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 الملخص 

یهــدف هــذا ال�حــث إلــى معرفــة و��ــان قضــا�ا الــزواج فــي التلمــود والقــرآن والســنة، و�التحدیــد یتنــاول ثالثــة  

قضا�ا وهي: المحرمات، وتعدد الزوجات، وسن الزواج في التلمود ودراستها �المقارنة مـع القـرآن والسـنة، واقتضـت  

ــة   اســــتخدام المــــنهج االســــتقرائي: مــــن خــــالل اســــتقراء نصــــوص التلمــــود فــــي حــــدود القســــم الثالــــث أحكــــام  الدراســ

النساء(الناشــ�م)، والمــنهج التحلیلــي: مــن خــالل تحلیــل أحكــام التلمــود فــي قضــا�ا المحرمــات، والتعــدد، وســن الــزواج  

فـي التلمـود مـع مـا جـاء فـي الكتـاب    �المقارنة مـع القـرآن والسـنة، والمـنهج المقـارن: مـن خـالل مقارنـة هـذه القضـا�ا

 والسنة عند المسلمین.

وخلــص ال�حــث إلــى أن التلمــود اتفــق مــع اإلســالم فــي المحرمــات �ســبب القرا�ــة والنســب، مــا عــدا زواج  

وافتـرق اإلسـالم مـع التلمـود فـي تمییـز  ،  الرجل من ابنـة أخ�ـه وابنـة أختـه، وعلـى وجـود التعـدد فـي اإلسـالم والتلمـود 

ــ ــاهن األعظــ ــة  الكــ ــة واألرملــ ــه المطلقــ ــرم عل�ــ ــذراء وتحــ ــن عــ ــزواج مــ ــه الــ ــب عل�ــ ــزواج، ف�جــ ــات للــ ــام ومحرمــ م �أحكــ

والحالوصــا، وتمییــز الكــاهن العــادي �أحكــاٍم مثــل تحــر�م المطلقــة عل�ــه. وأ�ــاح التلمــود الــزواج والجمــاع مــن الفتــاة  

 �عمر الثالث سنوات و�وٍم واحد.

 .اء، الحالوصاالتلمود، المحرمات من النس   الكلمات المفتاح�ة:

 1/8/2022تار�خ االستالم :  

 9/11/2022  ول: ـــــــــــــــ تار�خ القب
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Abstract 

 
This study aims to identify and clarify the issues marriages among the Jews in 

the Talmud and to know the perspective of Islam regarding them in the Quran and 

Sunnah ,specifically the three issues are: the women how are forbidden to marry,  

polygamy , and the age of marriage in  the Talmud and Quran and Sunnah 

The Present study follows the inductive approach of research: by inducting 

the texts of the Talmud within the limits of the third section, Ahkam al-Nisa’(The 

Nashim),as well as the analytical approach: by analyzing the provisions of the 

Talmud on the marriage and analyzing them with the Qur’an and Sunnah, and the 

comparative approach: By comparing these issues in the Talmud with what was 

mentioned in the Qur’an and Sunnah among Muslims 

The study concluded that the Talmud agreed with Islam on taboo of women 

because of kinship and descent except for marriage the man from daughter brother 

and daughter sister and presence enumeration of wives , They differed the Talmud in 

discrimination of the greatest priest in taboo of women, he must marriage from virgin 

and deprive him the divorced and a widow and a halosa and discrimination of the 

priest in taboo the divorced and permitted marriage with a gir at the age of three 

years and one day  

Key words : Talmud, forbidden women , alhalosa . . 
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 المقدمة

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنب�اء والمرسلین  سیدنا محمد وعلى آلـه وصـح�ه أجمعـین،  

 و�عد:

إن هللا س�حانه وتعالى خلق لنـا مـن أنفسـنا أزواجـا؛ لیتشـكل هـذا الكـون مـن هـذه اللبنـة األولـى وهـي األسـرة، وسـ�ج  

سرة �األحكام الشـرع�ة ومـن هـذه األحكـام أحكـام الـزواج، لتتحقـق العدالـة واالسـتقرار فـي المجتمـع، وهـذا األمـر جـاءت �ـه  األ

الشرائع المختلفة، ومنها الیهود�ة فقد نص التلمود ثاني أقدس �تاب تشر�عي عند الیهود "م�ارك أنت �ا سیدنا و�لهنا �ـا ملـك  

دالالت لعظمته، �ا من خلق الرجل وجعله على صورته وجعل له سكنا أبـد�ا، م�ـارك  الكون �ا من خلق الموجودات وجعلها 

 .)2(،  و�عتبر التلمود أن "أي رجل ل�س له زوجة فإنه ل�س رجال �امال")1(أنت �ا ر�نا �ا خالق الرجل"

م    وقد جـاء فـي �تـاب هللا العز�ـز قولـه تعـالى: َق َلكـُ ِه َأْن َخلـَ ْن آَ�اتـِ ا  ﴿َومـِ ُكْم َأْزَواجـً ْن َأنُفسـِ َل  مـِّ ا َوَجعـَ ُكُنوا ِإَلْیهـَ لَِّتسـْ

ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَ�اٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن﴾  )21(الروم:َبْیَنُكم مََّودَّ

اســتطاع مـنكم ال�ــاءة فلیتـزوج، ومــن لـم �ســتطع  )علـى الــزواج فقـال : " �ــا معشـر الشــ�اب، مـن  ولقـد حـث النبــي (

ر هــذه النصــوص أهم�ــة وقداســة الــزواج فــي التلمــود واإلســالم والمكانــة الرف�عــة التــي  )3(فعل�ــه �الصــوم؛ فإنــه لــه وجــاء" ، ُتظهــِ

هــذا    وضــعت فیهــا األســرة، فقــد أحاطتهــا �التشــر�عات واألحكــام، التــي تصــونها وتضــمن لهــا ال�قــاء واالســتمرار، ولقــد تنــاول

ال�حث هذه القضا�ا من خالل التلمود ال�ابلي لما لهذا الكتـاب مـن أهم�ـة تشـر�ع�ة عنـد الیهـود وألهمیتـه التار�خ�ـة والوجدان�ـة  

 فهو مكون أساسي للفكر الیهودي، والهو�ة والذاكرة الروح�ة للشعب الیهودي.

 مشكلة الدراسة:

 لقة �الزواج والطالق �ما تناولها التلمود:  تسعى هذه الدراسة لإلجا�ة عن التساؤالت اآلت�ة المتع

 ك�ف رسم التلمود صورة المرأة الیهود�ة من خالل تشر�عات الزواج، ومقارنتها �صورة المرأة في القرآن والسنة؟ -

 هل هناك أحكام وقضا�ا في الزواج انفردت بها الد�انة الیهود�ة من خالل استقراء التلمود؟   -
 

م، المجلــد الثــامن، ال�ــاب الثــاني  2011،  1عمــان، ط  –، مر�ــز دراســات الشــرق األوســط  التلمــود ال�ــابلي  -  )1(
 .211  كتو�وت)، ص(

 .83  ی�اموت)، ص(1، ب8، مرجع سابق، مج  التلمود ال�ابلي -  )2(

) ،  الجـامع الصـح�ح (صـح�ح ال�خـاري ال�خاري، أبـو عبـد هللا محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراه�م بـن المغیـرة،   - )3(
 .)5065(، رقم الحدیث3، �اب �تاب بدء الوحي، ص7م، الجزء1987-ه 1407، 1القاهرة،  ط -دار الشعب 
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 هل تعل�مات التلمود فیها ظلم للمرأة ؟  -

 ما أوجه االتفاق واالفتراق بین الشر�عة اإلسالم�ة والتلمود ؟ -

 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة لتحقیق اآلتي:

 التلمود من خالل تشر�عات الزواج، ومقارنتها �صورة المرأة في القرآن والسنة.  ب�ان صورة المرأة الیهود�ة في .1

 توض�ح أحكام وقضا�ا الزواج التي انفردت بها الد�انة الیهود�ة من خالل استقراء التلمود، إن وجدت. .2

  ها.معرفة نتائج أحكام التلمود على المرأة إن �انت أنصفتها، أو أنها قد زادت من مظلومیتها ومعانت .3

 الوقوف على أوجه االتفاق واالفتراق بین الشر�عة اإلسالم�ة والتلمود . .4

 الدراسات السا�قة:

�عد ال�حث واالطالع لم �جد ال�احثان دراسات تناولـت الـزواج فـي التلمـود، ومـا وجـد هـو أ�حـاث عـن قضـا�ا المـرأة  

 في التوراة والتناخ وهناك دراسات عن قضا�ا المرأة �شكل عام، ومنها:

الدراسة األولى: المرأة في التناخ، نور علي عواد الزعبي، وهي رسالة ماجستیر في الجامعة األردن�ة ، حز�ـران  

 م.2004

تناولت هذه الدراسة المرأة من خالل التناخ، فلم تختص �الزواج على التحدیـد، ولـم تتنـاول هـذه القضـا�ا مـن خـالل  

 ج تحدیدا من خالل التلمود فقط، وفي حدود القسم الثالث النساء(الناش�م).التلمود، بینما ستنفرد هذه الدراسة ب�حث الزوا

الدراسة الثان�ة: المرأة في التوراة والقرآن الكر�م دراسة مقارنة، صف�ة محمود الكیالنـي، وهـي رسـالة ماجسـتیر  

 م.2012في الجامعة األردن�ة ، �إشراف الد�تور محمد أحمد الخطیب، أ�ار

الدراســة المــرأة مــن خــالل التــوراة فقــط وتناولــت المــرأة �شــكل عــام، ولــم تتنــاول أحكــام المــرأة مــن خــالل  تناولــت هــذه  

 التلمود، بینما ستتناول دراستي الزواج في التلمود في حدود القسم الثالث النساء (الناش�م).

 سبب اخت�ار الموضوع:

ولهــا  �ثیــر مــن ال�ــاحثین، ولقــد حــاول الكثیــر مــن  إنَّ مواضــ�ع المــرأة هــي مــن المواضــ�ع العصــر�ة التــي لطالمــا تنا

األشخاص النیل من دیننا الحن�ف بدعوى الدفاع عن حقوق المرأة، من خالل إیهام المتلقي �معلومات مضللة؛ لذلك تم من  

فكــر  خــالل هــذه الدراســة �حــث قضــا�ا المــرأة �المقارنــة مــع د�انــة مهمــة مثــل الد�انــة الیهود�ــة، مــن خــالل المصــدر الثــاني لل

 الیهودي وهو التلمود.
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 مناهج الدراسة:

: و ذلك من خالل استقراء أجـزاء التلمـود ف�مـا یتعلـق �موضـوع الـزواج والطـالق فـي القسـم الخـاص   المنهج االستقرائي .1

 �المرأة "الناش�م" .

ه األحكـام علـى  : وذلك من خالل تحلیـل أحكـام المـرأة الموجـودة فـي التلمـود، ومحاولـة معرفـة نتـائج هـذ المنهج التحلیلي .2

 المرأة الیهود�ة .

 : وذلك من خالل مقارنة هذه األحكام �أحكام الشر�عة اإلسالم�ة في حقل أحكام الزواج.المنهج المقارن  .3

 حدود الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسـة علـى ال�حـث فـي التلمـود ال�ـابلي، واقتصـرت علـى القسـم الثالـث ناشـ�م (النسـاء) دون ال�حـث  

أقســام التلمــود، وتناولــت ثالثــة قضــا�ا فــي موضــوع الــزواج وهــي المحرمــات مــن النســاء، وتعــدد الزوجــات، وســن  فــي �ــاقي  

 الزواج في التلمود.

 د تعر�ف التلمو 

التلمود (لغة): "كلمة مشتقة من الجذر العبري "المد" الذي �عني الدراسة والتعلم �ما في ع�ارة "تلمود توراة"، أي 

 .) 4(�ل من �لمة "تلمود" في العبر�ة و�لمة "تلمیذ" العر��ة إلى أصل واحد" "دارس الشر�عة". و�عود  

 .)5(التي تعني التعال�م"LAMUDمستخرجة من �لمة   TALMUDوقد ُعِرف: "التلمود  

 وفي االصطالح:

)  تمَّ تعر�ف التلمود �أنُه : "التلمـود ع�ـارة عـن التقالیـد والتعـال�م الشـفاه�ة التـي ألقاهـا موسـى النبـي (     

 .)6(على أمته أثناء تدو�ن التوراة فتلقاها الخلف عن السلف �الحفظ إلى أن دونها ر�ي یهودا هناسي ومن جاء �عده"

 

بیـروت،    –، دار الشروق، القـاهرة  موسوعة الیهود والیهود�ة والصهیون�ةالمسیري، عبد الوهاب المسیري،  -)(4

 .125، ص5م، ج1999، 1ط

ــایتس،    -)(5 ــي برنـ ــایتس، آي بـ ــودبرنـ ــح التلمـ ــروتفضـ ــائس، بیـ ــي، دار النفـ ــدي فتحـ ــداد: زهـ ــان، ط  -، إعـ ،  4لبنـ

 .21م، ص1991 -ه1412
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التلمــود (فتلقاهــا الخلــف عــن الســلف �ــالحفظ) و�ظهــر تــأثر التعر�ــف �ــالمح�ط    )7(حــاول هــذا التعر�ــف توضــ�ح ســند 

 ).اإلسالمي، ومحاولة إظهار صحة نس�ة التلمود إلى النبي موسى(

: "هو مجمل القانون الشفهي تم إعداده نت�جة لعمل تنقیب متواصل استغرق قرونـا طو�لـة  )8(عرَّفه أدین شتاینسالتز

 .)9(عاشوا في فلسطین و�ابل حتى مطلع القرون الوسطى" كان �قوده الحكماء الذین

نسب هذا التعر�ف التلمود إلى عمل الحكمـاء مـن خـالل (التنقیـب المتواصـل) فـي محاولـة إلبـراز مجهـوداتهم، فقـد  

و�ـة؛ أي  عبر هذا التعر�ف عن التطور التار�خي للتلمود وعن الحدود المكان�ة، وذ�ر أنها شفو�ة لتمییزها عن الشر�عة المكت

 التوراة.

فتــه دائــرة المعــارف الیهود�ــة العامــة: "�أنــه الكتــاب العقــدي الــذي یتضــمن معــارف الیهــود و�شــمل تعــال�مهم،   وقــد عرَّ

و�حــوي ســائر منــاحي الح�ــاة اإلنســان�ة، وهــو جــزء مــن القــانون الیهــودي المعتــرف �ــه وغیــر الــوارد فــي التــوراة المكتو�ــة، وهــو  

والیهود�ـة، طرحـت وصـ�غت �حرف�ـة، وهـو قضـ�ة تمتـد مـن العقیـدة إلـى الالهـوت و�لـى تـار�خ  شؤون وتدابیر خاصـة �ـالیهود 

 

، تقـد�م ومراجعـة: رشـاد عبـد � الشـامي ولیلـى أبـو المجـد،  ه وتسلسله وآدا�ـهالتلمود أصلشمعون مو�ال،  - )6(

 .47م، ص2004 -ه1425، 1القاهرة، ط -الدار الثقاف�ة للنشر

الســند: هــو سلســلة الــرواة الــذین نقلــوا الحــدیث واحــدا عــن آخــر حتــى بلغــوا �ــه إلــى قائلــه. عتــر، نــور الــدین    -  (7)

 .344م، ص1979 -ه1399، 2دمشق، ط  -دار الفكر،  منهج النقد في علوم الحدیثعتر،  

كتـاب  45عادین أدین شتاینسالتز: عالم و�احث في التلمود له سلسلة �تـب وترجمـات عـن التلمـود تصـل إلـى   (8)

 Adin Steinsaltz, groundbreaking Talmud translator, dies -https://www.independent.co.uk › newsبلغات مختلفة. ینظر:   

 ص.  5:14م، یوم الخم�س، الساعة21/10/2021م، تم الدخول:  7/12/2020لنشر: تم ا

ــى التلمــودشتاینســالتز، أدیــن شتایتســالتز،    -)(9 دمشــق،    –، ترجمــة: فینیتــا الشــ�خ، دار الفرقــد، ســور�ة  مــدخل إل

 .11م، ص2006، 1ط
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أحكام قضائ�ة و�لى قوانین تتناول مقتض�ات ومتطل�ات ومجر�ات الح�اة وفلسفتها، بدءا �شـروط الزراعـة وانتهـاء �مواصـفات  

 . )10(المس�ح المنتظر"

عقیـدة، �مـا �فصـل �طب�عـة المواضـ�ع التـي یتناولهـا التلمـود، وشـموله علـى  وهو تعر�ف یبین مكانة التلمود �كتاب  

أحكام لكافة مناحي الح�اة من القضا�ا ال�س�طة إلى القضا�ا العقد�ة المهمة، وقد وضح هـذا التعر�ـف طب�عـة التلمـود و�نیتـه  

 وأعم من التعر�فین السا�قین .الداخل�ة، و�بین أهم�ة التلمود ومكانته العقد�ة والمعرف�ة عند الیهود، فهو أشمل 

وألنَّ التلمــود مصــطلح لــه دالالت واســعة �ــالنظر إلــى ســعة و�ثــرة المواضــ�ع التــي طرحهــا و�ــالنظر للمــدة الزمن�ــة  

الطو�لة التي تشكل فیها فهو �عبر عن الفكر الیهودي على مـدار تار�خـه الطو�ـل، ولكثـرة الـذین اشـتر�وا فـي جمعـه وتدو�نـه  

)، إذ ال یوجــد دلیــل یثبــت نســ�ة التلمــود للنبــي موســى عل�ــه الســالم،  (شــكال�ة نســبته إلــى النبــي موســىوالتعلیــق عل�ــه؛ وإل

 لذلك تعددت واختلفت تعار�ف التلمود .

ــد   ــام والقواعـ ــن األحكـ ــة مـ ــو مجموعـ ــدین الیهـــودي، وهـ ــاني للـ ــر�عي الثـ ــدر التشـ ــه: المصـ ــود �أنـ ــة التلمـ وتعـــرف ال�احثـ

 ل التي شكلت ومثلت نظرة الیهود إلى الذات والعالم طیلة فترة زمن�ة طو�لة.والتعل�مات والحكم والقصص واألمثا

ــر   ــؤثر فـــي الفكـ ــود، فهـــو المـ ــها الیهـ ــداث التـــي عاشـ ــع األحـ ــر�ع والتعـــاطي مـ ــیر التـــوراة وللتشـ ــاء لتفسـ ــاب جـ فهـــو �تـ

رات والظـروف التـي  الیهودي، والمتأثر �كل مـا أحـاط بهـم، وال �مكـن فصـله عـن الحضـارات واألفكـار التـي سـ�قته أو الحضـا

 عاصرها الیهود.

 أهم�ة التلمود 

تشكل التوراة مع التلمود أهم الكتب المقدسة في الیهود�ة، فالتوراة هي التشر�ع المكتوب؛ بینمـا التلمـود هـو التشـر�ع  

ل التلمــود  الشـفوي، لكـن أهم�ـة التلمـود ال تكمـن فقـط فـي أهمیتـه التشــر�ع�ة وحج�ـة مـا ورد �ـه، ف�اإلضـافة لهـذه األهم�ـة �شـك

الهو�ة التار�خ�ة والوجود�ة للیهود "ال یتوقف نفوذ التلمود ب�ساطة عند المستو�ات األدب�ة والفكر�ة إنما �خفـي أ�ضـا عالقـات  

تضــمین�ة تار�خ�ــة اجتماع�ــة ذات أهم�ــة �بیــرة، و�نــه لمــن المثبــت تقر��ــا أن لــ�س ثمــة مجتمــع یهــودي �ســتط�ع ال�قــاء إن لــم  

 .  )11(یدرس التلمود"

 

 .22، ص1، مرجع سابق، مج  التلمود ال�ابلي -  )10(

 .346، مرجع سابق، صمدخل إلى التلمودشتاینسالتز، أدین شتایتسالتز،   -  )11(
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تعود أهم�ـة التلمـود للقداسـة التـي �عطیهـا لنفسـه، فیـنص التلمـود: "علـى الشـخص دومـا أن �قسـم سـنین عمـره إلـى  و 

، و�مـا أن المشــنا هــي جـزء مــن التلمــود ف�كــون  )12(ثالثـة أعمــار، مخصصــا ثلثـا للم�كــرا [التــوراة]، وثلثـا للمشــنا، وثلثــا للتلمــود"

ة، فتكـون ثلثـي ح�ـاة الیهـودي  لـتعلم التلمـود وثلثهـا لـتعلم التـوراة، و�ـذ�ر أ�ضـا  یومان من ح�اة �ل یهودي للتلمود و�وم للتورا 

، "إن مـن �قـرأ التـوراة    )13(في التلمـود "الـذي �خـالف أوامـر الكت�ـة، یرتكـب خطیئـة ممیتـة أكثـر ممـا لـو خـالف أوامـر القـانون"

 مارا(الشرح) ، ومنهما یتكون التلمود.، والمشنا(النص أو المتن) والج�)14(بدون المشنا والج�مارا فل�س له إله"

) وطب�عـة المجتمـع الـذي �عـث ف�ـه،  كما تبرز أهم�ة دراسة التلمـود لفهـم التحـد�ات التـي واجهـة النبـي ع�سـى (

فقــد بــدأ تــدو�ن التلمــود منــذ قــرنیین قبــل المــیالد واســتمر لمرحلــة قــرنیین �عــد المــیالد، وفرقــة الفر�ســیین التــي آمنــت واعتنــت  

 �التلمود، هي من الفرق التي تصدت لدعوة السید المس�ح عل�ة السالم .

 .)15(كما أنَّ التلمود �عتبر مصدرا من مصادر ما �سمى �اإلسرائیل�ات التي تسر�ت إلى تراثنا اإلسالمي

وذ�سـ�ة  و�عتبر التلمـود مـؤثرا رئ�سـ�ا فـي إسـرائیل الیـوم،  ف�قـول صـاحب �تـاب األصـول�ة فـي إسـرائیل: " �ـأن االرث

الیهود�ة القائمة على التلمود ال�ـابلي و�ق�ـة الكتا�ـات التلمود�ـة ومجمـل الشـر�عة الیهود�ـة(الهاالخا) مـا زالـت صـالحة وسـوف  

تضل �ذلك أبدا... واألصول�ة الیهود�ة ل�ست قادرة على التأثیر فقـط فـي الس�اسـات اإلسـرائیل�ة التقلید�ـة ولكنهـا قـادرة أ�ضـا  

، فهــو مصــدر الفكــر األصــولي المتطــرف الیــوم، و�شــكل قاعــدة مهمــة  )16(اســات اإلســرائیل�ة النوو�ــة "علــى التــأثیر علــى الس�

للذاكرة الروح�ة لكل إسرائیل؛ ألنه �شـكل الـذاكرة الوجود�ـة للیهـود �شـتى أصـنافهم، و�تماشـى مـع رؤاهـم وأحالمهـم "أصـ�حت  

 

 .257(قدوشین)، ص7، ب  10، مرجع سابق، مج  التلمود ال�ابلي -  )12(

 .41، مرجع سابق، صفضح التلمودبرنایتس، آي بي برنایتس،   -  )13(

، تحقیــق وتقــد�م: مصــطفى أحمــد  التلمــودالكنــز المرصــود فــي قواعــد  نصــر هللا، یوســف حنــا نصــر هللا،    -  )14(
 .45م، ص1968 -ه1388، 2بیروت، ط -الزرقا، دار العلوم

 .7، مرجع سابق، صالتلمود أصله وتسلسله وآدا�هشمعون، مو�ال شمعون،   -  )15(

، ترجمـة: ناصـر عف�فـي، الكتـاب  األصول�ة الیهود�ـة فـي إسـرائیلنورتون متسفینكي،  –إسرائیل شاحاك  - )16(
 .32-31، ص1مؤسسة روز الیوسف، ط -الذهبي
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صــوص الدین�ــة والشــروحات التلمود�ــة وأوضــح أنمــودج لهــذه  الصــهیون�ة تحق�قــا للــرؤى واألحــالم الدین�ــة ...التــي تتضــمنها الن

 .)17(الصهیون�ة الدین�ة هو الحزب القومي الدیني(المفدال) وحر�ة �اخ وغوش وا�مون�م"

 

، المجلـة األردن�ـة فـي الدراسـات  أثر التلمـود فـي المجتمـع  اإلسـرائیلي المعاصـرالحافي، عامر الحافي،  - )17(
 7م، ص2009-ه1431،  4اإلسالم�ة، المجلد الخامس، العدد 
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 موقف الفرق الیهود�ة من التلمود

بوجــوب ات�ــاع  ، فهــم یؤمنــون  )18(تبــدأ الجماعــات الیهود�ــة التــي اعتمــدت التلمــود والتــي دونــت نصوصــه �الفر�ســیین

، و�شـكل الیهـود  )19(التلمود وااللتزام بتعال�مه، وتعتبر الیهود�ة الحاخام�ة امتدادا لهم، حتى الوصـول إلـى الیهـود األرثـوذ�س

 األرثوذ�س غالب�ة السكان في إسرائیل الیوم، فهم ملتزمون �اإل�مان �التلمود وات�اع تشر�عاته.

ــي: ال ــود فهــــ ــع التلمــــ ــم تت�ــــ ــي لــــ ــرق التــــ ــا الفــــ ــدوقیون أمــــ ــامرة)20(صــــ ــود الســــ ــراؤون )21(، والیهــــ ــة  )22(، والقــــ ، والیهود�ــــ

 .  )24(، والیهود المحافظون )23(اإلصالح�ة

 

ي حتــى مئتــي ســنة �عــد  الفر�ســین: فرقــة یهود�ــة ظهــرت قبــل المــیالد �مئتــي ســنة، وتبــوأت المســرح الیهــود   -  (18)

التلمــود تار�خــه  المــیالد، وهــم أت�ــاع عــزرا والكت�ــة األقــدمین، وتــأتي تســمیتهم �معنــى المعتزلــة . ینظــر: ظفــر اإلســالم خــان،  

 31م، ص1972، 2بیروت، ط  –، دار النفائس وتعال�مه

نشــأت هـــذه  م، أطلقــه علــیهم الیهـــود اإلصــالحیین، وقــد  1808الیهــود األرثــوذ�س: مصــطلح ظهـــر عــام    -  (19)

الفرقة بین یهود الشرق والغرب، وتتمیز �انجذابها إلى العلـوم العلمان�ـة مـن جهـة و�لـى تـراثهم القـد�م مـن جهـة أخـرى، وتـدعو  

الملــل المعاصــرة فــي  للتمســك �الیهود�ــة التقلید�ــة وات�ــاع التلمــود والحاخامــات. ینظــر: الفــاروقي، إســماعیل راجــي الفــاروقي،  

. و�نظــر: المســیري، عبــد  78-68، ص1968دول العر��ــة، معهــد ال�حــوث والدراســات العر��ــة،  ، جامعــة الــالــدین الیهــودي

 .152، ص2، مرجع سابق، جموسوعة الیهود والیهود�ة والصهیون�ةالوهاب المسیري،  

)،  Zadokهم فرقـة دین�ـة ظهـرت فـي نفـس الفتـرة التار�خ�ـة مـع الفر�سـیین، ینسـبون إلـى الكـاهن األعظـم( - (20)

وأهم تعال�مهم أنهم ال یؤمنون �ال�عث أو الیوم اآلخر، و�نكرون المالئكـة واألرواح، و�رفضـون التلمـود. ینظـر: فتـاح، عرفـان  

 .103-102م، ص1997-ه1417، 1مان، طع –، دار عمار  الیهود�ة عرض تار�خيعبد الحمید فتاح،  

قــوم مــن الیهــود ســكنوا بیــت المقــدس وقرا�ــا مــن أعمــال مصــر، أثبتــوا نبــوة موســى وهــارون علــیهم الســالم    -  (21)

ونبــوة یوشــع بــن نــون، وأنكــروا �ــاقي النبــوات إال نبــوة شــخص واحــد، وادعــى هــذه النبــوة شــخص اســمه األلفــان، وتنقســم إلــى  

قبلـة السـامرة جبـل �قـال لـه : غر�ـز�م بـین بیـت المقـدس ونـابلس. ینظـر: الشهرسـتاني، محمـد بـن عبـد  األلفان�ة والدوسـتان�ة، و 

،  1ه، ج1404بیـروت،    –، تحقیق: محمد سید الكیالني، دار المعرفة  الملل والنحلالكر�م بن أبي �كر أحمد الشهرستاني، 

 .217ص
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 و�مكن القول �أن الفرق القد�مة التي ات�عت التلمود هي: الفر�سیین

 والفرق الحدیثة التي ات�عت التلمود، هي: الیهود�ة الحاخام�ة واألرثوذ�س�ة.

مات في   التلمودالمحرَّ

یبـــدأ الفصـــل األول مـــن قســـم النساء(الناشـــ�م) بـــذ�ر المحرمـــات، وذلـــك �معـــرض ذ�ـــر المعف�ـــات مـــن حكـــم          

 :)26(، وهن �التالي)25(الی�اموت

  -8أم زوجتـه    -7ابنة بنـت زوجتـه    -6ابنة ابن زوجته    -5ابنة زوجته    -4ابنة ابنه   -3ابنة ابنته  -2ابنته -1

زوجــة أخ�ــه التــي ل�ســت مــن    -13زوجــة أخ�ــه ألمــه    -12أخــت زوجتــه    -11خالتــه    -10مــه  أختــه مــن أ  -9أم أم زوجتــه  

 .)27(أم الحمو -15زوجة ابنه  -14سنه  

 

مصــطلح �قابلــه فــي العبري(قــرائ�م)؛ أي أهـــل  فرقــة یهود�ــة أسســها عنــان بــن داوود فــي العــراق، قــراؤون    -  (22)

موسـوعة الیهـود  الكتاب، ألنهم ال یؤمنون �الشر�عة الشفاه�ة و�نما یؤمنون �التوراة فقـط. المسـیري،  عبـد الوهـاب المسـیري،  

 .328، ص5، مرجع سابق، جوالیهود�ة والصهیون�ة

یثــة، والــذي اختصــت عقائــده وتطب�قاتــه  اتجــاه مــن بــین اتجاهــات فكر�ــة متعــددة ظهــرت فــي الیهود�ــة الحد   -  (23)

 ,A .Meyer ,Michaelالدین�ـة �ـالتك�ف واالنفتـاح علـى األفكـار الحدیثـة وق�مهـا، ومطالـب المجتمعـات الحدیثـة. ینظـر:  

"Reform Judaism " , Encyclopedia of Religion, vol 12, p.254 

هــي فرقــة ظهــرت �ــردة فعــل علــى الیهود�ــة اإلصــالح�ة، وحاولــت أن تكــون فــي المنتصــف بــین الیهود�ــة    -  (24)

الملـل  األرثوذ�س�ة والیهود�ة اإلصالح�ة، وحاولت المحافظة على وحدة الیهود. ینظر: الفاروقي، إسماعیل راجي الفـاروقي،  

 .92-89، مرجع سابق، صالمعاصرة في الدین الیهودي

موت: هو أن أحد األخوة یتوفى دون أن یترك أبناء له، حیث تقضي الشر�عة �أن یتـزوج أرملتـه أحـد  الی�ا - (25)

 .189، ص1، مصدر سابق، مجالتلمود ال�ابليأخوته، ینظر:  

 .9، مرجع سابق، القسم الثالث، المجلد الثامن، ال�اب االول(ی�اموت)، صالتلمود ال�ابلي -  )26(
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، وهـنَّ المحرَّمـات  )28(هذا الـنص �عـدد المحرَّمـات التـي إذا انتهكهـا اإلنسـان یوجـب علـى نفسـه عقو�ـة �ار�ـت      

 .)29(توجب عقو�ات انتهاك المبدأ السلبيالخمس عشرة؛ بینما هناك محرَّمات أخرى  

نالحظ مـن الـنص الـذي یبـدأ �ـه الفصـل األول مـن قسـم النساء(الناشـ�م) جـواز زواج العـم مـن بنـت األخ والخـال     

 ، والعكس غیر صح�ح فال �جوز زواج الرجل من عمته أو خالته.)30(من بنت األخت

فیها طب�عة العائدین من �ابل إلى فلسطین �مـا سـتبین    و�عطي التلمود مجموعة أخرى من المحرمات األساس     

الدراسة ف�ما �عد، وعل�ه �مكن مالحظة أن التلمود یبني التحر�م اعتمادا على اعت�ـار�ن؛ االعت�ـار األول وهـو التحـر�م �سـبب  

ــبب ــم �سـ ــفار، وقسـ ــر�م األسـ ــبب تحـ ــم �سـ ــمان: قسـ ــا قسـ ــا سنوضـــح فهمـ ــة، و�مـ ــفة الفرد�ـ ــبب الصـ ــة أو �سـ ــة القرا�ـ ــر�م    درجـ تحـ

 األح�ار(التحر�م القدسي)، أما االعت�ار الثاني فهو التحر�م اعتمادا على الط�قة االجتماع�ة.

 :)31(یوضح التلمود وجود تحر�م �سبب القداسة، وهذا التحر�م وضعه الحاخامات، �موج�ه تحرم

 على الكاهن األعظم .  )32(األرملة والمجروحة -1

 

رجمـــة المعتمـــدة فـــي الدراســـة، وقـــد تـــم نقلهـــا مـــن ترجمـــة مـــتن المشـــنا، والـــنص  أم الحمـــو محذوفـــة مـــن الت  -)  (27

كالتالي "ابنته، وابنة ابنته، وابنة ابنه، وابنة زوجته، وابنة ابنها، وابنة ابنتها، وحماته، وأم حماته، وأم حماه، وأختـه مـن أمـه،  

مصــطفى عبــد  یولــد، و�نته(زوجــة ابنــه)".   وخالتــه، وأخــت زوجتــه، وزوجــة أخ�ــه مــن أمــه، وزوجــة أخ�ــه الــذي مــات قبــل أن  

 .33، ص1م، القسم الثالث، م1،2008، مكت�ة النافذة، الجیزة، طترجمة متن التلمود(المشنا)المعبود سید منصور،  

�ار�ــت: هــي العقو�ــة التــي تحققهــا اإلرادة اإلله�ــة علــى مرتكبــي �عــض الــذنوب، ممــن ال تكفــي فــي حقهــم    -  (28)

 .163، ص1، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي  العقو�ة الدنیو�ة، ینظر:

 .167المبدأ السلبي: أي ال تفعل وهو أمر التوراة المحرم الذي حذرت منه، ینظر: المرجع السابق، ص -  (29)

، مرجـع سـابق، القسـم الثالـث،  ترجمـة مـتن التلمود(المشـنا)ینظر: مصطفى عبد المعبود سـید منصـور،  - (30)

 .33، ص  1م

ترجمــــــة مــــــتن  . و�نظــــــر:  27(ی�ــــــاموت)، ص1، ب8، مرجــــــع ســــــابق، مــــــجالتلمــــــود ال�ــــــابليینظــــــر:    -  )31(

 .38-37،ص1، مرجع سابق، القسم الثالث، م)التلمود(المشنا
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لعادي ، �ما �حرم عل�ه الزواج من المرأة غیـر القـادرة علـى اإلنجـاب إذا لـم �كـن  على الكاهن ا)33(المطلقة أو الحالوصا -2

 .)34(له أوالد؛ ألنها تعتبر �المومس

 المرأة بنت الزنا على اإلسرائیلي . -3

�أبناء و�نـات  فال �جوز زواجهم  ) 35(بنت اإلسرائیلي على الوثني أو ابن الزنا، یلحق �الوثني الناتیني و�بنت الزنا الناتن�ة -4

 إسرائیل.

 .)36(كما أنَّ هناك تحر�م أخت الزوجة المطلقة وهو تحر�م أسفار، أما تحر�م أخت الحالوصا فهو تحر�م أح�ار

 التحر�م �سبب االعت�ار الط�قي:

م المشــنا مــا تســم�ه(المغادر�ن) أي العائــدین مــن �ابــل إلــى عشــر ط�قــات "الكهنــة، الالو�ــون اإلســرائیلیون،        تقســَّ

 .)37(الهالین، المهتدون حدیثا، المحررون من الرق، مامزر�ن، ناث�م، شیتو�ي، اللقطاء"

 

ــابليالمجروحـــــة: هـــــي التـــــي ســـــقطت فـــــذهبت عـــــذر�تها، ینظـــــر:    -  )32( ،  8، مرجـــــع ســـــابق، مـــــجالتلمـــــود ال�ـــ

 .77(ی�اموت)، ص1ب

لتي لم تنجب والتي قام حماها أي أخ زوجهـا بـرفض الـزواج منهـا؛ ألن التشـر�ع  الحالوصا: هي األرملة ا - (33)

،  1، مرجـــع ســـابق، مـــجالتلمـــود ال�ـــابليالیهـــودي یوجـــب علـــى أخ الـــزوج الـــزواج مـــن أرملـــة أخ�ـــه الـــذي لـــم ینجـــب، ینظـــر:  

 .117ص

ومســـات. ینظـــر:  هنـــا �ضـــ�ف األح�ـــار المهتد�ـــة واألمـــة المحـــررة للحكـــم؛ الن ســـبب التحـــر�م اعت�ـــارهن م  -  )34(

 .81-80(ی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي

الناتیني: هو مصطلح �طلق على الرعا�ا من نسل الجعبونیین، وهم قد تهودوا في عصـر یوشـع بـن نـون    - (35)

،  )مشــناترجمــة مــتن التلمود(ال:  وجعــل مهمــتهم جمــع األخشــاب ومــلء الم�ــاه، وهــم �عــدون �األبنــاء غیــر الشــرعیین. ینظــر

 .38،ص1مرجع سابق، القسم الثالث، م

 .60(ی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابليینظر:   -  )36(

 .355(قدوشین) ، ص7، ب10، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )37(



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

99 

 و�قسمون إلى ثالث ط�قات بینها تداخل:

 سرائیلیون، �لهم �جوز زواجهم من �عضهم ال�عض.: الكهنة، الالو�ون، اإلالط�قة األولى -1

: الالو�ــون، اإلســرائیلیون، الحاللــ�م (المهتــدون حــدیثا)، المحــررون الجــدد، �لهــم �جــوز زواجهــم مــن  الط�قــة الثان�ــة -2

 �عضهم ال�عض.

، اللقطــاء،  )40(، نانت�م(نــاتیني)، شــیتو�ي)39(، المحــررون مــن العبیــد، المــامز�ر)38(: المهتــدون حــدیثاالط�قــة الثالثــة -3

 كلهم �جوز زواجهم من �عضهم ال�عض.

و�حــرَّم التلمــود زواج الحــر مــن العبــدة الســوداء، و�حــرم زواج نصــف العبــد �العبــدة الســوداء "إنــه مــن المســتحیل لــه أن  

 .)41(یتزوج عبدة سوداء"

المجتمع ط�قات منفصـلة، ممـا یـؤدي  و�ستفاد من هذه التشر�عات التقس�م الط�قي العنصري في المحرمات، الذي ی�قي 

إلى عدم المساواة بین الناس مهمـا تطاولـت أج�ـالهم أو مهمـا قـدموا مـن إنجـازات فسـی�قون ثـالث ط�قـات منفصـلة بنـاء علـى  

 هذا التحر�م.

ــیر إلـــى أنَّ   ا �شـ ــَّ ــا، ممـ ــاواة مـــع الیهـــود عرقـ ــدین الیهـــودي ال �عامـــل �مسـ ــة أنَّ المهتـــدي إلـــى الـ ــا �مكـــن مالحظـ و�مـ

ود�ة د�انة عرق�ة أكثر من �ونها د�انة عقد�ة، تهتم �عرق الیهود أكثر من معتقدهم وهذا یتضح �ثیرًا من أحكـام النـانت�م  الیه

أو النتــاتنیین الــذین تهــودوا زمــن یوشــع بــن نــون ومــع ذلــك �قــوا �ط�قــة متدن�ــة فــي المجتمــع الیهــودي، حســب تعــال�م التلمــود،  
 

، مرجـع  التلمود ال�ابليینص التلمود على "إن المهتدین حدیثا للدین ضارون إلسرائیل �الجرب"، ینظـر:   - )38(

 .360(قدوشین)، ص  7، ب10سابق، مج

المامز�ر: هو الطفل الناتج مـن زواج بنـت إسـرائیلي مـن مهتـدي حـدیث أو عبـد أو �ـوثیني، فهـذا الـزواج   - (39)

، مرجـع سـابق، المجلـد العاشـر، ال�ـاب السا�ع(قدوشـین)،  التلمـود ال�ـابليبتصـرف:    ]أي عقو�ة السماء[�ستحق عقو�ة �ار�ت

 .374-373ص

، مرجـــع ســـابق،  التلمـــود ال�ـــابليشـــیتو�ي: هـــو الـــذي �عـــرف أمـــه وال �عـــرف أ�ـــاه، وقـــد �ســـمى بیـــدوقي،    -  (40) 

 .355(قدوشین)، ص7، ب10مج

 .98ص  (ج�طین)،6، ب10، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابليینظر:   -  )41(
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، �ما یتضـح مـن هـذه التشـر�عات وجـود  )42(ال �فتح �ا�ه إال في أوقات ضعف إسرائیل  و�شیر التلمود صراحة إلى أنَّ التهود 

 محرمات مصدرها الحاخامات واألح�ار.

 رسم توض�حي لدوائر الط�قات التي �حل زواج أفرادها من �عضهم ال�عض:

 

عض علـى المجمـع الـدیني  تجدر اإلشارة أنَّ حكم التحر�م المعتمد على االعت�ار الط�قي یت�ع حكم تحر�م دخول ال�

، وهــذا التحــر�م ی�قــى حتــى الجیــل العاشــر، مــا عــدا المصــري واألدومــي فقــط للجیــل  )43(مثــل "المــامزر�م ونیتــ�م والشــیتو�ي.."

ال �فسـره    )45(، وهذا التمیز �حق المصري واألدومي)44(الثالث �سمح لهم بدخول المعبد والزواج من الط�قتین األولى والثان�ة

 التلمود وال یذ�ر سب�ه.

 

 164، ص33(ی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابليینظر:   -  )42(

   - التلمود ال�ابلي، مرجع سابق، مج  10، ب  7(قدوشین)، ص370.(43)

   - التلمود ال�ابلي، مرجع سابق، مج  10، ب7(قدوشین)، ص377.(44)

(45) األدومیین : هم نسل ع�سو، اإلبن ال�كر إلسحاق واألخ التوأم ل�عقوب، وقـد تـم قمـع األدومیـین بواسـطة    - 

 الیهود وأجبروا على التحول إلى الیهود�ة زمن الحروب المكاب�ة، ینظر:  

-Got Questionshttps://www.gotquestions.org › Arabic › Arabic  -مــن هــم األدومیــین؟  

edomites ص.9:02م، یوم السبت، الساعة 2/10/2021م، تم الدخول :  1/10/2021لنشر بتار�خ:  ، تم ا  
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ونرى أنَّ المحرمـات فـي الشـر�عة التلمود�ـة تتمیـز ب" یالحـظ علـى تنظـ�م مـانع القرا�ـة فـي شـر�عة الر�ـانیین أنـه ال  

 .)46(على قاعدة معینة متسقة، و�نما هو أقرب إلى أن �كون تعداد للمحرمات دون ترا�ط"  �قوم

مات في القرآن    والسنة:المحرَّ

اُت ا  قــال تعــالى: اُت اَألِخ َوَ�نــَ اَالُتُكْم َوَ�نــَ اُتُكْم َوخــَ َواُتُكْم َوَعمــَّ اُتُكْم َوَأخــَ اُتُكْم َوَ�نــَ ْ�ُكْم ُأمَّهــَ ْت َعلــَ اُتُكُم  ﴿ُحرِّمــَ ِت َوُأمَّهــَ ُألخــْ

َضاَعِة َوُأمََّهاُت ِنَسآِئُكْم َورَ  َن الرَّ ِإن  الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّ نَّ فـَ َ�اِئُ�ُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجوِرُ�م مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتم ِبهـِ

َ  َمُعوْا َبْیَن اُألْخَتْیِن َإالَّ َما قَ لَّْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْ�ُكْم َوَحَالِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذیَن ِمْن َأْصَالِ�ُكْم َوَأن َتجْ  َلَف ِإنَّ �َّ ْد سـَ

ِح�ًما﴾(النساء:  )23َكاَن َغُفوًرا رَّ

إلــى    : " لــ�س المــراد تحــر�م ذواتهــن بــل تحــر�م نكــاحهن ألنــه معظــم مــا �قصــد مــنهن، وألنــه المت�ــادر  وتفســر اآل�ــة

 .) 47("الفهم

ونــوع �حــرم    �قــول مؤلــف �تــاب مغنــي المحتــاج: "والمحرمــات مــن النســاء نوعــان: نــوع �حــرم حرمــة مؤ�ــدة،       

 .)48(حرمة مؤقتة ...والتحر�م المؤ�د إما من جهة النسب أو من جهة المصاهرة، أو من جهة الرضاع"

  -2  )49(األمهــات "كـل أنثـى ینتهـي إلیهـا نسـ�ك بواسـطة أو غیرهــا"  -1أمـا القرا�ـة أو النسـب فهـي سـ�عة أصـناف:  

 الخاالت . -7ت من �ل جهة   العما -6بنات األخوات   -5بنات األخوة  -4األخوات   -3البنات 

 

-  173صمرجع سـابق،    ،  ، نظام الزواج في الشرائع الیهود�ة والمس�ح�ةسرور، محمد شكري سرور - )46(

174. 

المحقـق:  ،  أو�ـلأنـوار التنز�ـل وأسـرار الت،  الب�ضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد هللا الشیرازي الب�ضـاوي  - )47(

 .67، ص2ه، ج1418، 1بیروت، ط  –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إح�اء التراث العر�ي 

مغني المحتـاج إلـى معرفـة معـاني  ،  الشر�یني، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشر�یني الشافعي - )48(

 .232،ص3م، ج1997-ه 1418،  1لبنان، ط  -، دار المعرفة، بیروتالفاظ المنهاج

مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني  الشر�یني، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیـب الشـر�یني الشـافعي،  - )49(

 .233، مرجع السابق، صالفاظ المنهاج
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َن  وأمــــــا مــــــن الرضــــــاعة فــــــالتحر�م واقــــــع بــــــدلیل، قولــــــه تعــــــالى:   ــِّ َواُتُكم مــــ ــَ ْعَنُكْم َوَأخــــ ــَ ي َأْرضــــ اُتُكُم الالَّتــــــِ ــَ ﴿َوُأمَّهــــ

َضاَعِة﴾ ، وقـد ورد فـي شـرح الحـدیث: "  )50():" �حـرم مـن الرضـاعة مـا �حـرم مـن الـوالدة"وقـول الرسـول(  )،22(النسـاء: الرَّ

وأجمعت األمة على ثبوتها بین الرضـ�ع والمرضـعة وأنـه �صـیر ابنهـا �حـرم عل�ـه نكاحهـا أبـدا و�حـل لـه النظـر إلیهـا والخلـوة  

 )51(بها والمسافرة"

ُه وأمهـا إن علـت ..وفروعـه مـن الرضـاعة، أي بنتـه و�نتهـا إن   و�ذلك تحرم" ُأُصول الشخص من الرَّضاع ، أي ُأمـُّ

ــا َ�حـــرُم مـــن    نزلـــت.. فـــروع أبو�ـــه...وفروع ــاع مـ ــُرم مـــن الرضـ ه َ�حـ ــَّ ــاء ِإلـــى أنـ ــاعة ... ذهـــب جمهـــور الفقهـ ــه مـــن الرضـ جد�ـ

 .)52(المصاهرة"

والمحرمــات مــن المصــاهرة: " أمــا المحرمــات �المصــاهرة فــإنَّهن أر�ــع: زوجــات اآل�ــاء، وزوجــات األبنــاء، وأمهــات  

 )53(النساء، و�نات الزوجات "

الغیر ومعتدته، والمطلقة ثالثـا �النسـ�ة لمـن طلقهـا، والجمـع بـین األختـین ومـن  أمَّا المحرمات تحر�ما مؤقتا: زوجة 

 )54(."]مثل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها[في حكمهما

 

الجـــامع الصـــح�ح  ال�خـــاري، اإلمـــام الحـــافظ أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراه�م بـــن المغیـــرة ،    -  )50(

،  5م، الجـزء1987-ه  1407،  3بیـروت، ط  –ال�غـا ، دار ابـن �ثیـر، ال�مامـة   ) ، تحقیق: مصطفى دیـب(صح�ح ال�خاري 

 .4941، رقم الحدیث2007ص  

، دار  المنهــاج شــرح صــح�ح مســلم بــن الحجــاج،  النــووي، أبــو ز�ر�ــا �حیــى بــن شــرف بــن مــري النــووي   -  )51(

 ن الوالدة).، �اب(�حرم من الرضاعة ما �حرم م171، ص5، ج1392، 2بیروت، ط  –إح�اء التراث العر�ي 

الكو�ـت، الط�عـة األولـى ، مطـا�ع دار    –، وزارة األوقـاف والشـئون اإلسـالم�ة  الموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ـة- )52(

 .217، ص36ه، الجزء1404مصر،  –الصفوة  

بدا�ــة  ه)،  595ابـن رشـد الحفیـد، أبـو الولیـد محمــد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمــد بـن رشـد القرطبـي(ت:    -  )53(

 .34، ص2م، الجزء1975-هـ1395،   4مط�عة مصطفى ال�ابي الحلبي وأوالده، مصر، ط، المقتصدالمجتهد و نها�ة 

 .218، ج ص36، مرجع السابقالموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ةینظر بتصرف:   -  )54(
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 .)55("واختلفوا في زواج الزان�ة فأجاز هذا الجمهور ومنعها قوم"

هـنَّ المحرمـات مـن الرضـاع وهـو  وخلصت هذه الدراسة إلـى أنَّ اإلسـالم شـرَّع نوعـا آخـر مـن المحرمـات     

ه اقتصــر علــى التحــر�م �ســبب النســب أو الرضــاع أو المصــاهرة، فــال یوجــد ســبب للتحــر�م   مــا لــم تشــرعه الیهود�ــة، �مــا أنــَّ

 غیرها، والمسلمون متساوون ال تفرقة بینهم على أساس الط�قة أو العرق أو أي شيء آخر .

 التعقیب:

ود فـي المحرمـات �سـبب القرا�ـة والنسـب، مـا عـدا زواج األخ مـن ابنـة أخ�ـه  التشا�ه الكبیر بـین اإلسـالم والتلمـ .أ

 وابنة أخته .

اعتمــاد التلمــود فــي التحــر�م علــى أســاس ط�قــات المجتمــع؛ أي أن الــزواج �صــ�ح نظامــا ط�ق�ــا، تســتمر هــذه   .ب

ي اإلسـالم أي  بینمـا ال یوجـد فـ،  الط�ق�ة لمدة عشرة أج�ال على األكثر وثالثة أج�ال استثناًء ل�عض الط�قـات

 نوع من التحر�م الط�قي أو التحر�م بناء على الجذور او العرق.

�عتبر اإلسالم العبد المتحرر من لحظة تحرره، والشخص المهتدي مـن لحظـة إسـالمه، شخصـا خاضـعا لكـل   .ج

ثل  األحكام دون أي استثناء أو تمییز، بینما في التلمود فإنه ی�قى خاضعا ألحكام ومحرمات تمییز�ة ضده، م

 محرمات الزواج والدخول للمجمع الدیني واستالم منصب الكاهن األعظم أو الكاهن العادي.

تمییز الكاهن األعظم �أحكام ومحرمات للزواج، ف�جب عل�ه الزواج من عذراء وتحرم عل�ـه المطلقـة واألرملـة   . د

 والحالوصا، وتمییز الكاهن العادي �أحكام مثل تحر�م المطلقة عل�ه.

 یز والنبذ ضد �عض النساء، األرملة والمطلقة والعاقر �منعهن من دخول المجمع الدیني.ممارسة التمی .ه

 التعدد في التلمود

،  )56(إنَّ تعدد الزوجات مـن الممارسـات التـي �انـت منتشـرة فـي المجتمعـات القد�مـة مثـل الفراعنـة والیونـان والصـین

ء بنــي إســرائیل �ــان لــدیهم أكثــر مــن زوجــة مثــل النبــي إبــراه�م  فقــد عرفتــه أغلــب الحضــارات القد�مــة، ومــن المعلــوم أنَّ أنب�ــا

 

 .40، ص2، مرجع سابق، الجزءبدا�ة المجتهد و نها�ة المقتصدابن رشد،   -  )55(

،  1، دار الفـتح، طمقارنات بین الشر�عة اإلسـالم�ة والقـوانین الوضـع�ةینظر: منصور، علي منصور،  - )56(

 .152-151م، ص1980-ه 1390
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وأبنــاء زلفــة جار�ــة  26وأبنــاء بلهــة جار�ــة راحیـل...25وأبنــاء راحیـل...  24أبنـاء لیئــة...  32فقــد تــزوج"() والنبـي �عقــوب  

 )26-35:23لیئة.."(التكو�ن  

أمَّا موضوع دراستنا التلمود، فف�ه الكثیر مـن النصـوص التـي تؤ�ـد علـى مشـروع�ة التعـدد، فنجـد الـنص األول فـي  

هنالــك خمســة عشــر صــنفا مــن النســاء   "قســم النســاء (الناشــ�م) یــذ�ر حكــم أصــناف الضــرائر المعف�ــات مــن حكــم الی�ــاموت  

هن الضرائر و�ـنص التلمـود علـى ذلـك صـراحًة" إنَّ مـن حـق   ، والمقصود �المنافسات)57("�عفین منافسیهن ومنافس المنافس

أخر�ــــات �اإلضــــافة لزوجتــــه الحال�ــــة شــــر�طة أن �كــــون قــــادرا علــــى إعــــالتهن جم�عــــا بــــدون أي    زوجــــاتالرجــــل أن یتخــــذ  

ا یـدل علـى ذلـك حكـم)58(تقصیر"   ، وُتعِبر الجمارا بوضوح عن حق الرجل �أن �كون له زوجات دون التقییـد �ـأي عـدد، وممـَّ

 .)59(..."خمس زوجاتفقد نص التلمود " قال األح�ار ��ف نستدل علیها من أول خمس موالید من   ]الولد ال�كر [ال�كور�ة

ــدد   ــد تحدیـــد لعـ ــاق، فـــال یوجـ ــد، فلـــم �شـــترط إال القـــدرة علـــى اإلنفـ ــدد بـــدون أي تحدیـ و�ـــذلك فـــإنَّ التلمـــود �جیـــز التعـ

 الزوجات المسموح �الزواج منهن.

 ك صور للتعدد أخرى في التشر�ع التلمودي، وقد قسمتها ال�احثة �ما یلي:بل ونجد أنَّ هنا

،  ]الــذي ذ�رنــاه ســا�قا[التعــدد الواجــب: وهــو زواج أخ الــزوج مــن أرملــة أخ�ــه الــذي لــ�س لــه نســل (الی�ــاموت) .أ

أرملـة أخ�ـه  ف�جب عل�ه الزواج منها دون أي انت�اه لعدد الزوجات السا�قات لد�ه، إال أن تكـون إحـداهن أخـت  

 .]أي من �حرم الجمع بینهن[أو أمها

�جب على الرجل الذي مرَّ عل�ه عشر سنین ولم ینجب أن �طلـق زوجتـه، أو أن یتـزوج علیهـا ل�جـرب نفسـه،   . ب

 هل العقم منه أو منها، یدل التلمود على ذلك صراحة:

مـن   ]ثم �جیـب األح�ـار  [لى اإلنجاب..." لو أنَّ الزوج قد عبَّر عن رغبته في أن یتخذ زوجة أخرى �ي �ختبر قدرته ع

، یوجب التلمود أن �كون الزواج بهدف التناسل والتكاثر لذلك تعتبر العالقة الزوج�ة مـع  )60(..."حق الرجل أن یتخذ زوجات

 

 .9( الی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )57(

 .84(ی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )58(

 .254(قدوشین)، ص7، ب10سابق، مج  ، مرجعالتلمود ال�ابلي -  )59(

 .84(قدوشین)، ص7، ب10، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )60(
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اسمها...تتضــمن المــرأة  المــرأة العــاقر �حكــم الزنــا، وتســمى المــرأة العــاقر �ــالمومس أو الزونــاه "زونــاه المــومس �مــا یــدل علیهــا  

 )61(غیر القادرة على اإلنجاب"

ــازات ...   ــع �امت�ـــ ــة تتمتـــ ــة العبر�ـــ ــواري " الجار�ـــ ــاء والجـــ ــاذ اإلمـــ ــز اتخـــ ــة تجیـــ ــر�عة الیهود�ـــ ــا أنَّ الشـــ ــها  كمـــ إذا خصصـــ

ــة ــب أن تكتســـب  )62("كزوجـ ــة �جـ ــة غیـــر الیهود�ـ ــة " و�نَّ الجار�ـ ــة غیـــر الیهود�ـ ــي الجار�ـ ــن اإلمـــاء وهـ ــر مـ ــاك نـــوع آخـ ، وهنـ

الشـفحة    -2األمـة    -1، "أ�احت الشر�عة الیهود�ة التسري �كل أنواعه، "و�ان لهؤالء النسوة مسم�ات ...منها:  )  63(لجماع"�ا

، وتـذ�ر الجمـارا:"  )64(السـر�ة.."  -6األسیرة    -5المحظ�ة :زوجة بال عقد  -4بلجش: ابنة أسیرة الحرب  -3خادمة المنزل 

، و�ما �مكننا فهم أحكام الزواج من األسیرات مـن  )65(لتي تم تحر�رها ...�كون مئتا زوز"إنَّ مهر المهتد�ة واألسیرة والعبدة ا

ــرج   ــدما �خـ ــة" "عنـ ــمه "الجمیلـ ــود اسـ ــي التلمـ ــم فـ ــح حكـ ــة إذ یوضـ ــطلحات التلمود�ـ ــم المصـ ــي معجـ ــتینزلتس فـ ــام شـ ــرح الحاخـ شـ

...و�ذا  أن یرغمهـا أن تكـون لـه زوجـة�مكنـه  اإلسرائیلیون لحرب أعدائهم و�أسرون امرأة، فإذا أعجبت هذه المرأة أحد آسر�ها ف

، و�سـتفاد مـن الـنص السـابق أن التلمـود یبـ�ح إج�ـار األسـیرة    )66(یهودها (حتى رغما عنهـا) و�تخـذها زوجـة"أرادها �عد ذلك 

 على تغییر دینها؛ �ي یتخذها الیهودي زوجة له.

 

 .81( ی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )61(

 .226( قدوشین)، ص7، ب10، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )62(

 .240المرجع السابق، ص -  (63)

،  الزواج والطالق والتعدد بـین األد�ـان والقـوانین ودعـاة التحـررأبو عضة، ز�ي هلي السید أبو عضة،   - )64(

 .208م، ص2004-ه1425، 1مكت�ة الكتب، ط

 .216( �تو�وت)، ص2، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )65(

لیـق: مصـطفى عبـد المعبـود  ، ترجمـة وتعمعجـم المصـطلحات التلمود�ـةعادین شـتینزلتس، شـتینزلتس،    - )66(

هــ  1426،  19السید، مراجعة وتقد�م: محمد خل�فة حسن، مر�ز الدراسات الشرق�ة، سلسـلة الدراسـات اللغو�ـة واألدب�ـة، العـدد 

 .110م، ص2006 –
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مكان "فالر�اني "جرشوم بن یهـودا" الـذي عـاش فـي  لكن �عد ذلك غیر المشرعون الیهود أحكام التعدد لتناسب الزمان وال

م، أصدر فـي مـاینر حظـرًا �حـرم علـى الیهـود اتخـاذ أكثـر مـن زوجـة واحـدة أسـوة  1028  - 960ألمان�ا في العصر الوس�ط 

  ، في حین أنَّ موسى بن م�مون أجاز �أن �كون لدى الرجل أر�ع زوجـات أسـوة)67(�جیرانهم المس�حیین في الدول األورو��ة"

، وتخُلص هذه الدراسة إلى أنَّ الد�انة الیهود�ة غیَّرت الكثیر مـن أحكامهـا لتناسـب األد�ـان والمعتقـدات  )68(�جیرانه المسلمین

التي حولها، ف�ـالرغم مـن أنَّ التشـر�ع التلمـودي �جیـز التعـدد بـدون حـد معـین فـي العـدد، نجـدهم زمـن تفـوق المسـلمین جعلـوا  

 أسوة �المسلمین، وفي زمن نهضة أورو�ا اقتصروا على زوجة واحدة أسوة �األورو�یین.الحد األعلى أر�ع زوجات 

 التعدد في القرآن والسنة 

إنَّ التعدد �ان من األمور المشتهرة في البیئة العر��ة، فلم �شرع اإلسالم التعدد لكنه تعامل معه �ما تطلبت البیئـة  

اَمى  العر��ــة، فقامــت الشــر�عة بتحدیــد عــدد الزوجــات وتقییــده �ــأر�ع زوجــات، قــال تعــالى:   ــَ ي اْلَیت ــِ ُطوْا ف ُتْم َأالَّ ُتْقســِ ــْ ﴿َوِ�ْن ِخف

ابَ  ا طــَ انِكُحوْا مــَ انُ فــَ ْت َأْ�مــَ ا َمَلكــَ َدًة َأْو مــَ ِدُلوْا َفَواحــِ ُتْم َأالَّ َتعــْ ِإْن ِخفــْ اَع فــَ َالَث َوُر�ــَ ى َوثــُ اء َمْثنــَ َن النِّســَ م مــِّ ى َأالَّ   َلكــُ َك َأْدنــَ ُكْم َذلــِ

ه النبـي  ) وعن ابن عمر أن غیالن بن سلمة الثقفي أسلم وله عشـر نسـوة فـي الجاهل�ـة فأسـلمن معـه فـأمر 3(النساء،  َتُعوُلوا﴾

)70(، وقد أجمعت األمة على أنه ال �جوز أكثر من أر�ع)69() أن یتخیر أر�ع منهن(. 

 

،  1القـاهرة، ط  -، الـدار الثقاف�ـة للنشـرالمـرأة بـین الیهود�ـة واإلسـالمأبو المجد، لیلى إبراه�م أبو المجـد،    - )67(

 .29م، ص2007-هـ 1428

 ینظر: المرجع السابق. -  (68)

،  تحقیــق:  الجــامع الصــح�ح ســنن الترمــذيالترمــذي، محمــد بــن ع�ســى أبــو ع�ســى الترمــذي الســلمي،     -  )69(

، �ــاب الرجــل �ســلم وعنــده عشــرة  3بیــروت، الط�عــة بــال، الجــزء  –أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون،  دار إح�ــاء التــراث العر�ــي  

 . وقد خرجه الدارقطني ( قال األل�اني حدیث صح�ح)1128م  ، حدیث رق435نسوة، ص

ــس الشـــــافعي،    -  )70( ــد بـــــن إدر�ـــ ــر: الشـــــافعي، محمـــ ــةاألمینظـــ ،  5ه، ج1393،  2بیـــــروت، ط  -، دار المعرفـــ

 .53ص
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ِه : فــانكحوا مــا طــاب لكــم هــو العــدل واِإلقســاط فــي النســاء، والتَّحــذیر مــن   ْن َقْولــِ َراَد مــِ ِزَم اْلمــُ وفــي تفســیر اآل�ــة "الــالَّ

َدة ال� منهمـا َمفسـَ ده قولـه تعـالى:    ضده، وهـو عـدم اِإلقسـاط... ألنَّ �ـُ َخطه، و�ؤ�ـّ ب سـَ ب َهللا، وتوجـِ فـي نظـام االجتمـاع ُتغضـِ

 )71(ذلك أدنى َأالَّ تعولوا "

وقیَّد اإلسالم التعدد �العدد وهو أر�ع نساء، �ما قیَّده �العدل والقسط والقـدرة علـى اإلنفـاق والق�ـام �األع�ـاء الزوج�ـة  

وْا  َعلَّ ﴿َوَلن َتْسَتِط�ُعوْا َأن َتْعِدُلوْا َبْیَن النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال َتِمیُلوْا ُ�لَّ اْلَمْیِل َفَتَذُروَها َ�اْلمُ قال تعالى:  ِلُحوْا َوَتتَّقـُ َقِة َوِ�ن ُتصـْ

ِح�ًما﴾ َ َ�اَن َغُفوًرا رَّ  ) فإن �ان ال �ستط�ع الرجل فواحدة، فهو السبیل إلى النجاة عند هللا تعالى.129(النساء:َفِإنَّ �َّ

 التعقیب:

 أ�اح التلمود التعدد بنصوص �ثیرة. -

د التلمــود التعــدد �قیــد واحــد وهــو القــدرة علــى اإلنفــاق   - دت الشــر�عة اإلســالم�ة التعــدد �القــدرة علــى  قیــَّ فقــط؛ بینمــا قیــَّ

 اإلنفاق والعدل والتسو�ة بین الزوجات، و�العدد فلم �قیَّد التلمود الرجل �عدد معین من النساء، بل إنَّ التعدد مفتوح .

والمكـان،    منع التعدد فـي الیهود�ـة جـاء فـي العصـور المتـأخرة عـن عصـر التلمـود، و�ـان اسـتجا�ة لظـروف الزمـان -

وقد تطور إلى التقیید �أر�عة نساء أسوة �المسلمین وفي هذا دلیل على تأثر الفقه الیهـودي �اإلسـالم فـي العصـور الوسـ�طة،  

 ثم االقتصار على زوجة واحدة �ما في أورو�ا و�تضح منه تأثر الیهود �الجو المح�ط بهم.

 سنُّ الزواج في التلمود

لتــداخل و�ثــرة التفر�عــات، �حیــث تقــوم (المشــنا) �طــرح التعــال�م ثــم نجــد أنَّ الــر�یین  تتســم تعــال�م التلمــود �التشــتت وا

د اســتطرادات �ثیــرة أثنــاء حــواراتهم، وعنــد ال�حــث عــن ســنَّ الــزواج   ا یوجــِ والتالمیــذ �طرحــون استفســارات وأســئلة متداخلــة ممــَّ

ه �عــرض ثــالث   فئــات عمر�ــة للمــرأة، �ــل فئــة منهــا لهــا أحكــام  �اســتقراء نصــوص القســم الثالــث مــن التلمــود، تجــد الدراســة أنــَّ

 أو عقو�ة الزنا أو الزواج، وهذه الفئات هي:  )72(خاصة تختلف عن أحكام الفئة الثان�ة، مثل أحكام أكل التروما

 

الهیئـــة المصـــر�ة العامـــة للكتـــاب،    ،تفســـیر القـــرآن الحكـــ�م (تفســـیر المنـــار)رضـــا، محمـــد رشـــید رضـــا،    -  )71(

 . 284، ص4،ج1ط

،  1، مرجــع ســابق، مــجالتلمــود ال�ــابليالترومــا: هــي ه�ــات وعشــور تعطــى للكــاهن والالو�ــین، بتصــرف:    -  )72(

 .107ص
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 .]دون سن ثالثة سنوات ونصف [الفتاة الصغیرة -

 .)73(]عمرها إحدى عشر سنة و�وم واحد حتى سنِّ االثني عشر سنة[الفتاة القاصر -

 .)74(]وتسمى نعاره عمرها اثنى عشر سنة و�وم واحد [الفتاة ال�الغة -

أمَّا السـن الـذي �سـمح ف�ـه �ـالزواج �مـا �قـول الرابـي شـمعون " المهتد�ـة التـي عمرهـا أقـل مـن ثـالث سـنوات و�ـوم واحـد  

صغیرة أقـل مـن عمـر ثـالث سـنین  ، �ما تذ�ر المشنا" عندما �جامع الشخص ال�الغ فتاة  )  75(�جوز لها أن تتزوج من �اهن"

، وُ�ستفاد مـن الـنص السـابق أن التلمـود ُ�جیـز الـزواج فـي سـن الـثالث سـنوات لإلنـاث، و یـذ�ر الرابـي  )76(...فإن المهر .."

بی�ــاي �حضــور الحاخــام نحمــان أنَّ القاصــرات " �جــوز أن �ضــعن منشــفة أثنــاء الجمــاع الجنســي والحامــل والمرضــع؛ ألنَّ  

 بهذا الحمل ".  القاصر قد تموت

و�رى التلمود أنَّ التي هي أصغر أو فـوق هـذا السـن ال تقـوم بـذلك!! و�ختلـف معـه الرابـي مـائیر �ـأنَّ الجمـاع �جـب أن  

�كون �صورة طب�ع�ة دون استعمال أي مانع؛ ألنَّ رحمة السماء هـي التـي تنقـذها، فـي حـین أنَّ لیـواي �عتبـر "أنَّ المـرأة قبـل  

ِمح  )77(لقا"عمر القاصر ال تحمل مط ، وهذا الخالف یدلنا على أنَّ العمـر الصـغیر جـدَا (ثـالث سـنوات و�ـوم واحـد) الـذي سـُ

ف�ه الزواج من الطفلة في التلمود قـد یـؤدي إلـى مخـاطر صـح�ة تتعـرض لهـا هـذه الطفلـة نت�جـة الـزواج و�ـؤدي إلـى احتمـال  

 

 .16(ی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )73(

، مرجـع سـابق،  التلمـود ال�ـابليو�نظـر: ، 261(كتو�وت)، ص2، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي - )74(

 .183، ص1مج

 .79(الی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )75(

 .217(كتو�وت)، ص2، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )76(

 .16(ی�اموت)، ص1، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابليبتصرف �سیر:   -  )77(
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لتلمــود، بینمـا یثبـت العلـم أنـَّه ال صـحة لفكــرة أنَّ  الحمـل �سـن صـغیر جـدا وهـو سـبب هــذا الخـالف السـابق بـین الـر�یین فـي ا

 .)78(الفتاة ال تحمل دون سن الحاد�ة عشر فهناك حاالت حملت فیها طفالت �عمر الخمس سنوات

ا ســن الجمــاع للــذ�ر فهــو  تســع ســنوات" الفتــى الصــغیر الــذي عمــره أقــل مــن تســع ســنین الــذي �جــامع امــرأة �الغــة   أمــَّ

، و�وجـب التلمـود الـزواج علـى الیهـود، وآخـر  )80(، ، وال�الغ وهو �عمر ثالثة عشر سنة و�وم واحد )79(السن...فإن المهر .."

) عـام" الشــخص الـذي یبلـغ مـن العمـر اثنـین وعشـر�ن عامـا ولـم یتــزوج  22عمـر �سـمح للرجـل ف�ـه �ال�قـاء عاز�ـا، هـو عمـر(

الر�ــي ناشــان بـن أمیــر الــذي یـرى أنهــا بــین ســن  ، بینمــا �ختلــف معهـم  )81(�قضـي �ــل أ�امــه فـي الخطیئــة... فلتــدمر عظامـه"

 ، وهذا أكبر عمر �صل إل�ه الرجل بدون زواج.)82(الثامنة عشر والرا�عة والعشر�ن

 سن الزواج في القرآن والسنة 

احَ ﴿قال تعالى:  وا النِّكـَ ى ِإَذا َبَلغـُ اَمى َحتـَّ وا اْلَیتـَ ، تـدل اآل�ـة الكر�مـة علـى أن هنـاك سـننا معینـة   )6﴾(النسـاء:َواْبَتلـُ

، ومما �ستدل �ـه علـى  )83() "رفع القلم عن ثالثة: عن الصبي حتى �حتلم.."للنكاح، و�دل على هذا المعنى قول الرسول(

) یـوم أحـد فـي القتـال وأنـا ابـن أر�ـع عشـرة سـنة  عرضني رسول هللا (سن البلوغ قول نافع عن ابن عمر رضي هللا عنه: "  

فلم �جزني وعرضني یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، قال نافع فقدمت على عمر بن عبدالعز�ز وهـو یومئـذ  

 

ــر:    -  (78) -https://www.albayan.ae/editors-choice/varity/2015-03-30ینظــــــــــــــــــــ

 م12:45م، یوم االثنین، الساعة9/8/2021، تم الدخول بتار�خ:  1.23

 .217(كتو�وت)، ص2، ب8، مرجع سابق، مجالتلمود ال�ابلي -  )79(

 23، ص1، الدار الثقاف�ة للنشر، طأحكام النساء في التلمودینظر:  أبو المجد، لیلى أبو المجد،   -  )80(

 .256-255(قدوشین)، ص7، ب10التلمود ال�ابلي، مرجع سابق، مج -  (81)

 .256ینظر:  المرجع السابق،  -  (82)

، تحقیق : مصطفى عبد القـادر عطـا،  المستدرك على الصح�حین الحاكم،  الن�سابوري، محمد بن عبدهللا - )83(

 .)949، �اب(التأمین)، حدیث رقم(389، ص1، ج1990 – 1411، 1بیروت، ط  –دار الكتب العلم�ة 

https://www.albayan.ae/editors-choice/varity/2015-03-30-1.23
https://www.albayan.ae/editors-choice/varity/2015-03-30-1.23
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فقال إن هذا لحد بین الصـغیر والكبیـر فكتـب إلـى عمالـه أن �فرضـوا لمـن �ـان ابـن خمـس عشـرة  خل�فة فحدثته هذا الحدیث 

 .)84(سنة ومن �ان دون ذلك فاجعلوه في الع�ال"

 )85(وقد ورد في شرح الحدیث: "فمن بلغ خمس عشرة سنة فهو �بیر، ومن �ان دون ذلك فهو الصغیر"

الفقهـاء السـا�قین منعـوا تـزو�ج الصـغیر والصـغیرة وقـالوا بـ�طالن عقـد  وقد اختلف الفقهـاء فـي سـن الـزواج، فـ�عض  

الــزواج إذا تــم قبــل بلــوغ أحــدهما وقــد ذهــب إلــى هــذا القــول �ثیــر مــن الفقهــاء المعاصــر�ن، ولــذلك فهــي مســألة خالف�ــة، غیــر  

 متفق علیها، وقد اختلف الفقهاء في جواز تزو�ج الصغیر على آراء:

  )86(لصغار وقد ذهب إل�ه األئمة األر�عة: جواز تزو�ج االرأي األول .1

،  )87(: عـدم جـواز تـزو�ج الصـغیر والصـغیرة قبـل بلوغهمـا، وذهـب إلـى هـذا القـول "ابـن شـبرمةالرأي الثـاني .2

 .)90(")89(، عثمان بن البتي)88(أبو �كر األصم

 

،  تحقیــق : محمــد فــؤاد عبــد ال�ــاقي، دار  صــح�ح مســلممســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــیري الن�ســابوري،    -  )84(

 ).1868، �اب: ب�ان سن البلوغ، حدیث رقم(1490، ص3، ج1بیروت، ط  –عر�ي إح�اء التراث ال

ــي داودالعظــ�م آ�ــادي، أبــو الطیــب محمــد شــمس الحــق العظــ�م آ�ــادي،    -  )85( ــود شــرح ســنن أب ،  عــون المعب

 .1551، ص9، ج1968هـ ،  1388،   2المدینة المنورة، ط-تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكت�ة السلف�ة  

، تحقیــق: محمــد حســن اســماعیل  الم�ســوطلّسرخســي، أبــو �كــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل الحنفــي،  ا  -  )86(

ــة، بیــــــروت، ط ــافعي، دار الكتــــــب العلم�ــــ ــافعي،  237، ص4، ج2001-1421،  1الشــــ ــابق، جاألم. الشــــ ــدر ســــ ،  5، مصــــ

ـــ،  179. مالــك، مالــك بــن أنــس بــن عــامر األصــ�حي المــدني ت21ص ، روا�ــة اإلمــام ســحنون بــن ســعید  المدونــة الكبــرى هـ

ـــدون تــار�خ)، ج . المــرداوي، أبــو الحســن علــي بــن  110، ص2التنــوخي عــن اإلمـــام عبــد الــرحمن بــن قاســم، دار الفكــر، (ب

ــى مــذهب اإلمــام أحمــدســل�مان،   ــراجح مــن الخــالف عل ــة ال   1، دار إح�ــاء التــرث العر�ــي، بیــروت، طاإلنصــاف فــي معرف

 .40، ص8، ج1998

رمة: هو عبد هللا بـن شـبرمة الضـبي، اإلمـام، العالمـة، فق�ـه العـراق، أبـو شـبرمة، قاضـي الكوفـة،  ابن شب - (87)

، المحقـق :  سـیر أعـالم النـبالءو�ان من أئمة الفروع، ینظر: الـذهبي،  شـمس الـدین أبـو عبـد هللا محمـد بـن أحمـد الـَذَهبي،  

 .421، ص11ة، جمجموعة محققین �إشراف شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بال ط�ع
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اعت�ــار الســن فــي البلــوغ أم  و�عــود خــالف الفقهــاء إلــى اخــتالفهم فــي مســائل هــل �شــترط البلــوغ أم ال؟ والخــالف علــى  

) من السیدة عائشة رضي هللا عنها تشر�ع خاص أم عام؟ وهل �عتد �موافقة الصغیرة  اعت�ار العالمات؟ وهل زواج النبي(

في زواجها فـي هـذا السـن أم ال �عتـد �موافقتهـا ألنهـا ل�سـت أهـًال لالخت�ـار؟ و�ـذلك تلـزم الصـغیرة �أحكـام الـزواج �عـد بلوغهـا  

 واجها قبل بلوغها.مع أنَّ ز 

والــذین أجــازوا تــزو�ج الصــغیرة وضــعوا شــروطا مثــل أنَّ �كــون الــولي هــو األب أو الجــد وأن �كــون الــزواج مــن الكــفء  

 .)91(المناسب، وأن تكون الفتاة تحتمل الوطء فقد فرَّق الفقهاء بین العقد والوطء

ا المعاصــرون فقــد ذهــب المجمــع الفقهــي اإلســالمي فــي دورتــه( ه:" ال بــدَّ مــن تحدیــد ســن معینــة لتــزو�ج  )إ21أمــَّ لــى أنــَّ

 .)92(البنات"

 

أبو �كر األصم: هو ش�خ المعتزلة ، أبو �كر األصم  ، مات سنة إحدى ومائتین ، وله تفسیر ، و�تـاب   - (88)

" خلق القرآن " و�تاب " الحجة والرسل " ، و�تاب " الحر�ات " ، و " الرد على الملحدة " ، و " الرد على المجـوس " ، و "  

ــراق األ ــنى " ، و " افتـ ــماء الحسـ ــذهبياألسـ ــر: الـ ــدة، ینظـ ــ�اء عـ ــة " ، وأشـ ــبالءمـ ــدر ســـابق، ج، ســـیر أعـــالم النـ ،  17، مصـ

 .413ص

عثمــان البتــي، هــو أبــو عمــرو، فق�ــه ال�صــرة، ب�ــاع البتــوت، وأصــله مــن الكوفــة، وقــال أبــو حــاتم: شــ�خ    -  (89)

،  11ق، ج  ، مصـــدر ســـابســـیر أعـــالم النـــبالء�كتـــب حدیثـــه، وقـــال ابـــن ســـعد: �ـــان صـــاحب رأي وفق�ـــه، ینظـــر: الـــذهبي،  

 . 188ص

، تحقیق:  مختصر اختالف العلماء)،  312الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي( ت - )90(

ـــ  1417،  2عبــــــد هللا نــــــذیر أحمــــــد، دار ال�شــــــائر اإلســــــالم�ة، ط . ینظــــــر: السرخســــــي،  258-257، ص2م، ج1996-هــــ

 .387، ص4، مرجع سابق، جالم�سوط

أبـــو محمـــد موفـــق الــدین عبـــد هللا بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي الدمشـــقي ت    ینظــر: ابـــن قدامـــة المقدســـي،  (91)

 .41، ص7م، ج1968  --هـ1388، مكت�ة القاهرة، الط�عة بدون، المغنيهـ)، 620(
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وعل�ه ُحِدد سن النكاح " یرى اإلمام أبو یوسف واإلمام محمـد رحمهمـا هللا أنَّ الـذ�ور واإلنـاث إذا وصـلوا إلـى الخامسـة  

ا بنــاء علــى الغالــب والشــائ ع... و�ــذلك  مالــك  عشــرة مــن ســني ح�ــاتهم، ولــم تظهــر علــیهم آثــار البلــوغ �عــدون �ــالغین حكمــً

 ).93(واإلمام الشافعي واإلمام أحمد"

 والرأي الذي الي ترجحه هذه الراسة هو تحدید سن للسماح �الزواج وأن ال �قل عن خمس عشرة سنة.

 التعقیب:

شــروط  أ�ــاح التلمــود الــزواج والجمــاع للفتــاة �عمــر الــثالث ســنوات و�ــوم واحــد، دون تفر�ــق بــین العقــد والــوطء، ودون أي   .1

 لهذا الزواج.

اختلف الفقهاء المسلمون القـدماء علـى زواج الصـغیرة بـین مجیـز وغیـر مجیـز واختلفـوا علـى اعتمـاد عالمـات البلـوغ أو   .2

 العمر في الزواج.

أخــذ المعاصــرون وقــوانین األحــوال الشخصــ�ة فــي الــدول المســلمة �اعتمــاد الســن للــزواج علــى خــالف فــي تحدیــد هــذه   .3

 س عشرة سنة لإلناث وآخر�ن اعتمدوا ثماني عشرة سنة.السن، فال�عض جعله خم

 الخاتمة:

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على الم�عوث رحمة للعالمین، سیدنا محمد وعلى آله وصح�ه أجمعین،  

 ف�عد إتمام هذا ال�حث، تمَّ التوصل إلى النتائج التال�ة:

 ة:ب�ان أوجه االتفاق بین التلمود والقرآن والسن

التشا�ه الكبیر بین اإلسالم والتلمود فـي المحرمـات �سـبب القرا�ـة والنسـب، مـا عـدا زواج األخ مـن ابنـة أخ�ـه وابنـة   •

 أخته .

 .وجود التعدد في اإلسالم والتلمود  •

 

-https://www.alالقرضـــــاوي: تحدیـــــد ســـــن لـــــزواج البنـــــات ضـــــروري لضـــــمان حقـــــوقهن | موقـــــع ...  -  (92)

qaradawi.net › nodeــار�خ ــم النشـــر بتـ ــار�خ14/12/2012، تـ ــاء، بتـ ــوم األر�عـ ــم الـــدخول  یـ م ،  11/8/2021م، تـ

 ص.9:36الساعة

 .63، ص25، ج25، مجمجلة المنارهـ)،  1354رضا، محمد رشید رضا ت(   -  )93(
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 ب�ان أوجه االفتراق بین التلمود والقرآن والسنة:

ج �صــ�ح نظامــا ط�ق�ــا، تســتمر هــذه  اعتمــاد التلمــود فــي التحــر�م علــى أســاس ط�قــات المجتمــع؛ أي أن الــزوا •

بینمـا ال یوجـد فـي اإلسـالم  ، الط�ق�ة لمدة عشرة أج�ال على األكثر وثالثـة أج�ـال اسـتثناًء لـ�عض الط�قـات

 أي نوع من التحر�م الط�قي أو التحر�م بناء على الجذور او العرق.

المه، شخصـا خاضـعا لكـل  �عتبر اإلسالم العبد المتحرر من لحظة تحرره، والشخص المهتدي من لحظة إسـ •

األحكام دون أي استثناء أو تمییز، بینما فـي التلمـود فإنـه ی�قـى خاضـعا ألحكـام ومحرمـات تمییز�ـة ضـده،  

 مثل محرمات الزواج والدخول للمجمع الدیني واستالم منصب الكاهن األعظم أو الكاهن العادي.

واج من عذراء وتحرم عل�ه المطلقـة واألرملـة  تمییز الكاهن األعظم �أحكام ومحرمات للزواج، ف�جب عل�ه الز  •

 والحالوصا، وتمییز الكاهن العادي �أحكام مثل تحر�م المطلقة عل�ه.

 ممارسة التمییز والنبذ ضد �عض النساء، األرملة والمطلقة والعاقر �منعهن من دخول المجمع الدیني. •

فقط؛ بینما قیَّدت الشـر�عة اإلسـالم�ة التعـدد �القـدرة علـى  قیَّد التلمود التعدد �قید واحد وهو القدرة على اإلنفاق   •

د التلمــود الرجــل �عــدد معــین مــن النســاء، بــل إنَّ   اإلنفــاق والعــدل والتســو�ة بــین الزوجــات، و�العــدد فلــم �قیــَّ

 التعدد مفتوح .

الزمـــان  منـــع التعـــدد فـــي الیهود�ـــة جـــاء فـــي العصـــور المتـــأخرة عـــن عصـــر التلمـــود، و�ـــان اســـتجا�ة لظـــروف   •

والمكــان، وقــد تطــور إلــى التقییــد �أر�عــة نســاء أســوة �المســلمین وفــي هــذا دلیــل علــى تــأثر الفقــه الیهــودي  

�اإلسالم في العصور الوس�طة، ثـم االقتصـار علـى زوجـة واحـدة �مـا فـي أورو�ـا و�تضـح منـه تـأثر الیهـود  

 �الجو

احـد، دون تفر�ـق بـین العقـد والـوطء، ودون أي  أ�اح التلمود الزواج والجماع للفتاة �عمر الثالث سنوات و�وم و  •

 .شروط لهذا الزواج
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