
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 نازك ابراهيم عبد الفتاح

 العرائس األطفال فى ضوء الجنيزا القاهرية
 تمهيد:

( بم نػ  ججنػزخ أبػأخ ىألػ خ  مػفج ل دللػ    ػ  גנזاسـ مشػقؽ مػف الل ػؿ   Genazaالجنيزا 
 مجمو   الوظائؼ والوثائؽ الق  قق  ؽ بقضايا المس ميف والمسيحيف والييود.

 صػر الوسػيط  بػر مئػاس السػنيف   ػ  حلػظ  نسػراس مػف ومحا اة ل مس ميف فقد ُجبػؿ ييػود ال
م بػػد ابػػف  ػػزرا باللسػػطاط ىو فػػ  مػػدافف البسػػاقيف ػ جنػػوا  فىى  ال قػػا الدينيػػ  فػػ  م ػػاف ءمػػف  سػػوا 

شرؽ اللسطاط( فربما قحقوى     اسـ الرا فيػددى سػو  قػداوليا  لػ  قدنيسػو. وانسػحبس ف ػرة الحلػظ 
ثائؽ الم قوب  بال بريػ  ىو بال ربيػ  ىو بال ربيػ  الييوديػ  ىو واإليداع     سائر ىلواف المأطوطاس والو 

 اآلرامي  ىو بالسرياني  ىو ق ؾ الم قوب  ىصاًل باليوناني  ثـ ُمسحس و قا   ييا ثاني  بال بري .

وب ػد يػوميف مػف البحػ   ٗٙٛٔبالجنيزا  ند زيارقػو ل قػاىرة  ػاـ  Jacob Saphirوحيف   ـ 
 ف بضع  نسراس مف مأطوطاس مقنو  . والقنقيا ىأذ م و قذ ارًا م

ىحػد القػرائييف الييػود فجمػع  Abraham Firkowitchوب ػدىا بلقػرة يصػيرة جػا   لػ  مصػر 
فػػ  الم قبػػ  الروسػػي  ال امػػ  فػػ   Firkowitchمجمو ػػ  ىائ ػػ  مػػف المأطوطػػاس لقشػػ ؿ مجمػػو ق  

يلػوؽ ضػ ؼ مػا ىػو  ليننجػراد. ويػد قضػمنس مأطوطػاس  بريػ  ل  يػد القػديـ مسىػج     ػ  الػرؽ ب ػدد
 مسىجؿ     الورؽ.

يف  لدأوؿ غرف  الجنيزا ف  م بػد ابػف  ٜٙٛٔاللرص   اـ  Elkan Natan Adlerوحيف قحى
 زرا ّسرا منيا ػ ف   با ة يديم  أاص  بقرا ة القوراة ػ يدرًا مما قمّ ف مف حم وخ وىػ  القػ  شػّ  س 

 ف  نيويورؾ.  Adlerمجمو   
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( بػدىس  م يػ  القجػارة بوثػائؽ الجنيػزا القػاىرةخ ٜٓٛٔف  زرا  اـ ثـ  وب د   ادة بنا  م بد اب
حي  بي س  مياس ىائ   مف ال نسراس  ل  رحال  ىحضروىا م يـ  لػ  م قبػ  البودليػاف فػ  ى سػلورد. 

ل  المقحؼ البريطان  ب ندف.   ما وجدس  نسراس الجنيزا طريقيا  ل  م قب   مبردج وا 

 ٜٙٛٔوالدراسػ  حػيف حصػ س سػيدقاف اسػ ق نديقاف  ػاـ ويد اقأذ األمػر منحػ  جديػ  البحػ  
محاضػر الق مػود ءنػذاؾ فػ  جام ػ   Soloman Schechter     نسػراس مػف الجنيػزا وسػ مقاىا  لػ  

 مبػػردج فا قشػػؼ مػػف بينيػػا  نسػػرقيف  حػػداىما   ػػ  الػػرؽ مػػف مأطوطػػ  ل ق مػػود الل سػػطين  واألأػػرى 
 ؽ.ـ. ٕٓٓ ل  حوال       الورؽ مف النص ال برى ل قاا ابف سيرا يرجع

ويػػد ىدى ىػػذا ال قشػػاؼ  لػػ  ضػػرورة الحصػػوؿ   ػػ  مزيػػد مػػف مأطوطػػاس الجنيػػزا القاىريػػ  
سػرًاخ واأقػػار ىف يأأػػذ م ػو  نسػػراس المأطوطػػاس القػ  ظيػػر فيمػػا ب ػػد  Schechterحػيف قسػػ ؿ  لييػػا 

و نسػػراس مػػف  ىنيػػا مػػف سػػلر الجام ػػ  بال يػػ  ال بريػػ  وغيػػره مػػف ىسػػلار ال يػػد القػػديـ بأػػط  بػػرى يػػديـ
الأاص  بالجػادونيـخ و نسػراس قشػقمؿ   ػ   Responsaالمشنا والق مود ومف السقلساراس واإلجاباس 

الطقوس الديني  و نسراس قاريأيػ  م قوبػ  بال ربيػ  الييوديػ خ و نسػراس بال يػ  السػرياني  وىأػرى م قوبػ  
اس مػػف وثػػائؽ وأطابػػاس قاريأيػػ  ىصػػاًل بال يػػ  اليونانيػػ  ل نيػػا ُمسػػحس و قػػا   ييػػا بال بريػػ . و نسػػر 

وشأصػػػي  و نسػػػراس مػػػف القمػػػائـ والق اويػػػذ واألحجبػػػ  لمػػػا ليػػػا مػػػف ىىميػػػ   لقػػػا  الضػػػو    ػػػ  الحيػػػاة 
 الجقما ي  ل طائل  الييودي  ف  مصر.

ومازالس ىذه المجمو   محلوظ   مجمو   قي ور ػ شيأقر ف  جام ػ   مبػردج بػؿ وُق نػ  بيػا 
 Genizah)لم قبػػ  جام ػػ   مبػػردج وقصػػدر نشػػرة دوريػػ  ب نػػواف     وحػػدة ىبحػػا  الجنيػػزا القاب ػػ  

Fragments). 

 

 أهمية البحث
قرجع ىىمي  البح   ل  الرد     الباحثيف الييود الذيف ين روف حدو  ىذه الظاىرة 
الجقما ي  الق  ق  س زيجاس جال رائس األطلاؿج  ند ييود ال صر الوسيط وايقصارىا فقط     

م  ف  ثال   نسراسخ فل  رىي  ىف  دد وثائؽ زواج ال رائس األطلاؿ ل يش ؿ دلياًل األطلاؿ اليقا
    دلياًل     ىنيا     دـ اسقشرا  ىذه الظاىرة بؿ ىف مضموف ىذه الوثائؽ ىو الذى يش ؿ 
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ظاىرة مألوف  ومق ررة الحدو   ند ييود ال صر الوسيط.  ما ىف وايع األمر يشيد بال ديد مف 
الجنيزا القاىري  الق  وردس ف  طياقيا ىذه الظاىرة ف  سياؽ قناوؿ غيرىا مف القضايا  الوثائؽ ف 

 والقسادلس واللقاوى   ييا   ما سيقضح فيما ب د(.

وربما ىن ر ىدل  الباحثوف وجود ىذه الظاىرة در ًا ل شبياس. فزواج الصيار يبؿ الب وغ مّحـر 
د بػػالطبع أطيئػ  حاشػػا ي ىف ي قػػرؼ البػػاحثوف بقلشػػييا ويػدأؿ فػػ  نطػػاؽ اإلغػػوا  والزنػا وىػػو ىمػػر ي ػػ

 بينيـ.

 تمهيد ـ الزواج عند اليهود
يجسػػد الػػزواج القماسػػؾ والقػػرابط وذلػػؾ بقشػػ يؿ  يػػاف ىسػػرى ققػػـو د ائمػػو   ػػ   قاحػػ  اللرصػػ  

(. ويػػد جػػرى ُ ػػرؼ قلضػػيؿ زواج ٕٛ/ ٔل رفقػػ  واإلنجػػااخ فػػالقوراه ق ػػـر ىبنػػا  ءدـ بالق ػػاثر  ق ػػويف 
ارا فػػ  القبي ػػ  والواحػػدة  الػػزواج ال حمػػ (خ وىيضػػا قلضػػيؿ قػػزويع البنػػ  فػػ  ىسػػرة  ريقػػ  غنيػػ  األيػػ

و  ػ   (Antonin 904, I. 42)بيػدؼ الوصػوؿ  لػ  المناصػا ال  يػا ىو بيػدؼ مصػاىرة المقبج ػيف 
الصػػػ يد اآلأػػػر فالسػػػ   ل ػػػزواج مػػػف ابنػػػ   ائ ػػػ  مثقلػػػ  يحقػػػؽ النقيجػػػ  المرجػػػوة وىػػػ  جىبنػػػا  يدرسػػػوف 

 (.b 41פסחים وراةجخ  ما ىوص  الق مود جبع  ؿ ما قم ؾ وقزوج ابن   الـ  مثقؼ(  الق

وُقضػبط ملػاىيـ الػزواج فػ  ال صػر الوسػيط طبقػػًا لشػرائع وى ػراؼ الطائلػ  الدينيػ  القػ  ينقمػػ  
  لييا اللرد. و اف  جرا  قصاريح الزواج يقضمف ثالث  بنود: 

 ة  ؿ مف ال ريس وال روس الشأصي . ػ شيادة شاىدْيف ب د وجود شائب  ف  حيا ٔ
 ػ قوثيؽ الشيادة ف  جدار ال دؿج إلثباس صحقيا وشر يقيا. ٕ
 (     ال ريس ف  حال  ا قشاؼ مانع شر   ب د ذلؾ. دنانير ٓٔػ فرض غرام    ٖ
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 ويتم الزواج على ثالث مراحل:

 :المرحلة األولى
طبػػػػ خ بال بريػػػػ    وىيضػػػػا القرضػػػػي ج( ومصػػػػط ح (ٔ الؾجخ مػػػػالؾ ويقابػػػػؿ ال ربيػػػػ  ج مػػػػ שדוכיןأن

مصػػط ح ق مػػودى م نػػاه األصػػ   قثمػػيفخ ققيػػيـخ مرافقػػ   يػػارف ال ربيػػ  ص د ؽ ىى صػػادؽخ שדוכין 
 ف  م ناه الق مودى جفاوض مف ىجؿ الزواجج قوسط ف  زواجج. ךד  ש  رافؽ( ومشقؽ مف الل ؿ 

 ػ  الماديػاس المقبادلػ  وغيرىػا والأطب   قد يقلؽ فيو الطرفاف بحضور شاىْديف   ػ  األيػؿ  
مػػف الحقػػوؽ والواجبػػاس وقحديػػد مو ػػد الزفػػاؼخ ويشػػقرط فيػػو الطرفػػاف غرامػػ  لمػػف يأػػؿ ب قػػد القلػػاؽخ 
 مثؿ  دـ اللقزاـ بمو د الزفاؼ ىو بالمبالغ المقلؽ   ييا ...  لخ. ويسبؽ ىذا ال قد ملاوضػاس غيػر 

ل ربيػ  جط ػا يػدىا مػف ىبييػاج  مجمو ػ  قي ػور ػ رسمي  وط ػا يػد الرفيقػ  المأقػارة. وي بػر  ػف ذلػؾ با
 (.Firkovitchشيأقر( ىو جأطاج  ف  المجمو   نلسيا وىيضا ف  مجمو   

 

 المرحلة الثانية
 قد الأاقم  الشػر ي  ىو ق ػريس دينػ  ل ػزواج بواسػطق  ُيّأػوؿ ل طػرفيف ىف ي ونػا زوجػْيف دوف 

 ا ال قااج. ويط ؽ   يو بال بري  مصط حاس: قماـ الن اح. ويقابؿ ال ربي  ج قد القرافج ىو ج ق
وىػو ىيضػا جػذر ق مػودى  שד  ק  مصط ح ق مودى ف  م ن  ج قد يرافج ومشقؽ مف الل ؿ  קדושיןػ  ٔ

وي ن  ف  األصؿ جققديس الرا وحده ثـ انسحبس ف ػرة الققػديس   ػ  اقأػاذ الرجػؿ زوجػ  م  ػًا 
 لو وحده.

ומי ( بم نػ  ج قػد يػرافج    ٚ/ ٕٓ يػد القػديـ  قثنيػ  ( حيػ  ورد بالسػيف فػ  الארושין  ארוסיןػ  ٕ

( جوىى رجػػػؿ  قػػػد يرانػػػو   ػػػ  امػػػرىة ولػػػـ האיש אש/ר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו
           ين حيػػػػػػا ف يػػػػػػذىا  لػػػػػػ  بيقػػػػػػوج. وُقسػػػػػػجؿ ى  ػػػػػػ  ال قػػػػػػد ايقباسػػػػػػاس مػػػػػػف ال يػػػػػػد القػػػػػػديـ  مثػػػػػػؿ

                                                 

( ويد ُوصؼ الل ؿ الذى ويع بيف األفراد بالل ؿ جىم  واج الذى يدؿ     جأطاج ل نػو يػد ي نػ  ج قػد يػرافج ُمم  ػ ج  مػا ٔ 
 (Friedman, On Marital Age, p. 163)اسقأدميا س ديا جادوف 
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ובמשפט ובחסד וברחמים  וארשץיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק( ٕٕخٕٔ/ ٕ ىوشػػػػػػػػػػػػػع 

 وسأ قد   يؾ  ل  األبدخ بإأالص وصدؽ وحناف المحبيفج.וארשתיך לי באמונה  

 بالسػػامخ( فقػػد ورد ى ػػذا فػػ  الق مػػود فػػ  األصػػؿ فػػ  م نػػ   قػػد اقلػػاؽ  ארוסיןىمػػا مصػػط ح 
فػػػػػػػػػػ  م نػػػػػػػػػاه الق مػػػػػػػػػػودى ىى وضػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػرطًا مػػػػػػػػػع  امػػػػػػػػػػرىة ليقزوجيػػػػػػػػػػا                   ארסمشػػػػػػػػػقؽ مػػػػػػػػػػف الل ػػػػػػػػػؿ 

 .סור לארוס אשה בערב שבת )ירושלמי , ביצה , סגי  א(א

وقجػػا اإلشػػارة ىنػػا  لػػ  ىف ىنػػاؾ أ طػػًا فػػ  وثػػائؽ الجنيػػزا فيمػػا بػػيف ىػػذه المصػػط حاس فقػػد 
 ىنػو باسػـ יןקדושبأنيـ ق ودوا ىف يقولػوا  نػد قسػ يـ نقػود  אירס על שם קידושיןىفادس  بارة مألوف  

فػػ  القرجمػػ  ال بريػػ  لمصػػؿ الم قػػوا بال ربيػػ  ُوجػػو اسقلسػػار و  .ىى ال امػػؿ ىو القػػاـ גמורים יןקדוש
)תשובות הרמב"ם, מהדורת בלאו,  קדושיןאירס אשה בלי    ل  موس  بف ميموف بشػأف شػأص

( الػػػذى يػػػرى اف ال  مػػػ  ال ربيػػػ  جمػػػالؾج فػػػ  ٛ٘ٔنقػػػاًل  ػػػف فريػػػدماف ص  196׳ירושלים תש"ך עמ
. فػػالييود الػػذيف רוסיןיאلػػ  قوسػػيع المصػػط ح  شػػق  صػػورىا ىمػػالؾخ مم و ػػو ...  لػػخ. ىدس ىصػػال  

 הארוס, רוסיןיאيقحػػػدثوف ال ربيػػػػ  اسػػػػقأدموا ال  مػػػػاس جمػػػالؾخ مم و ػػػػوج ل ق بيػػػػر  ػػػػف مصػػػػط حاس 
    حد سوا . فل  اسقلسار ُوجو  ل  موس  بف ميموف  שידוכין, משודכתوىيضا  ف مصط حاس 

 ج  مػػػػا ورد ىيضػػػػاאלשידוך الػػػػػ  ىى جي مػػػػؿ م يػػػػا مػػػػالؾ   ػػػػ  سػػػػبيؿ )ימלכהא עליה על אלשידוך(

 يقصد ال امؿ والقاـ. קידושין גמוריןىى جا م وا مالؾ ف   אמלכו בקידושין גמורין 

الالوى ف  نقده רב מבשר ورد عنذ ארס וקדש وىناؾ أ ط ىيضًا فيما بيف المصط حيف 
و  ن اني  (  ف ىذه األم  المأطوب  ى  ىمא ׳גיטין, מג, עلس ديا جادوف مسقشيدًا بالجمارا  

בת איתרוסי  بدل مفרב מבשר ى ذا يقرى ושפחה כנענית בת איקדושי היא )ل بد  برى  מאורסת

 ( .p. 158פרידמן, שידוכין ואירוסיןػ مم و      מאורשתف نده  היא

ومف األحرى الق بير ىنا  ف ىذا الأ ط بمليـو جالقرادؼج. ويد برز قرادؼ المصط حيف ف  
אירוסים ف  ال بري  الحديث  فيما يقداأالف وق قبس م انييما حي  ي ن    صر الق مود فقطخ ىما

طب  بينما ي ن     قد يراف. קדושיםأن
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وفسخ ىذا ال قد الذى يربط ال ريس وال روس ب قد ل ي ـز الن اح ُي د طاليًا حي  ورد ف  
ر ػ شيأقر( ويد يقسبا وثيق  زواج ف  الجنيزا القاىري  جال ذرا  قط ؽ ب د  قد القراف  مجمو   قي و 

 فسأو بالطالؽ ف  حال   دـ الوفاؽ  ل  ق قيداس أاص  حيف يضطر ال ريس ل سلر لط ا الرزؽ.

 المرحلة الثالثة
مرح ػػػػ  ا قمػػػػاؿ المراحػػػػؿ بواسػػػػط  الزفػػػػاؼ ىى جىأػػػػذج ال ػػػػروس  زوجػػػػ  ىى فػػػػ  مو ػػػػا جزفػػػػ  

 ال روسج مف بيس ىبييا  ل  ذلؾ البيس الأاص بزوج المسققبؿ.

المصػػط حيف ال ربػػ  وال بػػرى فػػ  ىػػذه  بػػيف (Goittein III, p. 70)ؼ البػػاحثوف ويػػد راد
المرح ػػ   شػػارة  لػػ  الحقلػػالس المصػػاحب  إلقمػػاـ الػػزواجخ غيػػر انػػ  ىلمػػس قمييػػزًا بػػيف المصػػط حيف 
فالمصط ح ال ربػ  ج ػرسج ينطػوى   ػ  مليػـو اإلشػارة  ػف طريػؽ الحقلػاؿ بمرح ػ  جالبنػا  بالزوجػ ج 

فقػد  ארסرى ل يقط ا وثيقػ   قػد القػراف   قػا ال قػاا(. ىمػا المصػط ح   ال بػرى وىو  نصر ضرو 
الوارد فػ  ال يػد القػديـ  قثنيػ   ארסقبن  ىذا المليـو بالحقلاؿ بإقماـ الزواج ل ف ونظرًا لثبوس م ن  

طبػ  ولػيس البنػا  بالزوجػ خ فقػد اسػقوجا ذلػؾ فػ  ىػذه المرح ػ   قابػ  ٚ/ ٕٓ ( والذى يػنص   ػ  الأن
 وي ن  ىذا المصط ح اآلق : כתובהقد زواج  
فػػ  الجنيػػزا  بػػارة   כתובהيط ػػ  فضػػي ( حيػػ  يػػرد فػػ   12 ½ىو  25ػ ىنػػو يػػدؿ   ػػ  ىديػػ    ٔ

 جىضاؼ  لييا مب غ  ذا مف القطع الذىبي   يدي   ضافي .
ال بػارة ػ ىنو يشػمؿ الػديوف الواجبػ  األدا  مػف يبػؿ الػزوج بمػا فػ  ذلػؾ   ػادة جالدوطػ ج. فقػد ُسػجى س  ٕ

اآلقي  ف  ذيؿ  حدى الوثائؽ: ىضيؼ  ل  المير اليدي  اإلضافي خ الدوط  مبالغ  ذا  مجمو   
 قي ور ػ شيأقر(. 

ػ ىنو يشير  ل  ىدي  الػزواج المقػأأرة القػ  بيػا ي قبػر الػزوج مػدينا لزوجقػو. والقػ  ا ققػد ىنيػا ققابػؿ  ٖ
 ؽ ىو ب د وفاة الزوج.مدأر الصداؽ  ند المس ميف والذى ُيدفع ليا  ند الطال

وقسػػجؿ فيػػو يائمػػ  مػػف الشػػقراطاس فػػ  ثػػال  فئػػاس قنحصػػر فػػ  الشػػروط المق ػػارؼ   ييػػا 
                                                مثؿ القس يـ بأف قدير الزوج  شئوف المنزؿخ وف  البنود الشائ    و د الزوج بأل يقزوج امرىة
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قوافؽ يرينقو   يياخ  ما قنحصػر فػ   اليػ  الزوجػ  بأ ضػا  األسػرقيف ىأرى ول يحقلظ بأادم  ل 
 ىو  اليقيا بأطلالو مف زواج سابؽ.

( ٛ٘ٔص  שידוכין ואירוסיןنقػاًل  ػف فريػدماف סדור רב סעדיה ويد ح ػ  سػ ديا جػادوف  
وب ػػد د ػػا  يق ػػ    ػػ   ػػأس مػػف الأمػػر الملػػروض اف ُيق ػػ  يبػػؿ  קדושין ػػف ىػػذا الحقلػػاؿ ىنػػو ب ػػد 

جأػدى  قػدؾ بيػدؾ وادأ ػ  قحػس سػ طق   כתובהلط اـ لققديس يػـو السػبسي يسػ ـ ال ػريس ل روسػو ا
 وفقا لشري   موس ج.

( حي  ٜ٘ٔوىذا ما يجرى قمامًا ف  احقلالس الييود اليمنييف  نقال  ف المرجع األأير ف  
 כוסה הדין סאבי ل  ال روس ب د د ا  ُيق        أس مف الأمر يائال:   כתובהيس ـ ال ريس 

(: جارقشل  مف ىذه ال أس وأذى ىذا ال قد משה כדת ברשותי בהון ותעלין כתובה והדין
 وادأ   قحس س طق  حسا شري   موس ج.

والملروض ىف يحقس  ال روساف ج أس البر  ج  ند الزفاؼ. ىما ف   صػر الجنيػزا فػإذا سػبؽ 
ف يحقسػ   ػأس الأمػرخ وىػذا م نػاه ىف  قد القراف الزفاؼ ف  حل يف منلص يف فػإف  ػال مػف ال روسػيْ 

بر    أس الأمر قددى  ل  بر   ج قػد القػرافج. وورود  بػارة فػ  وثيقػ  فػ  الجنيػزا جاللقػاة شػربس مػف 
 ال أسج  اف دليال     ىف  قد القراف ا قم س بنوده فصار نافذًا.

 ػ  اللقزامػاس ويد ققـ ىذه المراحؿ جمي ا بصورة مقص   فُقدمع ف  مناسب  واحدة  القلػاؽ  
الماديػػ  وغيرىػػاخ الق ػػريس ورسػػام  ال ػػاىف والػػذىاا بػػال روس  لػػ  بيػػس  ريسػػيا(خ ىو ينلصػػؿ  قمػػاـ 

دنػػانير(  ٓٔالواحػػدة  ػػف األأػػرى.  مثػػؿ حالػػ  جرشػػيدةج األرم ػػ  اللاضػػ   القػػ  دفػػع  لييػػا رجػػؿ ىرمػػؿ  
ؿ قػرؾ اأقيػار السػػ ف دينػارا( ووافػػؽ   ػ  اشػقراطاس م ينػ   مثػػ ٖٓ دف ػ  ىولػ  وو ػد بدف ػػ  ىأػرى  

ليػػا. ولػػـ قػػذ ر الوثيقػػ  ىبػػػدًا ىف ال ػػريس ظيػػر رغػػـ ىف الوثيقػػ  ىشػػػارس  لػػ  ىف القرقيػػا صػػار م زمػػػًا 
 بواسط  جالشرا  الرمزىج مف الطرفيف بواسط  الشيود  مجمو   قي ور ػ شيأقر(.

 

طبقػ   ف  اللسطاط( وقمثػؿ ال ٚٓٓٔوىناؾ وثيق  ف  مجمو   قي ور ػ شيأقر قرجع  ل   اـ 
 ال  يا مف الطائل  الييودي  قليد دراسقيا ف  قأ يد ف رة اللصؿ بيف  قدى القراف والن اح 
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ػػقونو  ّينػػس والػػدىا  ممثػػؿ ليػػاخ وال ػػريس سػػّ ـ األا   دينػػار( وأػػواقـ وب ػػد ىف  ٓٓٔجاسػػـ ال روسػػ ج جسن
ا فػ  جال وشػ جخ وافؽ ال ريس وال روس     اللقزاماس والشروط الق  يجػا ىف ينلػذاىا. ومػا  ف ج سػ

 دينارا(  دف   مقأأرة. وىنا قـ  قد القلاؽ وشروطو     مراحؿج. ٓ٘ٔوى دس دف    

وىمػػػا األسػػػس الماليػػػ  ل ػػػزواج فيشػػػمؿ ذىبػػػا ومالبسػػػًا وملروشػػػاس وىدواس مطػػػبخ وىثػػػا  وىحيانػػػا 
ديػػاس م  يػػ  ىطيػػاف  ُي ػػاد ل زوجػػ  فقػػط  نػػد فسػػخ الػػزواج(. وُيالحػػظ ىنيػػا ىشػػيا  قسػػاىـ فػػ  قػػوازف ما

األسرة وى  ىيضا ضماف مال  ف  م امالس الزوج المالي خ غير ىنيا  ا  ثقيؿ   ػ  ىسػرة ال ػروس 
(Friedman, Review Book, p. 129). 

يػػدفع ال ػػريس نلقػػاس الحنػػ  الحمػػرا   جػػال( لصػػبغ ىيػػدى ال ػػروس ويػػدمييا ووجييػػا فػػ  حلػػؿ 
  بير يدفع ىو نلقاقو.

ر بال ربي  الييودي  قسػّجؿ يائمػ  بجيػاز ال ػروس وىػ  وىناؾ وثيق  ف  مجمو   قي ور ػ شيأق
مػػف ىرب ػػ  و شػػريف سػػطرًا مرفقػػ  ب قػػد زواج قسػػرد بالقلصػػيؿ ملػػرداس جالدوطػػ ج القػػ  ىحضػػرقيا م يػػا 
جمبار   بنس قوبياسج  ل  بيس زوجيػا وظ ػس ىػذه الملػرداس م  يػ  أاصػ  بيػاخ حقػ  لػو ق يػد الػزوج 

بػػؿ مرح ػػ  الػػزواج   ػػ  ىف ق ػػاد ييمػػ  ىػػذه جالدوطػػ ج  ام ػػ  بحلظيػػا واسػػق ماليا ويػػنص فػػ   قػػود مػػا ي
 لػػ  ال ػػروس فػػ  حالػػ  طالييػػا ىو قرم يػػا: و ػػالوة   ػػ  مػػا ُذ ػػر فػػ  ىػػذه الوثيقػػ  مػػف ملػػرداس جيػػاز 

دينػار(. ويالحػظ  ٓٛٗال روس جمبار  ج مف مجوىراس ومالبس وىثا  وءني  ُذ ر ىف مب غ الدوط     
 لػ  ىنيػا مػف ىسػرة مقوسػط  بالمقارنػ  بالمبػالغ األأػرى المسػج    دينار(  دوطػ  يشػير ٓٛٗىف مب غ  

ف  وثائؽ الجنيزا والق  قب غ  دة ءلؼ مف الديناراسخ غيػر ىف مػا ىحضػرقو م يػا مػف مالبػس   مثػؿ 
ثيػػػاا مطػػػرزة بالػػػذىا( ومػػػف ىثػػػا    مثػػػؿ األرائػػػؾ الم سػػػوة بقمػػػاش مسػػػقورد بػػػاىظ الػػػثمف وصػػػناديؽ 

غير ذلؾ. يشير  ل  ثرا  حاليا ويثبػس بػدوره وجيػ  نظػرى بػأف وثػائؽ ل ثياا مصنو   مف الأيزراف و 
( بػػؿ ضػػمنس Goittienالجنيػػزا لػػـ قضػػـ فقػػط وثػػائؽ قأػػص الطبققػػيف اللقيػػرة والمقوسػػط    مػػا ذ ػػر 

ىيضػػػا وثائقػػػػا قأػػػػص الطبقػػػػ  الثريػػػ . ىو لػػػػـ ي ػػػػف لػػػػدى ىفػػػػراد الطبقػػػاس ال  يػػػػا والثريػػػػ  نلػػػػس المشػػػػا ؿ 
ـ فػػ  دار ال ػػدؿم ىلػػـ يأضػػ وا لشػػروط  قػػود الػػزواج والطػػالؽ ولقوثيػػؽ والقضػػايا. ىلػػـ قسػػّجؿ يضػػاياى

 ىذه ال قودم
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 وتنحصر حقوق وواجبات الزوْجين التى تضمنتها وثائق الجنيزا فى أربع نقاط أساسية:
ىول: يأأػػذ الػػزوج   ػػ   اققػػو اف يصػػوف وىف ي ػػوؿ زوجقػػو ب ػػؿ مػػا فػػ  مليػػـو جاإل الػػ ج مػػف م ػػان خ 

 الشئوف المنزلي . بينما ققول  الزوج 

 ثانيا: ي د الطرفاف ب ضيما ب ضا ب الي  حميم  س يم  حلاظًا     النسؿ وحماي  مف الم صي .

ثالثػػا: يُنػػذر  ىػػو( الحػػا والمػػودة. وقُنػػذر  ىػػ ( الحػػا والحقػػراـ. فيػػو مطالػػا بػػالحنو والرحمػػ خ وىػػ  
 مطالب  بالقح   بالصبر مع زوجيا حق  ولو  اف س و و غير مثال .

ب ػػًا: يجػػا ىف قصػػي  الزوجػػ   لػػ   صػػوس( زوجيػػاخ جوق ػػوف قحػػس سػػيطرقوج بينمػػا يُنػػذر الػػزوج ىل را
 يسقأدـ ىذه الس ط  بصورة غير لئق خ جفال يحزنيا ول يدسييا ول يظ مياج.

وب ػػػد بيػػػاف اللقزامػػػاس الماليػػػ  فيمػػػا يق  ػػػؽ بو ػػػد الػػػرئيس بيديػػػ   الػػػزواج ومػػػدأر الصػػػداؽ حسػػػا 
  ل ػؿ ىسػرة وحسػا مسػػقوياس الم يشػ  ءنػذاؾخ نجػد ىف  قػود الػزواج المحلوظػػ  المسػقوياس الجقما يػ

فػ  الجنيػػزا القاىريػػ  ققلػػؽ و قػػود الػػزواج  نػػد المسػ ميف  بػػاف ىػػذه ال صػػور   ػػ  القر يػػز    جالرفقػػ ج 
 وي بر  نيا  اآلق :

بػػ  جيجػػا   ػػ  الرجػػؿ ىف يأػػاؼ اي وىف يأشػػاه فيمػػا يق  ػػؽ بزوجقػػوخ وىف يمنييػػا الرفقػػ  الطي
وال نشرة الحسن  و ما يض  اي سبحانو وق ال  وىمر بػأل ي حػؽ بيػا ىى ىذى اىػذا مػف  قػد 
زواج غيػػػر  امػػػؿ ومػػػف ثػػػـ ى م ػػػو مػػػف  قػػػد زواج مماثػػػؿي جيحػػػا ىف يمنييػػػا الرفقػػػ  الطيبػػػ  
وال نشرة الحسن . وى  اىى الزوج ي ق قػـز بيػذا الواجػا نلسػوج وي ػوف الػزوج دائمػا فػ  مرقبػ  

 ايقباس يثبس يوام  الزوج  أمر مف ايج. ى    ... وىو
جيق يد الزوج بأل يقأذ زوج  ثاني خ وف  حال  زواجو مرة ثاني  يحؽ ل زوج  ىف ققبؿ ذلؾ ىو 

 قط ا الطالؽج

لقػػػػد سػػػػج س  قػػػػود زواج المسػػػػ ميف فػػػػ  الطبقػػػػاس الوسػػػػط  وال  يػػػػا والمحلوظػػػػ  فػػػػ  الجنيػػػػزا 
القػوراة والق مػود الواجبػاس جىف يأأػذ الػزوج   ػ   اققػو ىف القاىري خ مث يا مثؿ ق ؾ القػ   قبيػا م قنقػو 

 يمد زوجقو بالط اـ والم بس وىف يج يا وي ام يا باحقراـ وىف يل  بالواجباس الزوجي   ما    
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الرجؿ ىف يل ؿج. وق رر ال روس ف  وثػائؽ القػرنيف ال اشػر والحػادى  شػر و ودىػا ل ػزوج بػأف ققػـو  
 ا وىف قج و وقحقرموج.    أدمقو وىف قوليو  نايقي

 عمر العريس وعمر العروس
 يش ؿ  مر ال ريس وال روس  نصرًا حاسمًا ف  مسار ال الي  بينيما ف  الحياة الزوجي .

ويػػػػد ىفقػػػػ  ح مػػػػا  الق مػػػػود بػػػػأف  مػػػػر ال ػػػػريس وال ػػػػروس  نػػػػد الػػػػزواج يمثػػػػؿ ىىميػػػػ  شػػػػر ي  
يرانو  ل  ىف يصؿ  ل  سف الب وغ الذى واجقما ي  وىأاليي خ وىف الولد يظؿ ياصرًا ل يم نو ىف ي قد 

افقرضػوا ىنػو ثالثػ   شػر  امػا وىجػازوا بأنػو يم نػو الػزواج ويقئػذخ مػع ىف ذلػؾ ُي ػد ق ارضػًا مػع القػػوؿ 
 ,Friedman, On Marital Age نقال عن 5.1 אבותالمأثور والذى يبدو ىنو  ضاف  مقأأرة  ل   

p. 161.) שמונה עשרה לחופה  مػػع الق مػػودىخ وذلػػؾ ىػػو مػػا يبػػدو ىنػػو لػػيس لػػو قػػأثير   ػػ  المجق

 جيذىا ذو الثماني   شر  اما  ل  ال وش ج.

ع ب ض الح ما  قالميذىـ     ىف يقزوجوا ف  فقرة المراىق  حق  يقم نوا مف  وبينما يشجى
ق ريس ىنلسيـ ف  دراساقيـ فال يق وف فريس  ألحالـ اليقظ خ نجد ب ضيـ اآلأر ينصحوف 

 ا دراساقيـ يبؿ قحمؿ ال ا  المادى إل ال  زوج  ىو ىسرة.قالميذقيـ بأف ينيو 

ىمػػا بالنسػػب  ل مػػر ال ػػروس فقػػد حػػّدد الشػػرع سػػف النضػػع والب ػػوغ بػػاثنق   شػػرة سػػن  ونصػػؼخ 
( جمحػػّرـ   ػػ  المػػر  ىف ي قػػد يػػراف ابنقػػو רבيب يػػا ق ػػوف اللقػػاة ياصػػرًا فُيحػػـر  قػػد يرانيػػا. ويػػد ى  ػػف  

 ير قامػ  النمػو جسػمًا و قػاًل ونقػوؿ ج نػ  ىريػد ىف ىقػزوج فالنػًاجالقاصرخ بؿ يجػا ىف ينقظػر حقػ  قصػ

  ق مػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػاب  אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה 

( فػػ  وثػػائؽ الجنيػػزا بمػػا ىػػو ىيػػؿ مػػف اثنػػ   شػػر  امػػا קטנה(. ويحػػدد  مػػر الصػػييرة  4/ 9 קדושין
(. وليسػػس اإلشػػارة ىنػػا  لػػ  الصػػبي  בוגרתباليػػ  رشػػيدة  ونصػػؼخ مػػا ىف قب يػػو الصػػبي  حقػػ  قصػػير 

( ىى قامػػ  النمػػو مػػف الناحيػػ  ال ق يػػ  والجسػػماني  والنلسػػي . ومػػا ُي قػػا فػػ   قػػود الػػزواج ىػػو מבוגרת 
 بارة جالبالي  الرشيدج. وىقصور ىنيا ق قا بصورة ق قائي  دوف القحقؽ مف  مر ال ػروس ودوف  ثبػاس 

 ب وغيا السف القانوني .

حػػػّرـ الق مػػػود زواج الصػػػييراس ألنيػػػف جلسػػػف مػػػدىالس ل ح ػػػـ بأنلسػػػيف   ػػػ  ميػػػزاس المرشػػػح ي
) המשחקין בתינוקות מעכבין ل ػػزواج مػػف ىى مػػنيفجخ وىف زواجيػػف صػػييراس ي ريػػؿ مجػػ  المسػػيح 

جالذيف ي بثوف باألطلاؿ الصييراس ي ري وف وي يقوف مجػ  المسػيحجخ  مػا  את המשיח , מסכת נדה (
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ػػػػـر ن ػػػػاح ا  דנסיבי קטנות דלאו בר אולודי נינהו  لصػػػػييراس ألنيػػػػف ل قسػػػػقط ف ىف ق ػػػػدف ىطلػػػػاليحى
 (. נדה , יג, ע"ב ق مود باب   

לא מיתבעי  ىوלא מיבעי وفػػػ  جاليػػػالأوسج اسػػػقن ار لػػػزواج الصػػػييراس حيػػػ  ورد باآلراميػػػ  

 القحريـ ىو الم روه.ل نو اسقأدـ ل دلل      מיתבעי  جىى ل يل  وف ى ذاخ ول م ن  محدد ل ق بير

) ואף על פי שמקטנותה ועד שתבגור ברשות אביה עומדת وفػػػػ  جاليػػػػالأوسج ىيضػػػػا ورد 

ج و    الرغـ مػف ىنيػا منػذ طلولقيػا وحقػ  ق بػر قحػس سػ ط  ىبييػا אינה מקודשת אלא עד שתגדל (
 فال ققزوج  ل ب د ىف ق بر.

لصػييراس ظػاىرة سػ بي  قسػقحؽ اسػقن ارًا وقشير الق بيراس ال يوي  القالي   ل  ىف ظاىرة زواج ا
 باليًا:
 ف  م ن  القحريـ.אסור ػ المصط ح  ٔ
 يرمز  ل  ىنيا دمي . ( بم ن  جل اج שחק فإف  משחקין בתינוקותػ الق بير  ٕ
  وسوؼ ىنايش فيما ب د س ط  األا(. מקטנותה ועד שתבגור ברשות אביה עומדתػ  ٖ
 אינה מקודשת עד שתגדל. ػ ٗ

وف  وثائؽ الجنيزا ىيضًا اسقن ار لقزويع ال روس الطل   حي  ورد ف   نسرة اسقشيادًا بمقول  
 جزواج الصييراس ي ريؿ مج  المسيحج مما ي قبر ف  نظر الجادونيـ ىمرًا م روىًا.

 ניסואי בוסר ويط ػػؽ البػػاحثوف المحػػدثوف   ػػ  زيجػػاس جال ػػرائس األطلػػاؿج زواج الحصػػـر   
 لػػ  اللا يػػ  غيػػر الناضػػج . ومجػػازًا  لػػ   בוסר(. ويشػػير المصػػط ح ٕ٘ٔػػػٛٓٔجروسػػماف ص ص 

 ش  غير  امؿخ غير ناضعخ غير راشد ىو غير بالغ سف النضع والب وغ.

ويد شاع زواج الصبايا ف   مر صيير أاص  بيف ىش يناز القرف الحادى  شر جالبنػاس  ػف 
 I. A. Agws, the heroic age of) يقػزوجف يبػػؿ ىف يػػب يف  ػػاميف الثػان   شػػر ونصػػؼ.

Franco-German Jewry, New York, (1969), p. 278.)  ٛٓٔنقال  ف جروسماف ص.) 
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ويد انقشرس ىذه الظاىرة ف  القرف الثال   شػر حيػ  قبػرز فػ  وثػائؽ  ديػدة فػ   طػار ىدا 
ى ػ جاسقلساراس وفقاوىج. ويجا القنويػو ىنػا  لػ  ىف ىػذه السقلسػاراس  انػس بشػأف موضػو اس   ىأػر 

 لول  ثارقيا ما ىثيرس يضي  جال رائس األطلاؿج ػ  ما سأبيف فيما ب د(.

وف  القروف القالي  ل صر الجنيػزا ال السػي ي  لػـ ي ػف الييػود فػ  مصػر يدج ػوف دائمػا الػزواج 
حقػػ  قصػػؿ ال ػػروس  لػػ  سػػف الب ػػوغ. ويػػد ُ ثػػر ضػػمف وثػػائؽ الجنيػػزا القػػ  قرجػػع  لػػ  القػػرف السػػادس 

د أطب  قشقمؿ      بارة ققويع زواج ال روس يبؿ ىف قب غ سف  نجاا األطلاؿ  شر      نسرة  ق
  مجمو   موصيرى(.

يبرر الباحثوف انقشار ظاىرة جال رائس األطلاؿج  ند طبق  ىشراؼ الييود ف  ىوربا بأف السبا 
قنققػؿ  لػ   يرجع  ل  أوؼ اآلبا  مف ىنيـ  ذا ماقوا يبؿ زواج بناقيـ فإف الولي    ػ  البنػس الصػييرة

 صاحا الضي   فيزّوجيا ممف يشا  وف  اليالا مف ىشراؼ مسنيف.

وىحيانػػػا يرجػػػع دافػػػع قػػػزويع الصػػػييراس  لػػػ  اشػػػقياؿ اآلبػػػا  بالقجػػػارة و ثػػػرة ىسػػػلارىـ وغيػػػابيـ 
الطويػػػؿ  ػػػف الػػػديار. ويػػػد وضػػػ وا نصػػػا ى يػػػنيـ  ذا ى  ػػػوا ي ونػػػوف يػػػد ىمنػػػوا حيػػػاة ىبنػػػائيـ وبنػػػاقيـ 

 (.ٛٔٔخ ٚٔٔ جروسماف ص ص 

ول يقؼ انقشار ظاىرة جال رائس األطلاؿج  ند األسر غير اآلمن  اجقما يًا وماديػًاخ بػؿ قلشػس 
ىذه الظاىرة ف  األسر ميسورة الحاؿخ ل نيا مف منظور مأق ؼ قمامًا  ما سبؽ ذ رهخ وىو مػف يبيػؿ 

 وطب ػػػا الأػػػوؼ ىف جيأطػػػؼ ال رسػػػاف الجيػػػدوفج ىو ىف جقأطػػػؼ  ػػػرائس البيوقػػػاس ال ريقػػػ  األصػػػي  ج 
 المقصود بالأطؼ ىنا الزواج لمف يسبؽ(.

ورغـ ا قبار زواج الصيار ىمرًا طبي يا وش يرة ديني  لنطوائو     غاي  زيادة النسؿ  ق ػويف 
( فيػػو ُي ػػد ػ طبقػػًا ل طقػػوس الل سػػطيني  فػػ  القػػرنيف ال اشػػر والحػػادى  شػػر ػ جزواج اشػػقراطج ٕٛ/ ٔ

ال روسػيف السػف القانونيػ . وبنػا    ػ  ذلػؾ ل يػقـ الن ػاح بم ن  انو ُينص ف  ال قػد   ػ  شػرط ب ػوغ 
يبؿ ىف ق  ف الزوج   ف جاسق دادىا ألف قصبح ىما ألطلاؿج غير ىف ىػذه ال بػارة األأيػرة اأقلػس فػ  

  .Goittein III, p. 50)نقال  ف  (MS. Heb. A 3القرف الثان   شر 
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حػػيف قصػػؿ الطل ػػ  ىو القاصػػر سػػف  وُي قػػا ليػػذا الػػزواج الشػػرط  المديػػس الػػدواـ والنلػػاذ فقػػط
( وىػو مصػط ح مشػنوى ي نػ  الػرفض وفقػداف الرغبػ  وأاصػ  نػدـ מאוןالب وغ ولـ ق بر  ف رفضػيا  

 ( יבמותالصبي  وا قراضيا     الزواج ب د ىف زّوجوىا دوف رضاىا  

 طقػس طػالؽ المػرىة مػف ىأػ  زوجيػا  חליצה ل  وثيق  طالؽ ىو حق   ول يحقاج ىذا الزواج
 (.כל מקום שיש מאון אין חליצה , מסכת חוליןقوف   الم

ذا ى ربػػػس الزوجػػػ   ػػػف رفضػػػيا   ( فػػػإف الػػػزواج ُي ػػػد بػػػاطال  ملسػػػوأًا( بػػػأثر رج ػػػ  ول מאוןوا 
 يقط ا وثيق  طالؽ.

ويد اسقن ؼ ب ض الح ما  حؽ اسق ماؿ ىذا اللسخ  البطالف( حيػ  ا قبػروا ىف اللسػخ ب ػد 
ارق بػس  ثػـ الزنػا ىو ق رضػس لءغػوا  لقصػير ب ػد ذلػؾ مباحػ  ىو  دأوؿ اللقاة بيس زوجيا ي نػ  ىنيػا

 (.מסכת יבמותمشا ًا  ق مود باب   

وقجدر اإلشارة ىنا  ل  ىف رفض ال روس ل  ريس ب د ىف ق   وقنضع وما يقرقػا   ػ  ذلػؾ 
 مف فسخ ال قد ينطوى     امقياف ل رام  ال ريس والقق يؿ مف شأنو مف ىفراد  شيرقو.

ف  انػػس يػػد وردس بصػػورة مباشػػرة فػػ   ػػدد ي يػػؿ مػػف الوثػػائؽ  ف يضػػي  ج ال ػػرائس األطلػػاؿج وا 
في  يد وردس بصورة غير مباشرة ف  ال ديد مف الوثائؽ الق  قناولس موضو اس ىأرىخ بم نػ  ىنيػا 
وردس ف   طار موضو اس ىأرى لول ىنيا ىثيرس ما ُ ػرؼ شػ   ػف ىػدل  جال ػرائس األطلػاؿج ف  ػ  

 الحصر: سبيؿ المثاؿ ل

 أواًل: رواية قضايا "العرائس األطفال" رواية مباشرة 
ىناؾ  نسرة ف  الجنيزا ققويع فقرة انقظار سػبع سػنواس جحقػ  قب ػغج ل نيػا ققػرؾ ل بنػس المراىقػ  

 ل   ققرر ىؿ ققـ الزيج  ىـ ل.

ىػػػ. وققضػػمف  قػػد يػػراف فقػػاة يقيمػػ  لػػـ قحػػدد فقػػرة ٖٖٜوفػػ  وثيقػػ  مػػف دمشػػؽ قرجػػع  لػػ   ػػاـ 
نقظار الق  ينبي  ىف قنقض  حق  يقـ الزفاؼ. ويد قأأر الزواج سػبع سػنواس حيػ  وصػؼ مػا قػـ ال
 ( ويد ي ن   قدשידוכיןف حل   القلاؽ وال قد بالل ؿ  ىم ؾ( الذى يد يدؿ     الأطب   بي

ا ( مػع مالحظػ  ىف سػ ديا جػا وف اسػقأدـ  ممى  ػ ( ل دللػ    ػ  المػرىة الم قػود يرانيػػאירוסיןيػراف   
(Friedman, On Marital Age. P. 163).  
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ف  وثيق  مف اللسطاط  مصر القديم ( ق ود  ل  القرف الحادى  شر الميالدى اقلؽ     ىف 
 يدجؿ الزفاؼ وىف قدجؿ قرقيباس الزواج  ل  ىف قب غ الطل   قماـ النمو جسمانيًا و ق يًا.

ىحد  شر  امػًا ىربػس  لػ  بيػس ووثيق  ىأرى ف  الجنيزا قروى  ف  روس طل   يب غ  مرىا 
ىأييا. وب د ىف با س محاول  زوجيا إل ادقيا  ل  بيقيػا باللشػؿ احػق ـ  لػ   بػار القػـو الػذيف سػمحوا 
ليا بالم و   امًا ءأر ف  بيس ىأييا  ل  ىف قصؿ سػف الب ػوغخ بيمػا يىحلػظ ميرىػا فػ  جدار ال ػدؿج. 

نيػػا يقيمػػو. وىقصػػور ىنيػػا يػػد ق ػػوف لجػػأس  لػػ  ىف ىروبيػػا  لػػ  بيػػس ىأييػػا ي نػػ  ى ”Gottien”وي ققػػد 
ىأييا ليحمييا مف ىبييا وس طقو. ىو لربما ىف الققاليد الق   انس سائدة ءنذاؾ ق قبػر رجػوع البنػس  لػ  

 (.עגונהبيس ىبييا  ارًا و أنيا منبوذة ىو ميجورة  

خ  ٕٛٔٔىنػػػاؾ فػػػ  وثػػػػائؽ الجنيػػػزا  نسػػػرقاف مػػػػف ب بػػػيس  الوجػػػو البحػػػػرى بمصػػػر( مدرأقػػػػاف  
(   ػػ  القػػوال  قسػػجالف حالػػ  طل ػػ  قب ػػغ مػػف ال مػػر قسػػ   ى ػػواـ. ُأطبػػس مػػع  اشػػقراط  قمػػاـ ٕٕٔٔ

دينػػار(  مػػا و ػػد  ٓٙدينػػار( ومػػدأرة   ٓٔالػػزواج ب ػػد ثػػال  سػػنواس ويػػد و ػػد ال ػػريس بيديػػ  فوريػػ   
ىيضػػػػا بنلقػػػػاس حلػػػػؿ الزفػػػػاؼ وىيضػػػػا بػػػػالز لراف  لصػػػػبغ شػػػػ ر ال ػػػػروس( وبال صػػػػلر والحنػػػػ   لقػػػػزييف 

 روس( وحيف فشؿ  ريس المسققبؿ ىف يل  بو وده رفضس الجدة  يبػدو ىف ال روسػ   انػس يقيمػ ( ال
 ىف قوفر جالدوط ج  ام   حي  ياـ  بار القـو بالقسوي .

وف   طػار السقلسػاراس القػ  وجيػس  لػ  موسػ  بػف ميمػوف حالػ  سػج س زواج فقػاة فػ  سػف 
 ,Maimorides, Responsa I ىف ق ولىػا.القاسػ   ويػد ىأػذس حماقيػا  وأالقيػا(   ػ   اققيمػا 

 ..Goittein, III, p, 77)نقال  ف   (49

 ثانيا: رواية قضايا العرائس األطفال رواية غير مباشرة.
( وف   طار قناوؿ يضي  שאלות ותשובותف  وثيق  وردس ف   طار السقلساراس واللقاوى  

 ( برزس يضي  جال رائس األطلاؿج: دنيا  زواج األرم   مف ىخ زوجيا المقوف יבוםىأرى وى  يضي  
قيقمس  ف ىبييا و مرىا سس سنواس. أد قيا ىميا وزوجقيا رجال يب غ مف ال مر ىرب يف  اماخ ثـ 

 ( مع رجؿ يب غ مف ال مر أمسيفיבוםقوف  ب د ثال  سنواس فواجيس يضي   
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( ف  الحاؿ و قا מאון امًا و نده زوج  واول. فسألس الجادوف الذى ىصدر امره بأف قرفض   
 (ج.גט מאוןطالؽ  

ىو الذى ىثار القضي . وف  نظرى ىف الوثيق  ققضمف يضي   יבוםوىنا  اف الرقياا بشأف 
 ىأرى غاي  ف  الأطورة وى  زواج الصييراس بالمسنيف.

ومف القضايا الق  مسس ف  طياقيا يضي  جال رائس األطلاؿج يضي  زواج األرم   ىثنا  فقرة 
جقوف  شم وف وقرؾ ابنًا صييرًا ل يزاؿ يرضع مف ىمو وابنقيف يب غ  مر ال برى سس الرضاع 

سنواس والصيرى ىربع سنواس. قزوجس األـ األرم   ءأر وى  ما زالس مرضن  خ  ما يب س زواج 
 ابنقيا مف ىخ الزوج وابنوج.

ددس فقرة الرضاع ولول ىف زواج األـ وى  ما زالس مرضن   يأالؼ ق اليـ جاليالأاهج الق  ح
بأرب   و شريف شيرًا. ولول الأوؼ مف زواج األيارا ومالو مف ىضرار     األسرة سوا  ف  مجاؿ 
ق زيز الوراث  ىو المشاحناس الق  يد ققـ ف  فرع وقنسحا     اللرع اآلأر. لول ىف ىثيرس ىاقاف 

 القضيقاف ما ىثيرس يضي  زواج الصيار.

مدأر الصداؽج ىماط ال ثاـ  ف وجود وثائؽ ققضمف يضايا واسقلسار ءأر  ف وجوا دفع ج
جال رائس األطلاؿج. فل  سداؿ ُمرسؿ مف رئيس الجالي  المح ي   ل  مف ىو ى    منو جىا ىو رجؿ 
يسقيي   ورد ى ذا الل ؿ بال ربي ( ويب ين  انو يد قزوج لمدة  اميف وزوجقو ل قسمح لو باليقراا 

مثؿ ىما جدار ال دؿج ا قرفس بذلؾ يائ   ىنيا نظرًا لصير سنيا غير منيا. وحيف ُط ا منيا ىف ق
يادرة      قماـ الن اح. وىو اآلف يط ا الطالؽ وى  ىيضا قرغا ف  ىف ُقط ؽ والسداؿ اآلف ىو 
جىؿ يضطر الرجؿ ىف يدفع ُمدأر الصداؽج ىو ربما ُيسمح لو باقأاذ زوج  ىأرى  ضاف   لييا. ف ول 

 دفع جمدأر الصداؽ ما ذ رس ىذه الحال   ف ال روس الطل  ج.السداؿ  ف حقمي  

وردس يضي  جال رائس األطلاؿج  ند  ثارة يضي  النزاع حوؿ الميرا  حيف ُسئؿ موس  بف 
ميموف  ف النزاع بشأف الميرا  بيف ىخ وزوج ىأقو ج قا ىبو الصبي  ف  وصي  ىنو يجا   طا  

 ا     شرط اف ي وف الزواج وفقًا ل قانوف ولشري  البنس مب يًا  بيرًا مف الماؿ  ند زواجي
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اليالأاه. قزوجس البن  وى  صييرة وقوفيس ب د ويس يصير. رفض األأر ىف ي ط   
زوجيا األرمؿ الماؿ الذى ىوص  بو األا لبنقو  ند زواجيا بز ـ ىف الزواج لـ ي ف وفقا 

أالًل واضحًا ل شرط الذى وصلو ل يالأاه ألف البنس قزوجس وى  ب د صييرةخ وبيذا رىى  
األا ف  وصيقو. ف ول يضي  المناز       الميرا  بيف ىأييا وزوجيا األرمؿ ما ىثيرس 

 يضي  جال رائس األطلاؿج.

ف  انس الس ط  األبوي  ليا ف اليقيا فيما يق  ؽ بال ذرا  الرشيد فمف األول  ىف ق وف  وا 
ر الذى لـ يب غ سف الرشد ل يسقطيع ىف يقوـ نافذة فيما يق  ؽ بالقاصر. وحي  ىف القاص

بأ ماؿ شر ي   مثؿ  قماـ الزواج ىو ق ييف ممثؿ  نو إلقماـ الزواج فإف األا يأّوؿ لنلسو ىف يقـو 
 بيذه الميم .

ورغـ ىف الس طاس ال  يا ف   صر الق مود لـ قسمح لما ىف ي قد زواج ابنقو القاصر حق  
(خ فقد  شلس وثائؽ الجنيزا القاىري  קדושיןزوج فالنًا  ق مود باب   ق بر وققوؿ  ن  ىرغا ف  ىف ىق

  ف سماح األا لنلسو ىف يس ـ ابنقو القاصر ل زواج ودوف ىأذ موافققيا.

فل  رسال  أطي  قصدر الس ط  الديني  ح ما ف   جاب      قسادؿ فيما يق  ؽ بالبنس الق  
ىف ي قد يرانيا فال سبيؿ شر   ىو مدن  إل اي   لـ قصؿ ب د  ل  سف الب وغ ل ف والدىا يرغا ف 

 .ذلؾ ويجا المصادي      الزواج
وقضية عجيبة تبرز سوء استخذام السلطة األبوية )وضعت ف  سجل محكمىة فى  اكسىكنذرية 

مجمو ػػ  قي ػػور ػ شػػيأقر(: فب ػػد مػػوس ابنقػػو ونػػزاع مػػع زوجيػػا ( )وهىى  ا ف فىى  1142ومؤرخىىة )
جخ  قد ىا م  ـو يراف ىذا الشاا     ابنقو األأرى و مرىا سبع سنواس األرمؿ حوؿ م  ي  جالدوط 

 سس الدار( واقلؽ     اف يقـ الزفاؼ ب د ثػال  سػنواس. ومػا ىف ىقمػس جسػس الػدارج سػنواقيا ال شػر 
ماقس ىأس ىأرى ليػا و انػس مقزوجػ  واـ ألطلػاؿ. فػأراد ىبوىػا اف يزوجيػا دوف قػأأير صػيره األرمػؿ 

ألطلاؿ ىـ األول  بر ايقيا  ػأـ بدي ػ  ب ػد وفػاة ىميػـ. وارقػاا الحاضػروف واسػقليموا حديثًا بحج  ىف ا
 ػػاف م قػػود يرانيػػا مػػف يبػػؿ بينمػػا مسػػج     ػػ  ظيػػر  ( فالصػػبي רש  כ  ىػػؿ ىػػذا الحػػؿ الصػػحيح  

الوثيق  شيادة القاض  الييػودى ويائػد جويػ  القراقيػؿ فػإف ال قػد اشػقراط   يسػجؿ شػرط ب وغيػا 
 السف القانوني (.
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وثيقػػ  ىأػػرى قثبػػس قػػزويع األا ابنقػػو القاصػػر سػػردس فػػ   طػػار السقلسػػاراس  لػػ  موسػػ  بػػف 
ميمػػوف جفقػػاة يقيمػػ  األا أطبػػس نلسػػياخ و ػػاف جشػػم وفج مػػف بػػيف الحاضػػريف فػػ  الحل ػػ  القػػ  ُىييمػػس 
 بيذه المناسب . ل نو وب د مرور شيريف ظير ف  جدار ال دؿج ويدـ وثيق  بػأف والػد اللقػاة  ػاف يػد  قػد

 ,Respoma II)يرانيػا   يػو يبػؿ ىربػع سػنواس حػيف  انػس ياصػرًا دوف   ميػا ىو   ػـ ىميػا         

وىو لشؾ مأزؽ ف قد القراف األوؿ ُي د بمثاب  وصي  مف األا ولبد مف احقػراـ وصػي   (.354 ,352
قػػزوج مػػف المقػػوف . الصػػبي   انػػس ياصػػرًا ىثنػػا  القػػراف األوؿ وىػػ  اآلف رشػػيد مػػف حقيػػا ىف قأقػػار وق

 قشا  و الوة     ذلؾ   و فإف جشم وفج با قباره يريبيا ىحؽ بالزواج بيا مف اليريا.

وف   طار  دـ احقراـ حظر زواج الصييراس ومػنح األا نلسػو سػ ط  اأقيػار ال ػريس لبنقػو 
دوف ىأذ موافققيا ورد ف   طار اسقلسار  ل  جراب  ش وموه بف ادرسج  ف ىا ىضطر اف يزوج ابنقػو 

أص م ػػيف فػػ  اقلػػاؽ محػػدد  وىػػو  لػػزاـ مػػف يلسػػخ الأطبػػ  بػػدفع غرامػػ (خ ولمػػا رفضػػس اللقػػاة ىف لشػػ
ققبػػؿ اأقيػػار ىبييػػا رفػػض األا بػػدوره ىف يػػدفع ل ػػريس المسػػققبؿ اليرامػػ  بػػز ـ ىف األمػػر أػػارج  ػػف 

وؼج  رادقػو ويػدأؿ فػ  نطػاؽ حػػد جاإل ػراه واإلجبػارج. ويػد يبػؿ جالرابػػ ج اد ػا ه ألف: جاإل ػراه غيػر مػػأل
שאלות ותשובות רבי שלמה בן אדרת , فالمػػألوؼ ىف قرضػػ  البنػػس بمػػف يأقػػاره ىبوىػػا ىو يريبيػػا  

 .ٛٔٔ( نقال  ف حاشي  جروسمافخ ص חלק  א

واليريا ف  ذلؾ ىف جراب ج ش وموه بػف ادرسج سػبؽ وىف حػدد بنلسػو انػو يجػا ىف يجبػر األا 
حقػػ  ولػػو  ػػاف ضػػد رغبقيػػاج. الصػػييرة القػػ   ابنقػػو الصػػييرة ىف ققػػزوج رجػػال ىيسػػـ ىػػو ىف ي طييػػا  يػػاه

ىيسـ ىبوىا ىف ي قد يرانيا     جفالفج واف يجبرىا ىف ققزوجو. وحيف يحيف الويس ولـ قرض  ف  قد 
يرانيا وى  ب د صييرة ىرى ىف األا مجبر ىف يج  ال قد ويس ميا  ل  جال وش ج ألف ذلؾ  اف ىصػؿ 

 (.ٜٔٔفخ ص ( نقال  ف جروسماٗالقسـ  نلس المرجع جز   

مقابؿ ذلؾ فيو يرفض زواج  البف الصيير الذى لـ ي مؿ  امو الثال   شر ويرى فػ  ذلػؾ 
ًً ومحظورًا  نلس المرجع جز     ( نقال  ف جروسماف(.ٔ ماًل محرمًا

و ف الق نس ف  اسقأداـ األا لس طقو وردس  نسرة فػ  مجمو ػ  قي ػور ػ شػيأقر جفقػاة ياصػر 
 ىأييا دوف   ـ ىبييا الذى  اف مسافرًا وب د  ودقو لـ ي راُ قد يرانيا بواسط  ىميا و 
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األا  ف احقجاج ىو ا قػراض ودأػؿ فػ  مشػار   مػع صػيره الجديػد يػائال لػو ول جميػع جانػؾ ابنػ ج.  
وب د  ـ قنازع الشر اف فقاؿ األاخ ليسس لؾ  ندى زوج  ػ ابنق  مازالس ياصرًا وىػ  قحػس سػ طق  

 ق اليـ الح ما .ػ لـ ىقس ـ منؾ جشب  ج وفقا ل

وفػػػ  أطػػػاا يرجػػػع  لػػػ  القػػػرف الثالػػػ   شػػػر  لػػػ  القاضػػػ   قػػػا ىحػػػدىـ  ػػػف المشػػػا ؿ القػػػ  
صػػػادفيا  نػػػد زواجػػػو مػػػف ابنػػػو األميػػػر األ ظػػػـ:   ػػػ  الػػػرغـ مػػػف ىف ال ػػػروس مػػػا زالػػػس ياصػػػرًا حػػػيف 

يػد  ُأطبس فقد و دس األـ  اقا الرسال  بأنػو يسػقطيع ىف يقػزوج اللقػاة ب ػد شػير بػافقراض ىنيػا ق ػوف
وص س  ل  سف الب وغ. ول ف ف  حلؿ ج قد القػرافج ى  ػف ىبػو ال ػروس جلػيس ىيػؿ مػف  ػاـج. ويط ػا 
ال اقػػا قػػدأؿ القاضػػ  ويققػػبس ق ػػاليـ الق مػػود جاقلػػاؽ الػػزواج ل ينلػػذ لقػػزويع فقػػاة ياصػػر ىف  انػػس ل 

 قزاؿ ياصرًا ل ف يم ف ىف ينلذ لقزويجيا حيف قصؿ  ل  سف الب وغج.
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 الخاتمة

رغػػـ مناىضػػ  الق مػػود ل قػػد زيجػػاس ال ػػرائس وىػػـ ب ػػد ىطلػػاؿ وا قبػػاره ىػػذه الزيجػػاس م ري ػػ  
لمجػػ  المسػػيح فقػػد غػػدس ظػػاىرة وقلشػػس وسػػط طوائػػؼ الييػػود فػػ  ال صػػر الوسػػيط وسػػج قيا   ادقيػػا 

 وثائؽ الجنيزا القاىري .

ادى  شػػر ووصػػ س ويػػد بػػدىس ىػػذه الظػػاىرة قنقشػػر بالقػػدريع أاصػػ  فػػ  القػػرف ال اشػػر والحػػ
ل ػذروة فػػ  القػػرنيف الثػػان   شػػر والثالػ   شػػر سػػوا   نػػد طوائػػؼ الييػود فػػ  الػػبالد اإلسػػالمي  ىو فػػ  

 ىوربا المسيحي .

ول شؾ ىف ظاىرة جال رائس األطلاؿج قسجؿ ظاىرة اجقما ي  س بي  بحق  قسقحؽ النظر 
أاه وقرجح المقول  ج ف والقمحيص. وى   ف دلس     شي  في  قدؿ      دـ اللقزاـ باليال

 (.יבמות ق مود اورش يم   שהמנהג מבטל את ההלכה ال رؼ يبطؿ الشرعج  

وقش ؿ ظاىرة جال رائس األطلاؿج  أالًل بواحدة مف مراحؿ  قماـ الزواج وى  المرح   الق  
س قشر يا الشرائع السماوي  وفييا يط ا الرجؿ يد ال روس وقسقوجا موافققيا. فإف وافقس ال رو 

الطل   فيؿ ُي قد بموافققيا وى  ب د صييرة  وم روؼ انو ل ي قد بشيادة الصيار ىصاًل ف  
ذا رفضس ف  لحظقيا الزواج فيؿ ي قبر زواجًا باطاًل. ولماذا ُقضطر  ل  القياـ بأطوة  المح م (خ وا 

 رض (  ندما ق بر وق   وقرفض الزواج. وىو ىمر يسقن لو الح ما   ما انو يמאוןجالرفضج  
 الحياة الجقما ي  ف  الطوائؼ الييودي  ف  ال صر الوسيط لأطر قلش  الزنا.

ويد ىدى شيوع ظاىرة جال رائس األطلاؿج  ل  نقائع س بي  ف  ال ديد مف المجالس ف  حياة 
 األسرة الييودي  ف  ال صر الوسيط:

قدأؿ الوالديف ف   ا قماد الزوج الصيير     الوالديف للقرة طوي   مما يقرقا     ذلؾ مف
حياة ال روسيف الأاص  وىيضا ف  شئونيما ال ام . فل  سداؿ وجو  ل  موس  بف ميموف ُقذ ر فقاة 
ف  سف القاس   مف  مرىا قزوجس وانقق س ل  يش مع ىسرة الزوج. وف  نطاؽ ىذه األسرة الق  بدس 

  طوف   انس مف قدأؿ حماقياخ  الوة     رضوأاىا لمشيئ  الوالديف. 
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ونظػػػرا ل ػػػدـ يػػػدرة جالصػػػييرةج   ػػػ  اأقيػػػار زوج المسػػػققبؿخ بػػػؿ ولػػػـ ي ػػػف ليػػػا دور ىصػػػاًل فػػػ  
اأقيارهخ ق وف أاض   لس طقو  ب د ىف  انس أاضػ   مػف ييػؿ لسػ ط  األا( وىػ  فػ   ػؿ األحػواؿ 
مضطرة ل أنوع والأضوع لزوجيا ط بًا لرضائو  أاص   ذا  اف باليًا(. وىناؾ وثائؽ قشػير  لػ  سػو  

  األزواج األ بػػر سػػنا لزوجػػاقيـ بق ػػذيبيف وضػػربيف  فضػػرا الزوجيػػ  لػػـ ي ػػف ظػػاىرة نػػادرة فػػ  م ام ػػ
 .Friedman, On Marital age, p)مجقمع الجنيزا ولـ ي ف ياصرًا   ػ  طبقػاس المجقمػع الػدنيا.

177.) 

قضر  م يػ  الوضػع بالوالػدة الصػييرة جسػمانيًا ونلسػيًا. وىػ  ل ونيػا ىصػال غيػر ناضػج  مػف 
حي  الجسماني  والنلسي  قنجا ىطلاًل غير سالميف صحيًاخ  ما يدثر  دـ نضع األـ وي ػ  أبراقيػا النا

قأثيرًا ضارًا     قنشئ  األطلاؿخ ف يؼ قر   وقرب  ىطلاًل وىػ  ب ػد طل ػ  ل ق ػاد ققػوى   ػ  ققػويـ 
 نلسيا.

 وتثير قضية العرائس األطفال فى ذهنى عدة تساؤالت منها:
واج يشػػػػقرط  يػػػػدًا بػػػػأف الطػػػػرفيف يقمق ػػػػاف بقػػػػدراس  ق يػػػػ  وجسػػػػمي  وانيمػػػػا  ف  ػػػػاف  قػػػػد الػػػػز 

يقصػػرفاف بمحػػض  رادقيمػػا ف يػػؼ يقػػدر ال ػػرائس األطلػػاؿ   ػػ  الق يػػد بػػذلؾ ولػػـ ي قمػػؿ ب ػػد يػػدراقيما 
ال ق يػػػ  ول ُي قػػػد بشػػػيادة األطلػػػاؿ  امػػػ  فػػػ  المحػػػا ـ و يػػػؼ ق ػػػوف  نػػػدىما  رادة ىصػػػاًل. ىػػػؿ يقػػػدر 

قرديػػد الصػػيي  القػػ  ايقرحيػػا الشػػرع  نػػد زواج البػػالييف ىو   ػػ  قػػالوة النػػذر  ال ػػرائس األطلػػاؿ   ػػ 
 والقسـ  ما ىو مشروط ف   قود الزواج.

حي  ىف األفض ي  ق وف لزواج البن  مػف ابػف  ميػا ىو أاليػا وحيػ  ىف وثػائؽ الجنيػزا قشػير 
ا فجػػأة ابػػف  ػػـ  لػػ  مشػػ الس ناقجػػ   ػػف ذلػػؾ أاصػػ   ذا و ػػدس اللقػػاة فػػ  صػػيرىا للقػػ  ثػػـ ظيػػر ليػػ

ي ػػػوف السػػػداؿ اآلف: ىػػػؿ يلػػػ  األا بو ػػػده ل ػػػزوج اليريػػػا ىـ يرضػػػخ ل  ػػػادة المألوفػػػ  ءنػػػذاؾ بأفضػػػ ي  
 جالزواج ال حم ج ىى جزواج األياراج.     

وىسػػئ   ىأػػرى قػػراود ذىنػػ :  ذا  ػػاف زواج الولػػد الصػػيير  ىيػػؿ مػػف ثػػال   شػػرة سػػن ( محرمػػًا 
 ف يقزوج ىرم   ىأيو وى  حقما وف  اليالا ق بره سنًا. ( حيف يضطر ىיבוםومحظورًا فماذا  ف  
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ىؿ يأش  األا     ابنقو مف اللقن  فيحبسيا ف  رجؿ حق  ق قمؿ ىنوثقياخ وبالقال  
 يقأ ص مف  ا  قحّمؿ المشا ؿ الق  قنجـ     أوضيا فقرة المراىق .

 ذا  اف قاجرًا  ىؿ يجسد زواج األطلاؿ نقيج  فقداف األا بأنو سي يش حق  يزّوج ىطلالو
 ي ثر مف ىسلاره.
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