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 الرحيم نالرمح هللا بسم
 :وبعد ،هواال نوم   وصحبه آله وعلى ،هللا رسول على والسالم والصالة ،هلل احلمد

 ،سلالن   بقاء :املثال سبيل على ومنها ،رهاص  ح   عن املقام يضيق ،ةدد ح ع  ت   م   كم  حلح  الزواج هللا شرع فقد
 .ذلك وغري ،السكن ولص  وح   ،األعراض ومحاية

 ةف  العح  تتحقق ال وقد ا،عاقر   املرأة تكون دفق ،املطلوب هذا صلي   ال قد ،واحدة ابمرأة   الزواج أن غري
 مبرض املرأة تصاب أو منها، رجاه الذي السكن يصل ال أو ،لغريها نفسه وتتوق احدة،و  ابمرأة   للزوج
 غري يف اإلقامة طويل ،األسفار كثري    الرجل   يكون أن أو ،ةالزوجي   احلقوق ألداء معه تصلح ال ،مزمن  
 ن  أ كما  ،احلرام يف وقع وإال أبخرى، جتزو  ال أو ،الصرب إال   حينئذ   له حل فال ،للفنت يعرضه مما ،بلده
 دمشاه   واقع وهذا ،العادية األحوال يف النساء عدد يزيد أو ،احلروب بسببح  يقل قد الرجال عدد

 ،أخرى انحية   راعى الشرع أن   كما  ،ذلك على شاهد   أكرب إال جمتمعنا يف احلاصلة لعنوسةا وما ،معلوم
 املرأة. من   أكثر الرجل عند اإلخصاب فرتة امتداد   وهي

 ،اإلسالم يف طعن نمح  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول ةمل   أعداء من مسعناه وما هذا، كل  وألجل
 أن   نزعم وال هبا، تتصل اليت الشرعية األحكام على الضوء نلقي   نأ أردان ،الشريعة هذه خالل من

 يكون نأ فأردان الكيل، أوفت اليت السابقة اجلهود مع رتضاف   جمرد هو وإمنا ،قبل   من ثح  ب  ي    مل األمر
 أعني به تقر ،اجديد   اشيئ   طياته يف يمل اأيض   حبثنا ولعل   جر،واأل الثواب من   نصيب معهم لنا
 له. والقارئني ،فيه ظرينالنا
 

 :الزوجات دتعد   مك  ح  
 من تبني والذي ،الزوجات دتعد   حكم ن  ع   اأيض   وتكلموا ،بداية   الزواج مك  حح  عن العلماء متكل   لقد

 التكليفية األحكام   تعرتيه قد لكنو  ؛األصل يف مباح أنه ،الزوجات دتعد   يف أو ،الزواج يف أقواهلم
 األشخاص الفتح ابخ   خيتلف وذلك ،واإلابحة ،والكراهة ،واالستحباب ،رمةواحل ،الوجوب :اخلمسة

 .ذكران كما  األصل ألهنا ؛اإلابحة غري اعام   احكم   فيه نصدر   أن ميكننا وال ،واألحوال



 إىل القوي ح  الشوق بني املزاج اعتدال :أي ؛االعتدال حال النكاح يسن" :(1)«احلكام درر» يف قال
 رعاية عدم :أي ؛اجلور خلوف كرهوي   ،القوي الشوق وهو ،التوقان يف وجيب ،عنه تورالف وبني ،اجلماع
 ."الزوجية حقوق

 ويكسر ،تركه استحب فقدها فإن أهبته، جيد إليه حملتاج بستح  م   هو" :(2)«املنهاج» يف النووي قال 
 ،يتعبد مل فإن :قلت .أفضل العبادة لكن ؛فال وإال ،األهبة فقد إن كره  يتج مل فإن ،ابلصوم شهوته

 وهللا .كره  ،تعنني أو ،دائم مرض أو ،كهرم  ؛علة وبه األهبة وجد فإن ،األصح يف أفضل فالنكاح
 ."أعلم
 :«امك  احل   حتفة» انظم قال

 اح  ب  م   و  ا وب  د  ن  م   و  ا ب  اجح و   *** اح  ك  الن ح  حح اكح الن   ارح ب  تح ع  ابح و  
 :(3)«واإلحكام اإلتقان» حهر  ش   يف ،البيت هذا اح  موض ح  ارةي  م   وقال
 مل الناظم أن   إال   ،اخلمسة الشريعة أحكام له فتعرض ،الناكح ابختالف خيتلف   النكاح مك  ح   أن   يعين
 على جيب وقد ،اجلملة حيث   من ،دبالن   كاحالن ح  كموح   :«التوضيح» يف قال ،واحلرام املكروه يذكر

 البن ؛«املقنع» ويف ،عبادته عن به وينقطع ،يشتهيه ال نم   ق ح ح يف ويكره ،به إال الزان عنح  ينفك ال نم  
 خياف ال من على ويرم :بشري ابن قال ،صناعة وال له حرفة وال الطول جيد ال ملن يكره :بطال
 ،يل ال موضع من يكتسب أو ،النفقة على أو ،الوطء على قدرته لعدم ؛ابملرأة يضر وكان ،العنت

 هذه يف للرجل مساوية املرأة أن إىل وأشار ،النساء يف له أرب وال ،له نسل ال ملن ويباح :اللخمي قال
  ."األقسام

                                                 

 .(1/323) «درر احلكام» (1)
 .(4/204)« املنهاج» (2)
 .(1/153)« اإلتقان واإلحكام» (3)



 ابإلمجاع: دالتعد   وبج  و   األصل ليس
 ذلك يف نعلم "ال :القرطيب قال ،العصور خمتلف يف اجملتهدين مجهور ذلك وعلى ،اإلابحة األصل لب

 ذلك على اإلمجاع العلماء نقل وقد ،مناهاد  ق   اليت لألسباب إال النكاح جيب وال ،انتهى .ا"خالف  
 .اصري  

 .(4)"ابإلمجاع العدد جيب ال" :«املطالب أسىن» يف األنصاري قال 
ث   م ث  ىن   الن حس اءح  محن   ل ك م   ط اب   م ا ف ان كحح وا} :تعاىل قوله يعين ع   و ث ال   .[3 :]النساء {و ر اب 

 

 :زوجته ورع  ش   على اظ  حفا دالتعد   ترك نم   ثابي   مفيد: تنبيه
 يف الزوج رغب فقد ،واحدة نمح  أبكثر الزواج إابحته فمع ،اآلخرين شعور مراعاة اإلسالم   يهملح  مل

 دخلهت   سرور هللا إىل األعمال وأحب» ،مسلم على السرور إدخال ابب نمح  ؛احلق هذا عن التنازل
 ،بعينه العدل هو وهذا - وسلم هعلي هللا صلى - النيب عن احلديث بذلك ح  ص   كما  ؛«مسلم على
 .البشر ينشدها اليت احلرية هي وهذه
 أال   وخاف ،أخرى عليها يتزوج أن وأراد امرأة له كانت  إذا :(5)(العاملاكريية) «اهلندية الفتاوى» ففي

 إدخال برتك رج  ؤ  وي    ،أوىل واالمتناع ،ذلك وسعه خياف ال كان  وإن ،ذلك يسعه ال ،بينهما يعدل
 ."«السراجية» يف كذا  يهاعل الغم

 :اإلسالم يف الزوجات دتعد   مشروعية
 :ومها ،النساء سورة من فقط آيتني يف وابلتحديد ،الكرمي القرآن يف الزوجات دتعد   تشريع ورد 
ث   م ث  ىن   الن حس اءح  محن   ل ك م   ط اب   م ا ف ان كحح وا} -1  ع   و ث ال  ت م   ف إحن   و ر اب  ف  ة   وات  ع دحل   أ ال   خح د   م ا أ و   ف  و احح

 .[3 :]النساء {ت  ع ول وا أ ال   أ د ن   ذ لحك   أ مي  ان ك م   م ل ك ت  
ت طحيع وا و ل ن  } -2  ت م   و ل و   الن حس اءح  ب  ني    ت  ع دحل وا أ ن   ت س  ا ال م ي لح  ك ل    َت حيل وا ف ال   ح ر ص  ال م ع ل ق ةح   ف  ت ذ ر وه   و إحن   ك 

يم ا غ ف ور ا ك ان    اّلل    ف إحن   ت  ق واو ت    ت ص لحح وا  .[121 :]النساء {ر حح
                                                 

 .(101/  3) «أسىن املطالب» (4)
 .(1/341) «الفتاوى اهلندية» (5)



 األحكام - املسلمني ومجهور والتابعون وصحابته  الرسول فهمهما كما  - اآليتان هااتن وتفيد 
 التالية:

 .لألمة سبةابلن ح  أعلى كحد  ،أربع حىت ،الزوجات دتعد   إابحة -1
 بني العدل حتقيق على قدرته من امتأكد   يكن مل نوم   ،وجاتالز  بني ابلعدل مشروط دالتعد   أن -2

 من واثق وهو ،واحدة من أبكثر الرجل تزوج ولو ،واحدة من أبكثر يتزوج أن له جيوز ال فإنه ،زوجاته
 آمث. وهو ،صحيح الزواج فإن ،بينهن العدل على قدرته عدم

 ،وامللبس ،واملشرب ،واملأكل ،سكنامل يف ؛املادي العدل هو األوىل اآلية يف املشروط العدل -3
 لة.واملعام   ،واملبيت

 ،امع   اوأوالدمه الزوجتني على اإلنفاق على القدرة وهو ،ااثلث   اشرط   كذلك  األوىل اآلية تضمنتح  -4
 ؛ذكران كما  ،دالتعد   له جيوز ال ،والفراش واملسكن النفقة يف زوجاته حق يويف ح  أن يستطيع ال فالذي

 - النيب مع اكن  " :قال هللا عبد عن ومنها ؛بذلك الزواج على اإلقبال بتقييد وصالنص وردت ولذا
 معشر اي» :- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول لنا فقال ،اشيئ   جند ال شبااب   - وسلم عليه هللا صلى

 ،لصوماب فعليه يستطع مل نوم   ،للفرج وأحصن ،للبصر أغض فإنه ،فليتزوج الباءة استطاع نم   ،الشباب
 .(3)«وجاء له فإنه

 أن :أصحهما ،واحد معىن إىل يرجعان ،قولني على هنا ابلباءة املراد يف العلماء واختلف" :النووي قال 
 مؤن وهي ،مؤنه على لقدرته اجلماع منكم استطاع نم   :فتقديره ،اجلماع :وهو ،اللغوي معناها املراد

 شر ويقطع ،شهوته ليدفع ؛ابلصوم فعليه ،مؤنه عن لعجزه ؛اجلماع يستطع مل نوم   ،فليتزوج ،النكاح
 ،النساء شهوة مظنه هم الذين ،الشبان مع اخلطاب وقع القول هذا وعلى ،الوجاء يقطعه كما  ،منيه
 .اغالب   عنها ينفكون وال

 منكم استطاع نم   :وتقديره ،يالزمها ما ابسم مسيت ،النكاح مؤن :ابلباءة هنا املراد أن   :الثاين والقول
 .(7)"شهوته ليدفع ؛مص  ي  فل   ،يستطعها مل نوم   ،فليتزوج ،النكاح مؤن

 أن اإث   ابملرء كفى» :يقول - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مسعت   ،عمرو بن هللا عبد عن ومنها
 .(1)«يعول من يضيع

                                                 

 (4771)برقم  «رواه البخاري» (3)
 .«شرح مسلم»انظر:  (7)



 ،راع كمكل» :يقول - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مسعت   :يقول ،عمر بن هللا عبد عن ومنها
 عن مسؤول وهو ،أهله يف راع   والرجل ،رعيته عن ومسؤول ،راع   اإلمام ؛رعيته عن مسؤول وكلكم
 عن ومسؤول ،سيده مال يف راع   واخلادم ،رعيتها عن ومسؤولة ،زوجها بيت يف راعية واملرأة ،رعيته
 ومسؤول راع كلكمو  ،رعيته عن ومسؤول ،أبيه مال يف راع   والرجل :قال قد أن وحسبت :قال ،رعيته
 .(1)«رعيته عن
 الزوج على جيب وأنه ،مستطاع غري النساء بني القليب وامليل احلب يف لالعد   أن   الثانية اآلية تفيد -5
 يعاملها أن عليه بل ؛مطلقة هي وال ،زوج ذات هي فال ،كاملعلقة  فيذرها ،زوجته عن كلية  ينصرف أال  

 كل  ومال ،اجلفاء يف أفرط إذا إال   ،امليل بعض على يؤاخذه ال هللا وأن ،مودهتا يكسب حىت ،ابحلسىن
 .(10)األوىل الزوجة عن امليل
 - ولكنه ؛زوجاته بني املادية األمور يف العدل كل  يعدل - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول وكان
 بقية من أكثر - عنها هللا رضي - عائشة السيدة زوجته إىل اعاطفي   مييل كان  - وسلم عليه هللا صلى

 ،أملك فيما قسمي هذا اللهم» :بقوله هذا القليب ميله يربر - وسلم عليه هللا صلى - وكان ،زوجاته
 .(11)«أملك وال َتلك فيما تؤاخذين فال

                                                                                                                                                 

 .(1173) «الكربى»النسائي يف  (1)
 .(153) «رواه البخاري» (1)
 .11 - 17ص «املرأة بني الفقه والقانون» (10)

 .333ص 1أيب داود ج ، وسنن 304ص 3ج  ،«سنن الرتمذي» (11)



 السابقة األمم عند التعدد
 :اليهود عند دالتعد   :ول  أ

 واجلمال ةعف  ال يعرف مل لكنه ا؛د  ج قدمي منظا هو بل ؛البشرية على اجديد   انظام   الزوجات دتعد   ليس
 فقد ،اطبيعي   اأمر   هلم وكان ،الزوجات تعدد عرفوا فاليهود   ؛مياإلسال التشريع هبا جاء اليت لضوابطاب إال

 دالتعد   مسائل حول )احملرف( كتاهبم  يف عبارات وردت   كما  ؛إسرائيل بين من األنبياء زوجات رك  ذح  كثر
 احملبوبة بنني له فولدات ،مكروهة واألخرى حمبوبة إحدامها ؛مرأاتنا لرجل كان  "إذا :مثل من

 .(12)خل"إ ...واملكروهة
 ؛األرض او ليملؤ  ؛التناسل من يكثروا أن هلم )املقدس( كتاهبم  دعوة ،اليهود عند دللتعد   الدواعي ومن

 األرض او واملؤ  وأكثروا أثروا :هلم وقال ،هللا وابركهم وخلقهم ،وأنثى اذكر   اإلنسان هللا "خلق
 كتاب  يف جاء كما  ؛للزواج الداعية القوانني يسنوا أن اليهود علماء ذاهل دعا وقد ،(13)واخضعوها"

 نوم   ،يهودي كل  على فرض اإلنساين النوع حفظ ودوام ،التناسل ةبني   "النكاح :«العربية األحكام»
 .(14)إسرائيل" بين على هللا بغض يف اسبب   كان  ،زواج بدون عزاب   وعاش الفرض هذا أداء عن أتخر

 :النصارى عند التعدد
 بتشريع أيتح  مل أنه اإلجنيل يف جاء ملا اوفق   ؛ألتباعه حر  ص   - السالم عليه - عيسى أن املعلوم من

  .(15)ألكمل" بل ألنقص جئت ما ،األنبياء أو الناموس ألنقص جئت أين تظنوا "ال :جديد
 سؤاله عند املسيح لسان على جاء ما ،الزوجات دتعد   َتنع هناأ النصارى زعم اليت النصوص أبرز ومن
 ويلتصق وأمه أابه الرجل يرتك هذا أجل من ؛هللا خلقهما وأنثى اذكر   اخلليقة بدأ "من :قوله الطالق عن

 هللا مجعه فالذي ،واحد جسد بل ،اثنني بعد ليسا إذ ا؛واحد   اجسد   االثنان ويكون ،ابمرأته )ويلزم(
 .(13)إلنسان"ا اليفرقه

                                                 

 (، وما بعدها.15: 21) «سفر التثنية»( 12)
 (، وما بعده.27: 1) «التكوينسفر »( 13)
 (.113)ص  «تعد د نساء األنبياء، ومكانة املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم»( 14)
 وما بعدها. (،17: 5) «مىت»( 15)
 .«مرقس إجنيل»( 13)



 نأ ذلك ؛التعدد ملنع وليس ،ابات   امنع   الطالق ملنع أنه أبرزها ،العبارة هلذه عديدة تفسريات وردت   وقد
 ذلك ويف ،اانقض   وليس مكمال   إال   - السالم عليه - املسيح أيتح  ومل ،اليهود عند اشائع   كان  دالتعد  
 نظام عن احديث   اإذ   ليس ،واحد كجسد  رأةوامل الرجل عن احلديث إن" :الوهاب عبد أمحد يقول

 ،ابلطالق يتعلق حديث فهو ،مث    نومح  ،بينهما العالقة استمرارية عن حديث لكنه ؛الوحدة الزوجة
 .(17)"الزوجات بتعدد وليس
 واثلثة اثنية مرة الزواج يبيحون دين رجال منهم ظهر فقد ،النصارى مجيع اهن  ب   ت   ي    مل املوقف هذا لكن

 - وهؤالء ،واملورمون ،انبتست اآلن فرقة هؤالء ومن ،جةزو  من أكثر بني اجلمع ويبيحون بل ؛ورابعة
 نمح  دعوات ظهرت   بل ؛(11)عشر التاسع القرن أوائل حىت التعدد ميارسون ظلوا - املورمونأي 

 يف شديد نقص من أورواب عانت أن بعد وخاصة ،الزوجات دتعد   إابحة إىل تدعو ؛وعلمائهم هممفكري
 وكذلك ،(11)رجل مليون وأربعني ثانية من أكثر فيهما قتل اليت العامليتني للحربني نتيجة ؛الرجال عدد

  دريفوس ند وفردينا ،بريو بول هؤالء ومن ،اللقطاء عدد وزايدة ،والزان الفواحش النتشار
 بتعدد تعرتف عشر السابع القرن حىت ظلت   الكنيسة إن" :اهلامشي فؤاد حممد الدكتور يقولو 

 .(20)"الزوجات

 كالنص ح   ؛الزوجات يف دالتعد   يبيح ما ئالقار  منها يستشف ،اجلديد العهد يف واردة انصوص   جند وإننا
 زوج ،اللوم عن منزها يكون أن األسقف فعلى" :(2 :3) تيمواثوس ىلإ األوىل بولس رسالة يف الوارد
 الرعية كل  يشمل فال ،ابألسقف خاص   ةواحد من أكثر على اللوم أن   يعين وهذا "،واحدة امرأة

 .فتأمل ،والناس
 أوالدهم مدبرين واحدة امرأة بعل كل  الشمامسة ليكن" :(12 :3) الرسالة نفس يف جاء ما وكذلك
ب حر   ك ل    ي ك ون   أ ن   جي حب   ك م ا" :احلياة كتاب  ترمجة ويف "،احسن   وبيوهتم ة ، الم ر أ ة   از و ج   م د  د  ن   و احح  ي  سح
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 .107 - 101ص، (1133) «النظم القانونية اإلفريقية وتطورها» (11)
املوسوعة »، كما أشار إىل ذلك نور الدين حاطوم يف يني شخصمال 1 - 5 من ( قتل يف احلرب العاملية األوىل11)

 40تل أكثر من ق   ، ويف احلرب العاملية الثانية122( ص 1135 - 1315اتريخ القرن العشرين )لبنان،  ،«التارخيية احلديثة
 Encyclopaedia International (U.S.A: 1981) voi. 19 P 493 مليون عن:
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بحري    يشمل فال ،الكنيسة يف املدبر أو ،للشماس مباح غري دالتعد   ن  أ نستشف وهبذا "،و ب  ي تحهح  أ و ال دحهح  ت د 
 .فتأمل ،والرعية الناس بقية

 :وسلم عليه هللا صلى - األمني النيب بعثة قبل األنبياء حياة يف دالتعد  
 نبينا علىو  عليه هللا صلى - إبراهيم الرمحن خليل األنبياء أيب دعه   يف امعروف   الزوجات دتعد   كان
 من هللا ه  ق  ز  ر   بينما - السالم عليه - العرب جد إمساعيل الذبيح هاجر السيدة له وأجنبت   - وسلم
 .السالم عليه - إسحاق بسيدان سارة
 له فكانت ،اهلم وجاريتني "،راحيل"و "ليا" مها - ابنأل خاله ابنيت - أختني بني يعقوب هللا نيب ومجع
 واحد. وقت يف حالئل أربع

 عليه - يوسف سيدان إىل ابإلضافة ،اولد   عشر أحد - األسباط منهما - السالم عليه - وأجنب
" بنيامني" له وأجنبت ،قلبه إىل يعقوب النيب حليالت أحب كانت  اليت"، راحيل" هي وأمه - السالم

 من والعديد، زوجات عدة - السالم يهعل - داود لسيدان وكانت - مالسال عليه - يوسف بعد
 ة.عديد وجوار   زوجات سليمان البنه كانت  وكذلك، اجلواري
 :هاأهل   نم   شهود وشهد

 يرفع ،حسن نظام الزوجات دتعد   نظام إن   :لوبون غوستاف "قال :السباعي مصطفى األستاذ قال 
 يف جتدمها ال وسعادة ااحرتام   املرأة ومينح ،اارتباط   األسر ويزيد ،َتارسه اليت األمم يف األخالقي املستوى

   .ه .ا أوراب"
 شاءت   العشرين القرن هناية قبل ،اإلسالم إىل الرجوع إىل ستضطر أوراب إن" :الكاتب شو برانرد ويقول

 .(21)"أبت   أم
 إىل د ع ت   فريقياإ جنوب يف "الهوت" أستاذة أن ،(13011) العدد يف احلياة صحيفة نشرت  و 

 يف التاملعد   أعلى نمح  وهو ،البالد يف الطالق لمعد   ارتفاع ملواجهة ،الزوجات دبتعد   لبيضل السماح
 .العامل  

 ق تحل فقد ،العامل   يف الرجال من   للغاية حمدود عدد   سوى هناك ليس" :"الندمان" األستاذة وتقول
 ضتتفاو   وأن ،املتزوجني لالرجا بني من ازوج   املرأة ختتار كي  الوقت حان واآلن ،احلروب يف بعضهم

                                                 

 للسباعي. ؛«املرأة بني الفقه والقانون» :انظر 21



 معدل الرتفاع ح ال   التعدد يعتربون راهمن حنن ها ،22أسرته أفراد من افرد   ت صبح أن على زوجته مع
 .جالالر ح  وقل ة ،الطالق

 بعض بقلم ؛«ثروت لندن» جريدة عن نقال   منه - هللا رمحه - عبده حملمد ؛«املنارجملة » يف وجاء
 أسباب عن الباحثون ودل   ،البالء   وعم   ،بناتنا من الشاردات كثرتح   لقد" :املخص   ترمجته ما ،الكتاب

 عسى وماذا ،اوحب   عليهن شفقة يتقطع وقليب ،البنات هاتيك إىل أنظر تراين امرأة كنت  وإذ ،ذلك
 مينع مبا العمل يف إال فائدة ال إذ ؛امجيع   الناس فيه شاركين وإن ،وتفجعي ووجعي حزين بشيء يفيدهن  

 ؟الرجسة احلالة هذه
 للرجل اإلابحة وهو ،للشفاء الكافل الدواء له ووصف الداء رأى فإنه ،(توس) العامل وما أنفس كالم

 كل  فالبالء ،بيوت رابت بناتنا وتصبح ،حمالة ال البالء يزول الوساطة وهبذه ،واحدة من أبكثر لتزوجاب
 بناتنا جعل الذي هو التحديد فهذا ،واحدة ابمرأة االكتفاء على األوروىب الرجل إجبار يف البالء
 أبكثر التزوج للرجل يبح مل إذا الشر متفاق   نمح  بد وال ،الرجال أعمال التماس إىل هبن   وقذف ،شوارد

  .واحدة من
 يف اوعار   عالة أصبحوا شرعيني غري أوالد هلم الذين املتزوجني الرجال بعدد ييط وخرص ظن أي

 من فيه هم ما وأبمهاهتم األوالد أبولئك حاق ملا امباح   الزوجات دتعد   انك  فلو ،اإلنساين اجملتمع
 تروا أمل ،الدمار بنا ستحل للرجل املرأة مزامحة فإن ،أوالدهن وعرض عرضهن ولسلم ،واهلوان العذاب

 الزوجات تعدد وإبابحة ؟عليها ليس ما وعليه ،الرجل على ليس ما عليها أبن تنادي خلقتها حال أن
  .شرعيني أوالد وأم بيت ربة امرأة كل  تصبح
 ،كاخلوادم  أو خوادم البيوت يف بناتنا تشتغل ألن :قالت   أهنا أخرى كاتبة  عن (332 )ص يف ونقل
 إىل حياهتا برونق تذهب أبدران ملوثة البنت تصبح حيث ؛املعامل يف اشتغاهلن من بالء وأخف خري
 تنعمان والرقيق اخلادمة حيث ؛والطهارة والعفاف احلشمة فيها ؛املسلمني كبالد  بالدان ليت أال ،األبد
  .بسوء األعراض َتس وال ،البيت أوالد يعامل كما  ويعامالن ،عيش أبرغد

 نسعى ال ابلنا فما الرجال خمالطة بكثرة للرذائل مثال   بناهتا جتعل أن اإلجنليز بالد على لعار إنه نعم
 للرجال الرجال أعمال وترك البيت يف القيام من الطبيعية فطرهتا يوافق مبا تعمل البنت جبعل وراءها
  .«املنار» كالم  انتهى "لشرفها سالمة
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 :إنساين ول أخالقي ل دتعد  
 للدين فوخمالح  ،للمرأة مبتذل مهني دتعد   لكنه ؛دالتعد   إىل أذانهبم من تبعهم نوم   الغرب اضطر لقد

 زعيمة (بيزانت أين) قولت ،واخلائنات العشيقات تعدد ،واألخدان اخلدينات دتعد   ،واألخالق
 على الغربيون جيرؤ أن جيوز "كيف«: اهلند يف املنتشرة األداين» :كتاهبا  يف وذلك ،العاملية التيوصوفية

 ي قال أن ي صح   فال !بالدهم؟ يف اشائع   البغاء دام ما ،الشرقيني عند احملدود الزوجات تعدد ضد الثورة
دون) أهلها نإ :بيئة عن  وراء من خدينات الشرعية الزوجة جانب إىل فيها دام ما ،(للزوجة موح ح

 .ستار
  الذي اإلسالمي الزوجات دتعد   أن لنا ر  ه  ظ   ،مستقيم بقسطاس األمور و ز ان   ومىت
فظ مي ،ي  ذ أبن يسمح الذي ،الغريب البغاء من   و ز ان   أرجح ،النساء وي كسو ،وي غذي ،وي   الرجل ي  ت خح

 .أوطاره" منها قضى مىت ،الشارع إىل هبا يقذف مث ،شهواته إشباع حملض مرأةا
 .األبصار أويل اي فاعتربوا

يزه الزوجات دتعد   إن (:كادي  كولونيل  اليوتنان) قال  وابلفعل ،حمدودة بشروط اإلسالمية الشريعة جت 
كنه الذي الثري الفرنسوي أن الواضح من   :اأيض   وقال ،يستعمله كله  العامل   نرى  ابثنتني يتزو ج أن مي 

 اثنتني مع يعيش أن أراد إذا ،االختفاء إىل يتاج ال الذي املسلم من   حاال   أقل هو ،امتخفي   فأكثر
 ،هبم وم ع ت  ر ف متساوون زوجاته دت  تعد   الذي املسلم أوالد أن :الفرق هذا ذلك عن وينتج ،فأكثر

 عنح  خارجون فهم خم  ت ف   فراش   يف ي ولدون الذين ،سويالفرن أوالد خبالف جهرة آابئهم مع ويعيشون
  .القانون

 ظاهريت: من للحد ح  حماولة يف ،احلالية الزواج قوانني على تعديالت إدخال تعتزم   أن الص حني دعا ما وهذا
 جكان  )هو الصيين الربملاين املسؤول يقول ولذا ؛(املتزو جني بني والعنف ،الشرعية غري العالقات تنامي)

 عالقة إجياد لتسهيل تغيريات إجراء إىل حاجة هناك نإو  ،حتديث إىل حباجة احلايل التشريع إن (:شينج
 .!ا(حتض ر   أكثر أسري نظام :قوله أتمل) ؛األمة يف ار  حتض   أكثر أسري    ونظام ،زواج
 جيد فال ،الراقي اإلسالم تشريع أمام ،قوهتا وتضمحل ،قوانينها تتهاوى احلضارات هي فها ؛وبعد
 كره  ولو ،نوره متم وهللا ،اإلذعان سوى منهم احلكم يف العادلون جيد وال ،التسليم من امناص   العدو

 .الكافرون



 :واحدة امرأة من أبكثر الزواج إىل داعيةال األسباب
 املثال، سبيل على منها ابعض   نذكر وسوف كثرية،  فهي زوجة من أبكثر للزواج الداعية األسباب أما
 .خاصة وأسباب ،عامة أسباب إىل األسباب هذه وسنقسم القليلة، األوراق تلك حتده ال صرهاح فإن

 العامة: األسباب
 - شك بال -  هللا ورسول ،زوجات تسع عصمته ويف تويف الذي ، هللا برسول االقتداء :أول  
 يفح  ل ك م   ك ان    د  ل ق  } :- تعاىل - قال ،أمور من به صتخا ما إال ،شيء كل  يف للمسلم وقدوة أسوة

و ة   اّلل ح  ر س ولح  ر   و ال ي  و م   اّلل    ي  ر ج و ك ان    م ن  لح  ح س ن ة   أ س   جيب املنطلق هذا ومن ،[21 ]األحزاب: {اآلخح
 اإلابحة هذه إنكار ألن ؛ولرسوله هلل وطاعة امسع   التعدد إبابحة االعتقاد ومسلمة مسلم كل  على

 .ابهلل والعياذ ،الكفر إىل يؤدي
 :(23)واملطلقات العوانس عدد زايدة :ااثني  

 توفر منها يكون قد ،عديدة ألسباب الزواج عن فيه الشباب يعزف جمتمع أي ح  يف العوانس عدد يزداد
 مما وتكاليفه الزواج مسؤوليات تكون قد أو ،ومسؤولياته الزواج إطار خارج ابلنساء لاللتقاء الفرص

 ذلك غري إىل ،امهر   هيدفع ما جيد ال وجده وإن ،املناسب املسكن دجي ال عندما الشباب ظهور به تنوء
 األب يقبل ال كأن  ،اجتماعية ألسباب العوانس عدد يزداد وقد ؛الزواج عن يعزف جتعله تكاليف من
 .معني قبلي انتماء أو ،اجتماعية طبقة من إال البنته ازوج  
 هلا تعد مل األسرة أو الزواج مؤسسة أن :منها ألسباب حتدث أن فيمكن ،واملطلقات األرامل زايدة أما

 ،وغريها حروب من واحلوادث األحداث نتيجة فهو الرتمل أما ،الطالق فيكثر ؛ومكانتها احرتامها
 طلقها إن وأ ،بسرعة آخر فتزوجها زوجها مات امرأة أن اإلسالمي اترخينا يف يقرأ حني املرء ويتعجب
 أكثر الزمن ذلك يف شخصيتها كانت  املرأة أن أو ،قلة النساء كانت  هل ،اآلخر تزوجها أحدهم
 أسباب ومن ،الصحة بعض األمر هذا يف أن شك ال ؟الزمن هذا يف إليه وصلنا مما وأوقى جاذبية
 .حياته يف خماطر من الرجل له يتعرض ملا الرجل من أكثر املتوسط يف يعشن النساء أن اأيض   الرتمل
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 :احلروب نتيجة ابي  ك  انقص   الرجال عدد نقص :الث  اث
 من   املاليني على قضت   ،عامليتني حربنيح  نمح  أورواب يف وقع ما ،األمر هذا على احلديثة األمثلة من  

 مسعها أصمت أورواب ولكن ،الزوجات دتعد   إبقرار ينصحوا أن الغربيني املفكرين بعض دعا مما ،الرجال
 عقب أورواب يف أجريت اليت اإلحصائيات أظهرت وقد ،واألخالق مي  ابلقح  مضحية ،النصيحة نع

  نإ أي ؛الرجال نسبة من (1) إىل (7) آنذاك َتثل كانت  هناك النساء نسبة أن الثانية العاملية احلرب
 .نسوة سبع يقابله رجل كل

 أن  ه 1314 - م1134 سنة الصادر السكان عدادت   عن املتحدة لألمم السنوي الكتاب يف وجاء
 مليون عشرين بنحو الرجال عدد على يزيد السوفييت االحتاد يف النساء عدد أن   أثبتت   اإلحصاءات

 .(24)الغربية أملانيا يف ماليني ثالثة وحنو ،األمريكية املتحدة الوالايت يف نسمة مليوين وحنو ،نسمة
 ثةثال احلالة هذه يف أمامنا وجند ،خمتلفة بنسب وقوعه لتكرر ؛معاجلته جيب اختالل احلال بطبيعة وهذا

 :هي حلول
 زواج. دون النساء من عدد يبقي مث ،للزواج صاحلة امرأة للزواج صاحل رجل كل  يتزوج أن -1
 واحدة الظالم يف احرام   يعاشر مث ،اشرعي   ازواج   فقط واحدة امرأة للزواج صاحل رجل كل  يتزوج أن -2
 اجملتمع. يف الرجال من   مقابل هلن   ليس اللوايت النساء من أكثر أو
 وضح يف اشرعي   ازواج   واحدة امرأة من أكثر - بعضهم أو كلهم  - للزواج الصاحلون يتزوج أن -3

 .الناس أعني عن ابعيد   احرام   يعاشرها اليت البغي   أو العشيقة من بدال   ،النهار
 زوج بال املرأة تبقى أن وهو :األول احلل أن نرى ،منها األفضل احلل واختيار احللول هذه وملناقشة

 والعمل ،الرجل عن تستغين أن ميكن ال فاملرأة ،عليها الناس هللا فطر اليت الفطرة وضد ،طبيعي غري أمر
 اجلسد مطالب ذلك يف سواء ؛الطبيعية احلياة إىل الفطرية حاجتها عن املرأة يعوضا لن والكسب

 ابلعشري. واألنس السكن من والعقل الروح مطالب مأ ،والغريزة
 كما  ،العفيف اإلسالمي اجملتمع أخالق مع يتناسب وال ،اإلسالمية الشريعة ضد فهو :الثاين احلل أما
 اجملتمع. يف الفاحشة شيوع إىل ابلتايل ويؤدي ،وإنسانيتها املرأة كرامة  ضد أنه

 الذي الواقع ملواجهة اإلسالم خيتاره الذي املالئم األمثل احلل هو - شك بال - الثالث احلل ويكون
 .25الناس يعيشه
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 النسبة إن : ه 1410 عام يف الصادرة )املسلمون( صحيفة أعداد أحد يف الغزايل حممد الشيخ ويقول
 كانت  فإذا ،الطرفني ألحد راجحة تكون أن وإما ،متساوية تكون أن إما النساء وعدد الرجال بني

 كل  ويكتفي ،اتلقائي   خيتفي أن بد   ال الزوجات تعدد نظام فإن ،أقل النساء عدد كان  أو متساوية
 واحدة بني فنكون ،الرجال عدد من أكثر النساء عدد كان  إذا أما ،عنده مبا اكره    أو اطوع   شخص

 اختاذ نبيح أن وإما ،الزواج من املوت حىت ابحلرمان النساء بعض على نقضي أنه فإما ؛حلول ثالثة من
 املرأة فإن وابلتأكيد ،لزوجاتا بتعدد نسمح أن وإما ،الزان جرمية بذلك فنقر ،واخلليالت العشيقات

 تشارك أن إال أمامها يبقى فال وابلتايل ،والعصيان اجلرمية فراش وأتىب ،الزواج من احلرمان حياة ترفض
 الزوجات تعدد مببدأ االعرتاف من ذلك بعد مناص وال ،أوالدها إليه وينسب ،يرعاها رجل يف غريها
 اإلسالم. أابحه الذي

 أنه - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن حديث يف وجاء ،الرجال من أكثر ام  دائ النساء فإن وعموم ا
 :آخر حديث يف وجاء ،23الواحد(( القيم امرأة خلمسني يكون حىت النساء ويكثر الرجال ))يقل :قال

 يدالن واحلديثان ،27النساء(( وكثرة الرجال قلة من به يلذن ،امرأة أربعون يتبعه الواحد الرجل ))وترى
 يتأكد أن منا للواحد وميكن ،الرجال عدد من أكثر ادائم   يكون النساء عدد أن على واضحة ةدالل
 األسرة يف وإاناث   ار  و ذك األطفال عدد يف أو ،خاصة والشاابت الشباب عدد يف ابلنظر األمر هذا من
 اجلانبني. عدد بني الواضح الفارق - رأيت كما  - وسريى ،هبا صلة له اليت

                                                                                                                                                 

 .510-571ص 1ج  «يف ظالل القرآن» (25)

 .2005ص 5، ج «صحيح البخاري» (23)

 .2005ص 5املصدر نفسه ج  (27)



 :(21)دللتعد   اصةاخل األسباب
 :العقم -1
 العشرة أينكر ا،أعوام   معها الرجل وعاش ،جتنب ال املرأة أن ثبت فلو ،الذرية الزواج أهداف أبرز من

 املرأة تنجبهم قد الذين األطفال إن مكرمة؟ معززة يبقيها أم أخرى ويتزوج فيطلقها ،بينهما واملودة
 بيت سيكون كذلك  ،اكثري    ذلك يصدق والواقع ،مبوالده لصلتها أطفاهلا كأهنم  سيصبحون األخرى

 حق فمن ا،عقيم   الرجل كان  إذا أما ،مرتني فتكسبه وهدوئه لراحته مكاان   أطفال عندها ليس اليت املرأة
 .الطالق تطلب أن املرأة
 فإين ،الولود الودود ))تزوجوا :قوله يف  الرسول إليها دعا اليت النبيلة الرغبة هذه حتقيق أجل من

 بكم أابهي فإين ،تكاثروا ))تناكحوا :آخر حديث يف قوله ويف ،21القيامة(( يوم األنبياء بكم مكاثر
 .30األمم((

 
 :سواه أو ملرض الزوجية ابلواجبات القيام عن العجز -2

 ذمة على إبقاؤها هلا الوفاء فمن ،الزوجية واجباهتا أداء عن املرض هبا قعد فإن ،للمرأة آخر إكرام وهذا
 .أخرى ابمرأة والزواج الزوج

 
 :أحبها ابمرأة القرتان يف الرجل رغبة -3
 مسع أو االختالط من قدر فيها اليت اجملتمعات وخباصة ،ما امرأة إىل يتعرف الرجل جتعل مناسبات ثة

 والتزامه عفافه على افحرص   ،منها الزواج يف فريغب ،املزااي هذه مثل لزوجته تكون ال وقد ،مبزاايها
 إىل الوصول ياول أن أو يطلقها أن لألوىل اإلنصاف من يكون فهل ،لألخرى يتقدم السليم الطريق

 .الزواج نطاق خارج األخرى املرأة

                                                 

قه والقانون"، وكتاب عبدالناصر عطار "تعدد فهذه األسباب من كتاب مصطفى السباعي، "املرأة بني الأكثر ( أخذان 21)
 الزوجات" وغريمها.

 .232-231ص 3ج  «نيل األوطار»، 421ص 11ج  «صولجامع األ» ،33-35ص 3ج  «سنن النسائي» (21)
 .111ص 1ج  «فتح الباري» (30)



: ق ال  ر س ول  اّلل ح ص ل ى هللا  ع ل ي هح و س ل م : و  ، ق ال  ث ل   -ي  ر   -مل   ن  ر  »ع نح اب نح ع ب اس  ح مح اب  ني  لحل م ت ح 
 (.31)«الن حك احح 

 :لزوجته الرجل كره  -4
 كيف  قلبهاي   ؛محنالر   أصابع نمح  أصبعني بني القلوب  )) يقول: - وسلم عليه هللا صلى - النيب إن  

 فبدال   ،وماتص  اخل   روتكث   الكراهية تشتد وقد ،اغد   حنوه تغريي قد اليوم حبيب كان  نفم   ،(32)(يشاء(
 قد الذي األمر ،أبخرى يتزوج   أن أبس فال أطفال ندمهاع كان  إذا ةوخباص   ،الزوجني بني التفريق من  
 وتزوج زوجته كره  رجل نمح  وكم ،جديد نمح  احلب عودة ورمبا بل ؛الزوجي العش هدوء إىل ييؤد ح 

 وازدايد ،بينهما الكراهية انتهاء ،مرتني كسبت  قد فتكون ا،وتقدير   احب   أشد األوىل إىل فعاد ،أبخرى
 .أخرى جهة من هلا حبه

 
 :الزوج أسفار كثرة  -5

 يف ليقع الرجل يرتك أو ،روعةمش بطريقة معها يعيش زوجة يتخذ فهل ،تطول قد آخر بلد   يف وإقامته
 يريد ال وهو ،معه االنتقال زوجته فتأىب   ،آخر إىل بلد من عمله ينتقل الرجال بعض إن ؟فاحشةال

 ؟حنوها واجبه ويؤدي ورهايز  ذمته على تبقى أو ابلطالق وأطفاهلا يرتكها فهل ،مفارقتها
 

 :اجلنسي الدافع -6
 أن تستطيع العادية األحوال يف حىت الرجل طاقة إن بل ؛املعدل تفوق طاقة أصحاب الرجال بعض
 ما قليال   اجد   املنفتحة الشرقية( )أو الغربية اجملتمعات أن ذلك على والدليل ،زوجة من أكثر حبق تويف
 على ادائم   ليست واملرأة الرجل بني العالقة أن نضيف   أن وميكن ،الوحيدة بزوجته يكتفي رجال   جتد

 وتسد عنده الذي الفراغ له َتأل امرأة حلياته ضيف  ي   نأالرجل  فيحتاج واأللفة، احلب من واحد منوذج
 .حاجته

                                                 
(، وغيرهم، والحديث صححه 11411( والطبراني في "الكبير" )11311( وعبد الرزاق في "المصنف" )1481رواه ابن ماجة ) 31

 األلباني.

 (. 33/2140، كتاب القدر )«الرتمذي»( 32)



 :الرجل إىل املرأة نظرة -7
 ،مرموقة جتماعيةا مكانة وذا ،جذابة شخصية صاحب أو والورع الصالح أهل من الرجل يكون قد

 صلى - هللا رسول هو للمسلمني املثلى قدوةوال ه،مبثل االرتباط يشرفهن مما أنه النساء من كثري  فرتى
 رضي - علي بن احلسن عن امعروف   كان  وقد ،له أنفسهن   النساء بعض   وهبت الذي - وسلم عليه هللا
 .قل  ط   نم   وخري ،تزوج نم   خري أنه - عنهما هللا
 الرجل: عند اإلجناب فرتة دامتدا -8
 يف وهو ،الطبيعي العمر هناية إىل البلوغ من   لس  الن   لوظيفة امستعد   يكون   الرجل أن   املعروف من  

 ،اليأس سن عند تقف املرأة عند اإلخصاب فرتة وأن ،تنقص أو قليال   تزيد قد ،سنة ثانون املتوسط
 يف والغالبية واألربعني، اخلامسة يف اآلخر البعض وعند ،األربعني يف بعضهن عند السن هذه وتكون

 ومن ،واملرأة الرجل عند اإلخصاب فرتيت بني سنة ثالثني قرابة هنا الفارق ويكون ،العمر من اخلمسني
 النسل وكثرة ،والتناسل ابلتكاثر األرض لعمران اإلخصاب يف الفرق هذا من يستفاد أن الطبيعي
 احلديث يف جاء كما  ؛أبمته - وسلم عليه هللا صلى - الرسول ملباهاة حتقيق وفيها ،شرعي مطلب
 بكم مكاثر فإين وتزوجوا ،مين ح  فليس بسنيت يعمل مل نفم   ،نيتس   من كاحالن ح )) :التايل الشريف النبوي
 .(33)((األمم
 ،احلمل مدة هناية حىت األخرى ةاحلياتي   األمور عنح  هلا شاغال   محلها يكون محلت   إذا املرأة أن   كما
 ،اجد   اضعيف   يكون الرضاعة فرتة يف لم  للح   املرأة استعداد أن   إىل ابإلضافة هذا ،شهور تسعة وهي
ث ون  } :- تعاىل - قال كما  ؛العام ونصف عامان الغالب يف والرضاعة احلمل ومدة و مح  ل ه  و فحص ال ه  ث ال 
ر ا  للقيام االستعداد أهبة على اشهر   ثنيالثال هذه خالل يف الرجل ويكون ،[15: ]األحقاف {ش ه 

 البنية وسالمة املزاج حسب وذلك ،األسبوع يف أربع أو فثالث ايومي   يكن مل إن ،الطبيعية بوظيفته
 له اعائق   يكون بقصرية ليست اليت الفرتة هذه يف واحدة زوجة على الرجل واقتصار ،(34)الغذاء وحسن

 .ااثني   األهم وهو ولإلجناب ،أوال   نفسه إلعفاف الطبيعية وظيفته أداء عن
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 :ومنها ؛اغالب   البشر هلا يتعرض اليت إلنسانيةا املشكالت بعض يعاجل الزوجات دتعد   نظام - 9
 اإلسالم يث احلالة هذه ففي ويعفها، يعوهلا نم   إىل وحتتاج ،أطفال وعندها زوجها تويف امرأة -أ

 وأشار ،هكذا(( اجلنة يف اليتيم وكافل ))أان :ذلك يف  هللا رسول قال منها، الزواج على لالرج
 .35بينهما وفرق والوسطى ابلسبابة

 دخل هلا ليس احلال بطبيعة وهي ،هبا جللتزو   يروج ما اجلمال من لديها وليس تولد قد رأةملا إن -ب
 الأنه  :ابواجلو  !األطفال؟ وإجناب الزوجية احلياة متعة من حنرمها أن لنا جيوز فهل ،هاتخلق طبيعة يف

 الفرحة وإدخال ،املرأة هذه أبمثال الزواج على ويشجعهم املؤمنني مهم يشحذ واإلسالم ،ذلك لنا جيوز
 قلبها. إىل والسرور

 راغبة وهي ،اليأس سن الناس: يسميه سن إىل وصلت حىت ،زوج بدون نةمعي   لظروف بقيت   امرأة -ج
 ويؤنس حياهتا، عليها فيمأل ،أبخرى امتزوج   كان  ولو جال  ر  ج  و  ز  ت   ت    أن اطبع   هلا فاألفضل الزواج، يف

 .يؤنسها هلا زوج بدون حياهتا بقية تظل أن من بدال   ؛وحدهتا
 من الرجل عليهم فيخشى ،وأوالده زوجته ويرتك ،أقاربه أحد أو ،الرجل خوانإ أحد ّف  و  ت   ي    قد -د

 ،أوالدها ويرعى لريعاها ؛قريبه أو أخيه لةأبرم حمض إنساين بدافع ذلك عند فيتزوج د،والتشر   الضياع
 .(33)والضياع العوز من ويميهم

 الزوج هلم يؤمن أن ميكن ال أوالد لديها ويكون ،غريه أحد أيويها ال ،قريبة املتزوج للرجل يكون قد - ه
 لكبذ هلا كفل  فقد ،عصمته يف وأصبحت ،أصال   املتزوج قريبها تزوجها فإذا ،الكافية الرعاية الغريب

 .(37)احلياة شرور من واحلماية والرعاية واحلنان العطف األيتام وألوالدها

                                                 

 .321ص 2ج  «سنن الرتمذي»، 431ص 1ج  «صحيح البخاري» 35

 .133ص «املرأة املسلمة» 33

 .101ص «املرأة يف القرآن» 37



 اإلسالم: يف الزوجات دتعد   شروط
 ال اشروط   له اإلسالمية الشريعة وحددتح  ،لعباده ه  ح  اب  أ  و   ،الزوجات تعدد - وتعاىل سبحانه - هللا شرع
 :وهي ،دوهنا به األخذ جيوز
 العدد. )أ(

 النفقة. )ب(
 الزوجات. بني لد  الع   )ج(
 :العدد )أ(

 والدايانت اليهودية الداينة وكانت ،اإلسالم ظهور قبل اومباح   امعروف   الزوجات دتعد   نظام كان
 املسيحية الداينة يف يرد ومل ،للعدد حتديد بغري دالتعد   بيحت   ،والبوذية ،واجملوسية ،الوثنية :مثل ؛ةالوضعي  

 .(31)أكثر أو ابمرأتني جالتزو   من الداينة هذه اعب  ت   أ مينع صريح نص
 وال معينة ضوابط آنذاك له تكن   ومل ،اجلاهلية يف العربية القبائل لدى امعروف   الزوجات دتعد   نظام وكان

 وجود على شواهد ةعد   -ا سابق   ذكران كما  - الشريف النبوي احلديث تضمن وقد ،معروفة حدود
 :ومنها ،احملدد غري النحو هذا على اإلسالم قبل العرب لدى دالتعد  

 هللا صلى - للنيب ذلك فذكرت ،نسوة ثان وعندي أسلمت :قال أنه ،اثبت بن قيس عن روي -1
 .(31)((اأربع   منهن اخرت)) :فقال - وسلم عليه

 وسلم عليه هللا صلى - النيب له فقال ،نسوة عشر وحتته ،أسلم الثقفي سلمة بن غيالن أن وروي -2
 .(40)((سائرهن وفارق ،اأربع   منهن اخرت)) :-
 عليه هللا صلى - النيب فسألت ،نسوة مخس وحتيت أسلمت   :قال أنه ،معاوية بن نوفل عن وروي -3

 له ووضع ،دالتعد   هذب اإلسالم ظهر وملا ،(41)((اأربع   وأمسك ،واحدة فارق)) :فقال - وسلم
 العدل على فيه دوشد   ،فقط زوجات أربع على اقاصر   وجعله ،ابلعدد وقيده املناسبة والشروط األسس
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 اإلنفاق على الرجل قدرة فيه طر  ت   واش   ،هبا القيام اإلنسان يستطيع اليت املادية األمور يف الزوجات بني
 م ث  ىن   الن حس اء ن  مح  ل ك م   ط اب   م ا ف انكحح وا} :الكرمية اآلية يف بوضوح هذا وظهر ،وأوالده زوجاته على

ع  و   و ث ال ث   ت م   ف إحن   ر اب  ف  ة   ت  ع دحل وا أ ال   خح د   .[3 :]النساء {ت  ع ول وا أ ال   أ د ن   ذ لحك   أ مي  ان ك م   م ل ك ت   م ا أ و   ف  و احح
 ال أو مريضة األوىل الزوجة بكون - يقال كما  - امشروط   ليس اإلسالم يف دالتعد   أن   ويالحظ
 نفسه يف يرى دام ما ،اأربع   أو ثالاث   أو نيتاثن يتزوج   أن لموللمس ،األصل من مباح هو وإمنا تنجب،
 .42بينهن والعدل زوجاته على اإلنفاق على القدرة

 الصديق بكر أيب على حفصة ابنته يعرض - عنه هللا رضي - املؤمنني أمري اخلطاب بن عمر هو وها
، بن عمر وعرض ،ماتعقي وال مريضات يكن   ومل ،زوجة من أكثر الصديق لدى أن يعرف وهو 

 زوج وهو - عنه هللا رضي - عفان بن عثمان على كذلك  حفصة ابنته - عنه هللا رضي - اخلطاب
 وال ،غضاضة ذلك يف - عنه هللا رضي - جيد   ومل - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول بنات إلحدى

 ابنته. على اضرر  
 وهو ،املسلمون عليه أمجع ما ختالف ،تالزوجا دلتعد   األقصى احلد حول نظر وجهات ثالث وهناك

 وهي: ،أربع من أبكثر الزواج جيوز ال أنه
ع   و ث ال ث   م ث  ىن   الن حس اء ن  مح  ل ك م   ط اب   م ا ف انكحح وا} :الكرمية اآلية أن فريق زعم أوال :  إابحة تفيد ،{و ر اب 

 اآلية يف الواردة ،ورابع ،ثوثال ،مثىن :الكلمات أبن زعمهم على مستدلني ؛زوجات تسع إىل اجلمع
 ،للجمع الكلمات هذه بني املوجودة الواو وأن ،مفردة أعداد عن هبا معدول مفردة ألفاظ الكرمية
 (.1 = 4+ 3 + 2) تسع وجمموعها ةوأربع ةوثالث اثنني :ورابع( ،وثالث ،)مثىن معىن فيكون

ع   و ث ال ث   م ث  ىن   الن حس اءح  ن  مح  ل ك م   اب  ط   م ا ف انكحح وا} :الكرمية اآلية أن آخر فريق ويقول :ااثني    {و ر اب 
 مفردة ألفاظ ورابع( ،وثالث ،)مثىن :الكلمات أن ويرون ،زوجة عشرة ثاين إىل اجلمع إابحة تفيد

 الكرمية اآلية وتفسري ،للجمع الكلمات هذه بني املوجودة الواو وأن ،مكررة ألفاظ عن هبا معدول
 اجملموع فيكون ،ةأربع ةوأربع ،ثالثة ةوثالث ،اثنني اثنني النساء من لكم ابط ما فانكحوا :هو عندهم
 (.11=4+4+3+3+2+2) ،عشرة ثاين فهمهم حسب

ع   و ث ال ث   م ث  ىن   الن حس اءح  ن  مح  ل ك م   ط اب   م ا ف انكحح وا} :الكرمية اآلية أن   اثلث فريق وادعى :ااثلث    ،{و ر اب 
 :التالية لألسباب رحص بدون الزوجات تعدد تبيح

                                                 

 .117ص «اإلسالم عقيدة وشريعة » (42)



 عن هبا معدول كلمات  ورابع( ،وثالث ،مثىن) وأن ،العموم فيدت   {م  ك  ل   اب  ط   ام  } :صيغة أن -1
 احلصر ال املثال سبيل على كرالذ ح  السابقة العموم صيغة بعد ت  ر  كح ذ   ،هناية غري إىل مكررة أعداد

 حد. غري إىل الزوجات من   شاء من جتزو   يف املسلم عن احلرج رفع تفيد الوضع هبذا وأهنا ،والتحديد
 دد.ع  بح  دي  ق  م   غري كالمها  ؛اليمني لككمح   الزواج أن   -2
 اآلحاد وخرب ،آحاد أخبار هي إمنا ،أبربع الزوجات دتعد   تقييد يف  النيب عنح  الواردة األخبار أن   -3
 حد. بدون الزوجات دتعد   بيحي   أنه منه فهموا الذي القرآن به ينسخ ال
 

 وكلمة ،ثالثة هبا يراد ثالث وكلمة ،نيتاثن هبا يراد فمثىن ،األعداد هذه أحد هو املراد إن :هلؤالء ونقول
 أمجعت فقد ،للجمع وليست ،للتخيري هي الكلمات هذه بني املوجودة الواو وأن ،أربعة هبا رادي   رابع
  الرسول حياة يف أحد عن ينقل   ومل ،نسوة أربع من أبكثر الزواج جيوز ال أنه على اإلسالمية األمة

 ف انكحح وا} :الكرمية لآلية هؤالء م  ه  ف    نإو  ،زوجات أربع من أكثر بني مجع أنه ،هذا يومنا إىل بعده وال
ع   و ث ال ث   م ث  ىن   الن حس اءح  ن  مح  ل ك م   ط اب   م ا  دتعد   كان  ولو ،خاطئ أساس على بين ،ئخاطح  م  ه  ف    {و ر اب 

 يدع ومل ،هبذا القرآن لصرح ،هناية ال ما إىل أو ،عشرة ثاين إىل أو تسع إىل اإلسالم يف حيبا  الزوجات
 من يعترب زوجات أربع من أبكثر  الرسول جتزو   أن كما  ،واحلرية للشك جماال   للمسلمني

 .(43)فيها به االقتداء جيوز ال اليت ،خصوصياته
 أقل ال فقط أبربع الزوجات لعدد األقصى للحد اإلسالم حتديد حكمة عن الناس من   بعض يسأل وقد
 فبالنسبة ،وحده  هللا يعلمه شيء األمور من   لكثري العددي التحديد إن نقول: وهنا ،أكثر وال

 مل وملاذا فقط؟ صلوات مخس والليلة اليوم يف املفروضة الصلوات عدد كان  ملاذا نعلم ال ،الشرعية لألمور
 بثالث املغرب وصالة ،أبربع الظهر صالة ركعات عدد حتديد عن اشيئ   منعل وال ؟است   أو اأربع   تكن

 ركعتان. الفجر صالة بينما ،فقط ركعات
 فما ،ورجالن ويدان عينان له فاإلنسان اإلنسان؛ جسم يف األعضاء لعدد ابلنسبة األمر وهكذا
 على الواحدة والرجل ةالواحد اليد تشتمل وملاذا فقط؟ يدين أو ،فقط عينني على االقتصار يف احلكمة

  ختل   ومل - تعاىل - هللا عند األمور هذه مل  عح  أقل؟ أو أكثر أو است   أو اأربع   وليست فقط؟ أصابع مخس
 ،فقط زوجات أربع الزوجات دلتعد   األقصى احلد لع  ج   لتربير حماوالت نمح  املفكرين   بعض كتاابت

                                                 

 .54-22لعبد التواب هيكل ص ؛«تعدد الزوجات» :انظر هذه القضية يف كتاب (43)



 مع امنسجم   التحديد يكون وقد ،السنة صولف عدد مع امتفق   التحديد كان  رمبا أنه بعضهم فذكر
 دالتعد   اقتصر لو حبيث ؛(4 :1) الغالب يف النسبة وهذه ،النساء عدد نسبة إىل الرجال عدد نسبة
 ألدى ،زوجات أربع على العدد زاد ولو ،أزواج بدون النساء من عدد هناك لظل ،فقط زوجتني على
 االعتبار هذا على بناء   - املعقول األقصى احلد كان  مث    ومن ،زواج بدون الرجال بعض بقاء إىل ذلك

 فقط. زوجات أربع هو -
 أن من الرجل نك  م  ت  ي    وابلتايل ،الغالب يف النساء أنواع كل  يستهدف قد التحديد هذا أن آخرون ويرى
 أما ،للقوام ةابلنسب هذا ،البدينة والزوجة ،النحيفة والزوجة ،القصرية والزوجة ،الطويلة الزوجة لديه تكون

 احلسب وذات ،املال وذات ،اجلمال وذات ،الدين ذات الزوجة أراد إذا له فيكون ،للون ابلنسبة
 املرأة يفضل فالبعض ،ابملرأة جابلتزو   الرجل منها الواحدة تغري اليت األربع اخلصال وهي ،والنسب
 ب.س  احل   تذا أو ،املال ذات أو ،اجلميلة املرأة يفضل اآلخر والبعض ،املتدينة

 وبطبيعة ،شهر كل  اأسبوع   املرأة حيض يستمر وعادة ،للمرأة الشهرية الدورة مع التحديد هذا فقيت   وقد
 زوجات أربع امتزوج   كان  إذا - أسابيع أربعة مضت إذا حىت ،احليض فرتة يف زوجته الرجل يرتك احلال

 .(44)طاهرة فيجدها ،األوىل الزوجة إىل عاد -
 أعلم  وهللا ،والرد ذواألخ   ،والصواب للخطأ قابلة ةاجتهادي   تفسريات كلها  هذه إن  ف ومم  الع   وعلى
 مبراده.
 قة:ف  الن    )ب(

 الرجل لدى تكون أن وجيب ،له الالزم واألاثث ،واملسكن ،والكسوة ،والشراب ،الطعام النفقة وتشمل
 مل وإذا ،هبا سيتزوج اليت ،املرأة على اإلنفاق على املالية درةالق   بدء ذي ابدئ الزواج على يقدم الذي
 ويظهر ،الزواج على اإلقدام   اشرع   له جيوز فال ،عليها اإلنفاق من ميكنه ما الرزق أسباب من لديه يكن  
 منكم استطاع منح  ،الشباب معشر اي)) : قال :التايل الشريف النبوي احلديث يف اجلي   اواضح   هذا

                                                 

املرأة »، وكذلك كتاب 204ص 2ج  ، «إعالم املوقعني»على هامش  «كتاب حادي األرواح»ملعلومات أكثر انظر:  (44)
 .111-117ص «تعدد الزوجات»، وكتاب 15للعقاد ص ؛«يف القرآن



 له فإنه ،ابلصوم فعليه يستطع   مل نوم   ،جر  للف   وأحصن ،لبصرل أغض   فإنه ،فليتزوج (45)الباءة
 .(43)((جاءوح 

 له يل ال فإنه ،واحدة زوجة من أكثر على ينفق   أن يستطيع ال الذي للرجل ابلنسبة األمر   وهكذا
 .(47)ابإلمجاع واجبة الزوجات أو الزوجة على ة  ق  ف  فالن    ،أبخرى جيتزو   أن شرعا  

 يف هللا واق  وات   )) :املسلمني اخماطب    قال حيث ؛(41)الوداع حجة خطبة ثنااي من وبج  الو   هذا ويظهر
 فرشكم يوطئن أال عليهن ولكم ،هللا بكلمة فروجهن واستحللتم ،هللا أبمانة أخذَتوهن   فإنكم ،النساء
 سوهتنوك قهنز  رح  عليكن وهلن   ،(41)مربح غري اب  ر  ض   فاضربوهن   ذلك نفعل   فإن ،تكرهونه أحدا  

 وحقهن أال)) :الشريف النبوي احلديث يف الزوجة على النفقة وجوب يتبني كما  ؛(50)((ابملعروف
 الزوجة حق ح  عن لئح س    الرسول أن   آخر حديث يف وجاء ،(51)((ابملعروف وكسوهتن رزقهن عليكم

 ،الوجه ربتض وال ،اكتسيت إذا وتكسوها ،طعمت إذا وتطعمها)) :السائل اخماطب   فقال ،زوجها على
 .(52)((البيت يف إال هتجر وال ،تقبح وال
 طعام من ؛زوجاته أو زوجته يلزم ما بكل القيام الرجل على جيب أنه يف الفقهاء بني خالف وال

 احتياجات. من ذلك يتبع وما ،مناسب ومسكن ،ولبس ،مناسب
 الزوجات: بني لالعد   -3

ع   و ث ال ث   م ث  ىن   الن حس اء ن  م ح  ل ك م ط اب   م ا ف انكحح وا  } :- تعاىل - قال ت م   ف إحن   و ر اب  ف  ة   ت  ع دحل وا   أ ال   خح د   ف  و احح
 [ 3 :النساء ] {. أ مي  ان ك م   م ل ك ت   م ا أ و  

 وهو ،حتقيقه على ويقدر اإلنسان يستطيعه الذي العدل هو ،الكرمية اآلية هذه يف ابلعدل واملراد
 واحدة بكل يليق مبا لةواملعام   ،واملبيت ،واملسكن ،وامللبس ،واملشرب ،املأكل يف ،الزوجات بني التسوية

                                                 

 الباءة: القدرة على تكاليف الزواج. (45)

 .112ص 1ج  «فتح الباري»، 172ص 1ج  «صحيح مسلم» (43)

 .534ص 7ج  «املغين» (47)

 .273ص 4ج  ،البن هشام ؛«سرية النيب » (41)

 غري شديد مؤمل. ي ضراب  غري مربح أ ضراب   (41)

 .273ص 4ج  «سرية النيب » (50)

 .307ص 3ج  «املقنع» (51)

 .334ص 1ج  «سنن أيب داود» (52)



 فالزوج ،القليب وامليل احملبة مثل عليها يقدر وال ،اإلنسان يستطيعها ال اليت األمور يف العدل اأم   ،منهن
 - انواإلنس ،اإلنسان إرادة عن خارج وهو ،االختيار حتت يندرج ال األمر هذا ألن ؛به امطالب   ليس
ل حف  اّلل   ن  ف س ا إحال  } :- تعاىل – قوله يف يظهر كما  ،(53)عليه يقدر مبا إال يكلف ال - شك بال ال  ي ك 

ع ه ا  :- وتعاىل سبحانه - هللا عنه قال الذي هو القليب وامليل واحملبة والعدل ،[213: ]البقرة {و س 
ت طحيع وا أ ن  ت  ع دحل وا ب  ني   الن حس  } ت م  و ل ن  ت س   .[121: ]النساء {اءح و ل و  ح ر ص 

 فشريعة ،صحيح غري وهذا ،دالتعد   حترمي على دليال   الكرمية اآلية هذه نمح  يتخذ   أن الناس بعض وياول
 يف العدل هو األوىل اآلية يف املطلوب فالعدل   ،أخرى آية يف مهوحتر ح  ،آية يف األمر تبيح أن ميكن ال هللا

 دون بشيء الزوجات إحدى تتميز ال حبيث ؛الظاهرة األوضاع وسائر ،واملعاشرة ،والنفقة ،لةاملعام  
 ،واملشاعر والعاطفة احملبة يف العدل أما ،املبيت أو ،الطعام أو ،املسكن أو ،امللبس يف سواء ؛األخرايت

  وهو
 
 وإمنا ،اهباألصح ملك ا ليست فالقلوب ،اإلنسان ميلكه ال شيء   فهذا ،الثانية اآلية يف إليه ارش  امل

 الناس أكثر وهو  هللا رسول وكان ،(54)يشاء كيف  هاب  ل  ق  ي    ،الرمحن أصابع من أصبعني بني هي
 كان  ،زوجاته بني العدل حتقيق على احرص   الناس وأشد ،القلبية وأحاسيسه ومبشاعره بدينه معرفة
 بني عدل أن بعد وذلك ،(55)((أملك وال َتلك فيما تلمين فال ،أملك فيما قسمي هذا اللهم)) :يقول

 هللا رضي - عائشة املؤمنني أم إىل أكثر مييل كان   قلبه فإن ،العاطفة عدا ما ،شيء كل  يف زوجاته
 زوجاته من أكثر هبا وتعلقه ،خللقها أو ،جلماهلا ؛زوجاته إلحدى الزوج حب ح  حالة ويف - عنها

 ،قلبه هبا تعلق اليت إىل امليل يف يشتط أو ،اهنائي   مييل أن نمح  ه  ر  ذ  وح   هناه قد  هللا فإن ،األخرايت
 لعدم متزوجات هن فال ،معلقات األخرايت الزوجات أو ،األخرى الزوجة كر  ت    إىل ييؤد ح  الذي األمر

 بعالقة مرتبطات ألهنن وذلك ؛الزواج فيستطعن مطلقات هن وال ،كزوجات  حقوقهن على حصوهلن
ت طحيع وا أ ن  ت  ع دحل وا ب  ني   الن حس اءح } :تعاىل قوله يف امليل يف االشتطاط عنح  النهي هذا ويظهر ،ةزوجي   و ل ن  ت س 

ال م ع ل ق ةح و إحن  ت ص لحح وا و ت  ت  ق وا ف إحن  اّلل    ي لح ف  ت ذ ر وه ا ك  ت م  ف ال  َت حيل وا ك ل  ال م  يم ا  و ل و  ح ر ص   {ك ان  غ ف ور ا ر حح

                                                 

 .40ص «الزواج والطالق» ،512ص 1ج  «يف ظالل القرآن» (53)

 .512ص 1ج  «يف ظالل القرآن» (54)

 .313ص 1، ج «فتح الباري»، 304ص 3، ج «سنن الرتمذي»، 333ص 1، ج  «سنن أيب داود» (55)



 احلب يف العدل هو ،اآلية هذه يف إليه املشار العدل إن : عباس بن عبدهللا وقال ،[121: ]النساء
 .(53)واجلماع

 ،املادية األشياء يف زوجاته بني العدل على قدرته بعدم يقني على وهو ،دالتعد   على املسلم أقدم وإذا
 من انوك ، هللا عند آمث فهو ،واملبيت ،واملسكن ،وامللبس ،واملشرب ،لواملأك ،املعاملة وهي

 واحدة. من أبكثر يتزوج   أال عليه الواجب
 الذي الزوج عقاب  ووضح ،جاتو  الز   بني العدل وعض  و  م   على دد  وش   ، هللا رسول أكد وقد

 يوم جاء ،بينهما يعدل فلم ،امرأاتن الرجل عند كان  إذا)) :فقال ؛زوجاته حقوق من حق يف يقصر
 .(57)((ساقط وشقه القيامة

 وهناك ،احلاكم إىل الشكوى يف اشرع   احلق هلا فإن ،زوجاته من زوجة حق يف الزوج تقصري ثبت وإذا
ف إحم س اك  } :تعاىل قال كما  ؛إبحسان تسريها أو ابملعروف زوجته إمساك الزوج من   احلاكم يطلب

س ان   رحيح  إبححح   [.221 :البقرة ]{ مبح ع ر وف  أ و  ت س 
ك وه ن  } :اثنية آية ويف ر ار ا لحت  ع ت د وا و م ن  ي  ف ع ل  ذ لحك  ف أ م سح ك وه ن  ضح مبح ع ر وف  أ و  س ر حح وه ن  مبح ع ر وف  و ال  َت  سح

 .[231: ]البقرة {ف  ق د  ظ ل م  ن  ف س ه  
  إذا بيتها يف معها فيها يبيت ؛أكثر أو ليلة زوجاته من زوجة لكل الزوج   خيصص   أن فهو (51)املبيت   أما

 واحلائض واملريضة الصحيحة ذلك يف ويتساوى ،هبا اخلاصة احلجرة يف أو ،مستقل بيت هلا كان
 دون بزوجته يستمتع الرجل ألن ؛للزوجة يصل الذي األنس هو املبيت من القصد ألن ؛والنفساء
 .(51)ذلك إىل وما ،والتقبيل واملالمسة ابلنظر ،ابآلخر منهما كل  فيستمتع ،الوطء حدوث

 نأ وله ،اجلماع يف الزوجات بني يساوي وأ عليه جيب وال ،ليلتها يف زوجته امعجي أن الزوج يلزم وال
 .(30)ذلك يف بينهن يسوي أن له يستحب ولكن ،اآلخر البعض دون بعضهن جيامع

                                                 

 .313ص 1ج  «فتح الباري» (53)

أن نصفه  :أي ؛. وتعين عبارة ))وشقه ساقط((333ص 1ج  «داود سنن أيب»، و304ص 2ج  «سنن الرتمذي» (57)
 مائل.

ألن هذا األمر خارج عن إرادة  ؛يالحظ أن املبيت لدى الزوجة ال يعين ابلضرورة حصول اجلماع فيه بني الزوجني (51)
 من شروط العدل بني الزوجات. اوعليه فإن اجلماع ليس شرط   ،د إىل القلباإلنسان، وعائ

 .43ص 10، ج «صحيح مسلم» (51)

 .47-43املصدر نفسه ص (30)



 ،ليلتني ليلتني القسم جيعل أن وجيوز ،(31)يومها مع واحدة ليلة زوجة لكل يكون أن املبيت يف والسنة
 .(32)زوجاته ابرض إال   ليال   ثالث على ايدةالز ح  جيوز وال ،ثالاث   ثالاث   أو

 ترافقه أن يريد نم   اختيار يف احلق له فإن ،زوجاته إحدى رافقةم   إىل معه يتاج اسفر   الزوج سافر وإذا
 أن للزوج بد   ال ذلك فعند ،معه تسافر فيمن وتنازعن ،ذلك األخرايت زوجاته رفضت وإذا ،منهن
 معه. خرجت   القرعة عليها وقعت نوم   ،االقرتاع إىل يلجأ
 رضي - عائشة أم حيث يف جاء كما  ؛ابلقرعة زوجاته من السفر يف رفيقته خيتار  هللا رسول وكان

 هبا خرج سهمها خرج وأيتهن ،نسائه بني أقرع اسفر   أراد إذا كان   النيب أن :وهو - عنها هللا
 .(33)"معه
 سبعة معها أقام ابكر   كانت  وإن ،أايم ثالثة معها أقام اثيب   كانت  فإن ،أخرى ابمرأة   الزوج   جتزو   وإذا
 .(34)عندهن املدة هذه مثل بقضاء املطالبة األخرايت للزوجات يق وال ،أايم

 هنا العدل بل ؛الزوجات أو الزوجتني بني التسوية مطلق يعين ال الزوجات بني العدل إن   :نقول اوأخري  
 والشراب الطعام يف مبثلها الالئقة الكفاية درجة إىل عال  فح  إليه حاجة يف هي ما زوجة كل  إعطاء هو

 واإليواء ونفقتها كسوهتا  منهن واحدة لكل وّف   "فإذا :حجر ابن يقول ،واملسكن وامللبس واملسكن
 .(35)بتحفة" تربع أو قلب ميل من ذلك على زاد ما يضره مل ،إليها
 - ااجتهاد   هنا وأرى ،الزوجات تعدد إلابحة اإلسالمية يعةالشر  هاوضعت   اليت الثالثة الشروط هي هذه
 والسنة الكتاب يف ورد فقد ،احملارم بني اجلمع حترمي الشروط هذه إىل أضيف   أن - ذلك يل جاز إذا

 :ذلك يف  هللا وقال ،األختني بني هتح م  ص  عح  يف املسلم الرجل جيمع أن اقطعي   احترمي   حترم نصوص
ات ك م  و ب  ن ات ك م  و أ خ و ات ك م  و ع م ات ك م  ح ر حم ت  ع ل ي  }  تعديد يف اآلية وتستمر ،[23: ]النساء {ك م  أ م ه 
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 فطلق رجعت إذا)) :فقال ،اجلاهلية يف تزوجتهما أختان وعندي  هللا رسول على قدمت  
 .(33)إحدامها((

 ،املسلمة األسرة أفراد بني والرمحة ةاملود   صالت على احلفاظ أجل نمح  هو األختني بني اجلمع وحترمي
 لوالده زوجها يعطي أن وتكره هلا، زوجها خري يكون أن على ابستمرار تعمل زوجة كل  أن   واملعروف

 نمح  أكثر لديه ن  م  لح  ابلنسبة ر  األم   وهكذا ،ماله من اشيئ   أخواته أو ،إخوانه من لواحد أو ،لوالدته أو
 أن الرجل على هللا مر  ح   لاالحتما وهلذا يعطيها، ما مثل لضرهتا يعطي أن تكره الزوجة فإن ،زوجة
 فيكون زوجها، خري من أختها مانر  حح  إىل منهما الواحدة   تسعى ال حىت ؛أختني بني هتح م  ص  عح  يف جيمع
 العالقات هذه بينهما تفرت األقل على أو ،بينهما ابةر  والق   واملودة الرمحة صالت قطع يف اسبب   ذلك

  سواء ؛ابإلمجاع حرام األختني بني عم  اجل   أن   (37)حجر ابن ويذكر ،الزوج حول والنزاع الغرية بسبب
 والرضاع. بس  الن   ذلك يف ويستوي ،أم من أو ،أب من أو ،شقيقتني كانتا
ح ت   خ  األ   بني عم  اجل   كان  وإذا  ألن   وذلك ،احرام   أوىل ابب من يكون وابنتها األم بني اجلمع فإن   ،احرام   ني 

 القرابة أواصر عقط   إىل ييؤد ح  واحد لرجل كزوجتني  بينهما واجلمع   ،األصل واجبة وابنتها األم بني قرابةال
 .(31)بينهما العداوة إيقاع يف ويتسبب ،ةواملود  

 وبنت اخلالة وبني أخيها، وبنت العمة وبني ،وخالتها املرأة وبني وعمتها، املرأة بني اجلمع يرم كذلك
 :منها ؛ هللا رسول عن ت  ي  وح ر   أبحاديث التحرمي هذا ثبت وقد أخيها،

 .(31)خالتها(( أو عمتها على املرأة تنكح أن ىه  ن     النيب أن)) : جابر قال -1
 ،أخيها ابنة على العمة أو ،عمتها على املرأة تنكح أن هنى  هللا رسول ))أن : هريرة أيب عن -2
 .(70)أخيها(( بنت على اخلالة أو ،خالتها على املرأة أو

 أو أختني اخلالتان أو العمتان كانتح   سواء ؛اخلالتني أو العمتني بني عم  اجل   حترمي واايتالر  بعض يف وجاء
 .(71)أختني غري
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 ييؤد ح  قد ملا ؛حمرمة رحم بينهما امرأتني بني عصمته يف جيمع   أن الرجل على يرم فإنه ومم  الع   وعلى
 األرحام. صلة وقطع ،بينهما العداوة إيقاع من اجلمع هذا

 وسلم: عليه هللا صلى - النيب أزواج دتعد   ةه  ب   ش  
 - النيب أزواج دتعد   موضوع يتناولوا أن دون ،فيه الزوجات دتعد   ملوضع اإلسالم خصوم ضر  ع  ت   ي    قلما

 ال رةبصو  ألتباعهم وإظهاره ،اإلسالم لنيب وغمز ،انتقاد مادة منه ليتخذوا - وسلم عليه هللا صلى
 .ومقامها النبوة فر  ش   تناسب

 إجياز: يف منها أذكر ؛وجيهة بردود هؤالء على وردوا املوضوع، هذا املسلمني علماء نمح  كثري    ش  انق   وقد
 ،الدعوة مبصلحة يتعلق مما ذلك وغري ،والتعليمية واإلنسانية التشريعية األغراض ذلك وراء نمح  كان  أنه

 القبائل، وبعض اإلسالم بني الرابطة قتوثي - موالسال الصالة عليه - بعضها يف ىتوخ   الرسالة، وتبليغ
 من قلوهبم يف ما فيصهر صاهرهمي   وأن ،الشرك زعماء قلوب إىل يصل   أن ذلك طريق عن واستطاع

 من كان  اليت ،املصطلق بين سيد احلارث بنت جبويرية تزوج عندما حدث كما  اإلسالم، على دحق  
 سفيان أيب بنت رملة حبيبة أم نمح  - وسلم عليه هللا صلى - وكزواجه قبيلتها، مجيع إسالم آاثره

 احلبشة، يف ماتوا الذين الشهداء أرامل تكرمي اآلخر بعضها يف وتوخى ،أخطب بن حيي بنت وصفية
 وأعبائها احلياة أثقال حتمل على يقدرون ال أرامل وتركوا ،هللا سبيل يف الدعوة أجل من استشهدوا أو

 زمعة. بنت وسودة خزمية، بنت زينبو  املخزومية، سلمة أم هند :مثل ؛اجلمة
 هلدم ،جحش بنت زينب من - وسلم عليه هللا صلى - كزواجه  ؛اتشريعي   ازواج   اآلخر بعضها يف وكان
 ذلك عوق   كان  ولذلك ؛ىن  ب   املت    ةابن امرأة يتزوج   أن الرجل على مر ح ي    كان  والذي العرب، عند التبين ح  نظام

 أفواه ويفتح األلسنة، عليه يطيل سوف ألنه - وسلم عليه هللا صلى - النيب نفس على اشديد   الزواج
 - والسالم الصالة عليه - النيب نفس يف جتول كانت    اليت األمور هذه وملثل ،والقال ابلقيل املنافقني

ا د  ز ي   ق ض ى ف  ل م ا خت  ش اه   أ ن   أ ح ق   و اّلل    الن اس   }و خت  ش ى :يعاتبه الكرمي القرآن نزل ن  ه  ا و ط را   مح ن اك ه   ز و ج 
 من التزويج أن بيان بزوجناكها طاباخلح  ويف ،(72)أ د عحي ائحهحم { أ ز و اجح  يفح  ح ر ج   ال م ؤ محنحني   ع ل ى ي ك ون   لحك ي ال
 ،وعمر بكر أيب اجلليلني صاحبيه وبني بينه طالرتاب   أواصر توثيق ومنها فيه، دخل أي   للنيب وليس هللا،
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 يف العميق وإخالصهما الصادق، هادمهاجلح  - والسالم الصالة عليه - به املصاهرة بشرف تكرميهماو 
 وحفصة ،بكر أيب بنت بعائشة - وسلم عليه هللا صلى - الرسول زواج يف ر  ظاهح  وذلك الدعوة، سبيل
  عنهم. هللا رضي - عمر بنت
 ابلنساء اخلاصة الشرعية أحكامها يبلغ نم   إىل حباجة كانت    الدعوة أن وهو ،يزاد أن يصح آخر وأمر
 مع امرأتني شهادة تقبل مثال   واألقضية الديون يف العادية الشهادة موضوع يف اكن    وإذا كثرية،  وهي
 أكثرها، وما خاصة ابلنساء تتعلق اليت املتنوعة األخرى ابألحكام ابلنا فما رجالن، يوجد مل إذا ،رجل

 يقتصر ال نهإ إذ ؛ذلك من بكثري   أكرب فاألمر   وحدها، ءالعب   هبذا امالقي تستطيع ال واحدة زوجة إن
 وآداب ة،الزوجي   أبحكام يتعلق ما كل  وإمنا ،البعض يتصور قد كما  فقط، واحليض الطهارة أمور على

 - وسلم عليه هللا صلى - كان  اليت األمور تلك ةخاص   ا،وأخالق   ومعاملة عبادة املرأة وشئون البيت،
 والطهارة اجلنابة أحكام من فيها يسألنه أن نمح  أنفسهن   يستحني أو النساء، هبا يصارح   أن يستحي
 - النيب سألتح  األنصار من   امرأة أن - عنها هللا رضي - عائشة عن روي ما ذلك أمثلة من ،وغريها
 سكةمم فرصة خذي)) قال: مت تغتسل، كيف  فأمرها احمليض، من غسلها عن - وسلم عليه هللا صلى

 وكأهنا - عائشة قالت ،هبا" تطهري !هللا "سبحان قال: هبا؟" أتطهر "كيف :قالت   ((،هبا فتطهري
 كما  بثوب استرت أو استحيا - وسلم عليه هللا صلى - إنه مث ،(73)الدم" أثر هبا "تتبعي :- ذلك ختفي

 كان  الذي املكان يف سكابمل املطيبة القطنة بوضع هلا حيصر ح  أبن احلياء منعه أي ؛الرتمذي رواية يف
 املؤمنني أمهات كانت  هكذا املراد، وأفهمتها عائشة السيدة افأخذهت   للطهارة، اإَتام   ،الدم منه خيرج
 ويف فيها كن  كما  - وسلم عليه هللا صلى - الرسول حياة يف النسائية األمور هذه لث  مح لح  مبلغ خري

 السيد يقول - والسالم الصالة عليه - وفاته بعد مرجع خري واالستفتاء ،احلديث رواية من غريها
 نمح  كثري  يف املؤمنني أمهات إىل - والسالم الصالة عليه - بعده يرجعون الرجال "كان رضا: رشيد

 الرواة أكثر فكان غريها، دون يسأهلا كان  منهن، قرابة له كان  نفم   الزوجية، سيما وال الدين، أحكام
 ابنا هللا وعبد القاسم أخيها وابن احلارث، بن عوف الرضاعة من وأخوها كلثوم،  أم أختها عائشة عن

 من الزبري بن هللا عبد ابنا وعروة هللا وعبد الرمحن، عبد أخيها بنتا وأمساء وحفصة بكر، أيب بن حممد
 ا.جد   كثريون  وهم والتابعني. الصحابة ومن أقارهبا من غريهم عنها وروى ،أمساء أختها

  
                                                 

 كتاب احليض.  ،واه البخاري ومسلم وابن داود وابن ماجهر  (73)



 وأم عبيد، بنت صفية وزوجه محزة وابنه عمر، بن هللا عبد أخوها حفصة عن واةالر  أكثر كان  كذلك
  .خلإ ...األنصارية بشر

 عباس، بن هللا عبد وأشهرهم أعلمهم، سيما وال أخوهتا، أبناء احلارث بنت ميمونة عن الرواة وأكثر
  وأختها. أخيها ابناو  وعتبة معاوية وأخواها ،حبيبة ابنتها سفيان أيب بنت رملة عن الرواة وأشهر
 ومن قرابها، أويل من كثري  الدين علم من عنها روى قد املؤمنني أمهات من واحدة كل  نرى وهكذا
  أحاديثهن. دونوا الذين إىل يصل مل منهن النساء مسعه ما أكثر ولعل اآلخرين، والرجال النساء

 معلمات كلهن  كن  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عنهن تويف ح  الالئي التسع املؤمنني أمهات إن
 وحكم زوجية، وآداب شرعية أحكام من غريهن يعلمه مل فيما ولرجاهلا ،أمته لنساء ومفتيات

  .(74)نبوية"
 وهي - النبوية السنة لق  ن    يف الةع  ف    مسامهة - عليهن هللا رضوان - املؤمنني أمهات سامهت لقد أجل

 النسوة هبؤالء وانهيك ،اإلسالمية األمة إىل وضبط أبمانة - هللا كتاب  بعد للتشريع الثاين املصدر
 يف امجيع   وكن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أمر من كبرية  وال صغرية عنهن خفيت ما الاليت

 عليه - الرسالة صاحب من رأينه فعال   أو مسعنه، قوال   الليل ظالم يف دار ما الناس خيربن أبن عام إذن
 عليه - عنه روين - وسلم عليه هللا صلى - النيب نساء أن   السنة رواة ذكر ولقد - والسالم الصالة
 روت   فقد األكرب، النصيب فيه عائشة للسيدة كان  حديث، آالف ثالثة من أكثر - والسالم الصالة
 وثانية ثالثائة حوايل روت   حيث سلمة أم السيدة هاتلت   مث ،(75)أحاديث وعشر ومائتني ألفني

  وستني ،(77)سفيان يبأ بنت رملة حبيبة أم مثل وستني مخسة بني ما يروين الباقي وتتابع ،(73)وسبعني

                                                 

 .11، 17 «حقوق النساء يف اإلسالم» (74)
اتفق الشيخان منها على مائة حديث وأربعة وسبعني، وانفرد البخاري أبربعة ومخسني، ومسلم بثمانية وستني، انظر  (75)
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 بنت كزينب  عشر وأحد ،(71)احلارث بنت كميمونة  وأربعني وستة ،(71)عمر بنت كحفصة
 .امجيع   عنهن هللا رضي - ذلك وغري ،(10)جحش

 الزوجات: دتعد   من اإلسالم أعداء موقف
 ما كل  ألن   ؛خلفه نمح  وال ،يديه بني نمح  الباطل أيتيه ال ،مك  حم    إهلي نظام لزوجاتا دتعد   نظام إن  

 لابطح  ال حق فهو ،املشرفة النبوية السنة أو ،الكرمي القرآن طريق عن - وتعاىل سبحانه - هللا من   أيتينا
 أعداء من امالنظ هذا عن كتب  نم   بعض يذكر كما  الزوجات دلتعد   مساوئ هناك ت  كان  وإذا ،فيه

 بعض يف يدث ما وإن   ،للنظام تطبيقنا وسوء ورانص  ق   عن ةانجتح  املساوئ تلك فإن ،اإلسالمية األمة
 لبعض معاملته وسوء ،عدالته وعدم الزوج نهتاو   سببها ،لموظ   خالفات نمح  الزوجات دتعد   حاالت
 إاثرة إىل يدفعها الذي األمر   ،الزوجات بعض لدى الديين الوازع فع  ض   إىل ابإلضافة هذا ،زوجاته

 ايت.ر  خ  األ   وزوجاته زوجها مع املشاكل
 ابلرد ونقوم وسنذكرها ،الزوجات تعدد نظام حنو اإلسالم أعداء يثريها اليت هب  الش   بعض   يلي وفيما
 هالشب وهذه ،سنرى كما  حقائق توليس ،هب  ش   - احلمد وهلل - وهي ،اقنع  م   ارد   - هللا شاء إن - عليها

 :هي
 :املرأة على ذلك وحترمي ،زوجاته ديعد    أن للرجل اإلسالمي ينالد    إابحة -1

 ؛مطلقة مساواة تكون أن ينبغي ال الزواج نظام يف واملرأة الرجل بني اة  املساو   إن :هذا على للرد فنقول
 تعاىل هللا خلق ملرأةفا ،أحدمها مل  ظ   تعين خمتلفني بني واملساواة ،واملرأة الرجل من   كل  طبيعة الختالف

 واحد مولود لذلك اتبع   هلا ويكون ،السنة يف واحدة ومرة واحد وقت يف حتمل وهي ،واحدة رمح ا هلا
 ينتسبون ،زوجات عدة نمح  أوالد عدة له يكون أن املمكن من  ف ،ذلك فغري الرجل أما ،واحد رجل من
 من وأبمهاهتم هبم يتعلق ما وكل عالجهمو  وتعليمهم ،عليهم واإلنفاق تربيتهم وليةئمس ويتحمل ،إليه

 احلياة وليةئمس يتحمل الرجال هؤالء من فمن ،رجال أربعة أو بثالثة تتزوج فعندما املرأة   أما ،أمور
 ينتسب ملن مث األربعة؟ مأ الثالثة األزواج يتحملها أم الثاين؟ الزوج مأ األول؟ الزوج أيتحملها الزوجية؟

                                                 

 .711املرجع السابق ص (71)

 .104املرجع السابق ص (71)

 .715املرجع السابق  (10)



 الزوجة ختتار أم ؟امجيع   هلم ينتسبون أم األزواج؟ من   لواحد أينتسبون ألزواج؟ا متعددة املرأة هذه أوالد
 .(11)به؟ أوالدها فتلحق أزواجها أحد
 من لكل يصلح الواحدة والزوجة الواحد الزوج نظام جعلت   خلقه يف  هللا سنة نأ احلقيقة ويف

 مناسب ا الزوجات تعدد نظام جعلت مابين للمرأة، يصلح ال األزواج دتعد   نظام وجعلت   ،واملرأة الرجل
 من اجلنني ألتى رجل من أبكثر تزوجت فلو ،واحد رحم هلا - معروف هو كما  - فاملرأة للرجل؛ اجد  

 بينما ،اوقانوني   ،واقتصاداي   ،ي ااجتماع عنه املسئول الشخص حتديد ذلك عند فيتعذر قة،متفر ح  دماء
 والد يكون وابلتايل واحدة، نطفة من اجلنني فيأيت وجات،ز  عدة له يكون ألن الرجل طبيعة صلحت  

 األحوال. مجيع يف كاملة  مسئولية عنه ومسئوال   امعروف   اجلنني هذا
 ،متينة طبيعية رابطة وهي ،الدم رابطة أساس على الزوجات دتعد   نظام يف االجتماعية املسئولية وتقوم
 بغري اإلنسان ألن ؛االجتماعية الروابط عليه تبين يطبيع أساس إىل األزواج دتعد   نظام يفتقر بينما

 .(12)وألوالده له الطبيعي األصل يعرف أن يستطيع ال واحد زوج على املرأة اقتصار
 سواء ؛أزواجها بني وعادلة متساوية بصورة الزوجة واجبات أداء من املرأة مينع األزواج تعدد أن كما
 أايم سبعة أو مخسة ملدة حتيض وأهنا وخباصة ،اجلنسية عالقاتال يف أو ،املنزلية الواجبات يف ذلك أكان

 الرجال حنو بواجباهتا القيام دون حتول ،جسدية معاانة يف أشهر تسعة َتكث محلت وإذا ،شهر كل  يف
 يطلقوهنا أو ،اهلوى بنات من اخلليالت إىل - شك بال - األزواج سيلجأ ذلك وعند ،تزوجوها الذين

 .(13)مستقرة غري قلقة حياة فتعيش
 الزوجات دتعد   نظام بعكس ،للمرأة األزواج دتعد   نظام نمح  اشيئ   يستفيد ال اجملتمع فإن ،اوختام  
 لو أنه جانب إىل هذا ،واألرامل واملطلقات العانسات من كثريات  أمام الزواج فرص يتيح الذي ،للرجل
 وضع يف النساء وأصبح ،كبرية  زايدة العانسات عدد لزاد ،رجال أربعة أو ثالثة تتزوج أن للمرأة أبيح

 .(14)عليه يسدن ال اجتماعي
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 وليس ،ابلرجل مساواهتا حبجة ؛أزواجها تعدد أن للمرأة يباح أن شيء يف العدالة من   ليس فإنه وهكذا
 الزواج، حق يف ابملرأة مساواته بدعوى ؛زوجاته يعدد أن يف صالحيته من الرجل يرم أن كذلك  عدال  

 ،املرأة خلري الزوجات دتعد   صالحية الرجل أعطى قد هللا أن   ،البحث هلذا القليلة فحاتالص يف وسنرى
 أمامها. الزواج فرص وزايدة ،إسعادها أجل ومن

 الذي األمر ،الواحدة األسرة أفراد بني والنزاع اخلصام إاثرة يف اسبب   امرأة من أبكثر الزواج يكون -2
 الرجل زوجات بني للعداوة اسبب   دالتعد   يكون آخر ومبعىن ،األطفال وتشرد ،األسرة كتفك   إىل ييؤد ح 

 أوالدهن. إىل ابلتايل العداوة وتنتقل ،الواحد
 النفوس منها تتخلص أن ميكن ال اليت ،ةالطبيعي   الغرية إىل يرجع النزاع هذا إن :هذا على للرد فنقول
 والغرية ،الزوجات دتعد   نظام ظل ح  يف النساء بني الغرية تظهرو  ،مكان كل  يف موجودة فالغرية   ،البشرية
 يف تقدم أن يصح ال والعاطفة ،عاطفي شيء أبخرى زوجها يتزوج حني املرأة هبما حتس نااللذ واحلزن

 األضرار من   بكثري أخف دللتعد   نتيجة ابملرأة يلحق الذي والضرر ،(15)الشرع على األمور من أمر أي
 زوج. بدون ابقائه حالة يف هبا تلحق اليت

 ،الزوجات تعدد بنظام األخذ من - أصحابه َتنع ومل ،الرسول َتنع مل تالزوجا بني الغرية أن   ويالحظ
 يف الديين الوازع ضعف إىل ابإلضافة هذا ،زوجها أقرابء وبني الواحدة الزوجة بني اكثري  حتدث   العداوةف

 إحلاق على العمل إىل يعمدن مث    ومن الغرية، مجاح كبح  يستطعن ال حبيث ؛الزوجات بعض نفوس
 .(13)األسرة صفو وتعكري بضرائرهن، الضرر
 مطلب على لاحلصو  أجل من الغالب يف يدث إمنا الزوج وبني الزوجات بني النزاع أن ظيالح   كما
 حول زاعالن ح  يكون وقد ،ذلك شابه وما ،ومسكن ،وملبس ،مأكل من ؛األسرية احلياة مطالب من

 ،الزوجة وحدة حالة يف شبيه املنازعات وهلذه ،والده لدى ولد ومكانة ،زوجها من ةزوج كل ح   مكانة
 ،أخته أو ألمه ابلنسبة عنده مكانتها أجل نمح  ؛األحيان بعض يف زوجها مع عتتناز   الزوجة جند ففيه
 أو بسمال من إليه حتتاج ما بعض هلا يوفر   مل ألنه ؛الطالق إىل ييؤد ح  احاد   اخالف   معه ختتلف وقد

 حلي. أو أاثث
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 يف قدرته وعلى ،الرجل ةشخصي   على األوىل الدرجة يف يعتمد األسرية املشكالت هذه عالج أن   ونرى
 ضعيف كان  إذا أما ،منزله إىل اطريق   جيد ال النزاع فإن ،احازم   عادال   الرجل كان  فإذا منزله، شئون إدارة

 عدة أم واحدة زوجة لديه أكان وسواء أسرته، دأفرا بني - شك بال - سيدب النزاع فإن الشخصية
 زوجات.

 ما على ليست األسرة هذه أمور ولكن ،وأوالد فقط واحدة وزوجة واحد زوج من األسرة فتتأل   وقد
 أو ،سليم أساس على تقم   مل بينهما الزوجية العالقة ألن أو ،الزوجني بني رتناف   لوجود وذلك ؛يرام

 منهما. واحد خلق سوء أو ،اع  م خلقهما لسوء النزاع يكون
 الرجل طلتسل   ووسيلة ،لكرامتها اوإهدار   ،حلقوقها اوهضم   ،للمرأة اظلم   الزوجات دتعد   يف إن   -3

 شهواته. إشباع أجل من ؛عليها
 ألن   وذلك للنساء، رمحة الزوجات دفتعد   ألبتة، صحيح غري كالم  وهذا هة:ب  الش   هذه على د   للر   نقول
 هذا ثنااي يف بنا مر كما  ؛للزواج الصاحلات النساء عدد نمح  بكثري أقل للزواج الصاحلني لرجالا عدد

 زواج. بدون تكون أن من هلا خري ،أسرة يف رابعة حىت أو ،اثلثة أو ،اثنية كزوجة  املرأة ووجود البحث،
 وتطبيقه فقط واحدة مرأةاب الزواج نظام إن" :املوضوع هذا عن املنصفني الغربيني ريناملفك ح  أحد ويقول
  ليست احلالة دامتح  وما ،متساو   اجلنسني أعضاء عدد أن   افرتاض أساس على قائم   ،اصارم   اتطبيق  

 .(17)"عانسات البقاء إىل الظروف تضطرهن الاليت ألولئك ابلغة قسوة بقائه يف فإن كذلك،
 أن وجيب ،عشيقة تكون   أن من بدال   ،فاضلة زوجة هالح ع  جبح   ،للمرأة صيانة دالتعد   يف أن   نرى كذلك

 أن يف احلق هلن   اللوايت النساء من   الكثريات آمال قيق ح  ال واحدة بزوجة الرجل اكتفاء أن النساء يعلم
 من الكثريات بقاء إىل يؤدي دالتعد   بنظام الرجال ذأخ   وعدم ،بيوت ورابت وأمهات زوجات يكن

 الذي اجملتمع وعلى ،نفسها املرأة على اكبري    اخطر   لميث ح  وهذا ر،أس وال ،أوالد وال ،زواج بال النساء
 .(11)فيه تعيش
 يف احلق   اإلسالم أعطاها فقد ،هاوقح ق  حلح   هضم وال ،للمرأة ظلم الزوجات دلتعد   اإلسالم إابحة يف وليس

 تطالب أن يف اخليار الشرط هذا حسب هلا ويكون عليها، زوجها يتزوج   أال   الزواج عقد يف تشرتط أن

                                                 

 .232ص «سالمي والتطورالفكر اإل» (17)

 وما بعدها. 17ص «حقوق املرأة يف اإلسالم» (11)



 ابألمر ترضى أو ،شروطه من بشرط أخل قد الزوج ألن ؛عليها زوجها تزوج إذا الزواج عقد بفسخ
 الزوجية. بيت يف هلا غريها مبشاركة وتقبل الواقع

 طلب يف احلق تعطيها اإلسالمية الشريعة فإن ،الزواج عقد يف الشرط هذا تشرتط   أن الزوجة فات ولو
 .(11)حقوقها من حق يف جهازو  رص  ق   إذا الطالق

 ؛اجلديدة للزوجة مؤكدة منفعته فإن ،زوجها عليها يتزوج اليت ابملرأة الضرر بعض يلحق دالتعد   كان  وإذا
 يناهلا الذي الضرر وأن ،هلا فائدة قبوهلا يف ترى ألهنا إال األصل يف متزوج رجل   من ابلزواج تقبل مل ألهنا

  - يدفع الكثري والضرر زواج، بدون بقيت إذا هلا ستتعرض اليت األضرار من بكثري أقل اثنية كزوجة
 القليل. ابلضرر - اشرع   معروف هو كما

 برتبية األب مباالة عدم :منها ؛كثرية  أسبااب   له إن بل ؛وحده دالتعد   عن ينجم ال اإلمهال إن :ونقول
 مصاحبة أو ،القمار لعب أو ،املخدرات تعاطي أو ،اخلمر بشرب الصواب جادة عن   احنرافه أو أوالده
 األمور من أمر حول الزوجني بني وقع الختالف نتيجة اإلمهال يكون وقد ،ذلك وغري السوء رفقاء

 األسرة. بشئون املتعلقة
 دون حتول اليت األسباب من   اسبب   د  ع  ي    والتوجيه ابلرعاية ويتعهدهم يعوهلم ملن األطفال دفق   أن كما

 سليمة. تربية تربيتهم
 وتشردهم. ءش  الن   تربية إمهال إىل الزوجات تعدد يؤدي -4

 حاالت نمح  الزوجات دلتعد   ليس إنه :شلتوت حممود الشيخ فيقول هة:ب  الش   هذه على للرد نقول
 تعدديف  اأثر   للتشرد أن   إبزائها رك  ذ  ي   أن يصح ال ،اجد   ضئيلة نسبة وهي ،(% 3) من أكثر التشرد

 فوائد من للتعدد ما مع للتعدد حد وضع يف للتفكري اأساس   العالقة لكت تتخذ وأن ،الزوجات
 اخلدمة مكتب أجراها إحصائية على هذا كالمه  يف شلتوت الشيخ واعتمد ،كثرية  اجتماعية

 د.التشر   حاالت لبحث القاهرة يف االجتماعية
 
 يف والبطالة الفقر انتشار إىل يؤدي النسل وكثرة ،النسل كثرة  يف ارئيس   اسبب   الزوجات تعدد يكون -5

 البالد.
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 الرتبية حسن مع النسل رةفكث   ؛ومرفوض سليم غري منطق احلال بطبيعة هة:ب  الش   هذه على للرد نقول
 والفقر والبطالة ،والصني الياابن ذلك على األمثلة وأوضح ،حياهتا وازدهار األمة قوة عوامل أعظم من

  ومواردها واسعة، أرضها أن مع ،واسرتاليا فريقيةواإل العربية البالد بعض يف - نعلم كما  - موجودان
 من أضعاف البالد تلك واستوعبت ،البطالة واختفت ،الفقر لزال استغالهلا أهلها أحسن ولو ،كثرية

 فيها. يعيشون
 زايدة على األمة يساعد فهو وهام، شرعيمطلب  اإلسالمية البالد يف النسل من   اإلكثار أن ونرى

 يف هلم املخالفة ة،األجنبي   العمالة عن املسلمون يستغين وبه والتجاري، والصناعي الزراعي اإلنتاج
 والتقاليد. والعادات املعتقد
 وهو ،تعاىل هللا على رزقهم فإن ،الفقر يف اسبب   ليست   اإلسالمية اجملتمعات يف النسل كثرة  فإن ،اوأخري  
 هللا قال ؛تضيقه وال الرزق يف عتوس ح  األوالد كثرة  إنف ،الصحيح هو والعكس املتني، القوة ذو الرزاق
ق  } :العزيز كتابه  حمكم يف تعاىل ي ة  إحم ال  د ك م  خ ش  ت  ل وا أ و ال  ل ه م  ك ان   (10)و ال  ت  ق  ك م  إحن  ق  ت   حن  ن  ن  ر ز ق  ه م  و إحاي 

ط ئ ا ك بحري ا  .[31: ]اإلسراء {خح
 يفرض التعدد هذا ألن ؛زوجاته عددي   أبن للرجل تسمح ال ديثاحل العصر يف االقتصادية الظروف -3

 فيه ازدادت الذي الوقت يف واألوالد الزوجات من   عدد على ابإلنفاق بسيطال   فهو ،مالية أعباء عليه
 املالية. املوارد توقل   ،فرد كل  مطالب
 نإو  ة،اقتصادي   قضية ست  ولي ،ودينية اجتماعية قضية الزوجات دتعد   قضية إن :ذلك على ارد   ونقول

 املشكالت من   بكثري أهون الزوجات دتعد   عند األسرة هلا تتعرض اليت االقتصادية املشكالت
 ، هللا بيد واألرزاق أرملة، أو مطلقة أو عانس هبا يكون عندما األسرة هلا تتعرض اليت ،االجتماعية

 وقد ،الزوجات تعدد ظل يف منه يشكو حىت ،الواحدة الزوجة نظام ظل يف رزقه يضمن ال واإلنسان
 صاحلات زوجات أربع من اقتصادية خطورة وأكثر مسرفة، ولكنها ؛واحدة زوجة الواحد للرجل يكون

 عدد زاد كلما  الفرد دخل يزيد اإلسالمية البالد بعض احلديث العصر ويف ،آخر رجل لدى مدبرات
 ،شهري راتب على حتصل تعمل امرأة وكل ،النساء أمام مفتوحة أصبحت العمل أبواب ألن ؛زوجاته

 لكل الرفاهية وحتقيق ،املعيشة مستوى ورفع ،واالستثمار لالدخار طيبة فرصة والزوج للزوجة يتيح وهذا
 خلق يف - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عن رواه الذي مسعود بن هللا عبد وحديث ،األسرة أفراد
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 وهو ،الروح نفخ عند اإلنسان على تكتب والسعادة والشقاوة عملوال واألجل الرزق أن ني   ب    ،اإلنسان
 فيجب ،هللا من رمقد   ورزقه إال للحياة إنسان أي خيرج وال ،(11)ايوم   120 مضي بعد أمه بطن يف

 سبحانه. - عليه التوكل
 منع القرآن أن ،اإلسالمية ابلشريعة علم له ليس من بعض زعم الزوجات: تعدد ع  ن  م   القرآن أن - 7

 ،الزوجات بني العدل شريطة ،دالتعد   تبيح األوىل اآلية أن حبجة ؛السابقتني اآليتني يف الزوجات تعدد
 فإن ،االعتبار هذا وعلى ،مستحيل الزوجات بني العدل أن - يزعمون كما  - الثانية اآلية وتقرر
 ممنوع. فهو وابلتايل ،به القيام يستحيل ر  أبم   مشروط دالتعد  
 :التالية لألسباب ؛طالنالب   كل  ابطلة الدعوى هذه أن هنا ونرى

 غري هو [3 :]النساء {الن حس اءح  ن  مح  ل ك م   ط اب   م ا كحح واف ان  } :األوىل اآلية يف املشروط لالعد   أن   -1
ت طحيع وا و ل ن  } الثانية اآلية يف ابستحالته حكم الذي العدل ت م   ل و  و   الن حس اءح  ب  ني    ت  ع دحل وا أ ن   ت س   {ح ر ص 

 يستطيع والذي ،احملسوسة املادية األمور يف العدل هو األوىل اآلية يف فالعدل   ،[121 :]النساء
 العدل اأم   ،لةواملعام   واملبيت والشراب والطعام وامللبس املسكن يف العدل هو ،به يقوم أن اإلنسان

  ،بةاحمل يف املعنوي العدل فهو ،الرجل يستطيعه ال الذي املستحيل
 
 القليب. لي  وامل

 ،لهع  فح  على اإلنسان يقدر ال ،مستحيل بشرط يعلقه مث ،الزوجات دتعد   هللا يبيح   أن معقوال   ليس -2
 هللا ألن ؛واحدة آية ويف واحد، وبلفظ مباشرة ه  ع  ن   م  ل   ،دالتعد   مينع   أن - وتعاىل سبحانه - هللا أراد ولو

 عباده. أبحوال وعاملح  ذلك على قادر
ح } : فقال ؛األختني بني عم  اجل   حترمي على الكرمي كتابه  يف  هللا نص  -3 ت  ني  و أ ن  جت  م ع وا ب  ني   األ  خ 

 على العمة أو ،عمتها على املرأة تنكح أن عن  الرسول هنى كما  ؛[23: ]النساء {إحال  م ا ق د  س ل ف  
 بني عم  اجل   حترمي معىن هو فما ،(12)أختها نتب على اخلالة أو ،خالتها على املرأة أو ،أخيها ابنة

 ؟احمرم   - أصال   - التعدد كان  إذا وخالتها واملرأة وعمتها املرأة بني واجلمع ،األختني
 من أكثر بعضهم لدى كان  اإلسالم يف دخلوا الذين العرب أن   الشريف النبوي احلديث من   ثبت -4

 سلمة بن غيالن لدى وكان ،(13)زوجات ثان مأسل عندما اثبت بن قيس لدى وكان ،زوجات أربع
                                                 

 .55-44ص «جامع العلوم واحلكم»انظر احلديث بتمامه وشرحه الذي رواه البخاري ومسلم يف  (11)

 .217ص 2ج  «سنن الرتمذي» (12)

 .321ص« هسنن ابن ماج» (13)



 يقتصر أبن  النيب فأمرهم ،(15)زوجات مخس معاوية بن نوفل عند وكان ،(14)زوجات عشر الثقفي
 اإلسالم إابحة على قوي دليل وهذا ،األخرايت ويفارق ،فقط زوجات أربع على منهم واحد كل

 د.للتعد  
 يقومون املسلمون وظل ،زوجات تسع تويف ح  دماعن عصمته يف وكان ،زوجاته  الرسول عدد -5

 الدكتور ويرى ،دللتعد   اإلسالم إبابحة الراسخ واعتقادهم التام لفهمهم ؛سنة 1400 خالل ابلتعدد
 رأى ،النية حسن :منهما األول ؛فريقني عن عبارة الباطلة الدعوى هبذه القائلني أن   السباعي مصطفى

 أنه فظن ،اإلسالمية الشريعة يف الزوجات تعدد نظام على همفلكح  يف جيري ومن ،الغربيني هجوم
 به. يتهمونه مما اإلسالم خيلص أن القول هبذا يستطيع

 الباطل القول هبذا املسلمني خيدع أن هو وهدفه ،النية سيئ فريق أنه السباعي فريى :الثاين الفريق أما
 خالل املسلمني من بعدهم جاء نم  و  وصحابته - وسلم عليه هللا صلى - الرسول فعل يف ويشككهم

 .(13)دالتعد   ذكر فيها ورد اليت الكرمية اآلايت يفهموا مل امجيع   أهنم ةحبج   ؛قران   عشر أربعة
 ،دالتعد   مبدأ تقرير على (11)األوىل اآلية مع تتعاون (17)الثانية اآلية أن   شلتوت حممود الشيخ ويرى
 وعدد ،زوجاته - وسلم عليه هللا صلى - النيب دد  ع   املبدأ هذا ضوء ويف ،منه جالتحر   يزيل الذي األمر

 ،الزوجات يعددون عصورهم مجيع ويف طبقاهتم جبميع املسلمون ودرج ،زوجاهتم والتابعون األصحاب
 وإىل ،خاصة بصفة النساء إىل الرجال حسنات من حسنة النساء بني العدل مع دالتعد   أن ويرون
 طبشر   الرتباطه ؛مشروع غري دالتعد   أبن القائلني شلتوت حممود الشيخ ويصف ،(11)عامة بصفة اجملتمع

 .(100)مواضعها عن ويرفوهنا ،هللا آبايت يعبثون أبهنم به القيام يستحيل

                                                 

 .331ص 1ج  «هسنن ابن ماج»، و435ص 3ج  «سنن الرتمذي» (14)

 .540ص 3ج  «املغين»، و224ص «سبل السالم» (15)

 .101ص «املرأة بني الفقه والقانون» (13)

 {.م  ت  ص  ر  ح   و  ل  و   اءح س  الن ح  ني   وا ب   ل  دح ع  ت    ن  وا أ  يع  طح ت  س  ت   ن  ل  هي: }و   (17)

 ع{.اب  ر  و   ث  ال  ث   و  ىن  ث   م   اءح س  الن ح  ن  مح  م  ك  ل   اب  ا ط  وا م  ح  كح ان  هي: }ف   (11)

 .113ص «اإلسالم عقيدة وشريعة» (11)

 .112املرجع نفسه ص (100)



 صحيح» يف جاء فقد ؛واحدة من أبكثر الزواج أفضلية الشريفة النبوية السنة تح ح  ض  و   كذلك
 فتزوج :قال ،ال :فقلت تزوجت؟ هل :عباس ابن يل وقال" :قال جبري بن سعيد أن ،(101)«البخاري

 ."نساء   أكثرها األمة هذه خري فإن
  من هو - وسلم عليه هللا صلى - حممد أمة خري أن هو ،احلديث هذا معىن أن (102)حجر ابن ويذكر
 ما آخر نبوي حديث يف وورد ،الفضائل من   ذلك عدا فيما معه يتساوى ممن غريه من نساء أكثر كان
 ،الدنيا شهوات ويرتكوا ،هلا وينقطعوا ،العبادة يف جهودهم يضاعفوا أن أرادوا الصحابة بعض نإ :معناه
 أما" :الثالث وقال "،أانم وال فأصلي أان أما" :الثاين وقال "،اللحم آكل فال أان أما" :منهم واحد فقال

 وسلم عليه هللا صلى - النيب علم لماف "،النساء أتزوج فال أان أما" :الرابع وقال "،أفطر وال فأصوم أان
 وآكل ،وأانم وأصلي ،وأفطر أصوم ولكين ،وكذا كذا  بلغين إنه» :وقال ،الناس يف خطب بذلك -

 .(103)«مين ح  فليس سنيت عن رغب فمن ،النساء وأتزوج ،اللحم
 دالتعد وأن ،الزوجات تعدد على يث اإلسالم أن :النكاح عن حديثه معرض يف قدامة ابن ويبني
 يف وابلغ تزوج - وسلم عليه هللا صلى - النيب وألن" :فيقول ،إليه مندوب ولكنه ،إابحة جمرد ليس

 .(104)"ابألفضل إال وأصحابه - وسلم عليه هللا صلى - النيب يشتغل وال ،أصحابه ذلك وفعل ،العدد
 بعدد دالتقي   دون ،اإلماء من ميينه ملكت   ما يعاشر أبن للمسلم أابح اإلسالم أن كذلك  ظويالح  
ت م  أ ال  ت  ع دحل وا } :تعاىل قال كما  ،معني ف  ع  ف إحن  خح ث  و ر اب  ف ان كحح وا م ا ط اب  ل ك م  محن  الن حس اءح م ث  ىن  و ث ال 

ة  أ و  م ا م ل ك ت  أ مي  ان ك م   د   .[3: ]النساء {ف  و احح
 يالتسر ح  من واحلكمة ؛تسراي   :عليها يطلق اوإمن ،ازواج   املعاشرة هذه يتسم ال اإلسالمية الشريعة ولكن

 الذي "،اليمني ملك" األم ة ولد أن ومنها ،واحلقوق االلتزامات بعض التسري على يرتتب أنه هي
 ،ولد أم لذلك اتبع   تصبح نفسها م ةواأل   ،احر   ويولد السيد، لذلك اشرعي   اابن   يعترب سيدها من أجنبته
 .(105)اليمني ملك عتق تيسري - كش بال - منه قصد العمل وهذا

                                                 

 . 1151ص 5كتاب النكاح ج   (101)

 .114ص 1ج  «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (102)

 .114ص 1ج  «صحيح مسلم» (103)

 .447ص 3ج  «املغين» (104)

 .471ص «لنظم اإلسالمية نشأهتا وتطورهاا» (105)



 أبرزها من وكان ،وتقييده التعدد عن  مبح   تطالب - اإلسالمية للعقيدة مناوئة - حركات عدة قامت   وقد
 دتعد   عمبن   هبا القائمون واندى ،م 1145 ، ه 1335 سنة املصرية الداير يف قامت اليت احلركة تلك

 من ؛اإلسالمية الشريعة حددهتا اليت الشروط ريغ له جديدة شروط وضع األقل على أو ،الزوجات
 إال ،الزوجات تعدد إابحة عدم :هو اجلديدة الشروط ومؤدى ،دالتعد   على اإلقبال من احلد أجل

 ابمرأة زواجه أن على دليال   يقدم أن يعدد أن يرغب نم   وعلى ،للقضاء تقديره خيضع قوي مربر بوجود
 له نذح أ   ،زوجته على للزواج تدعوه أسباب من الرجل أبداه مبا ضيالقا اقتنع فإذا ،قوي مربر له أخرى

 .الرجل طلب رفض القاضي يقتنع مل وإذا ،ابلزواج ذلك عند القاضي
 ويتمثل ،الزوجات تعدد مبوجبه القضاء يسمح الذي املقبول املربر نوع عاةالد   هؤالء بعض   دد  ح   وقد
 مبرور الثابت الزوجة وعقم ،منه شفاء ال امزمن   امرض   وجةالز  مرض ومها ،هلما اثلث ال فقط حالتني يف

 امرأته. على الزواج الرجل على القانون يرم احلالتني هاتني غري ويف ،عليه سنوات ثالث من أكثر
 وال ،االستثناء هو التعدد وأن ،اإلسالم يف األصل هو بواحدة الزواج أن الدعوى هذه أصحاب ويرى
 .(103)الضرورة دعن إال ابالستثناء يعمل
 ومها ،التعدد تشريع فيهما جاء اللتان الكرميتان فاآليتان ،صحيح غري الكالم هذا إن   :هنا حنن ونقول
 وأن ،األصل هو بواحدة الزواج أن يفيد ما فيهما يظهر مل ،النساء سورة من (121) واآلية ،(3اآلية)
 وهو ابلتعدد ،(3الكرمية) اآلية بدأت فقد ،الصحيح هو - نظران يف - والعكس االستثناء هو التعدد
 االستثناء. على يقدم ادائم   واألصل ،االستثناء وهو ،بواحدة الزواج ذكرتح  مث ،األصل
 هذا ،عليها الزواج للرجل يتسىن   لكي ؛اعقيم   أو ،مريضة الزوجة تكون أن التعدد آيتا تشرتط مل كذلك

 األربع على زاد ما يفارقوا أن التعدد آييت نزول بعد أصحابه من ب  ل  ط    الرسول أن إىل ابإلضافة
 امرض   مريضة زوجته بكون مشروط الرجل لدى زوجة من أكثر بقاء أن آنذاك هلم يقل   ومل ،زوجات
 تشريع. وقت آنذاك الوقت وكان ،اعقيم   بكوهنا أو ،امستعصي  

 صلى - النيب رعص   يف تقع مل ،ةضال   دينية عةد  بح  الزوجات دتعد   تقييد أن زهرة أبو حممد الشيخ ويرى
 .(107)التابعني رعص   يف وال ،الصحابة رعص   يف وال - وسلم عليه هللا

                                                 

 .213-271ص «تعدد الزوجات» (103)

 .71-77ص «تنظيم اإلسالم للمجتمع» (107)



 ال فإنه ،أخرى زوجة الظروف من لظرف األوىل الزوجة على يفرض الزوجات تعدد نظام كان  وإذا
 أن يف احلق تزوجةم امرأة لكل جيعل فاإلسالم ،شئونه يف فةر ح واملتص   ،منزهلا سيدة تكون أن من يرمها
 األخرايت. الزوجات على سيطرة الزوجات إلحدى جيعل وال ،مستقلة دار هلا تكون
 ومل ،الزواج مت    فإذا ،عليها يتزوج أال   زواجها وقت تشرتط أن يف احلق للمرأة أن الفقهاء بعض ويرى
 :الفقهي النص يف يظهر كما  ،الطالق بل  ط   يف احلق للمرأة كان  ،الشرط هبذا بعد فيما الزوج يلتزمح 

 تشرتط أن الزوجة فات وإذا ،(101)"عليها تزوج إذا فراقه فلها ،عليها يتزوج أال   هلا وشرط تزوجها وإن"
 أو ،حقوقها من حق يف زوجها رص  ق   إذا ،الطالق بل  ط   يف احلق هلا فإن ،الزواج عقد يف الشرط هذا

 يريها ال واحد زوج يف أكثر أو أخرى امرأة مع مرأةا اشرتاك أن على هنا خنتلف وال ،أذى هبا قحل   أ  
 يف غريها مع اشرتاكها عند ابملرأة يلحق الذي الضرر ولكن ؛حياهتا يف تنشدها اليت السعادة مينحها وال

 زواج. بدون بقيت   إذا هبا يلحق الذي الضرر من   كثري ا  أقل واحد زوج
 وتكون ،فاهتاتصر   كل ح   على سيطرت   أهنا لدرجة ،اجد   قوية تكون النساء بعض عند الغرية أن هنا ونرى
 مشاعر ثالثة منها يظهر ،حبت عاطفي أمر والغرية ،أخرى ابمرأة زوجها اقرتان عند تكون ما أشد

 خوف مث ،النساء من غريها دون به االستئثار يف املفرطة وأاننيتها ،لزوجها املرأة حب :هي ؛خمتلفة
 تعدد أن وكما ،األمور من أمر أي يف الشرع على اإطالق   تقدم ال فةوالعاط ،مستقبلها على املرأة

 ويتيح ،اجلديدة الزوجة نفس يف األمل يبعث فإنه ،األوىل الزوجة نفس يف والغرية األمل يبعث الزوجات
 جاء فالتشريع ،فقط املتزوجات هن النساء كل  ليس أنه ذلك على زد ،آمنة زوجية حياة حتيا أن هلا

 األخرايت ذنب فما أزواج على احلصول يف بعضهن وفق فإذا ،املتزوجات وغري املتزوجات النساء لكل
 الزواج يف احلق كل  احلق اإلسالم هلن جعل وقد ،زواج بدون يبقني أن - كثريات  شك بال وهن -

 املتزوجات؟ مثل اَتام   وأسرة بيت يف والعيش
 البقاء وهي ،سواها َتلك ال واحدة حالة على رأةامل يكره دالتعد   حترمي أن - معه وحنن - العقاد ويرى

 بعض أخذ فإن   العموم وجه وعلى ،(101)نفسها إعالة عن عاجزة تكون وقد ،هلا عائل ال ،بدون زوج
 بدال   االستقامة طريق اختاروا أهنم على وقواي   اواضح   برهاان   يعد   الزوجات تعدد بنظام والنساء الرجال

 الروابط ويوثق ،األخالق على للمحافظة سبيال   يرسم دالتعد   ألن ؛لوالضال الغواية طريق من
                                                 

 .541ص 3ج  «املغين» (101)

 .101-107ص «املرأة يف القرآن» (101)



 دون الرغبات إلشباع املشروع السليم الطريق وهو ،واستقراره أمنه املسلم للبيت ويفظ ،االجتماعية
 الشهوات. مهاوي يف يالرتد ح 
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