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ملسيحيةوفقه األسرةاملرأة يف احلديث النبوي الشريف مناذج عن مكانة     ومقارنتها 

  األستاذ الدكتورة أمساء صواحلي

  ميسون قوادري

myssfalah@gmail.com 

  

م، و ّإن املرأة هي اللبنة األوىل يف األسرة؛ املزودة وهي األم احلانية على أوالدها وزوجها، الراعية لشؤو
ا تتعطل حركة احلياة داخل األسرة وخارجها؛ وقد أولت  لرجال والنساء املصلحني له، وبدو للمجتمع 
ا؛ بيد أن  ّالشرائع السماوية للمرأة جانبا كبريا من االهتمام، جتلى يف ورود  أحكام كثرية ختتص بشؤو

ا، وكيفية احلفاظ عليها تتمايز ا ملنزلة املرأة يف أسر يت هذاالبحث لبيان وجهة نظر كل من نظر ؛ لذا 
اإلسالم، واملسيحية حول مكانة املرأة يف احلياة األسرية، وأساليب احلفاظ عليهايف ضوء نصوص من 
األحاديث النبوية الشريفة وفقه األسرة،  ومقارنتها بنصوص من املسيحية؛ لتنجلي بعض أوجه التشابه 

ّْعة اإلسالمية هي من أولت املرأة املكانة األجل، ورعتها الرعاية واالختالف بينهما، ويتبني أن الشري
جيل ما أمكن  ج البحث املنهج االستقرائي الوصفي؛الستقراء نصوص من السنة ومن األ األمشل، وقد 
خلدمة موضوع البحث، والتحليلي لتحليل بعض اآلراء الفقهية حول أحكام األسرة يف املذاهب املعتربةيف 

واملقارنلبيان أوجه االفرتاق والتطابق بني موقف اإلسالم، واملسيحية حول منزلة املرأة يف سالمي، الفقه اإل
  .األسرة، وأساليب احلفاظ عليها

  املبحث التمهيدي

  مقدمة
فضاله على خلقه يف  احلمد  محد الشاكرين ألنعمه وآالئه، والشكر له شكر املقرين بعليائه، املعرتفني 
ائه،  أرضه ومسائه، عدد ذكره على لسان أصفيائه، من يوم اخللق إىل يوم يكشف للطائعني عن نور 

  .والصالة والسالم على كافة أنبيائه، والرضا على الصحب الكرام والصفوة من أوليائه
  :أما بعد

ا  ي ا عن أسر تمع وإن غيا ضاهي غياب الشمس ّإن املرأة هي اللبنة األوىل يف األسرة، وهي نصف ا
ا األم احلانية على أوالدها  ا تتعطل حركة احلياة داخل األسرة وخارجها؛ ذلك أ عن الليل، فبدو
لرجال والنساء املصلحون له، و قد أولت الشرائع  م، وهي املزودة للمجتمع  وزوجها، والراعية لشؤو
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ا وكيفية احلفاظ ّالسماوية للمرأة جانبا كبريا من األحكام يف نصوصها، بيد أ ا ملنزلة املرأة يف أسر ن نظر
يت هذاالبحث لبيان وجهة نظر كل من اإلسالم واملسيحية حول  عليها اختلفت عن بعضها البعض، و
مكانة املرأة يف احلياة األسرية وأساليب احلفاظ عليهايف ضوء نصوص من األحاديث النبوية الشريفة 

حية لتتجلى بعض أوجه التشابه واإلختالف ويربز اجلانب الذي والفقه اإلسالمي، ونصوص من املسي
  .غطى كل جوانب مكانتها واحلفاظ عليها أما وأختا وابنة

  :وقد اتبع البحث اخلطة التالية

 :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث يف وجود شبهات حول مكانة املرأة األسرية يف كل من اإلسالم واملسيحية  لذا 

ألدلة الشرعية والعلمية واملنطقية عن مدى صحتها من زيفها يت هذا البحث ك محاولة يف الكشف 
  .وزيغها  

  :أسئلة البحث
  :سوف يركز البحث عن اإلجابة على األسئلة التالية

  كيف ينظر كل من اإلسالم واملسيحية إىل مكانة املرأة يف األسرة ؟ -١
ن -٢  تني؟ ماهي أساليب احلفاظ على هذه املنزلة يف كل من الد
 ماهو الفرق بني مكانة املرأة األسرية يف اإلسالم ومكانتها يف املسيحية ؟  -٣
 من هو الدين الذي سلم من التحريف يف موضوع البحث ممن مل يسلم  ؟ -٤

  :أهداف البحث
 بيان مكانة املرأة األسرية يف كل من اإلسالم واملسيحية -١
 ا يف املسيحية توضيح  الفرق بني مكانتها األسرية يف اإلسالم ومكانته -٢
ا األسرية منخالل عرض  -٣ نتني أعطى تشريفا أكرب للمرأة داخل حيا الكشف عن أي الد

 .أساليب احلفاظ على هذه املنزلة يف كل منهما
الكشف عن الدين الذي سلم من حتريف نصوصه يف املوضوع ومتييزه عن الذي مل يسلم من  -٤

  .التحريف
  :   أمهية البحث

لبحث يف الكشف عن مكانة املرأة  األسرية يف اإلسالم، ومكانتها األسرية يف املسيحية،    تكمن أمهية هذا ا
وبيان أيهما أعطى تشريفا أكرب هلا  من خالل النصوص املستقرأة، كما تكمن أمهيةالبحث يف الكشف عن 

نتني حلقه التحريف، وأيهما سلم منه   .ّأي الد
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  :منهج البحث

ً هذا البحث منهجا استقرائيا وصفيا،حيث استقرأت  النصوص اتبعت يف: املنهج االستقرائي - ١ ً ً
جيل  ما أمكن خلدمة موضوع البحث  .من وحي القرآن والسنة ومن نصوص األ

وذلك للكشف عن أوجه اإلفرتاق والتطابق بني موقف اإلسالم واملسيحية : املنهج املقارن  - ٢
 . حول منزلة املرأة يف األسرة وأساليب احلفاظ عليها

وذلك لتحليل ونقد النصوص حتليال علميا وموضوعيا والكشف عن : نهج التحليلي النقدي امل - ٣
 .مواطن الضعف والتحريف فيها ومتييز احملرف منها من الصحيح

 
  : الدراسات السابقة

فراد أي كتاب بعنوانه،ولكنها أولت ضمنيا اإلهتمام ببيان  مل تتناول الدراسات القدمية هذا املوضوع 
ن ومن ذلك كتابمكانة  ا بغريها من األد الفصل يف امللل واألهواء املرأة يف اإلسالم ومقار
  .لإلمام أبو دمحم بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري رمحه هللاوالنحل

أما الدراسات احلديثة حول مكانة املرأة يف احلياة األسرية  يف كل من اإلسالم واملسيحية فلم أقف عليها 
ن أو بني حبسب ما أعلم ، ماعدا ما ورد من كتب تتحدث عن مكانة املرأة بصفة عامة بني األد

ن  ا يف هذه األد ا احلديث عن منزلة املرأة يف أسر نتني اإلسالم واملسيحية واليت تتضمن يف طيا الد
للدكتور ة املرأة يف اإلسالم واملرأة يف العقيدة اليهودية واملسيحية بني األسطورة واحلقيق: ومن ذلك

  .شريف عبد العظيم
  :    خطة البحث

  املبحث التمهيدي، اهليكل العام للبحث: املبحث األول
 مقدمة البحث .١
 مشكلة البحث .٢
 أسئلة البحث .٣
 أهداف البحث .٤
 أمهية البحث .٥
 منهج البحث  .٦
  الدراسات السابقة .٧
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  الم واملسيحيةمؤسسة الزواج وأساليب احلفاظ على منزلة املرأة فيها بني اإلس: املبحث الثاين 
  موقف اإلسالم واملسيحية من مؤسسة الزواج واملقارنة بينهما:املطلب األول 
  أساليب احلفاظ على منزلة املرأة يف األسرة  بني اإلسالم واملسيحية واملقارنة بينهما:    املطلب الثاين 

  قارنة بينهماموقف اإلسالم واملسيحية من تطليق املرأة والتعدد عليها وامل :املبحث الثالث
  موقف اإلسالم واملسيحية من الطالق واملقارنة بينهما : املطلب األول
 نظرة اإلسالم و املسيحية إىل التعدد واملقارنة بينهما: املطلب الثاين

  نظرة اإلسالم واملسيحية إىل املساواة بني الزوجني واملقارنة بينهما: املبحث الرابع 
  ساواة بني الزوجني يف اإلسالم واملسيحية واملقارنة بينها مواطن تشريع  امل: املطلب األول

  مواطن عدم تشريع املساواة بني الزوجني يف اإلسالم واملسيحية واملقارنة بينها  :املطلب الثاين 
مؤسسة الزواج وأساليب احلفاظ على منزلة املرأة فيها بني اإلسالم واملسيحية واملقارنة :املبحث الثاين

  بينهما
  موقف اإلسالم واملسيحية من مؤسسة الزواج واملقارنة بينهما: األولاملطلب

  نظرة اإلسالم واملسيحية ملؤسسة الزواج : أوال
  الرتغيب يف الزواج وترك العزوبة يف اإلسالم: ١

ت كثرية من القرآن الكرمي، وقد رغب النيب  ركيه من دون فيه ورد ذكر الزواج  يف آ  ، وأنكر على 
م ليسوا من أتباعه ت. أي سبب، ونعتهم    : فمن اآل

َّهو الذي خلقكم من نـفس واحدة وجعل منـها زوجها ليسكن إليـها فـلما  ﴿ :قال هللا سبحانه وتعاىل  َْ ََ َ َ ْ َ َ ْْ َ َُِ َ َ َُ ُْ َْ َ َِ ٍ َِ ْ ِ ِ ِ
َ َ ٍ َ َ َّ َ

ْتـغشاها محلت محال خفيفا فمرت  َّْ ًَ َ ً َِ َ َْ ََ َََ َبه فـلما أَثـقلت دعوا ا ربـهما لئن آتـيـتـنا صاحلا لنكونن من الشاكرين َّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َُّ ََّ َ َُ َ ََ َ ًَِّ َ ْْ َّ َ َ َ َ َ َْ َ ِ
  .]١٨٩: األعراف [﴾

ًَِّّوجعلنا هلم أَزواجا وذرية ﴿ :وقال عز من قائل ُْ َ َ ًَ َْ َُ   .]٣٨: الرعد [﴾ََْ
َنساؤكم حرث لكم فأتوا ح﴿: وقال سبحانه َُ ٌَْ ْ ْ ُْ َ ُُ َ َرثكم َأىن شئـتم وقدموا ألنـفسكم واتـقوا هللاِ ْ ْ ْ ُْ ُ ّ َّْ َ َُ ُِ َِْ ُ ِ َ ُ َّ   ].٢٢٣:البقرة [﴾َ
َ  أَيـها النَّاس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة وخلق منـها زوجها وبثَّ منـهما ﴿:وقال سبحانه َ َ َ َُ َ ْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ ٍَ َِ ٍ ْ َ َ ُْ ُ َُّ ُ َُّ َُّّ

ًرجاال كثريا ونساء َ ِ َِ ً َ ً َ   ]١:ساءالن[﴾ِ
ْوأُحل لكم ما وراء ذلكم ﴿:  وقال سبحانه ُْ َُِ َ ََ ََ َ َّ   .]٢٤: النساء [﴾ِ
خذونه وقد أَفضى بـعضكم إىل بـعض وَأخذن منكم ميثاقا غليظا ﴿و: وقال سبحانه ًكيف  َ َُِ ًَ ْ ََ ِ ِْ ُْ ُْ َ ْ َ ُ َْ ٍَ ْ َْ َِ ُ َ ْ َُ َْ : النساء [﴾َ

٢١.[ .  
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مى منكم و ﴿: وقال تعاىل َوأَنكحوا األ َْ ُ ْ ِ َِ َ ْالصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فـقراء يـغنهم ا من َُ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َّْ ِ ْ ُ َ َ ََ ََ ُُ ُ ُْ ِ َِ ُ ِ َِ َّ
ِفضله وا واسع عليم وليستـعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يـغنيـهم ا من فضله ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َْ ُُ ْ َُّ َّ َُّ َ ُ َ ً َْ ََ ِ َِ َ ٌ َ ََّ ْ َ ْ َ - ٣٢: النور [﴾ٌ

٣٣[.  
 : ةاألحاديث الشريف ومن

ِعن أَنس بن مالك َ َ ْ َ َ  ِّجاء ثالثة رهط إىل بـيوت أَزواج النَّيب " أنه ِ ِ َ َْ ِ ُُ ََ ِ ٍ ْ َُ ََ َ يسألون عن عبادة النَّيب ِّ ِ
ِ َ ََ َِ ْ َ َُ ْ فـلما ،َّ ََ

َأُخربوا كأنـهم تـقالوها ، فـ َ ُّ َ َ ْ ُ ََّ َ ُ ِ ُقالوا ْ ِّوأَين حنن من النَّيب : َ َِ ْ ِ ُ َ َْ ْخر َ، قد غفر له ما تـقدم من ذنبه وما  ََّ َ ََّ َ ََ ِ ِِْ َ ُْ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ . 
ْقال َأحدهم  ُ ُ َ َ ًأَما َأ فإين ُأصلي الليل أَبدا: َ ََ َ َّْ َِّ َِِّ َّ . 
ُوقال آخر  َ َ َ ََأ َأصوم الدهر : َ ْ َّ ُ ُ ُوال أُفطرَ ِ ْ ََ . 
ُوقال آخر  َ َ َ ًَأ َأعتزل النساء فال أَتـزوج أَبدا: َ ّ ََ ُ َََّ ََ َ َ ِ ُِ َْ . 

َِّفجاء رسول ا  ُ ُ ََ َ ََإليهم فـقال َ َ ْ ِ َْ َأَنـتم الذين قـلتم كذا وكذا : ِ ََ َ َْ ْ ُْ ُُْ َ ِ ِِّأَما وا إين !! َّ َِّ َ َ  
َِِّألخشاكم  ْ ُ َ ْ َ َ وأَتـقاكم له، لكين َأصوم وأُفطر، وُأصلي وأَرقد، وأَتـزوج النساء، فمن رغب عن سنَّيت فـليس َ ََْ َ ُِ ُِ ْ ْ ْ َ ُ َُ َ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ ََ ُّ َُّ ُ َْ ّ َُ َّ َ َِ ِ ْ ْ

ِّمين ِ"١.  
َ معشر الشباب من است" : هللا قال لنا رسول: قال  مسعود بن هللا عبد عنو  َْ ِ َ َ َ َِ َّ َ ََطاع منكم الباءة ْ َْ ُ ُ ْ ِ َ َ

لصيام، فإنه له وجاء  ٌفـليـتـزوج، فإنه َأغض للبصر، وَأحصن للفرج، ومن مل يستطع فـعليه  ْ َْ َ َ َ َ َِ ُ ُ ّ ْ ُ ََ َ َُّّ َِّ ِ َِ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ََْ ْ َ َ َْ ََ ُ َِ َ ْ ْ ِْ ِِ َ َّ"٢.  
َّالدنـيا متاع، وخيـر متاعها المرأَة الصا ": وقال ُ ْْ َ َْ َ ِ َ ٌ ََ َ َُ ْ َ   ٣."َُِحلةُّ

  : الرتغيب يف العزوبة وترك الزواج يف املسيحية :٢
  :جاء يف املسيحية عن املسيح أنه قال

َولكن أَقول لغري المتـزوجني ولألرامل، إنه حسن هلم إذا لبثوا كما َأ8( َ َ َ ُ ََ َُ ََِ َِ ِْ ُّ ٌ ََ ُ ََّ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِِ ْ َِْ ُ ُ ُ ولكن إن مل يضبطوا َأ٩. ْ ُ َْ َْ ْ ِ ْ ِ ْنـفسهم، َ ُ َ ُ ْ
ُفـليـتـزوجوا َََّ َ ْ ِألن التـزوج َأصلح من التحرق. َ ُّ َ َّ َّ ََ ُ َِ َ ْ َُّ   ٤)٩-٨: ٧كورنثوس  (.)َّ

                                                             
صر الناصر:حتقيق( ، صحيح البخاري: أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، انظر1  ١طدار طوق النجاة، :، دمشقدمحم زهري بن 
ب ) هـ١٤٢٤،  .  ٢، ص٧،ج5063 :الرتغيب يف النكاح، رقم: ، 
ب قول النيب2 سند الصحيح املختصر بنقل املاإلمام مسلم يف صحيحه :أخرجه أيضا.٣، ص ٧، ج٥٠٦٥:رقم..  من"املصدر نفسه، 

ب)ت.، دط.دار إحياء الرتاث العريب،د: بريوت(، العدل عن العدل إىل رسول هللا قت : ، استحباب النكاح ملن 
 .١٠١٨،ص٢،ج١٤٠٠:نفسه،رقم

ب: أخرجه مسلم يف صحيحه ،انظر3   .١٠٩٠، ص٢،ج١٤٦٧: خريمتاع الدنيا املرأة الصاحلة، رقم:صحيح مسلم، 
  :  انظر أيضاwww.enjeel.comالكتاب املقدس، ٤

Arabic Bible Outreach Ministry 1998 - 2004 - All rights reserved   Dracut , MA 01826 USA           
http://www.arabicbible.com 
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 :ىف إحدى رسائله على غري املتزوجني فقال  "بولس" وقد أثىن القديس

لدنيا؛ أي( كيف يرضون : ُّإن غري املتزوجني معنيون من الرب كيف يرضونه، وأما املتزوجون فمعنيون 
مز  ).٣٨ : ٧(الكورنثيون  )وجا

َُّمن اخلري للرجل أال يلمس امرأة، ولكن لكي يتجنَّب الوقوع يف الز فال بد أن يكون للرجل :( وقال 
  ) ٢ : ١(الكورنثيون ).امرأة، وأن يكون للمرأة رجل

لعفة إن الذين يعتقدون أن حفلة الزواج تعفيهم من اإل: "وقد نقل أحد الباحثني عن تولستوى قوله لتزام 
ا متكنهم من الوصول إىل مستوى أعلى من النقاء خمطئون   .٥"أو أ

وبصفة عامة تنظر : " يف كتابه نظرة املسيحية السلبية للزواج فقالعزت بيجوفيتشوقد بني علي 
  ٦".املسيحية إىل الزواج على أنه شر البد منه، وعلى أنه اختزال للكمال ال مناص منه

عتباره أ وال يعين ذلك أن مرا واقعا وليس مرغو فيه، وبذلك يتضح أن املسيحية تتعامل مع الزواج 
جند كثريا من نصوصها حتث على املعاملة املسيحية حترم الزواج وإمنا ترى األفضلية يف عدم إتيانه؛ إذ 

 :احلسنة بني الزوجني، وضروة وفاء كل طرف حبق اآلخر،ومن هذه النصوص
ْليوف الرجل المرأَة حقها ال: ( قول بولس َْ َّ َ ُ َُ ْ َ ُ َّ ِ َواجب وكذلك المرأَة أَيضا الرجلِ ُ َّ ً ُ َْ ْ َ ْ َ ِ َِ َ   ).٤- ٣: ٧كونثوس ١. ) (ََ

وسكما وردت نصوص كثرية يف حث الزوج على رعاية زوجته من ذلك ماجاء يف   تيمو
ُوإن كان َأحد ال يـعتين خباصته، وال سيما َأهل بـيته، فـقد أَنكر اإلميان، وه( َْ َ َ ََ ٌ ََ ِ َ َ ْ َ َ َْ ََ ِِ ِ َِِ َ َُ ْ َّ َّ َ َِ ِ ْ ْ َِْو شر من غري ِ ْ ِ ٌّ َ َ

ِالمؤمن ِ ْ ُ وس:1)(ْ  )٨:٥تيمو
ء النسائي كاألضعف، معطني ( :وقال بطرس َكذلكم أَيـها الرجال كونوا ساكنني حبسب الفطنة مع اإل ْ َِ ُِ َ َ َ َِ َ َْ ّ ََ َ ُ َِ ّْ

ِ ِ ِ َِِ َ
ِ ِ َْ ِ ِِ َ ُ ُ ُِّ ُّ ْ َ

ت أَيضا معكم نعمة احلي هن كرامة كالوار ََإ َ َْ َْ ًَ ِْ ِْ ُ َ ً َ َ َ َّْ ُِ َ َ ْاة، لكي ال تـعاق صلواتكمَِّ ُ َُ َََُ ََ َ ْ
ِ   .)٧: ٣بطرس ١). (ِ

  مقارنة بني نظرة اإلسالم واملسيحية ملؤسسة لزواج: نيا
لزواج غري أن اإلسالم هو األكثر  نة املسيحية  أذنتا  مما سبق يتبني أن كال من الشريعة اإلسالمية والد

ت كثرية يف ذلك، كم ا أن اإلسالم عد الزواج أفضل من العزوبية بينما حثا وترغيبا فيه ملا ورد من آ
                                                             

 محدي شفيق                      ): ٣( حقوق النساء يف شريعة السماء -شبهات حول املسلمات:مقال بعنوان5
net.alukah.www 

فار ، ط: مصر( دمحم يوسف عدس، : ، ترمجةاإلسالم بني الشرق والغربعلى عزت بيجوفيتش، 6  .٣٦١، ص)م١٩٩٧ ،٢مؤسسة 
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فلم ) قبل التحريف(شجعت مسيحية القرون األخرية على العزوبية ومقتت الزواج، أما املسيحية األصلية 
حترم الزواج ومل ترغب يف العزوف عنه كما تدعيه مسيحية القرون املتأخرة ويدل على ذلك ما أخرب هللا عز 

رهم برسلنا ﴿: وتعاىلعن الرهبانية اليت ابتدعوها ؛ إذ قال سبحانه وجل يف قرآنه الكرمي  َمث قـفيـنا على آ َِ ُِ ُِ ْ ِ َ ََ َّْ َ َُّ
َوقـفيـنا بعيسى ابن مرمي وآتـيـناه اإلجنيل وجعلنا يف قـلوب الذين اتـبـعوه رأفة ورمحة ورهبانية ابـتدعوها  ْ ْ ْ ُْ ََ َ ً ً ً ََِّ ِ َِ َ َ َْ ََ ََ َ َ َ َ َْ َ ُ َْ ُ ُُ ََّ َِّ َّ ِ ِِ ُِ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ َما َ

ْكتـبـناها عليهم إال ابتغاء رضوان ا فما رعوها حق رعايتها فآتـيـنا الذين آمنوا منـهم َأجرهم وكثري منـهم  ٌ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ َُ ْ ْ َ ْ ْ َ ُْ َ َ ََ َ ََ َ َِ َِّ ِ َِ َ ََ َ ََّ َّ ِ ْ َ ِ ِ َ َ
َفاسقون ُ ِ ُوابـتدع" :البغويقال . عند املفسرين عدم الزواج  ومن صور الرهبانية ] ٢٧: احلديد[﴾َ َ َْ وا َ

ا من قبل أَنـفسهم، ما كتـبناها، َأي ما فـرضناها َرهبانية أي جاؤوا  َْْ ََ َ ْ َ َََ ْْ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ْ ْوتلك الرهبانية ما محلوا أَنـفسهم ....َ َ َ ُ ُْ ََُّ َ ََِّ ِْ َّ َ ْ َ
ِمن المشاق يف االمتناع من المطعم والمشرب والملبس و َْ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِّ ِالنكاحَ َ ِ والتـعبد يفِّ ِ َُّ َّ ِ اجلبالَ َِ ْ"..٧.  

  م واملسيحيةأساليب احلفاظ على منزلة املرأة يف األسرة  بني اإلسال: املطلب الثاين
ا يف نظر اإلسالم واملسيحية: أوال   ُتوثيق عرى املودة بني املرأة وأسر
ا يف اإلسالم : ١ ا وأوىل : توثيق عرى املودة بني املرأة وأسر اعترب اإلسالم األسرة مؤسسة قائمة بذا

ا قبل بدء تكوينها وبعده، ووضع أسسا تدعم استقرارها كما ب لتنمية املودة أسالي قدم عناية فائقة 
ا الميكن حصرها، ويف مايلي بعض األمثلة عن هذه الطرق   :  والوفاء بني املرأة وأسر

  حث اإلسالم على املودة وحسن املعاشرة بني الزوجة وزوجها*أ
ت كثرية جتعل    : أساسا لتكوين األسرة واستقرارها منهااملودة بني الزوجنيلقد وردت آ

َ ومن آ﴿:قوله تعاىل  َ ْ ِ ْته أَن خلق لكم من أَنـفسكم أَزواجا لتسكنوا إليـها وجعل بـيـنكم َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ُْ ْ ََ ََ َ َ َْ ََ َِ َِ ً ْْ ِ ِ ُِِ َ َ ًمودَّة ورمحةْ َْ ًَ َ َ َّ إن َ ِ
ت لقوم يـتـفكرون  َيف ذلك آل ُ َّ َ ََ ََ ٍَْ ِ ٍِ َ َ َ   ]٢١: الروم[ ﴾ِ

ِفال ألفة بني روحني َأعظم مما بـني الزوجني: "قال ابن كثري ْ َْ ََّْ َ َِّ ُ َ ْ"٨ .  

َلتسكنوا إليـها ﴿: -وقال اإلمام الشوكاىن رمحه هللا َْ ِ ُُ ْ يلوا إليها، فإن اجلنسني املختلفني لفوها ومت: ؛ أي﴾ َِ
ًمودَّة ورمحة ﴿ ال يسكن أحدمها إىل اآلخر وال مييل قلبه إليه، َْ ًَ َ َ الوداد والرتاحم بسبب عصمة : ؛ أي﴾ َ

  .٩"النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غري أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضال عن مودة ورمحة

َّهن لباس لكم وأَنـتم لباس هلن ﴿ :- قال تعاىل ْ َُّ َُ ٌَ َ ٌَ َِ ِْ ُْ   ]١٨٧: البقرة[ ﴾ ُ
                                                             

دار : بريوت(عبد الرزاق املهدي، :، حتقيق، معامل التنزيل يف تفسري القرآن أبو دمحم احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي الشافعي7
 . ٣٣، ص٥،ج)ه١٤٢٠، ١إحياء الرتاث العريب، ط

دار الكتب :بريوت(دمحم حسني مشس الدين ، :  حتقيقتفسريابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، 8
 .٤٧٤،ص٣،ج) هـ١٤١٩، ١العلمية، منشورات دمحم علي بيضون،ط

 .  ٢٥٣ ،ص ٤، ج)ه١٤١٤دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، : دمشق، بريوت(، فتح القديركاىن، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشو9
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َهو الذي خلقكم من نـفس واحدة وجعل منـها زوجها ﴿ :-  تعاىل-وقال  ْ َ َ َْ ََ ْ ِ ِ ِ
َ َ ٍَ َِ ٍ ْ َ َْ ُ َ َ َُّ َ ليسكن إليـهاَ َْ ِ َ ُ ْ : األعراف[ ﴾ َِ

١٨٩. [  

ن، وعدم كرههنومن مظاهر تنمية املودة بني الزوجني كذلك أمره سبحانه األزواج    حبسن معاشرة زوجا
  :فقال سبحانه

لمعروف فإن كرهتموهن فـعسى أَن تكرهوا شيـئا وجيعل ا ف﴿ ِوعاشروهن  َُِّ َ َ َْ ََ َ ََ ُ َ ًَ ُْ ُ ُ َُ َ َ ُ ُْ َ ْ َّْ َ َِّْ ِ ِْ ْ ًيه خيـرا كثرياِ ِ َِ ً ْ   ]١٩:النساء[﴾َ

لمعروف ﴿ :وقال  تعاىل ِوهلن مثل الذي عليهن  ُِ ْ َ َْ ِ َّ َِّ ْ ََُ َّ ُ ْ ِ   ] ٢٢٨: البقرة[ ﴾ َ
ن،وعلى  ضرورة استذكار الزوجني حملاسن كما نصت األحاديث الشريفة كذلك على حسن معاشر

اظ على املودة بينهما ومن  وغض الطرف عن عما بدى منهن من مساوئ، وعدم كرههن للحفبعضهما
  .مث حتقق استقرار األسرة

َال يـفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منـها خلقا رضي منـها آخر :" قال رسول هللا   ََ َُ َْ ِْ ِ ِ ِ
َ

ِ َ ً ًُ ََِ َ ْْ ِ َ ْ ُْ ٌ ُ ََأو قال"  َْ َ َُغيـره: (ْ َْ"(١٠.  
ُخيـركم خيـركم ألهله، وَأ خيـركم ألهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه: " وقال  ُ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ َِ َِ َ َ ُ ُ َُِ َِ ِ ِ ِْ َْ َُ َ ُْ َ ْ َ ْ َ"١١.  
لنساء، فإن املرأَة خلقت: "  وقال ْاستـوصوا  ََِ ُ َْ ْ َْ

َّ ِ َِ ِ
َ ِّ َ من ضلع، وإن َأعوج شيء يف الضلع َأعاله، فإن ذهبت ُ ْ َ َ ْ ِ َِ َُ ْ َ ِْ ٍَ َِ ِّ ِ ٍ

ْ َ ََ َّ ْ ِ

لنساء ِتقيمه كسرته، وإن تـركته مل يـزل َأعوج، فاستـوصوا 
َ َ َِّ ِ ُِ ْ َْ َْ َ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ ُ َُ َ ََْ َ ُْ َ ِ."١٢  

جتناب فاحشة الز * ب   تنمية املودة بني الزوجة وزوجها من خالل األمر 
 وذلك من خالل أوامر هللا سبحانه تنمية قيم املودة والوفاء بني الزوجة وزوجهالقد دعا اإلسالم إىل 

جتناب إلبتعاد عن كل مامن شأنه أن يزعزع الثقة بني الزوجني وميحو املودة بينهما  ومنها األمر 
 والذين اليدعون مع هللا إهلا آخر ﴿: قبل الزواج وبعده ؛إذ قال سبحانه وتعاىلالقرب من فاحشة الز

م حلق واليزنون ومن يفعل ذلك يلق أ يضاعف له العذاب ) ٦٨  ( اواليقتلون النفس اليت حرم هللا إال 
م  )٦٩( يوم القيامة وخيلد فيه مها ب وآمن وعمال عمال صاحلا فأولئك يبدل هللا سيئا  إال من 

   ]٧٠ - ٦٨: الفرقان [    .﴾)  ٧٠ (حسنات وكان هللا غفورا رحيما 
  ]٣٢: اإلسراء [   ﴾  وال تقربوا الز إنه كان فاحشة وساء سبيال﴿:تعاىل وقال

                                                             
لنساء،رقم: ب صحيح مسلم،:   أخرجه مسلم يف صحيحه،انظر10  . ١٠٩١، ص٢ ،ج١٤٦٩:الوصية 
مؤسسة الرسالة، : شعيب األرنؤوط ،بريوت: حتقيق(صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، أخرجه ابن حبان يف صحيحه وآخرون، 11
ب)م١٩٩٣/ ه٢،١٤١٤ط ملصطفى: ،  .٤٨٤،ص٩،ج٤١٧٧: رقم،ذكر استحباب اإلقتداء 
بصحيح البخاري:  أخرجه البخاري يف صحيحه،انظر12 ، ومسلم ١٣٣، ص٤،ج٣٣٣١ :خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته، رقم: ، 

بصحيح مسلم: يف صحيحه، انظر لنساء،رقم: ،    .١٠٩١، ص٢ ،ج١٤٦٨:الوصية 
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يار وكذ لك حثت السنة على اإلبتعاد عن الز بكل صوره ملا يؤدي إليه من تفكك يف األسر وا
ِالعيـنان تـزنيان، واللسان يـزين، واليدان تـزنيان، والرجالن  ": فقال للمجتمعات صحيا واجتماعيا ِ ِ ِ َِ ْ ِّْ َ َ ََ َ َ َِ ِْ ْ َْ ََ ْ ِْ ُ َ ِّ َ َ

ِتـزنيان،  َِ ُوحيقق ذلك الفرج َأو يكذبه َْ ُ َُ ُِ ِ ِّ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َ ّ ُ"١٣.  
ُكل عني زانية، واملرأَة"  :وقال  َُْ َ ٌ َِ َ ٍ ْ َ ملجلس فهي كذا وكذاُّ َ إذا استـعطرت فمرت  َ ََ َ ََ ََ َِ َِ ِ ْ َْ

ِ ِْ ْ ََّ َ ِيـعين زانية ويف الباب " ْ َ َ ََِ ً ِ َ ِ ْ
ََعن َأيب هريـرة َْ ُ ِ ْ ٌهذا حديث حسن صحيح : "َ ٌ َ َِ َ َ ٌ ِ َ َ"١٤ .  

وكل . وهو إجراء وقائي منيع من اإلقرتاب من الز أو الوقوع فيهغض البصركما أمر اإلسالم بوجوب 
رض من زوجها، وال يرى الزوج ذلك كفيل بتوطيد املودة بني الزوجني فال ترى الزوجة خريا على وجه األ

  . خريا على وجه األرض من زوجته
حلجابوأمر هللا سبحانه املسلمات ِوقل للمؤمنات ﴿ : وهو خري معني على غض البصر فقال سبحانه  َِ ْ ُ َِّْ ُ

َيـغضضن من أَبصارهن وحيفظن فـروجهن وال يـبدين زينـتـهن إال ما ظهر َُ ُ ُ َ َْ ََ ُ َ ََِّ َّ َّ َََّ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ُْ َْ َ ْ ِ ْ ُ ََ منـها وليضربن خبمرهن على ْ َّ ِِ ُِ َ َُ ِ ْ ْ َْ َ ْ ِ

ء بـعولتهن َأو أَبـنائهن َأو أَبـناء بـعولتهن أَو  ئهن َأو آ ن وال يـبدين زينـتـهن إال لبـعولتهن أَو آ ْجيو ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َُّ َّ َّ َّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِِ َ َُ ُ َ َ ُ ُ َُُ َ َْ ْ ِْ َِِّ َ ِ َ ََ
ن َأو ب ن َأو بين إخوا َإخوا َْ َّْ َِِّ َِِ َْ ِْ ن َأو نسائهن أَو ما ملكت أَميانـهن أَو التابعني غري أُويل اإلربة من ِِ َين َأخوا ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُ ْ ِْ ِْ ِ َِْ َّ ْ َّ ََّ ِ َّ ُ َ ْ َ َ ِ َ َِِ َ ِ

رجلهن ليـعلم ما خيفني َالرجال َأو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء وال يضربن  ِْ ِ ِ ُِْ َ ُ ُ َ َ ََ َ َُ َ ََّ ِْ ْ ََِ َ َ َ َِْ ِْ ِّ ِ ْ َ َ ْ َْ َّّ ِ ِ ِ ِ َّ من زينتهن ّ ِ ِ َِ ِ
َوتوبوا إىل ا مجيعا أَيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون َُ ُِ ِْ ُ ُْ ُ ََّ َ ًَ َُّ ِْ ُ َْ ُّ َِ َ   ]٣١: النور[  .﴾ِ

ملرأة و حرم اإلسالم نساء من غري الضوابط الشرعية و هذا  واإلختالط بني الرجال والاألجنبية اخللوة 
رضي  ابن عباس فقد ثبت عن. ّاألمر اإلهلي حائل آخر من الوقوع يف الفاحشة، وماينجر عنها من مطام

مرأَة إال م ": يقول وهو خيطب مسعت رسول هللا : هللا عنهما، قال َال خيلون رجل  َُِّ ٍِ َ ٌ َْ َ َّ َُْ ٍع ذي حمرمَ
ََْ ِ َ"١٥. 

ا  *ج   : توثيق عرى املودة بني املرأة وأبنائها وأقار

لوالدين والتفاين يف صور اإلحسان والطاعة  هلما، ّمن مظاهر حفاظ اإلسالم على األسرة األمر برب 
، وكل ذلك من شأنه أن يقوي الروابط األسرية فال وتقدمي حبهما على كل أحد بعد هللا هلالج لج ورسوله 

سست على احلب واإلحرتام  .تتفكك أسرة 

                                                             
بصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، أخرجه ابن حبان وآخرون ،13 على األعضاء إذا جرى، :   ذكر إطالق اسم الز
  .٢٦٧، ص١٠،ج٤٤١٩:رقم
: قم،ر٤٠٣ ،ص٤ج،)م١٩٩٨ط، .دار الغرب اإلسالمي، د: بريوتبشار عواد معروف، : حتقيق(، سنن الرتمذي: أخرجه الرتمذي14

ُإذا استـعطرت المرأَة" وأخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده بلفظ.٢٧٨٦ ْ َ ْ ِ ََ ْ َ ْ َ ، ١ط، مؤسسة الرسالة: م.د(، ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل.."ِ
ب) م٢٠٠١/  هـ ١٤٢١ أبو احلسن نور الدين علي بن أيب :انظر أيضا . ٣٤٩، ص٢،ج١٩٥٧٨:حديث أيب موسى األشعري، رقم:، 

 .١٤، ص) م١٩٩٢ /١٤١٢، ١دار الثقافة العربية، ط: دمشق(، ، هامش موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبانيثميبكر بن سليمان اهل

مراة إال ذوحمرم، رقم: بصحيح البخاري، : أخرجه البخاري يف صحيحه، انظر  ٣٧.15،ص٧،ج٥٢٣٣: الخيلون رجل 
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لوالدين شيئا به تشركوا وال هللا واعبدوا﴿:         قال تعاىل ىف كتابه الكرمي   واليتامى القرىب وبذي إحسا و
 ال هللا إن أميانكم ملكت وما السبيل وابن جلنب والصاحب اجلنب واجلار القرىب ذي واجلار واملساكني

  ]٣٦النساء[﴾خورف خمتاال كان من حيب
ه إال تعبدوا أال ربك وقضى  ﴿: وقال عز من قائل لوالدين إ  أحدمها الكرب عندك يبلغن إما إحسا و

 رب وقل الرمحة من الذل جناح هلما واخفض كرميا قوال هلما وقل تنهرمها الو أف هلما تقل فال كالمها أو
  ]٢٣: اإلسراء[﴾  صغريا ربياين كما ارمحهما

   ]٢٤:اإلسراء[ ﴾صغريا ربياين كما ارمحهما ريب وقل الرمحة من الذل جناح هلما واخفض﴿ :وقال
ألم وجعل هلا مكانة مل جيعل لغريها مثلها بعد األنبياء والرسل؛   وقد أوىل اإلسالم عناية فائقة 

 : إذ خصها القرآن الكرمي ببيان فضلها وشدة تضحيتها من أجل أبنائها، فقال عز من قائل
 إحسا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله وفصاله ثالثون شهرا حىت إذا بلغ ووصينا اإلنسان بوالديه ﴿

أشده وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
   ]١٥:األحقاف [﴾صاحلا ترضاه وأصلح يل يف ذرييت إين تبت إليك وإين من املسلمني

 يل اشكر أن عامني يف وفصاله وهن على وهنا أمه محلته بوالديه اإلنسان ووصينا ﴿ :وقال تعاىل
 يف بهماوصاح تطعهما فال علم به لك ليس ما يب تشرك أن على جاهداك وإن املصري إيل ولوالديك

ب من سبيل واتبع معروفا الدنيا ويف  ]١٤:لقمان[.  ﴾تعملون كنتم مبا فأنبئكم مرجعكم إيل مث إيل أ
ذلك إحياء من هللا بضرورة إيالء األم عناية أكرب من األب ملا تالقيه من أتعاب يف تربية أوالدها أضعاف 

فقد .ية برب األم ثالث أضعاف بر األبما يالقيه األب ويؤكد ذلك ماجاء يف السنة الشريفة من توص
َعن َأيب هريـرة رضي ا عنه قال: "  فقال   جاء عن أيب هريرة عنه قال جاء رجل إىل رسول هللا َ ُ َْ ََُّ َ

ِ َ ََ َْ ُ ِ ْ :
َِّجاء رجل إىل رسول ا  ِ ُ ُ ََ ََ ِ ٌ َ َفـقال َ ، من َأحق النَّاس حبسن صحابيت؟ قال: َ َ رسول ا ََ َِ َ َ َ ُ ََ ِْ ْ ُ ِ ِ ُّ َِّ َأُمك قال: َ َ َ َُّمث : ُّ

َمن؟ قال َ ْ َمث أُمك قال: َ َُ َ ُّ َمث من؟ قال: َّ َُ ْ َ َمث أُمك قال: َّ َُ َ ُّ َمث من؟ قال: َّ َُ ْ َ َمث أَبوك: َّ ُ َُّ."١٦ 
دة تقوية للروابط األسرية  ألقارب واجلريان واخلالن ويف ذلك ز ّكما أمر اإلسالم بصلة الرحم والرب 

  .  مانعة من تفكيكها تلجأ إليها عند حصول رتق يف داخلهاوتزويد لألسرة بدعامة 
 حقا منوناملؤ هم أولئك ونصروا آووا والذين هللا سبيل يف وجاهدوا وهاجروا آمنوا والذين ﴿: قال سبحانه 

  ]٧٥: األنفال[﴾)٧٥ ( كرمي ورزق مغفرة هلم
 هللا يوفق إصالحا يريدا إن أهلها من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم وإن ﴿ :وقال

علي بن أيب  وقال: "ويف شرح اآلية الكرمية يقول ابن كثري] ٣٥:النساء[ ﴾ خبريا عليما كان هللا إن بينهما
                                                             

 ،وأخرجه مسلم يف ٢، ص ٨، ج٥٩٧١: من أحق حبسن الصحبة، رقم: ب صحيح البخاري،: انظرأخرجه البخاري يف صحيحه،16
ما أحق به، رقم: بصحيح مسلم، : انظرصحيحه،  .    ١٩٧٤، ص٤، ج٢٥٤٨:بر الوالدين وأ



 

 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 

 

452 

أمر هللا عز وجل، أن يبعثوا رجال صاحلا من أهل الرجل، ورجال مثله من أهل  : ابن عباس ، عن طلحة
 ١٧".املرأة ، فينظران أيهما املسيء

ا دمحم بن إبراهيم احلمد يقول الدكتور لقد رفع اإلسالم مكانة املرأة، :"يف تلخيص ملكانة املرأة بني أقار
وأكرمها مبا مل يكرمها به دين سواه؛ فالنساء يف اإلسالم شقائق الرجال، وخري الناس خريهم ألهله؛ 

بية، وهي يف ذلك الوقت قرة العني، ومثرة فاملسلمة يف طفولتها هلا حق الرضاع، والرعاية، وإحسان الرت
ا   .الفؤاد لوالديها وإخوا

وإذا كربت فهي املعززة املكرمة، اليت يغار عليها وليها، وحيوطها برعايته، فال يرضى أن متتد إليها أيد 
ذى، وال أعني خبيانة   .بسوء، وال ألسنة 

عز جوار، وأمنع ذمار، وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة هللا، وميثاقه الغليظ؛ فتكون  يف بيت الزوج 
  .وواجب على زوجها إكرامها، واإلحسان إليها، وكف األذى عنها

ًوإذا كانت أما كان برها مقرو حبق هللا  ُّ ، والفساد - تعاىل -ً لشرك  ً وعقوقها واإلساءة إليها مقرو 
  .يف األرض

  .كرامها، والغرية عليهاًوإذا كانت أختا فهي اليت أُمر املسلم بصلتها، وإ
  .وإذا كانت خالة كانت مبنزلة األم يف الرب والصلة

ا؛ فال يكادر يرد  وإذا كانت جدة، أو كبرية يف السن زادت قيمتها لدى أوالدها، وأحفادها، ومجيع أقار
َّهلا طلب، وال يسفه هلا رأي َ ق اإلسالم وإذا كانت بعيدة عن اإلنسان ال يدنيها قرابة أو جوار كان له ح.ُ

  .١٨"العام من كف األذى، وغض البصر وحنو ذلك
  
  تنمية املودة بني زوجة األب املتوىف وأسرة زوجها *د

  رد يف ذلك لقد حرم اإلسالم الزواج  بزوجة األب، وجعله مضاهيا للز وأقبح منه فو
ؤكم﴿:قوله تعاىل  ُوال تنكحوا ما نكح آ َُ َ َ َُ ََ َ َْ َمن ِ ًالنساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة  ِّ َ ِ َِ ْ ََ َ َُِّ َِ َ َ َ َّ َ ًومقتاّ ْ َ َ وساء َ َ

ًسبيال   ]٢٢:النساء  [ ﴾َِ
  . وقد أضيف لفظ املقت إليها وذلك للداللة على أن هذا النوع من الزواج أشد فحشا من الز

لذم البالغ املتتابع، وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إىل الغاية:"قال القرطيب يف تفسريه  َّعقب  ّ ّ ّ .
ّسألت ابن األعرايب عن نكاح : َّقال أبو العباس ْهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو : املقت فقالِ َّ ّ

  .١٩"مات

                                                             
 17 .٢٥٩،ص٢ج، مصدر سابق،تفسري ابن كثري

 ٨٤.18، ص)ت.، د٢دار بن خزمية، ط: م.د( الطريق إىل اإلسالم، دمحم بن إبراهيم بن أمحد احلمد،
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ا بعد وفاته ويرعوها متاما كما  ويف ذلك كله تكرمي لزوجة األب وجعلها مبنزلة األم ليعتين أوالد زوجها 
واألمثلة حول احلفاظ على منزلة املرأة يف اإلسالم كثرية والميكن حصرها يف هذا البحث . يرعون أمهم 

 .املتواضع لذا يكتفى مباسبق ذكره منها
  
ا يف نظر املسيحيةتوثيق عرى امل : ٢   :ودة بني املرأة وأسر
  :وجهة نظر املسيحية يف تنمية املودة بني الزوجة وزوجها  * أ

م مثل أجسادهم ومثل  دعت املسيحية إىل تنمية املودة بني الزوجني فحثت األزواج على حب زوجا
 :حب املسيح للكنيسة ومن النصوص الواردة يف ذلك

 كذلك ...ألجلها نفسه وأسلم الكنيسة ًأيضا املسيح أحب كما نساءكم بواأح الرجال أيها:"املسيح قول
 جسده أحد يبغض مل فإنه .نفسه حيب امرأته حيب من .كأجسادهم نساءهم حيبوا أن الرجال على جيب
 السر هذا....عظامه ومن حلمه من جسمه أعضاء ألننا .للكنيسة ًأيضا الرب كما ويربيه يقوته بل قط

 كنفسه هكذا امرأته واحد كل فليحب األفراد أنتم وأما .والكنيسة املسيح حنو من أقول أ ولكنين عظيم
  ).٣٣-٢٥:٥أفسس ( "رجلها فلتهب املرأة وأما

  )".١٩:٣كولوسي ( )ّعليهن قساة تكونوا وال نساءكم أحبوا الرجال أيها( :وقال 
  :كما حثت املسيحية الزوجات على حب أزواجهم من ذلك

ت أن يكن حمبات لرجاهلن وحيبنب أوالدهن، لكي ينصحن ٤( ّ احلد ّ ِ َّ ِّ متعقالت، عفيفات، مالزمات ٥َّ
ن   )٥ -٤: ٢(تيطس ) ّبيو

وجند يف املسيحية إىل جانب هذا الكم من النصوص اليت تدعو إىل حب الزوج لزوجته بعض النصوص 
يت إيل وال : ( الاليت تدعو إىل بغض الزوج لزوجته من ذلك ما جاء يف لوقا أن املسيح ق إن كان أحد 

ه وأمه ويبغض ً وأوالده وإخوته حىت نفسه أيضا ، فال يقدر أن يكون تلميذا امرأته أ  ١٤لوقا ). ( ً
:٢٦.(   

  وجهة نظر املسيحية يف تنمية املودة بني املرأة وزوجها من خالل اجتناب فاحشة الز * ب
جيل حول حكم الز يلحظ  وجود خالف بني النصوص يف هذا احلكم فتارة إن القارئ لنصوص األ

ستقرارها، وبقيم الزحترم املسيحية  ألسرة، وذهاب   وتعده دنس جيب الرتفع عنه ملا فيه من فتك 
: ّألن هذه هي إرادة هللا: (ومن النصوص الواردة يف ذلك قولبولس يف تسالونيكي. املودة والوفاء داخلها

                                                                                                                                                                               
أمحد الربدوين :  حتقيقاجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، 19

  .٢٥٩،ص٢،ج) م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤، ٢دار الكتب املصرية،ط: القاهرة(وإبراهيم أطفيش، 
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ءه بقداسة وكرامة، ال يف هوى ِّأن متتنعوا عن الز. قداستكم ّ، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتين إ
  )٥ – ٣: ٤تسالونيكي ١). (ّشهوة كاألمم الذين اليعرفون هللا

بل إن املسيحية يف بعض نصوصها  حترم  النظر بشهوة إىل املرأة األجنبية وتعد ذلك ز من ذلك قول  
ا يف قلبهمن نظر إيل إمرأة وإشتهاها فق( : املسيح   )٥:٢٨ (ميتإجنيل )د زين 

رة يكون هلا موقف مغاير متاما من الز إذ ترى  أنه أمر إهلي مثل ماجاء يف هوشع أول ما    (٢: ١و
  .)اذهب خذ لنفسك امرأة زانية وأوالد زىن ألن األرض قد زنت زين: ًكلم الرب هوشع قائال

جيل من نسبة ارتكاب ف احشة الز لألنبياء كالنيب داود ولوط تنزهوا عن ذلك ومثله كذلك ماورد يف األ
  .عليهم السالم 

كما يالحظ عدم ورود نصوص يف العهد القدمي يف  حتديد إجراءات شرعية واقية من الوقوع يف فاحشة 
للباس احملتشم للنساء، ومل تظهر بوادر فرض تغطية امل ، فلم يرد مثال األمر بتغطية الرأس واإللتزام  رأة الز

الرجل :( يف إحدى رسائله بوجوب ذلك مطلقالشعرها  إال مبجيء بولس وغريه من املصلحني؛ إذ قال 
جيب على املرأة أن يكون هناك سلطة على . ال يغطي رأسه ألنه صورة هللا وجمده واملرأة هي جمد الرجل

ي شعره وأن على املرأة أن أال تعلمكم الطبيعة أنه من العار على الرجل أن يغط. رأسها من أجل املالئكة
وقال يف موضع آخر ، ) تغطي شعرها وإذا رأى أحد أن جيادل فليس هذا من عاداتنا وال عادات كنائس

َّوأَما( :بوجوبه يف الكنائس ُّكل َ ٍامرأَة ُ َ َِّتصلي ْ َورأسها ََََُّتـتـنـبأ َْأو ُ ُ ُغيـر ََْ َّمغطى، َْ ُ ُفـتشني ُ ِ َرأسها، ََ َ َألنـها َْ ُوالمحل ََّ ْ َ َوقةَْ َ 
ٌشيء ْ ٌواحد َ ِ ُالمرأَة، ِِإذ٦ .َِِِْبعينه َ ْ َ ْإن ْ ْكانت ِ َ َّتـتـغطى، َال َ َ َّفـليـقص ََ َ ُْ ََُشعرها َ ْوإن .َ َكان َِ ًقبيحا َ ِلمرأَة َِ ْ َ ْ َّتـقص ْأَن ِ َ  ْأَو ُ
َحتلق، َّفـلتـتـغط َُْ َ ََْ   )٦ :١١كو١)(َ

َّولكن أُريد أَن تـعلموا أَن):( ٣: ١١كورنثوس ( وورد يف ُ ََ ْ َ ْ ُ ِ ْ ِ ُ رأس كل رجل هو المسيحَ َ َ َِ ْ َ َُ ٍ ُِ ّ ُ َوأَما رأس المرأَة فـهو . ْ ُُ َ ِ ْ َ َ َْ ْ َّ
ُالرجل ُ ِألن الرجل ليس من المرأَة بل المرأَة من الرجل.... َّ ُِ َ َُّ ََّ َ َ َِ ُِ ْ ْْ ِْ

َ َْ َ َّ ِ وألن الرجل مل خيلق من َأجل المرأَة بل ٩. َ َِ ُِ ْ َ َْ ْ ْ ِ ْ َُْ َْ َ َّ َّ َ
ُالمرأَة من َأجل الرج َّ ِ ْ ْ ِ ُ ْ َ ْ احكموا يف أَنـفسكم١٣....ِلْ ُ ُِ ُ ْ ِ ُ لمرأَة أَن تصلي إىل هللا وهي غيـر : ْ ُهل يليق  ْ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َِّ ُ ْ ْ ْ ُ َ ْ
ٍمغطاة؟ َّ َ جتناب اخللوة مع املرأة األجنبية).ُ   .ومل ترد أوامر كذلك 

ا * ج   وجهة نظر املسيحية يف تنمية املودة بني املرأة وأبنائها وأقار
  : الوالدين يف عدد من نصوص الكتاب املقدس من ذلكلقد جاء األمر برب

 )١ : ٦اف ) (أيها األوالد أطيعوا والديكم يف الرب ألن هذا حق  :(قال املسيح 

ك و أمك لكي  ) ٢٢ : ٢٣ام ( امسع ألبيك الذي ولدك و ال حتتقر أمك اذا شاخت (  :وقال أكرم أ
مك على األرض اليت يعطيك الرب إهلك    )١٢ : ٢٠خر ). (تطول أ
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ك وأمك : (ًويذكر لوقا أن رجال سأل املسيح عن طريق احلياة األبدية فكان من إجابته لوقا ) .( أكرم أ
٢٠: ١٨(  

 من وجود نصوص تدعو ٢٠ إال أن بعض النصوص وردت خبالف ذلك من ذلك مانوه إليه أحد الباحثني
ه وأمه : ( إىل بغض الوالدين؛ إذ نقل ماجاء يف لوقا عن املسيح يت إيل وال يبغض أ إن كان أحد 

   ).٢٦ :١٤لوقا ). ( ًدر أن يكون تلميذا ًوامرأته وأوالده وإخوته حىت نفسه أيضا ، فال يق

ألقارب وقد أمرت املسيحية  حتب الرب إهلك من كل قلبك (كذلك يف بعض نصوصها منها لرب 
  ).٤٠:٢٢(اجنيل مىت ) ومن كل فكرك وكل قدرتك، وحتب قريبك كنفسك

إلضافة إ   .ىل الزوجةولكن يف نص لوقا السابق دعت لبغض بعض األقارب وهم اإلخوة واألبناء 

وقد أشار الدكتور شريف عبد العظيم يف كتابه إىل أن األم مل تذكر يف العهد القدمي مبفردها أبدا يف حني 
ذكر األب يف مواضع عدة منها كما أن العهد اجلديد مل يذكر أبدا تضحية األم وتعبها يف تربية أبنائها 

  ٢١.ووجوب اإلحسان إليها 
  مقارنة بني املسيحية واإلسالم يف احلفاظ على مكانة املرأة يف األسرة:نيا 

مما سبق يالحظ أن اإلسالم اختص بتشريع أحكام للحفاظ على مكانة املرأة يف األسرة كأمر الزوج حبب 
تباعها  ا واجتناب كل مايؤدي إىل هدم األسرة وتفككها، واملرأة  زوجته وعدم بغضها وحسن معاشر
ا يف اجتناب الز بكل صوره، وغض بصرها عن غري زوجها، وعدم اخللوة بغري احملارم تكون يف  ألوامر ر

ا، فتزيد بذلك املودة بينهما، وترتفع منز لتها عنده وتستقر منأى عن سخط زوجها وزحزحة ثقته 
ما األسرية،كما أن ارتدائها للزي الشرعي يزيدها مهابة فتكون بعيدة عن أي شبهة قد تفتك  حيا

 إلتقتوأما املسيحية فقد . لعالقة بينها وبني زوجها بسبب غريته عليها عند رؤيته هلا وهي تتزين لغريه
ا بدت يف أغلب نصوصها مع نصوص اإلسالم يف أمر األزواج حبب زوجا ن إال أ م و حسن معاشر

حته ،وقد  تناقض بوجود نصوص تدعو لبغضهن كما بدت يف تناقض جلي بني احلكم بتحرمي الز أو إ
لزوجة الثانية وهي من غري احملرمات سواء كانت افرتقت  املسيحية عن اإلسالم يف اعتبار زواج املطلق 

 ومن تزوج مطلقة (..:)٣٢ _ ٢٧ : ٥( إجنيل مىت  يف ومن ذلك ماجاء الز مطلقة أوغري مطلقةعني
ْولكين أَقول لكم9:(، وجاء  يف موضع آخر منه ) فإنه يزىن ُ َُ َُ ِّ ِ ِإن الذي: َ َّ َّ ُيطلق زوجته ِ ََُ ُْ َ َلغري علة الزىن،  َِّ ِ َّّ ِ ِ َِْ

َويـتـزوج بغريها َِْ َ ِ ُ َّ َ َ َفإنه يـرتكب الزىن، َ ُِّ ُ ِ َ ْ َ َّ ُِوالذي يـتـزوج مب.َِ َُّ َّ َ ََ ِ َطلقة،يـرتكب الزىنَ ِّ ُ ِ ٍَْ َ  ويف ذلك ظلم شديد .٩:مىت) َََّ

                                                             
www.saaid.net جيل...هل العهد اجلديد كلمة هللا؟ تناقضات األ 20 

 ) االنرتنت.(٣٨ة يف اإلسالم واملرأة يف العقيدة اليهودية واملسيحية بني األسطورة واحلقيقة، صشريف عبد العظيم، املرأ:  انظر21
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للمطلقة وحرمان هلا من حقها يف عيش مستقر بعد فشلها يف زواجها األول ،كما اكتفت  املسيحية يف 
ت فقط على  دانة ارتكاب الز إذا كان من عامة الناس،ورتبت عقو نصوصها احملرمة الرتكاب الز  

إذا تدنست ابنة ( اقفة اللوايت ارتكنب الفاحشة دون غريهن؛ إذ جاء يف سفر الوين بنات الكهان واألس
ها  لز ، فقد دنست أ   ].٩ : ٢١الويني ) [ لنار حترق. كاهن 

لرغم من ورود حترمي الز يف بعض نصوصها بل وحىت النظر املفضي إىل الز  ّوالالفت للنظر أن املسيحية 
به بنفسه عن يكون زوجا  أوإال أن اإلله عندهم  ملرمي لتلد منه مث تعود إىل زوجها األول ) صاحبا(مل 

لرغم من  ى الناس عن الز وعن حرمة الزواج من امرأة مطلقة  جيل وهو من  كما نصت عليه األ
اء كانت العذر :"فقد جاءيف لوقا . -على حدزعمهم-انفكاك الرابطة بينها وبني زوجها األول وعده ز 

  .)٢٧:١لوقا ( مرمي خمطوبة لـرجل مـن بيت داود، إمسه يـوسف 

ا فقال  ًالروح القدس حيل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا (: وفيه أيضا فسر جربائيل ملرمي ماحل  ِ ُّ
  .)٣٥:١لوقا () املولود منك يدعى ابن هللا القـدوس

خـذ مرمي امرأتك، يـا : (ويف إجنيل مىت بشرت املالئكة خطيب مرمي فقالت يوسف ابن داود ال ختف أن 
  ).٢٠:١مىت ) ( ُألن الذي حبل به فيه هـو من الروح القدس

 يوسف ابن  ":ًوفيه جاء جربائيل ليوسف خطيب مرمي يف احللم وأطلعه على  أمر احلبل املقدس قائال له
خذ مرمي امرأتك، ألن الذي حبل به فيها هو من ال ًروح القدس فستلد ابنا وتدعو امسه ُِداود ال ختف أن 

لنيب القائل هوذا العذراء  هم، وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب  يسوع ألنه خيلص شعبه من خطا
  ).٢٠:١٢٣مىت " (ُّحتبل وتلد ابنا ويدعون امسه عمانوئيل الذي تفسريه هللا معنا

م جتعل الزواج فلماذا مل يكن جتلي الرب الذي يتصورونه على مرمي وهي خمطوبة  ز والسيما وأن عقيد
مرأة مطلقة  ز وتشتد احلرمة إن كانت حتت رقبة زوج آخر، أم أن ذلك مباح للرب دون العبيد؟ فإن 
جيل، ويف هذا السياق  دل ذلك فإمنا يدل على مدى التناقض احلاصل يف داخل أحكام نصوص األ

وكذبت النصارى  :" الرد على افرتائهم على هللا عز وجليقول أبوعبد هللا أمحد بن حنبل رمحه هللا يف
وكلمته من ذات . عيسى روح هللا من ذات هللا: وقالت النصارى.... واجلهمية على هللا يف أمر عيسى



 

 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 

 

457 

لكلمة كان، وليس عيسى هو : إن هذه اخلرقة من هذا الثوب، وقلنا حنن: كما يقال. هللا إن عيسى 
  .٢٢"الكلمة

جيل ما جيعل احلكم بتحريفه أمر  كما أشار أحد العلماء أن قصة مرمي فيها من التناقضات يف األ
جيل على علم ما وقع هذا اإلختالف يف تسمية والدة السيد لو كتب: "مقطوع به فقال ت هذه األ

د اإلهلي ،وبعضهم قال ! املسيح  ال ، : وقع اخللل حىت يف التسمية ، وبعض النصارى جعلوها صاحبة ا
د على األرض وبعضهم قال كالماً آخر ،   هذه صاحبة ا

م قالو ً اختلفوا فيها اختالفا كبريا جدا حىت ا ً   .٢٣"ا هذه أم اإلله والعياذ ً

م على هللا   ماورد يف نصوص عليهما السالم ومرمي واملسيح تقدس يف عليائهومايزيد من وهن افرتاءا
جيل من تناقض يف حتديد موضع ظهور املسيح فقد أورد   :"أحد الباحثني تساؤال حول ذلك فقالاأل

جيل   .أين ظهر املسيح ملرمي ؟ مث أورد اإلجابة عليه كما جاءت يف بعض األ

رول راكضة )٩- ١: ٢٨ (يف إجنيل مىت*  وبعد السبت عند فجر أول"  :ظهر يف الطريق وهي 
دلية ومرمي االخرى لتنظرا القرب االسبوع  ن القرب خبوف وفرح عظيم فخرجتا سريعا م ٨..جاءت مرمي ا

 ..". وفيما مها منطلقتان لتخربا تالميذه اذا يسوع القامها وقال سالم لكما٩. راكضتني لتخربا تالميذه 

ويف أول االسبوع جاءت مرمي ):" ١٦ - ١ : ٢٠( عند القرب حيث جاء النص ظهر"ويف يوحنا *
ق فنظرت احلجر مرفوعا كرا والظالم  دلية اىل القرب  فكانت واقفة  أما مرمي ......... .  عن القربا

وملا قالت هذا التفتت اىل الوراء فنظرت يسوع واقفا ومل تعلم انه يسوع  ١٤......خارجا تبكي عند القرب
فظنت تلك انه البستاين فقالت له  سيد ان كنت .من تطلبني . قال هلا يسوع  امرأة ملاذا تبكني ١٥.

فالتفتت تلك وقالت له ربوين . قال هلا يسوع  مرمي ١٦.ن وضعته وا آخذه انت قد محلته فقل يل اي
 24. ّالذي تفسريه  معلم

اجنيل ونالحظ أن اإلختالف ليس فقط يف املكان بل يف الزمان ويف كيفية جميء املرأتني أيضا فبحسب 
دلية ومرمي األخرى،  حيث بعد السبت عند فجر أول األسبوع  كان ذلك مىت  لتنظرا جاءت مرمي ا

                                                             
دقة،  بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،أبو عبد هللا أمحد22 دار : م.د(صربي بن سالمة شاهني،:حتقيق الرد على اجلهمية والز

 .١٢٦، ص)ت.،د١الثبات للنشر والتوزيع،ط

sbeelalislam.org/index.p تن:انظر جيل   23تنا سبيل االسالم للرد علي الشبهات- ٣اقضات اال

sbeelalislam.org/index.pتن جيل  لي الشبهات سبيل االسالم للرد ع- ٣اقضات اال 24 
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دليةوأما يف اجنيل يوحنا  .القرب ق،اىل القرب  يف أول األسبوع جاءت مرمي ا أما ....كرا والظالم 
يف أول ):" ١٦–٢(اجنيل مرقس جاء يف  االصحاح  ويف.خارجا تبكي فكانت واقفة عند القرب مرمي

  ". إذ طلعت الشمس أتني إىل القرباألسبوع
فأي املكان والزمان أصح  وهل جاءت املرميني معا أم جاءت إحدامها أوال ولقيت أختها تنتظرها عند 

   . وهي تبكي؟القرب
جيل يف من كان والد يوسف زوج مرمي فجاء يف إجنيل مىت أنه كم   : اختلفت األ

اليت ولد منها يسوع الذي  ويعقوب ولد يوسف رجل مرمي:(  )١٦ -١( وذلك يف االصحاح يعقوب أ"
  ).يدعى املسيح

  وأما إجنيل لوقا فذكر أنه 
دأ يسوع كان له حنو ثالثني سنة وهو على ما كان وملا ابت): (٢٣ -٣( إذ جاء يف االصحاح  هايل ب

  .٢٥)"يوسف بن هايل يظن ابن

 فقد برأ من كل هذه الشبهات فا إله مل يلد ومل يولد ، ومرمي وابنها عليهما السالم  عبدين اإلسالموأما 
مها بنعمته، وتفضل عليهما فأكرمهما بزلفى لديه، وخص عيسى ابن مرمي من عبيده  خلقهما بيديه،ور

 هو هللا إن قالوا الذين كفر لقد﴿ :قال عز وتقدس من قائل.لنبوة والرسالة ليقيم احلجة على خلقه 
 عليه هللا حرم فقد  يشرك من إنه وربكم ريب هللا اعبدوا إسرائيل بين املسيح وقال مرمي ابن املسيح

 إال إله من وما ثالثة لث هللا إن قالوا الذين كفر لقد )72(   أنصار من للظاملني وما النار ومأواه اجلنة
 هللا إىل يتوبون أفال )73(   أليم عذاب منهم كفروا الذين ليمسن يقولون عما ينتهوا مل وإن واحد إله

  ]٧٤ -٧٢:املائدة [﴾  )74(    رحيم غفور وهللا ويستغفرونه

ُقال أَبو حممد رضي هللا عنه"وتعقيبا على هذه اآلية  َ ِ َ َّ َُ ُ َ ُولوال أَن هللا تـعاىل وصف قـوهلم يف كتابه إذ يـقول : َ ََ ْ َ َِ َِ ِ ْ َْ َ ََ
َتـعاىل  َ ْلقد كفر الذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن {َ ُِ َ ْ َ ِ ُ َ َْمرميَّ ُوإذ يـقول تـعاىل حاكيا عنـهم } َ ََْ ً َ َ ُ َ لث {َِ ِأَن هللا  َ
َثالثة َوإذ يـقول تـعاىل } ََ َ َ ُ َ ِأَأَنت قلت للنَّاس اختذوين وأمي إهلني من دون هللا{َِ َْ َِ َ ُملا انطلق لسان مؤمن } ْ َ ِ ْ

هللا لوال أننا شاه َحبكاية هذا القول العظيم الشنيع السمح السخيف و َْ َْ ْ ََّ ِ ْ َ ِد النَّصارى ما صدقنا أَن يف َ َ َ َ
َّالعامل عقال يسع هذا اجلنون ونعوذ  من اخلذالن ِ ُُ ْ َْ َ َ."٢٦  

                                                             
www.kalemasawaa.com25ت كلمة سواء ٨،ص  تناقض واضح يف الكتاب املقدس١٠٠  ، منتد

ط، .مكتبة اخلاجني، د:القاهرة(، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أبو دمحم علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري26
 .٤٨ص) ت.د
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ق على املسيحية يف احلفاظ على مكانة املرأة مبا شرعه هللا من أوامر ونواهي وبذلك يظهر أن اإلسالم تفو
الستقرار والسعادة يف الدارين وهو ما يالحظ  ا  تكفل هلا ذلك، وتعود على األسر املسلمة امللتزمة 
على أرض الواقع من ترابط يف أسر املسلمني امللتزمني  يف مقابل حصول تفكك أسري كبري يف أسر 

 مليون أسرة تعيلها األم ١٠.٤سيحيني، فقد أفادت دائرة اإلحصاءات األمريكية إىل أن يف أمريكا امل
 .دون وجود أب فقط

إلجهاض املراكز األمريكية احلكومية للسيطرة على األمراض ونقلت   أن يف أمريكا وحدها يقتل 
إلجهاض يف أم42وقد  قتل  ، أكثر من مليون طفل سنو  .٢٠٠٢إىل١٩٧٣ريكا منذعاممليون جنني 

 مليون ٦٥ أن أكثر من واملراكز األمريكية احلكومية للسيطرة على األمراض CNN كما نقلت 
مراض جنسية ال ميكن شفاؤها   .شخص أمريكي مصابون 
 امرأة يف ٧٨ ألف امرأة سنو أي مبعدل ٦٨٣ونقلت وزارة العدل األمريكية أنه يف أمريكا يتم اغتصاب 

فقط من حاالت االغتصاب يتم التبليغ عنها                              % ١٦ العلم أن الساعة مع
 :ويف تقرير للمراكز األمريكية احلكومية للسيطرة على األمراض

 % ٢٩متوسط عدد النساء الاليت يقيم معها الرجل األمريكي عالقات جنسية هو سبع نساء، بل إن 
م١٥سية مع أكثر من من الرجال قد أقاموا عالقات جن  . امرأة يف حيا

 : دراسة أظهرت أنBBCونشر يف 
قامة عالقة مع أكثر من شخص يف نفس الوقت بينما نصف األمريكيني  42%  من الربيطانيني اعرتفوا 

، ٪ ٣٦ ويف فرنسا ٪ ٣٨وكانت النسبة يف إيطاليا  ) . مع غريأزواجهم (يقيمون عالقات غري شرعية
 ٢٧ ".:(BBC)املصدر يب يب سي

  زمالئهنمن النساء تعرضن للتحرش اجلنسي من% ٧٨: وزارة الدفاع األمريكيةوجاء عن " 
ريبهن إىل ميزأن حوايل مخسني ألف امرأة وطفلة يتم  ت املتحدة   وذكرت نيويورك  الوال

 28."السرتقاقهن وإجبارهن على ممارسة البغاءً سنو
ا  و قد كما نالحظ أن اإلسالم كان أشد حرصا على بنائها وأقار  حتقيق املودة والرب يف عالقة املرأة 

ملسيحية، وعدم وجود أي تناقض  لرب مقارنة  دل على ذلك كثرة النصوص من القرآن والسنة  يف األمر 
ا تقلل من شأن  ا إىل الرب إال أ يف القرآن أو السنة حول ذلك، بينما جند املسيحية على الرغم من دعو

بدل "  امرأة :"ين يف بعض نصوصها من ذلك ماجاء يف إجنيل يوحنا من مناداة املسيح ألمه بالوالد

                                                             
www.alukah.net  27 شبكة األلوكة-مقارنة بني املرأة الغربية واملسلمة 

موقع شبهات وبيان:  إعداد لصور واإلحصائيات املوثقة،   28 حياة املرأة الغربية 
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َولما فـ (:٢٩كما نوه على ذلك أحد الباحثنيأمي أو والدتي َّ َُرغت اخلمر قالت أُم يسوع لهََ ََ ُ ُ ََ ُّ ْ ََ ْ ْ ِ ُْليس هلم : َ َْ ََ
ُقال هلا يسوع  ٤  .ٌَْمخر ُ َ ََ َ ِما يل ولك : َ ََ ِ ُ امرَأةَ َ ْ ت ساعيت بـعد! َ ُمل  َْ َ ََِ ِ ْ   ).  ٣ : ٢يوحنا . ( »َْ

.).(  ابنكهو ذا قال ألمه  امرأة فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان حيبه واقفا  : (وجاء فيه أيضا
  )٢٦ : ١٩يوحنا 

دى أمه    قال هلا يسوع ١٥.. :(  يف بعض املواضع فقد جاء يف يوحنا مسهاونالحظ أن املسيح 
فظنت تلك أنه البستاين فقالت له  سيد ان كنت أنت قد محلته فقل يل .من تطلبني . ملاذا تبكني امرأة

فالتفتت تلك وقالت له ربوين الذي تفسريه   . مرمي قال هلا يسوع ١٦.اين وضعته وا آخذه 
 )١٧ -  ١٥ : ٢٠)(17. ّمعلم

مسها  وخري دليل على ذلك دعوة املسيح عليه   ولكن يف اإلسالم تعطى األم مكانة عالية ، فال تدعى 
  :  قال تعاىل يف كتابه الكرمي والديت:السالم أمه ب

ين هللا عبد إين قال﴿  لصالة وأوصاين كنت ما أين مباركا وجعلين  )30(   نبيا وجعلين الكتاب آ
  ]٣3 -30:مرمي[  ﴾ 32  شقيا جبارا جيعلين ومل بوالديت وبرا  )31(   حيا دمت ما والزكاة

جيل اليت  كما أنه مل يرد أي تناقض يف آي القرآن حول األمر برب الوالدين يف حني وجد ذلك يف األ
رة وتنهى عن لرب    .ه أخرى كما سبق بيانهمر 

 
  موقف اإلسالم واملسيحية من تطليق املرأة والتعدد عليها واملقارنة بينهما  :املبحث الثالث

  
  موقف اإلسالم واملسيحية من الطالق واملقارنة بينهما : املطلب األول

  موقف اإلسالم واملسيحية من الطالق:أوال
  الطالق يف اإلسالم: ١

ّ، واليت منها رفع احلرج على الزوجني الذين ريعة اإلسالمية ألسباب تقتضيهالطالق مسموح به يف الش
 الطالق ﴿:قال تعاىل.  ومل يعد هناك أصلح هلما من هذا احللفشلت كل حماوالت اإلصالح بينهما،

ن  أال خيافا أن إال شيئا آتيتموهن مما خذوا أن لكم حيل وال حسان تسريح أو مبعروف فإمساك مر
 فال هللا حدود تلك به افتدت فيما عليهما جناح فال هللا حدود يقيما أال خفتم فإن هللا حدود يقيما

 تنكح حىت بعد من له حتل فال طلقها فإن )٢٢٩ ( الظاملون هم فأولئك هللا حدود يتعد ومن تعتدوها

                                                             
 noor.kalemasawaa.com  29 موسوعة نور احلق-تساؤالت حول شرائع اإلسالم 
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 يبينها هللا حدود وتلك هللا حدود يقيما أن ظنا إن يرتاجعا أن عليهما جناح فال طلقها فإن غريه زوجا
  ]230-٢٢٩[ ﴾    )٢٣٠( يعلمون لقوم

ن:"ويف تفسري هذه اآلية الكرمية يقول السيد قطب رمحه هللا . الطالق الذي جيوز بعده استئناف احلياة مر
وهو أن . فإذا جتاوزمها املتجاوز مل يكن إىل العودة من سبيل إال بشرط تنص عليه اآلية التالية يف السياق

ًآلخر طالقا طبيعيا لسبب من األسباب، واليراجعها فتبني منهًتنكح زوجا غريه، مث يطلقها الزوج ا ً ..
وقد ورد يف سبب .ًوعندئذ فقط جيوز لزوجها األول أن ينكحها من جديد، إذا ارتضته زوجا من جديد

إلسالم كان الطالق غري حمدد بعدد من املرات فكان للرجل أن .نزول هذا القيد، أنه يف أول العهد 
ا، مث يطلقها ويراجعهايراجع مطلقته يف ع ًمث إن رجال من األنصار اختلف مع .. هكذا ما شاء. د

أطلقك، فإذا : وكيف ذلك؟ قال: قالت. وهللا ال آويك وال أفارقك: زوجته فوجد عليها يف نفسه، فقال
ن﴿ :فأنزل هللا عز وجل، فذكرت ذلك للرسول . د أجلك راجعتك ِ الطالق مر َّ َُ َّ﴾".٣٠  

ا أمرت من طلق  وقد ضمنت الشريعة اإلسالمية حقوق املرأة املطلقة قبل الزواج وبعده، من ذلك أ
ا زوجته قبل الدخول برتك نصف املهر هلا وذلك م إلنكسار اليت اعرت راعاة لضعفها ووحلالة الشعور 

ن منزلتها ستظل عالية حىت  وكذلك فإن يف األمر اإلهلي بعدم أخذ نصف املهر إكرام للمرأة وإشعار هلا 
  . بعد طالقها

 يعفون أن إال فرضتم ما فنصف فريضة هلن فرضتم وقد متسوهن أن قبل من طلقتموهن وإن﴿ : قال تعاىل
 تعملون مبا هللا إن بينكم لالفض تنسوا وال للتقوى أقرب تعفوا وأن النكاح عقدة بيده الذي يعفو أو

  ] ٢٣٧: سورة البقرة [﴾ )237(  بصري

كما جند القرآن الكرمي كثريا ما يذكر الزوجني بوجوب إحرتام أحدمها لآلخر بعد الطالق وتذكر حسنات 
ر السيئة حلمل  لغة منها محاية األنفس من اآل بعضهما والفضل الذي كان بينهماويف ذلك حكم 

رتتب على ذلك، وتنشئة األوالد على احرتام والديهما األم واألب على حد سواء ولو بعد األحقاد وماي
م   . لطرف دون آخر   واحنيازهم طالقهما وعدم عداو

حته يف الشريعة اإلسالمية إال أنه يظل أبغض احلالل إىل هللا كما أخرب عن ذلك نبيه الكرمي   ؛ ومع إ
سالم حيرص بدرجة كبرية على مجع الشمل بني  لذا جند اإل٣١"أبغض احلالل إىل هللا الطالق:"إذ قال

                                                             
 .٢٧٤، ص١، ج) هـ١٤١٢، ١٧دار الشروق، ط: بريوت، القاهرة (،يف ظالل القرآنسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب30
/ ه١٤٢٤، ٣دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حتقيق (.السنن الكربى:  يف سننه، انظرالبيهقيرواه31

ي الدين عبد دمحم حمي:حتقيق(.سنن أيب داود: انظر،ورواه أبو داود.٥٢٧، ص٧، ج١٤٨٩٤:ماجاء يف كراهية الطالق، رقم: ب).م٢٠٠٣
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لطالق حمرما للزوجة بل أمهلهما ليرتاجعا مرة ومرتني، وأجراه يف الثالثة مع  ِّالزوجني فلم جيعل أول لفظ 
ب الصلح مفتوحا بينهما فأحل له الزواج مبن طلقها بعد أن يطلقها  شروط وضعها الستيفائه وأبقى 

دييب من هللا عز وجل ليعرف الزوج قيمة  من دون عمدزوجها الثاين  بعقد ومهر جديد، وهو إجراء 
خر وعدم رجوعها  ّزوجته فيكف عن إيذائها وردع له من إيقاع طالق جديد ملا علم من إمكان زواجها  ُ

  .إليه إال بعد تطليقها منه

دف كلها إىل ضمان حقوق الطرفني    .بعد حصولهوأما أحكام الطالق يف الشريعة فهي متعددة و

وألن ىف الزواج اإلسالمى صفة العقد، لذلك ميكن حله عند الضرورة، :"يقول علي عزت بيجوفيتش 
، وهذا »أبغض احلالل عند هللا« الطالق  وقد اعترب النىب. فالطالق مسموح به ألسباب تقتضيه

  . ٣٢"ًتفكري ديىن وأخالقى معا
  الطالق يف املسيحية:   ٢

جيل حترم الطالق حترميا  مهما كانت ظروف الزوجني منها   :وردت نصوص يف األ
  ):١١، ١٠: ٧(وس سالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثجاء فري

ّوأما المتزوجون، فأوصيهم، ال أ بل الرب، أن ال تفارق املرأة رجلها، وإن فارقته، فلتلبث غري متزوجة، ( ّّ ّ ْ ّ
   ). ّوال يرتك الرجل امرأته. أو لتصاحل رجلها

وأما أ فأقول . وقيل من طلق إمرأته فليعطها كتاب طالق () :٣٢ _ ٢٧ : ٥(  جاء يف إجنيل مىت
  ).جيعلها تزىن إن من طلق امرأته إال لعلة الز: لكم 
 تطلب فال امرأة عن منفصل أنت .االنفصال تطلب فال مرأة مرتبط أنت().٢٧:٧كورنثوس ١(ويف 
  .  )امرأة
  مقارنة بني الطالق يف املسيحية واإلسالم: نيا

أجزائه عن بعضها البعض، ترى املسيحية أن رابطة الزواج جتعل الزوجني جسدا واحدا الميكن فصل 
وعلى الرغم من أن الغاية من ذلك هي محل الزوجني على توطيد العالقة بينهما حبيث ال يفكران يف 
ما وينشأ أوالدمها يف جو أسري سعيد وهانئ إال أن حتقق ذلك على أرض  الطالق أبدا  فتستقر حيا

تمع أمر مستحيل يف ظل الزواج  إذ أن حترر أحد الزوجني من ظلم اآلخر الواقع مع أسر كثرية يف ا
                                                                                                                                                                               

ورواه ابن ماجة يف سننه، سنن ابن . ٢٥٥، ص٢،ج٢١٧٨:، رقم) م١٩٩٩/  هـ١٤١٩، ١ط، املكتبة العصرية، صيدا: احلميد، بريوت
ب)ت.ط، د.دار إحياء الكتب العربية، د: م.دمحم فؤاد عبد الباقي، د: حتقبق(.ماجة ، ١، ج٢٠١٨:حدثنا سويدبن سعيد، رقم: ، 
  . ٦٥٠ص
 
 . ٣٦٣ صمرجع سابق،جوفيتش، على عزت بي32



 

 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 

 

463 

يتحقق فقط حبدوث الطالق بينهما وليس بغريه ، لذلك رفع اإلسالم احلرج على هذه الفئة من الناس 
بعدم تكليفهم مبا اليطيقون وجعل الطالق آخر العالج هلم بعد فشل كل حماوالت الصلح بينهما ووصمه 

اإلسالم للطالق هو تشريع موافق لفطرة البشر ومراعي لطاقة نه أبغض احلالل إىل هللا عزوجل، وتشريع 
حتملهم ورفعالقيد عن حريتهم بينما عدم تشريعه يف املسيحية يؤدي إىل إنزالق أكرب يف الفواحش 

 . وحصول الكبت يف األسر الذي يؤدي إىل اإلنفجار
  نظرة اإلسالم و املسيحية إىل التعدد واملقارنة بينهما: املطلب الثاين

  التعدد يف اإلسالم واملسيحية:أوال
  التعدد يف اإلسالم: ١

ح اإلسالم التعدد حيث قال سبحانه وتعاىل ّوإن خفتم أال تقسطوا ىف اليتامى فانكحوا ما طاب ﴿: أ
ع فأن خفتم اال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال  ّلكم من النساء مثىن وثالث ور

  ]٣: النساء [﴾تعدلوا
حة ال مرأة واحدةغريأنه يف الوقت نفسه شجع على الزواج   ، وأما التعدد فقد شرعه على سبيل اإل

اإللزام وذلك لرفع احلرج عند عدم حصول اإلستقرار العائلي يف الزواج األول، مع وضع شروط من 
أما تعدد  ": ت  يقول دمحم قطبالزوجاالصعب توفرها يف كل الناس وخباصة منها شرط العدل بني 

املطلوب إذن هو القسط والعدل وهو غري ....الزوجات فتشريع للطوارئ وليس هو األصل يف اإلسالم
  33".مضمون التحقيق وعلى هذا األساس يكون األصل يف اإلسالم هو وحدانية الزواج

. وأما اخلائفون أن ال يعدلوا فيجب أن ال يتجاوزوا االقرتان بواحدة"، حماسن التأويلاب وجاء يف كت
س لن يستطيعوا، مع كل حرصهم، أن يعدلوا بني النساء م أ لقصور عقلهم يف سياسة املنزل وعدم . أل

الذي اختاره هللا لوفور حكمته رسوال منه . هو دمحم . وهناك إنسان نبوغه أكرب من كل نبوغ. نبوغهم
كثر من أربع لقدرته على العدل بينهن. إىل البشر متروا ... قد أحل له أن يقرتن  ولكن املسلمني مل 
حوا هذا التعدد لكل أحد من املسلمني. مر هللا ففسد . ولغري اخلائفني. للخائفني أن ال يعدلوا. فأ

  . ٣٤"النسل
  :يف املسيحية:٢

مل يرد يف املسيحية قول صريح خبصوص حكم التعدد ولكن من خالل بعض النصوص الواردة يف 
جيل فإن التعدد كان م   : شروعا والدليل على ذلك األ

                                                             
.١٣٥، ص)م١٩٩٢ ه،١٤١٣، ٢١دار الشروق،ط:القاهرة(شبهات حول اإلسالم، دمحم قطب،  33 

سل عيون السود: حتقيق(،حماسن التأويلالدين بن دمحم سعيد بن قاسم احلالق القامسي،دمحم مجال 34 دار الكتب :  بريوت(،دمحم 
 .٢٥، ص٣، ج)ه١٤١٨، ١العلميه،ط
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  ):١٧ _ ١٥ : ٢١( جاء يف سفر التثنية 
ُإن كان رجل متـزوجا من امرأَتـني، يـؤثر إحدامها ويـنـفر من األخرى، فـولدت كلتامها له أَبـناء، وكان االبن ( َ َ َْ ْ ْ َْ ْ ََ ً ََ َ َ ُ ُ َ ًٌ َ ُْ ََ ََ َ ُْ ُ َْ ْ َِْ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ُ ََ ُ ُ ُِ ِِ ِ ِّ

َالبكر من إْجناب المكروه ُ ُْ َْ ْ ِْ َ ِ ْ ِ ِفحني يـوزع مرياثه على أَبـنائه، ال حيل له أَن يـقدم ابن الزوجة األثرية 16ِة،ِ َِ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ ُْ ََّ َ ََ ْ ّْ َ ْ ُ ُُّ َ ََ َ ََ ُ َِّ َ
ِليجعله بكره يف المرياث على بكره ابن الزوجة المكروهة ِ َِ ْ ُْ َْ ْ َْ ْ َْ َْ ََّ ِ ِِ ِ َِ ََ َ ِ ِ ُ ُ ِبل عليه أَن يـعرتف ببكورية ابن ا. 17ِ ْ ِْ َِِّ ُِ َ َ َِ َ َ ْ ْ ََ ِلمكروهة، ْ َ ُ ْ َ ْ

ِويـعطيه نصيب اثـنـني من كل ما ميلكه، ألنه هو أَول مظهر قدرته، وله حق البكورية ِِ َِِّ ُ ُ َُ َ َ َ َ ُْ ُّْ َُ ُ ُ َُ َ َْ ُ ِ َ ْْ َّ َُ ُ ََّ ِْ َ َِّ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ .(  
 -  ٢١اخلروج (فجاء يف :حثُّ الكتاب املقدس على العدل مع الزوجة الثانية حال وقوع الزواج الثاين

  .)١٠السفر 
ا َّأَم( َا إذا أَعجبـته وتـزوجها، مث عاد فـتـزوج من أُخرى، فإنه ال يـنـقص شيئا من طعامها وكسو َ ِْ َِ َ َْ ُ ً َ َّ َّ ََ َ ْ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ ُْ ُ َ ََّ ُ َ َ َُِّ َِ َْ َ ََ َ َ َُّ

ا ََِومعاشر َ َ ُ َ(.  
  )٣-١: ١١امللوك األول : (ولو كان التعدد ممقو يف املسيحية ملا فعله أنبياؤهم كما يزعمون فقد جاء يف

أحب امللك سليمان نساء غريبة كثرية مع بنت فرعون موآبيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات و(
م : ّوحثيات من األمم الذين قال عنهم الرب لبين اسرائيل ال تدخلون إليهم وهم ال يدخلون إليكم أل

حملبة.مييلون قلوبكم وراء آهلتهم ؤالء  وثالث  اء السيداتسبع مئة من النس وكانت له .فالتصق سليمان 
  ).مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه

من نصوص بولس جاءت تلزم األساقفة والشمامسة أن يكونوا متزوجني "وقد ذكر أحد الباحثني أن 
حة التعدد للعامة من غري هذه الفئةحيثقالامرأة واحدة   :جاءيف:"فقط، ويف ذلك دليل على إ

وس  1( ْفـيجب أَن  ) ٢ : ٣تيمو ُ ِ َيكون األسقف بال لوم، بـعل ََ ْ َ ٍََْ َ َِ ُ ُ ْ ُ ٍامرَأة واحدةُ ِ ٍَ َ َ ْ.  
وس 1( ُليكن الشمامسة )١٢ : ٣تيمو َ ِ َ َّ ِ ُ َكل بـعل  َِ ْ َ ٌّ ٍامرَأة واحدةُ ِ ٍَ َ َ ْ.  

النهي عن اجلمع بني املرأة وابنتهاأو ابنة بنتها  ) ١٧،١٨- ١٨(كما جاء يف سفر الالويني إصحاح 
  :وبني املرأة وأختها

ما قريبتاها، وإن فعلت ترتكب ال 17 .( تتزوج امرأة وابنتها، وال تتزوج معها ابنة ابنها أو ابنة بنتها، أل
 .رذيلة

  ٣٥)".لتكون ضرة معها يف أثناء حياة زوجتك ال تتزوج امرأة على أختها18 (
ومن خالل ما سبق فإن ورود ذكر الزوجة الثانية  كما يف سفر التثنية، واشرتاط شروط بعدم الزواج بفئات 
معينة من النساء، واشرتاط أن يكون للقساوسة والشماس زوجة واحدة،وورود قصص عديدة عن األنبياء 

م كانوا معددين، دليل على أن املسيحية مل حترم التعدد و حته صراولكن املصلحني أ إن مل تذكرإ
جيل على حترمي التعدد من ذلك ماجاء  يف الفصل التاسع املتأخرين فسروا بعض النصوص الواردة يف األ

                                                             
www.ebnmaryam.com حة التعدد  يف املسيحية الدالئل اجللية على إ 35 
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الزوجة الواحدة هي  إذ يربط ترتليانوس قضية آدم عليه السالم، وكون ٣٦عن الزوجة الواحدةمن كتاب 
  . األصل بقضية الطالق يف إجنيل مىت

  :٩  إىل١ األسفار من - ١٩فقد جاء يف مىت 
َبـعدما أَنـهى يسوع هذا الك١ ( ْ َ َ ُ ُ َ َ ََ ْ َ ِالم، انـتـقل من اجلليل ذاهبا إىل نـواحي منطقة اليـهودية ما وراء نـهر ْ ْ َ َ َ ََ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ َْ َْ َْ ََ ِ ً َ ِْ َ َ

ِّاألردن ُ َوتبعته مجوع كثرية، فشفى مرضاهم هناك  2  .ُْ َُ ُْ َْ َ َ ْ ََ ٌَ ٌَ َِ ُُ ُ َ ِ َ.   

ُوتـقدم إليه بـعض الفريسيني جيربونه، فسألوه 3 ُ َ ُُ ََ ََّ َ َُ َ َ َُ َِ ِّ َّ ِّْ َِ ِْ ْ ِ ٍ هل حيل للرجل أَن يطلق زوجته ألي سبب؟ :َ ََ َ ُ ُِّ َ ُ ََ ْ َ ِ َِّ ْ ِ َّ ُّ َِ ْ َ 
ًفأجابـهم قائال 4 ِ َ َْ ُ َ َ َأَمل تـقرأُوا أَن اخلالق جعل اإلنسان منذ البدء ذكرا وأُنـثى،: َ َْ َ ْ َْ ً َْ ُِ َ ُ َْ ْْ َ َ َِ َ َ َ ِْ َّ َ َ  
َوقال 5 َ ه وأُمه ويـتحد ب: َ ِلذلك يـتـرك الرجل َأ ُ ِ ََّ َ ُ ََ َُ َُّ ُ َّ ُ َُ ْ َ ِ ًزوجته، فـيصري االثـنان جسدا واحدا؟ِ ً َِ َِِ َ َ َ َِ َْ ُ ِ َْ  
ٌفـليسا يف ما بـعد اثـنـني، بل جسد واحد 6 ٌِ َ َ ََ َ َ َْ ِ ْ َْ ُ ْ ِ ُفال يـفرقن اإلنسان ما قد قـرنه هللا. ََْ َُ ََ ََ ْ َ َ ََ ُُ َْ َِّ ِّ !  

ُفسألوه 7 َُ َ ن تـعطى الزوجة وثيقة طالق : َ ٍفلماذا أَوصى موسى  َ َ ََ َ ُ ُِ َ ََ َ ُْ َ َّْ ْ ْ َِ َ ُفـتطلق؟َِ ََّ َُ 
ََأجاب 8 ْبسبب قساوة قـلوبكم، مسح لكم موسى بتطليق زوجاتكم: َ ْ ُْ ُ ُِ َ َ ُ َْ َ ِ ِ ِْ َِ َِ َ َََ ِ ُُ ََ ُولكن األمر مل يكن هكذا منذ . َِ َُْ ََ َُ ْْ َْ ََ َ َّ ِ َ

ِالبدء ْ َْ.  
ْولكين أَقول لكم 9 ُ َُ َُ ِّ ِ ِإن الذي: َ َّ َّ ُيطلق زوجته ِ ََُ َُْ َلغري علة الزىن، ويـ َِّ َ َ ِ َّّ ِ ِ َتـزوج بغريها، فإنه يـرتكب الزىنَِْ ِّ َُ ِ ََْ ُ ََّ َِ َِْ ِ ُ َّ ِوالذي . َ َّ َ

َيـتـزوج مبطلقة، يـرتكب الزىن ِ َّّ ُ ِ ٍَ ََْ ََ ُِ ُ ََّ َ.(   

ء ألكثر من زوجة قائال " لقد كان : ( ويعلل اوغسطني هذا سبب اختاذ األنبياء يف العهد القدمي واآل
ء األولني ألنه مل تعد اآلن . ، فانين لن استعجل واصرح بذلكإن كان جائزا اآلن ايضا، جائزا عند اآل

لسابق، فحىت حني تنجب الزوجات األطفال،كان من املسموح  ضرورة إلجناب األطفال، كما كان 
ت أضافة    ٣٧".حىت يكثروا الذرية والنسل) على السابقات( التزوج من أخر

املتأخرة بعدم تشريع التعدد إال أن جند بولس يسمح للرجل والغريب  يف األمر أنه رغم ادعاء املسيحية 
ملرأة الثانية يف حياة الزوجة األوىل أو بعد وفاته ؟  لزواج الثاين بعد وفاة الزوجة فماهو الفرق بني الزواج 

  .أليست تعد الزوجة الثانية كذلك ؟

ولكن . ى زانية ان صارت لرجل آخرّفإذا ما دام الرجل حيا تدع: (يقول بولس يف رسالته إىل أهل رومية
ا ليست زانية إن صارت لرجل آخر   ).٧ اإلصحاح). (إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حىت إ

حة الرب عندهم للز وحترمي التعدد كماسبق بيانه   . واألغرب من ذلك هو إ

                                                             
ء ال- العالمة ترتليانوس والزواج الثاين36  www.burhanukum.com  برهانكم- كنيسة  آ

www.maarifa.org37 
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  مقارنة بني املسيحية واإلسالم يف التعدد: نيا 
رجل على الزواج بواحدةإذا خشي أن ال يقيم العدل بني النساء فورد ذكر لقد اختص اإلسالم  حبث ال

ن الواحدةلفظ وهو ماأكده الداعية .  يف القرآن الكرمي وهو مامل يرد يف النصراية وال يف غريها من األد
  .يف إحدى حماضراته املسموعةرمحه هللا أمحد ديدات 

الم إللتمام الشمل العائلي وعدم الفرقة إذا كان ذلك  ويف ورود هذا اللفظ دليل على شدة مراعاة اإلس
كثر من واحدة،كما أن يف اآلية الكرمية إشارة إىل تفضيله  لزواج من امرأة واحدة وينعدم  يتحقق 
سبحانه للزواج املنفرد عن التعدد ملا حيققه من مصاحل تعود على األسرة إذ مل يشرع التعدد يف القرآن إال 

ح يف سياق ذكر الي م فرفعا للحرج أ تامى وصعوبة القسط معهم وهم حتت رعايتهم، وبعيدون عن أمها
م وكأن هللا سبحانه يريد بذكره للتعدد يف  ليتامى ومجعا لشملهم مع أمها ألرامل رمحة  اإلسالم الزواج 

ن األصل اإلكتفاء بزوجة واحدة وأن التعدد عالج وقائي  للمجتمع من هذا السياق فقط أن يبني لنا 
التشت يف مثل هذه احلاالت وما عدم ذكر هللا سبحانه للتعدد يف غري هذا السياق إال دليل على ترغيب 

مل يتزوج زوجة أخرى يف حياة أمنا  هللا عزوجل وتفضيله للرجل الزواج بواحدة،كما أن نبينا الكرمي  
راعاة ملشاعرها وحفاظا على استقرار احلياة بينهما، إذ كان األنسب يف حالتها عدم التعدد خدجية  م

لتكفل بشؤون األرامل أواملطلقات أوخدمة  ا مربر إما  يف حني كان زواجه بعدد من النساء بعد وفا
فتارة تبيحه لدين ربه عزوجل وأما املسيحية فلم تسلم من تعرض نصوصها للتناقض فيهذه املسالة كذلك 

رة جتعل من التعدد جرمية قد تصل إىل حد الز كما بينا  ضمنيا كما سبق  بيانه يف النصوص السابقة و
ملطلقة   .يف الزواج 

  
  اخلامتة

ا لقد حضيت املرأة يف الشريعة اإلسالمية  مل حتض مبثلها يف املسيحية، فقد كرمها مبكانة سامية يف أسر
ا ثالث أضعاف الوصية برب األب، وكرمها زوجة فجعل اإلسالم أما وشدد على أح قية صحبتها فأوصى 

ا بدء من إهدائها املهر وانتهاء إىل النفقة عليها والبقاء علىذلك حىت وإن حصل  ّالرجل قواما على شؤو
ن جعلها سببا يف دخول أبويها اجلنة إذا أحسنا رعايتها، ومل يرد ذلك يف حق  الولد، الطالق، وكرمها ابنة 

واملسيحية وإن كانت بعض . وكرمها خالة فكانت أول من أوصى بربها بعد موت األم وجعلها تقوم مقامها
نصوصها حتث على إعطاء مكانة للمرأة واعتبارها سواء بسواء مع الرجل وحثه على رعايتها وحبها كما حيب 

يراد نصوص حت ا يف نفس الوقت تناقضت مع نفسها  ث على العكس من ذلك متاما، ويرعى جسده إال أ
ا  كما أن اإلسالم تفوق على املسيحية يف ختصيص املرأة زوجة وأما وابنة بذكر امسها وإيراد أحكام خاصة 

لوحدها وليس ضمنيا وال أدل على ذلك من تسمية سورة بكاملها بسورة النساء يف حني أن املسيحية  
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ا  ضمنيا كما  جاء يف احلث على برها يف سياق احلديث على بر الوالدين حتدثت عن مكانة املرأة يف أسر
ا سواء يف العهد  ني املرأة وتقلل من شأ معا وعدم ختصيصها مبنزلة خاصة فضال عن إيراد كثري من النصوص 

ومن هذه الدراسة املتواضعة نستنج أن اإلسالم هو الراعي األول حلقوق املرأة ومكانتها يف .القدمي او اجلديد
فاحلمد  محدا يليق جبالل وجهه . ا وهو الدين احلقيقي الذي سلمت أحكامه من أي حتريف وتزييفأسر

  . وعظيم سلطانه على نعمة اإلسالم
  

  املصادر واملراجع
  الكتب والدراسات

ُابن حبان، دمحم بن حبان بن أمحد بن معاذ بن معبد التميمي أبو حامت الدارمي البسيت ََ / ه١٤١٤.( ْ
  .مؤسسة الرسالة: بريوت). ٢ط.(  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان).م١٩٩٣

 . الفصل يف امللل واألهواء والنحل).ت.د.( ابن حزم الظاهري، أبو دمحم علي بن أمحد بن سعيد
 . دار الثقافة العربية: دمشق). ط.د(

 ).م٢٠٠١/  هـ ١٤٢١ .( ابن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد
  .مؤسسة الرسالة: م.د). ١ط.( مسند اإلمام أمحد بن حنبل

 . تفسريابن كثري).ه١٤١٩.( ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي
  دار  :بريوت). ١ط(

 ).م٢٠٠١ /  هـ١٤٢١.( ابن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد 
  .مؤسسة الرسالة: م.د). ١ط.( مسند اإلمام أمحد بن حنبل

ِأبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين َْ ْ ُ. 
  .بريوت. دار الكتب العلمية). ٣ط.( السنن الكربى).م٢٠٠٣/ه١٤٢٤(

دار :دمشق). ١ط.(ح البخاري صحي). هـ١٤٢٤.( البخاري اجلعفي، دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا
  طوق النجاة

فار: مصر). ٢ط.( اإلسالم بني الشرق والغرب).م١٩٩٧.( بيجوفيتش، على عزت  .مؤسسة 

ْ ،دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسىالرتمذي  .اجلامع الكبري).م١٩٩٨.( َ
  .دار الغرب اإلسالمي: بريوت). ط.د(
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  .دار بن خزمية: م.د). ٢ط.(  الطريق إىل اإلسالم).ت.د.( ن أمحداحلمد، دمحم بن إبراهيم ب

ْالسجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِ ِّ ).١٤١٩ 
  .املكتبة العصرية، صيدا: بريوت). ١ط.( سنن أيب داود).م١٩٩٩/ هـ

دار : بريوت، القاهرة). ١٧ط.( ل القرآن يف ظال). ه١٤١٢.( الشاريب، سيد قطب إبراهيم حسني
  .الشروق

 معامل التنزيل يف تفسري ).ه١٤٢٠.( الشافعي، أبو دمحم احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي
 .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت). ١ط.( القرآن

دار ابن : ق،بريوتدمش). ١ط. ( فتح القدير).ه١٤١٤.( الشوكاىن، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا
  .كثري، دار الكلم الطيب

دقة).ت.د.(الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد  . الرد على اجلهمية والز
  .دار الثبات للنشر والتوزيع: م.د: م.د). ١ط(

  .ضة مصر:مصر). ١ط.(  مسند اإلمام أمحد بن حنبل).م٢٠٠٨.( عمارة، دمحم

املرأة يف اإلسالم واملرأة يف العقيدة اليهودية واملسيحية بني األسطورة واحلقيقة .  شريفعبد العظيم،
com.islamhouse  

). ١ط.(  حماسن التأويل). هـ١٤١٨.( القامسي، دمحم مجال الدين بن دمحم سعيد بن قاسم احلالق
  .دار الكتب العلميه: بريوت

/ هـ١٣٨٤. ( ر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدينالقرطيب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بك
  .دار الثقافة العربية: دمشق). ٢ط. (  اجلامع ألحكام القرآن). م١٩٦٤

دار إحياء الكتب : م.د). ط.د.( سنن أيب داود).ت.د.( القزويين، ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد
  .العربية

 .دار الشروق: القاهرة). ٢١ط.( سالم شبهات حول اإل). هـ١٤١٣/١٩٩٢. ( قطب، دمحم

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل ).ت.د. (النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي
  .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت). ط.د( . عن العدل إىل رسول هللا

 هامش موارد ). م١٩٩٢ /١٤١٢. (  أيب بكر بن سليماناهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن
  .دار الثقافة العربية: دمشق). ١ط. ( الظمآن إىل زوائد ابن حبان
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  :مقاالت من مواقع االنرتنت
 noor.kalemasawaa.com موسوعة نور احلق-تساؤالت حول شرائع اإلسالم   
www.kalemasawaa.comت كلمة سواء. تناقض واضح يف الكتاب املقدس١٠٠   منتد

sbeelalislam.org/index. جيل تن ياة املرأة الغربية  سبيل االسالم للرد علي الشبهاحت- ٣اقضات اال
  لصور واإلحصائيات املوثقة موقع شبهات وبيان

  com.shobohat.www  

www.ebnmaryam.com  حة التعدد يف املسيحية   الدالئل اجللية على إ
): ٣( حقوق النساء يف شريعة السماء -شبهات حول املسلمات:مقال بعنوان. شفيق، محدي

net.alukah.www  

ء الكنيسة -العالمة ترتليانوس والزواج الثاين   www.burhanukum.com  برهانكم- آ
  www.enjeel.comالكتاب املقدس، 

لعربية   :الكتاب املقدس 
Arabic Bible Outreach Ministry 1998 - 2004 - All rights reserved Dracut , MA 01826 

USA  http://www.arabicbible.com  

  

  

  

  

  
  
 
  


