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  م٧/٢/٢٠١٤اعتمد للنشر في           j        م  ١٥/١/٢٠١٤سلم البحث في 
 

 نظراً الختالف ،موضوع الطالق من المواضيع التي شغلت الفكر البشري
الهدف األساسي من هذه الدراسة هو التعرف على هذا و. الديانات في هذا الموضوع

 حيث تناول الباحثان موضوع .خرى من خالل االطالع على األديان األ،الموضوع
 ورأي رجال الدين في ،الطالق في الديانة اليهودية من خالل نصوص العهد القديم

عهد  ثم مناقشة الطالق في الديانة المسيحية من خالل نصوص ال،هذا الموضوع
وأخيراً  . واختالف الطوائف المسيحية في هذا الموضوع بين المنع واإلباحة،الجديد

ي من حيث تعريف الطالق سالمناقش الباحثان موضوع الطالق في الفكر اإل
 . وما يترتب على ذلك،ه وأقسامهأحكامو

Abstract: 
Divorce in the three religions 
     The subject of the divorce of the topics that had occupied human 
thought in view of the different religions in this topic. The aim of the study 
is to learn about this subject through the views other religions The 
researchers dealt the subject of divorce in Judaism through the texts of the 
Old Testament and the opinion of the clergy in this topic Then was 
discussed divorce in Christianity through the provisions of the Covenant 
Christian communities in this new and different subject between prevention 
with a license. Finally, researchers discussed the topic of divorce in Islamic 
thought in terms of the definition of divorce and its provisions and divisions 
consequent 

 

 للطعـن   ،متعددةي مسالك   سالملقد سلكت تيارات معاديه للتراث العربي اإل      
بـرز  أ وكان من    .شويه والتلفيق  مجاال للت  يةسالماإل شريعة وكانت ال  ،هذا التراث في  

وموضـوع الطـالق بـشكل    ،  بشكل عامسرة سهام الطعون نظام األ  إليهما وجهت   
 تطالب  فتارة ، وعقدت المؤتمرات التي تستنكر كون الطالق بيد الرجل وحده         .خاص

                                                
  .المملكة األردنية الهاشمية، لشريعة جامعة الزرقاءأستاذان مساعدان بكلية ا ∗
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 وتسوغ هذه المطالب بمـا      ، تطالب بأن يكون بيد القضاء وحده      وتارة ،بمنع الطالق 
 في مقابل تمتـع الرجـل   ، وكرامتهاإلنسانيتها وسحق   ،المرأة تراه من هضم لحقوق   

   . بين الجنسيينالمساواة مبدأ وذلك يتنافى مع ،إيقاعهبالحق الكامل في 
 خـرى  علي هذا الموضوع في الديانات األ     الباحثان تسليط الضوء   أرادلذلك     

ن أ و ، حتى في حـال االنفـصال      مرأة لل سالم ليظهرا مدى احترام اإل    ،سالمغير اإل 
 هـو حـل     وإنمـا  ،ة الذكوري السيطرةجل  أ وليس من    ،الطالق ليس فقط بيد الرجل    

   .للكثير من المشاكل
  : الدراسةمشكله 

وهـو  ال  أ ، الضوء على موضوع هام في الفكر البشري       الدراسةتسلط هذه   
 واتهـام   . لهذا الموضوع  النظرة ونظرا الختالف الديانات والتشريعات في       ،الطالق

 وارتبـاط  ،المـرأة  كرامـه    إذالل مقابـل    ،للذكورة بالتسلط واالنتصار    المؤمنين به 
 ، بين الجنـسيين   والمساواة ،المرأة تحرير   : مثل ، من دعوات  اآلنالطالق بما يسمع    

 الـسيطرة  أسبابمنح الرجل  و، لها وإذالل المرأة ةفهل في الطالق انتقاص من مكان     
   .والسطوة
  : الدراسة ةمنهجي

هو المنهج االستقرائي في تتبع نـصوص   اتبعه الباحثانالمنهج العلمي الذي    
 مـا جمـع مـن       بدراسـة  والمنهج التحليلي    ،القرآنية اتآليواالعهد القديم والجديد    

 والمـنهج   ، المقصد من تلك النـصوص     ىلإ للوصول   ، وتفسيراتها الدينيةالنصوص  
   .الفتخ نقاط االتفاق واالإثبات و، هذه النصوصةقارنم لالمقارن
  : السابقةات الدراس

 زكـي   : للمؤلف ، والقوانين ودعاه التحرر   األديان الزواج والطالق والتعدد بين      -١
    . وتناول فيه موضوع الطالق في مبحث واحد،ة غضأبوعلي السيد 

 ، عبد الـرحمن بـدوي  : للمؤلف، بين الديانات الثالثشخصية ال حوال مسائل األ  -٢
 فتنـاول  ، والميراث بين الدياناتوالحضانة والنفقةتناول فيه قضايا الزواج والطالق      

   تسليطأراداث ـثان من خالل هذا البحـالباحأن  إال ،سرة باألالخاصةكل القضايا 
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   .الضوء علي موضوع الطالق بالتفصيل
  : الدراسةالهدف من 

 أوجـه  ومعرفـه  ،تسليط الضوء علي موضوع الطالق بين الديانات الثالث          
   . الثالثالموضوع بين الدياناتاالتفاق واالختالف في هذا 

  : ى النحو التاليعل الدراسةسبق قسم الباحثان هذه  وبناء علي ما
  :يهوديةالطالق في ال: األولالمبحث 
    . للطالقيهودية نظره ال:األولالمطلب 

   . ما يترتب علي الطالق:المطلب الثاني
          .المسيحيةالطالق في : المبحث الثاني

  . للطالقالمسيحية نظره :األولالمطلب 
   . ما يترتب على الطالق:المطلب الثاني
  سالمالطالق في اإل: المبحث الثالث

  . للطالقسالم نظره اإل:األولالمطلب 
  . ما يترتب على الطالق:المطلب الثاني

  

 
 

 
 ،باتفاقهماأو  الزوجين   أحد   بإرادة ها حال قيام  زوجية ال ةرابطويقصد به حل    

ـ مدى جواز هذا الطريق      إلى    اختالفا بينا في نظرتها    السماويةوتختلف الشرائع    ن م
 األسـس  الطالق وجعلته ضـمن      أباحت يهودية ال شريعة فال ،زوجيةطرق انحالل ال  

 مـرأة اخذ رجـل    أ إذا( )٢٤( صحاح اإل التثنيةما جاء في سفر      إلى    استنادا ،الدينية
  وجد فيها عيبا كتب لها كتاب طالق ودفعه        ألنه في عينيه    ةوتزوج بها ولم تجد نعم    

   .) من بيتهوأطلقهايدها إلى 
 ، وتركته لمشيئته  ، جعلت الطالق بيد الرجل    يهودية ال شريعةال أن   ويتضح لنا 

لـم  ذا  إ، في عينيهةلم تجد نعم(بعض رجال الدين اليهودي قالوا في تفسير      أن   حتى
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 ،الـرأس  عارية الناس   أمامسارت   إذا    وكذلك ،يطلقها أن   زوجها فل أكلتحسن طبخه   
 أو وهنـاك ثـالث خطـوات     ، )يطلقهـا  أن   زوجهـا تحدثت بصوت عال يحق ل    أو  

   :يطلق زوجته أن أراد إذا يقوم بها أن إجراءات يجب على الزوج
   .يكتب الزوج ورقه يثبت فيها طالق زوجته أن :األول اإلجراء

نه الذي فض   أ على    لتكون دليال  ، الطالق بيده  ةيسلم زوجته ورق   أن   :الثاني إلجراءا
   .بكارتها
   .)١(يطلب منها مغادره منزله  أن : الثالثاإلجراء

ـ أمام أو  في حضور شهوداإلجراءاتتتم هذه    أن   ويجب  ،ة شـرعي ة محكم
الـديني وال    تتفق مع القانون     اإلجراءات أن    من التأكد في   المحكمة وظيفةوتتلخص  
 وثيقـة  الطالق ويعطي لكـل مـن الـزوجين    المحكمة ثم يسجل كاتب    ،تتنافى معه 
 ، فال يحـق لهـا الـزواج       ، بها الخاصة الوثيقة على   المرأةلم تحصل   إذا   و ،الطالق

   )٢)(تتزوج من أي رجل أن مطلقة من حق الإن( بعبارة الوثيقةوعاده ما تنتهي هذه 
 حتـى لـو     ،أخـرى  ة مـر  زوجهايتأن   طلق الرجل زوجته فال يجوز    إذا  و

 ٢٤ الثنيـة مات عنها اعتمادا على ما ورد في سـفر           أو   ثم طلقها آخر  تزوجت من   
 األخيـر بغضها الرجـل    أفإن   ،آخرومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل        (

مـات الرجـل    إذا   أو   ، من بيتـه   وأطلقها يدها   ىلإوكتب لها كتاب طالق ووضعه      
 يأخـذها يعـود   أن  الذي طلقها األول زوجها ال يقدر    ،زوجة الذي اتخذها له     األخير

   )٣( ) تنجستألنها ،زوجةلتصير له 
 يوقعـه   أنه و ،الطالق من حق الرحل وحده     أن   والناظر في هذا النص يرى    

ـ من هذا النص مدى الظلم واإل     يتضح لنا    و ،هسبب ل بل وبدون   ، واهية سبابأل  ةهان
 مطلقة ال إرجاع جوازعدم  في   كبرلم األ  والظ ، جراء تسلط الرجل   ،المرأة تلحق ب  يالت
 ذلـك  فـي  والعلـة  ،مات عنها أو األخيرن تزوجت بغيره وطلقها إ و األول زوجهال

     . نجساوأصبح فكيف يمكننا الجمع بين شيء كان مقدسا ،النجاسة
   :يطلق زوجته أن الحاالت التي يحرم فيها الطالق ويمنع الزوج من

    :يهودي يحرم فيها الطالق وهيهناك حاالت في الفكر الديني ال
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  : ياألول الحالة
 كانـت   بأنهـا  زوجةثبت ولي ال  أو،  الرجل بأن زوجته ليست بكرا     أشاعإذا      

 فيغـرم الـزوج     ،حضر الدليل على ذلك وهو الثوب الذي وقع عليه الـدم          أ و ،بكرا
اتخـذ رجـل    إذا  ( ٢٢ صـحاح  اإل التثنية فقد جاء في سفر      ،يطلقها أن   يهويحرم عل 

  وقال   ، عنها اسما رديئا   وأشاع ماكال إليها ونسب   ،بغضهاأ وحين دخل عليها     ،ةمرأا
 وأمهـا  أبوهـا  الفتـاه    يأخـذ  ،ة لها عذر  أجد اتخذتها ولما دنوت منها لم       المرأةهذه  

 أعطيـت  : للشيوخ ة الفتا أبو ويقول   ،المدينةشيوخ   إلى    عذريتها عالمةويخرجان لها   
 لبنتك  أجد لم   : كالمه قائال  أسبابو قد جعل     وهاه ،فأغضبها زوجةهذا الرجل ابنتي    

 شـيوخ تلـك     فيأخذ ، الشيوخ أمام ويبسطان الثوب    ، ابنتي ة عذر عالمة وهذه   ةعذر
 أشاع ألنه ، الفتاة ألبي ويعطونها   الفضة من   ةويغرمونه بمائ  الرجل ويؤدبونه    المدينة

   .)يامهأيطلقها كل  أن  ال يقدرزوجة تكون له إسرائيلاسما رديئا عن عذراء من 
  : الثانية الحالة

ـ      ،هتك رجل عرض فتاه ما    إذا       واغتـصبها دون    ة وكانـت غيـر مخطوب
 ٢٢ صـحاح  اإل ة فقد جاء في سفر التثني     ، بزواجها وحرم عليه طالقها    ألزم ،رضاها

 يعطـي   ، فامسكها واضطجع معها فوجـدا     ة عذراء غير مخطوب   ةوجد رجل فتا  إذا  (
 له من   زوجة وتكون هي    ،الفضةمسين من    الفتاه خ  ألبيالرجل الذي اضطجع معها     

  .)أيامهيطلقها كل  أن  ال يقدر،أذلهانه قد أجل أ
 أن  مـع ،زوجةوالظلم بال   تلحق الضرر  أنهاوالناظر في هاتين الحالتين يجد      

 ،الضحية وتعاقب   اإلثم فتكافئ   ،الضحية هي   المرأة و ،م وهو المعتدي  ثالرجل هو اآل  
ـ  و ،خر منهم كاره لآل    وكل زوجية ال الحياةفتصور كيف هي      أن  ستطيع الـزوج  ال ي

   .يطلق زوجته
   . يكون الطالق واجباىمت

   : الزوج وهيةراد إلاواجبا وليس متروكفيها  يكون الطالق هناك حاالتو
   .زوجةزنت الإذا  -١
   . واستمر العقم عشر سنواتعقيمة زوجةكانت الإذا  -٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

 

٩٢

٩٢

  

  .)٤( شريعة الأوامر زوجةعصت الإذا  -٣
 أو  نه قد يكون من حق الرجـل       فإ ،ق في الفكر اليهودي المعاصر    طالالأما  

  : بالتفصيلاألقسام وسوف نتناول هذه ،من حق الشرعأو ، المرأةمن حق 
  :الطالق من حق الزوج: أوال

كـان كامـل العقـل    ن   إ  الطالق بيـد الـزوج     يهودية ال شريعةلقد جعلت ال  
  :منهاالتي ، لطالقا أسبابود وج: منها، أمور تتوافر عدة أن ولكن البد، واإلدراك

  . في نظر الزوجالحظوة عيب ولو بمجرد عدم زوجةكان في الإذا  -١
   .زوجته ليست بكرا أن ثبت الزوجأإذا  -٢
   .متتالية ثالث مرات اإلجهاضتكرر إذا  -٣
   . نفسها عن الزوجزوجةمنعت الإذا  -٤
   .زوجها لزوجة الكراهة -٥
   .بواألد للشرع زوجة مخالفه ال-٦
  .)٥( خمس سنوات زوجةاستمر عقم الإذا  -٧

 زوجة احتفظت ال  ،اإلجهاضبسبب تكرار    أو بسبب عيب    زوجهاطلقها  إذا  و
   .)٦(بكامل حقوقها 

   :زوجةالطالق من حق ال: ثانيا
   : منهاأسباب عند توفر ، حق الطالقزوجةالفكر اليهودي المعاصر للأباح 

   .أشهر ستة ةجنسي مدالزوج بواجبات االتصال ال أخل إذا -١
   . عليهااإلنفاقبواجب  أخل إذا -٢
   .خالق كأن كان فاسد األ،المعاشرةبواجب حسن  أخل إذا -٣
   . كأن تزوج عليها غدرا بها،مانة واألاإلخالصبواجب  أخل إذا -٤
   .)٧( الرجل المرأةكرهت إذا  -٥

   :الطالق من حق الشرع: ثالثا
   :التاليةويكون في الحاالت 

   .تكرر ظهور الحيض ثالث مرات متتاليات حين اختالء الزوج بزوجتهإذا  -١
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   . وثبت ذلكزوجةزنت الإذا  -٢
    . عشر سنواتا عقيمزوجةبقيت الإذا  -٣
   .ظل الرجل عقيماإذا  -٤
   .أي مرض معديب أو الزوجين بالصرع أحد مرضإذا  -٥
   .ضرب الرجل زوجتهإذا  -٦
   .)٨(ر القوت الضروري لزوجته  عدم قدره الرجل على توفي-٧

  بعـد  ، الحق في طلب الطالق    المرأة وأعطت يهودية ال شريعةلقد تطورت ال  
 ة محكم أمامه  أحواليتم الطالق في كل      أن    ويجب ،كانت حكرا على الرجل وحده    أن  

 ،ويتم تسجيل الطالق فـي سـجل خـاص        ،  وتكون بحضور شهود   ،ة شرعي خاصة
 القـسيمة  على هذه    زوجةلم تحصل ال  إذا   و ،ق الطال ةويعطي كل من الزوجين قسيم    

  .أخرى ةال يمكنها الزواج مر
 ،إيقاعـه  ولم يكن هناك قيود علـي    ، مشروع يهودية ال شريعةفالطالق في ال  

   .)٩( في العهد الرومانيالبشريةالمجامع  أحد ن وضعت بعض القيود في أىإل
   :)١٠( الطالق عند السامريين

 ،وهـم الـسامريون   ال  أ  من فرق اليهود   ةنتناول موضوع الطالق عند فرق    
نـه  أ إال    فالطالق جائز عندهم   ،نظرا لوجود بعض االختالفات في موضوع الطالق      

 ولكن هناك حـاالت يجـوز       ،هو نادر الحدوث  ا ف  لذ ،كبر الكاهن األ  بموافقةمشروط  
   : ما يلي وهي)١١(ه أسبابتوفرت  إذا  فيها الطالق

يطلـب   أن   جـاز لـه    ،خرمرضا عند اآل  الزوجين   أحد   اكتشفإذا  ف:  المرض -١
   : هيأنواع ثالثةا بسببهطلب الطالق تي يجوز  الواألمراض ،الطالق
   . التي ال يرجى شفاؤهااألمراضمن  أو يكون المرض معديا أن :األولالنوع 

   .الزوجين أحد  عقم:النوع الثاني
   .)١٢(الزوجين مختال عقليا  أحد يكون أن :النوع الثالث

 ويجـوز   ،زوجيـة  ال الحياةالتي يتعذر معها استمرار     : الحادة زوجيةات ال  الخالف -٢
   .يطلب فسخ العقد أن  الطرفينألحد
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ـ حدثت  إذا  ف: الطرفين أحد    من زوجية ال الخيانة -٣ فـسخ  خـر   ز للطـرف اآل   اج
   .)١٣(العقد
   :)١٤(  الطالقإتمامشروط أما و

   :لي ما ي وهي،الطالقإتمام  قبل تتوافر أن البد هناك شروط
   . والبراهيندلةباأل الطرف المتضرر دعواه إثبات -أ
   . وموافقته على الطالق،سبابباأل كبر الكاهن األة قناع-ب

   : الطالق عند السامريينإجراءات
   : وهي، الطالقإجراءات الكاهن أتمفر الشرطان السابقان اتوإذا 

ـ    ويحتوي ،يقوم الكاهن بتدوين كتاب خاص يسمى كتاب طالق       أن   -١  ة على مقدم
 الطالق والشروط   أسباب ويذكر تاريخ الطالق مبينا اسم المطلق و       .في توحيد الخالق  
  . هناك شروطكانن إ التي اتفقا عليها

   .يقوم شاهدان ويوقعا على كتاب الطالق أن -٢
   . كتاب الزواجكبر يمزق الكاهن األ-٣
عام واحـد علـى      ة لمد ة تهدئ ة يعرض الكاهن فتر   ،زوجيةالخالفات ال   في حال  -٤

فـشلت  إذا   و ،حـوال  األ إصالح الخواطر و  ةجل تهدئ أ من   ،)انفصال جسدي ( األقل
ـ  ، الطـالق إجراءات كبراألتم الكاهن أالمساعي في ذلك     تـم جـاز للطـرف    إذا ف
   .)١٥( التي لحقت به جراء ذلك األضرار ةبكافخر اآل ةالمتضرر مطالب

 ، الطالق ة في قضي  يهوديةل خالفت الطوائف ا   سامرية ال طائفةال أن   والمالحظ
 ، إلى إثبـات    ويحتاج ،الرغبة أو    ولم تتركه للمزاج   ،يه وضعت ضوابط وقيود عل    إذ

 ، الدعوى بالبينات والـشهود والقـرائن      إثبات فال بد من     ،مختصة ة محكم أمامويتم  
   .وانفردت عن بقيه الطوائف في موضوع االنفصال الجسماني

  

 
 

جـب  و ألحـدهما ن كان ملكا    فإ، لطالق ينفصل الزوجان عن المسكن    بعد ا 
   ولها التعويض، على تركهالمرأةن كان مشتركا تجبر فإ، تركهخر اآلعلى الطرف 
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   .)١٦( المنصوص لها في عقد الزواج تأخذ ولكن ،النفقةوليس من حقها 
 أو  عهـد القـديم    مثل ال  يهودية ال شريعة ال إليها فلم تتطرق    العدةموضوع  أما      

 وقد حـددوا    ،جال الدين اليهودي  رما ذكر في هذا المجال ما شرعه        ن  إ  بل ،التلمود
 أو   ال يحسب فيها يـوم الطـالق       ، تسعون يوما  رملةواأل مطلقة لل الشرعية العدةمده  
 سواء أكان الـزوج     ،حوالن يوما في كل األ    ة تسعي  وقد حددوا مد   ، ويوم العقد  الوفاة
 عاقرا أو   ة صغير زوجةكانت ال  أو   ،مسجونا أو   غائبا أو   مريضا أو   مجبوبا أو   عقيما

كانـت   إذا أمـا ،  لم يـدخل أم دخل بها    ،ةغير مقيم  أو   زوجها مع   ةعجوزا مقيم أو  
 يكمـل   ىكان معها صغير تنتظر حت    إذا   و ، حامال فعدتها بالوضع   ةرملاأل أو   مطلقةال

   .)١٧( العدةمات الصغير زالت إذا  و،السنتين
 فرضت على الرجـل الـذي       أنهاوهو  ، ة غراب األمور أكثرمن   أمروهناك     

 رأس ال يحسب فيها عيد االستغفار وال عيد         ،أعياد ثالثة ةيعتد مد  أن   توفيت زوجته 
 .الحضانة ةأجر أو العدة على نفقه يهودية الشريعة ولم تنص ال،يهودية الالسنة

  

 
 

 
 من خالل تـسليط     ،يتناول الباحثان نظرة الديانة المسيحية لموضوع الطالق      

 نظـراً   ،الضوء على هذا الموضوع في العهد الجديد وعنـد الطوائـف المـسيحية            
  .الختالف الطوائف المسيحية في هذا الموضوع بين المنع واإلباحة

  :الطالق في العهد الجديد: أوال

ن إ و ، يزني عليهـا   أخرىمن طلق امرأته وتزوج ب    ( مرقس   إنجيلجاء في   
 تركـت   إن( أخرىوهناك قراءة   ، )١٨ ()تزنيآخر   وتزوجت ب  زوجهاطلقت امرأة   

  .)١٩ ()فقد زنتآخر  وتزوجت بزوجهاامرأة 
مـن طلـق امرأتـه      ( وقيل   سالخام صحاححدد في اإل  فقد   متى   إنجيلأما  

 يجعلهـا   ، الزنا ةلعل إال    امرأته من طلق ن  إ  فأقول لكم  أناأما   و ،ها كتاب طالق  فليعط
ويقول متى حسب ترجمـة منـشورات     ، )٢٠ ()نه يزني  ومن تزوج مطلقة فإ    ،تزني
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فـي حالـة الفحـشاء     إال أنا فأقول لكم من طلق امرأته أما  () كاثوليك(دار المشرق   
   .) ومن يتزوج مطلقة فقد زنى.للزناعرضها 

يذكر استثناء لهذا األمـر     إنه لم   :  متى نجيلويقول جون فنتون في تفسيره إل     
 ،١٦ صـحاح وفي لوقـا اإل   ) ١٢-١١( العاشر الفقرات    صحاح مرقس اإل  إنجيلفي  

 سمح باالستثناء في حالة     ٩ الفقرة   ١٩ صحاح في متى فقط وفي اإل     وإنما ١٨الفقرة  
  .الفحشاء

اكتـشف  الذي  أو تعني الزنا قبل الزواج  كانت الفحشاء إذا    ما اوليس واضح 
 وبالنسبة لعبارة االستثناء التـي      ،)وهذا أكثر احتماال   (،ا بعد الزواج  زنال أو   فيما بعد 
كل ما تربطونـه علـى      ( ١٨ الفقرة   ١٨ صحاح متى فنالحظ ما جاء في اإل      أوردها
 أي  ، للرسـل  المعطـاة  عن سلطة الربط والحل      ،) يكون مربوطا في السماء    األرض

بالطالق فـي حـاالت     السماح   أن    ويبدو ،سلطة تكييف القوانين وعمل االستثناءات    
  ويقول علماء المـسيحية ، لتلك السلطةىاألول يعد مثاالً على استخدام الكنيسة    ،معينة

 ،غير موجود في أسر العهد الجديد      وهذا االستثناء    ،)إال بسبب الزنا  (ى أضاف   متّن  إ
  فأخذ الكاثوليـك   ، ولكن أضيفت إضافة   ،ن هذه الكلمات لم ينطق بها السيد المسيح       وأ

  . )٢١(ح ألغى الطالق نهائياً المسيأن 
ـ    زوجهاإن طلقت امرأة    (مقولة مرقس التي انفرد بها      أما   آخر  وتزوجـت ب

ية كالتي عـاش فيهـا المـسيح      إسرائيلهذا القول ال مكان له في بيئة        ، )٢٢ ()تزني
ي سـرائيل ية التي تربي الشعب اإل    سرائيل حيث يسود الناموس والمفاهيم اإل     ،ذهيوتالم

الطالق حق من حقوق الزوج وليس       أن   ويقول أساسا على   ،اجتماعياعليها عقائديا و  
  .من حقوق الزوجة

الصحيح في قول مرقس هذا هو تلك القراءة التي شهد بـصحتها الرهبـان              
 األول لهذا يعـدل الـشطر       ،)تزنيآخر   وتزوجت ب  ازوجه تركت امرأة    إن( :ويقول

ـ  في حالة الفحشاء عرضها    إال   من طلق امرأته  (من قول متى     وهـذا  ، )٢٣ ()اللزن
  لدرجة ،يةسرائيلاإلالمطلقة غير مرغوب في زواجها حسب التقاليد         أن   أيضاواضح  

  ة قد تبقى بالـذا فإن المطلق ول،جنب مع الزانية إلى شريعة موسى تضعها جنباأن 
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  .)٢٤(زواج فتتعرض بذلك للسقوط في الزنا 
 فقـد  ،أنثى منذ البدء أو ا ذكراإلنسانما ورد في سفر التكوين عند خلق       أما  

جل ذلك يترك الرجل أباه وأمـه  أ من ،أنثى خلقهما اهللا  أو   من بدء الخليقة ذكر   ( :قال
 ،ليس بعد اثنين بل جـسد واحـد       إذا   ، ويكون االثنان جسدا واحدا    ،بامرأتهويلتصق  

 على منع   نوالمسيحيعلماء  الفقد استدل بها    ، )٢٥ ()فالذي جمعه اهللا ال يفرقه إنسان     
  : والمالحظ على هذا النص ما يلي،الطالق

تعدلت في التراجم العربية الحديثة للكاثوليك الصادرة عن دار المشرق عبـارة                         -١
 .)ويلزم امرأته( ولتكون )بامرأتهويلتصق (

يلـزم  ( أو )ويلتصق بامرأته( مرقس األصلي هذه العبارة   إنجيللم يستخدم كاتب     -٢
 فيما بعـد لـذلك      أضيفت لكنها   ،٧ فقرة   ،عاشر ال صحاح التي جاءت في اإل    )امرأته

 مثل ترجمة منشورات المطبعة الكاثوليكية فأصبحت تقـرأ         ،حذفتها التراجم الحديثة  
مـا   أن   جمع علماء المسيحية علـى    وقد أ ،  فقط )لذلك يترك الرجل أباه وأمه    (هكذا  

 وذلك خـالف    ،للناموس ينسب للمسيح من منع الطالق يعد نقضا صريحا وواضحا        
ولهـذا تقـول الترجمـة الفرنـسية        ، )جئت ألنقض الناموس   ما(علنه  أن أ سبق  ما  

 هـذا  إن( ،١٨ فقـرة    ١٦ صـحاح المسكونية في تعليقها على ما جاء في لوقـا اإل         
 تعاليم المسيح نقضا صريحا لنـاموس       أكثر هالتحريم للطالق التقليدي يعد واحدا من     

 هل قال   ،سيح في موضوع الطالق    من حقيقة مقالة الم    التأكد ال يمكننا    وإننا، )موسى
أو (جعلهـا زانيـة     )  في حالة الفحشاء   إال( أو   ،)من طلق امرأته لعلة الزنا    (المسيح  

  .)٢٦)(يدفعها للزنا( أو )عرضها للزنا
 لكن هناك   ، احتماالت أمام إذ    ونحن ، الفرق بين هذه الصيغ واضح وكبير      إن

طـرق  ما تن إ: قولت ،بيئاتقاعدة فقهية تعارف عليها الناس في مختلف العصور وال  
 بـأقوال ال حجة لمن استدل بتحريم الطالق   ف ولهذا   ،سقط به االستدالل  ل   االحتما إليه

 وال يوجـد  ، وعلى هذا فالطالق في التعاليم المسيحية جائز     ، العهد الجديد  يالمسيح ف 
  .)٢٧( دليل واحد على تحريم الطالق في العهد الجديد

   لمفهوم النص فهما خاصاطائفةفهم كل لى مرده إفالخالف بين الطوائف إذ 
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س اآلرثـوذك  أمـا    بـالموت،  إال    الزواج وال ينحـل    بأبدية االتزمو فالكاثوليك   ،ابه
 يرد  وإنما ، عدم قابلية الزواج لالنحالل ليس مبدءا مطلقا       مبدأ أن   والبروتستانت رأوا 

 أخـرى  رأمـو الزنا تقاس عليـه      أن   كس رأوا ذرثو بل اآل  ،عليه استثناء حالة الزنا   
  .)٢٨( التطليقأسباب تعددت عندهم اولذ، ة له في الخطورةمشابه

 

 
 

  :الطالق عند الكاثوليك: أوال
يعـرف    محلـه مـا    جعلـوا  و ،كية الطالق منعا باتا   يمنعت الطائفة الكاثول  

الزوجين في السكن   والذي يعني توقف المعيشة المشتركة بين       :  الجسماني باالنفصال
 مع اإلبقـاء علـى      ،والفراش والمائدة وسائر ما يتعلق بحياتهما من مختلف األمور        

وهـذا الحكـم ال     ، صدر به حكم  إذا   إال    وهذا االنفصال ال يتقرر    ، الزوجية رابطةال
   -: هيسباباأل وهذه ،كان هناك سبب لهإذا  إال يصدر

 .الزوجين أحد زناإذا  -١

 .خرالزوجين اآل أحد هجرإذا  -٢

 أوالدهربى   أو   بدعة غير كاثوليكية   إلى   نتميا بأن   ،الزوجين أحد   ساء سلوك إذا   -٣
 .شائنا أو سلك سلوكا محرما أو تربية غير كاثوليكية

خـر   كان للزوج اآل   ،جعل الحياة المشتركة صعبة جدا بسبب تصرفه القاسي       إذا   -٤
  .)٢٩(يطلب االنفصال شرعا أن 

 لم تعـد هنـاك رابطـة زوجيـة بـين      بهذا االنفصال الجسماني   هنإ :نقول
 انفـصال جـسماني أم هـو    أيضا أليس هو ، وما الفرق بينه وبين الطالق  ،الطرفين

لم يعـد  أنه   : ومعنى االنفصال الجسماني عند الكاثوليك     ،مجرد عقد على الورق فقط    
 التي نهى عنها السيد     الرذيلة إلى    ذلك يدفعها  أليس ،هناك سلطة للرجل على زوجته    

  .ندما منع الطالقالمسيح ع
  :رثوذكسالطالق عند اآل: ثانيا

  الخروج أو  ولم تقصره على الزنا،ية الطالقرثوذكس الطائفة اآلأباحتلقد 
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   : وهيأسبابب توسعت فيه كثيرا وجعلته مسببا وإنما ،من الدين
  :المرض -١

 ،العجز الجنسي قبـل الـزواج     أو   الزوجين بمرض كالجنون   أحد   إصابة إن
 بالمرض الحقة على    اإلصابةكانت   إذا    أما ،لموانع الشخصية للزواج  يعد مانعا من ا   

 :توفرت شروطه وهي إذا يطلب التطليقأن خر اآلن للطرف فإ، الزواج

خـر  ن يلحـق الطـرف اآل     أ و ،تقوم معه الزوجية    يكون ذلك المرض مما ال     أن  - أ
من  غاية أي تحقيق   إمكانمن ناحية عدم     أو   ، كالسل :ضرر جسيم من ناحية العدوى    

 .العجز الجنسي أو  كالجنون:غايات الزواج

 . يكون قد انقضى ثالث سنوات على المرضأن  -  ب

  .)٣٠(هذا المرض ال يمكن شفاؤه  أن يثبت أن -ج
 : الجسمانياإليذاءاالعتداء على الحياة و -٢

تعريض حيـاة الـزوج      أو   سواء كان لهدف القتل   فاالعتداء على الحياة    أما     
 ايكون االعتداء على الحيـاة صـادر   أن  ويلزم،ته وسيل كانتما   وأيا ،للخطرخر  اآل

 ،الـزوجين للخطـر    أحد   يعرض صحة ذاء الجسماني وهو الذي     ي اإل  أما ،عن قصد 
  .)٣١(ن يتكرر عدة مرات أ و،يكون جسيما أن  ويشترط،كالضرب مثال

 :الفرقة واستحكام النفور -٣

ن وإ،  كبيـر  حد إلى    التطليق يتسم بالمرونة والنسبية    أسبابوهذا السبب من    
 وشـروط التطليـق للنفـور       ،الت التطليق  كثير من حا   الستيعاب يفتح المجال    كان

  :والفرقة هي
 إخـالال خـر  يخل بواجباته نحـو اآل أو   ،خرالزوجين معاشرة اآل   أحد    يسيء أن  - أ

 .استحكام النفور بينهما إلى  مما يؤدي،جسيما

  واستحكام النفورللفرقة نتيجة وذلك ،استحالة عودة الحياة الزوجية الطبيعية  -  ب

  .)٣٢( مرور ثالث سنوات على استمرار الفرقة الناجمة عن النفور -ج
 :الزوجين بعقوبة سالبة للحريةالحكم على أحد  -٤

  قـ سببا للتطلي،ريةـالزوجين نهائيا بعقوبة سالبة للح أحد يعد الحكم على    
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  :بشروط معينة وهذه الشروط هي
 . بعقوبة سالبة للحريةالزوجين نهائيا أحد الحكم على  - أ

 .األقل وهي سبع سنوات على .يكون الحكم السالب للحرية مقيدا بمدة أن ينبغي  -  ب

  .)٣٣(يكون الحكم قد صدر بعد الزواج  أن -ج
  :الغيبة -٥

نه يلزم للتطليق للغيبة في حالة عدم التيقن        كسية على أ  نصت الطائفة األرثوذ  
 وخمـس   ،د الـروم واألرمـن     مرور ثالث سنوات عن    ،مماته أو   من حياة الشخص  

لم حياته فاألقبـاط  في حالة غيبة الشخص التي تع     أما   ،قباطواألسنوات عند السريان    
الروم واألرمن من الطائفـة      أما   ،سية يحددون مدة سبع سنوات    من الطائفة األرثوذك  

  .)٣٤(نفسها فحددوا المدة بثالث سنوات 
 :الرهبنة -٦

  . سبب للتطليقأيضا  وهي، من موانع الزواجاتعد الرهبنة مانع
 :أخرى أسبابهناك  -٧

 ، والهجـر المتعمـد    ،واإلجهـاض  ، وزوال البكـارة   ،منها الزواج الثـاني   
  .اآلخر الزوج بأموال ضرارواإل
  :)٣٥ (الطالق عند البروتستانت: ثالثا

  : الشريعة البروتستانتية الطالق ولكن قيدته بأمرينأباحت
 .الطالقخر آلالزوجين وثبت عليه ذلك وطلب ا أحد زناإذا  -١

  .الطالقخر اآل غير الديانة المسيحية وطلب أخرىالزوجين ديانة  أحد اعتنقإذا  -٢
 

 
 

 مـن تـاريخ الحكـم النهـائي         زوجية ال رابطةيترتب على الطالق انحالل     
نـد  عخر  اآلهم  دحأ ثرال ي و ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته      ،الصادر به 

 ويترتب علـى طـالق      ،تعويض لمن حكم له بالطالق     أوالحكم بنفقه     ويجوز ،موته
 وذلك منعا من اخـتالط      ، من خلو الرحم   للتأكد ة معين ة مد المرأةتتربص   أن   زوجةال
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 ة وهـي فتـر    كاملة ميالدية أشهر ة عشر ة حددت فتر  :كسذرثو األ طائفةف، األنساب
   .زواجا ثانياتعقد فيها  أن  فيهازوجةسمح للال ي ،العدة

 ة عشر ة فتر المرأةوجب على   أمنهم من   ف : فاختلفوا فيها  : الكاثوليك طائفةأما  
 ثم جاء التصنيف الكاثوليكي     ، ومنهم من منعها   ،أشهر ة ومنهم من جعلها تسع    ،أشهر

 الـزواج  انحـالل  ولم تحدد وقتا معينا مـن  ،العدة فلم تعترف ب١٩٤٩الشرقي سنه  
  .)٣٦( وانعقاد الالحق األول

 الـسيد  رسـالة  يتنافى مـع     األمر بهذا   الكاثوليكية الشريعةن عدم اهتمام    وإ
 ،األنساب الرحم خوفا من اختالط      براءة من   التأكد العدةن هدف   أل، الحقيقيةالمسيح  

   .السماوية الشرائع ة كافإليهوهذا ما تدعو 
  

 
 

 
  :  مشروعيتهةلطالق وحكما

  : مـع نيتـه  ةكناي أو ، طالقأنتك:  الزواج بلفظ صريح   رابطة حل   :الطالق
   .)٣٧(هلك أ إلى ياذهبمثل 

 حين يحصل اليقـين     ،الخالص إلى   الحاجة الطالق عند    سالمولقد شرع اإل  
 أمـر  من الوفاء بحدود اهللا التي       المانعة واستحكام البغضاء    ،خالقبتباين الطباع واأل  

 وإصـرار ،  بين الزوجين  المصالحة كل الوسائل لتحقيق     ذ وعند استنفا  ،بها الزوجين 
يصير بقاء النكاح مفسدة    حيث   ،مستحيلة بينهم   المعيشة وبدت   ،كل منهما على موقفه   

 وقد يكـون    . منه صلةاالح المفسدة النكاح لتزول    زوالقتضى الشرع   لذا ا  و ،اوضرر
 ممـا   ، بـالمعروف  زوجـة يمسك   أن    على نه عاجز أتيقن الزوج    إذا   الطالق واجبا 

 ،عفافهـا إ كأن يكون غير قادر على       ،استمر قيام الزوجية بينهما    إذا   يعرضها للعنت 
عجز عـن     أو ،ة تخشى على نفسها الفتن    وكانت، الذي ال يرجى شفاؤه   دائم  ال هلعجز
   حتى ال يترتب،يطلق زوجته  أن يجب على الزوجت ففي هذه الحاال،يها علاإلنفاق
   . بهاواإلضرار هاأخالق فساد إمساكهاعلى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

 

١٠٢

١٠٢

  

ولـم  ، نه لم يفتح الباب على مـصراعيه    أ إال    شرع الطالق  سالماإل أن   معو
 التـي   الضرورة في حاالت    هأباحولذا فقد    ،صالحبعد استنفاد وسائل اإل   إال  يشرعه  

 ألنـه لـم   ، وهو يحترم الطبع البشري  ،حدهماأظروف   أو   تتطلبها ظروف الزوجين  
الحالل  إال    يلجأ إنما يشرعه   إذ سالم واإل ،يتعاشروا على هون وضيق     أن يشأ للناس 
فـي   إال إيقاعه ليكفل عدم    أحكام بقيود و  وأحاطه ،ن األذى ع سرة تجنيبا لأل  ،البغيض
 أنـه لـم     : لتحقيق هذه الغايـة    سالمهم القيود التي وضعها اإل    وأ، الضرورةحاالت  

اإلصالح بينهمـا عنـد بعـث       وتعذر  ، يشرعه إال عند حدوث الشقاق بين الزوجين      
بسبب من قبـل     قد يكون    ،سرةالذي يحدث في محيط األ    ذلك أن الخالف    ، الحكمين
 :أو منهما معا، أو من قبل المرأة، الرجل

والالتـي  ﴿ : تعالى قولهكان عالجه ما ورد في       زوجةلبسبب من ا  كان  إذا  ف    
 فـال   كمأطعنن  إتخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف       

يعني عصيان المـرأة     فالنشوز. )٣٤النساء  (﴾اهللا كان عليا كبيرا   ن  إ تبغوا عليهن سبيال  
 اهللا تعـالى عـالج تلـك      أمر وقد،  حقوقه أداء وترفعها عنه وامتناعها عن      ،ازوجه

  :الحالة بما يأتي
 ويجـب علـى     المـرأة  يعظها باللين والرفق والوعظ يختلف باختالف حالة         أن  - أ

 أو  ي وعظه لبقا يعظ مره ومرتين وثالثة على فتـرات متقاربـة           يكون ف  أن   الزوج
 .متباعدة

 نوع من التأديب لمن     الذي هو وهو الهجر    ،غيره إلى   لم يفلح الوعظ انتقل    فإن  -  ب
 .)٣٨( والهجر يكون في الفراش ال في الحجرة ،لتشقى بهجره لها ،ازوجهتحب 

يكون بعيدا عـن  الذي ، برحالضرب غير الم انتقل إلى تأديبها ب   ، ذلكفلح  يلم  إذا   -ج
  .)٣٩ (أثرايكسر عظما وال يترك وبحيث ال ، الوجه

قولـه  عالجه يكون بمـا ورد فـي    ف،كان سبب الخالف من الزوجإذا  أما  و
يـصلحا   أن  فال جناح عليهماإعراضا أو   ن امرأة خافت من بعلها نشوزا     ﴿وإ: تعالى

ـ ترضي  أن زوجة على ال أي، )١٢٨النساء  ( ﴾بينهما صلحا والصلح خير     عـن  ازوجه
 رابطـة  بقـاء  ن تتنازل عن بعض حقوقها في سبيل      وأ،  وتتلطف معه  ،طيب خاطر 
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 ،نـشوزه عدل عن    التي تجعله ي   خرىتقدم له بعض المزايا األ    أن   أو   ، قوية زوجيةال
  .)٤٠(إحداث الجفوة بينهما ما من شأنهأن تبتعد ع و،ن تحسن من خلقهاأب

بـأن  ،  الخير التدخل لحل هذا الخـالف أهلفعلى  ، كان النزاع منهما  ن  إ أما
يكـون الحكمـان   أن يطة  شر، الزوجأسرةمن آخر  و زوجة ال أسرةوا حكما من    عثيب

ن تكون  أ و ، من الزوجين  كاملة بثقة أن يتمتعا  و ،صالح العدالة والتقوى واإل   أهلمن  
  .)٤١(  ولهما رغبة صادقه في التوفيق،صالحجل اإلأ من خالصةنيتهما 

 كل منهما علـى  وأصر ،الوسائل لتحقيق المصالحة بين الزوجينفشلت كل إذا  ف  -١
، لم يكن بد من الطالق إلنهاء هـذه العالقـة   ،مستحيلة بينهما المعيشة وبدت   ،موقفه

حالـه  يجـرب  يتريـث ل  ثم ،ةيطلقها طلقة واحد فليطلق زوجته    أن    الزوج أرادإذا  و
 : لقولـه تعـالى    ها منـه  مراجعتها بعد فعل قبل انقضاء عدت      أرادإذا  ف، وحالها بعده 

 )٢٢٨البقرة ( ﴾اإصالح أرادوا أن  بردهن في ذلكأحقوبعولتهن ﴿

 ،ة منه طلقة بائن   طلقتانتهت العدة   إذا   ف ، لما حدث  إصالحفوصف الرد بأنه    
بعـد   أو العـدة  أثناء أعادهاإذا  و، بعقد ومهر جديدين ولكن إعادتهاويستطيع الزوج   

 أن   وجـب عليـه    ،الطالقعازما على   ا يجعله   انتهائها بعقد جديد ثم حصل بينهما م      
 المـرة  فـي    أعطـاه  مـا    الزوجية وإعادة المراجعةيسير في هذه المرة من فرص       

 كـان   أوقعهاإذا   ف ،ةطلقه واحد  إال   بقى لديه ال ي نه  إلم تفلح المحاوالت ف   إذا   و ،ىاألول
ـ  بين ة غير محتمل  أصبحت الزوجيةالحياة  وأن  ، الخرق اتسع أن  على   ذلك دليال  ، اهم

 إال  ال تحل لـه   بحيث   ،أن تكون الفرقة بينهما باتة     في هذه الحالة     سالمقرر اإل ولذا  
تحدث بينهما فرقة فيكون لـألول      و، ويدخل عليها ويصيبها  آخر  تتزوج من    أن   بعد

ن طلقهـا  فإ﴿ : تعالى لقول اهللا ) ٤٢(إذا انقضت عدتها من هذه الفرقة أن يعقد عليها          
 يتراجعـا  أن   ن طلقها فال جناح عليهما    إزوج غيره ف  فال تحل له من بعد حتى تنكح        

  .)٢٣٠البقرة ( ﴾يقيما حدود اهللا وتلك حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون أن ظنان إ

 ما دامت فـي     ،الزوجيةيخرج مطلقته من منزل     ال  أ  على الزوج  سالموجب اإل أ -٢
 ال تخرجـوهن  ﴿ : فقال سبحانه وتعالى   ، ولم يصدر منها ما يوجب خروجها      ،عدتها

ـ  أن   إذ، )١الطالق  ( ﴾ةيأتين بفاحشة مبين  أن   إال   من بيوتهن وال يخرجن     فـي   اوجوده
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مـا   إلـى    األمور قد يكون له أثر في عودة        ،زوجهامنزل الزوجية على مقربه من      
  .كانت عليه

، مس الزوج زوجته فيـه    يكون في طهر لم ي     أن   الطالق ينبغي  أن   سالمقرر اإل  -٣
 والرجل ال يقدم على طالق امرأتـه فـي          ،مرأةألن الطهر فترة كمال الرغبة في ال      

 وفي ذلك دليل على قيام حالة خطيرة        ،الفرقة إلى   الحاجةلشدة   إال   كمال رغبته فيها  
طلقـتم النـساء     إذا    النبي أيهايا  ﴿ : وفي هذا يقول سبحانه وتعالى     ،تستدعي الطالق 
 ،حله فيها مراأول في   أي ، طلقوهن من قبل عدتهن    أي ،)١الطـالق ( ﴾فطلقوهن لعدتهن 

الطهـر الـذي     أو   ن الحيض أل، طلقها في طهر لم يمسها فيه      إذا    إال يكون وذلك ال 
ـ   فإن  ذا  ول، العدةيحسب من     ال المرأةيمس الرجل فيه      اهللا عنهمـا    يابن عمر رض

مـره  (: فقـال لـه   ،  عنـه  eعمر رسول اهللا     لسأزوجته وهي حائض    حين طلق   
  .)٤٣ ()حامال أو فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا

ال طالق وعتاق   (: e لقول النبي    انرأى بعض الفقهاء عدم وقوع طالق الغضب       -٤
  .يزيل العقل فال يشعر صاحبه ما قال والمقصود بالغضب ما ،)٤٤ ()إغالقفي 
  للـزوج فرصـة للتراجـع      يكـون  وحتى   ،حتى ال يكون الطالق نزوة عابرة     و -٥

على يدي شاهدين   يقع   الطالق   نأ نص القرآن الكريم على      ،يتدخلوا أن   وللمصلحين
إذا   النبـي  أيهايا  ﴿ : قال تعالى  ،)٤٥(يكونان عادة من ذوي الصلة الوثيقة بالزوجين      

 .)٢-١الطالق ( ﴾ عدل منكميشهدوا ذوأو....طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

 ،واالجتماعيـة  الماليـة  من النـاحيتين     خطيرة على الطالق نتائج     سالمرتب اإل  -٦
 على حمـل الـزوج   قادرة األعباء وهذه ،ثقيلة عباءأ بسببه على كاهل الزوج   وألقت

، الـصداق المؤجـل   : هـي  األعباء وهذه   ،كان فقيرا ن  إ على ضبط النفس والسيما   
 الحضانة وأجور ،داألوال ونفقه   ،العدة وملبس ومسكن ما دامت في       مأكل من   والنفقة

 مـن   يأخذ ال أن    على الرجل  سالموجب اإل أ كما   ،باإلضافة إلى المتعة  ، والرضاعة
 استبدال زوج مكـان زوج      أردتمن  إو﴿ : لقوله تعالى  ،إياه أعطاه شيئا كان قد     المرأة

 أن  المـرأة  سالمقد نهى اإل  و، )٢٠النساء  ( ﴾ منه شيئا  تأخذوا قنطارا فال    إحداهنتيتم  آو
 ، طالق غيرها لتحل محلهاطلبت أن  كما نهاها،ة شرعيةتطلب الطالق من غير عل
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  .)٤٦ (ة مشروعةق دون عل الطالإيقاعنهى الرجل من و
   :سالم الطالق في اإلأقسام

  : من حيث حكمه إلىسالمقسم الطالق في اإلني
 في طهر لم    ة واحد ةيطلق الرجل زوجته المدخول بها طلق      أن    وهو : طالق سني  -١

   .يجامعها فيه
ـ   طلقـات  ثالثيطلق الرجل زوجته المدخول بها       أن    وهو : طالق بدعي  -٢  ة بكلم

 أو يطلقها فـي حـيض     أن    أو ، متفرقات في مجلس واحد    اطلقها ثالث ي أن    أو ،ةواحد
 ،الطالق البـدعي حـرام  أن على  جمع الفقهاءقد أ و،في طهر جامعها فيه    أو   ،نفاس
  .)٤٧ (واقعن الطالق أ و،آثمن فاعله أو

   : إلىوقوعهوينقسم من حيث 
 ،جعـة الريملك المطلق معه حـق       الذي ال وهو   : بينونة صغرى   الطالق البائن  -١

 قبلته بمهـر    مطلقةن شاءت ال  إ ،المطلق كخاطب من الخطاب   كون  فبمجرد وقوعه ي  
   :في عده صور هيبينونة صغرى بائنا الطالق  ويقع ،ن شاءت رفضتهإ و،وعقد

   . حتى تنقضي عدتهادون مراجعة ثم يتركها ،يطلقها طالقا رجعيا أن -أ
   .يطلقها على مال تدفعه له أن -ب
وكانـت  ، وعدم إمكان اإلصالح بينهمـا ،  احتدام النزاعمان عند يطلقها الحك  أن   -ج

   . على الزواجبقاء من اإلأصلحالفرقة 
 ،)٤٨( بائنا بمجرد وقوعه     وتصير، ةعديكون عليها    الف ،يطلقها قبل الدخول   أن   -د
   .ين بعقد ومهر جديدجاعهايجوز للزوج في هذه الحالة إرو
يـستطيع    ال الحالـة  ففي هذه    ،مكمل للثالث وهو ال ، الطالق البائن بينونة كبرى    -٢

وبانت عنه بسبب من أسـباب      ، ودخل الثاني بها  تزوجت من غيره     إذا    إال إرجاعها
   .وانقضت عدتها منهمات عنها أو البينونة 

ـ  مطلقتـه ولـو      ةيملك معه الزوج حق مراجع      وهو ما  : الطالق الرجعي  -٣ دون ب
  .ي المدخول بها والطالق الرجعي ما كان دون الثالث ف،رضاها
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  :  الطالقألفاظ
   : على قسمينيقع بها الطالق فهي التي األلفاظأما 

ن يقول  كأ،  على حروف الطالق   مشتملة وهو ما كانت صيغته      : الطالق الصريح  -١
   .)٤٩( ة وهذا الطالق يقع مباشر،طلقتك أو ، طالقآنت :لها
 ، انطلقي ، مثل اخرجي  ،ه وهو اللفظ الذي يحتمل الطالق وغير      :بالكناية الطالق   -٢

 النيـة كانت إذا  إال يقع  ال الكنايةطالق   أن    وقد اتفق جمهور العلماء على     ، حرة أنت
  . الطالققاعيإلتتجه 
  : الطالقأحكام

 ، يعي من خالله المطلق ما يقـول       ، كامل إدراك إلى   الطالق تصرف يحتاج  
 أو  نـون  المج : مثـل  ،يقصد معناه  صدر من شخص ال   إذا   ف ،ويشترط لوقوعه قصد  

أما و، فللعلماء في وقوعه تفصيل   ، الهازل أو   المكره أو   السكران أو   النائم أو   الصبي
 واختلف العلماء في طـالق . )٥٠( باإلجماعيقع  طالق المجنون والصبي والنائم فال 

   .)٥١( ومنهم من لم يوقعه، فمنهم من قال بوقوعه، السكران والمكره والهازل
  

 
 

 مـرأة  وتنشأ لل  ،حينما يوقع الرجل الطالق على زوجته تترتب عليه واجبات        
   :منها، حقوق

   . مثالبأمهايتزوج  أن  فال يجوز،ة تبقى بعض موانع الزواج قائم-١
   . تقوم بحضانتهله ولد منهاكان ن إ الحضانة ةجرأ و،العدة ة على الزوج نفق-٢
   .باتالم يكن الطالق   ما،الحي منهماثه ور العدة أثناءحدهما أمات إذا  -٣
ذكـر فـي     إذا    إال ،بمجرد الطالق جل  ؤ المدخول بها المهر الم    المطلقة تستحق   -٤

   .تستحق نصف المهرإنها غير المدخول بها ف أما ،أنه يدفع مقسطاالعقد 
ـ  الزوجة صير ت ،كبرى أو    صغرى بينونة الطالق بائنا    أصبحإذا   -٥ عـن   ةأجنبي

   .)٥٢( بحضرتهزينتها يس لها أن تبدي  ول،له مجالستها جوزال يف، زوجها
  تعتدأن   وجب عليها،كانت حائالدخول بها وم امرأةوقع الطالق بائنا على إذا  -٦
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، )٢٢٨ ةالبقـر ( ﴾ قـروء  ثالثة بأنفسهنوالمطلقات يتربصن   ﴿ : قال تعالى  ، قروء ثالثةب
 إذ ، مالك والشافعي  اإلمامهي الطهر عند     أو   ،األحنافوالقروء تعني الحيضات عند     

ـ  ،كانت من ذوات الحيض   ن  إ  قروء ثالثةبتعتد   أن   المرأةيجب على    ال كانـت   إذا  ف
اعتـدت بثالثـة    ، تحيض لصغرها أو لكبرها ويأسها من نزول دم الحيض عليهـا          

﴿والالئي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثالثـة أشـهر           : لقوله تعالى ، أشهر
 حامال فعدتها بوضع الحمـل دون تحديـد         انتفإن ك ، )٤ق  الطال(والالئي لم يحضن﴾    

أمـا   و ،)٤الطـالق   ( ﴿وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾     :  لقوله سبحانه  ،مدة
 ،ة وعـشر  أشهر أربعة ا فعدته حائال تنان ك إ ف ،حالها بحسب   ا فتختلف عدته  ةاألرمل

 أشـهر  أربعة بأنفسهن يتربصن   أزواجاوالذين يتوفون منكم ويذرون     ﴿لقوله تعالى   
 ،الشهر الثالث آخر   غالباالجنين الذكر يتحرك     أن   ه من ةوالحكم. )٢٣٤ ةالبقر( ﴾وعشرا
   .)٥٢( يء النمون الجنين قد يكون بط أل، فزاد اهللا عشرا،الرابعآخر  واألنثى

ـ  ة وعد ، الترمل والحمل  :لها وضعان  ف مالا ح انتكن  إ أما  أربعـة  ة المترمل
 الحامل المتـوفى عنهـا    ةن  وعلى هذا فإ  ، لحملا الحمل وضع    ة وعد ، وعشرا أشهر
ـ  ،وإعمـاال لحكمهمـا معـا     ، النصوص جمعا بين    ،األجلين بأبعد تعتد   زوجها إذا  ف

 الترمـل   ة مد أتمتإذا   و ،ةاألرمل ة ترملها التزمت بتمام عد    ةوضعت قبل انقضاء مد   
   .)٥٣( حامل فعال ألنها ،وضع الحمل إلى العدة بإكمال التزمت ، حملهاوضع قبل

 عثمـان بـن   روي عن وهو ما   ،ة واحد ةتعتد بحيض إنها   ف ة المختلع ةعدأما  
،  رجعـة لهـا   الألنـه  ة واحـد ة حيضمختلعة وقد جعلت عده ال،عفان وابن عباس 

   .)٥٤( ة واحدةحيضله كفي في،  الرحمبراءة من التأكدهو المقصود و
 الـذين  يهاأيا ﴿ :قوله تعالىل، عليها عدة غير المدخول بها فليس المطلقةأما  

 ةتمسوهن فما لكم عليهن من عد      أن   نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل      إذا   آمنوا
  .)٤٩ األحزاب( ﴾تعتدونها

 

 

 مستندين على   ،ت الثالث  الطالق بين الديانا   ةلقد تناولنا في هذا البحث قضي     
يث عـن   ونتسم بالحياد عند الحد   ، حتى نكون منصفين   ، لكل ديانة  ساسيةالمصادر األ 
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 بعض أوجه االتفـاق    وجود : فكان مما توصلنا إليه من خالل البحث       ،هذا الموضوع 
 سالم حيث أباحت الديانتان اليهودية واإل     ،واالختالف بين الديانات في هذا الموضوع     

 وشـددت فـي     ، في حين حرمته الديانة المسيحية في بعض طوائفها        ،إيقاع الطالق 
 نجيـل مدين في ذلك على نص مقدس في اإل        معت ،موضوع انحالل الرابطة الزوجية   

 ،اليهودية فقد أباحته على اإلطالق دون ضـوابط        أما   )ما جمعه اهللا ال يفرقه إنسان     (
 آخـر   سـالم  وجعله اإل  ، ضوابط وقيود  إليقاعهنه وضع   أ إال   باحهأ وان   سالماإلأما  
ن لـه   م فـي  سالممع اإل إلى حد ما     واتفقت اليهودية    ، عند استنفاد كل الطرق    دويةاأل

، وللمرأة فـي اليهوديـة  ، زوج والقاضي فيهما فكان الحق لل   ،الحق في إيقاع الطالق   
 فقـد   آثار الطالق في موضوع    أما   ،بينما انفردت المسيحية وجعلته فقط بيد المحكمة      

 فـي كـل   المـرأة  ةجعلت عـد و،  على السوءالمرأة للرجل و ةفرضت اليهودية عد  
 ة بعـشر العـدة المسيحية فحددت  أما ، أعياد الرجل ثالثةة وعد،ن يوما يها تسع أحوال
 أما  ، الرحم استبراءوهي  ، العدةالغاية من   لم تراع فيها     ، طويلة جدا  ة وهي مد  ،أشهر

 للمطلقة جعل فقد سالماإل أما   ، الكاثوليكية طائفة عند ل  ةوجد عد ت الفاألغرب من ذلك    
التـي تحـدثنا    وغيرها من الحقوق ، وأجرة الحضانة،العدةنفقة  :بعض الحقوق مثل 

   .سالمالحمد هللا على نعمه اإل أن دعواناآخر  و،عنها بالتفصيل في هذا البحث
  

 

 
، دار الفكر العربـي   ، ٢ط، للشيخ حسن خالد   نصرانية وال يهودية وال وثنية من ال  سالم موقف اإل  -١

  ٤٢١ص ، ١٩٨٦، بيروت
محمـد  ، الـشيوعية  مع   ارابطهوتوم خطورتها    والي الي  المقدسة في الكتب    التبشيرية يهودية ال -٢

  ٢١٤ص ، بيروت، المعرفة، زاد ١ط ، احمد محمود حسن
  ٢٤ -٢٢ صحاح اإلالتثنية العهد القديم سفر -٣
 للتـأليف  اللجنـة مطبعه ، ٢ط ، ٤مجلد  ، ترجمه محمد بدران  ، ول ديورانت ، الحضارة قصه   -٤

  ٣٣، ص ١٩٥٥، القاهرة، والنشر
 المرافعات والمعامالت والحدود في شرع اليهود ونظائرهـا         أحكامالت بين    المقارنات والمقاب  -٥

محمـد  ، خـرى األ الوضـعية  الغراء ومن القانون المصري والقوانين  يةسالماإل الشريعةمن  
  ٢٠٤ص ، القاهرة، هندية أمينمطبعه ، ١ط ، حافظ صبري

   ةمطبع، د بن شمعونوـمسع، نييسرائيللإل شخصية الحوال في األةـالشرعي حوال كتاب األ-٦
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  ٣٥٤، ص ١٩١٢، مصر، كوهين روزنتال    
  ٣٥٥ص ،مرجع سابق، الشرعية حوال كتاب األ-٧
  ٣٥٧ص ، مرجع سابق، الشرعية حوال كتاب األ-٨
 الطبعـة ، دار الوفـاء ،  غـضه أبوزكي على السيد   ، سالم واإل والمسيحية يهودية في ال  المرأة -٩

  ٢٦١ض ، ىاألول
سـيدنا   إلـى     ويصل نسبهم  األصليون يونسرائيلاإل أنهم أبناؤهاقه يعتقد   هي فر :  السامريين -١٠

اليهـود انـشقوا عـنهم       أن   موسى عليه السالم وكهنتهم من سبط الوي ويعتقد السامريون        
 شـومريم وهـي لفظـه تعنـى         وإنمـا  وان اسمهم ليس سامريين      خرىاأل األمموخالطوا  

 ليسوا  أنهم بقيه اليهود    إليهم وينظر   قديمةال الديانةالمحافظون ويقصدون انهم يحافظون على      
 وإنماسرائليين  إ ليسوا   وأنهم هم خليط عرقي ظهر بعد السبي البابلي         وإنما إسرائيلمن بني   

  بالد فارس  إلى  ترجعأصولهمن أو) نابلس (ة السامرأرض إلى سموا بذلك نسبه
  ١٠٢ص ، نابلس، ١ط ، وعمر الغوراني، الشريدةمحمد حافظ ، سامرية الطائفة ال-١١
   ١٠٣ص ، مرجع سابق، سامرية الطائفة ال-١٢
، مكتبه الكاهن عبد المعـين صـدقه      ، سامرية ال طائفةنادي ال ، عبد المعين صدقه  ،  السامري -١٣

   ٢٠ص
   ١٠٤ص ، مرجع سابق، سامرية الطائفة ال-١٤
   ١٦٩ -١٦٨ص ، الرياض، دار المريخ، ١ط ، سيد فرج راشد،  السامريون واليهود-١٥
  ٣٧٥، مرجع سابق، الشرعية حوال كتاب األ-١٦
   ١٠٣ -١٠٢ص ، مرجع سابق،  المقارنات والمقابالت-١٧
  ١٢ -١١الفقرات ، ١٠ صحاحاإل،  مرقسإنجيل -١٨
   ١٧ فقرةال، ٦ صحاحاإل،  مرقسإنجيل -١٩
   ٣٢ -٣١ فقرة، ال٥ صحاحاإل،  متيإنجيل -٢٠
  ١٤٥ص ، مرجع سابق، مسال واإلنصرانية واليهودية في السرة نظام األ-٢١
   ١٢ -١٠الفقرات ، ١٠ صحاحاإل،  مرقسإنجيل -٢٢
   ٣٢ فقرةال، ٥ صحاحاإل،  متيإنجيل -٢٣
   ١٤٧ص ، مرجع سابق، سالم واإلنصرانية واليهودية في السرة نظام األ-٢٤
   ٢٤ فقرةال، ٢ صحاحاإل،  سفر التكوين-٢٥
   ١٤٨ص ،  مرجع سابق،سالم واإلنصرانية واليهودية في السرة نظام األ-٢٦
   ١٤٩ص ،  المرجع ذاته-٢٧
بيروت                                      ، الكنسية التربيةمكتبه ، صليب سوريال، شخصية الحوال مذكرات في قوانين األ-٢٨

   ٩٣ص ، ١٩٩٠       
   ٢٥ص ، القاهرة، مطبعه قاصد خير، ١ط ، أ عوده،  والطالقالمسيحية -٢٩
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، منشأه المعارف ، محمد حسين منصور  ، يةسالماإل في الشرائع غير     سرة القانوني لأل   النظام -٣٠

   ٢٩ص ، سكندريةاإل
  ٧٥ص، ١٩٦٥، بيروت، المحبةدار ، القس صموئيل المشرقي، المسيحية في المرأة مكانه -٣١
   ١٠١ص ، مرجع سابق،، يةسالماإل في الشرائع غير سرة النظام القانوني لأل-٣٢
   ١٧٨ص ، الرياض، مكتبه البيداء، الخاقاني محمد، والطالق في رساالت السماء الزواج -٣٣
   ٣٣٨ص ،  المرجع ذاته-٣٤
   ١٥٠ص، مرجع سابق، سالم واإلنصرانية واليهودية في السرة نظام األ-٣٥
، ١٩٩٦، بيـروت ، دار القلم ، ١ط، محمد عبد المقصود  ،  والعصور األديان في جميع    المرأة -٣٦

   ١٦٧ -١٦٦ص 
   ٢٢٧، بيروت، علميةدار الكتب ال، عبد الرحمن الجزيري، ربعة الفقه على المذاهب األ-٣٧
   ١٠٥ص، ١٩٩١، القاهرة، الثقافةدار ، ١ط ، البهي الخولي،  بين البيت والمجتمعالمرأة -٣٨
، األنـصاري فاضـل  ،  التـاريخي سـالم  الرسولي واإلسالم بين اإلالمرأة والرق و العبودية -٣٩

   ٢٧٧ص ، القاهرة، األهالي،١ط
، ١٩٨٤، بيـروت ، يسـالم المكتب اإل ، ١ط، محمد رشيد رضا  ، سالم حقوق النساء في اإل    -٤٠

   ٢٢٧ص
   ٢٢٧ص ،  المرجع ذاته-٤١
   ٢٩٣ص ، ١٩٨٢، بيروت، المعرفةدار ، ١ط، على السبكي، سالم في اإلسرة نظام األ-٤٢
   ٧١ص ، مصر، الحلبيمطبعه عيسى البابي ، احمد بن حنبل،  مسند االمام احمد-٤٣
   ٧٥ص ،  المرجع ذاته-٤٤
   ٢٩٧ص ، مرجع سابق، سالم في اإلسرة نظام األ-٤٥
   ٩٨ -٩٧ص ،  مصرنهضةدار ، ٢ط، علي عبد الواحد وافي، سالم في اإلالمرأة -٤٦
ص ، القـاهرة ، للطباعـة  الجامعيةالدار  ، محمد مصطفى شلبي  ، سالم في اإل  سرة األ أحكام -٤٧

٤٧٢   
   ٢٣٥ص ، مرجع سابق، ربعةلفقه على المذاهب األ كتاب ا-٤٨
، دار الفكر، ١ط، اهللا بن احمد بن قدامه     عبد،  المنهاج ألفاظمعرفه معاني    إلى    مغني المحتاج  -٤٩

   ٢٨٠ص ، ٣ج ، ١٩٨٤، بيروت
، مصر، التجارية المكتبة، محمد بن احمد بن محمد بن رشد      ،  المقتصد ونهاية المجتهد   بداية -٥٠

   ٢٨٥ص ، ٢ج
مطبعـه علـي    ، ٢ط، محمد زيد االبيـاني   ، شخصية ال حوال في األ  الشرعية حكام  شرح األ   -٥١

   ٢١٨ص ، ١ج، ١٩١١، سكر
   ٢٥ص ، مصر، النهضةمكتبه ، ١ط، السيد الجميلي،  في القرانالمرأة أحكام -٥٢
 ٢٣١ -٢٢٩ص ، مرجه سابق، ربعة كتاب الفقه على المذاهب األ-٥٣ 
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