
 

 1 عثمان غرغدو وقصي الشاوش.... نظرية الطالق في اإلسالم

 

 اليهودية والنصرانيةري ونظمباإلسالم: دراسة مقارنة منظور الطالق في  
 
 

  عثمـان بن إبراهيـم ُغرُغدو

 قُصّي بن محّمد كريـّم الّشاوش
  

الطالق يُعتبر مشكلةً من المشكالت العويصة التي تشترك في معاناتـها جميع المجتمعات، سواء في القديم : الملخص

أو في العصر الحديث. وتتلخص هذه المشكلة في صورتين متقابلتين، تتمثل أُوالهما في االستهتار بأمر الطالق، 

، وتشتيت شمل أفرادها، وضياع حقوق النساء وارتكابه ألسباب تافهة، فتمخض عن ذلك كثرة الطالق، وهدم األسر

ا، وغلق بابه غلقًا تابات ًاواألطفال. بينما تتمثل الثانية في منع الطالق منًعا  ا، أو مع ترك فتحة ضيقة جد ً ، فنتج عن م ً

األذى، ذلك إجبار الزوجين أو أحدهما على البقاء في الحياة الزوجية، مهما لحقهما أو لحق أحدهما فيها من الضرر و

ا تسبب في لجوء البعض إلى محاولة التخلص من العالقة الزوجية بارتكاب أفظع الجرائم التي تصل أحيانًا إلى  مم 

القتل! وهذا البحث الذي بين أيدينا، يسلط الضوء على نظرة اإلسالم إلى الطالق وموقفه منه، مع مقارنة ذلك بموقف 

، والوصف، والتحليل، االستقراءمنهج  مافي بلورة أفكاره انقد انتهج الباحثالديانة اليهودية والنصرانية من الطالق. و

ين إفراط اليهودية وتفريط والمقارنة. وخلُص البحث إلى أن نظرة اإلسالم إلى الطالق وموقفه منه، هو العدل والوسط ب

 في شأن الطالق. المجتمعات، كما أنه هو الحل لتلك المشكالت التي تعاني منها رانيةالنص
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Divorce is seen as one of the complicated problems whose concern is common among all 

societies in the past and modern days. This problem is summarized into two contrasting 

issues. First is that people attach little importance to the issue of divorce, and practice it 

because of trivial reasons. This brings about the abundance of divorce in societies, the 

destruction of families and breaking up their members and the loss of women and children 

wrights. Second issue is the categorical prohibition of divorce, and completely shutting 

its door or leaving a very narrow opportunity for its permission. This compels a couple 

or one of them to continue their marital life despite whatever harm and suffering occur to 

one of the couple or both of them. Consequently, some couples attempt to get rid of their 

marital relation by committing heinous crimes amounting to killing. This study sheds 

light on Islamic perspective on divorce and its position in comparison to Judaic and 

Christian perspectives. The researchers, in his discussion employ inductive, descriptive, 

analytic and comparative methods. The study concludes that the Islamic perspective on 

divorce and its position is justice and intermediate solution between the immoderation of 

Judaism and the renunciation of Christianity. It is also a solution to the problems which 

societies are suffering from in the case of divorce. 
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 المقدمة

ة الحمد هلل رب العالمين، وصالة هللا وسالمه على محمد سيد المرسلين، المبعوث رحم

 للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لـهم بإحسان إلى يوم الدين.

لروحية، افال شك أن الزواج تنظيم اجتماعي ديني، ُشرع لتحقيق السعادة العاطفية  أما بعد:

، وإعمار لدى اإلنسان، وهو السبيل المشروعة للتناسل، والحفاظ على األنسابوالبدنية الجسمانية 

قاء األرض. ولكن قد يوجد زواج ال يحقق هذه المقاصد والمصالح، وإنما يجلب عكس ذلك من الش

الذي  والبؤس والقلق والضجر. لذلك ُشرع الطالق كتنظيم اجتماعي ديني كذلك؛ لحل عقدة الزواج

لبحث الذي بين شل، فال يحقق غايته من األلفة، والمودة، والرحمة، والسعادة. وهذا اباءت حياتُه بالف

 منظوري يالدين اإلسالمي، دراسةً مقارنة مع الطالق ف منظور أيدينا يهدف إلى ِدراسة الطالق في

ما قد يجلبه والديانة اليهودية، والنصرانية، مع بيان ما يتضمنه مبدأ الطالق من المقاصد والِحكم، 

المجتمع. مع ومنُعه وسدُّ بابه مطلقًا من المفاسد واألضرار، والعواقب الوخيمة على الفرد واألسرة 

بُوء جميع تبعدما  ائية،ظروف استثنالتأكيد على كون الطالق عالًجا ال ينبغي اللجوء إليه إال  في 

عة والتوفيق بين الزوجين بالفشل. هذا وقد تم عرض فقرات البحث تحت أرب ،محاوالت اإلصالح

ظور منمحاور، المحور األول: في تعريف الطالق وبيان حكمته، والمحور الثاني: في الطالق في 

 منظور يفابع: في الطالق اليهودية، والمحور الر منظور اإلسالم، والمحور الثالث: في الطالق في

 النصرانية. ثم الخاتمة.

 

 المحور األول: تعريف الطالق وبيان حكمته

 

: تعريف الطالق  أوًلا

لية، الطالق في اللغة: اسمممم مصمممدر بمعنى التطليق، كالسمممالم، بمعنى التسمممليم، وهو رفع القيد، والتخ

 .  1سبيلها وأرسلت من القيد أو العقالقت الناقة إذا تُركت وُخل يت والترك واإلرسال. يقال: طل

. واعترض على هذا 2أما الطالق في اصممممممطالح الفقهاء: فهو يرفع قيد النكاح بلفوص مخصممممممو ي

التعريف بأنه ال يصممممدق إال على الطالق البائن، دون الطالق الرجعي؛ ألنه ال يرفع قيد النكاح كلي ًا، 

. أو 3يرفع قيد النكاح أو بعضمممه بلفو مخصمممو يوإنما يعمل النقص فيه. لذلك عرفه بعضمممهم بأنه: 

فه بعضهم بما 4يإزالة النكاح أو نقصان حل ه بلفو مخصو ي .  وذلك ليدخل الطالق الرجعي. وعر 

. فرفع قيد النكاح في 5هو أوضح من هذا فقال: يرفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفو مخصو ي

آل، هو الطالق الرجعي. واللفو المخصممممممو ، هو الحممال، هو الطالق البممائن، ورفع قيممده في الممم

 . 6المشتمل على الطالق بلفو صريح، أو بالكناية، مثل البائن، والحرام

فهذا التعريف األخير، هو من أحسن التعريفات للطالق شرًعا، إال أنه ينقصه عدم ذكره ما يقوم مقام 

لفو لطالق قد يقع صمممحيًحا بما يقوم مقام الاللفو من الكتابة أو اإلشمممارة المفهمة. فقد ذكر الفقهاء أن ا
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. ولتكملة هذا النقص جاء تعريف الطالق في يالموسمممممموعة الفقهية 7مةمن الكتابة أو اإلشممممممارة المفه

 . 8الكويتيةي بأنه يرفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفو مخصو  أو ما يقوم مقامهي

االصممطالح: أنه اعتُبرت المرأة المتزوجة موث قة عند والعالقة بين المعنى اللغوي للطالق ومعناه في 

يد  ها من الق يت سممممممبيل ها، وخل ثاق قت من و ها أطل كأن كاح ف فإذا حلت عقدة الن كاح،  قد الن زوجها بع

 . 9والعقال

 

 ثانياا: حكمة الطالق

الديمومة واألبدية؛ حيث إن ذلك هو الكفيل بتحقيق  مبدأإن الزواج في أصمممممل تأسممممميسمممممه، يقوم على 

قاصممد األسمماسممية، واألهداف المنشممودة من الزواج، من إقامة الحياة المسممتقرة للزوجين، والتعاون الم

على البر والتقوى، والعمل على إعفاء كل منهما صمماحبه، وتحقيق التناسممل وإعمار األرض بالذرية 

بين الصممممالحة. وال بد لتحقيق هذه المقاصممممد واألهداف من وجود عناصممممر المودة والمحبة والتفاهم 

الزوجين، فإذا حصممل ما يقطع هذه العناصممر، ويحل محلها من عناصممر البغض والكراهية، والتنافر 

والتضممجر، والسممآمة والتبرم بين الزوجين، واسممتعصممت هذه األمور على العالج واإلصممالح بشممتى 

ع الطرق، فإن الطالق يكون هو الحل لهذه المشممممممكلة، والعالج لهذا المرض. وإبقاء عقدة النكاح م

إضممممرار بالزوجين أو بأحدهما. ويال ضممممرر وال ضممممراري ويالضممممرر  ،وجود هذا التوتر والفسمممماد

 . 10يزالي. وإزالته هنا يكون بالطالق

وقد أثبت الواقع والتجربة، أنه ال بد أن يكون إلى الفرقة سممممممبيل؛ حيث الطباع متنافرة، فإن لم يوجد 

 يانة والقتل. فكان الطالق بالمعروف أخفَّ سبل أخرى خطيرة، كالخ اسبيل مشروع للفرقة ظهرت له

 . 11األساليب والوسائل للتفريق بين المتنافرين

 

الزرقاني: يوفي مشروعية النكاح مصالح للعباد، دينية ودنيوية، وفي الطالق إكمال لها، محمد يقول 

ة لعدم إذ قد ال يوافقه النكاح، فيطلب الخال  منه عند تباين األخالق، وعروض البغضمممممماء الموجب

 .12إقامة حدود هللاي

عن القديس يوحنا الذهبي الفم قوله: يإن الشمممريعة لم تمنع الرجل الذي  ،ونقل القمص تادرس يعقوب

ج أخرى... والسمممبب في هذا أن الشمممريعة خشممميت من أن يلتزم  يبغض زوجته من أن يطردها ويتزوَّ

 . 13كروهة أقل شًرا من قتلهايالرجل ببقاء الزوجة التي يبغضها فيقتلها... فطْرد الزوجة الم

ح بعض الفالسممممفة بوجوب فتح المجال للطالق عند الحاجة، مثل الفيلسمممموف اإلنجليزي  بل قد صممممر 

ألكلممت  -على ممما بينهممما من جفمماء-يجيرمي بنتممامي؛ حيممث قممال: يلو ألزم القممانون الزوجين بممالبقمماء 

بأية وسممممميلة ممكنة، وقد يهمل  الضمممممغينة قلوبهما، وكاد كلم منهما لوخر، وسمممممعى إلى الخال  منه

أحدهم صمممماحبه، ويلتمس متعة الحياة عند غيره. ولو أن أحد الزوجين اشممممترط على اعخر عند عقد 

لكان ذلك أمًرا منكًرا  -ولو حل  بينهما الكراهية والخصمممممممام محل الحب والوئام-الزواج أال يفارقه 

م فض الشممركات ويمنع رفع والية مخالفًا للفطرة، ومجافيًا للحكمة... ولو وضممع المشممرع قا نونًا يُحرِّ
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األوصممياء، وعزل الشممركاء، ومفارقة الرفقاء، لصمماح الناس: هذا ظلم مبين. وإذا كان وقوع النفرة، 

واسمممممتحكام الشمممممقاق والعداء ليس بعيد الوقوع فأي األمرين خيرو أربط الزوجين بحبلص متين، لتأكل 

و أم حل ما بينهما من رباط، وتمكين كلم منهما من بناء بيت الضغينة قلوبهما، ويكيد كلم منهما لوخر

جديد، على دعائم قويمة، أو ليس استبدال زوج بآخر خير من ضم خليلة إلى امرأة مهملة، أو عشيق 

. ولذلك رجع كثير من الدول إلى االعتراف بالطالق بعد أن كانت ترفضمممممممه 14إلى زوج بغيضوي

 . 15رفًضا بات ًا

 

 اإلسالم منظور الطالق فيالمحور الثاني: 

 

 مشروعية الطالق:

 الطالق مشروع في اإلسالم بالكتاب والسنة واإلجماع.  

انَ ﴿فعدة آيات، منها قول هللا تعالى:  أما الكتاب ِريِح بِإِْحسََََ اِك بَِمْعُروَف أَْو تَسَََْ تَاِن فَإِْمسََََ  ﴾الطَّالَُق َمرَّ

(. قال ابن كثير: يهذه اعية الكريمة رافعة لما كان عليه األمر في ابتداء اإلسمممممالم، من 229)البقرة: 

أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة، ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر 

الثنتين، وأبانها على الزوجات، قصممممممرهم هللا عز وجل إلى ثالث طلقات، وأباح الرجعة في المرة و

 . 16بالكلية في الثالثةي

فأحاديث عدة كذلك، منها: حديث عمر بن الخطاب رضممي هللا عنه، يأن النبي صمملى هللا  وأما السََنة

. وحديث ابن عمر رضممممي هللا عنهما، أنه طلَّق امرأته وهي 17عليه وسمممملم طلق حفصممممة ثم راجعهاي

ثم  ،ثم ليمسمممكها حتى تطهر ،يمره فليرجعهاحائض، فقال رسمممول هللا صممملى هللا عليه وسممملم لعمر: 

ي  . 18تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعُد، وإن شاء طلق قبل أن يَمس 

 . 19فقد حكى اإلجماع على مشروعية الطالق غير واحد من أهل العلم وأما اإلجماع

 

 الحكم التكليفي للطالق:

األحكام التكليفية الخمسمممممممة )الوجوب، واإلباحة، واالسممممممتحباب،  يذكر الفقهاء أن الطالق تتجاذبه

ناوي: يوالطالق تجري  هة، والحرمة(. يقول الم يه األحكام الخمسمممممممة: يكون واجًباوالكرا وهو ، ف

يقيم حدود هللا تعالى في الزوجية، ومن وجد  أال  كمين، والمولي. ومندوًبا، وهو من خاف طالق الحَ 

ريبةً. وحراًما، وهو البدعي، وطالق من لم يفها حقها من القسممممممم. ومكروهًا فيما عدا ذلك... ومباًحا 

 . 20عند تعارض مقتضى الفراق وضدهي

ا، ويذكر العلماء أن من الحاالت التي يكون فيها الطالق مباًحا: حالة سوء خلق المرأة، وسوء عشرته

وإعمار األرض بالذرية،  ،وكذلك إذا ال يحصممل منها المقصممود األسمماسممي من النكاح، وهو التناسممل

ففي مثل هذه الحالة، ال يجب طالقها، وإنما يباح فقط، إذا رأى الزوج أن ذلك أحسممممممن له هو، أو 

                                                 
 .162 -161،  1(. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج1ترجمة: أحمد فتحي. )ط أصول الشرائع.م(. 2012جيرمي بتنام. ) 14
 .313 اًلعجاز التشريعي في الطالق، انظر: غنايم،  15
    .610،  1(. المدينة المنورة: دار طيبة، ج2)ط تفسير القرآن العظيم.م(. 1999هـ/1420ابن كثير، إسماعيل بن عمر. ) 16
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 .3725: ، رقم179،  4ئض بغير رضاها، ج. بيروت: دار إحياء التراث العربي، كتاب الطالق، باب تحريم طالق الحاالجامع الصحيح
، 3كر، جتحقيق: مكتب البحوث والدراسات: بيروت: دار الف مغني المحتاج.هـ(. 1415انظر: الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. ) 19

ن، صالح وزا؛ الف230،  7الرياض: دار عالم الكتب، ج المبدع شرح المقنع.م(. 2003هـ/1423؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد. )379 
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العقيم،  . وكذلك إذا كان الزوج هو21ج عليها يكون أحسمممممنأحسمممممن له ولها. وإال فإن إبقاءها، والتزو  

ولها مدة لم  ،سممممئل الشمممميا محمد صممممالح العثيمين: يامرأة متزوجةفقد  فإن للمرأة طلب الطالق منه.

تنجب، ثم تبين بعد الفحص أن العيب في زوجها، وأن اإلنجاب مسممممممتحيل بينهما، فهل يحق لها أن 

زوجها، إذا تبي ن قائاًل: ييحق للمرأة هذه أن تطلب الطالق من  -رحمه هللا-تطلب الطالقوي فأجاب 

أن العقم منه وحده، فإن طلقها فذاك، وإن لم يطلقها، فإن القاضي يفسا نكاحها، وذلك ألن المرأة لها 

فسمممممما النكاح. حق في األوالد... فإذا كان الرجل الذي تزوجها عقيًما فلها الحق أن تطلب الطالق، ويُ 

 . 22هذا هو القول الراجح عند أهل العلمي

 

 سالم اللجوء إلى الطالق؟:متى يشرع في اإل

اإلسمالم في تعاليمه يحث على عدم اللجوء إلى الطالق، إال في حالة الضمرورة القصموى؛ لما يترتب 

رة، وتشممتيت األسممرة، وغير ذلك من المفاسممد. ولذلك يفرح به الشمميطان  على الطالق من تقطيع الِعشممْ

 صملى هللا عليه وسملم: يإن إبليس يضع فرًحا شمديًدا، فعن جابر رضمي هللا عنه، قال: قال رسمول هللا

عرشممه على الماء، ثم يبعث سممراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 

وكذا، فيقول: ما صمممنعت شممميئًا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، 

 . 23يقال: فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت! فيلتزمه

يقول ابن هبيرة: يأجمعوا على أن الطالق في حال اسمممممتقامة الزوجين مكروه، إال أبا حنيفة قال: هو 

 . وقال ابن الهمام: يوأما سببه فالحاجة إلى الخال ، عند تباين األخالق،24حرام مع استقامة الحالي

 . 25انه وتعالىيمنه سبح ، وشرعه رحمةإقامة حدود هللا تعالى عدمَ  وعروض البغضاء الموجبةِ 

كما قال تعالى في  ،وقال ابن تيمية: يإن هللا يبغض الطالق؛ وإنما يأمر به الشممممممياطين والسممممممحرة

قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه﴾السحر:  [. ولوال أن الحاجة داعية 102]البقرة:  ﴿فَيَتََعلَُّموَن ِمْنُهَما َما يُفَرِّ

ولكن هللا تعالى أباحه  ،مه، كما دلت عليه اعثار واألصممممممولإلى الطالق، لكان الدليل يقتضممممممي تحري

مه في مواضع باتفاق العلماء...ي  . 26رحمة منه بعباده؛ لحاجتهم إليه أحيانًا. وحرَّ

دم التمكن . أما إذا دعت الحاجة إليه؛ لعأن الطالق غير مرغوب فيه ،إذن، فاألصل في نظر اإلسالم

ى على عباده، من العيش بسممممممعادة بين الزوجين، فحينئذ يكون مباًحا، وهو بذلك يُعد  من نعم هللا تعال

 اة. ألنه لو بقي الزوجان في حياة شقاء وعناء، لتنكدت عليهما الدنيا، وتكدرت عليهما الحي

ل تشمممل بال تقتصممر على الرجال فقط،  -ند الحاجة إليهع-وبالتأم ل يدرك المرء أن مصممالح الطالق 

صمممممها النسممممماء كذلك؛ إذ قد تكون المرأة هي التي تتضمممممرر بالحياة الزوجية، فيكون الطالق هو خال

ين يتعذبون الذ على لشممق ذلك -مهما كانت الظروف- ح رابطة أبديةونجاتَها، فلو جعل هللا عقدة النكا

 !وال مفرم الزوجية، حيث ال منا  بعالقته

  

 سبب جعل الطالق بيد الرجل دون المرأة:

سبب جعل الطالق في اإلسالم بيد الرجل، فألنه  هو األحر  على بقاء الحياة الزوجية؛  -غالبًا-أما 

لكونه هو الذي ينفق في سمممبيل نشمممأتِها من ماله، وسممميحتاج إلى أن ينفق مثله، أو أكثر منه، إذا طلق 

إلى ما يجب عليه من إعطاء المطلقة مؤخر المهر، ومتعة الطالق،  وأراد عقد زواج آخر. إضممممممافةً 

واإلنفاق على المطلقة في مدة العدة. وألنه يبمقتضمممى عقله ومزاجه، يكون أصمممبر على ما يُكره من 

المرأة، فال يسارع إلى الطالق لكل غضبة يغضبها، أو سيئة منها يشق عليه احتمالها. والمرأة أسرع 

                                                 
الفقه ، ؛ الزحيلي317،  8(. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج1)ط اإلنصاف.هـ(. 1419انظر: المرداوي، علي بن سليمان. ) 21

 .340،  9ج اإلسالمي،
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 .   7284، رقم: 138،  8كتاب التوبة، باب تحريش الشيطان، ج الجامع الصحيح،القشيري،  23
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 2017 (25) 8، عربية للعلوم والتكنولوجياال مريكيةاأل كاديميةاأل مجلة -أماراباك 6

حتمااًل، وليس عليها من تبعات الطالق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة منه غضمممبًا، وأقل ا

 . 27إلى حل عقدة الزوجية ألدنى األسباب، أو لما ال يَعد  سببًا صحيًحاي

 

 حق المرأة في طلب التطليق أو التفريق:

ح الفقهاء بذلك، ومن ذلك م ا قاله خليل للمرأة حق  في طلب التطليق من زوجها للضممممرر، كما صممممر 

. وقال الدردير في شرحه لهذا المقطع: ي)ولها( أي للزوجة 28الجندي: يولها التطليق بالضرر البيِّني

)التطليق( على الزوج )بالضممرر( وهو ما ال يجوز شممرًعا، كهجرها بال موجب شممرعي، وضممربها 

ون، كما يقع كثيًرا من كذلك، وسممممبِّها، وسممممب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملع

 . 29رعاع الناسي

كما أن اإلسمممالم قد أعطى للمرأة حق الفراق بالخلع، وذلك إذا لم يثبت أي ضمممرر من الزوج، ولكنها 

ال تحب البقاء معه، وهو أن تُرد  له ما أخذته منه بسمممممبب الزواج، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس 

النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت: يا رسول هللا، ثابت  رضي هللا عنهما، أن امرأة ثابت بن قيس أتت

، فقال رسمممول هللا صممملى 30بن قيس، ما أعتب عليه في خلق وال دين، ولكني أكره الكفر في اإلسمممالم

يَن عليه حديقتهوي قالت: نعم، قال رسمممممول هللا صممممملى هللا عليه وسممممملم: ياقبل  هللا عليه وسممممملم: يأتَُردِّ

 .31الحديقة وطلِّقها تطليقةي

ويذكر الفقهاء أن الزوج في مثل هذه الحالة يسممممممتحب له أن يطلق زوجته دون أن يخالعها؛ لدفع  

، 33ييُسممتحب للضممرري :. يقول الحجاوي32الضممرر الذي يصمميبها ببقاء النكاح بينهما لبغض أو غيره

اغبًا أي يستحب الطالق لضرر المرأة. يفإذا رأى أنها متضررة، فإنه يستحب أن يطلقها، ولو كان ر

حبسمممممه كذلك، أو عدم اإلنفاق عليها، أو سممممموء و الضمممممرر: غيبة الزوج لمدة طويلة، أ. ومن 34فيهاي

 . 35عشرتها، فلها في مثل هذه الحاالت طلب التفريق

 

 الخطوات التي تشرع تخطيها قبل اللجوء إلى الطالق:

ب هللا عليها طاعته بأن تبدأ تخالف أوامره فيما أوج- من الزوجة شمممممميء مما يكرهه زوجها إذا ظهر

فيه، مثل امتناعها عن فراشمممه بدون عذر شمممرعي، أو خروجها من بيته بدون إذنه في حالة يُظن أنه 

 أن يلجأبعض الخطوات قبل  أخذفإنه يشممممرع له في اإلسممممالم  -يأذن لها بالخروج فيها، ونحو ذلكال 

ا من طاعته. وأن يهجرها في إلى الطالق، وهي: أن يعظها، فيذكرها باهلل تعالى، وما أوجبه عليه

غير مبرح، إذا ظن أن ذلك  اقت حاجتها إليه. وأن يضممربها ضممربً الفراش، بأن يوليها ظهرها، في و

ا كًما من أهله وحكمً فيبعث القاضمي حَ  ،سميفيد في هذا المقام، وإال فال. وأن تُرفع القضمية إلى القضماء

وَزُهنَّ فَِعظُوهُنَّ ﴿. يقول هللا تعالى: 36من أهلها. لعل هللا يوفقهما لإلصممالح بينهما َوالالتِي تََخافُوَن نُشََُ

َ َكاَن  بِيالا إِنَّ  َّ ِربُوُهنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فاََل تَْبُغوا َعلَْيِهنَّ سََََ اِجِع َواَََِْ ا. َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمضََََ َعلِيّاا َكبِيرا

قَاَق بَْينِِهَما فَاْبَعثُ  ُ بَْينَُهَما َوإِْن ِخْفتُْم شَََِ ا يَُوفِِّق  َّ الَحا ا ِمْن أَْهلَِها إِْن يُِريَدا إِصَََْ ا ِمْن أَْهلِِه َوَحَكما وا َحَكما

ا ا َخبِيرا َ َكاَن َعلِيما  (.  35 - 34)النساء:  .﴾إِنَّ  َّ
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 :انقضائها بعدلألزواج المرأة  لُّ حِ وجوب العدة و

نه  فإ ها،  لدخول ب عد ا مدة ثالثة قروء، وهي الحيض أو إذا تم طالق المرأة ب تد  ل ها أن تع يجب علي

ِهنَّ ثاَلَثَةَ قُُرَوءَ ﴿؛ لقول هللا تعالى: 37-على اختالف الفقهاء-األطهار  ََََََِ َن بِأَنفُس  ﴾َواْلُمطَلَّقَاُت يَتََربَّصََََََْ

(. وإن كانت ال تحيض لصممغر أو كبر، فعدتُها ثالثة أشممهر، وإن كانت حاماًل، فإلى أن 228)البقرة: 

ُهَر ﴿ضممع حملها؛ لقوله تعالى: ت ائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثاَلَثَةُ أَشََْ َن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نِسَََ َوالالَّئِي يَئِسََْ

ْعَن َحْملَُهنَّ  َن َوأُوًلَُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يَضَََ (. وليسممت العدة على من 4)الطالق:  ﴾َوالالَّئِي لَْم يَِحضََْ

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن ﴿طلقت قبل الدخول بـمممها؛ لقول هللا تعالى: 

ونََها َة تَْعتَدُّ وُهنَّ فََما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ . وبعد انقضممممماء العدة، تحل 38(49)األحزاب:  ﴾قَْبِل أَْن تََمسَََََُّ

المطلقة طالقًا رجعي ًا لزوجها األول بعقد جديد، ولغيره من الرجال، أما في الطالق البائن فال يجوز 

 . 39رجوعها إلى زوجها األول، إال بعد زواجها من رجل آخر

 

 وجوب العدة: فيالحكمة 

ين:  ترجع الحكمة في وجوب العدة إلى أمرين مهم 

. وهذا هو السبب األساسي 40اء رحم المطلقة، وذلك حتى ال تختلط األنساباستبر األول:

ف العدة بأنها: يمدة 41لفرض العدة. يقول السرخسي: يأصل العدة مشروع لبراءة الرحمي . ولذلك تُعر 

 . 42أو للتعبدي ،تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل

يندم ويتراجع عما أقدم عليه من الطالق. وفي ذلك إعطاء الزوج مهلة للتفكر، فلعله  الثاني:

َ يُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمًرا﴿يقول هللا تعالى:  (. يقول الطبري: ييقول جل  ثناؤه: 1)الطالق:  ﴾اَل تَْدِري لََعلَّ هللاَّ

 . 43ال تدري ما الذي يحدثو لعل هللا يحدث بعد طالقكم إياهن  رجعةي

محور اإلسالم. واعن ننتقل إلى ال في منظورالطالق موضوع فهذه هي المحطات المهمة في 

 اليهودية. وباهلل التوفيق. منظور الثالث، للحديث عن الطالق في

 

 اليهوديةمنظور المحور الثالث: الطالق في 

 

 كم الطالق وأسبابه في اليهودية:حُ 

؛ حيث جاء من األسبابدنى سبب مبرر من المبررات، أو أل الطالق في اليهودية يجوز ارتكابه ألي

َج بِ يسمممممفر الثتنيةيفي  فِي َعْينَْيهِ ألَنَّهُ َوَجَد فِيهَا َعْيَب تَِجْد نِْعَمةً هَا، فَإِْن لَْم : يإَِذا أََخَذ َرُجلم اْمَرأَةً َوتََزوَّ

، َوَكتََب لَـممممممممممممهَا ِكتَاَب طاَلَق َوَدفََعهُ إِلَى يَِدهَا َوأَْطلَقَهَا ِمْن بَْيتِِه. وَ  ْيءص َمتَى َخَرَجْت ِمْن بَْيتِهِ َذهَبَْت شممممممَ

 . 44َوَصاَرْت لَِرُجل آَخَري
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فهذا النص من العهد القديم يدل على أن الطالق جائز في اليهودية. كما أنه يشممممممتمل على ذكر بعض 

فِيهَا َعْيَب  األسممممممباب التي تجيز الطالق؛ حيث جاء في النص: يفَإِْن لَْم تَِجْد نِْعَمةً فِي َعْينَْيهِ ألَنَّهُ َوَجدَ 

...ي. وشممرح هذا النص موجود في يالتلمود ْيءص ؛ حيث جاء فيه: يتقول مدرسممة شممماي: ال يطلق يشممَ

الرجل زوجته إال إذا وجد بها عيبًا؛ حيث ورد: يألنه وجد فيها عيب شممميءي. وتقول مدرسمممة هليل: 

شمممممميءي. يقول  للزوج أن يطلق زوجته، حتى ولو أحرقت طبخته؛ حيث ورد: يألنه وجد فيها عيب

رابي عقيبا: للزوج أن يطلق زوجته حتى إن كان السممممممبب أنه وجد أخرى أجمل منها؛ حيث ورد: 

 . 45يفَإِْن لَْم تَِجْد نِْعَمةً فِي َعْينَْيِهي

آخر يبيح الطالق، وهو ما إذا أصيبت المرأة بالصمم بعد  سببص  مكان آخر من التلمود ذكرُ  وجاء في

 . 46فإن أراد فليطلق، أو فليمسكي ،المدركة، ثم أصيبت بالصمم المدركُ زواجها. ونصه: يإذا تزوج 

ا: إذا خالفت الزوجة الشمممرع اليهودي، أو آدابه. وتُعد مخالفةً ومن أسمممباب الطالق في اليهود ية أيضمممً

للشمممرع إذا ارتدت عن دينها، أو أطعمت زوجها شممميئًا محرًما بغير علمه، أو تكتَّمت طمثها في وقت 

ها  فة لوديجب علي عد مخال به زوجها. وتُ تذال في الطريق ااالخبار  ها لالب ب إذا عرضمممممممت نفسمممممم

واألسممممواق، أو أتت ما يسمممميء سمممممعتها، ويدعو إلى الريبة فيها، أو تعدَّت على زوجها أو على أحد 

أبويه بالسمممممب والشمممممتم. وكذلك يجب طالقها إذا هي زنت، ويكفي في ذلك أن يعلم الزوج ِمن ثقةص أن 

 . 47ي، أو أن يعتقد هو ِزناهازوجته تزن

وكذلك يجب على الرجل في الديانة اليهودية أن يطلق امرأته إذا مضممت على زواجهما عشممر سممنين 

بدون إنجاب، هذا إذا كانت بكًرا، أما الثيب فيطلقها إذا مضمممممممت على زواجها خمس سممممممنوات ولم 

 . 48تنجب

ا؛ حيث يجوز للرجفتبي ن من هذا كله، أن الطالق في الديانة اليهودية، باب ل ارتكابه ولو ه واسممممممع جد ً

 ألدنى سبب أو أتفه ِعلة!

 

 كتاب الطالق:/الطالق وثيقة

ال يقع الطالق في اليهودية إال إذا كتب الزوج وثيقة الطالق، وسممممل مها إلى المطلقة. وله أن يُوكل من 

. كما نقل القمص 49قييسمممممملِّمها الوثيقة. ويقال لها عند تسممممممليمها: ياسممممممتلمي وثيقة طالقك فأنت طال

تادرس يعقوب عن القديس يوحنا الذهبي الفم أنه قال: يإن الشممممممريعة لم تمنع الرجل الذي يبغض 

ج أخرى، لكنَّه يلتزم أن يعطيها كتاب طالقي ،من أن يطردها ،زوجته  . 50ويتزوَّ

في التلمود جملة من النصممو  التي تحتوي على الكيفية التي يجب أن يتم بـممممممممها إعطاء  توقد جاء

الوثيقة للمطلقة حتى يكون الطالق صمممحيًحا. من ذلك: يمن يلقي وثيقة الطالق لزوجته، وهي بداخل 

قة الطالق بيتها، أو بداخل فنائها فإنها تَُعد مطلقة، وإذا ألقاها في بيته أو في فنائه، وحتى إن كانت وثي

معها في الفراش، فإنها ال تعد مطلقة. وإن ألقاها في صمممدرها، أو في سممملتها، فإنها تعد مطلقة... وإذا 

وضممممعها في يدها وهي نائمة أو يقظة، فقرأتها فإذا بها وثيقة طالقها، فإنها ال تعد وثيقة طالق، حتى 

 . 51يقول لها: ها هي وثيقة طالقكي
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 9 عثمان غرغدو وقصي الشاوش.... نظرية الطالق في اإلسالم

 

 الطالق بيد الرجل وحده:

عه، وليس للمرأة حق في  له وحده الحق في منح الطالق أو من يد الرجل، و ية ب والطالق في اليهود

. وال يمكن للمرأة أن تحصممممممل 53. وقيل يحق لها طلب الطالق إذا اعتاد زوجها الزنا52طلب الطالق

على وثيقة الطالق بدون رضممما زوجها، وال يجوز لها أن تقيم عالقة زوجية أخرى دون أن تحصمممل 

ناتجون من هذا عل ناؤها ال ى وثيقة الطالق من زوجها األول، فإن فعلت فزواجها باطل، ويكون أب

 . 54الزواج أوالًدا غير شرعيين

 

 عالج نشوز الزوجة:

لى الطالق، وء إأما ما يتعلق بعالج النشوز، فليس في اليهودية ما يُذكر كعالج لنشوز المرأة قبل اللج

 ب! في اليهودية أن يطلق زوجته متى شاء، ولو ألتفه األسباح للرجل اإنه يب  -كما سبق–بل 

 

 عدة المطلقة وزواجها:

هناك عدة تضمممرب على المرأة في اليهودية إذا انقطع زواجها من زوجها، سمممواء بسمممبب الطالق أو 

اثنان وتسممعون يوًما. فال يجوز عقد الزواج عليها قبل مضممي تلك المدة، صممبية كانت  :الوفاة، ومدتها

أو مسمممنة، دخل بها زوجها أو لم يدخل بها. أما الحامل والمرضمممع فال يجوز العقد عليها قبل وضمممع 

 .55الحمل، أو قبل بلوغ الوليد أربعة وعشرين شهراً 

ي العدة، أو بعد انقضمماء العدة، حتى لو تزوجت وليس للزوج في اليهودية أن يراجع مطلقته، سممواء ف

فال يجوز الرجوع إلى زوجها األول البتة؛ لما جاء في سممممفر  ،من رجل آخر ثم طلقها، أو مات عنها

ُجُل األَِخيُر َوَكتََب لَ  هَا الرَّ اَرْت لَِرُجل آَخَر، فَإِْن أَْبَغضممممَ هَا التثنية: يَوَمتَى َخَرَجْت ِمْن بَْيتِِه َذهَبَْت َوصممممَ

ُجُل األَِخيُر الَِّذي اتََّخَذَها ِتِه، أَْو إَِذا َماَت الرَّ َها ِمْن بَْي َلهُ َزْوَجةً، الَ  ِكَتاَب طاَلَق َوَدفََعهُ إِلَى َيِدَها َوأَْطلَقَ

يَر لَهُ زَ  ُل الَِّذي طَلَّقَهَا أَْن يَُعوَد يَأُْخُذهَا لِتَصمممممِ تْ ْوَجةً بَْعَد أَنْ يَْقِدُر َزْوُجهَا األَوَّ سمممممَ ألَنَّ ذلَِك ِرْجسم  ؛ تَنَجَّ

ي بِّ  . 56لََدى الرَّ

ح هذه النصمممو  من العهد القديم، بحرمة رجوع المرأة إلى زوجها بعد أن يطلقها، وأن  هكذا تصمممر 

ذلك يعتبر عند الرب رجًسا. وقد نقل القمص تادرس يعقوب عن القديس يوحنا الذهبي الفم قوله: يإن 

ج أخرى... وال يجوز له أن يردَّها  الشريعة لم تمنع الرجل الذي يبغض زوجته من أن يطردها ويتزوَّ

ثاني، أو طلَّقها...ي. وذلك ألن الرجل بعد طالقه لزوجه، يعتبر  ة أخرى، حتى إن مات رجلها ال مرَّ

يكأنَّه مات، لهذا ال يجوز لها االلتصممممماق به بعد اتِّحادها برجل آخر، فتكون كمن التصمممممقت بجثمان 

 . 57حسب ذلك دنًسايميِّتص، وي

 

 أوجه اًلتفاق بين الطالق في اإلسالم والطالق في اليهودية
 الطالق مشروع 1

 الطالق بيد الرجل 2

 وجوب العدة 3

 بعد مضي العدة تحل المطلقة ألزواج آَخِرين 4
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 أو جه اًلختالف بين الطالق في اإلسالم والطالق في اليهودية
 في اليهودية في اإلسالم م

ا، فيحرم ارتكابه أو يُكره، إ 1 ال باب الطالق ضيق جد ً

 إذا دعت إليه الحاجة الملحة

ا، ويلجأ إليه حتى ألسباب  باب الطالق واسع جد ً

 تافهة

 ليس للمرأة طلب الطالق أو فسا النكاح للمرأة أن تطلب الطالق أو فسا النكاح دفًعا للضرر 2

ل هناك خطوات تشرع تخطيها لعالج النشوز قب 3

 اللجوء إلى الطالق

ليس هناك خطوات لعالج النشوز قبل اللجوء إلى 

 الطالق

أو  يقع الطالق باللفو، أو بما يقوم مقامه من الكتابة 4

 اإلشارة المفهومة

إلى  بكتابة وثيقة الطالق وتسليمهاإال يقع الطالق ال 

  المطلقة

  طالق رجعي ليس هناك يقع الطالق مرتين رجعي ًا، قبل أن يقع بائنًا 5

 اثنتان وتسعون يوًمامدة العدة  مدة العدة ثالثة قروء/أشهر، أو وضع الحمل 6

جديد إذا  عقدبعد مضي العدة تحل المرأة لزوجها ب 7

ه، إال لكان الطالق رجعي ًا، أما إذا كان بائنًا فال تحل 

 بعد زواجها من رجل آَخر

 البتة،بعد مضي العدة ال تحل المرأة لزوجها األول 

 حتى بعد زواجها من رجل آخر
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 في النصرانية: حكم الطالق

هي حالة الزنا. وتنص نصممممممو  من العهد الجديد على عدم جواز الطالق إال في حالة واحدة فقط، 

. ففي إنجيل يمتىي أن 58وكذلك ال يجوز لرجل آخر أن يتزوج المطلقة، فإن فعل فهو بمنزلة الزنا

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َمْن طَلََّق  المسممممميح قال لتالميذه: يَوقِيَل: َمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ فَْليُْعِطهَا ِكتَاَب طاَلَق. َوأَمَّ

ُج ُمطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَْزنِيي نَى يَْجَعلُهَا تَْزنِي، َوَمْن يَتََزوَّ . وجاء في مكان آخر من إنجيل 59اْمَرأَتَهُ إالَّ لِِعلَِّة الزِّ

وُع هَذا اْلَكالَ  ا أَْكَمَل يَسممممممُ ا: يَولَمَّ َم اْنتََقَل ِمَن اْلَجلِيِل، َوَجاَء إِلَى تُُخوِم اْليَهُوِديَِّة ِمْن َعْبِر يمتىي أيضممممممً

بُوهُ َقائِلِينَ  يُّوَن لِيَُجرِّ يسممممممِ ْيِه اْلفَرِّ َفاهُْم هَُناَك. َوَجاَء إِلَ . َوتَبَِعْتهُ ُجُموعم َكثِيَرةم فَشممممممَ َهْل يَِحلُّ »َلهُ:  األُْرُدنِّ

ُجِل أَْن يُطَلَِّق امْ  َببصولِلرَّ أََما قََرْأتُْم أَنَّ الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَبْدِء َخلَقَهَُما »َفأََجاَب َوَقاَل لَهُْم: «. َرأََتهُ لُِكلِّ سممممممَ

ُق ِباْمَرأَِتِه، َويَُكوُن االثْ  هُ َويَْلتَصممممممِ ُجُل أََباهُ َوأُمَّ دً َذَكًرا َوأُْنثَىو َوَقاَل: ِمْن أَْجِل هَذا يَْتُرُك الرَّ ا َناِن َجسمممممممَ

انم  قُهُ إِْنسممَ . فَالَِّذي َجَمَعهُ هللاُ الَ يُفَرِّ دم َواِحدم ا بَْعُد اْثنَْيِن بَْل َجسممَ ى »قَالُوا لَهُ: «. َواِحًدا. إًِذا لَْيسممَ فَلَِماَذا أَْوصممَ

ى أَْن يُْعطَى ِكتَاُب طاَلَق فَتُطَلَُّقو اَوِة قُلُ »قَاَل لَهُْم: «. ُموسممممَ ى ِمْن أَْجِل قَسممممَ وبُِكْم أَِذَن لَُكْم أَْن إِنَّ ُموسممممَ

اَءُكْم. َولِكْن ِمَن اْلبَْدِء لَْم يَُكْن هَكَذا. َوأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ إاِلَّ بِ  َج تُطَلِّقُوا نِسمممَ نَا َوتََزوَّ بَب الزِّ سمممَ

ُج بُِمطَلَّقَةص يَْزنِيي  . 60بِأُْخَرى يَْزنِي، َوالَِّذي يَتََزوَّ

هذه النصممممممو  بتحريم الطالق، واعتبرت المرأة بزواجها قد جمع هللا بينها وبين  هكذا تصممممممرح

زوجها بشممكل يجعل أحدهما ال يتجزأ عن اعخر، فال يجوز فصممل ما جمعه هللا بالطالق. ولم تسممتثن 

هذه النصممممو  شمممميئًا يجعل الطالق جائًزا إال الزنا، فإذا ثبت زنا أحد الزوجين فإن الطالق في هذه 

ح هذه النصممو  أنه ال يجوز للمطلقة )التي طلقت بغير زنى زوجها(  الحالة يكون جائًزا. كما تصممرِّ

أن تتزوج بآخر، كما ال يجوز ألحد أن يتزوجها، فإن فعال ذلك فإنهما يعتبران زانيين. وكذلك الزوج 

ما ال يجوز المرأة أن تت بأخرى، ك له أن يتزوج  ها( فال يجوز  نا ته )بغير ز لذي يطلق زوج زوج ا

 .61معه، فإن فعال فإنهما زانيان

                                                 
 . 395 -394  مناظرة بين اإلسالم والنصرانية، 58
 . 32 - 31: 5 اإلصحاح ،إنجيل متى 59
 .9 – 1: 19اإلصحاح  إنجيل متى، 60
 يةي:مجدي فوزي، سر الزواج المقدس وإشكالية الطالق، موقع يكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الكاثوليك_ بالشورانانظر:  61
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 سبب تحريم الطالق في نصوص العهد الجديد:

تهتار يذكر المحللون أن هذه األحكام إنما جاءت محاولةً لعالج مان كان في ذلك الزمان من االسمممممم

هم ينُدب كثرةَ الطالق في ذلك الزمان: يإنه لم يعد الطالق اليوم شممممميئًا بشمممممأن الطالق، حتى قال قائل

ساء يعُددن أعمارهن بأعداد يُ  ستحيا منه... وقد بلغ من كثرته وذيوع أمره أن جعلت الن ندم عليه، أو يُ

 . 62أزواجهني

في مثل هذه البيئة السمميئة، فقابلت ذلك التفريط باإلفراط، فقالت بعدم قابلية  نصممرانيةإذن فقد جاءت ال

واج قد أصممممممبحت جزًءا ال يتجزأ عن عقدة النكاح للحل مهما كانت الظروف، واعتبرت المرأة بالز

 . 63زوجها، حسب المشيئة الكاملة هلل منذ البدء

ا سممأن وال شممك   نتج عنه مشممكالت أخرى، ربما أشممد خطورة؛ حيث إن الزوجينتهذا التصممرف أيضممً

يكون رحمة  إذا لم تتفق أخالقهما، واشتد بينهما النـممممممزاع، واستحال التوفيق واإلصالح، فإن الطالق

الستغناء ابـمممممهما، وأصلح لهما من االستمرار في زواج مليء بالمشكالت. ولقد أثبت الواقع استحالة 

السممؤال ينص عليه اإلنجيل من منع المطلق أو المطلقة من زواج آخر. و عن الطالق. إضممافة إلى ما

مدى الحياة دون زواجو فال يخفى  هل يبقى هؤالء  لذي يطرح نفسمممممممه:  لك من المخاطر ما فيا  ذ

 !رإلى فساد كبي المجتمعالعظيمة، التي سيؤول بها أمر 

 

 موقف الكنيسة من هذا الحكم:

النصرانية تجاه هذا الحكم اإلنجيلي، فذهبت الكنيسة الكاثوليكية إلى منع قد انقسمت مواقف الكنائس ل

ا للطالق، مؤولةً عبارة يإال حالة ، حتى الزنا لم تعتبره سببً كان الطالق منًعا بات ًا، فال تُحله ألي سبب

ل القديس الزناي بأنها تعني زنا المرأة قبل الزواج، أي فيجوز التفريق بين الزوجين لزنا الزوجة. يقو

م الطالق قطًعا، وإن كانت الشممممرائع المدنية تحكم بخالف ذلك..  يغرغوريوسي: يإن شممممريعتنا تحر 

إن الشمممريعة الموسممموية تسممممح بالطالق بكل علة، أما المسممميح فال يسممممح به لكل علة، بل سممممح فقط 

فيه شممممممروط الزواج . أو أن المراد بحالة الزنا: الزواج الذي لم تتم 64باالفتراق عن المرأة الزانيةي

الصممممممحيح، فيجب التفريق بين الزوجين في ذلك؛ حيث إنهما بهذه العالقة الزوجية الباطلة يكونان 

 . 65زانيين

ة الكنائس  لما اسممممممتشممممممعرت ما يترتب على منع الطالق من المخاطر،  -غير الكاثوليكية-ولكن عام 

ا ما تفسمممره مواقف كثير من . وهذ66والمفاسمممد، حاولت أن تخضمممع قاعدة المنع لبعض االسمممتثناءات

أعالم النصممممممارى، مثل القديس يإيرازموسي الذي قال: ينحن نرى اعالف من الناس يُجمعون مًعا 

في زيجات تعيسممممممة، تقود إلى التدمير المتبادل لِطَرفي العالقة، والذي يمكن أن ينقذهم هو الفصممممممل 

كما أشمممار إلى أهمية مراعاة تغير . لذلك دعا إلى إعادة قراءة النصمممو  المحرمة للطالق، 67بينهمي

 . 68الزمان والبيئة في التعامل مع األحكام اإللهية الواردة في األسفار المقدسة

                                                 
http://catolicelshorania2010.weebly.com/15871585-1575160415861608157515801.html (09/08/2015) 

وأصول الدين من  رسالة الماجستير في كلية الدعوة مكانة المرأة بين المسيحية واإلسالم.هـ(. 1408انظر: سعدية محمد، أبو رزيزه. ) 62

 .128مكة المكرمة،   -جامعة أم القرى 
 . 129  مكانة المرأة،سعدية،  63
 . وانظر: مجدي فوزي، سر الزواج المقدس. )المرجع السابق(.128  مكانة المرأة،سعدية،  64
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 فوزي، سر الزواج المقدس. )المرجع السابق(.
 . 431، و 429  المرأة بين اشراقات اإلسالم،عامري،  66
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أما الالهوتي يزفنجليي فيرى أنه يلما أباح المسممميح الطالق بسمممبب الزنا لم يُْقِص األسمممباَب األخرى 

من األسباب... بل توجد أعمال أخرى  للطالق، ولم يَْعن أن هذا السبب هو الوحيد، وإنما ذكره كواحد

 . 69قبيحة شر من الزنا، مثل الخيانة، والسحر، وقتل واحد من األهلي

ثم جاء يمارتن لوثري ليؤول نصمممو  الكتاب المقدس، ليتوصمممل إلى إضمممافة أسمممباب أخرى، تبيح 

 الطالق، وهي:

 ني ًا.. إذا لم يوف أحد القرينين بالواجبات الزوجية لعدم قدرته على ذلك بد1

 وعشر سنوات. . الهجر لمدة بين سنتين2

 .70. الجهل بوجود عالقة سابقة للقرين3

وجاء يبوسمممممري ليؤكد على أنه يجب قبول األسمممممباب العادلة لطلب الطالق، مثل: القتل، والتسمممممميم، 

 . 71وإساء معاملة الزوجة

لة واحدة، وهي: ع ندما يكون الزوج وأجاز ييوهان برنزي والالهوتي يمالنكثوني الطالق في حا

 . 72عاجًزا جنسي ًا، ولم يبرأ من ذلك بعد ثالث سنوات من العالج

فذكر أن يمفهوم الزنا ليس  -رئيس الطائفة اإلنجيلية في مصممممممر-أما القس يصممممممفوة البياضمممممميي 

ا زنا، ونحن إما أن نتقيد بالنص حرفي ًا، أو نجتهد في  بالضممممرورة أن يكون جسممممدي ًا، فالكراهة أيضممممً

. وهذا االجتهاد جاء من إحسمماسممه األكيد، 73بعقل مفتوح، يراعي متغيرات الزمن الذي نعيشممهيفهمه 

 بأن ما تشرعه األناجيل من أمر الطالق ال يمكن البتة أن يتوافق مع الطبائع البشرية. 

 

 موقف المجتمعات النصرانية من حرمة الطالق:

ورفضمممت أن تتخذه قانونًا  ن الطالق،قد ضممماقت صمممدور المجتمعات الغربية بقانون اإلنجيل في شمممأ

تين، ال سلطان للكتاب المقدس عليهماالشعوبـه  . 74، معتبرةً أن الزواج هو اتفاق إرادتين حر 

سنة  462وقد كان األقباط األرثوذكس في مصر يخضعون لقانون رقم  ل م، الخا  باألحوا1955ل

تي أعدها لالئحة األحوال الشممخصممية الالشممخصممية لغير المسمملمين. وكان هذا القانون قد صممدر تطبيقًا 

 م، والتي تنص على تسعة أسباب للطالق، وهي:1938المجلس الملي لألقباط في عام 

 من الزوجين أن يطلب الطالق لعلة الزنا.وز لكل يج .1

بناء على  إذا ارتد أحد الزوجين عن الدين المسيحي، وانقطع األمل في رجوعه إليه، جاز الطالق .2

 .طلب الزوج اعخر

فاته، وال تعلم حياته من و ،بحيث ال يعلم مقره ،إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية .3

 جاز للزوج اعخر أن يطلب الطالق. ،وصدر حكم بإثبات غيبته

ات فأكثر، إذا حكم على أحد الزوجين بعقوبة األشغال الشاقة، أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنو .4

 يسوغ للزوج اعَخر طلب الطالق.

منه على سالمة اعخر، يجوز  ىين بجنون مطبق، أو بمرض معد، يخشإذا أصيب أحد الزوج .5

ت وثب ،الجنون أو المرض ىإذا كان قد مضي ثالث سنوات عل ،قللزوج اعخر أن يطلب الطال

 أنه غير قابل للشفاء. 

يجوز للزوجة أن تطلب الطالق إذا أصيب زوجها بمرض العنة، ومضى على إصابته ثالث  .6

 .سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء، وكانت الزوجة في سن يخشى عليها فيها من الفتنة

ر، جاز عرض صحته للخطإذا اعتدى أحد الزوجين على اعخر، أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيًما، ي .7

 عليه أن يطلب الطالق. ىللزوج المجن
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ال جسيًما واجباته نحوه، إخالب أخلالزوجين معاشرة اعخر، أو  أحديجوز طلب الطالق إذا أساء  .8

رقة ثالث أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى األمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الف

 سنوات متتالية.

 .75يجوز الطالق إذا تَرْهبَن الزوجان، أو ترهبن أحدهما برضاء اعخر .9
 

لبابا شنودة الثالث رئاسة الكنيسة وظل هذا القانون مطبقًا على األقباط لسنوات طويلة، إلى أن تولى ا

مخالفة لنصممممو   -في نظره-م، فأعلن بعدم اعترافه باألسممممباب التسممممعة للطالق؛ لكونها 1971عام 

الذي ينص على عدم إصممدار  ،م1971لسممنة  7اإلنجيل. وبناء على ذلك، أصممدر القرار الباباوي رقم

سبب الزنا فقط. ومنذ ذلك التاريا تصريح زواج ثان، إال إذا كان الحكم بالطالق قد صدر بناء  على 

 .  76أصبح طالق األقباط مشكلة عويصة!

مائة ألف. فوقع هناك محاوالت متعددة للهروب من هذا ى عددهم انت ضمممحايا هذا القرار قد تخطوك

المأزق؛ حيث قام بعضممممممهم بتغيير ديانتهم أو ملتهم، وبعضممممممهم لجأوا إلى الزواج المدني الذي يتم 

الكنيسممممة، وبالتالي ال تعترف الكنيسممممة لزواجهم. لذلك كان الجدل محتدًما حول هذه القضممممية، خارج 

 . 77هووقف الكثيرون ضد هذا الموقف، وطالبوا بضرورة تغيير

الكنيسمممة و ،وحقيقةً كان هذا القرار من البابا شمممنودة قد جعل كال ً من السممملطة التشمممريعية في مصمممر

لها كلسممملطة التشمممريعية كانت ال تزال تعتبر األسمممباب التسمممعة واألقباط في مأزق صمممعب؛ حيث إن ا

أي طالق بصمممممالحة للقضممممماء بالطالق بين األقباط، أما الكنيسمممممة، فعماًل بقرار البابا فهي ال تعترف 

األقباط  يحصممممممل بغير علة الزنا، وبالتالي ال تعطي المطلق أو المطلقة تصممممممريًحا لزواج آَخر. فكان

 ى أحد أمرين: األرثوذكس بحاجة ماسة إل

انون القديم أن يرجع البابا والكنيسممة إلى االعتراف بالق -وهو المفضممل لدى جماهيرهم- األمر األول:

 الذي ينص على األسباب التسعة المبيحة للطالق. 

با شممنودة؛ إصممدار قانون جديد لألحوال الشممخصممية لألقباط، الذي يتماشممي مع قرار البا األمر الثاني:

 الق من المحاكم بأي سبب غير الزنا.حتى ال يحصل الط

شممممخصممممية م صممممدر قانون جديد لألحوال ال2008وكان األمر الثاني هو الذي قد حصممممل، ففي عام 

حسممممممب البابا -وتم في هذا القانون إلغاء المواد التي تخالف اإلنجيل  ،الخاصممممممة باألقباط األرثوذكس

على رأس تلك المواد الملغاة: المواد م، و1955من قانون األحوال الشمخصمية عام  -شمنودة والكنيسمة

 .78المختصة باألسباب المبيحة للطالق

با شممممممنودة في  با يد 2012مارس، 17وبقي األمر على ذلك حتى وفاة ال جد با ال با عد مجيء ال م. وب

الذي يعيشممممممه األقباط )تواضممممممروس الثاني(، كانت األصمممممموات ما زالت ترتفع ضممممممد هذا المأزق 

ن من تواضممروس موقفًا يتسممم بشمميء من المرونة حول هذه القضممية. الحو المراقبوياألرثوذكس، و

 ةحول هذه المسألة، بما سيلبي حاجبل نقلوا عنه بعض التصريحات الواعدة بإصدار قرارات جديدة 

بعنوان: يالبابا  جريد يالصمممممباحي مقاال تالناس، وتحقق مصمممممالحهم، وتتوافق مع الواقع. فقد نشمممممر

الق...ي، جاء في مقدمته: يدخل البابا تواضمممروس الثاني، بابا تواضمممروس يسمممعى لحل مشمممكلة الط

اإلسكندرية، على خط أزمة طالق األقباط، بعدما أكد األسبوع الماضي أنه يبحث حل المشكلة التي 

تعد األكثر أهمية لدى أتباع الكنيسممة األرثوذكسممية، خاصممة أن الكنيسممة المصممرية ال تأخذ حتى اعن 

حديث  ...ثاني منها إال لحاالت خاصممة جد ًان صممعوبة انتزاع حق الزواج البأحكام الطالق، فضمماًل ع

                                                 
 .17 – 16(. القاهرة: دار ميريت،  1)ط طالق األقباط.م(.  2006كريمة كمال. ) 75
 . 417  المرأة بين اشراقات اإلسالم،؛ عامري، 19 – 18  طالق األقباط،كريمة كمال،  76
 . 419 - 418  المرأة بين اشراقات اإلسالم،؛ عامري، 21 – 20  طالق األقباط،كريمة كمال،  77
 م، موقع يأنا مسيحيي:2008يوليو  16انظر: قانون األحوال الشخصية الجديد، األربعاء،  78

http://fodaw.yoo7.com/t203-topic (07/08/2015( 

 م، موقع ياليوم السابعي:2008مايو  24وجمال جرجس المزاحم، نص قانون األحوال الشخصية الموحد لألقباط، السبت، 

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/24467 (08/08/2015) 
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البابا تواضممممممروس فتح باب األمل أمام اعالف من األقباط، الذين يطالبون بقواعد أكثر بسمممممماطة في 

 .79اعتماد إجراءات الطالق بعيًدا عن تعقيدات الكنيسة...ي

الئحة جديدة لألحوال الشممخصممية الخاصمة  بل قد ظهر في السممنوات األخيرة بعض المبادرات لوضممع

م، نشممممر موقع ياليوم السممممابعي مقااًل بعنوان: يننفرد 2013إبريل، عام  5باألقباط األرثوذكس. ففي 

بنشممر الئحة األحوال الشممخصممية لألقباط األرثوذكس الجديدة...ي، جاء في مقدمته أن ياليوم السممابعي 

ة لألقباط األرثوذكس، والتي أعدها عدد من قد حصممممممل يعلى الئحة األحوال الشممممممخصممممممية الجديد

مستشاري الكنيسة القبطية األرثوذكسية... وقامت بتوسيع مفهوم الطالق بما ال يخالف تعاليم الكتاب 

 . 80المقدس...ي

كانت  قد تضممممممنت جميع األسمممممباب التسمممممعة للطالق، التي الجديدة، أن هذه الالئحة والملفت للنظر:

و أحدهما، فلم أنودة الثالث، إال السمممبب التاسمممع، المتعلق بَرهبَنة الزوجين معتمدة قبل مجيء البابا شممم

 !ائدة على ما في الالئحة القديمةيأت ذكره في الالئحة. ولكن ُذكرت فيها أسبابم أخرى ز

خص كما نصت الالئحة على أنه يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطالق أن يتزوج من ش

هما الطالق الرجوع يستلزم موافقة الجهة الدينية بذلك. وأنه يجوز لمن وقع بينآخر، إال في حالة الزنا، ف

 لبعضهما البعض بعد استيفاء اإلجراءات الكنسية والمدنية التي تقتضيها قوانين الدولة.

سباب الطالق الجديدة لدى 2014نوفمبر  22ثم في  ف على أ م نشر الموقع نفسه مقااًل بعنوان: يتعر 

مسمممودة ياألحوال الشمممخصممميةي... جاء في مقدمته: يأرسممملت وزارة العدالة االنتقالية  فيالمسممميحيين 

مسمممودة مشمممروع قانون األحوال الشمممخصمممية الموحد للمسممميحيين، إلى رؤسممماء الكنائس المصمممرية، 

وإبداء مالحظتهم عليها... ويضمممع القانون الجديد  ،خطاب رسممممي بالرد على المسمممودة فيوطالبتهم 

 والمراد بالشروط هنا: األسباب. .81قد الزواج...يشرطًا لبطالن ع 11

ر الئحة المجمع المقدس يق"م، نشممممممرت جريدة يوطنيي خبًرا تحت عنوان 2016مارس  14وفي 

جاء في مقدمته: يأقر المجمع المقدس، مؤخًرا في جلسمممممته الختامية  يجديدة لألحوال الشمممممخصمممممية..

د باإلجماع، بعد أن تم حسمممم ، قانوَن بيشممماويللسممممنار المنعقد بدير األنبا  األحوال الشمممخصمممية الموحَّ

أسقف، عقب إقرار مادة الـممممهَْجر بالقانون، والتي تَعد  توسًعا  109الخالفات بين أعضائه، وبحضور 

كبيًرا في أسممممممباب بطالن الزواج، بعد أن كان السممممممبب الوحيد للطالق هو لعلة الزنا.. وأصممممممبحت 

لحكميي )الهجر، اإلدمان، اإللحاد، األمراض الخطيرة(، على أن التعديالت الجديدة تتضمممن يالزنا ا

تمنح الكنيسمممة الطالق المدني، واحتفظت في ذات الوقت لنفسمممها إقرار الزواج الثاني، طبقًا لظروف 

كل حالة بعد دراسممممممتها.. جاء ذلك بعد ظهور العديد من الحركات المتضممممممررة من قانون األحوال 

لألحوال الشممخصممية، وتفاقمت  38يه تعمل لسممنوات طويلة بالئحة الشممخصممية الذي ظلت الكنيسممة ف

  .82 المشاكل، وعال صوت المتضررين مطالبين بحقهم في الحياة...ي

الحل األخير، للمشمممممكالت ، واعتبره الذي أباحه اإلسمممممالم-ى أن الطالق إذن، فنخلص من هذا كله إل

مته الكنيسممممة حتى للنصممممارى -الذي تبي ن أخيًرا  هو -الزوجية التي تصممممل إلى طريق مسممممدود، وحرَّ

أنه هو الحل لكثير من مشممممممكالت الزيجات في العالم كله، ولذلك أباحته أكثر الدول، حتى  -أنفسممممممهم

 . 83منها نصرانيةذوات األغلبية ال

  

                                                 
 م. موقع جريدة يالصباحي: 2014ارس، ، م16ماريتا أمير، البابا تواضروس يسعى لحل مشكلة الطالق،  79

http://elsaba7.com/NewsDtl.aspx?Id=130015 (07/08/2015) 
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 الخاتمة

 ة:م  أن يجعل خاتمة هذا البحث عبارة عن تلخيص ما جاء فيه من المحطات المه انبُود  الباحث

واالستقرار، وأن يبقى  يمومةالزواج في أصله ينبغي أن يكون مبني ًا على أساس من الدإن عقد  .1

على هذا األساس مدى حياة الزوجين، ما دام الزواج محققًا ألهدافه ومقاصده، من التعاون 

المتبادل، وإعمار األرض بالذرية المنشودة، وما دامت األلفة والمحبة والمودة والتفاهم متوفرة. 

الزواج ما يرام منه من المقاصد واألهداف، هذا ذا عكست األمور واألوضاع، فال يحقق أما إ

محل األلفِة والمودة والتفاهم، كلٌّ من التنافُر والتباغض والكراهية، ونحو ذلك، واتُّخذ في  وحلَّ 

إصالح هذا الوضع كل السبل الممكنة دون جدوى، فإن الطالق يكون في هذه الحالة هو الخيار 

 ألمثل، والمالذ اعمن، والبلسم الشافي.ا

إن الطالق مشروع في اإلسالم، ولكنه غير مرغوب فيه، وال ينبغي اللجوء إليه إال عند الحاجة  .2

إليه، وذلك عندما يتوقف حل المشكلة الزوجية عليه، بعد استفراغ الوسع، وبذل الجهد،  شديدةال

الم باللفو أو ما يقوم مقامه من الكتابة أو لحل هذه المشكلة دون جدوى. ويقع الطالق في اإلس

اإلشارة المفهومة. والطالق بيد الرجل أصالةً؛ ألنه األجدر بضبط النفس، وعدم التسرع في 

 .هذا التصرف من التبعات والنفقات يتحمل ما يترتب علىهو الذي  -عادةً -ارتكاب الطالق؛ لكونه 

، أو المخالعة إذا كانت تتضرر بالحياة الزوجية. ولكن يجوز للمرأة أن تطلب الطالق، أو التفريق

وهناك خطوات لعالج نشوز المرأة قبل اللجوء إلى الطالق، من الوعو، والهجر في المضجع، 

والضرب غير المبرح، وبعث الحكمين لإلصالح. وللرجل فرصتان لطالق زوجته طالقًا رجعي ًا. 

الثة أشهر إذا كانت ال تحيض، أو وضع الحمل وتجب على المطلقة أن تعتد لمدة ثالثة قروء، أو ث

إذا كانت حاماًل، ومن لم يدخل بها زوجها فال عدة عليها. وبعد انقضاء العدة تحل المطلقة لزوجها 

من ا فال تحل له إال بعد أن تتزوج بنكاح جديد، إذا كان الطالق رجعي ًا، أما إذا كان الطالق بائنً 

 رجل آخر.

ا، حيث  .3 إن الطالق من األمور المشروعة أيًضا في الديانة اليهودية، إال أن بابه فيها واسع جد ً

يجوز للزوج أن يطلق زوجته ولو ألتفه األسباب، والطالق في اليهودية ال يقع إال بكتابة وثيقة 

الق، وليس الطالق، ودفِعها إلى المرأة المطلقة، والطالق بيد الرجل، وله وحده الحق بإيقاع الط

للمرأة أن تطلب الطالق أو التفريق بينها وبين زوجها إال في حالة معاودة الزوج للزنا. وليس 

هناك في التعاليم اليهودية، خطوات يشرع األخذ بها لعالج النشوز قبل اللجوء إلى الطالق. وتحُرم 

اجها من رجل آخر. الرجوع إليه البتة، حتى بعد زولـها المطلقة على زوجها لألبد، فال يجوز 

وهناك عدة للمطلقة في اليهودية، مدتها اثنتان وتسعون يوًما. وبعد انقضاء العدة تحل المطلقة 

 لرجال آَخرين.

محرم في النصرانية، وال يجوز ارتكابه مهما كانت  -حسب نصو  العهد الجديد-إن الطالق  .4

، فإن الطرف الذي زنا يحرم عليه الظروف، إال في حالة الزنا فقط، وإذا وقع الطالق ألجل الزنا

الزواج مرة أخرى. وإن وقع الطالق بغير علة الزنا، فإن الطالق ال يعتبر طالقًا في نظر الكنيسة، 

م الطالق  وفي هذه الحالة يحرم الزواج على كل واحد من المطل قين. بل إن الكنيسة الكاثوليكية تحرِّ

باب، حتى الزنا. وقد نتج عن ذلك مشكالت كثيرة في بالكلية، وال تسمح بارتكابه مهما كانت األس

في  كتابـهمنصو  اتخاذ  ُدَولـهمكثير من  المجمعات النصرانية، لذلك امتنع الحياة الزوجية في

ـهذه شأن الطالق قانونًا لشعوبهم. وقد حاول كثير من القديسين إيجاد قراءة جديدة وتفسير جديد ل

رى غير الزنا، تبيح الطالق. وقد كان األقباط األرثوذكس ، فخرجوا من ذلك بأسباب أخنصو ال

م يخضعون لالئحة األحوال الشخصية التي تنص على تسعة أسباب 1938في مصر منذ عام 

فأصدر قراًرا بعدم  ،للطالق، واستمر األمر كذلك إلى أن تولى البابا شنودة الثالث رئاسة الكنيسة

ر سبب الزنا، وبالتالي ال يحصل صاحبه على االعتراف بالطالق الذي يحصل ألي سبب غي

صعبة عانى منها األقباط زمن البابا  تصريح من الكنيسة لزواج آخر. فأصبح هذا التحول مشكلةً 

لخروج األقباط من هذا المأزق.  ،شنودة، ومنذ وفاته، ظهرت هناك مبادرات لوضع الئحة جديدة



 

 2017 (25) 8، عربية للعلوم والتكنولوجياال مريكيةاأل كاديميةاأل مجلة -أماراباك 16

م، الئحةً جديدة لألحوال الشخصية 2016إلى أن أقر  يالمجلس المقدسي في شهر مارس، عام 

الخاصة باألقباط، والتي تَعتبر الزنا الحكمي )الهجر، اإلدمان، اإللحاد، األمراض الخطيرة( سببًا 

 وقفالم هو ي للطالق،اإلسالم المنظوروهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن  مبيًحا للطالق.

الفطرة البشرية، وتوافق ي ذيالوهو ، والوسط بين اإلفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء العدل

 .الزوجين رفع الضرر عناألجدر ل، وجيةتحقيق مصالح الزول األنسبهو و

ستغفر نمن صواب بتوفيق من هللا وفضله، والبحث إلى تمامه. فما كان منه هذا وبهذا يأتي 

والحمد هللا  ورحم هللا امرأً أهدى إلينا عيوبنا وأخطاءنا. و العفو الغفور.هللا من كل زلة وهفوة، إنه ه

 أواًل وآخًرا. وصلَّى هللا وسلََّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 المصادر المراجع

 

 القرآن الكريم.
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 الرياض: دار عالم الكتب. المبدع شرح المقنع.م(. 2003هـ/1423) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد.

 بيروت: دار المعرفة. البحر الرائق شرح كنز الدقائق.ابن نجيم، إبراهيم بن محمد. )د.ت(. 

(. تحقيق: السيد يوسف أحمد. 1)ط اختالف األئمة العلماء.م(. 2002هـ/1423ابن هبيرة، الوزير يحيى بن محمد. )

 الكتب العلمية.بيروت: دار 

 بيروت: دار إحياء التراث اإلسالمي.  فتح القدير شرح الهداية.ابن الهمام، كمال الدين محمد. )د. ت(. 

(. 1تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. )ط البحر المحيط في التفسير.م(. 2001هـ/1422أبو حيان، محمد بن يوسف. )

 بيروت: دار الكتب العلمية.

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

(. دمشق: دار 1تعليقات شعيب األرناؤوط. )ط سنن أبي داود.م(. 1999هـ/1430أبو داود، سليمان بن األشعث. )

 الرسالة العالمية.

 تحقيق: زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية. الكبرى. المدونةاألصبحي، مالك بن أنس. )د. ت(. 

 م(. المكتبة الشاملة: اإلصدار الثالث.2007) إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين.

 (. الكويت: مؤسسة غراس. 1)ط ِعيف سنن أبي داود )األم(.هـ(. 1423األلباني، محمد ناصر الدين. )

(. تحقيق: حاتم صالح الضامن. 1)ط الزاهر في معاني كلمات الناس.م(. 1992هـ/1412م. )األنباري، محمد بن القاس

 بيروت: مؤسسة الرسالة.

 بيروت: دار الفكر. فتح الوهاب شرح منهج الطالب.األنصاري، زكريا بن محمد. )د. ت(. 

(. تحقيق: مصطفى ديب البغا. 3)ط الجامع الصحيح المختصر.م(. 1987هـ/1407البخاري، محمد بن إسماعيل. )

 اليمامة، دار ابن كثير. -بيروت 

(. تحقيق: محمود األرناؤوط وياسين 1)ط المطلع على ألفاظ المقنع.م(. 2003هـ/1423البعلي، محمد بن أبي الفتح. )

 محمود الخطيب. جدة: مكتبة السوادي.

د إبراهيم بورويبة. 1)ط ل.عيون المسائم(. 2009هـ/1430البغدادي، عبد الوهاب بن علي. ) (. تحقيق: علي محمَّ

 بيروت: دار ابن حزم. 

 (. بيروت: عالم الكتب.1)ط شرح منتهى اإلرادات.م(. 1993هـ/1414البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين. )

 الدولية.(. الرياض: بيت األفكار 1)ط موسوعة الفقه اإلسالمي.م(. 2009هـ/1430التويجري، محمد بن إبراهيم. )

 المكتبة الشاملة: اإلصدار الثالث. الفقه على المذاهب األربعة.م(. 2007الجزيري، عبد الرحمن. )

 دار إحياء التراث العربي.  أحكام القرآن.هـ(. 1405الجصا ، أحمد بن علي. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1)ط مختصر خليل.م(. 1995هـ/1416الجندي، خليل بن إسحاق. )
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 (. الهيئة المصرية العامة للكتاب.1ترجمة: أحمد فتحي زغلوم. )ط أصول الشرائع.م(. 2012مي بتنام. )جير

 تحقيق: عبد الرحمن بن علي العسكر. الرياض: دار الوطن. زاد المستقنع.الحجاوي، موسى بن أحمد. )د. ت(. 

 دار الفكر، بيروت.  ير األبصار.الدر المختار في شرح تنوهـ(. 1386الحصكفي، عالء الدين محمد بن علي. )

(. تحقيق: زكريا عميرات. 1)ط مواهب الجليل شرح مختصر خليل.م(. 1995هـ/1416الحطاب، محمد بن محمد. )

 بيروت: دار الكتب العلمية.  

 تحقيق: محمد عليش. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. الشرح الكبير.الدردير، أحمد بن محمد. )د. ت(. 

 تحقيق محمد عليش. بيروت: دار الفكر.  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.ي، محمد بن أحمد. )د.ت(. الدسوق

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1)ط مفاتيح الغيب.م(. 2000هـ/1421الرازي، محمد بن عمر. )

 معاصر.(. بيروت: دار الفكر ال4)ط الفقه اإلسالمي وأدلته.م(. 2004الزحيلي، وهبة بن مصطفى. )

 بيروت: دار الكتب العلمية.  شرح موطأ اإلمام مالك.هـ(. 1411الزرقاني، محمد بن عبد الباقي. )

 سابق، سيد. )د. ت(. فقه السنة. بيروت: دار الكتاب العربي.

تحقيق: محمد حسن محمد.  المبسوط في شرح الكافي.م(. 2001هـ/1421السرخسي، أبوبكر محمد بن أبي سهل. )

 بيروت: دار الكتب العلمية. 

 دار الفكر العربي.  نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية.م(. 1979سرور، محمد شكري. )

رسالة الماجستير في كلية الدعوة وأصول  مكانة المرأة بين المسيحية واإلسالم.هـ(. 1408سعدية محمد، أبو رزيزه. )

 مكة المكرمة. -عة أم القرى الدين من جام

تحقيق: مكتب البحوث  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج.هـ(. 1415الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. )

 والدراسات: بيروت: دار الفكر.

بيروت:  أِواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.م(. 1995هـ، 1415الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار. )

 دار الفكر. 

(. بيروت: دار 1)ط المهّذب في فقه اإلمام الشافعي.م(. 1995هـ/1416الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي. )

 الكتب العلمية.  

(. بيروت: مؤسسة 1)ط جامع البيان عن تأويل آي القرآن.م(. 2000هـ/1420الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. )

 الرسالة.  

 (. دار النفائس.8)ط التلمود تاريخه وتعاليمه.م(. 2002هـ/1423م خان. )ظفر اإلسال

 (. د.م. ط.1)ط المرأة بين اشراقات اإلسالم وافتراءات المنصرين.م(. 2010عامري، سامي. )

 المكتبة الشاملة: اإلصدار الثالث.  العدالة في النظام اًلجتماعي في اإلسالم.م(. 2007عبد الغني، محمد. )

 (. الدمام: دار ابن الجوزي. 1)ط الشرح الممتع على زاد المستقنع.هـ(. 1422مين، محمد بن صالح. )العثي

اعتنى بها ورتبها أبو محمد أشرف  فتاوى المرأة المسلمة.م(. 1995هـ/1415العثيمين، محمد بن صالح، وآخرون. )

 بن عبد المقصود. الرياض: مكتب دار طبرية.

بيروت: دار إحياء التراث  طرح التثريب في شرح التقريب.لرحيم بن الحسين. )د. ت(. العراقي، زين الدين عبد ا

 العربي.

تركيا: المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز  اًلعجاز التشريعي في الطالق.م(. 2011هـ/1432غنايم، محمد نبيل. )

 العلمي في القرآن والسنة. 

 هـ(.   1423، 1رياض: دار العاصمة، طالفوزان، صالح بن عبد هللا، الملخص الفقهي، )ال

(. الرياض، 2تحقيق: هشام سمير البخاري. )ط الجامع ألحكام القرآن.م(. 2003هـ/1423القرطبي، محمد بن أحمد. )

 دار علم الكتب.

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث  الجامع الصحيح،القشيري، مسلم بن الحجاج. )د. ت(. 

 بي. العر

 (. بيروت: دار الكتاب العربي. 2)ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.هـ(. 1982الكاساني، أبو بكر بن مسعود، )

 (. القاهرة: دار ميريت.1)ط طالق األقباط.م(.  2006كريمة كمال. )

 لدار الثقافية للنشر.(. القاهرة: ا1)ط المرأة بين اليهودية واإلسالم.م(. 2007هـ/1428ليلى إبراهيم أبو المجد. )

 بيروت: دار الفكر.  الحاوي الكبير.الماوردي، علي بن الحسن. )د. ت(. 

 . الجيزة: دار طيبة.1م(. ترجمة وتعليق: مصطفى عبد المعبود سيد منصور. ط2008) متن التلمود )المشنا(.

(. بيروت: دار إحياء التراث 1)ط اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.هـ(. 1419المرداوي، علي بن سليمان. )

 العربي.

(. بيروت: دار 1)ط فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين.المليباري، زين الدين أحمد بن عبد العزيز. )د. ت(. 

 ابن حزم.
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م(. الرياض: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء 1992هـ/1413) مناظرة بين اإلسالم والنصرانية.

 عوة واإلرشاد. والد

(. الرياض: مكتبة 3)ط التيسير بشرح الجامع الصغير.م(. 1988هـ/1408المناوي، عبد الرؤف بن تاج العارفين. )

 اإلمام الشافعي.

(. القاهرة: المكتبة 1)ط فيض القدير شرح الجامع الصغير.هـ(. 1356المناوي، عبد الرؤف بن تاج العارفين. )

 التجارية الكبرى. 

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1)ط التاج واإلكليل لمختصر خليل.(. ـه1416محمد بن يوسف. )المواق، 

 هـ(. الكويت: وزرة األوقاف والشؤون اإلسالمية. 1427 -هـ 1404) الموسوعة الفقهية الكويتية.

الحميد. بيروت:  تحقيق: محمد محيي الدين عبد اللباب في شرح الكتاب.الميداني، عبد الغني بن طالب. )د. ت(. 

 المكتبة العلمية.

 بيروت: دار الفكر.  المجموع شرح المهذب.م(. 1997النووي، يحيى بن شرف. )
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