنة من خالل سفر الالويينعمار، علي عبد السميع حسين تقريظ، عبد الخالق، إبراهيم إسماعيل،  4
 .453 م، ص1425 -2004لبنان، الطبعة األولى،  - محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

 .80ص . 1979- 78، دار الفكر العربي ،نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيةمحمد شكري سرور،  5
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 .ألحد الخاطبين بعد الخطبةإذا طرأ عيب أو حدث جنون أو مرض معد 

 .إذا اعتنق قريب ألحد العائلتين ديانة أخرى، أو مذهبا آخر

 .الخاطبإذا أساء سلوك 

 .إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسب

 1".إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان

  

  :األحكام الشرعية للزواج عند المسلمين 4.2.4

  

قيمة كبرى في حياة اإلنسان، وفي وجود األسرة، ومن جهة النظر الشرعية، فكلنا للزواج : مقدمة
يعوزه النسب الذي أبناء هذا العقد، والتناسل بغير ذلك الطريق معصية، والوجود بدونه وجود قلق، 

إليه تنتمي، واألسرة التي بها نحتمي، وباإلضافة إلى ما يترتب عليه من نتائج تشريعية واجتماعية 
  .يد صاحبه قلقا وعزلةتز

وألن الزواج له هذه األهمية، فلم يترك الشارع الحكيم أسسه بغير تنظيم وإنما نصت اآليات القرآنية 
  .على أحكام إنشائه وانقضائه بصورة تكاد تكون تامة

. فالشريعة اإلسالمية هي أصل أحكام األسرة عند المسلمين منها تؤخذ القواعد وتستنبط األحكام
  .في هذا الباب عن األحكام الشرعية للزواج عند المسلمين وسنتحدث

  

  :الخطبة عند المسلمين 4.2.5

  

لم يرض اإلسالم عما كان فاشيا في معظم األمم والديانات من أن يختار األب لبنته أو إبنه ":طبةالخ
زوجة في شريك الحياة  دو ن رضاهما، بل جعل مطلق الحرية للفتى والفتاة، يبحث كل منهما  عن 

ويميل المعاصرون إلى تعريف الخطبة بأنها طلب المرأة  .طبةمرحلة تسبق الزواج وهي الخ
: للزواج بها، وهو تعريف له ما يقاربه في كتب الفقه اإلسالمي، فقد عرفها الفقه الجعفري بأنها

أنها وعيب هذه التعريفات . طلب الزوجة من نفسها أو وليها وقد تكون بالتعريض أو التصريح
تجعل الخطبة من جانب الرجل، ولعل هذا هو الشائع المعتاد لما درجت عليه المرأة من الحياء 

                                                   
 
  .14، ص نظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالم، مفتبس لدى صابر احمد طه، 14-8مجموعة ابن شمعون، مادة  1
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والتمنع، ولكن الشرع منح حق الخطبة لكل من الرجل والمرأة، فكالهما يمكن أن يكون خاطبا 
مس منه وقد عرضت امرأة نفسها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلت. بنفسه أو بوليه أو وكليه

وقد توكل المرأة  من يخطب لها كما فعلت السيدة . أن يتزوجها كما جاءت قصتها في صحيح مسلم
خديجة رضي اهللا عنها فأرسلت نفيسة إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم تخطبه كما روى ابن سعد 

  1".في طبقاته

"أو إلى ذويها ببيان حاله، وإنه طبة هي طلب الرجل يد امرأة  معينة للتزوج منها، والتقدم إليها الخ
من تمام األلفة وحسن العشرة  أن يعرف كل واحد من الزوجين ما عليه اآلخر  خَلقا وخُلقاً ودينا 
وطبعا، فإن ذلك كله من شأنه أن يجعل عقد الزواج قائماًً  على أساس قوى يصح أن يستمر إلى أن 

  2".يقضى كل  واحد منهما أجله في الحياة
ج من أجل العقود وأعظمها  وأخطرها، وقد سماه اهللا ميثاقا غليظا، ولهذا جعل اإلسالم عقد الزوا"

له مقدمات تكشف عن رغبة كل من العاقدين في إبرام هذا العقد الذي يستمر مدى الحياة لينتج آثاره 
  .التي وضع من أجلها، وهذه المقدمات هي المسماة في عرف الفقهاء بالخطبة

وهي . طلب الرجل المرأة للزواج، أو طلب المرأة الرجل: ء وسكون الطاء هيالخطبة بكسر الخا
وإذا تقدم رجل . بالجواز ولم يصرحوا باالستحباب: مستحبة عند بعض الفقهاء، وقال آخرون

لخطبة فتاة فأجيب فقد تمت الخطبة بينهما وال يعتبر هذا االتفاق عقد زواج يبيح لهما أن يختلطا 
فالخطبة ليست إال وعدا بالزواج وهو وعد غير ملزم، يحق . وجود محرم ببعضهما البعض دون

لكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متى شاء، كما أن عقد الزواج ال يتم بقبض أي شيء على 
حساب المهر، أو بقبول الهدية أو قراءة الفاتحة، فهذا كله ال يعتبر عقدا، ولكل واحد منهما العدول 

في  ]االردني  [ا ذهب عامة الفقهاء وهذا ما نص عليه قانون األحوال الشخصية والى هذ. متى شاء
  : وهذا نصهما ]4- 3[المادتين 

  
ال ينعقد الزواج بالخطبة وال بالوعد وال بقراءة الفاتحة وال بقبض أي شيء على  - 3- المادة 

  حساب المهر وال بقبول الهدية

                                                   
 
الحمرا، الطبعة   -، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتإلسالميالزواج والطالق في الفقه امحمد، آمال الدين إمام،  1

  . 39-38م، ص 1996 - هـ 1416األولى، 
  .55،ص 1971، دار الفكر العربي، محاضرات في عقد الزواج وآثاره محمد، ابو زهرة، 2
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   1."ل عن الخطبةلكل من الخاطب والمخطوبة العدو  - 4-  المادة 
"رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة على إجار، يقال ”: عن سليمان بن أبي حثمة قال: طبة المرأةخ

أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا : فقلت له. بثينة بنت الضحاك أخت أبى جبيرة: لها
مرأة بن مسلمة يطارد ارأيت محمد ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عليه وسلم؟ قال نعم

أتفعل هذا وأنت : بنت الضحاك أخت أبي جبيرة ، فقلت  ثبيتة: يقال لها  2ببصره على إجار

 إذا(: نعم ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال 
  3).طبة امرأة فال بأس أن ينظر إليهااهللا في قلب رجل خ ألقى

 ينظر إنما كان إذا إليها ينظر خطب أحدكم امرأة فال جناح عليه أن ذاإ"وقال صلى اهللا عليه وسلم 
 4"تعلم وإن كانت ال لخطبته إليها

  5).الخطبة بكسر الخاء طلب التزوج(: قال ابن عابدين
  6).التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة: الخطبة بكسر الخاء( :وقال الشربيني

طبة أن يكون كل من العاقدين على علم قاطع أو ظن راجح بحال العاقد اآلخر، لسالمة الخويجب "
وما عليه من عادات وأخالق، ليكون العقد على أساس صحيح، وتكون العشرة التي يحلها مرجوة 

  .الصالح والبقاء، ومعرفة  ذلك تكون مما يعطي علما قاطعا، أو ظنا راجحاًً 
ً  أن يكون  على علم بخلق الطرف اآلخر، وتكوينه الجسمي، ويتم ذلك العلم بالرؤية، ويجب أيضا

  7."وهي أجدى طريق للمعرفة
وإن معرفة المرأة للرجل من ناحية الخلق ممكنة سهلة؛ ألن الرجال يغدون ويروحون فمن السهل "

 .ذي نبت فيهرؤيتهم، ومعرفة خلقه ال تكون إال بالسؤال عنه، وبالسؤال عن طبائع أسرته، ومنبته ال
وأباح الشارع للرجل أن يرى المرأة التي يخطبها، بل ندب إليه، وقال بعض العلماء إنه أوجبه، 

                                                   
 
 -هـ1417األردن، الطبعه األولى،  - نشر والتوزيع، عمان، دار الفكر للطباعة والشرح قانون األحوال الشخصيةمحمود علي السرطاوي،  1

 .35م، ص 1997
 .السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه: جار إ 2
 .85لبنان، الجزء السابع، ص  -، دار المعرفة، بيروتالسنن الكبرىابو بكر احمد بن الحسن بن علي البيهقى،  3
 .424الخامس، ص  ء مؤسسة قرطبة، القاهرة، الجز ،اإلمام أحمد بن حنبل مسندأحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني،  4
، طبعة  دار إحياء التراث العربي، بيروت، حاشية ابن عابدين على الدر المختارحاشية ابن عابدين، الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين،  5
3\8. 
، ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج، الشيخ محمد، السليمي الخطيب الشربيني، مصطفى، البابي الحلبي وأوالده 6

 .128\3م،1958مصر سنة 
 .27ص 1971، دار الفكر العربي، محاضرات في عقد الزواج وآثارهمحمد، ابو زهرة،  7
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وقد . والجزء الذي تباح رؤيته هو الوجه واليدان والقدمان، وال يتجاوز ذلك عند جمهور الفقهاء
  .أجاز بعض الفقهاء تجاوز ذلك القدر

بأن يكون معها أحد . الزواج، بل يراها في غير خلوةوال يحل أن يختلي الرجل بخطيبته قبل 
محارمها، والرؤية تكون عند الخطبة، ولكن روي عن اإلمام الشافعي أنه يفضل أن تكون الرؤية 

حتى إذا أنتجت الرؤية إقداماًً  أقدم، وإن أنتجت إجحاماً  لم  يكن في . قبل الخطبة عند نية الزواج
ويحسن أن تكون الرؤية بحيث ال تعلم هي أوال يعلم ذووها بنية وهذا نظر حسن، . ذلك إيذاء لها

  1".الزواج، وإن ذلك هو ما توجبه اللياقة، والذوق السليم
بكسر الخاء : الخطبة: جاء في رد المحتار على الدر المختار في المذهب الحنفي" :طبةتعريف الخ

: المنهاج في المذهب الشافعيوفي مغني المحتاج إلى معرفة معاني األلفاظ  .هي طلب التزوج
: وفي المغني في المذهب الحنبلي .إلتماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة: الخطبة بكسر الخاء

وال ينعقد الزواج بالخطبة، إنما هي من مقدمات عقد . لكسر خطبة الرجل المرأة لينكحهاالخطبة با
  2."الزواج، ويجوز لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عنها

  

أن تكون المرأة صالحة ألن يعقد عليها في وقت : "ويشترط لجواز الخطبة شرطان: شروط الخطبة
الخطبة، فال يصح خطبة من تكون زوجيتها قائمة، وتحرم خطبة المعتدة من طالق رجعي، ال 
بالتعريض، وال بالتصريح، كما تصح خطبة معتدة الوفاة بالتعريض دون التصريح، أما المطلقة 

قا بائنا مكمال للثالث أو غير مكمل، فإنها موضع خالف، وقد قال صاحب كتاب البحر الزخار طال
ً ، “:ما نصه ً ، والتصريح من غير الزوج في كل عدة إجماعا وتحرم في عدة الرجعي إجماعا

 - 1:ونراه قد ادعى اإلجماع في أربع صور".ويجوز التعريض في المتوفى عنها والمثلثة إجماعاً 
 - 3وفي جواز خطبة المطلق تصريحاً  وتعريضاً ،  - 2في منع خطبة المعتدة من طالق رجعي، 

وإن الثالثة . وفي جواز التعريض في المطلقة ثالثا - 4في المعتدة من وفاة، وفي جواز التعريض 
األولى اإلجماع فيها منعقد بال شك، وأما الرابعة، وهي جواز التعريض في المطلقة ثالثا في أثناء 
العدة، فاإلجماع فيها غير مسلم، ألن الحنفية يقررون أنها ال تجوز خطبتها ال تعريضا وال تصريحا 

                                                   
 
 .56المرجع  السابق، ص  1
 - هـ 1430األردن، الطبعة االولى -لجزء األول والثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األحوال الشخصية،حمد،علي داود،احمد، م 2

 .38م، ص 2009
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ثناء العدة، وإن أراد اإلجماع عند الشيعة لقد يكون مسلما، وهو أصدق في النقل، ولكن اإلجماع في أ
عند الفقهاء المسلمين كما تقيد عبارته غير مسلم وتنتهي من هذا إلى أن كل المعتدات تحرم 

في وأما التعريض فال يجوز . خطبتهن تصريحاً  إال إذا كان الخاطب هو المطلق، ويجوز عقد جديد
ويجوز في المعتدة من وفاة إجماعا، والتعريض أن يسوق من الكالم ما ، المعتدة من طالق رجعي

هو في ظاهره يفيد غير الخطبة، ولكن تبدو من حال الخطاب للمتخاطبين إرادة الخطبة كقول النبي 
يقا في خطبة وقد تبين أن أشد الفقهاء تضي .صلى اهللا عليه وسلم ألم مسلمة إن مقامي عند اهللا عظيم

ولم . المعتدة هم الحنفية، ألنهم منعوا خطبة كل معتدة من طالق تعريضا أو تصريحا إال من المطلق
  1".يجيزوا الخطبة بالتعريض إال مع المعتدة من وفاة، وحجتهم في ذلك من النص والقياس

   2".،  ،أال يخطب على خطبة غيره ألن ذلك منهي عنه: من شروط  جواز الخطبة
تنكح  وال ،يسوم على سوم أخيه وال ،ال يخطب الرجل على خطبة أخيه( :الحديث النبويبنص 

فإنما . ولتنكح  ،أختها لتكتفئ صحفتها طالق المرأة تسأل وال ،على خالتها والعلى عمتها  المرأة

 3). لها ما كتب اهللا لها
  

 4). يترك أو،  ينكح حتى،  أخيه خطبةال يخطب أحدكم على (

  
من وراء النهي عن الخطبة على الخطبة أن هذا الفعل يورث العداوة والبغضاء، كما يؤدي والحكمة 

  5.إلى أن يزكي المرء نفسه، وذم غيره، وتزكية النفس مذمومة، والغيبة من الكبائر كما هو معلوم
 
  

  :الفرق بين التعريض والتصريح

  .احتمال لسواهاأن يذكر الخاطب لفظا يدل على إرادة الخطبة من غير : التصريح

                                                   
 
  .57- 56،ص 1971، دار الفكر العربي، القاهرة،محاضرات  في عقد الزواجمحمد، ابو زهرة، 1
 .59- 58المرجع السابق، ص   2
 - هـ  1423،  الكويت، الطبعة األولىمؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،  ،صحيح أبي داود ، )هـ1420: المتوفى (لباني محمد ناصر الدين األ 3

 .317م، الجزء السادس، ص  2002
 .565، الجزء السابع، ص 1993دار الفكر،  بيروت ، ، الدر المنثور ،عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي 4
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، عمان،  ، األحوال  الشخصية في فقه النكاح،احمد، المومنيإسماعيل، نواهضة،  5

  .46ص  هـ1430- م 2010
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ذكر الخطبة بلفظ يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها، ويكون ظاهره في سواها، وإن كانت : والتعريض
  .رغبة الخطبة تكشف عنها إشارات القول

استأذن علي محمد بن : وهذا مثل كان لخطبة بالتعريض، فإنه يروى أن سكينة بنت حنظلة قالت
قد عرفت قرابتي من رسول اهللا صلى : زوجي، فقالعلي بن الحسين، ولم تنقضي عدتي من مهلك 

غفر لك اهللا يا أبا جعفر إنك رجل : اهللا عليه وسلم، وقرابتي من علي وموضعي في العرب، قلت
إنما أخبرتك بقرابتي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن : يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال

الغرض وهو الخطبة، مع أن ظاهر اللفظ  أال ترى من ذلك التعريض الرائق وضوح 1.علي
أن يتنصل من تبعة القول سريعا خشية أن يتحول  - لسواها، ولذلك استطاع رضي اهللا عنه

  2.التعريض إلى تصريح
  

  :من آثار انقضاء الخطبة وما يترتب عليه 4.2.6

  

النهاية الطبيعية للخطبة هي إتمام عقد الزواج، وتأسيس األسرة المسلمة على قواعد متينة من " 
التقارب النفسي، والتفاهم العقلي، بما يحقق مقاصد الزواج ومقدماته، ويهيئ لها إمكانيات الديمومة 

يا أو بقراءة ولكن الخطبة ليست زواجا حتى لو تأيدت بدفع المهر، أو بتقديم الهدا . واالستمرار
  .فاتحة الكتاب، فلكل من الطرفين العدول عنها وهذا ال خالف عليه بين جميع المذاهب

  :فإذا لم يتم الزواج فإن الخطبة تنتهي بإحدى صور ثالث
الوفاة مانع طبيعي من إتمام الخطبة،  وتنتهي الخطبة وتنقطع أحكامها فور : وفاة أحد الخطيبين

فإذا توفي الخاطب . امها إلى حين إعالن الوفاة أو إتمام إجراءاتهحدوث الموت وال تتراخى أحك
. أصبحت المخطوبة خالية، ولورثته المطالبة بما دفع من المهر وما هو من ملحقاته عرفا أو اتفاقا

وليس لورثته استرداد الهدايا وما هو في حكمها ألن الفقه الراجح الذي عليه مذهب القضاء 
والموت مانع من الرجوع في الهبة، فإذا توفي الخاطب فقد سقط حقه في  المصري أن الهدايا هبة

الرجوع بموته، فال ينتقل لورثته، ألن الشريعة اإلسالمية تثبت حق الرجوع في الهبة للواهب فقط، 
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب استرداد المهر ألنه أثر من . فال ينتقل إلى التركة وال يثبت للورثة

                                                   
 
  .30ص 1971، دار الفكر العربي، القاهرة،،  في عقد الزواجمحمد، ابو زهرة 1
  .43ص كاح ، األحوال  الشخصية في فقه النإسماعيل، نواهضة، احمد، المومني 2
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الزواج، وقد استحال إتمامه بوفاة المخطوبة، أما الهدايا فال ترد ألن موت الموهوب له آثار عقد 
مانع من الرجوع في الهبة، وقد انتقلت الهدايا إلى ملكية الورثة من مورثهم وهو الموهوب له وليس 

  1".من الواهب
  
فقرة ب من القانون  502وحكم الهبة في مجال األحوال الشخصية موافق لما عليه حكم المادة  "

وفقه اإلمام أحمد ليس ). يرفض الرجوع في الهبة إذا مات أحد طرفي الهبة(المدني والتي تقرر أنه 
ير عقد على النكاح من غ -أي الخاطب والمرأة ووليها - إن اتفقوا:( قال ابن تيمية. بعيدا عن هذا

إياها ألجل ذلك شيئا غير الصداق فماتت قبل العقد، ليس له استرجاع ما  -أي الخاطب-فأعطي
 ).أعطاهم

طبةالزواج من أحد محارم طرفي الخ. 

2."طبةالعدول عن الخ 

 
  :أوجه التشابه واالختالف 4.2.7

  

  :التشابه 4.2.7.1

  

والمسلمين فمنها مثال التشابه في سن الزواج وهو هناك نقاط تشابه متعددة في الخطبة لدى اليهود 
ينوب عن أبنته أو إبنه  بشرط موافقتهما في الزواج  أن مرحلة البلوغ للجنسين، كذلك يجوز للولي

  .في بعض الحاالت عند اليهود
وايضا النظر للمخطوبة وطريقة طلب يدها من وليها وهناك تشابه في أن الخطبة ال تعتبر زواجا 

  .ريقة انهاء الخطبة متشابه في وفاة أحد الخطيبين أو العدول عن الخطبةوايضا  ط
وايضا التشابه في خطبة االرملة أو المطلقة ففي كلتا الحالتين توجد فترة عدة قبل الخطبة مع 

يوما ال يحسب منها يوم الوفاة أو  90اختالف تعداد االيام  االرملة أو المطلقة عند اليهود عدتها 

                                                   
 
الحمرا، الطبعة   -، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتالزواج والطالق في الفقه اإلسالميمحمد، آمال الدين إمام،  1

 .46- 45م، ص1996 - هـ 1416األولى، 
الحمرا، الطبعة   -شر والتوزيع، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنالزواج والطالق في الفقه اإلسالميمحمد، آمال الدين إمام،  2

 .46- 45م، ص1996 - هـ 1416األولى، 
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اشهر وعشرة  4اشهر واالرملة عدتها  3العقد في حين تكون عدة المطلقة عند المسلمين الطالق أو 
  .أيام
  

  :االختالف 4.2.7.2

  
طبة زواجا عند اليهود ال يتم فسخها إال بالطالق وإذا توفي الخاطب على خطيبته إن تعتد تعتبر الخ

الجنسي وإال فإنها تعتبر زانية عدة المتوفى عنها زوجها وتعامل معاملة الزوجة من حيث االحتباس 
بعكس الديانة اإلسالمية يتم .  ويطبق عليها حد الزوجة الزانية وهي الرجم بالحجارة حتى الموت

انهاء الخطبة بدون طالق ألنها ال تعتبر زواجا وحد الزنى فيها مختلف تماما بحيث يقام عليها حد 
  .الجلد ال الرجم للفتاة

اسطة دفع المهر من الرجل الذي يريد إن يخطب االبنة إلى ابيها وهذا تتم الخطوبة لدى اليهود بو
طبة م بموافقتها أي المخطوبة على الخحيث الزيعني انه اشتراها من ابيها بعكس الدين اإلسالمي 

  .وبرضاها
وفي اليهودية يعتبر اعتناق احد اقارب العائلتين ديانة أخرى أو مذهبا آخر مبررا لفسخ الخطبة في 

  .ال يسري هذا األمر حسب اإلسالم حين
في حين لم تعر ] الخطوبة[وفي اإلسالم إذا تم زواج من احد محارم طرفي الخطبة تتنهي الخطبة 

  .اليهودية اهتماما بذلك
  

  :المبحث األول خالصة
تعتبر الخطوبة مرحلة أولية للزواج في الديانتين اليهودية واإلسالمية وهي الخطوة التي يقوم بها 

 ما الرجل وتتم بموافقة العائلتين مع األخذ باالختالف في ذلك بين اليهودية واإلسالم حيث يشترطدائ
  .موافقة المخطوبة أوال وأخيرااإلسالم 

في الديانتين مع اختالف المدة الزمنية واألرملةطبة المطلقة الحظنا التشابه في العدة لخ. 

الزواج يشترط لفسخه الطالق في حين ال تعتبر الحظنا اعتبار الخطوبة في اليهودية ركنا من 
  .حسب اإلسالم زواجا ألن الزواج ال يتم إال بالعقد
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كانت الديانة اليهودية تشترط مدة زمنية ال تزيد على السنة فترة خطوبة البكر وال تزيد عن ثالثين 
منها بل هي اضافية  يوما 90ال تعتبر فترة العدة [ يوما للمطلقة واالرملة يتم الزواج مباشرة بعدها

  .شترط اإلسالم فترة زمنية للخطبة مع تشجيع االسراع في الزواجفي حين ال ي ]. لها
  

  تكوين الزواج، معناه وحكمه، أركانه وشروطه، المهر وأحكامه 4.3

  
  :واج، معناه وحكمه، أركانه وشروطه عند اليهودتكوين الز 4.3.1

  
العزوبية من احد أسباب تخلي الرب عن شعب إسرائيل  تحث الشريعة اليهودية على الزواج، وتعد"

الزواج قد فرض ( 16وقد جاء في كتاب األحكام الشرعية لألحوال الشخصية اإلسرائيلية المادة 
وبالرغم من أن تعدد ) على كل يهودي، وليس من الممكن عقد زواج فتاة على رجل إال بموافقتها

تختلف . ال أن حاخامات القرن الحادي عشر جعلوه محرماالزواج كان مباحا في الشريعة اليهودية إ
تعد الخطبة عند القرائيين عقدا : عقود الزواج عند اليهود تبعا الختالف طوائفهم، فعلى سبيل المثال

من العقود؛ ألنها جزء من الزواج، وألهميتها طالبوا بإثباتها كتابة، وإذا سجلت فال تفسخ إال 
وبة بشخص أجنبي فيعد عملها زنا، ومن شروط الخطبة عند هذه بالطالق، وإذا اتصلت المخط

أما عقد الزواج في الشريعة اليهودية فهو في . الطائفة المهر والوثيقة والقبول، ثم اإلعالن عنها
بداية األمر فرض على كل يهودي وقابل لالنحالل والتعدد، أما شروط عقد الزواج فهي الرضا 

يطلق التلمود على . قد بحضور حاخام، وعدم موجود موانع للزواجوالمهر والشكل الديني؛ أي يع
الزواج كلمة قدوشين أي تقديس، بمعنى تخصيص الزواج، أي تخصيص امرأة لرجل ال تخالط أو 
تتعامل مع غيره، والهدف من الزواج كما أكدت التوراة والتلمود هو عمران األرض باستمرار 

  1."النوع اإلنساني بالتسلسل
الشريعة اليهودية في أصلها شريعة سماوية، وشرائع السماء تدعو إلى التكاثر، وترغب في الزواج "

وقد دعت الشريعة اليهودية إلى الزواج، حيث جاء في سفر التكوين . إلعمار الكون، لهدف العبادة

                                                   
 
  .79- 78م، ص 2006 -هـ1427العليا،  - ، الطبعة األولى، الرياضالمرأة في إسرائيلباسل، يوسف النيرب،  1
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( فقه اليهودي وفي ال. 1)ذكرا و أنثى خلقهم وباركهم اهللا وقال لهم أثمروا وأكثروا وامألوا األرض(
  3."2)الزواج فرض على كل إسرائيلي

  

  :فريضة اتخاذ الرجل زوجة 4.3.1.1

  

كل يهودي ال يمارس فريضة تناسلوا : "تعتبر العالقات الزوجية فريضة، ألن بواسطتها يكون العالم
ها لبالسكينة، يقا" [إسرائيل ويسبب للسكينة أن تغادر بني" "يقلل النسل"، "تكاثروا كأنه يسفك دما
تكون فريضة التكاثر نافذة عندما يقوم ). أ: د.ب، س: ج.يبموت س] (بالعربية السكّان أو الجن

وعلى اإلنسان أن ال يتوقف عن اإلنجاب . اإلنسان، وفقا للفريضة بإنجاب ولد وبنت، كخلق العالم
يكون ندما طالما هو قادر على ذلك، فكل من يضيف فردا إلى بني إسرائيل كأنه بنا عالما، حتى ع

فكل يهودي "، )ز. و، ط. الرمبام، إيشوت، فصال ط(الرجل عجوزا يجب أن ال يبقى بدون زوجة 
  ). ب: ب.يبموت س" (بدون زوجة يبقى بدون سعادة، دون بركة ودون عمل الخير

التوراة لم تفرض إال على المرأة التي ورثت قطعة أرض أن ال تتزوج من رجل من قبيلة : النسب"
بعد " أخرى، في هذه الفريضة تم حظر هذا الزواج فقط على بنات الجيل األول، في أرض إسرائيل

رغم ذلك أكدوا على ضرورة أن ). أ: ببا بترا ق ك أ(ذلك سمح للقبائل المختلفة الزواج المختلط 
الكهنة كانوا حذرين لذلك لم ). هـ. أ، هـ. يروشلمي، كتوبوت ف(ق اإلنسان بقبيلته وعائلته يلتص

عندما كثر الخلل بين األغنياء وخوفا على أموالهم اندمج األغنياء والكهنة خوفا . يختلطوا بالغرباء
ت مع بعض صنع سبحانه تعالى معروفا مع بني إسرائيل عندما اندمجت العائال: "من الخطر، وقالوا

عادة ]. "الذي يدرس التوراة[بدل ذو الحسب والنسب جاء المجتهد ). أ: هناك ع أ]" األغنياء والكهنة[
مات أو هاجر يضمن أن يكون أبناؤه يبيع اإلنسان كل ما يملك كي يتزوج ابنة المجتهد، ألنه لم 

هذه ). هناك(المجتهد هكذا يجب أن يفعل الرجل كي يزوج ابنته من ). أ: فصحيم م ط.." (مجتهدين
عنب الدوالي "، وليس "عنب الدوالي بعنب الدوالي"قاعدة الزواج، يجب أن يكون الئق ومقبول، 

عندما يتزوج الرجل قريبته يقول، عظمة من . "، لذلك يتزوج الرجل قريبته)هناك" (بعنب الشوك
                                                   

 
 .447، ص دراسة مقارنة من خالل سفر الالويين، مقتبس لدى عمار علي تقريظ، 28- 27: 1التكوين  1
، مقتبس 1912مطبعة آوهين ورونتال بمصر ) 17المادة ( 7ابن شمعون، األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لإلسرائيليين، ص حاى 2

 .447، ص دراسة مقارنة من خالل سفر الالويينلدى عمار علي تقريظ، 
، منشورات دراسة مقارنة من خالل سفر الالويين اإلسالم واليهوديةعمار، علي عبد السميع حسين تقريظ، عبد الخالق، إبراهيم إسماعيل،  3

 . م2004 - ه1425لبنان، الطبعة األولى  - محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت
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، وكذلك )ب: ت س بيبمو(فريضة أن يتزوج الرجل ابنة أخته ). 5: 18التكوين الكبير " (عظمي
يبدو أن هذا الحكم جاء كي تُخْرِج من ). ي د: الرمبام إسوري بيئا، فصل ب(الحكم بابنة أخيه 
خوفا من سفاح ] ابنتا األخت واألخ[، التى منعت الزواج من هؤالء ]الخوف[قلوب الطوائف 

  1".المحارم

، وال كتب القرائين تعريفا لم يتضمن كتاب ابن شمعون في األحوال الشخصية لليهود الربانيين"
للزواج، ولم تفرد االرادة الرسولية للكاثيوليك نصا خاصا في هذا التعريف، وان كانت المادة األولى 

أما مجموعة . منها قد حرصت على ابراز الصفة الدينية للزواج حين رفعته إلى مرتبة السر اإللهي
سر مقدس يتم بصالة االكليل على يد (أنه ب 14فقد عرفته في المادة ) 1955(األقباط األرثوذكس 

كاهن، طبقا لطقوس الكنيسة القبطية االثوذكسية، يرتبط به رجل وامرأة بقصد تكوين أسرة والتعاون 
لهذا فالزواج نظام ذو صبغة دينية، وتبرز هذه  ). على شئون الحياة، ويثبت بعقد يجريه الكاهن
بل أنه فرض على كل . اج مأمور به لدى القرائينالخاصية بوضوح في الشرائع اليهودية،  فالزو

  2".إسرائيلي في شريعة الربانيين
، وهي الوثيقة التي تسجل فيها االلتزامات )كتوباه(وثيقة الزواج مصطلح يقابله في العبرية كلمة "

المالية واألخالقية للعريس تجاه عروسه، وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط الزواج حسب الشريعة 
ويضاف إليها اآلن . ودية، ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع شاهدين، وتكتب الكتوباه عادة باآلراميةاليه

وقد قام اليهود المحافظون . وتحتفظ العروس بالوثيقة. ملخص بلغة البلد الذي يعيش فيه اليهودي
اص من ويتناول الجزء الخ. أما اليهود اإلصالحية، فتخلت عنها تماما.  بتعديل صيغة الشهادة

كل األمور المتعلقة بهذه الوثيقة وعادة ما كانت هذه الوثيقة تكتب على ) كتبوت(التلمود والمسمى 
  3."الرق وتزين حوافها

  

  

  

  

                                                   
 
  .383، ، ص الموسوعة العبرية "الزواج"احمد، االشقر، ترجمة باب  1
 .127، 122ص . 1979- 78العربي ،، دار الفكر نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيةمحمد شكري سرور،  2
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  :جوهر وثيقة الزواج 4.3.1.2

  
الكهنة عاملوا بناتهم باحترام، لذا كتبت المحاكم . 100زوز، واألرملة  200وثيقة زواج العذراء "

عند حتى ). ب: كتوبوت ي ب] (الكهنة ال يتزوجون من مطلقات وأرامل[زوز للعذراء  400
جها يتم دفع ما جاء في الوثيقة عند خرو. بين الكهنة وبقية بني إسرائيل ٌ السامريين كان هنالك فرق

ال يمكن الدفع للمرأة إال في حال وجود . من بيت زوجها، إن كان هذا بالطالق أو موت زوجها
في حال عدم كتابة وثيقة زواج، فإنها ال تأخذ . الوثيقة معها، طالما الوثيقة معها بإمكانها جبايتها

نة، بعد هذه س 25شيئا طالما هي في بيت زوجها وإن كانت في بيت أبيها بإمكانها الجباية بعد 
). د: مشناه كتوبوت ب] (يبدو أنها حال اتفاق شفوي أوعادة[الفترة يعتبر الوضع وكأنها أعفته 

إال من األراضي والقاحلة خصوصا، لكن في فترة  ]النفقة[ مود يمنع على المرأة أن تجبيلبحسب الت
نت المرأة تأخذ منها، لذا ، كانت غالبية ممتلكات الناس من األموال المنقولة، وكا]جؤونيم[ الفقهاء

  .)ز وح: رمبام، إيشوت، ف ط ز(قضوا بإمكان المرأة أن تأخذر منها 

زوز والمفترعة عذريتها أقل من  200ال يكتبون للعذراء أقل من  :إضافة على الوثيقة المكتوبة
األولية، هذا األمر يذكرنا بالمهر في صيغته . ، لكن يحق للزوج أن يضيف المبلغ الذي يريده100

ا ال نعرف نوبما أن. على الرغم من كون وجود مهر متوسط إال أن كان باإلمكان اإلضافة عليه
نا التخمين أنها هي والمهر تطورا من نمكي هالفترة التي تم فيها القول باإلضافة على الوثيقة، إال أن

 في فترة الفقهاء. كانت اإلضافة بحسب المهر، لكن كل شيء متعلق برغبة العريس. المهر األولي
مبلغا محددا ال يضيفون عليه "اعتادوا في أفريقيا الشمالية أن يكتبوا في الوثائق المكتوبة  ]جؤونيم[

من جوهر الوثيقة المكتوبة، ألن ضعفا  15، وقيمة اإلضافة تساوي "للغنية وال ينقصون منه للفقيرة
اإلضافة غير متعلقة ). مان ر يأجوبة الفقهاء، إصدار هركابي سي(وضعهم المادي كان جيدا 

هناك بعد النسوة اللواتي يتطلقن ليس بما ورد في الوثيقة لكن يوجد لهن إضافة . بجوهر الوثيقة
أ؛ : كتوبوت ق أ(النسوة التي نجسن عيشة أزواجهن ال يمكن لهن أخذ أية إضافة  طفق. على الوثيقة

  1)."ج: رمبام، إيشوت، فصل ك د
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شموئيل . هذه الرسالة، حصلت الباحثة على مساعدة قيمة من خالل مقابلة دوكما ورد في مقدمة 
وبمساعدة ترجمة االستاذ احمد اشقر  . الموسوعة العبريةفي “الزواج"هير الذي وجهها الى باب 

  : تمكنت الباحثة على الحصول المعطيات التالية
أن عملية التسليم فقط، أو اتخاذ عدة ال يمكن القطع . إن تسليم المرأة إلى سلطة الرجل يعتبر زواجا"

فبسطت ذيل ردائي عليك ): "8: 16(فقد ورد في سفر حزقيال . إجراءات مرافقة كي يتم الزواج
، إن بسط ذيل الرداء مذكور أيضا في سفر .."وسترت عورتك، وأقسمت لك ودخلت معك في عهد

: 13تثنية (يكشف ذيل رداء أبيه ] مطلقة أم أرملة[االبن الذي يتزوج زوجة أبيه ). 8: 3(راعوث 
بواسطة [، وكما ورد في تفسير التلمود األورشليمي، ذيل الرداء الذي كشفه األب ال يكشف )1

  ).31صفحة  4يبموت ] (االبن
عادة لم يكن الرجل ليترك بيته لذلك لم تكن االبنة تأخذ حصة من األرض، كي ال تقلل من أراضي  

كانت الزوجة ترث قطعة أرض وتجر زوجها وراءها، لكن عند  عند الشعوب القديمة. القبيلة
العدد (العبريين كانت تنتقل مع حصتها إلى سلطة الرجل، لذلك كان عليها الزواج لرجل من قبيلتها 

والذي لم يكن له إال ابنة واحدة كان يعطيها إلى خادمه، وبما لم تكن للخادم عائلة يبقى في ). 8: 26
بواسطة تسليم االبنة إلى زوجها يتم ). 35: 34أخبار األيام الثاني (ساللتها عائلة زوجته ليكمل 

على الرغم من كون بعض المتشددين كانوا يلغون زواج بناتهم؛ تكوين (مصادرة حقوق األب عليها 
31 :43 .(1  

صديقتك هي "بداية الزواج الخطبة فيها يشتري الرجل المرأة من أبيها، وتتمته اتفاق بينه وبينها؛ 
فالمرأة الفاضلة هي التي تدبر شئون البيت وزوجها يجلس في ). 24: 2مالخي (“وزوجة عهدك

: 21تكوين (وأحيانا يبطل الرجل إرادته مقابل إرادتها ). 31: 31أمثال (مجالس الشيوخ ويمدحها 
بلهم بما يتعلق باألبناء ال فرق بين األم واألب من حيث المساواة باالحترام من ق). 14 - 10

  ). 3: 18واألحبار  12: 20الخروج (
: بالرغم من اهتمام اليهود بالزواج إال أنهم لم يرفعوه إلى درجة السر المقدس، فهو عند الربانيين" 

لحاى بن شمعون، أما عند  56عقد بين الرجل وامرأة بمهر ووثيقة وشهود كما تفيد بذلك المادة 
  . 2"لفهو عقد يتم بمهر ووثيقة وقبو: القرائين
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  :طلب الزواج 4.3.1.3

  
إذا . يبقين في بيت والدهن إلى أن يدعوهن الرجال للزواج البنات اللواتي خطبن وهن صغارٌ "

طالما . اعتبرت هي أو والدها أن فترة الخطوبة طويلة بإمكانها هي ووالدها أن يطلبا الرجل للزواج
هي صغيرة ال يمكن للرجل أن يطلبها للزواج، وإن لم ترغب هي أو والدها بالزواج فبإمكانها 

إن أرادت الزواج وهي فتاة، يمنحونها أحد عشرة شهرا كي تعيل . اةتأجيل الزواج إلى أن تصبح فت
 12ويعطون األرملة مدة ثالثين يوما، والفتاة التي انقضى على بلوغها . نفسها بواسطة الجواهر

مثلما يمنحون الوقت للمرأة فإنهم أيضا يمنحون . شهرا يكفي ثالثين يوما من يوم طلب الزواج
بعد أن ازدادت حاالت إلغاء . عيل نفسه ويحضر الوليمة وخيمة الزواجالرجل الوقت الكامل كي ي

انتشرت هذه العادة بين يهود أوروبا من القرن . الزواج أفتى الفقهاء بتوحيد الخطوبة مع الزواج
  1".الحادي عشر

  

  :خيمة الزفاف، زواج 4.3.1.4

  
جد تعريفا واضحا لها في نلكن ما هي خيمة الزفاف؟ ال . خيمة الزفاف هي التي تعمل الزواج"

من سطح األمور يضح بأن خيمة الزفاف كانت في بيت الخطيب الذي في تم إعدادها . التلمود
مجياله (“يعمل خيمة زفاف في داخله"البن األول كان األب يبني بيتا ول .كغرفة للعريس والعروس

بيت "أوالده كان األب يبني لكل ولد من : ب: ح. بحسب ببا بترا ص. هـ، ب في الراشي
وفيها كان جّل مكوثهم في أيام الوالئم السبعة، العريس وشبائنه ) كي ال يسكن في بيت حميه“زواج

، )ب: ـسوكاه ك ه(“ال فرحة إال بالزفاف"كانوا يأكلون ويشربون ويفرحون في خيمة الزفاف ألن 
  ). هناك(يدعون خيمة الزفاف  روس ومكان مكوث العريس والع

عندما بنا سليمان بيت المقدس بنا له . "جدا تهنئة العريس يوم السبت األول بعد العرس ةعادة قديم"
اعتاد بنو إسرائيل الجلوس بين البوابتين، . بوابتين، واحدة للعرسان والثانية للثاكلين والمنبوذين

ا البيت يباركك رب هذ: والذي يدخل من بوابة العرسان كانوا يعرفون أنه عريسا وكانوا يقولون له
وبعد أن خرب بيت المقدس تقرر أن يذهب العرسان إلى الكنس والمدارس الدينية . بالبنين والبنات
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حاليا العريس وشبائنه ). فصول الرابي إليعزر فصل ي ز(“واألهالي يرون العريس ويفرحون معه
العذراء  - فريضة أن يكون العريس سعيدا مع زوجته - .هبون إلى الكنيس يوم السبت ويباركونهذي

في بيته ولو  هيباركون] األيام المعدة للتهنئة[أثناء سبعة أيام الشرب . سبعة أيام واألرملة ثالثة أيام
جاؤوا وجوها جديدة للوليمة، ويوم السبت حتى ولو لم تأت وجوه جديدة، في كل وليمة في سبعة 

] المتصوفة[ي كتب الحسيديم ف). ب: كتوبوت ز(“تبارك الذي الفرح في بيته: "أيام المباركة يقولون
مهما كانت (وكان البعض يرفض إقامة زفافين . مكتوب، ممنوع تزويج أختين في أسبوع واحد

  .خوفا من اختالط فرح بفرح) مكانة المتزوج
  

   :األيام التي يتزوجون فيها 4.3.1.5

  
لمي كتوبوت يروش(ال يتزوجون نساء ال عشية السبت وال يوم السبت، حفاظا على قدسية السبت "

لكن بعد ذلك انتشرت العادة أن يتم الزواج عشية السبت كي يتمتعون بوليمة زواج عشية ). فصل أ
السبت مقدسة عند اليهود [“مثله كمثل الذي يشتري يوم السبت"لكن يحرم الزواج يوم السبت . بتالس

) أ:كتوبوت م ز(البابلي لكن ورد في التلمود ). هناك] (كما جاء في التوراة“يمات"والذي يدنسها 
ال يتزوجون ). التوسفوت، هناك )االضافات(أنظر(“الوالد يزف ابنته أيام السبت وفي األيام السعيدة"

وال يتم الزواج في أيام عيد الفصح التي يسمح العمل فيها  ،)ج بعومر. ل(إلى يوم  نساء بين الفصح
، التي هي األيام بين اليوم األول פסח המועד חול: تسمى بالعبرية[ كي ال يتم خلط فرحة بفرحة

أيام األعياد لنفس السبب، اعتادوا  تزوجواحتى بين الرومان القدماء لم ي). ب: م و ق، ح( ]واألخير
  1."تافهعدم الزواج يوم اكتمال البدر، بعض الفقهاء اعتبرها أيمان 

  

 :عند اليهود المحرمات من النساء 4.3.1.6

    
  -:موانع للزواج وهي كما يليذكر العهد القديم عدة "

  .2)ال يتخذ رجل امرأة أبيه، وال يكشف ذيل أبيه(الزواج من امرأة األب  .1
ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت (زواج الرجل من أخته بنت أبيه أو بنت أمه .2

 .3)أمه

                                                   
 
  .384ص  المرجع السابق، 1
،  دار الشروق للنشر التوزيع، اإلسالمنظام األسرة في اليهودية والنصرانية ونقال عن، صابر، احمد طه،   30ف 22سفر التثنية صح  2

 .19ص 2004مصر، الطبعة الثانية، 
، دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، نظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالمنقال عن، صابر، احمد طه،   22ف 27سفر التثنية صح  3

  .19ص  2004الطبعة الثانية، 
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 .1)ملعون من يضطجع مع حماته(الزواج من الحماة  .3

عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك، ال تكشف عورتها، إنها (البنت الزواج من ابنة االبن أو ابنة  .4
 .2)عورتك

 .الزواج من العمة .5

 .الزواج من الخالة .6

 .الزواج من امرأة العم .7

 .الزواج من الكنة .8

 .الزواج من امرأة األخ .9

  .الزواج من امرأة و بنتها. 10
  .الزواج من أختين معا. 11
  .3"المحرمات التي حددها العهد القديمهذه هي  .الزواج من غير اليهودياتز 12

الجدة، امرأة الجد، امرأة ابن االبن، : أما المحرمات في التلمود فقد ورد ذكرهن على النحو التالي"
وامرأة ابن البنت، وبنت االبن، وبنت ابن االبن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت ابن 

، وجدة أبى الزوج، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، الزوجة، وبنت بنت الزوجة، وبنت بنت الزوجة
غير الشرعية لألخ األخ المتوفى إذا كانت االبنة  وامرأة العم ألم، وامرأة الخال، وكذلك تحرم أرملة

  4".)الحي، أو ابنة زوجته من زيجة أخرى أو حماته أو أم حماته
  :ث ففي شريعة الربانيين هن نوعانأما المحرمات في العصر الحدي"

: ال ينعقد فيه العقد وال يحتاج إلى طالق ال يعد األوالد فيه شرعيين وهؤالء هن: النوع األول  .1
األم، البنت، بنت االبن، وامرأة العم ألب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت ابنها، والحماة 

 .جةوأمها، واألخت، والعمة والخالة، وامرأة األب، وامرأة االبن، وامرأة األخ، وأخت الزو

ويكون العقد فيه باطال ويجبر الرجل على الطالق، وال يعد أوالده غير شرعيين : (النوع الثاني .2
الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن االبن، وامرأة ابن البنت، وبنت االبن، وبنت ابن االبن،  : وهن

                                                   
 
،  دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة نظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالمنقال عن، صابر، احمد طه،   23سفر التثنية ف  1

 .19ص 2004الثانية، 
ة ،  نظام األسرة في اليهودية والنصراني، عن، صابر، احمد طه10،12،13،14،15،16،17،18ف  18سفر الالوبين صح ) 13(إلى  2

 .19ص  2004، دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية، واإلسالم
 .19ص 2004،  دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية، نظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالمصابر، احمد طه،   3
 .20ص  2004الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية،  ، دارنظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالمصابر، احمد طه،  4
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بى وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت ابن الزوج، وبنت بنت بنت الزوجة، وجدة أ
 .1)الزوجة، وجدة أم الزوجة، وجدة الجدة، وامرأة العم ألم، وامرأة الخال

  :هذه هي الموانع العامة، وهناك موانع خاصة وهي
إذا طلق الرجل زوجته لتهمة الزنا فإنها ال تجوز له بعد ذلك، ويكون على السلطة الشرعية أن  .1

 .تخبره بأنها محرمة عليه أبداً

 .اختلى أو زنى بها، وإذا عقد عليها كلف شرعا بطالقهاتحرم المرأة على من  .2

 .تحرم المرأة على مطلقها إذا تزوجت بعده .3

 .تحرم المرأة إذا تكرر حيضها أثناء الجماع ثالث مرات متواليات عقب الزواج .4

 .تحرم المطلقة على الكاهن .5

  2"هذه  هي أنواع المحرمات عند طائفة الربانيين وأتباعها
 
األم، زوجة األب، األخت من األب، واالبن من األم سواء كانت : القريبات التالياتالتوراة حرمت "

االبنة لم تعتبر محرمة في التوراة، ] (الحفيدتان[من العائلة أم من خارجها، وابنة البنت وابنة االبن 
، )بعد الترمل(، زوجة األخ حالل )على الرغم من أن ابنتها محرمة، إال أنها هي غير محرمة

وما يليها من  6: 18األحبار (لزوجة وابنتها، وابنة ابنها، وابنة البنت، وأخت زوجته في حياتها ا
، وصديقتها أيضا، فسرتها بتحريم "ال تأخذ الزوجة أختها ضرة لها"بعض الطوائف فسرت ). آيات

زواج في سفر ذكر تحريم ال. الزواج بأخرى، هذا ليس معناه أن التوراة حرمت الزواج الضرائري
محارم، هنالك عدا زواج ال. من الحماة، لكن هذا التحريم ينبع من تحريم الزواج من امرأة وابنتها

ذين يمنع الزواج منهم؛ يمنع الزواج من الشعوب السبعة سكان أرض إسرائيل أيضا ما يسمى ال
: الحيز العاموأيضا أوالئك الذي يحرم عليهم من الظهور في ). 3: 7تثنية (أثناء عمليات احتاللها 

هؤالء الثالثة إلى الجيل (كسير القلب، ومجبوب القضيب، ابن الحرام والعمونيين والمؤابيين 
والكهنة يحرم ). 8و 4و 3و 2: 13االثنان إلى الجيل الثالث؛ تثنية (، األدومي والمصري )العاشر

                                                   
 
دار   نظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالم،، نقال عن صابر، احمد طه، 41، 40، 39مادة  \حاى بن شمعون. م.األحكام الشرعية  1

 .21ص 2004الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية، 
 .21ص  2004، دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية، األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالمنظام صابر، احمد طه،  2
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لزوج من عذراء فقط أما الكاهن األكبر فيسمح له ا. عليهم الزوج من البغي والمغتصبة والمطلقة
  .1)"14 - 13: 7و 21األحبار (
  

  آثار الزواج، المهر وأحكامه 4.4
 

انتشر المهر عادة في كل طبقات . عندما كان األب يزوج ابنته كان يأخذ مقابلها مهرا": المهر
يعقوب (كان المهر يدفع ليس ماال، بل بالعمل . اليهود، وكذلك كان الملك يأخذ مهرا مقابل بناته

في العائالت الغنية كان األب يعيد ). داوود وشاؤول(أو في عمل بطولي، الذي فيه متعة ) ولبان
ألسنا عنده : "مثال، لبان الذي أخذ لنفسه أجر عمل يعقوب، يشتكين منه قائالت.  المهر إلى ابنته

  2".)25: 31تكوين " (بمنزلة غرباء وقد باعنا وأكل ثمننا؟
يعة اليهودية أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته، بل إن هذا على الزوج في الشر: المهر"

المهر في شريعة القرائين يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج ال يتم بدونه، وقد جعلوا منه جزءاً 
أي ما يكتب في العقد، ويتفق ) كتوباه(معجال، أما الجزء الثاني فإنه يمثل مؤخر الصداق ويمسونه 

هدف توفير المعيشة الالئقة بالمرأة، إذا ما حدثت فرقة بن الزوجين بطالق أو عليه فيه، وذلك ب
  .بوفاة

تستحق المرأة المهر في الشريعة اليهودية من حين العقد ولو لم يحصل دخول، ما دام : مقدار المهر
كما أنه ال مانع من هذا األخير، بل إنه في شريعة القرائين يحرم الدخول بها قبل قبضها المهر، 

  ع نفسها موضع غير الزوجة الشرعيةيحرم تجاوزها عنه تفاديا من أن تض
وكان المهر في العهد القديم ذا قيمة تساوى وزنا من الفضة لقيمة مكيال من الشعير وغالبا ما يكون 
هدية مثل حلق ذهبي أو سوار كما حصل لرفقة من مبعوث إبراهيم عندما خطبها إلسحاق، كما كان 

خدمة يقدمها الزوج لوالد العروس، يؤكد ذلك ما جاء في سفر صموئيل، وقال شاؤل المهر نظير 
 ...قام داود ... بمائة غلفة من الفلسطينيين... هوذا ابنتى الكبيرة ميرب أعطيك إياها امرأة:  لداود

  3".فأعطاه شاؤل مكيال ابنته امرأة ... ،...ورجاله وقتل من الفلسطينيين مائتي رجل

                                                   
 
  .381،  ص الموسوعة العبرية "الزواج"احمد، االشقر، ترجمة باب  1
 .381المرجع  السابق، ص  2
 .23، ص في اليهودية والنصرانية واإلسالمنظام األسرة ، نقال عن صابر، احمد طه، 17،25،27،ف 18سفر صموئيل األول صح  3
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إن المهر : عصر الحديث فقد اختلف أحبار اليهود في تحديد قيمة المهر، فقال الربانيونأما في ال"
الشرعي للبكر مائتا محبوب، أو سبعة وثالثون درهما فضة نقية، أما غير البكر فلها النصف سواء 

 ، كذلك للمستوى االجتماعي أثره الواضح في قيمة المهر، فإذا كانت الفتاة أكانت غنية أم فقيرة
  1".فإن مهرها يكون أربعمائة محبوب، وهو ضعف مهر البنت العادية) رجل دين(البكر ابنة كوهين

المهر ال يحدد ويسلم إلى األب نقودا ويعطي للعائلة هدايا، واالب يعطي ابنته هدايا عندما تخرج "
يأخذ مبلغا  يحمل الرجل ابنته إلى العريسعندما  .إلى بيت زوجها ويعيد لها المهر على شكل هدايا

، األب هو الذي يأخذ ولكن أبناء العائلة ]المهر[من المال كثمن لها نفس المبلغ هو المهر ويسمى 
  2".يأخذون هدايا من العريس والمبلغ غير محدد ويسلم نقدا

أن يلتزم في عقد [وعلى الزوج في الشريعة اليهودية، : التزام الرجل بالمهر في الشريعة اليهودية"
بل أن هذا المهر في شريعة القرائين يعتبر ركنا [. من ابن شمعون 98م ] الزواج بالمهر لزوجته

 –ل وحق الزوجة في المهر منفص] [64- 63شعار الخضر ص  من أركان عقد الزواج ال يتم بدونه
عما قد يكون لها قبل الزواج من حقوق مالية أخرى تستحق عند الوفاة أو  - في شريعة الربانيين

كما ال يدخل فيها ما يعطيه الرجل للمرأة مقدما في مجلس ]. من ابن شمعون 101الطالق، م 
ا يلتزم ما يعجله الرجل للمرأة أو م: وفي شريعة القرائين، يقصد بالمهر. التقديس من خاتم أو نحوه

غير أنه فضال عن . فبهذا المهر يستطيع أن يقنى المرأة. وهو ما يعرف بالمقدم. به لها عند التقديس
. للمرأة عند الطالق أو الوفاةوهو ما يدفع الحق فيما يسمى بالمؤجل،  - عندهم- ، للزوجةهذا المهر

دام أنه ال مانع من  ويستحق المهر في الشريعة اليهودية من حين العقد ولو لم يحصل دخول، ما
من مجموعة ابن شمعون مقدار المهر الشرعي، مفرقة فيه بين  99وقد حددت المادة . هذا االخير

وتقضي هذه المادة بأن ( الزوجة البكر وغير البكر، حين جعلت لالخيرة نصف ما يقدر لالولى
البكر النصف، غنية المهرالشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثالثون درهما فضة نقية، ولغير 

ويشترط في المهر إن يكون مما يجوز االنتفاع به وأال يكون من االشياء ). كانت الزوجة أو فقيرة
المقدسة وأال يكون الزوج قد حصل عليه من سرقة أو خيانة أو غصب أو لقطة، واال كان الزواج 

  3".باطال

                                                   
 
 .23، ص 2004، دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية، نظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالمصابر، احمد طه،  1
  .14, 1994 - אבב -תל, מנהגי חתונה אצל העם היהודי לעדותיו, קליין, משה 2

 .284-283، ص 1979-78، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيةنظام محمد شكري سرور،  3  
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  :عند اليهود جباتهحقوق الزواج ووا 4.4.1

  
المشرعون اليهود على الزوج واجبات وحقوق لزوجته، وكذلك على الزوجة واجبات لقد أوجب "

  _:وحقوق لزوجها وهي
قد أوجبت شريعة التلمود على الرجل حيال زوجته كثيراً من الواجبات : أوال واجبات الزوج

وفرضت عليه إزاءها جملة من الفروض، كما أوصته بعدد جم من الوصايا التي من شأنها أن 
  :للمرأة كرامتها، وأن تحقق لألسرة هناءتها، من بين هذه الوصايا تحفظ

أنه يجب على الزوج أن يعامل زوجته معاملة كريمة وذلك بأن ال يشتط عليها بقول أو فعل فيه 
  .جرح لكرامتها، أو خدش لحيائها

يحاول  فإذا أراد الزوج أن يلفت أنظار زوجته إلى شيء ال يرضيه فعليه أن يخاطبها بلطف، وأن
  .استمالتها إلى ما يصبو إليه ويبغيه

وكذلك أوصت شريعتهم الزوج بأن يدبر المسكن المناسب لزوجته بما يلزمه من األثاث بقدر حال 
الرجل، وأن ينفق عليها من وقت خطبتها أو بعد التقديس مباشرة، وتشمل النفقة مؤونتها، وكسوتها، 

أسرها إذا وقعت في األسر، وأن يقوم بمصاريف  ونفقات عالجها إذا مرضت، وأن يفديها ويفك
  1".دفنها عند الوفاة

وقد أوصى بعض الحاخامات بعدم ضرب الزوجة، حينما شاهدوا أن كثيرا من األزواج سمحوا "
ألنفسهم أن يهدروا كرامة نسائهم، فاتفقوا على إجراء تعديل يمنع إهانة الزوجات وأنزلوا العقاب 

جته، وحرموا على الزوج الذي تموت زوجته نتيجة سوء معاملتها من على كل من يهدر كرامة زو
يمنع الرجل من ضرب زوجته ولو كان ذلك من أجل تأديبها، أما إذا : أن يرثها، فيقول ابن شمعون

اعتاد ضرب زوجته جاز إجابة طلبها للطالق، بل يكون الطالق أوجب إذا حلفه الشارع أال يعود 
  2".لضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فال يصح لها طلب الطالقفحنث وعاد، أما إذا كان ل

كما أوصى الكثير من حاخامات التلمود باحترام الزوجات وأخذ رأيهن في بعض األمور ولهذا فقد ”
يأخذ رأى زوجته في القضايا الهامة، وكذلك كانت راحيل زوجة الحاخام ) رابى(كان الحاخام 

  3".ونبوغه إليهاالذي كان يرجع كل عظمته ) عقيبا(

                                                   
 
  .26،  ص 2004واإلسالم، دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية،  نظام األسرة في اليهودية والنصرانيةصابر، احمد طه،   1
، دار الشروق نظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالم مقتبس لدى صابر، احمد طه، ،218، 217، 216 \حاى بن شمعون مادة. م 2

 .26ص  2004للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية، 
نظام األسرة في اليهودية والنصرانية  ، مقتبس لدى صابر، احمد طه،148، ص المرأة اليهودية حقوقها وواجباتهاسوزان، السعيد،  3

 .26ص  2004دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية،  ،واإلسالم
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ولكن لم يكن هذا هو وضع الزوجة دائما؛ ألنه في الغالب كان وضع الزوج هو الذي يؤثر على ”
وضع زوجته، وقد قدم لنا التلمود حالة المرأة  تزوجت من زوجين، وكان الزوج األول عالم ديني، 

ع زوجها كل حول ذرا  *والثاني فهو محصل ضرائب، فكانت في زواجها األول تربط التفلين
صباح، وبعد موت زوجها األول تزوجت من محصل الضرائب، فأصبحت تربط حزام المحصل 
حول ذراع زوجها كل صباح، وال شك أن هذه المقارنة بين ربط التفلين حول ذراع الزوج األول 
العالم الديني، وبين ربط حزام جاني الضرائب الجشع توضح إلى أي درجة كبيرة الفارق بين وضع 

  1".لمرأة في زواجها األول،ووضعها في زواجها الثانيا
تتضمن التوراة من النصوص ما يشير إلى أنها ال تحمل  - في الشريعة اليهودية: موافقة ولي النفس"

برضاء الزوجين والى ما لألب في هذا الصدد من سلطة مطلقة، بموجبها يستطيع أن يزوج بناته، 
راجع مثال التوراة، سفر (ون موافقتهم أو حتى استشارتهمبل حتى أبناءه، بمن يتراءى له هو د

وما بعدها وسفر التثنة،  34آيه  23آيه  29، سفر التكوين، أصحاح 7آيه  21الخروج، أصحاح 
  ). 16آية  22أصحاح 

  

  .عند المسلمين تكوين الزواج، معناه وحكمه، أركانه وشروطه 4.5
    

  :الزواج عند المسلمين 4.5.1

  
التقاء ذكر بأنثى ليكونا أسرة واإلنسان من األغيار وقد ال تكون الحياة بالنسبة له كلها هو : الزواج"

. فإذا ما كان الزوج والزوجة متكافئين،،، فالزوج ال يجد في نفسه تعاليا على الزوجة.... رخاء
 والزوجة ال تجد في نفسها تعالي على الزوج لماذا؟ ألن كل واحد منهما كفء لآلخر وهذا يضمن

لكن عندما يتزوج اإلنسان بمن هي غير كفء له، أو هو غير كفء . اتزان الحياة واتزان التعامل
لكن اهللا سبحانه وتعالى يريد أن تبنى الحياة األسرية على التوازن، ولذلك  .لها تختل العالقة بينهما

  2".نجد أن الفقهاء اشترطوا الكفاءة
                                                   

 
، 12ف  13من سفر الخروج ص : هي عبارة عن قطعتين من الجلد مكتوب على آل واحدة منها أربعة فصول من العهد القديم، وهم: التفلين *

نظام األسرة  مقتبس لدى صابر، احمد طه، ،18الى ف 13ف  11، ص 5ف  6، وآذلك اإلصحاح السادس عشر، وآذلك سفر التثنية ص 9ف 
 .27ص  2004، دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية، في اليهودية والنصرانية واإلسالم

 .27ص  2004، دار الشروق للنشر التوزيع، مصر، الطبعة الثانية، نظام األسرة في اليهودية والنصرانية واإلسالم صابر، احمد طه، 1
  . المساواة المماثلة، والكفاءة في الدين معتبرة فال يحل تزويج مسلمة بكافر اجماعا: الكفاءة :قال الصنعاني في سبل السالم 2

عن محمد بن سرين : مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود، وفي التابعين: مختص بالدين الكفاءةوقد جزم بأن اعتبار : وقال الحافظ  بن حجر
قريش أآفاء بعضهم بعضا، والعرب آذلك وليس أحد من العرب :وقال ابو حنيفة .في النسب الجمهور لكفاءةواعتبر ا. وعمر بن عبد العزيز

والصحيح تقديم بن هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤالء أآفاء  .عيةوهو وجه للشاف. آفئا لقريش آما ليس احد من العرب آفئا للعرب
ليس نكاح غير االآفاء : اذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح، وبه قال احمد في رواية وتوسط الشافعي فقال: وقالب الثوري .بعضهم لبعض

وذآر ان . ا صح ويكون حقا لهم ترآوه، فلو رضوا إال واحدا فله فسخهحراما فأراد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة واألولياء، فإذا رضو
  . المعنى  اشتراط الوالية في النكاح آيال تضيع المرأة نفسها في غير آفء
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الْخبِيثَات للْخبِيثني والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيـبِني والطَّيبـونَ   : (تعالى سبحانه و مستندين إلى قوله

 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمُءونَ مربم كلَئأُو اتبلطَّي1)".)26(ل 

وكل طيب من الرجال , ب للخبيث وموافق لهكل خبيث من الرجال والنساء واألقوال واألفعال مناس
والطيبون والطيبات مبرؤون مما يرميهم بـه  , والنساء واألقوال واألفعال مناسب للطيب وموافق له

  .الخبيثون من السوء، لهم من اهللا مغفرة تستغرق الذنوب، ورزق كريم في الجنة

أن تنتهي وتزول، كما أنه ليس فالزواج هو ارتباط قيمي وليس نزوة أو شهوة عارضة ما تلبث "
تجارة تباع فيها النساء أو يشترى فيها الرجال، واالسالم حين حدد شروطا للزواج إنما جعلها ليقيم 
معيار الحياة االسرية، واالمانة مع اهللا والنفس والناس، وبهذا تتحقق السكينة االسرية التي ينشدها 

  2".الشرع الشريف
كيف؟ ....وسينتهي والبد لذلك إن يستبقي االنسان النوع في غيره إن لإلنسان عمرا محددا يحيا

والحق . يحدث ذلك االستبقاء بالزواج وتأتي الذرية، البنون والحفدة، وتسير السلسلة الستبقاء النوع
لذلك يأمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نستبقي النوع بأن نختار . يريد أن يكون االستبقاء للنوع كريما

  .الطاهر فإياك أن تستبقي نوعا من وعاء خبيث نجسله الوعاء 
   3.)إليهم أنكحواو  األكفاء فانكحوا،  لنطفكم تخيروا(يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

  استعملت العرب لفظ الزواج في اقتران أحد الشيئين باآلخر، وارتباط كل واحد باآلخر بعد أن "
 4).)54(كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عنيٍ  ( :سبحانه وتعالى ومن ذلك قوله تعالى. كانا منفصلين

كما أعطينا هؤالء المتقين في اآلخرة من الكرامة بإدخالهم الجنات وإلباسهم فيها السندس 
  .كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بالحسان من النساء واسعات األعين جميالت, واإلستبرق

  
  
  
  

                                                   
 
 ).26(سورة النور آية  1
  .50، الطبعة األولى، ص أحكام األسرة والبيت المسلمفضيلة الشيخ محمد، متولي الشعراوي،  2
، 1990 – 1411بيروت، الطبعة األولى ،  –، دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين أبو عبداهللا الحاآم النيسابوري، محمد بن عبداهللا 3

 .176الجزء الثاني، ص 
 .54سورة الدخان آية  4
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  :الشريعة اإلسالميةتعريف الزواج في  4.5.2

  
  . 1"النكاح في اللغة الوطء والعقد له"

عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من : الزواج في االصطالح الشرعي: المعنى الفقهي
الزوجين باآلخر على الوجه المشروع وعلى سبيل القصد، والتقييد بالقصد لئال يشمل العقد الذي 

  .التعريف الشرعي األمور اآلتيةوقد أفاد هذا . يفيد الحل ضمنا
إن الزوج مختص باالستمتاع بزوجته دون غيره، فال يحل لغير زوجها االستمتاع بها ما دامت  •

 .في عصمته

للزوج االستمتاع بزوجته على الوجه المشروع، بعد  الزوجان يحلأنه بمجرد تمام العقد بين  •
 .أن كان ذلك محرما قبل عقد الزواج

غير مقصور على زوجته، فله أن يستمتع بغيرها من زوجات في الحد أن استمتاع الزوج  •
المقرر شرعا وهو أربع زوجات، أما المرأة فمحظور عليها تعدد األزواج حتى ال تختلط 

  2."األنساب

وكثر استعمال الفقهاء ) يطلق عليه لفظ النكاح(ثم إن العقد المذكور كما يطلق عليه لفظ الزواج"
ح في ذلك عن لفظ الزواج وعلى ذلك يكون مدلول لفظي الزواج والنكاح في والقرآن للفظ النكا

  .3"لسان الشرعيين واحداً
  

هما زوجان لالثنين، وهما زوج، والزوج الفرد : الزوج خالف الفرد، ويقال: جاء في لسان العرب”
  ".4الذي له قرين، والزوج اإلثنان

اقتران الزوج : قرن بعضها ببعض، والزواج: زوج األشياء تزويجا زواجاً : وفي المعجم الوسيط"
بعل : بالزوجة، أو الذكر باألنثى، والزوج كل واحد معه آخر من جنسه، والزوج القرين، والزوج

  5."زوج وفرد، وكل شيئين اقترن أحدهما باآلخر فهما زوجان: المرأة، والزوج خالف الفرد، يقال
                                                   

 
 .254، جزء أول، ص القاموس المحيط 1
الجزء األول، الزواج  المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون،الفقه المقارن لألحوال الشخصية بين بدارن، أبو العينين بدران،  2

 .10- 9والطالق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص 
لى إلما ورد استعمال لفظ النكاح في العقد والوطء والضم اختلف الفقهاء، فذهب الشافعية إلى أنه حقيقة العقد مجاز في الوطء وذهب الحنفية  3

فعندما يرد لفظ النكاح في آتاب اهللا أو سنة رسوله مجردا عن القرينة يراد به الوطء عند الحنفية، ويراد به . أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد
 .10 - 9مقتبس لدى بدران أبو العينين بدران ص . عقد الزواج عند الشافعية

 .75 \7: لسان العرب 4
 .430ص : المعجم الوسيط 5
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د له، ونكحت، وهي ناكح وناكحة ذات زوج، الوطء، والعق:  النكاح: وفي القاموس المحيط"
  1."زوجها: نكحها، وأنكحها: واستنكحها

  2."المرأة: لزوج البعل، والزوج أيضاا: وفي مختار الصحاح"
وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُال منها رغَداً حيثُ شئْتما وال تقْربا هذه  (: تعالى سبحانه و قال اهللا

 نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرال تةَ ورج3.")35(الش  
كل من العاقدين باآلخر على الوجه يعرفه بعض الفقهاء بأنه عقد يقيد حل استمتاع : تعريفه"

  .المشروع
والتعريفان متقاربان في المعنى، وللفقهاء تعريفات أخرى كلها يدور حول هذا المعنى وإن اختلف 
التعبير، وهي تؤدي في جملتها إلى إن موضوع عقد الزواج امتالك المتعة على الوجه المشروع، 

وال شك أن ذلك من  . ل هذه المتعة حالالوالى إن الغرض من في عرف الناس والشرع هو جع
أغراضه، بل أوضح عند عامة الناس، ولكن ليست هي كل أغراضه، وال أسمى أغراضه في نظر 
الشارع اإلسالمي، بل أن غرضه األسمى هو التناسل وحفظ النوع االنساني وان يجد كل من 

ما، وتكون به الراحة وسط متاعب العاقدين في صاحبه األنس الروحي الذي يؤلف اهللا تعالى به بينه
  .4".الحياة وشدائدها

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً  (:تعالى سبحانه و ولذلك قال اهللا 

 5)".)21(ورحمةً إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

; أزواجا -جالأيها الر- ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق ألجلكم من جنسكم 
إن في خلق اهللا ذلك آليات , وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة, لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن

  .ويتدبرون, دالة على قدرة اهللا ووحدانيته لقوم يتفكرون
يبيح : ثم إن اإلسالم بعد ذلك يوفر على اإلنسان السهوالت الممكنة للنكاح ويزيل عن وجهه العقبات"

بمثنى وثالث ورباع، أي إلى أربع من النساء إذا كان ال يقتنع  - النكاح –المشروعة  له العالقة

                                                   
 
 ).فصل الزاي باب الجيم(199\1: اموس المحيط للفيروزآباديالق 1
 .278: مختار الصحاح  للرازي 2
  ). 35(سورة البقرة آية 3
 .17، دار الفكر العربي، القاهرة، ص األحوال الشخصيةالمام محمد، أبو زهرة، 4
 ).21( سورة الروم آية  5
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زوجها إن كان ال   بامرأة واحدة، ويهيئ للزوج سهولة تطليق زوجته، وللزوجة سهولة لمخالعة
  1".يحصل بينهما التوافق

الجنسي، بل مما تقدم يتبين أن الغرض من الزواج في اإلسالم ليس هو قضاء الوطر : حكمته
  .الغرض أسمى من ذلك

وما كان الزواج سنة في اإلسالم، ألن فيه قضاء الطبع الجنسي فقط، بل لمعان اجتماعية ونفسية  
  :ودينية منها

حفظ النوع اإلنساني كامال يسير في مدارج الرقى إنما يكون بالزواج، فإن المساندة ال تحفظ النوع ”
  2."ال يحيا حياة إنسانيةمن الفناء، وإن حفظته ال تحفظه كام

وإذا كانت تعريفات الفقهاء، ال تكشف عن المقصود من هذا العقد في نظر الشارع اإلسالمي فإنه  
يجب تعريفة كاشف عن حقيقته، والمقصود منه عند الشارع الحكيم، ولعل التعريف الموضح لذلك 

  :أن نقول
ويحدد مالكيهما من حقوق وما عليهما من  انه عقد يفيد حل العشره بين الرجل والمرأة وتعاونهما"

  .3"واجبات
والحقوق والواجبات التي تستفاد من هذا التعريف هي من عمل الشارع ال تخضع لما يشترطه "

العاقدان، ولذلك كان عقد الزواج عند أكثر األمم تحت ظل األديان لتكتسب أثاره  قدسيتها، فيخضع 
  4."االديانلها الزوجان عن طيب نفس ورضا بحكم 

  
  

                                                   
 
 .42عاصم الحداد، مؤسسة الرسالة، دار الفكر، ص  ، تعريب محمدتفسير سورة النورأبو األعلى، المودودي،  1
 آانت الحرب العالمية األخيرة بويالتها سببا في تشتيت األسرة، ووجود عدد آبير من األطفال ال آباء لهم وال أمهات، فقامت على رعايتهم 2

تربى في المالجئ، من حيث النمو الجسمي والعقلي مالجئ وآانت هذه فرصة مواتية الموازنة بين الطفل الذي يتربى بين أبويه، والطفل الذي ي
فوجودا أنه من ناحية النمو الجسمي في السنة األولى ينمو ابن الملجأ نموا حسنا . وقد انتهزها العلماء فرصة لهذه الدراسة. والعاطفي والخلقي

وبعد مجاوزة . ووجود الكفاية من في المالجئ األوروبيةربما آان خيرا من نموه بين أبويه لو تكفاله، بفضل الرعاية الصحية، والغذاء الطبي، 
ثره في العام األول يدخل في التكوين الجسمي عامل العاطفة والنطق، والتكوين العقلي،وهنا نجد الطفل بين أبويه يفوق ابن الملجأ في ذلك وله أ

الذين تجاوزا العام األول وبين أطفال المنازل في مثل سنهم آانت وآلما وازنا بين أطفال الملجأ :" الكتاب أطفال بال أسرالجسم، فتقول مؤلفة 
بداية الكالم " ثم تتكلم في نمو حاسة النطق فتبين سرعة نموها بانتظام في طفل األسرة وتقول في ذلك". نتيجة الموازنة ليست في صالح األولين

درك بغريزة آل انفعال يثيرانه، فهو يرقبهما، ويقلد التعبيرات المختلفة الحقيقي تنمو على أساس الصلة المباشرة بين الطفل ووالديه، فالطفل ي
في خالل خمس السنين األولى " وتقول في ختام آتابها " التي تظهر على وجههما، وهذا االنفعال العاطفي والتقليدي فيه من القوة ما يدفع الكالم

نشاط واضح، وفي عالقات الطفل األولى بوالديه يستخدم هذه القوى ثم ينقلب عليها من حياة الطفل تعمل القوى الغريزية البدائية عند الطفل في 
اقرأ آتاب أطفال بال (بإدماج نفسه في رغبات والديه، فتكتب ويكون الضمير اللوام، ويبدأ الطفل حياة جديدة أساسها آبت الغرائز ومواءمتها،

، الطبعة الثانية، الطبع والنشر دار الفكر العربي االحوال الشخصيةمد الزهري، نقال عن آتاب مح.  ترجمة محمد بدران ورمزي يايسى ) أسر
 19ص 

  20المرجع السابق ص 3
 .18ص17الطبعة الثانية، الطبع والنشر دار الفكر العربي، ص االحوال الشخصية،االمام محمد الزهري،  4
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  :األصل في مشروعية النكاح عند المسلمين 4.5.3

  

النكاح مشروع بالكتاب والسنة اإلجماع، وكما طلبه الشرع ودعا إليه : األصل في مشروعية النكاح"
  . فإن العقل والطبع أيضاً  يدالن على الحاجة إليه

  .ك إال ببقاء النسلفإن كل عاقل يحب أن يبقي اسمه وال ينمحي رسمه وما ذا: أما العقل
فإن الطبع البهيمي من الذكر واألنثى يدعو إلى تحقيق ما أعد له من المضاجعات : أما الطبع

  1".النفسائية، وال مزجرة في ذلك ألنها بأمر الشرع وان كانت بدواعي الطبع
  : دل على شرعية الزواج كتاب اهللا وسنة رسوله وإجماع األمة"

فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُالثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَالَّ تعدلُوا (: تعالى سبحانه و أما الكتاب فقوله

  2) )3(فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَالَّ تعولُوا 

م والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِنْ يكُونوا فُقَراَء يغنِهِم منكُ 3وأَنكحوا اَأليامى: (سبحانه وتعالى وقوله تعالى 

 يملع عاسو اللَّهو هلفَض نم 4).)32(اللَّه  

فقد اشتملت اآليتان على األمر بالنكاح واألمر وان كان في أصله الوجوب إال أنه مصروف في 
بدليل أنه سبحانه علقه على االستطابة في اآلية األولى والواجب  اآليتين عن الوجوب إلى االباحة،

  .ال يعلق عليها
أبا عبد الرحمن ، إن لي إليك  يا: كنت مع عبد اهللا ، فلقيه عثمان بمنى ، فقال ( :وأما السنة

أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ؟  ياهل لك : حاجة، فخلوا ، فقال عثمان 

علقمة ، فانتهيت إليه ، وهو  يا: فلما رأى عبد اهللا أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي ، فقال 

 منكم استطاع من الشباب معشر ياأما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى اهللا عليه وسلم : يقول 
   7.) 6يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فليتزوج ، ومن لم 5الباءة

                                                   
 
د الزواج وآثاره و انحالل عقد الزواج و اآلثار المترتبة على ، شرح قانون األحوال الشخصية ويشتمل على عقمحمود، علي السرطاوي 1

  .27-26هـ، ص 1417 - م1997األردن، الطبعة األولى  -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمانالتفريق بين الزوجين والوالدة
 ).3(سورة النساء آية  2
 . ا آانت أو ثيباجمع أيم وهي من ال زوج لها رجال آان أو امرأة بكر :األيامى 3
 ).32(سورة النور آية  4
 المراد بها التكليفات الالزمة للنكاح من إعداد البيت والقدرة على اإلنفاق، سميت بذلك باسم ما يالزمها، وتقديره من استطاع منكم مؤنالباءة  5

 .النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم
مأخوذ من وجأ بمعنى قطع أي أن الصوم قاطع لشهوة من لم يستطع الزواج وذلك ألن الصوم قاطع للشهوات لما فيه من روحانية،  الوجاء 6

 .وفي ذلك آف النفس عن الحرام. وتقوية لإلرادة
 – 1407الطبعة الثالثة ،  بيروت، –دار ابن آثير ، اليمامة   ،، الجامع الصحيح المختصرمحمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي 7

 .رض األنثيين حتى تذهب شهوة النكاح، والمقصود هنا هو التشبيه: الوجاء، وأصل 1950، الجزء الخامس، ص 1987



79 
 

وبدنا على البالء ذاكراً ولسانا اً قلبا شاكر واآلخرة الدنيا خير أعطي فقد أعطيهن من أربع (

  2).في نفسها وماله 1وزوجة ال تبغيه حوبا  صابراً

  3."وقد اجمع المسلمون من لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن الزواج مباح مشروع
فمنهم القادر . صفة النكاح المشروع يختلف الناس في ما يتعلق بالزواج تبعا الختالف ظروفهم"

ومنهم الفقير المعدم في المال، . على مؤونة النكاح وعنده القدرة الجنسية والتوقان الشديد للنساء
مؤن النكاح  ولكنه مريض يحب النكاح؛ ومنهم المعتدل أي عنده الشهوة للنساء والقدرة المالية على

  .لكنه يستطيع أن يكبح جماع شهوته فال يخشى على نفسه إن لم يتزوج من الوقوع في الزنا
الناس في النكاح على : وقد قسم الفقهاء حاالت الناس إلى ثالث حاالت بالنسبة لهذه الظروف، فقالوا

  :ثالثة أضرب
  
  .قدرة على مؤن النكاحأحدها من يخاف على نفسه مواقعة المحظور إن ترك النكاح وعنده  .1
حالة االعتدال وهي حالة الرجل الذي له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور وعنده القدرة  .2

  .على القيام باألعباء الزوجية من مهر ونفقة وخالفه
حالة من ال شهوة له إما ألنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهب بكبر أو  .3

شهوة لكنه غير قادر على أن يعول من يتزوجها، وتسمى هذه مرض ونحوه، وحالة من له 
 ". 4الحالة بحالة خوف الجور والميل وعدم العدل

 
حالة الشهوة المفرطة مع القدرة على : الحالة األولى: الوصف الشرعي للنكاح في الحاالت السابقة

تدلون على ذلك يرى الفقهاء أن النكاح هنا فرض وواجب بال خالف بينهم ويس. أعباء النكاح
فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُالثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَالَّ تعدلُوا (:تعالىسبحانه و فقوله : بالكتاب

   .5))3(فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَالَّ تعولُوا 

                                                   
 
 - ى من ترآهوال اثم عل. المندوب ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، فله الثواب إن فعله -المراد بالمباح ما لم يطلبه الشارع ال فعال وال ترآا 1

والفرض ما طلب الشارع فعله بدليل ال شبهه فيه، والحرام، ما  -والواجب ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم وآان ثابتا بدليل ظني فيه شبهه
 .طلب ترآه بدليل قطعي ال شبهه فيه، والمكروه ما ثبت طلب ترآه بدليل ظني فيه شبهه

 .363،الجزء األول، ص 1993بيروت ،  - دار الفكر  ، الدر المنثور ،السيوطيعبد الرحمن بن الكمال جالل الدين  2
الفقه المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، الجزء األول، بدران، أبو العينين، بدران،  3

 .15- 14، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص الزواج والطالق
 - هـ 1406، دار ابن زيدون، بيروت،  مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة األولى، النكاح والقضايا المتعلقة بهاحمد، الحصري،  4

 .16-15م، ص 1986
  ".3"سورة النساء آية رقم  5
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ن وأَنكحوا اَأليامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِنْ يكُونوا فُقَراَء يغنِهِم اللَّه م(:سبحانه و تعالى وقوله

 يملع عاسو اللَّهو هل1))32(فَض.  

أمر اهللا في اآليتين األولـى  . 2))32( وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً(:تعالىسبحانه ووقوله  
واألمر عند إطالقه ينصرف إلى الفرضية والوجـوب إال أن   -أمراً مطلقاًً  -والثانية عباده بالنكاح

، وال قرينـة لصـرفه عـن موجبـه     )انكحوا(يقوم الدليل على خالفه وهنا األمر صريح في قوله 
وال . صريح يفيد وجوب االمتنـاع عـن الزنـا    نهي) وال تقربوا الزنا: (األصلي، وفي قوله تعالى

طريق في أغلب الحاالت ألداء هذا الواجب إال بالنكاح، وما ال يتوصل إلى الواجب إال بـه يكـون   
الحالة التي تتوق فيها نفس اإلنسـان إلـى    حالة االعتدال هيو: حالة االعتدال: الحالة الثانية. واجبا

  3في الزنا إن لم يتزوج وهو قادر على المهر والنفقةالنساء لكنه ال يخشى على نفسه الوقوع 

  :الكفاءة في الزواج و حاجة الرجل والمرأة للزواج عند المسلمين 4.5.4

  
ومسألة الكفاءة معتبرة من  رجل مساويا للمرأة في خصال محددة،ويقصد بها أن يكون ال" الكفاءة

جهة الرجل فقط ال من جهة المرأة، حيث يشترط في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفؤا للمرأة في 
المال والحرفة وما ماثل ذلك من األحوال بما فيه شرف أولياء الزوجة وأعمالهم المعيشية، وهذا ما 

في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفؤا  يشترط:( من قانون قرار حقوق العائلة 45نصت عليه المادة 
للمرأة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من األحوال، فالكفاءة في المال أن يكون الزوج قادرا على 
إعطاء المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة، والكفاءة في الحرفة هي أن تكون التجارة أو العمل 

فلو ذكر لها ). أولياء الزوجة وأعمالهم المعيشيةالذي يمارسه الزوج متقاربا في الشرف مع تجارة 
وسجل ذلك في عقد الزواج وقبلت به على هذا األساس فتبين بعد العقد أنه أدنى  - أنه طبيب مثال

من ذلك مثال، فلها أو لوليها وبرضاها أن تراجع الحاكم وتطلب فسخ النكاح، إال أنه إذا أثبت الزوج 
ا برضاها، قبول احدهما صراحة أو داللة بعدم كفاءته لها يسقط قبول الزوجة أو وليها الذي زوجه

للحاكم فسخ النكاح بسبب :(من قانون قرار حقوق العائلة 50حق الفسخ، وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                   
 
 ".32"سورة النور آية رقم  1
  ".32"سورة اإلسراء آية رقم  2
 - هـ 1406، دار ابن زيدون، بيروت،  مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة األولى، والقضايا المتعلقة بهالنكاح احمد، الحصري،  3

 .16-15م، ص 1986
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والكفاءة ). عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل ال بعده، ورضا الولي صراحة أو داللة يسقط حق الفسخ
إذا زالت بعد ذلك فال تؤثر عليه، فلو عمل بعد العقد بمهنة متدنية مثال فال تعتبر في ابتداء العقد ف

تعتبر الكفاءة في ابتداء العقد فإذا  (من قرار حقوق العائلة 45يؤثر، وهذا ما نصت عليه المادة 
  1)"زالت بعد العقد فال تؤثر عليه

  
الحاجة لكليهما ولكن هناك وجدير بالذكر إن رغم كون احتياج المرأة والرجل للزواج هي نفس 

تفاوت لبعض النساء والرجال للزواج وذلك لعدة أسباب منها تجربة الحمل و الوالدة التي ال تخص 
  :الرجل، وننوه إلى االعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة السادسة عشر والتي تقول

ن أي قيد بسبب الجنس أو للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دو)  1(
  . الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله

  . ال يبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كامالً ال إكراه فيه)  2(
  2".ولةاألسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والد)  3(

ونالحظ أن هناك توافق في ان االسرة هي الوحدة الطبيعية االساسية للمجتمع ولها حق التمتع 
وهي تستر عيب الرجل الذي تقترن  .لكن اختالف بما يخص البند االولبحماية المجتمع والدولة و

 (:تعالىه وسبحانبه ويكون لها زوجا، وتحفظه من رذائل الحياة كما يسترها ويحفظ كرامتها لقوله 
نلَه اسبل متأَنو لَكُم اسبل ن3").ه  

فاللباس هو ما يستر االنسان به عورته وبدنه عن الناظرين، ويظهر به أمامهم بالمظهر المناسب، 
فكذلك أن كال من الزوجين حيث يمنع صاحبة بما يحقق له من متعة جنسية، عن اتباع الفجور 

لهذا رغب االسالم في الزواج بصورة متعددة، فتارة يذكر انه من  .الرذيلةوالتردي في مسارب 
ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجاً  :(دي المرسلين لقوله سبحانه وتعالىسنن االنبياء وه

  4").وذُريةً
  
  

                                                   
 
 .79، ص 1429هجرة  -2008، الطبعة األولى، آانون ثاني المرشد في القضاء الشرعياياد، زحالقة،  1
2 http://www.un.org/ar/documents/udhr/  
  "187"بقرة آيه سورة ال 3
 "38"سورة الرعد آية  4
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   :إنشاء عقد الزواج 4.5.6

  

إال باإليجاب والقبول، وشروط انعقاده هي الشروط التي يجب تحققها عند ال ينعقد عقد الزواج "
  :إنشاء كل عقد، وهي

أال يكون أحد العاقدين فاقد األهلية، فإن كان أحد العاقدين كذلك، فعبارته ملغاة ال أثر لها، وال  .1
سه ارتباط ينشأ بوجودها، وناقص األهلية يصح عقده الزواج بالنيابة عن غيره، وعقده لنف

موقوف على إجازة من له حق اإلجازة وكامل األهلية يصح عقده عن غيره ولنفسه، ويعد 
 .إذ ال حجر عليه في الزواج وآثاره. ولذلك يصح وينفذ عقد زواجه. السفيه كامل األهلية هنا

أن يكون اإليجاب والقبول في مجلس واحد، فلو تفرقت المجالس بعد اإليجاب، وقبل القبول  .2
 .ببطل اإليجا

ألنه إذا رجع الموجب في إيجابه قبل القبول . أال يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول اآلخر .3
ألغى اإليجاب، فإذا جاء القبول بعد ذلك فقد جاء على غير اإليجاب، ويجوز للموجب الرجوع 
في اإليجاب ما دام لم يرتبط بقبول ألن االلتزام ال يتم قبل االرتباط بين ركني العقد، وهما 

 . اإليجاب، والقبول

أال يصدر عن العاقد الثاني بعد اإليجاب ما يدل على اإلعراض كالفصل بكالم أجنبي، فإن  .4
الفصل بكالم أجنبي إعراض عن اإليجاب ورفض له، فإن قبل بعد ذلك فقد ورد القبول على 

كتوب غير إيجاب فال يلتفت إليه هذا ويالحظ أن اإليجاب إن كان برسالة رسول، أو بكتاب م
فالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو وصول الكتاب، فإن انفصل عن المجلس من غير قبول، 

 ".1فال يعتبر قبوله بعد ذلك

فالعبرة في تمييز اإليجاب عن القبول هو الصدور أوالً  بصرف النظر عمن صدر منه أهو 
فما صدر أوالً  هو  الزوج أو الزوجة، فالذي يحدد اإليجاب هو وقت صدوره ال جهة إصداره،

  2".اإليجاب و ما صدر ال حقا هو القبول
  

  

                                                   
 
  .77،ص 1971، دار الفكر العربي، محاضرات في عقد الزواجمحمد، أبو زهرة،  1
 .42م، 2002، الطبعة األولى، نظرات جلية في شرح قانون  األحوال الشخصيةشفيق، عياش، محمد، عساف،  2
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  :األلفاظ التي يتم بها اإليجاب والقبول في عقد الزواج 4.5.7

  
إن عقد الزواج ال ينعقد إال باأللفاظ  الدالة عليه سواء أكان حقيقة لغوية في داللتها عليه أم كان  

اللغوية، أم  كانت مجازاً  وضحت فيه القرينة، واستبان مجازاً  مشهوراً ، وصل إلى درجة الحقيقة 
  .المعنى بها حتى صار الكالم صريحا في إرادة الزواج

ُ  وتوسعة، وقد اتفقوا على أن الزواج يعقد بلفظي اإل نكاح وقد اختلف العلماء في هذا تضييقا
وال تنكحوا ما  :  (تعالىالقرآن الكريم ورد بهما في قوله سبحانه و إن: والجواب عنهما. والتزويج

وسواء اتفقا من الجانبين " 2)فَلَما قَضى زيد منها وطَراً زوجناكَها :(وقوله تعالى ،1)نكَح آباؤكُم من النساء
وإذا قال أحدهما  .قبلت هذا النكاح أو هذا الزواج: زوجتك بنتي هذه فيقول: أو اختلفا مثل أن يقول 

قبلت هذا  النكاح :  تك بنتي  فقال اآلخر قبلت، ال ينعقد عند جمهور الفقهاء، وال بد من قولهزوج
وقال بعض الفقهاء . أو هذا التزويج أو ما شابهها من األلفاظ  الصريحة في اإلنكاح والتزويج

  3".بانعقاده بذلك
  

  :الشهود والزوجان 4.5.8

  
عند العقد فإذا لم يشهد شاهدان عند اإليجاب والقبـول  اتفق الثالثة على ضرورة وجود الشهود ". 1

إن وجود الشاهدين ضروري ولكن ال يلزم أن يحضروا العقـد بـل   : وخالف المالكية فقالوا.  بطل
  .يحضران الدخول، أما حضورهما عند العقد فهو مندوب فقط

ي العدالة ظـاهراً  فـإذا   اتفق الشافعية والحنابلة على اعتبار العدالة في الشاهدين وعلى أنه يكف. 2
عرف الشاهد بالعدالة في الظاهر عند الزوجين صحت شهادته على العقد وال يكلف الزوجان البحث 

إن وجد العدل فال يعدل عنه إلى غيره وإن لم : وقال المالكية. عن حقيقة أمره ألن فيه مشقة وحرج
  .يوجد فتصح شهادته المستور الذي لم يعرف بالكذب

                                                   
 
 ).22: (سورة النساء اآلية 1
 ).37(سورة األحزاب اآلية  2
يحيى، بن شرف . 141- 193\3، 1958مصر،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني  ألفاظ المنهاج،محمد، الشربيني، مصطفى، الحلبي،  3

االختيار لتعليل عبد اهللا، بن محمود الموصلي، مصطفى، الحلبي، . 217 \3، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، المنهاج النووي،
 . 32\3م، 1951نية، ، الطبعة الثاالمختار
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العدالة غير شرط في صـحة  : ثة على اشتراط الذكورة في الشاهدين، أما الحنفية فقالواواتفق الثال
العقد ولكنها شرط في إثباته عند اإلنكار، وال تشترط الذكورة فيصح بشهادة رجل وامرأتين ولكن ال 

  .يصح بالمرأتين وحدهما بل ال بدّ  من وجود رجل معهما
يصح العقد من المحرم فعدم : وخالف فقالوا. ال يصح عقده اتفق الثالثة على أن المحرم بالنسك. 3

 1".اإلحرام ليس شرطاً 

  
سلما أو غير الحرية، والعقل، والبلوغ، سواء كان المولى عليه م: ويشترط في الولي اآلتي" :الولي

 الية لعبد وال مجنون وال صبي ؛ ألنه وال والية لواحد من هؤالء على نفسه، فأولى أالّ مسلم؛ فال 
  2".تكون له والية على غيره

  
فإنه ال يجوز أن . ويزداد على هذه الشروط شرط رابع، وهو اإلسالم، إذا كان المولى عليه مسلما

ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني  (:تعالى سبحانه و يكون لغير المسلم والية على المسلم لقول اهللا

  3".))141( سبِيالً
  

ذهب جمهور العلماء منهم مالك والثوري، والليث والشافعي إلى أن األولياء في الزواج  : األولياء
  .هم العصبة؛ وليس للخال وال لإلخوة ألم، وال لولد األم، وال ألي من ذوي األرحام والية

هذا ولصاحب الروضة الندية تحقيق  .وعند الحنفية أن لغير العصبة من األقارب والية التزويج
األدنى : إن األولياء هم قرابة المرأة: الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال“:قال. الموضوع

وهذا المعنى  4".فاألدنى، الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم
  .بنتال يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام، كاألخ ألم، وذوي األرحام كابن ال

الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة هو على النحو  :ترتيب األولياء
  :اآلتي

 .ن نزلااالبن وابنه و
                                                   

 
  .30-29م، ص 1999، الجزء الرابع، مكتبة اإليمان بالمنصورة، آتاب الفقه على المذهب األربعةعبد  الرحمن، الجزيرى،  1
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، عمان، ، األحوال  الشخصية في فقه النكاحإسماعيل، نواهضة، احمد، المومني 2

 .103هـ، ص1430- م 2010
  .141سورة، النساء، اآلية  3
 .132\2، 1969، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، بيروت، فقه السنةسيد سابق،  4
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 .األب ثم الجد أبو األب وان عال

 .األخوة ألبوين ثم األخوة ألب ثم أبناء األخوة ألبوين فأبناء األخوة ألب

 .وإذا فقد هؤالء انتقلت الوالية للحاكم. همأبناؤم أبناؤهم ثم أعمام األب ثم األعمام ث

 
ويتفق اإلمام مالك مع الحنفية في تقديم االبن على األب إال أنه يقدم األخوة على الجد وبعد الجد 

  .الوالية لألعمام ثم الوالية ألبنائهم
  .األب أما الشافعية والحنابلة فيقدمون األب على غيره ثم بعد األب تنتقل الوالية للجد أبي

هم، أما عند الحنابلة فالوالية بعد الجد الجد عند الشافعية األخوة فأبناؤهم فاألعمام فأبناؤ ويأتي بعد
  1.لالبن ثم لإلخوة ثم ألبنائهم، ثم لألعمام فأبنائهم

قول أبي حنيفة في ترتيب األولياء فقد نصت المادة التاسعة منه ة بوقد أخذ قانون األحوال الشخصي
الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب  الولي في“:

  2".أبي حنيفة
  

  :المحرمات من النساء 4.5.9

  
  :المحرمات على وجه التأبيد ثالثة أنواع هي

 .محرمات بسبب القرابة .1

 .محرمات بسبب المصاهرة .2

 .محرمات بسبب الرضاعة .3

  

  

  

  

                                                   
 
بن ، أبو محمد، عبد اهللا بن احمد 53\2م، 1966، المكتبة التجارية الكبرى، مكتبة الكليات األزهرية، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  1

  .347\11محمد قدامة، المغني، مطبعة اإلمام، القاهرة، 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، عمان، ، األحوال  الشخصية في فقه النكاحإسماعيل، نواهضة، احمد، المومني 2
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  :هنو ،أربع شعبالمحرمات بسبب القرابة  4.5.9.1

  

فروع الرجل من النساء وإن نزلن، فتحرم عليه بنته وبنت بنته، وبنت أبيه، وهكذا كل فرع  .1
 .يكون جزءاً  منه، أو جزءاً  مما يتصل به ذلك االتصال

ً من  .2 أصوله من النساء، وإن علون، فأمه وجداته من جهة أبيه، أو من جهة أمه جميعا
إذ هو جزء منهن، فكما حرم عليه جزؤه، فكذلك حرم  أصوله من النساء وهن حرام عليه،

 .عليه من هو جزؤهن

فروع أبويه وإن نزلن، وفروع األبوين هن األخوات، سواء أكن شقيقات، أم ألب، أم ألم،  .3
وفروع األخوة واألخوات، فيحرم على الرجل أخواته جميعا، وبنات إخوته وأخواته جميعا 

 .ُ، وفروعهم مهما تكن الدرجة

األجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، فالعمات والخاالت حرام عليه، مهما تكن  فروع .4
ً  المحرم من فروع األجداد والجدات من ينفصل  درجة الجد والجدة التي تفرعن منها، إذا

  1.عن األصل بدرجة واحدة
أُمهاتكُم وبناتكُم  حرمت علَيكُم(:تعالىسبحانه و األصل الذي ثبت به تحريم هؤالء هو قوله "

و كُمنعضي أَرالالَّت كُماتهأُمو تاُألخ اتنباَألخِ و اتنبو كُماالتخو كُماتمعو كُماتوأَخو ةاعضالر نم كُماتوأَخ

م ورِكُمجي حي فالالَّت كُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمفَال و بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم بِهِن ملْتخي دالالَّت كُمائنِس ن

ا قَدنِ إِالَّ ميتاُألخ نيوا بعمجأَنْ تو البِكُمأَص نم ينالَّذ كُمائنلُ أَبالئحو كُملَيع احنكَانَ غَفُوراً  ج إِنَّ اللَّه لَفس

ح2".))23(يماً ر  

  

  :ةالمحرمات بسبب المصاهر 4.5.9.2

  
  :يحرم بسبب المصاهرة على الـتأبيد أربعة أصناف "

سواء أكانوا من العصبات كأبناء األبناء أو من ذوي األرحام . زوجات أوالد الرجل وزوجات أحفاده
 .كأبناء البنات وسواء أدخل بها أم لم يدخل
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سواء أكان من العصبات كـأبي األب، أو كـان مـن ذوي    زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده، 
 .األرحام كأبي األم وسواء أدخل بها األصل أم لم يدخل

أي بمجرد العقد على بنتهـا  . أم زوجته وجداتها مطلقا وإن علون، سواء أدخل بزوجته أم لم يدخل
عة وجمهور الفقهاء وإن لم يدخل بها، وهو القول الصواب، وهو مذهب األئمة األربعة والفقهاء السب

  .قديما وحديثا

العقد على البنات يحرم األمهات، والـدخول باألمهـات   ”: وقد وضع العلماء ضابطاً  ينص على أن
  ".يحرم البنات

فروع من كانت زوجته، وإن نزلن، وبمعنى آخر ربائبه أي بنات زوجته وبنـات أوالد زوجتـه،   
  .ولكن بشرط الدخول بزوجته

زوجة، ألنه يربيها، وهي حرام بنص اآلية الكريمة، سواء أكانت في الحجـر أو  والربيبة هي ابنة ال
لم تكن، ووصفها بأنها في الحجر، وصف كاشف وليس بقيد، ألن الغالب أنها تكون في الحج، ولقد 

إن تحريم الربيبة مقيد بأن تكون في الحجر، ونسبوا هذا القول لعلي بن أبي  طالـب،  : قال البعض
حاً  في نسبته وحجته، ألن ذكر الوصف عند التحريم ال يدل على الحل إذا لم يكن، وليس هذا صحي

  .بدليل أنه عندما نص على حال الحل ذكرها في حال الدخول فقط
ولم يذكر عند الحل الحال التي ال تكون في حجره، فأقصى ما يدل عليه الوصف أن يكون مشـيراً   

وجوده، والباقي فهم تحريمه من علة التحـريم، أي بالقيـاس   إلى الغالب، أو مبنيا للتحريم في حال 
  1".فإنه يثبت أنه في حال الدخول تثبت الحرمة، سواء أكانت في الحجر أم لم تكن، الجلي

  :نصت المادة الخامسة والعشرون من القانون على اآلتي”
  ":صنافيحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة، وهي على أربعة أ”

 .زوجات أوالد الرجل وزوجات أحفاده

 .أم زوجته وجداتها مطلقا

 .زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده

  .ربائبه أي بنات زوجته، وبنات أوالد زوجته
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  :المحرمات بسبب الرضاعة 4.5.9.3

  
 وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم من الرضاع ما. هذا هو القسم الثالث من المحرمات على التأبيد

  .يحرم من النسب والمصاهرة
  :والمحرمات من الرضاع على ذلك ثمان هي

، سواء أكن من جهة األب أم من جهة األم، كأم من )أصوله من الرضاعة(أمهاته الالتي أرضعنه 
 .أرضعته، وأم أبي من أرضعته، وأم أبيه رضاعاً 

هو زوج األم الرضاعية الذي كان سبب اللبن الذي رضع منه الطفل، : األب الرضاعي  :مالحظة
فإذا كانت امرأة متزوجة برجل أعقبت منه نسالً ، فرضع طفل من لبن ذلك النسل، فهو ابن للزوج، 

  1".ولو كانت وقت اإلرضاع ليست زوجة لصاحب اللبن
التي تكون قد رضعت من لبن كان هو سبب فروعه من الرضاع، فتحرم عليه ابنته رضاعاً ، وهي 

 .وجوده على ما بينا، وابنة بنته من الرضاع، وهي من أرضعتها ابنته الصلبية، أو ابنته الرضاعية

فروع أبويه من الرضاع، وإن نزلن، سواء أكانت صلتهم من جهة األب أو من جهة األم، فيشمل 
أخته التي رضعت من امرأة كانت زوجة أخته الرضاعية التي أرضعتها أمه، وفروعها، ويشمل 
 .ألبيه، إذا رضعت من لبن كان أبوه  سببه، وفروعها كذلك

فروع أجداده  إذا انفصلن بدرجة واحدة، سواء أكن جدوداً  من جهة األم، أم من جهة األب، وسواء 
 .األب ، أم األم –طريق االتصال بينه وبين  –أكانت فروعهم 

أمها التي أرضعتها تحرم عليه، وجدتها كذلك سواء أكانت أم أمها األصول الرضاعية لزوجته ف
 .رضاعا أم أم أبيها، وسواء أدخل بزوجته أم لم يدخل، ألن الرضاع في المصاهرة كالنسب فيها

فروع زوجته من الرضاع إن دخل بزوجته، فتحرم عليه ابنتها رضاعا، وحفيدتها رضاعا، سواء 
 .يقها االبنأكانت طريقها البنت، أو كان طر

زوجة أصله الرضاعي، وأصله الرضاعي هو من كان أبا لمن أرضعته، أو كان هو سبب اللبن 
 .الذي رضع منه
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زوجة فرعه، فتحرم عليه زوجة ابنه من الرضاعي، وهو الذي رضع من لبن كان هو سببه، كما 
ابن بنته يحرم عليه زوجة ابن بنته الرضاعي، ويشمل ابن بنته الصلبية الذي أرضعته، و

 1.وهكذا..... الرضاعية

  

  :، المهرآثار الزواج 4.5.10

  
 هي الحقوق التي تثبت لكال الزوجين على صاحبه بحكم - : أو مقتضى عقد الصحيح: آثار العقد"

  2".ذلك العقد المقدس
وعرفه . المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو الدخول بها حقيقة"

هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع : صاحب العناية على هامش الفتح
  . إما بالتسمية أو بالعقد

حباء، وعقر، وعالئق، هي مهر، صداق أو صدقة، ونحلة، واجر، وفريضة، و: وله أسماء عشرة
وحكمه أنه واجب على الرجل دون المرأة، ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين؛ . وطول، ونكاح

  :، احتراما إلنسانية المرأة]مهر[ أو عقر ] حد[إذ الوطء في دار اإلسالم ال يخلو عن عقر 
و بالموت، أو بالخلوة وقد يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بالدخول أ: مجرد العقد الصحيح - األول

  .عند الحنفية والحنابلة
وال يسقط حينئذ إال . كما في حالة الوطء بشبهة، أو في الزواج الفاسد: الدخول الحقيقي - الثاني

  . باألداء أو باإلبراء
المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء أسمي عند  يجب: على أنه] 53م [وقد نص القانون السوري 

  3".نفي أصالالعقد أم لم يسم أم 
  

مهما يمكن من قول في المهر، هدية أم عوض أم بدل، : الحكمة من مشروعية المهر وتعليل وجوبه
فإنه واجب على الزوج ألن ذلك بمقتضى النظام الطبيعي في الوجود اإلنساني، فقد حكم هذا النظام 
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والقائمة على  البيتعلى الرجل أن يجد ويجتهد ويعمل لكسب المال، وعلى المرأة أن تكون أمينة 
تدبيره، وذلك من غير أن يكون عليها مطالبات مالية بينما التكليفات المالية بجملتها على الرجل، 
لهذا فمن المناسب أن تكون هدايا الزواج على الرجل لتكون أمارة على مودته ومقدمة على بره 

تدخل في طاعة زوجها وإذا كانت الزوجة . وإخالصه وعطفه، ودليل على صدق رعايته للزوجة
وتنتقل إلى بيته ويملك الزوج من أمرها ما لم له من قبل، لذا كان  بعقد زواجها وتخضع لقوامته،

  1.يه أن يقدم لها ما يطيب نفسها وما يشعرها بالرغبة في قوامته عليها، وذلك بتقديم المهر لهاعل
  

  : المهر وأحكامه 4.5.11

  
  - :الواجب على ثالثة مذاهب هياختلف الفقهاء في مقدار المهر 

فإنه يرى أن لها األقل من المسمى، أو مهر المثل لكونها رضيت بدون مهر : مذهب أبي حنفية .1
المثل، فليس لها أكثر منه كالعقد الصحيح وإن كان المسمى أكثر من مهر المثل لم يجب الزائد 

 .عن مهر المثل ألنه بغير عقد صحيح

هر مثلها يوم الوطء ال فقد ذهبوا إلى أن لها مهر المثل، وهو م: بلةمذهب اإلمام الشافعي والحنا .2
  .يوم العقد

فقد ذهبوا إلى أنه إن دخل بها وكان الصداق مسمى وجب المسمى وإال وجب : مذهب المالكية .3
مهر المثل، وسقط الصداق بالفسخ قبل الدخول الصحيح، وإذا تلذذ بها دون دخول ثم فسخ 

زوجة نظير ذلك باجتهاد الحاكم والناس، وسواء في هذا المرأة المعقود النكاح لفساده تعوض ال
  2.عليها بعقد فاسد فساداً  متفقا عليه أو غير متفق عليه

وقد أخذ قانون األحوال الشخصية بمذهب أبي حنيفة، فقد جاء في المادة السادسة والخمسين ما 
فإن كان المهر سمي يلزم األقل من : ينظرإذا وقع االفتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ” - :نصه

                                                   
 
بيروت، الطبعة األولى،  -، صيداالمهر في اإلسالم بين الماضي والحاضر دراسة فقهية إجتماعية، المكتبة العصريةمحمود، محمد الشيخ،  1
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المهرين المسمى والمثل، وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً  ما 
  1."بلغ، أما إذا وقع االفتراق قبل الدخول فال يلزم المهر أصالً 

  :تعريف النفقة، حكمها، سببها
وقد حصر الفقهاء أسباب النفقة  2.اإلخراج ال يستعمل إال في الخيرمشتقة من اإلنفاق، وهو : النفقة"

الزوجية، القرابة، الملكية، فتجب نفقة الزوجة على : الواجبة لشخص على غيره في ثالثة أشياء هي
زوجها بمقتضى الزوجية، ونفقة القريب تجب على قريبه بسبب الرحم المحرمية الواصلة بينهما، 

ما نحن . سيده بسبب الملكية، ولكل واحدة من هذه النفقات باب قائم بذاتهونفقة العبد تجب على 
ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام : والمراد بها. بصدده هو نفقة الزوج على زوجته

  .والكساء والسكنى نحو ذلك
  

ابتة هو الوجوب باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح، وحقا من حقوقه الث: حكمها
للزوجة على زوجها بمقتضى العقد، ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية، وسواء أكانت مسلمة أم 

  .كانت غير مسلمة، ألن سبب الوجوب هو الزواج الصحيح وهو متحقق في الزوجات جميعاً 
  3".وقد ثبت وجوبها بالقرآن والسنة والقياس اإلجماع

والمراد بهن  4".)علَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروفو(:تعالى سبحانه و فمن القرآن الكريم قوله
  .الزوجات

لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه  (:تعالى في حق المطلقات سبحانه و وقوله 

  5".))7(ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ ما آتاها 
  6".)أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم  :(قال تعالى: في حق المطلقات ىتعالوقوله 

  :تعالى سبحانه و وإذا كان ذلك حق المطلقات في أثناء العدة فحق الزوجات أوجب وقوله
)  مهانمأَي لَكَتا ممو اجِهِموي أَزف هِملَيا عنضا فَرا منملع 7".)قَد  
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  :من السنة النبوية

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، أال إن كل (

شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم أضعه من 

دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع من ربانا 

 بأمانة أخذتموهنفي النساء ، فإنكم  اهللالعباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله ، فاتقوا ربا ا
وإن لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن ،  اهللا بكلمة فروجهن واستحللتم،  اهللا

فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإني قد 

، وأنتم مسؤولون عني ، فما أنتم  اهللاتركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ، كتاب 

   1)".اللهم اشهد: ، فقال  قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت

  :نفقة الكسوة
وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن (:ويجب على الزوج كسوة زوجته بإجماع أهل العلم عمال بقوله تعالى

وفرعبِالْم نهتوسك2".) و  
ما أتيتك حتى حلفت : فقلت  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -أتيت رسول اهللا (: ومن السنة

: عدد أصابعي هذه ، إال آتيك أرانا عفان وطبق كفيه ، فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به ؟ قال

أن يسلم قلبك هللا تعالى ، وأن توجه وجهك إلى اهللا تعالى ، : وما اإلسالم، قال : اإلسالم قال

الصالة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، أخوان نصيران ال يقبل اهللا عز وجل ، من  وتصلي

طعمت ،  إذاتطعمها : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : قلت . أحد توبة أشرك بعد إسالمه 

تحشرون ها : قال . ، وال تضرب الوجه وال تقبح ، وال تهجر إال في البيت  اكتسيت إذا وتكسوها

هنا ، وأومأ بيده إلى نحو الشام ، مشاة وركبانا ، وعلى وجوهكم تعرضون على اهللا تعالى وعلى 

ما من مولى يأتي مولى له فيسأله من : أفواهكم الفدام ، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه ، وقال 

يعني بِالْمولَى ابن : قبل القضاء ، قال عفان  ينهشهعه إال جعله اهللا عليه شجاعا فضل عنده فيمن

 رصع بتَّى ذَها حلَدوالًا والَى متَع اللَّه هغَسر لَكُمقَب كَان نملًا مجر قَاَل ِإنقَاَل و همع آخَر اءجو

لَدقَاَل ِلو رتُضا احفَلَم نْكُماِلي مِإلَّا َأخَذْتُ مو ييعطم ْل َأنْتُمَأبٍ فَقَاَل ه رقَالُوا خَي َأبٍ كُنْتُ لَكُم َأي ه

للَّه انْظُروا ِإذَا َأنَا متُّ َأن تُحرقُوني حتَّى تَدعوني حمما ثُم اهرسوني بِالْمهراسِ وَأدار رسوُل ا

                                                   
 
 .543، الجزء األول، ص 1993بيروت ،  - دار الفكر  ،الدر المنثورعبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي،  1
 ). 233(سورة البقرة، آية، 2
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اللَّه وقَاَل للَّه علَيه وسلَّم يديه حذَاء ركْبتَيه قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَفَعلُوا وصلَّى ا

اللَّه تَعالَى كَذَا قَاَل  نَبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِيده هكَذَا ثُم اذْروني في يومٍ راحٍ لَعلِّي َأضلُّ

م في قَبضة عفَّان قَاَل َأبِي وقَاَل مهنَّا َأبو شبٍل عن حماد َأضلُّ اللَّه فَفَعلُوا واللَّه ذَاك فَِإذَا هو قَاِئ

قَاَل م لْتَها فَعلَى مع لَكما حم مآد نا ابالَى فَقَاَل يتَع الَى اللَّهتَع اللَّه قَاَل فَتَلَافَاه كخَافَتم 1).بهان  

تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا : ما حق زوجة الرجل عليه؟ قال(ولخبر رواه أبو داود 

  2).اكتسيت
وتعتبر بحال الزوج عند الشافعية . إن الكسوة يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة

الحنابلة، وبحال الزوجة عند المالكية، والراجح عند الحنفية أنها معتبرة بحال وبحال الزوجين عند 
الزوجين، وعند عامة الفقهاء تجب الكسوة على الزوج بقدر كفاية الزوجة، فليس لها مقدار معين، 

  3.ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم متبينا عادة أهل بلدها
اش واللحاف والوسادة الحصير بالمعروف وعلى حسب ويجب للزوجة ما تحتاج إليه للنوم من الفر

  .حال الزوج
ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والدهن للرأس وأجرة الحمام إن كان عادتها دخول الحمام، 

  .الخ...ويجب عليه دفع ثمن الخضاب والكحل 
نصت المادة وقد اعتبر القانون نفقة الكسوة كنفقة الطعام حسب حال الزوج بقدر الكفاية، حيث 

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، وتجوز زيادتها “:السبعون منه على اآلتي
للزوجة، وتلزم  نونقصها تبعا لحالته على أن ال تقل عن الحد األدنى من القوت والكسوة الضروريي

ي سبقت النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة الت
  .التراضي أو الطلب من القاضي

أنه يجب على الزوج إعداد البيت شرعي للزوجة حسب حاله وحسب عرف أهل : ونستطيع القول
 4".البلد، وتقديم ما يلزمها من متطلبات الحياة المعيشية الضرورية والكمالية حسب حاله وبالمعروف

  
                                                   

 
 .2819مكتبة صيد الفوائد، الجزء الثاني، ص  ،غاية المقتصد في زوائد المسندالحافظ علي بن ابي بكر بن سليمان الهيثمي،  1
، سليمان  بن األشعث 305، مطبعة دار الفكر، بيروت، الجزء السابع،صالسنن الكبرىالحافظ أبو بكر، احمد بن الحسين البيهقي،  2

 .606، دار الجيل، بيروت، الجزء الثاني، ص سنن أبو داود السجستاني األزدي،
. 39\2، الطبعة األخيرة، مصر، الهداية شرح بداية المبتديان المرغناني، مصطفى، البابي الحلبي وأوالده، الشيخ برهان، الدين الرشد 3

  .429\3م، 1958، مصر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد، السليمي الخطيب الشربيني، مصطفى، بابي الحلبي وأوالده، 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، عمان، األحوال  الشخصية في فقه النكاح، إسماعيل، نواهضة، احمد، المومني 4

  .234ص هـ،1430- م 2010
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  حقوق الزواج وواجباته 4.6
  

لم تقعد ما حضر غداؤه و عشاؤه ؛ حتى ،  الزوج قالمرأة ح تعلم لو( :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  1).يفرغ منه

  

  :من حقوق الزوج 4.6.1

  
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد  :على الزوجة أال تؤذي زوجها

عن النبي صلى اهللا عليه و :  عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل

قاتلك اهللا  تؤذيهال : ، إال قالت زوجته من الحور العين  الدنيا في زوجها امرأة تؤذيال ( سلم قال

  2).، فإنما هو عندك دخيل ، يوشك أن يفارقك إلينا

ويعني هو كالضيف عليك، وأنت لست بأهل له حقيقة، وإنما نحن . أي ضعيف ونزيل) دخيل"(
  ".فيفارقك قريباً ، ويلحق بناأهله، 

 أن ال تصوم إذا كان موجودا إال بإذنه

 .ومن حقه عليها أن ال تأذن في بيته إال بإذنه

 .على الزوجة أن تحفظ نفسها في غياب زوجها

  3.تجب عليها خدمة زوجها
  

  :الزوجة وقحق 4.6.2

  

، وإن أعوج شيء في ، فإن المرأة خلقت من ضلعبالنساء استوصوا(:قال صلى اهللا عليه وسلم

  4).بالنساء، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا الضلع أعاله

  .  أي أسيرات “عوان"قوله 

                                                   
 
م، الجزء 1983 - هـ 1404، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، المعجم الكبير سليمان بن احمد بن ايوب ابو القاسم الطبراني، 1

 .160العشرين، ص 
 .476، دار احياء التراث العربي، بيروت، الجزء الثالث، ص الجامع الصحيح سنن الترمذىمحمد بن عيسى ابو عيسى الترمذى السلمي،   2
، مع فتاوي في الزواج البن تيمية، دار العقيدة، األدلة السنية في أحكام الزواج والعشرة الزوجيةحلمي، بن محمد بن إسماعيل الرشيدي،  3

 .172هـ، القاهرة، ص 1426-م2005األولى، الطبعة 
 .178دار الجيل، بيروت، الجزء الرابع، ص  الجامع الصحيح صحيح مسلم،ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى،  4
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وهذا يعنى أن المرأة مثل األسير، وحق األسير أن يعامل معاملة حسنة، فمن باب أولى الزوجة 
  .والمعاملة الحسنةالتى تخدمه ويستمتع بها، فهي أولى بالمعروف 

  :ومن حقوق المرأة
 .أن يكون الرجل معها على خير حال •

 1.)خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهله(: لقوله صلى اهللا عليه وسلم  •

 .وأن يتلطف بها •

 .أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى •

 .أن يساعدها في خدمة البيت •

 2".كانت صغيرةأن يعطيها حظها من مشاهدة اللهو المباح، وإن  •

وسلم يقوم  عليهلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا ! واهللا (: قالت ،أن عائشة ،عن عروة بن الزبير

. وسلم  عليهفي مسجد رسول اهللا صلى اهللا . بحرابهم  يلعبون والحبشة.  حجرتي باب على

فاقدروا . حتى أكون أنا التي أنصرف . ثم يقوم من أجلى . لكى أنظر إلى لعبهم . يسترني بردائه 

  3).اللهو علىقدر الجارية الحديثة السن ، حريصة 

  

  :التشابه واالختالف 4.7
  

  :التشابه 4.7.1
 

  .هناك تشابه في فريضة الزواج في الديانتين •
  .والنوع البشري واعمار األرض في الديانتينقضية الزواج جاءت لتحفظ االنساب  •
في كليهما يجب إن يكون هناك عقد زواج مثبت خطيا في المحاكم الشرعية يذكر فيه  •

. االسماء والمهر والمتعلقات والشروط ويبنى في كليهما على وجود شروط تبيح الزواج

                                                   
 
، 212، الجزء الثاني، ص 1407، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة االولى، سنن الدارميعبد اهللا بن عبد الرحمن ابو محمد الدارمي،  1

  .باب في حسن معاشرة النساء
  ، مع فتاوي في الزواج البن تيمية، دار األدلة السنية في أحكام الزواج والعشرة الزوجيةحلمي، بن محمد بن إسماعيل الرشيدي،  2

  .199هـ، القاهرة، ص 1426-م2005العقيدة، الطبعة األولى، 
، باب 22، دار الجيل، بيروت، الجزء الثالث، ص الجامع الصحيح صحيح مسلممسلم القشيري النيسابورى، ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن  3

 .... الرخصة في اللعب الذي ال معصية
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منوع إن تتزوج م[ حيث ال تكون هناك موانع مثل زواج المرأة من آخر وقت هذا الزواج 
  ]باثنين هذه المرأه

  . وهناك تشابه بوجود وسيط أو الخاطبة في الديانتين لتسهيل عملية الخطوبة والزواج •
هناك تشابه في المحرمات للزواج بهن إال من زواج الرجل من ابنة اخيه التي لم يحرمها  •

ليهودية مع تتفق الشريعة ا[اإلسالم اليهود في الماضي في حين هي محرمة تماما في 
  : الشريعة اإلسالمية في تحريم ما حرمته هذه الشريعة من النساء ما عدا

األخت ألب، فقد كانت التوراة تجيز للرجل أن يتزوج أخته ألبيه وتحرم زواجه من أخته  •
وكانت أخته ) سارة(فقد تزوج إبراهيم الخليل . ألنها رضعت وإياه من ثدي واحدألمه 
 .ختينالزواج من االتحريم ثم جاء  1ألبيه

كانت التوراة تجيز نكاح البنت، إذ لم يكن ألبيها ولد ذكر، كما رأينا في نكاح النبي  : البنت •
 .2البنتيه وإنجاب كل واحدة منه ولدا ذكرا) لوط(

لم يرد في التوراة ذكرهن مع المحرمات من النساء، كما لم يرد : بنت األخ وبنت األخت •
نين األحوال الشخصية  للطائفة الموسوية، وبذلك أجيز للعم ذكرهن مع المحرمات في قوا

  3].أن يتزوج ابنة أخيه كما أجيز للخال أن يتزوج ابنة اخته
التشابه في الواجبات والحقوق بين الزوج والزوجة في الديانتين يجب إن يكون االحترام  •

والعالج ] ة الجنسيةالحيا[المتبادل بينهما وتوفير الزوج للنفقه والكسوة والواجب الزوجي 
  .والنفقة والغذاء والمأوى

  .وهناك تشابه في التوريث فاألرملة ترث زوجها في الديانتين •
وهناك تشابه في الطالق كطريقة لفسخ عقد الزواج مع االختالف في الشروط والطريقة في  •

  .كلتيهما
لكن يصح زواج يتشابه منع الزواج في الديانتين إذا كان احد الزوجين ليس من نفس الدين  •

الرجل المسلم من الكتابية وال يصح زواج المسلمة إال من مسلم في حين ال يصح لدى 
  .اليهود إال لكون كليهما يهوديين

                                                   
 
 .13-12\20: سفر التكوين 1
 .38-30\19: سفر التكوين 2
دار القلم العربي  مجال التاريخ واألدب والشريعة، الزواج عند العرب في الجاهلية واإلسالم دراسة مقارنة فيعبد السالم، الترمانيني،  3

 .116م، ص 1989 -هـ 1409بحلب، الطبعة الثانية، 
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  :االختالف 4.7.2
 

هناك اختالف في الزوج اليهودي ال يمكنه الزواج بأكثر من واحدة علما أنه كان يسمح له  •
نساء  بأربعفي حين يبيح اإلسالم الزواج ] رشومولكن حرمه الرابي ج[باثنتين في الماضي 

  .في آن معا
في معنى الزواج حسب اليهودية فإن الرجل يشتري المرأة من أبيها بمقابل مالي في حين  •

  .هي التي تقبض مهرها المعجل ويشترط موافقتها بإذن من وليها أن المرأة في اإلسالم
عقد وفي اإلسالم يوجد مهران معجل في اليهودية يوجد مهر واحد وهو ما يدفع عند ال •

  ].في حال الطالق[ ومؤجل
طريقة الزفاف تتم عملية الزفاف لدى اليهود بمراسم متصلة ومتزامنة من حيث تقديم الخاتم  •

والكتوباة بوجود شاهدين يحافظان على الشرع وليسا قريبا أي من العائلتين وبحضور ال 
صبع الفتاة والجمع بينها تحت المظلة يقل عن عشرة رجال يرون ادخال الخاتم في ا

دقيقة مع وجود شاهدين خارج الغرفة يشهدان  20- 10وتنفيذ الخلوة لمدة ] الحوفاة[
  . بإختالئهما وقت كافيا لقيامها بعملية وطء طبيعية بين الزوجين

في حين تكون مراسم الزواج في الدين اإلسالمي بالعقد مع شاهدين وموافقة المخطوبة غير  •
  .المتزامن مع الدخول ويشترط االشهار بحيث يعلم أكثر ما يمكن من الناس حدوث الزفاف

في اليهودية هناك تحديد أليام معينة يسمح أو يمنع فيها الزواج بعكس الديانة اإلسالمية فال  •
  .يوجد ما نع شرعي أو تحديد ألي أيام يسمح بها أو يمنع بها الزواج

ي يوم السبت األول بعد العرس في حين ال يحدد اإلسالم ذلك يقوم اليهود بتهنئة العريس ف •
   .ولكنه يحث على التواصل الدائم بين االهل واالقارب

  في اإلسالم هناك محرمات بسبب الرضاعة ال يأخذ في هذا األمر في اليهودية  •
 تي تشترط حسب المادةاليهودية ال "دة المرأة إلستمرار الزواج عكسال يشترط اإلسالم وال •

إذا تكرر ثالث مرات متتاليات عقب الزواج ظهور دم [ من مجموعة ابن شمعون أنه  155
بمعنى أنها إذا لم تحمل بعد الشهر الثالث على األكثر وجب ] الحيض وجب عليه تطليقها

  1"على الرجل طالقها
                                                   

 
 .213،ص 1979، نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيةانظر محمد، شكري سرور،  1
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رملة ألزمت الديانة اليهودية أخ الزوج المتوفى أن يتزوج أرملة أخيه فإن لم يفعل تقوم األ" •
على رؤوس االشهاد وأمام محكمة من ثالثة قضاه بخلع نعله وتبصق في وجهه هكذا يفعل 

  1".في الرجل الذي ال يبني بيت أخيه أمامهم تعبيرأ عن تخلصها منه وإهانته
  .ليس في اإلسالم أي إلزام بهذا الموضوع •

  

    :الرابعالفصل  خالصة
  

تحث الشريعتان اليهودية واإلسالمية على الزواج معتبرة تشكيل األسرة من اهم الفروض على 
ومن اجل ذلك وضعتا تنظيما لهذا األمر بشكل متكامل بدءا من الخطوة الفرد اليهودي والمسلم 

األولى باتجاه الزواج من حيث االختيار والقبول وشروط انعقاد هذا النظام فنجد تفصيال واسعا 
  .حيط بكافة جوانب الزواج في الشريعتيني

وضعت الشريعتان حثا وضبطا للنظام الزواج لتسهل على الفرد تنفيذ هذا الزواج فنجد في كلتيهما 
شروط للطلب الخطبة والمهر والعقد المكتوب مع تفصيل شروطه لتسهيل االستمرار أو إيقاف العقد 

والمادية التي تضمن للزوج والزوجة كافة سبل  ونجد في هذا النظام الحقوق والواجبات المعنوية
الراحة في الحياة المنظمة بشكل واضح فقد اشترطتا على الرجل تأمين المأوى والغذاء والكساء 
والنفقة والمتعة واالحترام طوال فترة الزواج للزوجة واألبناء كما وضعت الشروط التي تضمن 

  . أو الطالق تهاء الزواج في الوفاةالحياة الكريمة بعد ان
جاء الزواج في الشريعتين للحفاظ على النوع اإلنساني والنسب بواسطة التوثيق المتوالي جيال بعد 
جيل فنجد في ذلك مسألة تحريم الزواج من األقارب في الدرجة األولى في كلتيهما وهو أمر ال يتم 

والحفاظ على الميراث كحق لكال الزوجين مع تنظيم انتقاله بينهما ومنهما إلى  .توثيق منظم بغير
  .االبناء

وحدد النظام واجبا واضحا لألب وللولي ينتقل جيال بعد جيل وفي اليهودية لألب حق مطلق بتزويج 
بناته وأبنائه حتى دون موافقتهم وفي اإلسالم واجب البنت والولد الحصول على إذن من الولي 

  .رط لصحة عقد الزواجش
في النهاية نرى إن الركيزة األولى لالستمرار اإلنسانية حفظتها الشرائع السماوية بشروط واضحة 

  .تكفل العدل والمساواة وحرية الرأي لتكفل سعادة البشر
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  : الخامس الفصل

______________________________________________________  
ة من غير المسلم /حكم زواج المسلمو ة من غير اليهودي/حكم زواج اليهودي

  ).مقارنة(
  

  :مقدمة 5.1
وقد رأينا . لقد أباح اإلسالم زواج المسلم من الكتابية، اليهودية والنصرانية، فقد من غير المسلمين

. الكثير من المسلمين يتزوجون كتابيات، يهوديات ومسيحيات، ويعيشون حياة انسجام وسعادة
م يحترم جوهر ديني موسى وعيسى عليهما السالم، ويجب على المسلم المتزوج بالكتابية أن واإلسال

وكان زواج الرسول األعظم محمد صلى اهللا عليه وسلم بالسيدة صفية بنت . يكون مثال لالحترام
حي قدوة للمسلمين في الزواج من الكتابيات والتعايش السلمي معهن، وكانت قبل بناء الرسول صلى 

) مريم( عليه وسلم بها يهودية من يهود خيبر، وكذلك زواجه صلى اهللا عليه وسلم بالسيدة مارية اهللا
  .من قرية بمصر) االرثوذكسية(القبطية 

اتفق أهل العلم من سائر المذاهب على أن المقصود بالكتابية هي النصرانية أو : ما المراد بالكتابية"
ذاهبهم أنها ليست من أهل الكتاب، أما البوذية والوثنية اليهودية، أما المجوسية؛ فالصحيح من م

وان كان لها كتاب . وغيرهما من سائر الملل والنحل؛ فليست من أهل الكتاب في شرع اإلسالم



100 
 

فهؤالء ال تحل مناكحتهم . وأيضا من تمسكت بدين إبراهيم وزبور داود عليهما السالم. تقدسه
  1."بإجماع أهل العلم

وال تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن وَألمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة  (:واألصل في هذا قول اهللا سبحانه وتعالى 

بجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشوا الْمحنكال تو كُمتبجأَع لَوارِ وونَ إِلَى النعدي كلَئأُو كُم

  2".).)221(واللَّه يدعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آياته للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
  

  :زواج اليهوديات باألجانب والعكس 5.2
  
حاح باألجانب حديثا مباشرا، ولكن في اإلصلم يتحدث سفر الالويين عن حكم زواج اليهوديات "

ما يفيد أن هذا األمر كان مباحا، حتى أيام أن كان موسى بين ظهرانيهم،  الرابع والعشرين منه،
التي كانت قد تزوجت برجل غير ) المرأة اإلسرائيلية(وفي اإلصحاح يحكى قصة ابن شلومية 

ي تتزوج من غير إسرائيلي ال يحق لها ، وكان العرف اليهودي يقضي بأن الت)مصري(إسرائيلي 
وال ابنها أن تسكن في وسط سبطها، فغيظ هذا ابن شلومية حين منعه أخواله من سبط دان أن يقيم 

وخرج ابن :[ خيمته في وسط خيامهم، فحصلت المخاصمة، وجدف على اسم الرب، جاء في السفر
تخاصم في المحلة ابن اإلسرائيلية امرأة إسرائيلية، وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل و

ورجل إسرائيلي، فجدف ابن اإلسرائيلية على االسم فأتوا به إلى موسى وكان اسم أمه شلومية بنت 
بل يمضي سفر الالويين في تقرير اباحة زواج اليهوديات باألجانب، . 3....]دبرى من سبط دان

ذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي ال وإ:[ وفي أقدس العناصر عندهم، وهم بنات الكهنة، فيقول 
وهذا يفيد أن زواج ابنة الكاهن باألجنبي مباح، وأن الذي يحرم هو أكلها . 4]تأكل من رفيعة األقداس

متى : [ ويناقض هذا ما جاء في سفر التثنية يحرم زواج اليهوديات باألجانب والعكس. من القرابين
تحرمهم وال تصاهرهم، بنتك ال تعط البنه .... ليهاأتى بك الرب إلهك إلى األرض التي أنت داخل إ

  6 5."]وبنته ال تأخذ البنك

                                                   
 
لبنان، الطبعة األولى،  –، دار الكتب العلمية، بيروت حكم الزواج من الكتابيةالشريف أبي محمد، الحسن بن علي بن المنتصر الكتاني،  1

  .8ص م،  2006 - هـ  1427
  .221سورة البقرة آية 2  

  . 24:10الالويين  3
 .12:22الالويين  4
 .4- 1: 7التثنية  5
 - هـ1425لبنان، الطبعة األولى،   –دار الكتب العلمية، بيروت دراسة مقارنة من خالل سفر الالويين،عمار تفريظ، عبد الخالق إسماعيل،  6

 .453 - 452م، ص 2004
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 ي سفر التثنية، بل عادوا ولكن اسفار العهد القديم تحكى إن اليهود لم يلتزموا الحكم الوارد بالمنع ف"
إلى حكم سفر الالويين وتزوجوا كثيرا باألجنبيات وزوجوا كذلك بناتهم، وظلوا على هذا حتى 

الخامس قبل الميالد عندما جاء عزرا بعد العودة من السبى البابلى، وجعل يعمل على إحياء  القرن
يهود العنصرية القديمة للشعب اإلسرائيلي، وينعى عليهم اختالطهم بالشعوب، وجعل يلهب حماس ال

قد خنا :[ بالبكاء، ويأمرهم بطرد كل النساء الغريبة والذين ولدوا منهن كذلك، جاء في سفر عزرا
إلهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب األرض ولكن يوجد رجاء السرائيل في هذا فلنقطع اآلن عهدا 

وليعمل حسب ...مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدى
فقام عزرا واستخلف رؤساء الكهنة و الالويين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا األمر ....شريعةال

وانفصلوا عن ..... فاعترفوا اآلن للرب.... وقال لهم إنكم خنتم واتخذتم نساء غريبة...... فحلفوا
  .1...]شعوب األرض وعن النساء الغريبة

يوافق صنيع عزرا، وينقض ما جاء في سفر الالويين، وفي كتب األحكام اليهودية المعاصرة ما  
أي عقد  - الدين والمذهب شرط لصحة العقد:[ ففي كتاب األحكام الشرعية لحاى بن شمعون يقول

فإذا كان أحد االثنين من غير الدين، أو من مذهب آخر، فال يجوز العقد بينهما وإال كان  - الزواج
  .2]باطال

عليهم إنما حرمت التوراة :[ يقول الحبر المغربي السمؤل بن عباسوالسبب في هذا التحريم كما "
. 3]مناكحة غيرهم من األمم لئال يوافقوا أزواجهم في عبادة االصنام والكفر باهللا سبحانه وتعالى

وهذه هي علة الحكم اليهودي بالتحريم في أساسها، ولكن اليهود فهموا أو تأولوا أن التحريم جاء 
    4".تار، ونسلهم مقدس ينبغي أال يتنجس بمخالطة األمميينألن اليهود جنس مخ

شعب اهللا     [فالتوراة تحرم الزواج المختلط بين اليهود وغير اليهود وذلك حتى ال يختلط دم "
وقد صيغت تعليمات التوراة في شكل مشروع قانون تقدم به إلى الكنيست رجل . يغيره] المختار

  :القانون مشروع م ومن فقرات هذا1984الدين ما ييركاهان في سبتمبر 

                                                   
 
 .12- 2: 10عزرا  1
، مقتبس لدى عمار تفريظ، عبد الخالق إسماعيل، 17المادة  7، ص األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لإلسرائيليينحاى ابن شمعون،  2

 . 452-451م، ص 2004 -هـ1425لبنان، الطبعة األولى،   –دار الكتب العلمية، بيروت دراسة مقارنة من خالل سفر الالويين،
ة، مقتبس لدى مقتبس لدى عمار تفريظ، عبد ط مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهر 55ص  بذل المجهود في أفحام اليهودللسمؤل يحيى بن عباس  3

 . 452م، ص 2004 -هـ1425لبنان، الطبعة األولى،   –دار الكتب العلمية، بيروت دراسة مقارنة من خالل سفر الالويين،الخالق إسماعيل، 
 - هـ1425لبنان، الطبعة األولى،   –دار الكتب العلمية، بيروت دراسة مقارنة من خالل سفر الالويين،عمار تفريظ، عبد الخالق إسماعيل،  4

  .453 - 452م، ص 2004
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يمنع على المواطنين والمستوطنين اليهود رجاال ونساء أن يتزوجوا من غير اليهود في إسرائيل أو 
 .وكل زواج مختلط من هذا النوع فهو غير معترف به قانونا. خارجها

فإنه يمنع عقد الزواج بين اليهود وغير ) اصبح قانونيالذي لم (هذا المشروع  نالنظر عوبغض 
  . اليهود داخل إسرائيل ومن رغب في زواج من هذا النوع فإن عليه أن يبرم العقد خارج إسرائيل

مه ثالث آيات في القرآن الكريم وهي على التوالي قول اهللا كأما بالنسبة للمسلمين فإن الموضوع تح
  :تبارك وتعالى

ؤمنوا ات حتى يؤمن وَألمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم وال تنكحوا الْمشرِكني حتى يوال تنكحوا الْمشرِكَ(

الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آياتـه  ولَعبد مؤمن خير من مشرِك ولَو أَعجبكُم أُولَئك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى 

  1.))221(للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

)انِهِنبِإِمي لَمأَع اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اَءكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيي   نـوهمتملفَـال   فَإِنْ ع ـاتنمؤم

ـ   يكُم أَنْ تنكحـوهن إِذَا  ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ ال هن حلٌّ لَهم وال هم يحلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا وال جنـاح علَ

أَلُوا ماسرِ وافمِ الْكَوصِسكُوا بِعمال تو نهورأُج نوهمتيآت  كُمـنيب كُمحي اللَّه كْمح كُما أَنفَقُوا ذَلأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْت

 يمكح يملع اللَّه2).)10(و 

)الْمو ملٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح موالْياتنصح  اتنمؤالْم نم

سم رغَي نِنيصحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اندي أَخذختال مو نيحاف

م ةري اآلخف وهو لُهمبِطَ عح فَقَد انبِاِإلمي كْفُري نمو رِيناسالْخ 3).)5(ن  

ومن هذه اآليات الثالث استنبط علماء الشريعة مجموعة من األحكام ما زال العمل بها جاريا إلى 
فبالنسبة للكتابية والمشركة فإن اإلجماع حصل بين المسلمين . اآلن في البلدان العربية واإلسالمية

ن العقيدة اإليمانية المشتركة بينها وبين أما الكتابية فإ. سنة وشيعة على تحريم الزواج بالمشركة
وأما زواج المسلمة بغير . لذلك أباح أهل السنة الزواج بالكتابية ،الزوج تشكل قاعدة راسخة للتفاهم

المسلم فاإلجماع حاصل بين المسلمين سنة وشيعة على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم سواء كان 
الء ال يؤمنون بنبوة سيدنا ورسولنا محمد صلى اهللا عليه مشركا أو كتابيا ويعللون ذلك بكون هؤ

                                                   
 
  ).221(سورة البقرة آية  1
 ).10(سورة الممتحنة آية  2
  ).5(سورة المائدة آية  3
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وسلم، وأن المرأة المسلمة ستكون في وضعية تشعرها بالدونية والنقص وهذا من شأنه خلق متاعب 
  1".ومشاكل تهدد الحياة الزوجية

كتابيا، وقد لقد اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء أكان مشركا أم "
  :تعالى  سبحانه و ثبت ذلك التحريم بنص القرآن والسنة واإلجماع، أما الكتاب فقوله

) انِهِنبِإِمي لَمأَع اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اَءكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيفَ ي اتنمؤم نوهمتملال فَإِنْ ع

نلُّونَ لَهحي مال هو ملٌّ لَهح نإِلَى الْكُفَّارِ ال ه نوهجِعر2".)ت  
اتفق الفقهاء على أن المسلم ال يجوز له أن يتزوج من  ، حل الكتابيات و: من ال تدين بدين سماوي"

ال تدين بدين سماوي، ويقصدون بالدين السماوي الدين الذي كان له كتاب منزل في زمن نشأته، 
وله نبي مبعوث ذكر في القرآن الكريم، فكل من تكون غير متدينة بدين سماوي بهذا المعنى ال يحل 

  .يجوز للمسلم العقد عليها وتكون داخلة في عموم النهي الزواج منها، وتعتبر كالمشركة ال
وا وال تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن وَألمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم وال تنكح( :قوله تعالى في  

ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشالْم  ةنو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كلَئأُو كُمبجأَع لَوو رِكشم نم

لنل هاتآي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمونَوذَكَّرتي ملَّه3".) 221اسِ لَع  
هنا أن نخصصها بالذمية أي التي نجئ بعد ذلك للكالم عن الكتابية، الزواج من كتابية، ونحب "

كزواج المصري من فتاة مسيحية أو يهودية تعيش في  ،تعيش في بالد خاضعة ألحكام اإلسالم
الزواج من كتابية أجنبية أي من كتابية من رعايا بلد غير إسالمي، . مصر أو في بلد إسالمي آخر

  .وفي هذا الضوء نبدأ الحديث عن الزواج من كتابية ذمية
وطَعامكُم حلٌّ لَهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من ( :اآلية الكريمة تقول 

كْفُري نمو اندي أَخذختال مو نيحافسم رغَي نِنيصحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت كُملي  قَبف وهو لُهمبِطَ عح فَقَد انبِاِإلمي

 رِيناسالْخ نم ةروبهذه  كان االتجاه العام إلى جواز زواج المسلم من ذمية، واإلسالم بذلك  4).)5(اآلخ
يقرر مبدأ لم يسبق إليه، وهو أن اإليمان باهللا يمكن أن يصبح دعامة تقام األسرة عليها، وهدف 

خلق لون من الترابط بين الذميين والمسلمين، والعمل على أن تنشر المحبة واأللفة اإلسالم من ذلك 
بين هؤالء وأولئك، والذمية في ظل اإلسالم ستباشر تعاليم دينها دون اعتراض من الزوج، وستجد 

                                                   
 
1 http:// www.isesco.org.ma\arabe\publications\ droits-humains%20en%20islam\p10.php  
  
  ).10(سورة الممتحنة آية  2
 .99، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبع الثالثة، ص ألحوال الشخصيةاإلمام محمد، أبو زهرة، ا 3
 ).5(سورة المائدة آية  4
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الزوج يحترم نبيها ويحترم الكتاب الصحيح المنزل عليه، ألن اإلسالم يحتم عليه ذلك، وقد تؤدى 
ألسس إلى جذب المرأة نحو اإلسالم إلحساسها بضيق المسافة بين عقيدتها وعقيدة زوجها، هذه ا

ويقرر اإلسالم أن األوالد يتبعون الدين األعلى أي دين اإلسالم، ويلزم أن تكون تربيتهم وتنشئتهم 
   1".حسب الفكر اإلسالمي وتعاليمه

وقد قال جمهور الفقهاء إنه يحل للمسلم أن يتزوج كتابية فيجوز أن يتزوج اليهودية والنصرانية "
الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ لَهم  (:لقوله تعالى –أوال : وذلك

وهذا نص صريح محكم في . 2)."لْمؤمنات والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُموالْمحصنات من ا
حل نساء أهل الكتاب، إذ هذه اآلية من آخر أي القرآن نزوال، أو هي في آخر السورة نزوال على 

  .األقل
على أن  رضي اهللا عنه، قد أجمعوا إال عبد اهللا بن عمر ة رضي اهللا عنهم،وألن الصحاب - ثانيا

وإنما فرق . زواج الكتابيات يجوز، وقد روى أن بعضهم تزوج كتابيات فعال كطلحة ابن عبيد اهللا
ألن الوثنية كما قلنا ال تلتقي في جملة مبادئها الخلقية مع  اإلسالمي بين الوثنية والكتابية، الشارع

ر كل المنافرة لدينه، فإما أن تستهويه فتضعف دينه وتفسد نسله، وإما أن تكون المسلم، بل دينها مناف
أما الكتابية فإنها في لب الفضائل االجتماعية تلتقي مع المسلم، إذ  .المنافرة، فال تكون العشرة

   3".أصول األديان السماوية في أصلها واحد، فدوام العشرة معتدلة من غير استهواء ممكن
هو أنها تلتقي مع المسلم في األيمان ببعض : اباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة والسبب في" 

. المبادئ االساسية، من االعتراف بإله وااليمان بالرسل وباليوم واآلخر، وما فيه من حساب وعقاب
فوجود نواحي االلتقاء وجسور االتصال على هذه االسس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة 

  4".غالبا
فلم . اإلسالم يفرق بين الكتابيين والمشركين بالرغم من وصفة ألهل الكتاب بالكفر في بعض آياته"

لك ألنه قال عن المشركين أنهم وذ. يمنع المسلمين من طعام أهل الكتاب وال الزواج من فتياتهم
ن عن كفرهم فهم نجس رجالهم ونساؤهم ولم يقل ذلك عن أهل الكتاب ألنهم مهما يكن م فضال

أحل اإلسالم زواج المسلم ولكن لماذا . أمرهم فهم يعبدون اهللا وان ضلوا طريق العبادة الصحيحة
                                                   

 
 .45، ص1968، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة األولى، الحياة االجتماعية في التفكير اإلسالمياحمد، شلبي،  1
 .5سورة المائدة آية  2
 .100، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبع الثالثة، ص ألحوال الشخصيةمد، أبو زهرة، ااإلمام مح 3
 الفقه اإلسالمي وأدلته الشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق األحاديث وتخريجها،وهبة، الزحيلي،  4

 .153، دار الفكر،ص األحوال الشخصيةالجزء السابع، 
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؟ ولألجابة عن ذلك نقول أن المسلم يعترف بالكتابية ولم يسمح بزواج المسلمة من الكتابي
بالمسيحية واليهودية كدينين سماويين، ويسمى أصحاب هذين الدينين بأهل الكتاب كما يعترف 

أما أهل الكتاب فال يعترفون . وغيرهم عليهم السالم أنبيائهم موسى وعيسى وداود وسليمانب
باإلسالم وال بنبي واإلسالم، فإذا تزوج المسلم بالكتابية فإنها ستجد في كنف المسلم زوجها الرعاية 

نه من والعناية والحب والعطف حتى مع بقائها على دينها ذلك ألن المسلم يحترم رجال دينها وأل
تعاليم اإلسالم أال إكراه في الدين حرصا على أن تكون األسرة متجانسة حتى تقوم بوظيفتها 

  . االجتماعية خير قيام
ومما يدل على أن اإلسالم ليس أنانيا في هذا أنه لم يبيح أن يرث الرجل زوجته الكتابية إذا ماتت 

كان أنانيا أو مجحفا ألورثه منها ولم  على دينها، كما منع أيضا أن ترثه وهي على غير دينه ولو
األمر إذن في منع زواج المسلمة من الكتابي ليس أمر أنانية من اإلسالم وإنما عقيدة . يورثها منه

  1."أهل الكتاب ونظم الحياة الزوجية عندهم هي التي جعلت اإلسالم يمنع زواج المسلمة من الكتابي
  

  : إجراءات زواج المسلم بالكتابية 5.3
  
ذكرنا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، وأنه إن تزوج المسلم الكتابية يكون له عليها كل حقوق "

الزواج المسلم مع المسلمة، ويكون لها كل حقوق المسلمة، مع مالحظة أن ال توارث بينهما، ألن 
مسلمين، بال  شرط التوارث بين المسلم وغيره اتحاد الدين، ومع مالحظة أن األوالد جميعا يكونون

  .فرق بين الذكر واألنثى
ولما كانت هناك مظنة أن تجهل الكتابية ما قرره اإلسالم من حقوق وآثار للزواج احتاط لها ولي 

  :األمر في مصر، وجرى اتباع النظم اآلتية في توثيق زواج هؤالء الكتابيات
يتواله القاضي المختص بنظر توثيق، بل  -ال يتولى الموثق المعين لعقود الزواج المسمى بالمأذون

ليس للمأذون (من الئحة المأذونين، فقد جاء فيها   27قضايا األحوال الشخصية، وذلك نص المادة 
له من األيتام، وال العقود التي يكون احد الطرفين فيها تابعا لدولة  أن يباشر زواج من ال ولي 

 ).أجنبية، أو كان غير مسلم، وإنما ذلك كله من اختصاص القضاة

                                                   
 
م، ص 1990 - هـ 1411، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة األولى، حقوق المرأة بين اإلسالم والديانات األخرىمحمود، عبد الحميد محمد،    1

196-195. 



106 
 

قد جعل لهذا الزواج وثيقة خاصة، قد دون فيها ما للزوج من حقوق شرعية بمقتضى هذا الزواج، 
اج، وتتلى هذه األحكام على الزوجة، وتفهم كل حتى تكون على بينة من األمر عند اإلقدام على الزو

 .ما تدل عليه، لتكون عارفة مالها وما عليها، راضية بذلك ملتزمة إياه

 :وقد نص على الوثيقة

 .على أن للزوج أن يتزوج مثنى وثالث ورباع رضيت بذلك أو كرهت •

فليس له أن وعلى أن له أن يطلق متى شاء، قبلت أو عارضت، وإذا طلقها طالقا بائنا  •
يعيدها إال بعقد ومهر جديدين، إذا كانت البينونة صغرى، وإذا كانت البينونة كبرى، فليس 
له أن يتزوجها إال إذا تزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، وانتهت عدتها، وأنه إذا 
طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى، وإذا طلقها بعد الدخول فلها المهر المسمى 

امال أو مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول، وال تسميه عند العقد فلها المتعة حسب تقدير ك
 .القاضي أو اتفاقهما

ونص أيضا على أن له أن يلزمها بالطاعة في مسكنه الشرعي، ويمنعها من الخروج إال  •
 .بإذنه، وإنها تستحق النفقة وقت الزواج وفي العدة

 .رزقهم من المسلم يكونون مسلمين تبعا لدين أبيهمكما نص على أن األوالد الذين ت •

وعلى أنه ال توارث بينهما وبين زوجها إذا مات أحدهما، ألن شرط إرث المسلم اتحاد  •
 .الدين، وأن األوالد يرثون أباهم، وال يرثونها

ونص على أن لها حق الحضانة، إذا رأى القاضي ما يمنع من بقاء األوالد تحت سلطانها،  •
  ."1الحق في إرضاع أوالدها، وأن أجرة الرضاعة والحضانة على أبيهموأن لها 

 

  :التشابه واالختالف 5.4
  

  :أوجه التشابه 5.4.1
 

 .القرآن والتوراه لم تحرما الزواج كل من الملة األخرى •

                                                   
 
 .106-105، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبع الثالثة، ص ألحوال الشخصيةاإلمام محمد، أبو زهرة، ا 1
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ولكن كليهما أعطى المعنى والمناسبة بذلك كما ورد أعاله ففي فترة النبي موسى عليه  •
. مباحا وورد ذلك في سفر الالويين فلم يحرم حتى الزواج من ابنة الكاهنالسالم كان األمر 
 .هذا في السياق العام

  

  :أوجه االختالف 5.4.2
 

نجد اختالفات متعددة في كال الديانتين والنصوص حيث ينبع تحريم واضح في التوراة في سفر  •
وكان التفسير األساسي مبنيا التثنية اوال ثم في عزرا الذي منع الزواج من االجنبيات وأبطله 

حماية االزواج اليهود من عبادة االصنام إذا تزوجوا الوثنيات والثاني جاء : على أمرين األول
 .ألن اليهود جنس مختار ونسلهم مقدس كما يقول الحبر المغربي السمؤل ابن عباس

أيامنا هذه حيث فالتوراه تحرم الزواج المختلط حتى دم شعب اهللا المختار بغيره وصوال إلى  •
صاغ الراب مئير كاهانا مشروع قانون في الكنسيت لمنع مثل هذا الزواج المختلط بين اليهود 

 .وغير اليهود في إسرائيل

نجد في الدين اإلسالمي حماية في ثالثه آيات تمنع هذا التحريم بينما أدت أالوضاع الراهنة  •
 .والتحريماألمنية والسياسية إلى تفسيرات بين الجواز 4

فقد اباح السنة والشيعة الزواج من الكتابية في حين حرما زواج المسلمة لغير المسلم ألن  •
الكتابية تدخل وتعيش في كنف اإلسالم وهي إما أن تبقى على دينها وهي مؤمنة أو تسلم وال 

ا لكن إذ. تؤثر على المجتمع بل تتأثر به إلن اإلسالم يعترف بالديانات السماوية األخرى
تزوجت مسلمة من كتابي فهي ال تحظى باعتراف بدينها لدى المجتمع اآلخر مما يشكل خطورة 

 .على عقيدتها
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  :الفصل الرابع خالصة
  

ن اإلسالم يبيح الزواج من كتابية سواء حسب نصوص القرآن أو تفسيرات أ الفصلنجد في هذا 
  :ربعة شروط لذلكألماء وقد وضع الع. الصحابة والفقهاء وال نجد ما يمنع ذلك

 . التحقق بأنها كتابية يهودية أو نصرانية مؤمنة

 ].أي التي أحصنت فرجها وصانت شرفها وعفتها ولم تبع جسدها ألي أحد[ التحقق أنها محصنة

 .التحقق أال تكون من قوم معاديين للمسلمين أي ال تكون من أهل الحرب

 .على الزوج نفسه وال على الذريةأن ال يكون في ذلك ضرر على المسلمات وال 

برام عقد مدني وأقاموا إلكننا نجد حاالت كثيرة من الزواج لرجل مسلم وامرأة يهودية قاما بالتفاهم و
عائلة ولديهم ذرية منهم من يعيش داخل المجتمع الفلسطيني أو في إسرائيل وال يعتبر هذا األمر 

الخاصة والحياة الشخصية فلم يصدر في الحياة حراما من قبل عائلته الموسعة ألن األمر يدخل في 
هو في زواج امرأة مسلمة من  لكن التحريم القاطع. بالدنا أي قرار أو فتوى تحرم هذا الزواج

على اعتبارات عقائدية وعائلية تمنع مثل هذا  سيحي وهو امر قائم حتى اآلن بناءً يهودي أو م
في  ليهودية أو يهودي من أجنبية وخاصة مسلماً في الجانب اآلخر يحرم اليهود أي زواجاً .الزواج

الدم اليهودي ألنه شعب اهللا المختار كما إسرائيل والعالم وينبع هذا التحريم لديهم من الحفاظ على 
وتقوم منظمات يهودية كثير بمتابعة ومالحقة اليهوديات الالتي يتزوجن من المسلمين  ،يؤمنون

  .ومحاولة تطليقهن واستعادتهن مع أبنائهن إلى المدن اليهودية
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  :خالصة الدراسة
  

  من أسئلة الدراسة والثاني  ولاألبالنسبة للسؤال 
خالل االطالع على الدراسة تبين وجود نقاط تشابه كثيرة ومتعددة فيما يخص األحكام في  من

  .الديانتين في موضوع الزواج
  :التشابه: وعلى سبيل المثال في أوجه التشابه وهي

هناك تشابه في طريقة تسجيل عقد الزواج ويقصد بها كتب الكتاب وما يرافقه من احتفـال   •
صدقاء والمعارف لتهنئة العروسين، لدى الـديانتين اليهوديـة   واألألهل بالعروسين وتجمع ا

  .واإلسالمية
، بل أنه أول دينياً وهناك ايضا تشابه عن الزواج نفسه فإن الشريعة اليهودية ترى فيه واجباً •

أن الذي ال يتزوج إنما يعيش بال (المطالب التي وجهها اهللا لإلنسان فقد جاء في التلمود 
هم  أن العازب ليس رجال بمعنى الكلمة، ألن اهللا يقول أنه خلق(و ) بال مالبهجة، بال بركة 

من مجموعة بن  16\كذلك جاء في المادة ) سم اإلنسانذكرا وأنثى وباركهم وسماهم بإ
وتوصي الشريعة اليهودية بالزواج في سن . شمعون أن الزواج فرض على كل إسرائيلي

  .شرع لمصلحة المجتمع، وحفظ كيان األسرةالزواج في اإلسالم نظام الهي  .مبكرة

 ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً (: تعالىسبحانه وقال اهللا  

شهار في الـزواج لـدى   هناك تشابه واضح في  اإل واخيرا، .1))21( إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
  الديانتين اليهودية واإلسالمية

• طبة لدى اليهود والمسلمين فمنها مثال التشـابه فـي سـن    هناك نقاط تشابه متعددة في الخ
ن ينوب عن أبنته أو إبنه  بشـرط  لبلوغ للجنسين، كذلك يجوز للولي أالزواج وهو مرحلة ا

  .بعض الحاالت عند اليهودموافقتهما في الزواج في 
• بة ال تعتبـر  طوايضا النظر للمخطوبة وطريقة طلب يدها من وليها وهناك تشابه في أن الخ

  .طبةطبة متشابه في وفاة أحد الخطيبين أو العدول عن الخنهاء الخزواجا وايضا  طريقة إ

                                                   
 
 ".21"سورة الروم آية  1
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• رملة أو المطلقة ففي كلتا الحالتين توجد فترطبة األوايضا التشابه في خطبة ة عدة قبل الخ
يوما ال يحسب منها يوم  90رملة أو المطلقة عند اليهود عدتها مع اختالف تعداد أيام  األ

أشهر واألرملة عدتها  3المطلقة عند المسلمين الوفاة أو الطالق أو العقد في حين تكون عدة 
  .شهر وعشرة أيامأ 4

  .هناك تشابه في فريضة الزواج في الديانتين •
 .عمار األرض في الديانتيننساب والنوع البشري وإج جاءت لتحفظ األقضية الزوا •

في المحاكم الشرعية يذكر فيه  ن يكون هناك عقد زواج مثبت خطياًفي كليهما يجب أ •
. سماء والمهر والمتعلقات والشروط ويبنى في كليهما على وجود شروط تبيح الزواجاأل

ن تتزوج ممنوع أ[ آخر وقت هذا الزواج من  حيث ال تكون هناك موانع مثل زواج المرأة
  ] ثنينبإالمرأة 

  . وهناك تشابه بوجود وسيط أو الخاطبة في الديانتين لتسهيل عملية الخطوبة والزواج •
هناك تشابه في المحرمات للزواج بهن إال من زواج الرجل من ابنة اخيه التي لم يحرمها  •

تتفق الشريعة اليهودية مع  [اإلسالم اليهود في الماضي في حين هي محرمة تماما في 
األخت ألب، فقد  ته هذه الشريعة من النساء ما عداالشريعة اإلسالمية في تحريم ما حرم

كانت التوراة تجيز للرجل أن يتزوج أخته ألبيه وتحرم زواجه من أخته ألمه ألنها رضعت 
وبالحقيقة أيضا " ألبيهوكانت أخته ) سارة(فقد تزوج إبراهيم الخليل . وإياه من ثدي واحد

 . 1"هي أختي ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي، فصارت لي زوجة

كانت التوراة تجيز نكاح البنت، إذ لم يكن ألبيها ولد ذكر، كما رأينا في نكاح النبي  : البنت •
 2البنتيه وإنجاب كل واحدة منه ولدا ذكرا) لوط(

رهن مع المحرمات من النساء، كما لم يرد لم يرد في التوراة ذك: بنت األخ وبنت األخت •
ذكرهن مع المحرمات في قوانين األحوال الشخصية  للطائفة الموسوية، وبذلك أجيز للعم 

  3].أن يتزوج ابنة أخيه كما أجيز للخال أن يتزوج ابنة اخته

                                                   
 
 .13-12\20: التكوين سفر 1
 .38-30\19: سفر التكوين 2
دار القلم العربي  الزواج عند العرب في الجاهلية واإلسالم دراسة مقارنة في مجال التاريخ واألدب والشريعة،عبد السالم، الترمانيني،  3

 .116م، ص 1989 -هـ 1409بحلب، الطبعة الثانية، 
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ن يكون االحترام الزوج والزوجة في الديانتين يجب أالتشابه في الواجبات والحقوق بين  •
والعالج ] الحياة الجنسية[تبادل بينهما وتوفير الزوج للنفقه والكسوة والواجب الزوجي الم

  .والنفقة والغذاء والمأوى
  .وهناك تشابه في التوريث فاألرملة ترث زوجها في الديانتين •
وهناك تشابه في الطالق كطريقة لفسخ عقد الزواج مع االختالف في الشروط والطريقة في  •

  .كلتيهما
منع الزواج في الديانتين إذا كان احد الزوجين ليس من نفس الدين لكن يصح زواج  يتشابه •

الرجل المسلم من الكتابية وال يصح زواج المسلمة إال من مسلم في حين ال يصح لدى 
  .اليهود إال لكون كليهما يهوديين

المعنى ولكن كليهما أعطى تحرما الزواج كل من الملة األخرى، القرآن والتوراه لم  •
والمناسبة بذلك كما ورد أعاله ففي فترة النبي موسى عليه السالم كان األمر مباحا وورد 

  هذا في السياق العام. ذلك في سفر الالويين فلم يحرم حتى الزواج من ابنة الكاهن
  

  :أما فيما يخص أوجه االختالف وهي

  
• وإذا توفي الخاطب على خطيبته ق طبة زواجا عند اليهود ال يتم فسخها إال بالطالتعتبر الخ

حتباس الجنسي وإال وتعامل معاملة الزوجة من حيث اإل ن تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاأ
.  تفإنها تعتبر زانية ويطبق عليها حد الزوجة الزانية وهي الرجم بالحجارة حتى المو

وحد الزنى  .جاطبة بدون طالق ألنها ال تعتبر زوانهاء الخبعكس الديانة اإلسالمية يتم إ
  .فيها مختلف تماما بحيث يقام عليها حد الجلد ال الرجم للفتاة

ن يخطب االبنة إلى ابيها ة دفع المهر من الرجل الذي يريد أتتم الخطوبة لدى اليهود بواسط •
وهذا يعني انه اشتراها من ابيها بعكس الدين اإلسالمي حيث الزم بموافقتها أي المخطوبة 

هاطبة وبرضاعلى الخ.  
وفي اليهودية يعتبر اعتناق احد اقارب العائلتين ديانة أخرى أو مذهبا آخر مبررا لفسخ  •

طبة في حين ال يسري هذا األمر حسب اإلسالمالخ.  
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• وفي اإلسالم إذا تم زواج من احد محارم طرفي الخفي حين ] الخطوبة[طبة طبة تتنهي الخ
 .لم تعر اليهودية اهتماما بذلك

الزوج اليهودي ال يمكنه الزواج بأكثر من واحدة علما أنه كان يسمح لـه   هناك اختالف في •
في حين يبيح اإلسالم الزواج بأربع نساء ] ولكن حرمه الرابي جرشوم [باثنتين في الماضي 

  .في آن معا
في معنى الزواج حسب اليهودية فإن الرجل يشتري المرأة من أبيها بمقابل مالي في حين  •

  .الم هي التي تقبض مهرها المعجل ويشترط موافقتها بإذن من وليهاأن المرأة في اإلس
في اليهودية يوجد مهر واحد وهو ما يدفع عند العقد وفي اإلسالم يوجد مهران معجل  •

  ].في حال الطالق[  ومؤجل
طريقة الزفاف تتم عملية الزفاف لدى اليهود بمراسم متصلة ومتزامنة من حيث تقديم الخاتم  •

جود شاهدين يحافظان على الشرع وليسا قريبا أي من العائلتين وبحضور ال والكتوباة بو
يقل عن عشرة رجال يرون ادخال الخاتم في اصبع الفتاة والجمع بينها تحت المظلة 

دقيقة مع وجود شاهدين خارج الغرفة يشهدان  20- 10وتنفيذ الخلوة لمدة ] الحوفاة[
  . طبيعية بين الزوجينبإختالئهما وقت كافيا لقيامها بعملية وطء 

في حين تكون مراسم الزواج في الدين اإلسالمي بالعقد مع شاهدين وموافقة المخطوبة غير  •
  .المتزامن مع الدخول ويشترط االشهار بحيث يعلم أكثر ما يمكن من الناس حدوث الزفاف

سالمية فال في اليهودية هناك تحديد أليام معينة يسمح أو يمنع فيها الزواج بعكس الديانة اإل •
  .يوجد ما نع شرعي أو تحديد ألي أيام يسمح بها أو يمنع بها الزواج

يقوم اليهود بتهنئة العريس في يوم السبت األول بعد العرس في حين ال يحدد اإلسالم ذلك  •
  . ولكنه يحث على التواصل الدائم بين االهل واالقارب

  ا األمر في اليهودية في اإلسالم هناك محرمات بسبب الرضاعة ال يأخذ في هذ •
اليهودية التي تشترط حسب المادة " ال يشترط اإلسالم والدة المرأة إلستمرار الزواج عكس •

إذا تكرر ثالث مرات متتاليات عقب الزواج ظهور دم [ من مجموعة ابن شمعون أنه  155
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جب بمعنى أنها إذا لم تحمل بعد الشهر الثالث على األكثر و] الحيض وجب عليه تطليقها
  1"على الرجل طالقها

ألزمت الديانة اليهودية أخ الزوج المتوفى أن يتزوج أرملة أخيه فإن لم يفعل تقوم األرملة " •
على رؤوس االشهاد وأمام محكمة من ثالثة قضاه بخلع نعله وتبصق في وجهه هكذا يفعل 

  2".في الرجل الذي ال يبني بيت أخيه أمامهم تعبيرأ عن تخلصها منه وإهانته
  .ليس في اإلسالم أي إلزام بهذا الموضوع •
واضح في التوراة في نجد اختالفات متعددة في كال الديانتين والنصوص حيث ينبع تحريم  •

ثم في عزرا الذي منع الزواج من االجنبيات وأبطله وكان التفسير األساسي  والًسفر التثنية أ
االصنام إذا تزوجوا الوثنيات حماية االزواج اليهود من عبادة : األولمبنيا على أمرين 

جاء ألن اليهود جنس مختار ونسلهم مقدس كما يقول الحبر المغربي السمؤل ابن  الثانيو
 .عباس

فالتوراه تحرم الزواج المختلط حتى دم شعب اهللا المختار بغيره وصوال إلى أيامنا هذه حيث  •
لزواج المختلط بين مشروع قانون في الكنسيت لمنع مثل هذا ا مئير كاهاناصاغ الراب 

 .اليهود وغير اليهود في إسرائيل

نجد في الدين اإلسالمي حماية في ثالثه آيات تمنع هذا التحريم بينما أدت أالوضاع الراهنة  •
 .األمنية والسياسية إلى تفسيرات بين الجواز والتحريم

المسلم ألن  فقد اباح السنة والشيعة الزواج من الكتابية في حين حرما زواج المسلمة لغير •
الكتابية تدخل وتعيش في كنف اإلسالم وهي إما أن تبقى على دينها وهي مؤمنة أو تسلم 

لكن . ن اإلسالم يعترف بالديانات السماوية األخرىتؤثر على المجتمع بل تتأثر به أل وال
إذا تزوجت مسلمة من كتابي فهي ال تحظى باعتراف بدينها لدى المجتمع اآلخر مما يشكل 

 .ة على عقيدتهاخطور

الزواج المختلط هو الزواج بين اليهود والغرباء وكل زواج كهذا ال يعتبر زواجا يقول "  •
الرمبام المتزوج من غريبة أو امه ال يعتبر تقديسه تقديسا وتكون بعد التقديس كما كانت 

ينه كذلك من بدل د قبله وكذلك غريب وعبد الذي قدس ابنة إسرائيل ال يكون تقديسه تقديسا
                                                   

 
 .213،ص 1979، الشرائع اليهودية والمسيحية نظام الزواج فيانظر محمد، شكري سرور،  1
  .1987ترجمة حمدي النوباني،  93الكتاب األول الفصل الثاني عشر ص  المشناه رآن التلمود األول النظام الثالث نظام النساء،انظر  2
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لليهودية وتزوج كما ورد آنفا رغم أنه يعمل عمال غريبا بارادته فهذا تقديس معترف به 
המקדש גויה או שפחה אינם קידושין אלא הרי אחר  ." ووجب عليه أن يطلقها

אין  –וכן גוי ועבד שקידש בת ישראל . הקידושין כמו שהיתה קודם הקידושין 

אף על פי שהוא עובד עבודה זרה , ישראל מומר שקידש. קידושיהן קידושים 

  1)."ו"ט,  אישות ד ,ם"רמב" ( וצריכה ממנו גט , מרצונו הרי אלו קידושין גמורים
الزواج المختلط ممنوع كسفاح االقارب والمولود في هذا الزواج " من زواج مختلط  المولود •

. إذا كانت االم يهودية فهو يهودي وإذا كانت غريبة فهو غريب: الالغي يكون حسب امه
אף על פי שאין בו , עוון זה" كم كتب ربينو موشي بن ميمون عن الزواج المختلط 

. שיש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו , אל יהי קל בעיניך, מיתת בית דין 

. אף על פי שהוא ממזר , ובכלל ישראל נחשב, שהבן מן הערווה בנו הוא לכל דבר 

ולשוב , ה מהם"והבן הנכרית אינו בנו גורם להידבק בעבודה זרה שהבדילנו הקב

  ) ט -ח,ב "איסורי ביאה י" (.ולמעול בו' מאחרי ה

هذا األمر على الرغم من خلو حكم بالموت من المحكمة فال تحسبن انه سهال، ألن به  •
فاإلبن المولود من هذا الزواج هو ابن بمعنى الكلمة . خسارة أكثر مما في كل المحارم

وهذا االبن من الزواج المختلط قد  مامزيرعلى الرغم انه ) يهودي(ويحسب في إسرائيل 
  2".ختلف فيها بما انزل اهللا لنا وهي كمن يخدع اهللايعبد عبادة غريبة التي ن

يمنع القانون في دولة إسرائيل الزواج : الزواج المختلط في هذه األيام في دولة إسرائيل"  •
في حالة أرادا . المختلط وإذا أراد اثنان الزواج مع ذلك يمكنهم القيام بذلك خارج البالد

قانون الدولي الشخصي ومن الممكن حسب الالطالق تفحص المحكمة مدى قانونية الزواج 
  3.".ن يضطرا للتوجه للدولة التي تزوجا فيها من اجل الطالقأ

تبين أن نسبة التوافق بين الديانتين أعلى من نسبة  اإلجابة على السؤال الثاني للدراسةومن خالل 
االختالف األمر الذي يعزز الفرضية التي تشير بإمكانية البدء بالحوار االجتماعي لخلق حالة 
تكاملية بين اليهود والمسلمين فيما يخص موضوع الزواج في الديانتين األمر الذي يسهم في 

                                                   
 
  ).ربينو موشي بن ميمون (  ו"ט, אישות ד, ם"הרמב 1
  .ט- ח, ב"י ,איסורי ביאה, ם"הרמב 2
   .1993, ירושלים ,דיני משפחה, ציון-שרשבסקי בן 3
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ع الصراع العربي اإلسرائيلي من هنا يمكن البدء التخفيف أو الحد في بعض األحيان في موضو
ببناء قاعدة مفاهيم نظرية معرفية أولها أن الزواج يقرب في وجهات النظر المختلفة في هذا 
الموضوع الذي يسهم بأن يكون كأحد الحلول في الجوانب السياسية ومحرك أساسي في إيجاد آلية 

  . دةتوافق لحل حالة النزاع القائمة منذ سنين عدي
، لكل منهما كتاب سماوي واحكام شرعية ن الديانتين واجب لكونهما ديانتان سماويتانن الحوار بيا

ترد فيها تحريمات واباحات واضحة تتصل كثير منها وتتوافق في  كثير من االمور التي تحتاج إلى 
  .نقاش بين أولى األمر في كليهما إلصدار أحكام في حاالت عديدة متشابهة

ء بالحوار الديني حول مجمل األمور المتفق عليها ونشر نتائج هذا الحوار للمأل هو عامل إن البد
  .هام جدا لتوثيق ونشر روح تعاون واتفاق ديني يؤثر قبل كل شيء على تقبل اآلخر

يحث الدين اإلسالمي واليهودي على الزواج كأحد الفرائض والسنن األساسية كل ألتباعه وهو 
ء المجتمعي والحفاظ على استمرارية البشرية وفي هذا الباب نقاط التقاء وتوافق عنصر هام في البنا

تبيح الزواج المختلط أو لنقل ال تحرمه فإذا افتتح باب الحوار واتسعت دائرة المجموعات التي 
تشارك في هذه الحوارات ونشرها يتعزز حينها أمر الفكرة اإليجابية للسماح بالزواج المختلط بحيث 

دائرة تأثير العالقات االجتماعية المرتبطة بكل زواج كهذا طبيعية تتسع لتشمل أعداد كبيرة تكون 
من الناس والعالقات من األهل فاألقارب واالصدقاء و القرية والمدينة والمجتمع ككل  لتنعكس على 

اصال على  تنفيذ أعداد أكبر متوقعة لمثل هذا النوع من الزواج دون الخوف والتردد والتمنع المبني
  .التأثير السلبي القائم حاليا في كافة شرائح المجتمع والتي تظلم فئات معينة تحبذ هذا االرتباط

  
  للسؤال الثالث من أسئلة الدراسة بالنسبة 

  

يوجد عنصر حاسم يفصل المجتمع  .اتضح تشدد رغم التوافق الواضح في الطقوس والعقائد
ن يتزوج سلم أيجوز لرجل م نأ وهو. اليهودي عن المجتمع اإلسالمي مع حوار أو بدون حوار

وهذ الحاجز ال يمكن تجاوزه على أساس  .ن تتزوج رجل يهوديامرأة مسلمة أيهودية وال يجوز لـ
افتاءات جديدة مثيرة للجدل، جوز الزعيم اإلسالمي في عقائدي رغم محاوالت مثل فتوى الترابي 

، )مسيحيا كان أو يهوديا(السوداني الدكتور حسن الترابي، زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي 
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، الهدف منها )مجرد أقاويل وتحرضات وأوهام وتضليل(  قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، بأنه
  .جر المرأة إلى الوراء

ن منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، ليس من الشرع في شيء أعاما،  74ي، وقال التراب
واإلسالم لم يحرمه وال توجد آية أو حديث يحرم زواج المسلمة من الكتابي مطلقا، إال أن الترابي 

والقتال بين المسلمين بين المسلمين  نوه الى أن الحرمة التي كانت موجودة، كانت مرتبطة بالحرب
  .رهم تزول بزوال السببوغي

التخرصات واألباطيل التي تمنع زواج «وأضاف الترابي، انه يقدم األسانيد لما أفتى به، وقال إن 
، »المرأة المسلمة من الكتابي، ال أساس لها من الدين، وال تقوم على ساق من الشرع الحنيف

 للعقول، اإلسالم منهاوما تلك اال مجرد أوهام وتضليل وتجهيل واغالق وتحنيط وخدع «وأضاف 
  1."براء

ن فتوى د حسن أ"ومن جهة أخرى قال د يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
الترابي الزعيم اإلسالمي السوادني  التي اباح فيها زواج المسلمة من رجل كتابي باطلة وال يجوز 

  )المرجع نفسه( ".الميالعمل بها ألنها مخالفة إلجماع المذاهب اإلسالمية  وما استقر عليه الفقه اإلس
بهدف ازاحة   ولذلك أهمية الحوار وفائدة الحوار تنحصر على المجتمع اإلسالمي بالدرجة األولى

التخوف وعدم الراحة في المجتمع اإلسالمي من زواج مختلط مع يهوديات الذي رافق كل 
الستمارات مع المقابالت الباحثة مع عائالت مختلطة في المجتمع اإلسالمي إضافة إلى ملخص ا

  . تعبئة نموذج االستمارات حسب كل مقابلة
ن يتزوج أبحيث يسمح للرجل المسلم  على أساس ندية كاملة، ن العقيدة ال تشجع التفاهمألهذا نرى 

ة من فتوى الترابي تسمح للمسلن تتزوج من رجل يهودي مع أأباليهودية بعكس المسلمة ال يمكن 
  .تسمح  لليهودي بأن يتزوج غير اليهودية سواء رجل أو امرأةبالزواج من كتابي واليهوديه ال 

ولكن االحتالل يلعب دور رئيسي أيضا في عدم الزواج المختلط بعكس الواليات المتحدة االمريكية  
بعكس الحالة الموجودة في المجتمع اليهودي والمسلم في  2%.55بحيث تكون نسبة الزواج هناك  

لقلة  العامل الرئيسين أيبدوا و % 0.01لط ضئيلة جدا بحيث ال تتعدى إسرائيل فنسبة الزواج المخت
فإذا زال االحتالل  كونه يمنع ويحد من الزواج بين اليهود والعرب  هو االحتالل الزواج المختلط 

                                                   
 
1 http://forum.roro44.com/71281.html 
2 http://www.alghad.com/index.php/article/400820.html  



117 
 

ن تكون نسبة الزواج المختلط عادية في حال وجود عنصر مهم وهو فهم المجتمع المسلم أهل يمكن 
   .ال يحرمه الدين اإلسالمي وهو زواج الرجل المسلم من الكتابية لهذا الزواج الذي

 ن نسبة الزواج المختلط أاتضح  بعد االطالع على نسبة الزواج بين الزيجات اليهودية والمسلمين
الحصاء المركزي ضئيلة وذلك بعد االطالع على االحصائيات الرسمية من جهاز ا  كانت

جدا مقارنة مع نسبة عدد السكان مابين  اليهود والمسلمين  وهي نسبة  ضئيلة 3500اإلسرائيلي 
  .سواء في المناطق الفلسطينية أو المناطق الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية

  :مقسمة على النحو التالي% 50مقارنة مع زيجات اليهود في العالم والتي قد تصل إلى أكثر من 
أما في  %45 -%35قيا تتراوح ما بين أن الزواج المختلط في فرنسا وبريطانيا وجنوب أفري 

وهذا قد يعود إلى عدة أسباب كثيرة منها العامل % 55الواليات المتحدة األمريكية فتصل إلى 
  :السياسي وهو كاآلتي

حالة النزاع القائمة في األراضي الفلسطينية واإلسرائيلية حدت من هذا الزواج المختلط العتبارات 
جانب من عدم الفهم  اتجاه موضوع الزواج بأن يصبح الفرد أن هناك صورة قد تكون فيها 

الفلسطيني منبوذا بداخل مجتمعه الفلسطيني والفتاه اإلسرائيلية منبوذة ومكروهة في داخل المجتمع 
اإلسرائيلي إضافة إلى عدم قدرة الناس أو المجتمع على استيعاب الفكرة لما لها من نتائج في 

  .ةالجوانب االجتماعية المختلف
وهناك عامل آخر عدم الفهم الصحيح للعامل الديني في ذلك سواء على المجتمعي العربي 
واالسالمي على الرغم من شرعية موضوع الزواج في الديانة اإلسالمية وعدم التكفير في هذا 

على األحكام  المجال مع التأكيد مرة أخرى على الشرعية المطلقة في موضوع الزواج بناءاً
الديانة اإلسالمية  وعدم وجود نص قرآني  يمنع أو يعارض هذا الزواج وعليه  الشرعية في

بالمطلوب العمل وبشكل مكثف على زيادة الوعي الديني لدى أبناء الديانتين اإلسالمية واليهودية من 
  . خالل رجال الدين

ط الحياة يمتاز العصر الحديث بالتوجه نحو تشجيع الحرية الشخصية في االختيار والحياة ونم
كهذه بما ال يتعارض مع  على المجتمعات الشرقية التي باتت تتقبل افكاراً كبيراً ويطرح تأثيراً

لشباب ن تدفع نحو تفاهم في هذا الخصوص بحيث يقوم عدد من اأالمعتقدات الدينية والتي يمكن 
على شرحهم في مجتمعاتهم لعدم  قدام على الزواج من يهوديات بناءاًبتخطي الحواجز الدينية واإل

تواجد تناقض ديني يحول دون رغبتهم وتعتمد األحكام الشرعية اإلسالمية على تواتر الحاالت التي 
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ن النقاش دائم ومتعدد اآلراء التي أتم فيها الزواج من اليهوديات على مر العصور اإلسالمية ونجد 
غرض المطلوب وتسمح بالزواج المذكور  تسمح في كثير من الحاالت العتماد تفسيرات تفي بال

  .وذلك تفاديا لصدام مع الدين فيصبح بذلك الشرع اإلسالمي داعما لهذه الفكرة ولكل من يخطوها
ن لدى الكثير من الشباب والشابات فهم أوهناك عامل آخر قد يساهم في الحد من الزواج المختلط 
لة للتساقط األمني أو االرتباط األمني من مغلوط فيما يخص الزواج بأنه سيكون الشاب فريسة سه

خالل وجهة نظر الناس في هذا الموضوع األمر الذي أبعد الكثير من الشباب الفلسطيني والشابات 
ن  ما يشاع لدى العقل المجتمعي للطرفين أن الزواج من ئيليات من الزواج  وجدير بالذكر أاإلسرا

لدخول إلى إسرائيل من خالل تصاريح المفتوحة أو اإلسرائيلية قد يسهل الحصول على إمكانية ا
اإلقامة  في داخل إسرائيل على الرغم من تعطيل الجانب اإلسرائيلي في الحصول على هذه  

  .االمتيازات للشاب الفلسطيني في حالة زواجه من فتاة إسرائيلية
يحصل على  وهذا ما يؤكد الكثير من الحاالت التي تمت أن عدد ال بأس به من الزيجات لم

  .تصاريح أو إقامة
إن العامل االمني الذي يفرض بفعل وجود االحتالل اإلسرائيلي يؤثر بمدى واسع حتى مع فهم 

 متيازات أو التساقط االمني ألن مستقبل االوالد يظل غامضاًواقع الموجود بعدم الحصول على اإلال
  .على مستوى السلطات من طرفي الحدود

تصادي الصعب في كل الحاالت الذي يحاصر الشاب الفلسطيني في كل يضاف إليها العامل االق
سطينية وفي هذه الحاالت إال بوجود مبادرة إلقامة نشاط اقتصادي في مكان سكنه داخل مناطق الفل

على  ن يساعده ذلك لبناء حياة عائلية شخصية ناجحة دون التأثر باالختيار بناءاًالحالة فقط يمكن أ
باإلمكان أن يقوم مبادرون شباب بأعمال صناعية في المناطق الفلسطينية والذين  بحيث. هذه القاعدة

يقومون ببناء مصانعهم الذاتية وشركاتهم والذين يسمح لهم كرجال أعمال إلقامة عالقات اقتصادية 
في إسرائيل ومن خالل مؤسساتها كالبنوك والموانئ أن يتعرفوا على يهوديات ضمن ذلك فيكون 

عيدا عن الضغط االقتصادي بحيث تتم زيجات كهذه وتقيم العائلة المختلطة في المدن أو اختيارهم ب
على اختيار حر  القرى الفلسطينية دون التأثر بالعامل االقتصادي أو االمتيازات األخرى بل بناءاً

  .ومستقل
فيما يخص أحد العوامل األخرى وهو الجانب العشائري أن مجتمعنا العربي والمجتمع اليهودي  
محكوم بالنظام القبلي والعشائري بحيث أن شيوخ العشيرة أو القبيلة لهم الرأي األول واألخير في 
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ضوع لديهم الكثير من المسائل التي تخص أبناء القبيلة الواحدة فيكف يمكن أن يتم استيعاب هذا المو
 على الرغم أن بعض الفئات الموجودة داخل المجتمع الفلسطيني ترفض تزويج البنت المسلمة على

  . ممثلة في كثير من القرى شاب مسلم ولكن من خارج العائلة ،
وهذا ما يدفعنا كباحثين للعمل وبشكل جاد ومكثف إليصال الفكرة بشكل واضح بحيث يصبح األمر 

ى أبناء الديانتين لسبب رئيسي ومهم أنه ال يتعارض مع الدين وذلك من شيء طبيعي ومقبول لد
خالل أيضا بث الفكرة على العمل على تطويرها في المجتمعين وايجاد آليات مقنعة لقبول الفكرة 

  . بشكل سهل ومقبول والمناداة بالتقارب في هذا الموضوع
لى الكثير من العمل اليومي على إن الحياة الشخصية والحرية الشخصية في مجتمعنا تحتاج إ

مستوى الفرد والعائلة  والمجتمع ضمن مؤسسات المجتمع التربوية لفتح وتوسيع مجال تعميقها في 
إلى  كل جيل ويبدأ األمر في االختيار على المستوى االبسط من المأكل والملبس والمشرب وصوالً

  .الزوجة ومكان المعيشةاختيار مجال الدراسة والعمل إلى بناء العائلة باختيار 
يحتاج هذا األمر منا إلى توعية مكثفة للمفاهيم والممارسات اليومية على أساس الدين واألخالق 
ضمن ورشات ومواد مكتوبة تعمل على توعية الفئات المتعددة داخل المجتمع من األمهات والطلبة 

لحات وتنفيذها وكما قلنا اختيار في الثانويات وربما في األساسيات تثقيفا إليصال المعاني والمصط
المأكل والمشرب والملبس امور أساسية تربي على عادة االختيار الحر ما يؤدي إلى توسيع مجال 
  .االختيار لما يريده الشخص كلما تقدم جيال وحاجة وصوال الى اختيار نوع حياته وزوجته وأوالده

االختيار والحرية الشخصية لتشجيع اتخاذ وعودة لموضوع هذا البحث الذي هو في صلب مسألة 
مهما نحو تنفيذ  الزواج من كتابيات تمهيداً القرار الشخصي وتعميم الفكرة الصريحة التي تبيح دينياً

  . المجتمعفي ذلك بشكل واسع على مستوى كامل 
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   :المقابالت التي تمت مع عائالت مختلطةمخلص 
  

يحصل على تصريح،  حالة واحدة منها الزوج لم ،استمارات 9  ةحالة تم تعبأ 15من  •
ت التسعة  لها بيت تصريح مؤقت أو تصريح اقامة، العائال على لباقية حصلتا 8الحاالت 

  . ن يكون مللك أو ايجارخاص بها إما أ
لم ن الزواج أتبين . عربي في الخليل ومنطقتهافتاة يهودية متزوجة من  15بعد زيارة  •

العائلة اليهودية والعائلة  في ن األهلاألزواج كانوا متزوجين وأ نهدف سياسي وأ يكون له
هو الذي أدى إلى  اصرار الزوجين إال في المراحل األولى  لم يقبلوا بالزواج االسالمية 

   . اتمام مراسم الزواج
وتمت اللقاءات بين االزواج عن طريق العمل سويا معا أو عن طريق االصدقاء تم التعرف  •

علي بعضهم البعض وكان هناك اعجاب بين الطرفين في حاالت كانت الزوجة اليهودية 
  . هي الثانية وكان هناك تفاهم بين الزوجتين العربية واليهودية

ما من المغرب العربي أو ليبيا أو ا جاءت من اصول عربيةاليهوديات  اغلبية الزوجات •
اليهودي حسب "حيث انه حسب الديانة اليهودية . تونس وهذا كان سببا في تسهيل الزواج

م يهودية، بغض النظر عن هوية والده، أما من يولد من أب يهودي  ألالشريعة هو من ولد 
أة االستمارة معهن ولكن كل الزوجات اللواتي تم تعب 1"وأم غير يهودية فال يعتبر يهوديا

يعودون لألب في كل اسئلتهم الحياتية كأي عائلة عربية تعيش في  فاألوالداسلمن  
  .مجتمعنا

  :بحث الزواج المختلطرات على ما تقدم في استما بناءً  •

بين أهل الزوجة للعائلة المختلطة ونسبة الزيارات ألهـل الـزوج للعائلـة     نسبة الزيارات •
  .ومعدومة في بعض الحاالتنت ضئيلة كا المختلطة   

  

                                                   
 
1  http://www.alghad.com/index.php/article/400820.html 
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  بالنسبة لموضوع اإلرث لم يتم مناقشته في اغلبية الحاالت ما عدا حالة واحدة تم اعطاءهـا  •
مع ذلك كان لها اخوة واخوات وتم إعطاءها حصـتها مـن اإلرث    ،اإلرث من قبل والدها

   .حسب الشريعة اليهودية ولم يكن هناك تمييز كونها اخذت زوج مسلم
ثم تم  بين الزوجين  من خالل العمل حدثت خالله عالقة حاالت الزواج تم التعارف عليها  •

  .لزواج بعد اسالم الزوجة اليهوديةا
  في بعض الحاالت يوجد اطفال للزوجين  •
  ").هوية القدس"المعروفة ب(واالطفال معهم هوية إسرائيل  •
نه من ناحية عقائدية الزواج ا وجدير بالذكر ألسباب خاصة استمارات لم تعبأ  6تم رفض  •

واليهود انفسهم ال يقبلوا بهذا الزواج المختلط لرجل مسلم يجوز أما لمرأة مسلمة فال يجوز 
إلسالمية واليهوديـة  فهناك توافق جزئي للفرضية بأن يكون هناك حوار بين ابناء الديانتين ا

   .لتقبل الفكرة في المجتمع اإلسالمي
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  :التوصيات
  

بناءا على ما جاء في هذا البحث من النقاط المتشابهة في فريضة الزواج في الديانتين وأنها جاءت 
لتحفظ األنساب والنوع البشري وإعمار األرض وهو ما تتفق عليه في األحكام الشرعية في الحث 

  :على الزواج نوصي بما يلي
ً عدد ى فكري ديني يجمع العمل على إقامة ملتق • من المفكرين الستخالص الحاالت  ا

يقوم هذا الملتقى . التكاملية بين اليهود والمسلمين فيما يخص موضوع الزواج في الديانتين
بعقد ورشات عمل مستمرة من البحث والتوثيق والنشر عما يتوصل إليه الباحثون من نقاط 

 .متشابهة

ة منتدى يجمع بين األزواج التعرف على كافة العائالت المختلطة في مناطق الضفة وإقام •
والزوجات بشكل دائم في لقاءات شهرية للتعارف والتعرف على مناحي الحياة والصعوبات 

 . التي يواجهونها يوميا ووضع خطط لمواجهة هذه الصعاب

حث االزواج في العائالت المختلطة على نشر فكرة وطريقة بناء العائلة المختلطة بين  •
 .واقارب بنشر كراسات عن القصة الشخصية لكل منهمدوائر معارفهم من اصدقاء 

نتائج الالتوجه بهذا البحث للمؤسسات الرسمية الفلسطينية واإلسرائيلية إلطالعها على  •
االيجابية لهذه الفكرة التي تخدم تعميق النقاش االجتماعي ونقاط االلتقاء الفكري العقائدي 

ه العائالت المختلطة في ت ايجابية اتجابين الديانتين من ناحية وتشجيعها على أخذ خطوا
 .الجانب اإلسالمي

االجتماعيين  نالتوجه لوزارتي الشؤون االجتماعية  والثقافة إلقامة ورشات عمل لألخصائيي •
جواء معرفية عن التشابه بين ديني المشتركة والتي يمكنها خلق ألتعميم وحدة الفكر ال

حورها الحرية الشخصية واحترام الخصوصية بناء ورشات عمل م وثانياً الديانتين أوالً
 .الذاتية وتتطور العالقات بين األجيال في العائلة الحديثة

 .استخالص النتائج من االستمارة المقدمة للعائالت المختلطة والمرفقة بالبحث ونشرها •

تشكيل اطار يجمع العائالت المختلطة ليشكل لهم حماية ترعى حقوقهم وتحقيق مطالبهم  •
وتقيم االنشطة والفعاليات التي تهدف الى كسر الفجوة بين هذه االسر والمجتمعات التي 
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 القانونيةوالبنود  لى الضغط على المشرعين لوضع الصيغتعيش فيها اضافة الى السعي ا
 .انونية لهذه العائالت وتكفل لها حقوقهاالتي توفر الحماية الق

ان هذا النوع من الزواج يخلق بيئة اجتماعية داعمة لمسيرات المصالحة وتقريب وجهات  •
النظر بين الجهات المتنازعة عن طريق التعريف بثقافة اآلخر وعاداته وتقاليده ولغته 

تتبلور نتيجة اضافة الى اعطاء صورة مصوبة وبشكل ايجابي للصورة النمطية التي 
ن أ وذلك رغم –الكراهية أو الفوقية أو العدائية الشائعات والروايات النابعة من ارضية إما 

الشريعة تسمح للرجل المسلم الزواج من الكتابيات وال تسمح الشريعة بزواج المسلمة من 
زواج من ال تسمح بزواج اليهودي أو اليهودية من ال) الهاالخاة( الكتابي والشريعة اليهودية

 . غير اليهود
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  مسرد اآليات
  

  السورة  اآلية
رقم 
  اآلية

 الصفحة

وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُال منها رغَداً حيثُ شـئْتما وال   ( 

 نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرال تةَ ورجالش هذا هبقْرتنيمالظَّال(   
  22  35  البقرة

فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لـبعضٍ  (

  .)عدو ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ
  22  36  البقرة

) يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبر نم ملَقَّى آد22  37  البقرة  ).فَت  

)   ـنـا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي اَألرلٌ فاعي جإِن كَةالئلْمل كبإِذْ قَالَ رو

ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما  يفِْسد فيها ويسفك الدماَء

  )ال تعلَمونَ

  22  30  البقرة

فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنهما من سوآتهِما وقَـالَ مـا   (

 ةرجالش هذه نا عكُمبا راكُمهنيندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِالَّ أَنْ ت(  
  23   20 األعراف

)نيحاصالن نا لَمي لَكُما إِنمهمقَاس23  21 األعراف  .)و  

) فَانصخقَا يطَفا ومهآتوا سملَه تدةَ برجا ذَاقَا الشورٍ فَلَمرا بِغمالَّها فَدهِملَيع

من ورقِ الْجنة وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تلْكُما الشجرة وأَقُلْ لكُمـا إِنَّ  

بِنيم ودا عطَانَ لَكُميالش(  

  23  22 األعراف

) لَتئةُ سُءودوإِذَا الْم8(و ( لَتبٍ قُتذَن بِأَي)9 ( إِذَاو ترشن فحالص)10 (

 طَتاُء كُشمإِذَا الس11(و ( ترعس يمحإِذَا الْجو)12 (  فَـتلةُ أُزنإِذَا الْجو

)13 ( ترضا أَحم فْسن تملع)14((  

  25  14  التكوير

) 7(فَسواك فَعـدلَك   الَّذي خلَقَك) 6(يا أَيها اِإلنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِميِ (

ككَّباَء را شم ةورص ي أَيف.(  

  26  8 االنفطار

  26  1  اإلنسان  ).هلْ أَتى علَى اِإلنسان حني من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً ( 

) يهلتباجٍ نشأَم طْفَةن نانَ ما اِإلنسلَقْنا خرياً إِنصيعاً بمس اهلْنع2(فَج ( اهنيدا هإِن

  )السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراً

  26  3  اإلنسان
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  السورة  اآلية
رقم 
  اآلية

 الصفحة

)   قُـوا اللَّـهاتو وا َألنفُِسكُممقَدو مئْتى شأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤنِس

  )ه وبشر الْمؤمنِني واعلَموا أَنكُم مالقُو

  31  223  البقرة

وال تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ للرجالِ نصيب مما اكْتسـبوا   (

وللنساِء نصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شـيٍء  

  )32(عليماً 

  31  32  النساء

) نمةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستاجاً لوأَز أَنفُِسكُم نم لَكُم لَقأَنْ خ هاتآي

  21(ورحمةً إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

  33  21  الروم

)الطَّيو بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ اتبلطَّيونَ لبالطَّيو بِنيلطَّيل اتب

 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمُءونَ مربم كلَئ26(أُو(  

  77  26  النور

  78  54  الدخان  )54(كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عنيٍ  (

مثْنى وثُالثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَالَّ تعـدلُوا  فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء (

  )3(فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَالَّ تعولُوا 

  82  3  النساء

فُقَـراَء  وأَنكحوا اَأليامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِنْ يكُونـوا  (

 يملع عاسو اللَّهو هلفَض نم اللَّه نِهِمغ32(ي(  

  82  32  النور 

  84  32  االسراء  )32(وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً (

) نلَه اسبل متأَنو لَكُم اسبل ن85  187  البقرة   ه  

  85  38  الرعد   )ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجاً وذُريةً (

  87  22  النساء  )وال تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساء (

  87  37 االحزاب  37)فَلَما قَضى زيد منها وطَراً زوجناكَها (

)  لَنبِيالًوس نِنيمؤلَى الْمع رِينلْكَافل لَ اللَّهعج88  141  النساء   ي  

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخاالتكُم وبنـات اَألخِ  

كُماتهأُمو تاُألخ اتنبو............  

  90  23  النساء

)وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمع95  233  البقرة   )و  

)   كَلِّـفال ي اللَّه اها آتمم قنففَلْي قُهرِز هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعذُو س قنفيل

  ))7(اللَّه نفْساً إِالَّ ما آتاها 

  95  7  الطالق
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  السورة  اآلية
رقم 
  اآلية

 الصفحة

)  كُمدجو نم مكَنتثُ سيح نم نوهنك95  6  الطالق  )أَس  

)  مهانمأَي لَكَتا ممو اجِهِموي أَزف هِملَيا عنضا فَرا منملع 95  50 االحزاب  )قَد  

) نمؤى يتح رِكَاتشوا الْمحنكال تو    لَـوو ـرِكَةشم ـنم ريةٌ خنمؤةٌ مَألمو

  ............أَعجبتكُم وال تنكحوا الْمشرِكني حتى

، 105  221  البقرة 
108  

)   لَـمأَع اللَّـه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اَءكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيي

بِإِميانِهِن فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَال ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ ال هن حلٌّ لَهم وال 

آتو نلُّونَ لَهحي مإِذَا     ه نـوهحنكأَنْ ت كُملَـيع ـاحنال جا أَنفَقُـوا وم موه

.............  

  108  10 الممتحنة 

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ (

اتنمؤالْم نم اتنصحالْمو ملَه.......  

  108  5  المائدة

  88  141  النساء  )141( ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالً ( 

وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُال منها رغَداً حيـثُ شـئْتما وال   (

 )تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا من الظَّالمنيتقْربا هذه الشجرةَ وال 

  80  35  البقرة 
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  مسرد األحاديث
  

 الصفحة  الحديثطرف 

  97  ...ما أتيتك حتى حلفت:فقلت-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-أتيت رسول اهللا 

  59  ...ينظر إنماكانإذاإليهاينظرخطب أحدكم امرأة فال جناح عليه أنإذا

  83  ...قلبا شاكر ولسانا واآلخرةالدنياخيرأعطيفقد أعطيهن من أربع

  107  ...فإن المرأة خلقت من ضلع بالنساء استوصوا

  96  ...إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا

  43  ....شعير من بمدين نسائه بعض
  78  ...إليهم أنكحواو  األكفاء فانكحوا،  لنطفكم تخيروا

  96  ...أي أب كنت لكم؟:فلما احتضر قال لولده.حتى ذهب عصر وجاء آخر

  58  ...بثينة بنت الضحاك :رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة على إجار، يقال لها

  98   ....، إال قالت زوجته من الحورالدنيافيزوجها امرأة تؤذيال

  61  .....يترك أو،  ينكح حتى،  أخيه خطبة يخطب أحدكم علىال 

  61   ...يسوم على سوم أخيه وال. ال يخطب الرجل على خطبة أخيه 

  98  ....، لم تقعد ما حضر غداؤه والزوجقالمرأة ح تعلملو

  96  ....تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت:ما حق زوجة الرجل عليه؟ قال

  99  ... حجرتي بابعلىوسلم يقومعليهلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا! واهللا 

  32  ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

  99 خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهله
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