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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)

Prakata

Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.

Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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Kata Aluan Rektor UiTM Melaka

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.

Sekian, terima kasih. Wassalam 

PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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 دراسة مقارنة مع اليهودية والنصرانية: نظرية الطالق في اإلسالم
 

330Fإبراهيـم ُغرُغدوعثمـان بن 

∗ 
 

 الملخص
الطالق يُعترب مشكلًة من املشكالت العويصة اليت تشرتك يف معاناتا مجيع التمعات، سوا  يف القدمي أو يف 

وتتلخص هذه املشكلة يف صورتني متقابلتني، تتمثل أُواليا يف االستهتار بأمر الطالق، . العصر احلديث
ك كثرة الطالق، وهدم األسر، وتشتيت لل أفرادها، وضياع وارتكابه ألسباب تافهة، فتمخض عن ذل

بينما تتمثل الثانية يف منع الطالق منًعا مطلًقا، وغلق بابه غلًقا تاّما، أو مع ترك . حقوق النسا  واألطفال
فتحة ضيقة جّدا منه، فنتج عن ذلك إجبار الزوجني أو أحديا على البقا  يف احلياة الزوجية، مهما حلقهما 
أو حلق أحديا فيها من الضرر واألذى، ممّا تسبب يف جلو  البعض إىل تاولة التخلص من العالقة الزوجية 

وهذا البحث الذي بني أيدينا، يسلط الضو  على نظرة ! بارتكاب أفظع اجلرائم اليت تصل أحيانًا إىل القتل
وقد انتهج . هودية والنصرانية من الطالقاإلسالم إىل الطالق وموقفه منه، مع مقارنة ذلك مبوقف الديانة الي

وخُلص البحث إىل أن نظرة . الباحث يف بلورة أفكاره منهج اإلستقرا ، والوصف، والتحليل، واملقارنة
اإلسالم إىل الطالق وموقفه منه، هو العدل والوسط بني إفراط اليهودية وتفريط النصارى، كما أنه هو احلل 

 .ا التعمات يف شأن الطالقلتلك املشكالت اليت تعاين منه
 

 .إصالح التمع، السعادة الزوجية، مقاصد الزواج، نظرية الطالق، مقاصد الطالق :كلمات دالّة
 

 المقدمة
احلمد هللا رب العاملني، وصالة اهللا وسالمه على تمد سيد املرسلني، املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله 

 .بإحسان إىل يوم الدينوأصحابه أمجعني، وعلى التابعني هلم 
فال شك أن الزواج تنظيم اجتماعي ديين، ُشرع لتحقيق السعادة العاطفية الروحية،  :أما بعد

. والبدنية اجلسمانية لدى اإلنسان، وهو السبيل املشروعة للتناسل، واحلفاظ على األنساب، وإعمار األرض
جيلب عكس ذلك من الشقا  والبؤ  والقلق ولكن قد يوجد زواج ال حيقق هذه املقاصد واملصاحل، وإمنا 

لذلك ُشرع الطالق كتنظيم اجتماعي ديين كذلك؛ حلل عقدة الزواج الذي با ت حياتُه بالفشل، . والضجر
وهذا البحث الذي بني أيدينا يهدف إىل ِدراسة نظرية . فال حيقق غايته من األلفة، واملودة، والرمحة، والسعادة

، دراسًة مقارنة مع نظرية الطالف يف الديانة اليهودية، والنصرانية، مع بيان ما الطالق يف الدين اإلسالمي
يتضمنه مبدأ الطالق من املقاصد واِحلكم، وما قد جيلبه منُعه وسدُّ بابه مطلًقا من املفاسد واألضرار، 

بغي اللجو  إليه إالّ مع التأكيد على كون الطالق عالًجا ال ين. والعواقب الوخيمة على الفرد واألسرة والتمع
هذا وقد مت عرض . يف أوقات ضيقة جّدا، بعدما تُبو  مجيع تاوالت اإلصالح والتوفيق بني الزوجني بالفشل

يف نظرية : يف تعريف الطالق وبيان حكمته، واحملور الثاين: فقرات البحث حتت أربعة تاور، احملور األول
مث . نظرية الطالق يف النصرانية: الطالق يف اليهودية، واحملور الرابع نظرية: الطالق يف اإلسالم، واحملور الثالث

 .اخلامتة

                                                           
∗ الفـقـه، كليـة معـارف الوحـي والعلـوم اإلنسـانيـة، الجـامـعـة طـالـب في مرحلة الدكتـوراه، قـسـم الفـقـه وأصـول 
.اإلسـالميـة العـالميـة بـمـالـيـزيـا

PhD Student, Department of Fiqh and Uşūl al Fiqh, Kulliyyah of Islamic Revealed 
Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM). E-mail: 
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 تعريف الطالق وبيان حكمته: المحور األول
 تعريف الطالق: أوًال 

اسم مصدر مبعىن التطليق، كالسالم، مبعىن التسليم، وهو رفع القيد، والتخلية، : الطالق يف اللغة
331Fلناقة إذا تُركت وُخّليت سبيلها وأرسلت من القيد أو العقالطَُلقت ا: يقال. والرتك واإلرسال

320  . 
واعرتض على هذا التعريف . 332F321"رفع قيد النكاح بلفٍظ خمصوص"فهو : أما الطالق يف اصطالح الفقها 

بأنه ال يصدق إال على الطالق البائن، دون الطالق الرجعي؛ ألنه ال يرفع قيد النكاح كليّا، وإمنا يعمل 
إزالة النكاح أو "أو . 333F322"رفع قيد النكاح أو بعضه بلفظ خمصوص: "لذلك عرفه بعضهم بأنه. النقص فيه

وعّرفه بعضهم مبا هو أوضح من هذا . وذلك ليدخل الطالق الرجعي.  334F323"نقصان حّله بلفظ خمصوص
فرفع قيد النكاح يف احلال، هو الطالق . 335F324"رفع قيد النكاح يف احلال أو املآل بلفظ خمصوص: "فقال

واللفظ املخصوص، هو املشتمل على الطالق بلفظ صريح، . البائن، ورفع قيده يف املآل، هو الطالق الرجعي
336Fأو بالكناية، مثل البائن، واحلرام

فهذا التعريف األخري، هو من أحسن التعريفات للطالق شرًعا، إال أنه . 325
فقد ذكر الفقها  أن الطالق قد يقع . ةينقصه عدم ذكره ما يقوم مقام اللفظ من الكتابة أو اإلشارة املفهم

337Fصحيًحا مبا يقوم مقام اللفظ من الكتابة أو اإلشارة املفّهمة

ولتكملة هذا النقص جا  تعريف الطالق . 326
رفع قيد النكاح يف احلال أو املآل بلفظ خمصوص أو ما يقوم "بأنه " املوسوعة الفقهية الكويتية"يف 

 . 338F327"مقامه
أنه اعُتربت املرأة املتزوجة موثّقة عند : غوي للطالق ومعناه يف االصطالحوالعالقة بني املعىن الل

زوجها بعقد النكاح، فإذا حلت عقدة النكاح فكأ�ا أطلقت من وثاقها، وخلت سبيلها من القيد 
339Fوالعقال

328 . 
 

 حكمة الطالق: ثانًيا
                                                           
320 مكتبة العاني، : بغداد). 1ط. (عبد هللا الجبوري: تحقيقغريب الحديث،). هـ1397. (ابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم: انظر

حاتم صالح : تحقيق). 1ط(.الزاهر في معاني كلمات الناس). م1992/هـ1412. (؛ األنباري، محمد بن القاسم212، ص1ج
المطلع على ألفاظ ). م2003/هـ1423. (؛ البعلي، محمد بن أبي الفتح167، ص2مؤسسة الرسالة، ج: وتبير. الضامن

. 405مكتبة السوادي، ص: جدة. محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب: تحقيق). 1ط(.المقنع
321 ، 3دار الفكر، بيروت، ج.الدر المختار في شرح تنوير األبصار). هـ1386. (الحصكفي، عالء الدين محمد بن علي

، 4دار الفكر، ج: بيروت.فتح الوهاب شرح منهج الطالب). ت. د. (؛ األنصاري، زكريا بن محمد227-226ص
.320ص

322 اإلصدار الثالث، : المكتبة الشاملة.الفقه على المذاهب األربعة). م2007. (؛ الجزيري، عبد الرحمن320ص: انظر
بيت األفكار : الرياض). 1ط(.موسوعة الفقه اإلسالمي). م2009/هـ1430. (إبراهيم؛ التويجري، محمد بن 138، ص4ج

.178، ص4الدولية، ج
323 : بيروت. علي دحدوح: تحقيق). 1ط(.كشاف اصطالحات الفنون والعلوم). م1996. (ابن القاضي، محمد بن علي

.1136، ص2مكتبة لبنان ناشرون، ج
324 المكتبة : بيروت. محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق.اللباب في شرح الكتاب). ت. د. (الميداني، عبد الغني بن طالب

، 3دار المعرفة، ج: بيروت.البحر الرائق شرح كنز الدقائق). ت.د. (؛ ابن نجيم، إبراهيم بن محمد37، ص3العلمية، ج
. 252ص

325 : بيروت). 4ط(.قه اإلسالمي وأدلتهالف). م2004. (؛ الزحيلي، وهبة بن مصطفى205صالدر المختار،الحصكفي، 
. 6873، ص9دار الفكر المعاصر، ج

326 ؛ 307، ص5دار الكتب العلمية، ج: بيروت). 1ط(.التاج واإلكليل لمختصر خليل). ه1416. (المواق، محمد بن يوسف
. راتزكريا عمي: تحقيق). 1ط(.مواهب الجليل شرح مختصر خليل). م1995/هـ1416. (الحطاب، محمد بن محمد

تحقيق .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير). ت.د. (؛ الدسوقي، محمد بن أحمد43، ص4دار الكتب العلمية، ج: بيروت
.شرح منتهى اإلرادات). م1993/هـ1414. (؛ البهوتي، منصور بن يونس365، ص2دار الفكر، ج: بيروت. محمد عليش

.83، ص3عالم الكتب، ج: بيروت). 1ط(
327 .5، ص29وزرة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ج: الكويت). هـ1427-هـ 1404(.ية الكويتيةالموسوعة الفقه
328 . 167، ص2جالزاهر في معاني كلمات الناس،؛ األنباري، 213–212، ص1جغريب الحديث،ابن قتيبة، : انظر
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هو الكفيل بتحقيق املقاصد إن الزواج يف أصل تأسيسه، يقوم على مبدإ الدميومة واألبدية؛ حيث إن ذلك 
األساسية، واألهداف املنشودة من الزواج، من إقامة احلياة املستقرة للزوجني، والتعاون على الرب والتقوى، 

وال بد لتحقيق هذه . والعمل على إعفا  كل منهما صاحبه، وحتقيق التناسل وإعمار األرض بالذرية الصاحلة
دة واحملبة والتفاهم بني الزوجني، فإذا حصل ما يقطع هذه العناصر، املقاصد واألهداف من وجود عناصر املو 

وحيل تلها من عناصر البغض والكراهية، والتنافر والتضجر، والسآمة والتربم بني الزوجني، واستعصت هذه 
. األمور على العالج واإلصالح بشىت الطرق، فإن الطالق يكون هو احلل هلذه املشكلة، والعالج هلذا املرض

" ال ضرر وال ضرار"و. وإبقا  عقدة النكاح مع وجود هذا التوتر والفساد إضرار بالزوجني أو بأحديا
340Fوإزالته هنا يكون بالطالق". الضرر يزال"و

329 . 
وقد أثبت الواقع والتجربة، أنه ال بد أن يكون إىل الفرقة سبيل؛ حيث الطباع متنافرة، فإن مل يوجد 

فكان الطالق باملعروف أخف األساليب . ل أخرى خطرية، كاخليانة والقتلسبيل مشروع للفرقة ظهرت له سب
341Fوالوسائل للتفريق بني املتنافرين

330 . 
ويف مشروعية النكاح مصاحل للعباد، دينية ودنيوية، ويف : "يقول الزرقاين يف شرحه على املوطإ

األخالق، وعروض البغضا  الطالق إكمال هلا، إذ قد ال يوافقه النكاح، فيطلب اخلالص منه عند تباين 
 .342F331"املوجبة لعدم إقامة حدود اهللا

إن الشريعة مل متنع الرجل : "ونقل القمص تادر  يعقوب عن القديس يوحنا الذهيب الفم قوله
والسبب يف هذا أن الشريعة خشيت من أن يلتزم الرجل ... الذي يبغض زوجته من أن يطردها ويتزوَّج أخرى

 . 343F332"فطْرد الزوجة املكروهة أقل شرًا من قتلها... فيقتلها ببقا  الزوجة اليت يبغضها
بل قد صرّح بعض الفالسفة بوجوب فتح الال للطالق عند احلاجة، مثل الفيلسوف اإلجنليزي 

ألكلت الضغينة  -على ما بينهما من جفا -لو ألزم القانون الزوجني بالبقا  : "؛ حيث قال"جريمي بنتام"
ا لآلخر، وسعى إىل اخلالص منه بأية وسيلة ممكنة، وقد يهمل أحدهم صاحبه، قلوبما، وكاد كٌل منهم

ولو حّل -ولو أن أحد الزوجني اشرتط على اآلخر عند عقد الزواج أال يفارقه . ويلتمس متعة احلياة عند غريه
ولو ... للحكمة لكان ذلك أمرًا منكرًا خمالًفا للفطرة، وجمافًيا -بينهما الكراهية واخلصام تل احلب والوئام

وضع املشرع قانونًا ُحيرِّم فض الشركات ومينع رفع والية األوصيا ، وعزل الشركا ، ومفارقة الرفقا ، لصاح 
وإذا كان وقوع النفرة، واستحكام الشقاق والعدا  ليس بعيد الوقوع فأي األمرين . هذا ظلم مبني: النا 

وبما، ويكيد كٌل منهما لآلخر؟ أم حل ما بينهما من خري؟ أربط الزوجني حببٍل متني، لتأكل الضغينة قل
رباط، ومتكني كٌل منهما من بنا  بيت جديد، على دعائم قومية، أو ليس استبدال زوج بآخر خري من ضم 

ولذلك رجع كثري من الدول إىل االعرتاف بالطالق . 344F333"خليلة إىل امرأة مهملة، أو عشيق إىل زوج بغيض؟
345Fرفًضا باتّابعد أن كانت ترفضه 

334 . 
 

 نظرية الطالق في اإلسالم: المحور الثاني
                                                           
329 .178، ص4جموسوعة الفقه اإلسالمي،التويجري، 
330 المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي : تركيا.االعجاز التشريعي في الطالق). م2011/هـ1432. (غنايم، محمد نبيل

.313في القرآن والسنة، ص
331 .216، ص3دار الكتب العلمية، ج: بيروت.شرح موطأ اإلمام مالك). هـ1411. (الزرقاني، محمد بن عبد الباقي
332 :القمص تادرس يعقوب، موقع األنبا تكال هيمانوت الحبشي القس-العهد القديم-تفسير الكتاب المقدس
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-
Tadros-Yacoub-Malaty/05-Sefr-El-Tathneya/Tafseer-Sefr-El-Tathnia__01-Chapter-24.html#2 
(09/08/2015)
333 ، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج). 1ط. (أحمد فتحي زغلوم: ترجمة.أصول الشرائع). م2012. (جيرمي بتنام

.162-161ص
334 .313صاالعجاز التشريعي في الطالق، غنايم، : انظر
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 .  الطالق مشروع يف اإلسالم بالكتاب والسنة واإلمجاع
الطََّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح ﴿: فعدة آيات، منها قول اهللا تعاىل أما الكتاب

ذه اآلية الكرمية رافعة ملا كان عليه األمر يف ابتدا  اإلسالم، ه: "قال ابن كثري). 229: البقرة( ﴾بِِإْحَسانٍ 
من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة، ما دامت يف العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على 
الزوجات، قصرهم اهللا عز وجل إىل ثالث طلقات، وأباح الرجعة يف املرة والثنتني، وأبا�ا بالكلية يف 

 . 346F335"لثةالثا
أن النيب صلى "حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، : فأحاديث عدة كذلك، منها وأما السنة

وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، أنه طلَّق امرأته وهي . 347F336"اهللا عليه وسلم طلق حفصة مث راجعها
تطهر مث حتيض مث مره فلريجعها مث ليمسكها حىت : "حائض، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمر

 . 348F337"تطهر، مث إن شا  أمسك بعُد، وإن شا  طلق قبل أن َميسّ 
349Fفقد حكى اإلمجاع على مشروعية الطالق غري واحد من أهل العلم وأما اإلجماع

338 . 
 :الحكم التكليفي للطالق

الكراهة، الوجوب، واإلباحة، واالستحباب، و (يذكر الفقها  أن الطالق تتجاذبه األحكام التكليفية اخلمسة 
. يكون واجًبا وهو طالق احلكمني، واملويل: والطالق جتري فيه األحكام اخلمسة: "يقول املناوي). واحلرمة

وحراًما، وهو البدعي، . ومندوبًا، وهو من خاف أن ال يقيم حدود اهللا تعاىل يف الزوجية، ومن وجد ريبةً 
ومباًحا عند تعارض مقتضى الفراق .. .ومكروًها فيما عدا ذلك. وطالق من مل يفها حقها من القسم

 . 350F339"وضده
حالة سو  خلق املرأة، وسو  : ويذكر العلما  أن من احلاالت اليت يكون فيها الطالق مباًحا

عشرتا، وكذلك إذا ال حيصل منها املقصود األساسي من النكاح، وهو التناسل وإعمار األرض بالذرية، ففي 
. منا يباح فقط، إذا رأى الزوج أن ذلك أحسن له هو، أو أحسن له وهلامثل هذه احلالة، ال جيب طالقها، وإ

351Fوإال فإن إبقا ها، والتزوج عليها يكون أحسن

وكذلك إذا كان الزوج هو العقيم، فإن للمرأة طلب . 340
امرأة متزوجة وهلا مدة مل تنجب، مث تبني بعد الفحص : "فقد سئل الشيخ تمد صاحل العثيمني. الطالق منه

 -رمحه اهللا-فأجاب " يب يف زوجها، وأن اإلجناب مستحيل بينهما، فهل حيق هلا أن تطلب الطالق؟أن الع
حيق للمرأة هذه أن تطلب الطالق من زوجها، إذا تبّني أن العقم منه وحده، فإن طلقها فذاك، وإن : "قائًال 

                                                           
335 ، 1ار طيبة، جد: المدينة المنورة). 2ط(.تفسير القرآن العظيم). م1999/هـ1420. (ابن كثير، إسماعيل بن عمر

.   610ص
336 دار الفكر، كتاب : بيروت. محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق.سنن أبي داود). ت. د. (أبو داود، سليمان بن األشعث

. صحيح: وقال األلباني. 2285: ، رقم253، ص2الطالق، باب فى المراجعة، ج
337 -بيروت . مصطفى ديب البغا: تحقيق). 3ط(.الصحيحالجامع ). م1987/هـ1407. (البخاري، محمد بن إسماعيل

تِِهنَّ ﴿اليمامة، دار ابن كثير، كتاب الطالق، باب قول هللا تعالى  ، )1: الطالق(﴾يَاأَيَُّها النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّ
. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيقلجامع الصحيح،ا). ت. د. (؛ القشيري، مسلم بن الحجاج4953: ، رقم2011، ص5ج

.3725: ، رقم179، ص4دار إحياء التراث العربي، كتاب الطالق، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها، ج: بيروت
338 دار : بيروت: مكتب البحوث والدراسات: تحقيق.مغني المحتاج). هـ1415. (الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب: انظر

دار عالم الكتب، : الرياض.المبدع شرح المقنع). م2003/هـ1423. (؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد379، ص3الفكر، ج
. 387، ص2، ج)هـ1423، 1دار العاصمة، ط: الرياض(الملخص الفقهي،؛ الفوزان، صالح بن عبد هللا، 230، ص7ج

339 مكتبة : الرياض). 3ط(.رح الجامع الصغيرالتيسير بش). م1988/هـ1408. (المناوي، عبد الرؤف بن تاج العارفين
المكتبة : القاهرة). 1ط(.فيض القدير). هـ1356. (؛ المناوي، عبد الرؤف بن تاج العارفين448، ص1اإلمام الشافعي، ج

.242، ص3التجارية الكبرى، ج
340 ؛ 317، ص8دار إحياء التراث العربي، ج: بيروت). 1ط(.اإلنصاف). هـ1419. (المرداوي، علي بن سليمان: انظر

.340، ص9جالفقه اإلسالمي،الزحيلي، 
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فإذا كان الرجل الذي  ...مل يطلقها، فإن القاضي يفسخ نكاحها، وذلك ألن املرأة هلا حق يف األوالد
 . 352F341"هذا هو القول الراجح عند أهل العلم. تزوجها عقيًما فلها احلق أن تطلب الطالق، ويفسخ النكاح

 
 :متى يشرع في اإلسالم اللجوء إلى الطالق؟

اإلسالم يف تعاليمه حيث على عدم اللجو  إىل الطالق، إال يف حالة الضرورة القصوى؛ ملا يرتتب على 
ولذلك يفرح به الشيطان فرًحا شديًدا، . تقطيع الِعْشرة، وتشتيت األسرة، وغري ذلك من املفاسدالطالق من 

إن إبليس يضع عرشه على املا ، مث : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فعن جابر رضي اهللا عنه، قال
ما صنعت : ذا، فيقولفعلت كذا وك: يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، جيي  أحدهم فيقول

نعم : فيدنيه منه، ويقول: ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته، قال: مث جيي  أحدهم فيقول: شيًئا، قال
 . 353F342"فيلتزمه! أنت

هو : أمجعوا على أن الطالق يف حال استقامة الزوجني مكروه، إال أبا حنيفة قال: "يقول ابن هبرية
وأما سببه فاحلاجة إىل اخلالص، عند تباين : "اهلمام وقال ابن. 354F343"حرام مع استقامة احلال

 . 355F344"األخالق،وعروض البغضا  املوجبة عدم إقامة حدود اهللا تعاىل، وشرَعه رمحًة منه سبحانه وتعاىل
إن اهللا يبغض الطالق؛ وإمنا يأمر به الشياطني والسحرة كما قال تعاىل يف : "وقال ابن تيمية

ولوال أن احلاجة داعية ]... 102: البقرة[ ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن بِِه بـَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه﴾﴿فـََيتَـَعلَُّموَن ِمنْـ : السحر
إىل الطالق، لكان الدليل يقتضي حترميه، كما دلت عليه اآلثار واألصول؛ ولكن اهللا تعاىل أباحه رمحة منه 

356F..."وحرَّمه يف مواضع باتفاق العلما . بعباده؛ حلاجتهم إليه أحيانًا

345 . 
أما إذا دعت احلاجة إليه؛ لعدم . إذن، فاألصل يف نظر اإلسالم أن الطالق غري مرغوب فيه

التمكن من العيش بسعادة بني الزوجني، فحينئذ يكون مباًحا، وهو بذلك يُعّد من نعم اهللا تعاىل على 
 . رت عليهما احلياةعباده، ألنه لو بقي الزوجان يف حياة شقا  وعنا ، لتنكدت عليهما الدنيا، وتكد

ال تقتصر على الرجال فقط، بل تشمل  -عند احلاجة إليه-وبالتأّمل يدرك املر  أن مصاحل الطالق 
النسا  كذلك؛ إذ قد تكون املرأة هي اليت تتضرر باحلياة الزوجية، فيكون الطالق هو خالصها وجناَتا، فلو 

؛ لشق ذلك الذين يتعذبون بعالقتهم الزوجية، جعل اهللا عقدة النكاح رابطة أبدية، مهما كانت الظروف
 . حيث ال مناص وال مفر

 
 :سبب جعل الطالق بيد الرجل دون المرأة

هو األحرص على بقا  احلياة الزوجية؛ لكونه  -غالًبا-أما سبب جعل الطالق يف اإلسالم بيد الرجل، فألنه 
مثله، أو أكثر منه، إذا طلق وأراد عقد زواج  هو الذي ينفق يف سبيل نشأِتا من ماله، وسيحتاج إىل أن ينفق

إضافة إىل ما جيب عليه من إعطا  املطلقة مؤخر املهر، ومتعة الطالق، واإلنفاق على املطلقة يف مدة . آخر
مبقتضى عقله ومزاجه، يكون أصرب على ما ُيكره من املرأة، فال يسارع إىل الطالق لكل غضبة "وألنه . العدة

واملرأة أسرع منه غضًبا، وأقل احتماًال، وليس عليها من تبعات . نها يشق عليه احتماهلايغضبها، أو سيئة م

                                                           
341 اعتنى بها ورتبها أشرف بن عبد .فتاوى المرأة المسلمة). م1995/هـ1415. (العثيمين، محمد بن صالح، وآخرون

. 751-750، ص2مكتب دار طبرية، ج: الرياض. المقصود
342 .   7284: ، رقم138، ص8كتاب التوبة، باب تحريش الشيطان، جحيح،الجامع الصالقشيري، 
343 . السيد يوسف أحمد: تحقيق). 1ط(.اختالف األئمة العلماء). م2002/هـ1423. (ابن هبيرة، الوزير يحيى بن محمد

. 167، ص2دار الكتب العلمية، ج: بيروت
344 . 21، ص3دار إحياء التراث اإلسالمي، ج: تبيرو.فتح القدير). ت. د. (ابن الهمام، كمال الدين محمد
345 : القاهرة. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد القاسم.مجموع الفتاوى). هـ1404. (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم

.89، ص32مطبعة الساحة العسكرية، ج
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الطالق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر باملبادرة إىل حل عقدة الزوجية ألدىن األسباب، أو ملا ال يَعّد سبًبا 
 . 357F346"صحيًحا

 
 :حق المرأة في طلب التطليق أو التفريق

: طليق من زوجها للضرر، كما صرّح الفقها  بذلك، ومن ذلك ما قاله خليل اجلنديللمرأة حّق يف طلب الت
على ) التطليق(أي للزوجة ) وهلا: "(وقال الدردير يف شرحه هلذا املقطع. 358F347"وهلا التطليق بالضرر البنيِّ "

أبيها، وهو ما ال جيوز شرًعا، كهجرها بال موجب شرعي، وضربا كذلك، وسبِّها، وسب ) بالضرر(الزوج 
 . 359F348"يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت امللعون، كما يقع كثريًا من رعاع النا : حنو

كما أن اإلسالم قد أعطى للمرأة حق الفراق باخللع، وذلك إذا مل يثبت أي ضرر من الزوج، 
ديث ابن عبا  ولكنها ال حتب البقا  معه، وهو أن تُرّد له ما أخذته منه بسبب الزواج، كما ثبت ذلك يف ح

يا رسول اهللا، ثابت بن : رضي اهللا عنهما، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
360Fقيس، ما أعتب عليه يف خلق وال دين، ولكين أكره الكفر يف اإلسالم

، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 349
اقبل احلديقة وطلِّقها : " صلى اهللا عليه وسلمنعم، قال رسول اهللا: قالت" أتـَُردِّيَن عليه حديقته؟: "وسلم
 .361F350"تطليقة

ويذكر الفقها  أن الزوج يف مثل هذه احلالة يستحب له أن يطلق زوجته دون أن خيالعها؛ لدفع  
362Fالضرر الذي يصيبها ببقا  النكاح بينهما لبغض أو غريه

ُيستحب ": "زاد املستقنع"يقول احلجاوي يف . 351
ضرر املرأة، فإذا رأى أ�ا متضررة، فإنه يستحب : أي) ويستحب للضرر: (قوله: "، وقال العثيمني363F352"للضرر

ومما يعد ضرًرا على الزوجة غيبة الزوج ملدة طويلة، أوحبسه كذلك، أو . 364F353"أن يطلقها، ولو كان راغًبا فيها
365Fعدم اإلنفاق عليها، أو سو  عشرتافلها يف مثل هذه احلاالت طلب التفريق

354 . 
 

 :ي تشرع تخطيها قبل اللجوء إلى الطالقالخطوات الت
إذا ظهر من الزوجة شي  مما يكرهه زوجها، بأن تبدأ ختالف أوامره فيما أوجب اهللا عليها طاعته فيه، مثل 
امتناعها عن فراشه بدون عذر شرعي، أو خروجها من بيته بدون إذنه يف حالة يُظن أنه ال يأذن هلا باخلروج 

أن يعظها، : يشرع له يف اإلسالم اتباع بعض اخلطوات قبل اللجو  إىل الطالق، وهيفيها، وحنو ذلك؛ فإنه 
وأن يهجرها يف الفراش، بأن يوليها ظهرها، يف وقت . فيذكرها باهللا تعاىل، وما أوجبه عليها من طاعته

ن تُرفع القضية وأ. وأن يضربا ضربًا غري مربح، إذا ظن أن ذلك سيفيد يف هذا املقام، وإال فال. حاجتها إليه
366Fلعل اهللا يوفقهما لإلصالح بينهما. إىل القضا  فيبعث القاضي حكًما من أهله وحكما من أهلها

يقول . 355
                                                           
346 . 247-246، ص2ج،دار الكتاب العربي: بيروت.فقه السنة). ت. د. (سابق، سيد
347 .116دار الكتب العلمية، ج: بيروت). 1ط(.مختصر خليل). م1995/هـ1416. (لجندي، خليل بن إسحاقا
348 ، 2دار إحياء الكتب العربية، ج: القاهرة. محمد عليش: تحقيق.الشرح الكبير). ت. د. (الدردير، أحمد بن محمد

. 345ص
349 هذا تعليق الدكتور مصطفى ديب ". حقه ونحو ذلكأي أن أقع في أسباب الكفر من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه"
.البغا

350 . 4971: ، رقم2021، ص5كتاب الطالق، باب الخلع وكيفية الطالق فيه، جالجامع الصحيح، البخاري، 
351 . 341، ص9جالفقه اإلسالمي،الزحيلي، : انظر
352 . 177، ص1دار الوطن، ج: الرياض. عبد الرحمن بن علي: تحقيق.زاد المستقنع). ت. د. (الحجاوي، موسى بن أحمد
353 .10، ص13دار ابن الجوزي، ج: الدمام). 1ط(.الشرح الممتع). هـ1422. (العثيمين، محمد بن صالح
354 .  334، ص9جالفقه اإلسالمي،الزحيلي، : انظر
355 ؛ 651، ص2ج،دار الكتاب العربي: بيروت). 2ط(.بدائع الصنائع). هـ1982(الكاساني، أبو بكر بن مسعود، : انظر

. ؛ النووي، يحيى بن شرف263-262، ص5جمواهب الجليل،؛ الحطاب، 343، ص2جالشرح الكبير،الدردير، 
). 1ط(.المغني). هـ1405. (؛ ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد449-448، ص16دار الفكر، ج: بيروت.المجموع). م1997(

. 163، ص8دار الفكر، ج: بيروت
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َوالالِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال ﴿: اهللا تعاىل
ُغوا  َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن . َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلّيا َكِبيًراتـَبـْ

نَـُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َخِبيًرا  ).  35 - 34:  النسا( .﴾َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصَالًحا يـَُوفِِّق اللَُّه بـَيـْ
 

 :وجوب العدة وزواج المرأة بعدها
على -إذا مت طالق املرأة بعد الدخول با، فإنه جيب عليها أن تعتّد ملدة ثالثة قرو ، وهي احليض أو األطهار 

: البقرة( ﴾َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالَثََة قـُُرَوءٍ ﴿: ؛ لقول اهللا تعاىل367F356-اختالف بني الفقها 
وإن كانت ال حتيض لصغر أو كرب، فعدُتا ثالثة أشهر، وإن كانت حامًال، فإىل أن تضع محلها؛ ). 228

تـُُهنَّ َثالَثَُة َأْشُهٍر َوالالَِّئي َلْم ﴿: لقوله تعاىل َوالالَِّئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن ارْتـَْبُتْم َفِعدَّ
وليست العدة على من طلقت قبل ). 4: الطالق( ﴾اَألْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ  َيِحْضَن َوُأوَالتُ 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن ﴿: الدخول با؛ لقول اهللا تعاىل
 . 368F357)49: األحزاب( ﴾َلْيِهنَّ ِمْن ِعدٍَّة تـَْعَتدُّونـََهاَتَمسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم عَ 

وبعد انقضا  العدة، حتل املطلقة طالقًا رجعّيا لزوجها األول بعقد جديد، ولغريه من الرجال، أما يف الطالق 
369Fالبائن فال جيوز رجوعها إىل زوجها األول، إال بعد زواجها من رجل آخر

358 . 
 

 :الحكمة في وجوب العدة
 :احلكمة يف وجوب العدة إىل أمرين مهّمنيترجع 

370Fاستربا  رحم املطلقة، وذلك حىت ال ختتلط األنساب :األول

وهذا هو السبب األساسي . 359
مدة : "ولذلك تُعّرف العدة بأ�ا. 371F360"أصل العدة مشروع لربا ة الرحم: "يقول السرخسي. لفرض العدة

 . 372F361"للتعبدترتبص فيها املرأة ملعرفة برا ة رمحها من احلمل أو 
ويف ذلك يقول . إعطا  الزوج مهلة للتفكر، فلعله يندم ويرتاجع عما أقدم عليه من الطالق :الثاني

ال : يقول جّل ثناؤه: "يقول الطربي). 1: الطالق( ﴾َال َتْدرِي َلَعلَّ اللََّه ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمرًا﴿: اهللا تعاىل
 . 373F362"تدري ما الذي حيدث؟ لعل اهللا حيدث بعد طالقكم إياهّن رجعة

                                                           
356 .عيون المسائل). م2009/هـ1430. (؛ البغدادي، عبد الوهاب بن علي193، ص3جبدائع الصنائع،الكاساني، : انظر

د إبراهيم بورويبة: تحقيق). 1ط( . ، الشيرازي، إبراهيم بن علي381دار ابن حزم، ص: بيروت. علي محمَّ
–100، ص8جالمغني،؛ ابن قدامة، 119، ص3ج،لميةدار الكتب الع: بيروت). 1ط(.المهّذب). م1995/هـ1416(

101.
357 ؛ 32، ص30دار الكتب العلمية، ج: بيروت). 1ط(.مفاتيح الغيب). م2000/هـ1421. (الرازي، محمد بن عمر: انظر

الرياض، دار). 2ط. (هشام سمير البخاري: تحقيق.الجامع ألحكام القرآن). م2003/هـ1423. (القرطبي، محمد بن أحمد
: بيروت.أضواء البيان). م1995هـ، 1415. (؛ الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار118-117، ص3علم الكتب، ج

.78-77، ص9جالمغني،؛ ابن قدامة، 96، ص1دار الفكر، ج
358 ، 2ة، جدار الكتب العلمي: بيروت. زكريا عميرات: تحقيق.المدونة الكبرى). ت. د. (األصبحي، مالك بن أنس: انظر

: بيروت). 1ط. (عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق.البحر المحيط). م2001/هـ1422. (؛ أبو حيان، محمد بن يوسف3ص
.398، ص2دار الكتب العلمية، ج

359 ؛ الماوردي، علي 61، ص2دار إحياء التراث العربي، ج.أحكام القرآن). هـ1405. (الجصاص، أحمد بن علي: انظر
. 422، ص11دار الفكر، ج: بيروت.الحاوي الكبير). ت. د. (بن الحسن

360 دار الكتب : بيروت. محمد حسن محمد: تحقيق.المبسوط). م2001/هـ1421. (السرخسي، أبوبكر محمد بن أبي سهل
.201، ص3جبدائع الصنائع،الكاساني، : وانظر. 31، ص6العلمية، ج

361 دار ابن حزم، : بيروت). 1ط(.تح المعين بشرح قرة العينف). ت. د. (المليباري، زين الدين أحمد بن عبد العزيز
.523ص

362 ، 23مؤسسة الرسالة، ج: بيروت). 1ط(.جامع البيان). م2000/هـ1420. (الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير
.441ص
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واآلن ننتقل إىل احملور الثالث، للحديث . فهذه هي احملطات املهمة يف نظرية الطالق يف اإلسالم
 .وباهللا التوفيق. عن نظرية الطالق يف اليهودية

 
 نظرية الطالق في اليهودية :المحور الثالث

 :حكم الطالق وأسبابه في اليهودية
ِإَذا َأَخَذ َرُجٌل اْمَرأًَة : "الطالق يف اليهودية جيوز ارتكابه ألي أدىن سبب أو مربر؛ حيث جا  يف سفر الثتنية

نَـْيِه ألَنَُّه َوَجَد ِفيَها َعيْ  َب َشْيٍ ، وََكَتَب َهلَا ِكَتاَب َطَالق َوَدفـََعُه ِإَىل يَِدَها َوتـََزوََّج ِبَا، فَِإْن ملَْ جتَِْد نِْعَمًة ِيف َعيـْ
 . 374F363"َوَمَىت َخَرَجْت ِمْن بـَْيِتِه َذَهَبْت َوَصاَرْت لَِرُجل آَخرَ . َوأَْطَلَقَها ِمْن بـَْيِتهِ 

كما أنه يشتمل على ذكر . فهذا النص من العهد القدمي يدل على أن الطالق جائز يف اليهودية
نَـْيِه ألَنَُّه َوَجَد ِفيَها َعْيَب : "اب اليت جتيز الطالق؛ حيث جا  يف النصبعض األسب فَِإْن ملَْ جتَِْد نِْعَمًة ِيف َعيـْ

ال يطلق الرجل : تقول مدرسة لاي: "التلمود؛ حيث جا  فيه"وشرح هذا النص موجود يف ...". َشْي ٍ 
للزوج أن يطلق : وتقول مدرسة هليل". يب شي ألنه وجد فيها ع: "زوجته إال إذا وجد با عيًبا؛ حيث ورد

للزوج أن يطلق : يقول رايب عقيبا". ألنه وجد فيها عيب شي : "زوجته، حىت ولو أحرقت طبخته؛ حيث ورد
نَـْيهِ : "زوجته حىت إن كان السبب أنه وجد أخرى أمجل منها؛ حيث ورد  . 375F364"فَِإْن َملْ جتَِْد نِْعَمًة ِيف َعيـْ

ن التلمود ذكر لسبب آخر يبيح الطالق، وهو ما إذا أصيبت املرأة بالصمم وجا  يف مكان آخر م
 . 376F365"إذا تزوج املدرك املدركة، مث أصيبت بالصمم فإن أراد فليطلق، أو فليمسك: "ونصه. بعد زواجها

وتُعد خمالفًة . إذا خالفت الزوجة الشرع اليهودي، أو آدابه: ومن أسباب الطالق يف اليهود ية أيًضا
إذا ارتدت عن دينها، أو أطعمت زوجها شيًئا ترًما بغري علمه، أو تكتَّمت طمثها يف وقت جيب  للشرع

وتُعد خمالفة لآلدب إذا عرضت نفسها لالبتذال يف الطريق واألسواق، أو أتت ما . عليها االخبار به زوجها
وكذلك . ه بالسب والشتميسي  مسعتها، ويدعو إىل الريبة فيها، أو تعدَّت على زوجها أو على أحد أبوي

جيب طالقها إذا هي زنت، ويكفي يف ذلك أن يعلم الزوج ِمن ثقٍة أن زوجته تزين، أو أن يعتقد هو 
377Fزِناها

366 . 
وكذلك جيب على الرجل يف الديانة اليهودية أن يطلق امرأته إذا مضت على زواجهما عشر سنني 

378Fذا مضت على زواجها مخس سنوات ومل تنجببدون إجناب، هذا إذا كانت بكرًا، أما الثيب فيطلقها إ

367 . 
فتبّني من هذا كله، أن الطالق يف الديانة اليهودية، بابه واسع جّدا؛ حيث جيوز للرجل ارتكابه ولو 

 !ألدىن سبب أو أتفه ِعلة
 

 :كتاب الطالق/وثيقة
وله أن يُوكل من يسلِّمها  .ال يقع الطالق يف اليهودية إال إذا كتب الزوج وثيقة الطالق، وسّلمها إىل املطلقة

كما نقل القمص تادر  يعقوب . 379F368"استلمي وثيقة طالقك فأنت طالق: "ويقال هلا عند تسليمها. الوثيقة

                                                           
363 ). م1992/هـ1413(.مناظرة بين اإلسالم والنصرانية: وانظر. 2-1، 24سفر التثنية، اإلصحاح العهد القديم،

.  395-394الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ص: الرياض
364 : وانظر. 318، ص3دار طيبة، ج: الجيزة. 1ط. مصطفى عبد المعبود: ترجمة وتعليق). م2008().المشنا(متن التلمود 

.67، ص1دار النفائس، ج). 8ط(.التلمود تاريخه وتعاليمه). م2002/هـ1423. (ظفر اإلسالم خان
365 . 87، ص3ج،)المشنا(متن التلمود 
366 ، 267دار الفكر العربي، ص.نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية). م1979. (سرور، محمد شكري

الدار الثقافية للنشر، : القاهرة). 1ط(.المرأة بين اليهودية واإلسالم). م2007/هـ1428. (؛ ليلى إبراهيم أبو المجد300وص
. 109-108ص

367 . 305، وص267صنظام الزواج،سرور، 
368 . 298-297صنظام الزواج،سرور، 
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إن الشريعة مل متنع الرجل الذي يبغض زوجته من أن يطردها : "عن القديس يوحنا الذهيب الفم أنه قال
 . 380F369"ويتزوَّج أخرى، لكنَّه يلتزم أن يعطيها كتاب طالق

وقد جا  يف التلمود مجلة من النصوص اليت حتتوي على الكيفية اليت جيب أن يتم با إعطا  الوثيقة 
من يلقي وثيقة الطالق لزوجته، وهي بداخل بيتها، أو : "من ذلك. للمطلقة حىت يكون الطالق صحيًحا

إن كانت وثيقة الطالق معها يف بداخل فنائها فإ�ا تـَُعد مطلقة، وإذا ألقاها يف بيته أو يف فنائه، وحىت 
وإذا وضعها يف يدها ... وإن ألقاها يف صدرها، أو يف سلتها، فإ�ا تعد مطلقة. الفراش، فإ�ا ال تعد مطلقة

ها هي وثيقة : وهي نائمة أو يقظة، فقرأتا فإذا با وثيقة طالقها، فإ�ا ال تعد وثيقة طالق، حىت يقول هلا
 . 381F370"طالقك

 
 :الرجل وحدهالطالق بيد 

والطالق يف اليهودية بيد الرجل، وله وحده احلق يف منح الطالق أو منعه، وليس للمرأة حق يف طلب 
382Fالطالق

383Fوقيل حيق هلا طلب الطالق إذا اعتاد زوجها الزنا. 371

وال ميكن للمرأة أن حتصل على وثيقة . 372
ن أن حتصل على وثيقة الطالق من الطالق بدون رضا زوجها، وال جيوز هلا أن تقيم عالقة زوجية أخرى دو 

384Fزوجها األول، فإن فعلت فزواجها باطل، ويكون أبناؤها الناجتون من هذا الزواج أوالًدا غري شرعيني

373 . 
 

 :عالج نشوز الزوجة
–أما ما يتعلق بعالج النشوز، فليس يف اليهودية ما يُذكر كعالج لنشوز املرأة قبل اللجو  إىل الطالق، بل 

 ! يبيح للرجل يف اليهودية أن يطلق زوجته مىت شا ، ولو ألتفه األسباب إنه  -كما سبق
 

 :عدة المطلقة وزواجها
هناك عدة تضرب على املرأة يف اليهودية إذا انقطع زواجها من زوجها، سوا  بسبب الطالق أو الوفاة، 

ة كانت أو مسنة، دخل فال جيوز عقد الزواج عليها قبل مضي تلك املدة، صبي. ومدتا اثنان وتسعون يوًما
أما احلامل واملرضع فال جيوز العقد عليها قبل وضع احلمل، أو قبل بلو  الوليد . با زوجها أو مل يدخل با

385Fأربعة وعشرين شهراً 

374. 
وليس للزوج يف اليهودية أن يراجع مطلقته، سوا  يف العدة، أو بعد انقضا  العدة، حىت لو تزوجت 

: ت عنها فال جيوز الرجوع إىل زوجها األول البتة؛ ملا جا  يف سفر التثنيةمن رجل آخر مث طلقها، أو ما
 َطَالق َوَدفـََعُه َوَمَىت َخَرَجْت ِمْن بـَْيِتِه َذَهَبْت َوَصاَرْت ِلَرُجل آَخَر، فَِإْن أَبـَْغَضَها الرَُّجُل اَألِخُري وََكَتَب َهلَا ِكَتابَ "

، أَْو ِإَذا َماَت الرَُّجُل اَألِخُري الَِّذي اختَََّذَها َلُه َزْوَجًة، َال يـَْقِدُر َزْوُجَها اَألوَُّل الَِّذي ِإَىل يَِدَها َوأَْطَلَقَها ِمْن بـَْيِتهِ 
 . 386F375"َألنَّ ذِلَك رِْجٌس َلَدى الرَّبِّ . طَلََّقَها أَْن يـَُعوَد يَْأُخُذَها لَِتِصَري َلُه َزْوَجًة بـَْعَد أَْن تـََنجََّستْ 

لنصوص من العهد القدمي، حبرمة رجوع املرأة إىل زوجها بعد أن يطلقها، وأن هكذا تصرّح هذه ا
إن : "وقد نقل القمص تادر  يعقوب عن القديس يوحنا الذهيب الفم قوله. ذلك يعترب عند الرب رجًسا

أخرى،  وال جيوز له أن يردَّها مرَّة... الشريعة مل متنع الرجل الذي يبغض زوجته من أن يطردها ويتزوَّج أخرى
كأنَّه مات، هلذا ال "وذلك ألن الرجل بعد طالقه لزوجه، يعترب ...". حىت إن مات رجلها الثاين، أو طلَّقها

                                                           
369 ).الموجع السابق. (القمص تادرس يعقوب-العهد القديم-تفسير الكتاب المقدس
370 .309، ص3ج،)المشنا(متن التلمود 
371 . 98-97صالمرأة بين اليهودية واإلسالم، ؛ ليلى إبراهيم، 87، ص3ج،)المشنا(متن التلمود :انظر
372 289، وص268جنظام الزواج،سرور، 
373 .108صالمرأة بين اليهودية واإلسالم،ليلى إبراهيم، 
374 . 186صنظام الزواج،سرور، 
375 .4–2، 24سفر التثنية، اإلصحاح العهد القديم،
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ادها برجل آخر، فتكون كمن التصقت جبثمان ميٍِّت، وحيسب ذلك  جيوز هلا االلتصاق به بعد احتِّ
 . 387F376"دنًسا

 
 ق في اليهوديةأوجه االتفاق واالختالف بين الطالق في اإلسالم والطال

 
 في اليهودية في اإلسالم

 الطالق مشروع الطالق مشروع. 1
باب الطالق ضيق جّدا، فيحرم ارتكابه أو ُيكره، . 2

 إال إذا دعت إليه احلاجة امللحة 
باب الطالق واسع جّدا، ويلجأ إليه حىت ألسباب 

 تافهة 
 الطالق بيد الرجل الطالق بيد الرجل. 3
تطلب الطالق أو فسخ النكاح دفًعا للمرأة أن . 4

 للضرر
 ليس للمرأة طلب الطالق أو فسخ النكاح

هناك خطوات تشرع ختطيها لعالج النشوز قبل . 5
 اللجو  إىل الطالق 

ليس هناك خطوات لعالج النشوز قبل اللجو  إىل 
 الطالق

يقع الطالق باللفظ، أو مبا يقوم مقامه من . 6
 مةالكتابة أو اإلشارة املفهو 

يقع الطالق بكتابة وثيقة الطالق وتسليمها إىل 
 املطلقة

 ليس هناك طالق رجعي  يقع الطالق مرتني رجعيّا، قبل أن يقع بائًنا . 7
أطهار، أو ثالثة /ثالث حيض(جتب العدة . 8

 ) أشهر، أو وضع احلمل
 اثنتني وتسعني يوًما) 92(جتب العدة 

بنكاح جديد بعد مضي العدة حتل املرأة لزوجها . 9
إذا كان الطالق رجعّيا، أما إذا كان بائًنا فال حتل له، 

 إال بعد زواجها من رجل آَخر

بعد مضي العدة ال حتل املرأة لزوجها األول البتة، 
 .حىت بعد زواجها من رجل آخر

 . بعد مضي العدة حتل املرأة ألزواج آخرين .بعد مضي العدة حتل املطلقة ألزواج آَخرِين. 10
 

واآلن إىل . ما يتعلق بنظرية الطالق يف الديانة اليهودية، واملقارنة بينها وبني اإلسالم -بإجياز-هذا 
 .وباهللا التوفيق. احملور الرابع، لبحث نظرية الطالق يف الديانة النصرانية

 
 نظرية الطالق في النصرانية: المحور الرابع

 :حكم الطالق في النصرانية
وكذلك ال . اجلديد على عدم جواز الطالق إال يف حالة واحدة فقط، هي حالة الزناتنص نصوص من العهد 

388Fجيوز لرجل آخر أن يتزوج املطلقة، فإن فعل فهو مبنزلة الزنا

: أن املسيح قال لتالميذه" مىت"ففي إجنيل . 377
ِإنَّ َمْن طَلََّق اْمرَأَتَُه إالَّ لِِعلَِّة الزَِّىن َجيَْعُلَها : ُقوُل َلُكمْ َوأَمَّا أَنَا َفأَ . َمْن طَلََّق اْمَرأَتَُه فـَْليـُْعِطَها ِكَتاَب َطَالق: َوِقيلَ "

َوَلمَّا َأْكَمَل َيُسوُع هَذا : "أيًضا" مىت"وجا  يف مكان آخر من إجنيل . 389F378"تـَْزِين، َوَمْن يـَتَـَزوَُّج ُمطَلََّقًة فَِإنَُّه يـَْزِين 
َوَجاَ  . َوتَِبَعْتُه ُمجُوٌع َكِثريٌَة َفَشَفاُهْم ُهَناكَ . اَ  ِإَىل ُختُوِم اْليَـُهوِديَِّة ِمْن َعْربِ األُْرُدنِّ اْلَكَالَم انـْتَـَقَل ِمَن اْجلَِليِل، َوجَ 

أََما «: َب َوقَاَل َهلُمْ فََأَجا. »َهْل حيَِلُّ لِلرَُّجِل أَْن يُطَلَِّق اْمرَأَتَُه ِلُكلِّ َسَبٍب؟«: ِإلَْيِه اْلَفرِّيِسيُّوَن لُِيَجرِّبُوُه قَائِِلَني لَهُ 
ُرُك الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَُّه َويـَْلَتِصُق : قـََرْأُمتْ أَنَّ الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَبْدِ  َخَلَقُهَما ذََكرًا َوأُنـَْثى؟ َوقَالَ  ِمْن َأْجِل هَذا يـَتـْ

                                                           
376 ).المرجع السابق. (القمص تادرس يعقوب-ديمالعهد الق-تفسير الكتاب المقدس
377 . 395-394صمناظرة بين اإلسالم والنصرانية،
378 . 32-31: 5إنجيل متى، اإلصحاح 
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فَالَِّذي َمجََعُه اُهللا َال يـَُفرِّقُُه . ثـْنَـْنيِ َبْل َجَسٌد َواِحدٌ ِإًذا لَْيَسا بـَْعُد ا. بِاْمرَأَتِِه، َوَيُكوُن االثـَْناِن َجَسًدا َواِحًدا
ِإنَّ ُموَسى ِمْن َأْجِل «: قَاَل َهلُمْ . »فَِلَماَذا أَْوَصى ُموَسى أَْن يـُْعَطى ِكَتاُب َطَالق فـَُتطَلَُّق؟«: قَاُلوا َلهُ . »ِإْنَسانٌ 

ِإنَّ َمْن طَلََّق اْمرَأَتَهُ : َوأَُقوُل َلُكمْ . َولِكْن ِمَن اْلَبْدِ  ملَْ َيُكْن هَكَذا. وا ِنَسا َُكمْ َقَساَوِة قـُُلوِبُكْم أَِذَن َلُكْم أَْن ُتطَلِّقُ 
 . 390F379"ِإالَّ ِبَسَبب الزِّنَا َوتـََزوََّج بُِأْخَرى يـَْزِين، َوالَِّذي يـَتَـَزوَُّج ِمبُطَلََّقٍة يـَْزِين 

املرأة بزواجها قد مجع اهللا بينها وبني زوجها هكذا تصرح هذه النصوص بتحرمي الطالق، واعتربت 
ومل تستثن هذه النصوص . بشكل جيعل أحديا ال يتجزأ عن اآلخر، فال جيوز فصل ما مجعه اهللا بالطالق

كما . شيًئا جيعل الطالق جائًزا إال الزنا، فإذا ثبت زنا أحد الزوجني فإن الطالق يف هذه احلالة يكون جائزًا
أن تتزوج بآخر، كما ال جيوز ألحد ) اليت طلقت بغري زىن زوجها(أنه ال جيوز للمطلقة  تصرِّح هذه النصوص

فال جيوز له ) بغري زناها(وكذلك الزوج الذي يطلق زوجته . أن يتزوجها، فإن فعال ذلك فإ�ما يعتربان زانيني
391Fأن يتزوج بأخرى، كما ال جيوز المرأة أن تتزوج معه، فإن فعال فإ�ما زانيان

380. 
 

 :سبب تحريم الطالق في نصوص العهد الجديد
يذكر احملللون أن هذه األحكام إمنا جا ت تاولًة لعالج مان كان يف ذلك الزمان من االستهتار بشأن 

إنه مل يعد الطالق اليوم شيًئا يُندم عليه، أو : "الطالق، حىت قال قائلمهم ينُدب كثرَة الطالق يف ذلك الزمان
 . 392F381"لغ من كثرته وذيوع أمره أن جعلت النسا  يعُددن أعمارهن بأعداد أزواجهنوقد ب... ُيستحيا منه

إذن فقد جا ت املسيحية يف مثل هذه البيئة السيئة، فقابلت ذلك التفريط باإلفراط، فقالت بعدم 
قابلية عقدة النكاح للحل مهما كانت الظروف، واعتربت املرأة بالزواج قد أصبحت جزً ا ال يتجزأ عن 

393Fا، حسب املشيئة الكاملة هللا منذ البد زوجه

382 . 
وال شك هذا التصرف أيًضا سينتج عنه مشكالت أخرى، رمبا أشد خطورة؛ حيث إن الزوجني إذا 
مل تتفق أخالقهما، واشتد بينهما النـزاع، واستحال التوفيق واإلصالح، فإن الطالق يكون رمحة بما، وأصلح 

إضافة إىل . ولقد أثبت الواقع استحالة االستغنا  عن الطالق. شكالتهلما من االستمرار يف زواج ملي  بامل
هل يبقى هؤال  : والسؤال الذي يطرح نفسه. ما ينص عليه اإلجنيل من منع املطلق أو املطلقة من زواج آخر

د مدى احلياة دون زواج؟ فال خيفى ما  يف ذلك من املخاطر العظيمة، اليت سيؤول با أمر المتع إىل الفسا
 !.الكبري

 
 :موقف الكنيسة من هذا الحكم

وقد انقسمت مواقف الكنائس النصرانية جتاه هذا احلكم اإلجنيلي، فذهبت الكنيسة الكاثوليكية إىل منع 
بأ�ا " إال حالة الزنا"الطالق منًعا باتّا، فال ُحتله ألي سبب، حىت الزنا مل تعتربه سببا للطالق، مؤولًة عبارة 

إن ": "غرغوريو "يقول القديس . ة قبل الزواج، أي فيجوز التفريق بني الزوجني لزنا الزوجةتعين زنا املرأ
إن الشريعة املوسوية تسمح .. شريعتنا حتّرم الطالق قطًعا، وإن كانت الشرائع املدنية حتكم خبالف ذلك

أو أن . 394F383"أة الزانيةبالطالق بكل علة، أما املسيح فال يسمح به لكل علة، بل مسح فقط باالفرتاق عن املر 

                                                           
379 .9–1، 19إنجيل متى، اإلصحاح 
380 _ كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الكاثوليك"مجدي فوزي، سر الزواج المقدس وإشكالية الطالق، موقع : انظر

":رانيةبالشو
http://catolicelshorania2010.weebly.com/15871585-1575160415861608157515801.html 
(09/08/2015)
381 رسالة الماجستير في كلية الدعوة .مكانة المرأة بين المسيحية واإلسالم). هـ1408. (سعدية محمد، أبو رزيزه: انظر

.128مكة المكرمة، ص-وأصول الدين من جامعة أم القرى 
382 . 129صمكانة المرأة،سعدية، 
383 ).المرجع السابق. (مجدي فوزي، سر الزواج المقدس: وانظر. 128صمكانة المرأة،سعدية، 
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الزواج الذي مل تتم فيه شروط الزواج الصحيح، فيجب التفريق بني الزوجني يف ذلك؛ حيث : املراد حبالة الزنا
395Fإ�ما بذه العالقة الزوجية الباطلة يكونان زانيني

384 . 
 ملا استشعرت ما يرتتب على منع الطالق من املخاطر، -غري الكاثوليكية-ولكن عاّمة الكنائس 

396Fواملفاسد، حاولت أن ختضع قاعدة املنع لبعض االستثنا ات

وهذا ما تفسره مواقف كثري من أعالم . 385
حنن نرى اآلالف من النا  ُجيمعون مًعا يف زجيات تعيسة، : "الذي قال" إيرازمو "النصارى، مثل القديس 

لذلك دعا إىل إعادة . 397F386"ل بينهمتقود إىل التدمري املتبادل ِلَطريف العالقة، والذي ميكن أن ينقذهم هو الفص
قرا ة النصوص احملرمة للطالق، كما أشار إىل أيية مراعاة تغري الزمان والبيئة يف التعامل مع األحكام اإلهلية 

398Fالواردة يف األسفار املقدسة

387 . 
 ملا أباح املسيح الطالق بسبب الزنا مل يـُْقِص األسباَب األخرى"فريى أنه " زفنجلي"أما الالهويت 

بل توجد أعمال أخرى ... للطالق، ومل يـَْعن أن هذا السبب هو الوحيد، وإمنا ذكره كواحد من األسباب
 . 399F388"قبيحة شر من الزنا، مثل اخليانة، والسحر، وقتل واحد من األهل

ليؤول نصوص الكتاب املقد ، ليتوصل إىل إضافة أسباب أخرى، تبيح " مارتن لوثر"مث جا  
 :الطالق، وهي
 .مل يوف أحد القرينني بالواجبات الزوجية لعدم قدرته على ذلك بدنيّاإذا . 1
 .اهلجر ملدة بني سنتني، وعشر سنوات. 2
400Fاجلهل بوجود عالقة سابقة للقرين. 3

389. 
القتل، والتسميم، : ليؤكد على أنه جيب قبول األسباب العادلة لطلب الطالق، مثل" بوسر"وجا  

401Fوإسا  معاملة الزوجة

390 . 
عندما يكون الزوج : الطالق يف حالة واحدة، وهي" مالنكثون"والالهويت " وهان برنزي"وأجاز 

402Fعاجزًا جنسيّا، ومل يربأ من ذلك بعد ثالث سنوات من العالج

391 . 
مفهوم الزنا ليس "فذكر أن  -رئيس الطائفة اإلجنيلية يف مصر-" صفوة البياضي"أما القس 

ا زنا، وحنن إما أن نتقيد بالنص حرفّيا، أو جنتهد يف فهمه بعقل بالضرورة أن يكون جسديّا، فالكراهة أيضً 
وهذا االجتهاد جا  من إحساسه األكيد، بأن ما تشرعه . 403F392"مفتوح، يراعي متغريات الزمن الذي نعيشه

 . األناجيل من أمر الطالق ال ميكن البتة أن يتوافق مع الطبائع البشرية
 

 :الطالقموقف المجتمعات النصرانية من حرمة 
قد ضاقت صدور التمعات الغربية بقانون اإلجنيل يف شأن الطالق، ورفضت أن تتخذه قانونًا لشعوبم، 

404Fمعتربًة أن الزواج هو اتفاق إرادتني حرّتني، ال سلطان للكتاب املقد  عليهما

393 . 

                                                           
384 . 431، وص429ص،ط. م.د). 1ط(.المنصرينالمرأة بين اشراقات اإلسالم وافتراءات ). م2010. (عامري، سامي

).المرجع السابق. (مجدي فوزي، سر الزواج المقدس: وانظر
385 . 431، وص429صالمرأة بين اشراقات اإلسالم،عامري، 
386 . 412المرجع نفسه، ص
387 . 412المرجع نفسه، ص
388 . 413المرجع نفسه، ص
389 .  413المرجع نفسه، ص
390 . 415المرجع نفسه، ص
391 .413مرجع نفسه، صال
392 416المرجع نفسه، ص
393 . 416المرجع نفسه، ص
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م، اخلاص 1955لسنة  462وقد كان األقباط األرثوذكس يف مصر خيضعون لقانون رقم 
وكان هذا القانون قد صدر تطبيًقا لالئحة األحوال الشخصية اليت أعدها . باألحوال الشخصية لغري املسلمني

 :م، واليت تنص على تسعة أسباب للطالق، وهي1938اللس امللي لألقباط يف عام 
 .جيوز لكل  من الزوجني أن يطلب الطالق لعلة الزنا. 1
ملسيحي، وانقطع األمل يف رجوعه إليه، جاز الطالق بنا  إذا ارتد أحد الزوجني عن الدين ا. 2

 .على طلب الزوج اآلخر
إذا غاب أحد الزوجني مخس سنوات متوالية حبيث ال يعلم مقره وال تعلم حياته من وفاته، . 3

 .وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج اآلخر أن يطلب الطالق
اقة، أو السجن أو احلبس ملدة سبع سنوات إذا حكم على أحد الزوجني بعقوبة األشغال الش. 4

 .فأكثر، يسو  للزوج اآلَخر طلب الطالق
إذا أصيب أحد الزوجني جبنون مطبق، أو مبرض معد، خيشي منه على سالمة اآلخر، جيوز . 5

للزوج اآلخر أن يطلب الطالق إذا كان قد مضي ثالث سنوات علي اجلنون أو املرض وثبت أنه غري قابل 
 . للشفا 

جيوز للزوجة أن تطلب الطالق إذا أصيب زوجها مبرض العنة، ومضى على إصابته ثالث . 6
 .سنوات، وثبت أنه غري قابل للشفا ، وكانت الزوجة يف سن خيشى عليها فيها من الفتنة

إذا اعتدى أحد الزوجني على اآلخر، أو اعتاد إيذا ه إيذا  جسيًما، يعرض صحته للخطر، . 7
 .عليه أن يطلب الطالقجاز للزوج الىن 

جيوز طلب الطالق إذا أسا  احد الزوجني معاشرة اآلخر، أو اخل بواجباته حنوه، إخالال . 8
جسيًما أدى إىل استحكام النفور بينهما، وانتهى األمر بافرتاقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثالث 

 سنوات متتالية
 
405F أحديا برضا  اآلخرجيوز الطالق إذا تَرْهَنب الزوجان، أو ترهنب. 9

394. 
وكان هذا القانون قد ظل مطبًقا على األقباط األرثوذكس لسنوات طويلة، إىل أن توىل البابا شنودة 

 -يف نظره-م، فأعلن بعدم اعرتافه باألسباب التسعة للطالق؛ لكو�ا 1971الثالث رئاسة الكنيسة عام 
م الذي ينص على عدم 1971لسنة  7لباباوي رقموبنا  على ذلك، أصدر القرار ا. خمالفة لنصوص اإلجنيل

ومنذ ذلك التاريخ . إصدار تصريح زواج ثان، إال إذا كان احلكم بالطالق قد صدر بنا  على سبب الزنا فقط
 .  406F395!أصبح طالق األقباط مشكلة عويصة

فوقع هناك تاوالت متعددة للهروب من هذا . وكانت ضحايا هذا القرار قد ختطوا املائة ألف 
املأزق؛ حيث قام بعضهم بتغيري ديانتهم أو ملتهم، وبعضهم جلأوا إىل الزواج املدين الذي يتم خارج 

لذلك كان اجلدل تتدًما حول هذه القضية، ووقف الكثريون . الكنيسة، وبالتايل ال تعرتف الكنيسة لزواجهم
407Fضد هذا املوقف، وطالبوا بضرورة تغيري هذا املوقف

396 . 
لقرار من البابا شنودة قد جعل كّال من السلطة التشريعية يف مصر والكنيسة وحقيقًة كان هذا ا

واألقباط يف مأزق صعب؛ حيث إن السلطة التشريعية كانت ال تزال تعترب األسباب التسعة كلها صاحلة 
لة للقضا  بالطالق بني األقباط، أما الكنيسة، فعمًال بقرار البابا فهي ال تعرتف بأي طالق حيصل بغري ع

فكان األقباط األرثوذكس حباجة ماسة إىل أحد . الزنا، وبالتايل ال تعطي املطلق أو املطلقة تصرًحيا لزواج آَخر
 : أمرين

                                                           
394 .17–16دار ميريت، ص: القاهرة). 1ط(.طالق األقباط).  م2006. (كريمة كمال
395 . 417صالمرأة بين اشراقات اإلسالم،؛ عامري، 19–18صطالق األقباط،كريمة كمال، 
396 . 419-418صالمرأة بين اشراقات اإلسالم،؛ عامري، 21–20صطالق األقباط،كريمة كمال، 
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أن يرجع البابا والكنيسة إىل االعرتاف بالقانون  -وهو املفضل لدى مجاهريهم- :األمر األول
 . القدمي الذي ينص على األسباب التسعة املبيحة للطالق

إصدار قانون جديد لألحوال الشخصية لألقباط، الذي يتماشي مع قرار البابا  :ر الثانياألم
 .شنودة؛ حىت ال حيصل الطالق من احملاكم بأي سبب غري الزنا
م صدر قانون جديد لألحوال الشخصية 2008وكان األمر الثاين هو الذي قد حصل، ففي عام 

حسب البابا شنودة -نون إلغا  املواد اليت ختالف اإلجنيل ومت يف هذا القا. اخلاصة باألقباط األرثوذكس
املواد املختصة : م، وعلى رأ  تلك املواد امللغاة1955من قانون األحوال الشخصية عام  -والكنيسة

408Fباألسباب املبيحة للطالق

397. 
وبعد جمي  البابا اجلديد . م2012مار ، 17وبقي األمر على ذلك حىت وفاة البابا شنودة يف  

، كانت األصوات ما زالت ترتفع ضد هذا املأزق الذي يعيشه األقباط األرثوذكس، )واضرو  الثاينت(
بل نقلوا عنه بعض . وبالحظ املراقبون من تواضرو  موقًفا يتسم بشي  من املرونة حول هذه القضية

قق مصاحلهم، التصرحيات الواعدة بإصدار قرارات جديدة حول هذه املسألة، مبا سيليب حاجات النا ، وحت
البابا تواضرو  يسعى حلل مشكلة : "مقال بعنوان" الصباح"فقد نشر يف جريد . وتتوافق مع الواقع

دخل البابا تواضرو  الثاين، بابا اإلسكندرية، على خط أزمة طالق : "، جا  يف مقدمته..."الطالق
كثر أيية لدى أتباع الكنيسة األقباط، بعدما أكد األسبوع املاضي أنه يبحث حل املشكلة اليت تعد األ

األرثوذكسية، خاصة أن الكنيسة املصرية ال تأخذ حىت اآلن بأحكام الطالق، فضًال عن صعوبة انتزاع حق 
حديث البابا تواضرو  فتح باب األمل أمام : -إىل أن قال-الزواج الثاين منها إال حلاالت خاصة جّدا 
أكثر بساطة يف اعتماد إجرا ات الطالق بعيًدا عن تعقيدات اآلالف من األقباط، الذين يطالبون بقواعد 

409F..."الكنيسة

398. 
بل قد ظهر يف السنوات األخرية بعض املبادرات لوضع الئحة جديدة لألحوال الشخصية اخلاصة 

ننفرد بنشر : "مقاًال بعنوان" اليوم السابع"م، نشر موقع 2013إبريل، عام  5ففي . باألقباط األرثوذكس
قد حصل " اليوم السابع"، جا  يف مقدمته أن ..."وال الشخصية لألقباط األرثوذكس اجلديدةالئحة األح

على الئحة األحوال الشخصية اجلديدة لألقباط األرثوذكس، واليت أعدها عدد من مستشاري الكنيسة "
 . 410F399"...وقامت بتوسيع مفهوم الطالق مبا ال خيالف تعاليم الكتاب املقد ... القبطية األرثوذكسية

أن هذه الالئحة قد تضمنت مجيع األسباب التسعة للطالق، اليت كانت معتمدة  :والملفت للنظر
قبل جمي  البابا شنودة الثالث، إال السبب التاسع، املتعلق بَرهَبنة الزوجني أو احديا، فلم يأت ذكره يف 

 !.ولكن ذُكرت فيها أسباٌب أخرى زائدة على ما يف الالئحة القدمية. الالئحة
ئحة على أنه جيوز لكل من الزوجني بعد احلكم بالطالق أن يتزوج من كما نصت جا  الال

وأنه جيوز ملن وقع بينهما الطالق . شخص آخر، إال يف حالة الزنا، فيستلزم موافقة اجلهة الدينية بذلك
 .الرجوع لبعضهما البعض بعد استيفا  اإلجرا ات الكنسية واملدنية اليت تقتضيها قوانني الدولة

                                                           
397 ":أنا مسيحي"م، موقع 2008يوليو 16قانون األحوال الشخصية الجديد، األربعاء، : انظر
http://fodaw.yoo7.com/t203-topic (07/08/2015)

":اليوم السابع"م، موقع 2008مايو 24وجمال جرجس المزاحم، نص قانون األحوال الشخصية الموحد لألقباط، السبت، 
http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/24467 (08/08/2015).
398 ": الصباح"موقع جريدة . م2014، مارس، 16ماريتا أمير، البابا تواضروس يسعى لحل مشكلة الطالق، 
http://elsaba7.com/NewsDtl.aspx?Id=130015 (07/08/2015)
399 م، موقع 2013إبريل، 5، الجمعة ...فرد بنشر الئحة األحوال الشخصية لألقباط األرثوذكس الجديدةمايكل فارس، نن

": اليوم السابع"
http://www.youm7.com/story/2013/4/5 (08/08/2015)
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تعّرف على أسباب الطالق اجلديدة : "م نشر املوقع نفسه مقاًال بعنوان2014وفمرب ن 22مث يف 
أرسلت وزارة العدالة االنتقالية مسودة : "جا  يف مقدمته"... األحوال الشخصية"لدى املسيحيني ىف مسودة 

خطاب  مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد للمسيحيني، إىل رؤسا  الكنائس املصرية، وطالبتهم ىف
شرطًا لبطالن عقد  11ويضع القانون اجلديد ... رمسي بالرد على املسودة وإبدا  مالحظتهم عليها

411F..."الزواج

400. 
الذي أباحه اإلسالم كاحلل األخري، للمشكالت -إذن، فنخلص من هذا كله إىل أن الطالق 
أنه  -حىت للنصارى أنفسهم-ا هو الذي تبّني أخريً  -الزوجية اليت تصل إىل طريق مسدود، وحرَّمته الكنيسة

هو احلل لكثري من مشكالت الزجيات يف العامل كله، ولذلك أباحته أكثر الدول، حىت ذوات األغلبية 
412Fاملسيحية منها

401  . 
 

 الخاتمة
 :بُوّد الباحث أن يجعل خاتمة هذا البحث عبارة عن تلخيص ما جاء فيه من المحطات المهمة

أن يكون مبنّيا على أسا  من الدوام واالستقرار، وأن يبقى  إن عقد الزواج يف أصله ينبغي. 1
على هذا األسا  مدى حياة الزوجني، ما دام الزواج تقًقا ألهدافه ومقاصده، من التعاون املتبادل، وإعمار 

ع، أما إذا عكست األمور واألوضا . األرض بالذرية املنشودة، وما دامت األلفة واحملبة واملودة والتفاهم متوفرة
فال حيقق الزواج ما يرام منه من املقاصد واألهداف، وحل تل األلفِة واملودة والتفاهم، كلٌّ من التنافُر 
ذ يف إصالح هذا الوضع كل السبل املمكنة دون جدوى، فإن الطالق  والتباغض والكراهية، وحنو ذلك، واختُّ

 .م الشايفيكون يف هذه احلالة هو اخليار األمثل، واملالذ اآلمن، والبلس
إن الطالق مشروع يف اإلسالم، ولكنه غري مرغوب فيه، وال ينبغي اللجو  إليه إال عند احلاجة . 2

املاسة إليه، وذلك عندما يتوقف حل املشكلة الزوجية عليه، بعد استفرا  الوسع، وبذل اجلهد، حلل هذه 
. ه من الكتابة أو اإلشارة املفهومةويقع الطالق يف اإلسالم باللفظ أو ما يقوم مقام. املشكلة دون جدوى

 -عادة-والطالق بيد الرجل أصالًة؛ ألنه األجدر بضبط النفس، وعدم التسرع يف ارتكاب الطالق؛ لكونه 
هو الذي سيتحمل ما يرتتب على هذا التصرف من التبعات والنفقات، ولكن جيوز للمرأة أن تطلب 

وهناك خطوات لعالج نشوز املرأة قبل . باحلياة الزوجية الطالق، أو التفريق، أو املخالعة إذا هي تتضرر
اللجو  إىل الطالق، من الوعظ، واهلجر يف املضجع، والضرب غري املربح، وبعث احلكمني لإلصالح بني 

وجتب على املطلقة أن تعتد ملدة ثالثة قرو ، أو ثالثة . وللرجل فرصتان لطالق زوجته طالقًا رجعيّا. الزوجني
وبعد . نت ال حتيض، أو وضع احلمل إذا كانت حامًال، ومن مل يدخل با زوجها فال عدة عليهاأشهر إذا كا

انقضا  العدة حتل املطلقة لزوجها بنكاح جديد، إذا كان الطالق رجعّيا، أما إذا كان الطالق بائًنا فال حتل له 
 .إال بعد أن تتزوج  برجل آخر

 الديانة اليهودية، إال أن بابه فيها واسع جّدا، حيث إن الطالق من األمور املشروعة أيًضا يف. 3
جيوز للزوج أن يطلق زوجته ولو ألتفه األسباب، والطالق يف اليهودية ال يقع إال بكتابة وثيقة الطالق، 
ودفِعها إىل املرأة املطلقة، والطالق بيد الرجل، وله وحده احلق بإيقاع الطالق، وليس للمرأة أن تطلب 

وليس هناك يف التعاليم اليهودية، . لتفريق بينها وبني زوجها إال يف حالة معاودة الزوج للزناالطالق أو ا
وحتُرم املطلقة على زوجها لألبد، فال جيوز . خطوات يشرع األخذ با لعالج النشوز قبل اللجو  إىل الطالق

                                                           
400 22، السبت، "...األحوال الشخصية"مايكل فارس، تعرف على أسباب الطالق الجديدة لدى المسيحيين فى مسودة 

": اليوم السابع"م، موقع 2014فمبر، نو
http://www.youm7.com/story/2014/11/22 (08/08/2015)
401 . 3/8اإلصدار الثالث، : المكتبة الشاملة). م2007(.إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين: انظر
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هودية، مدتا اثنتان وتسعون وهناك عدة للمطلقة يف الي. الرجوع إليه البتة، حىت بعد زواجها من رجل آخر
 .وبعد انقضا  العدة حتل املطلقة لرجال آَخرين. يوًما

ترم يف النصرانية، وال جيوز ارتكابه مهما كانت  -حسب نصوص العهد اجلديد-إن الطالق . 4
مرة الظروف، إال يف حالة الزنا فقط، وإذا وقع الطالق ألجل الزنا، فإن الطرف الذي زنا حيرم عليه الزواج 

وإن وقع الطالق بغري علة الزنا، فإن الطالق ال يعترب طالقًا يف نظر الكنيسة، ويف هذه احلالة حيرم . أخرى
بل إن الكنيسة الكاثوليكية حترِّم الطالق بالكلية، وال تسمح بارتكابه . الزواج على كل واحد من املطّلقني
كثرية يف احلياة الزوجية يف المعات وقد نتج عن ذلك مشكالت  . مهما كانت األسباب، حىت الزنا

. النصرانية، لذلك امتنعت كثري من الدول النصرانية اختاذ النصوص اإلجنيلية يف شأن الطالق قانونًا لشعوبم
وقد حاول كثري من القديسني إجياد قرا ة جديدة وتفسري جديد لنصوص اإلجنيل، فخرجوا من ذلك بأسباب 

م خيضعون لالئحة 1938وقد كان األقباط األرثوذكس يف مصر منذ عام . أخرى غري الزنا، تبيح الطالق
األحوال الشخصية اليت تنص على تسعة أسباب للطالق، واستمر األمر كذلك إىل أن توىل البابا شنودة 
الثالث رئاسة الكنيسة فأصدر قرارًا بعدم االعرتاف بالطالق الذي حيصل ألي سبب غري سبب الزنا، وبالتايل 

فأصبح هذا التحول مشكلة صعبة عاىن منها األقباط . صل صاحبه على تصريح من الكنيسة لزواج آخرال حي
. زمن البابا شنودة، ومنذ وفاته، ظهرت هناك مبادرات لوضع الئحة جديدة خلروج األقباط من هذا املأزق

ادلة، اليت تتوافق مع وهذا إن دل على شي  فإمنا يدل على أن نظرية الطالق يف اإلسالم هي النظرية الع
 .الفطرة البشرية، والقادرة على حتقيق مصاحل الزوجني، ورفع الضرر عنهما

فما كان منه من صواب بتوفيق من اهللا وفضله، وأستغفر اهللا من كل . وبذا يأيت البحث إىل متامه
وبارك على نبينا تمد وعلى آله وصلَّى اهللا وسلََّم . واحلمد اهللا أوًال وآخرًا. زلة وهفوة، إنه هو العفو الغفور

 .وصحبه أمجعني
 

 المراجع
 

 .القرآن الكريم
 .الكتاب المقدس

. مجع وترتيب عبد الرمحن بن تمد القاسم .مجموع الفتاوى). هـ1404. (ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
 .مطبعة الساحة العسكرية: القاهرة

علي : حتقيق). 1ط( .ت الفنون والعلومكشاف اصطالحا). م1996. (ابن القاضي، تمد بن علي
 .مكتبة لبنان ناشرون: بريوت. دحدوح

: بغداد). 1ط. (عبد اهللا اجلبوري: حتقيق .غريب الحديث). هـ1397. (ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم
 .مكتبة العاين

دار : وتبري ). 1ط( .المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل). هـ1405. (ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد
 . الفكر

دار : املدينة املنورة). 2ط( .تفسير القرآن العظيم). م1999/هـ1420. (ابن كثري، إمساعيل بن عمر
 . طيبة

 .دار عامل الكتب: الرياض .المبدع شرح المقنع). م2003/هـ1423. (ابن مفلح، إبراهيم بن تمد
 .دار املعرفة: بريوت .الدقائقالبحر الرائق شرح كنز ). ت.د. (ابن جنيم، إبراهيم بن تمد

السيد : حتقيق). 1ط( .اختالف األئمة العلماء). م2002/هـ1423. (ابن هبرية، الوزير حيىي بن تمد
 .دار الكتب العلمية: بريوت. يوسف أمحد

 . دار إحيا  الرتاث اإلسالمي: بريوت .فتح القدير شرح الهداية). ت. د. (ابن اهلمام، كمال الدين تمد
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عادل أمحد عبد : حتقيق .البحر المحيط في التفسير). م2001/هـ1422. (حيان، تمد بن يوسفأبو 
 .دار الكتب العلمية: بريوت). 1ط. (املوجود

: بريوت. تمد تيي الدين عبد احلميد: حتقيق .سنن أبي داود). ت. د. (أبو داود، سليمان بن األشعث
 .دار الفكر

. تعليقات شعيب األرناؤوط .سنن أبي داود). م1999/هـ1430. (أبو داود، سليمان بن األشعث
 .دار الرسالة العاملية: دمشق). 1ط(

 .دار الكتب العلمية: بريوت. زكريا عمريات: حتقيق .المدونة الكبرى). ت. د. (األصبحي، مالك بن أنس
 .ر الثالثاإلصدا: املكتبة الشاملة). م2007( .إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين

 . مؤسسة غرا : الكويت). 1ط( ).األم(ضعيف سنن أبي داود ). هـ1423. (األلباين، تمد ناصر الدين
: حتقيق). 1ط( .الزاهر في معاني كلمات الناس). م1992/هـ1412. (األنباري، تمد بن القاسم

 .مؤسسة الرسالة: بريوت. حامت صاحل الضامن
 .دار الفكر: بريوت .فتح الوهاب شرح منهج الطالب ).ت. د. (األنصاري، زكريا بن تمد

: حتقيق). 3ط( .الجامع الصحيح المختصر). م1987/هـ1407. (البخاري، تمد بن إمساعيل
 .اليمامة، دار ابن كثري -بريوت . مصطفى ديب البغا

مود ت: حتقيق). 1ط( .المطلع على ألفاظ المقنع). م2003/هـ1423. (البعلي، تمد بن أيب الفتح
 .مكتبة السوادي: جدة. األرناؤوط وياسني تمود اخلطيب
علي تمَّد : حتقيق). 1ط( .عيون المسائل). م2009/هـ1430. (البغدادي، عبد الوهاب بن علي

 . دار ابن حزم: بريوت. إبراهيم بورويبة
). 1ط( .شرح منتهى اإلرادات). م1993/هـ1414. (البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين

 .عامل الكتب: بريوت
بيت : الرياض). 1ط( .موسوعة الفقه اإلسالمي). م2009/هـ1430. (التوجيري، تمد بن إبراهيم

 .األفكار الدولية
 .اإلصدار الثالث: املكتبة الشاملة .الفقه على المذاهب األربعة). م2007. (اجلزيري، عبد الرمحن

 . دار إحيا  الرتاث العريب .أحكام القرآن). هـ1405. (اجلصاص، أمحد بن علي
 .دار الكتب العلمية: بريوت). 1ط( .مختصر خليل). م1995/هـ1416. (اجلندي، خليل بن إسحاق

اهليئة املصرية العامة ). 1ط. (أمحد فتحي زغلوم: ترمجة .أصول الشرائع). م2012. (جريمي بتنام
 .للكتاب

دار : الرياض. عبد الرمحن بن علي العسكر: حتقيق .زاد المستقنع). ت. د. (احلجاوي، موسى بن أمحد
 .الوطن

دار الفكر،  .الدر المختار في شرح تنوير األبصار). هـ1386. (احلصكفي، عال  الدين تمد بن علي
 . بريوت

: حتقيق). 1ط( .مواهب الجليل شرح مختصر خليل). م1995/هـ1416. (احلطاب، تمد بن تمد
 .  لعلميةدار الكتب ا: بريوت. زكريا عمريات

 .دار إحيا  الكتب العربية: القاهرة. تمد عليش: حتقيق .الشرح الكبير). ت. د. (الدردير، أمحد بن تمد
: بريوت. حتقيق تمد عليش .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير). ت.د. (الدسوقي، تمد بن أمحد

 . دار الفكر
 .دار الكتب العلمية: بريوت). 1ط( .مفاتيح الغيب). م2000/هـ1421. (الرازي، تمد بن عمر

 .دار الفكر املعاصر: بريوت). 4ط( .الفقه اإلسالمي وأدلته). م2004. (الزحيلي، وهبة بن مصطفى
 . دار الكتب العلمية: بريوت .شرح موطأ اإلمام مالك). هـ1411. (الزرقاين، تمد بن عبد الباقي



276

1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015) 276

 

 .العريب دار الكتاب: بريوت. فقه السنة). ت. د. (سابق، سيد
تمد : حتقيق .المبسوط في شرح الكافي). م2001/هـ1421. (السرخسي، أبوبكر تمد بن أيب سهل

 . دار الكتب العلمية: بريوت. حسن تمد
 . دار الفكر العريب .نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية). م1979. (سرور، تمد شكري

رسالة املاجستري يف كلية  .المرأة بين المسيحية واإلسالم مكانة). هـ1408. (سعدية تمد، أبو رزيزه
 .مكة املكرمة -الدعوة وأصول الدين من جامعة أم القرى 

مكتب : حتقيق .مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج). هـ1415. (الشربيين، تمد بن أمحد اخلطيب
 .دار الفكر: بريوت: البحوث والدراسات

أضواء البيان في إيضاح القرآن ). م1995هـ، 1415. (بن تمد املختارالشنقيطي، تمد األمني 
 . دار الفكر: بريوت .بالقرآن

). 1ط( .المهّذب في فقه اإلمام الشافعي). م1995/هـ1416. (الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي
 .  دار الكتب العلمية: بريوت

). 1ط( .جامع البيان عن تأويل آي القرآن). م2000/هـ1420. (الطربي، أبو جعفر، تمد بن جرير
 .  مؤسسة الرسالة: بريوت

 .دار النفائس). 8ط( .التلمود تاريخه وتعاليمه). م2002/هـ1423. (ظفر اإلسالم خان
 .ط. م.د). 1ط( .المرأة بين اشراقات اإلسالم وافتراءات المنصرين). م2010. (عامري، سامي
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