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السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد
الطويلالطويل  حسينحسين  بنبن  مسفرمسفر  بنبن  : د. محمد: د. محمد  بقلمبقلم

11الزهرانيالزهراني

خاتمخاتم  علىعلى  والسلماوالسلما  والصلةاوالصلةا  العالمينالعالمين  ربرب  للهلله  الحمدالحمد
وبعد:وبعد:  والمرسإلينوالمرسإلين  النبياءالنبياء

السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  عنعن  قصيرقصير  بحثبحث  فهذافهذا
الجدلالجدل  حولهحوله  اشتداشتد  وحساسوحساس  هاماهاما  موضوعموضوع  الزوجاتالزوجات  وتعددوتعدد  ،،

ًا ًاكثير النظاماالنظاما  . وهذا. وهذا  اللهالله  شاءشاء  ماما  إلىإلى  وسإيبقىوسإيبقى  زالزال  وماوما  ،،  كثير
علىعلى  للهجوماللهجوما  ومادةاومادةا  وطعنوطعن  نقدنقد  مثارمثار  السإلميالسإلمي  الجتماعيالجتماعي

..  بأفكارهمبأفكارهم  تأثرتأثر  منمن  وعندوعند  الغربيينالغربيين  عندعند  والمسلمينوالمسلمين  السإلماالسإلما
ًا  وهؤلءوهؤلء ًاجميع ًا  يحاولونيحاولون  جميع ًادائم الدينالدين  أنأن  الناسالناس  يوهموايوهموا  أنأن  دائم

يكاديكاد  التعددالتعدد  وأنوأن  ،،  الزوجاتالزوجات  بتعددبتعدد   أتى أتى//  الذيالذي  هوهو  السإلميالسإلمي
ًا  يكونيكون ًامقصور تعددتعدد  وأنوأن  ،،  بالسإلمابالسإلما  تدينتدين  التيالتي  الممالمم  علىعلى  مقصور

فيفي  المتأخرةاالمتأخرةا  الشعوبالشعوب  لدىلدى  إلإل  قائمةقائمة  لهله  تقوماتقوما  لل  الزوجاتالزوجات
والمدنية.والمدنية.  الحضارةاالحضارةا  ميدانميدان

ًا  كانكان  النظاماالنظاما  هذاهذا  أنأن  والحقيقةوالحقيقة ًاسإائد ظهورظهور  قبلقبل  سإائد
مثلمثل  ،،  متحضرةامتحضرةا  وغيروغير  متحضرةامتحضرةا  كثيرةاكثيرةا  شعوبشعوب  فيفي  السإلماالسإلما

والعبريينوالعبريين  القدماءالقدماء  والمصريينوالمصريين  والفرسوالفرس  والهنودوالهنود  الصينيينالصينيين
إليهاإليها  ينتميينتمي  التيالتي  والسكسونيةوالسكسونية  الجرمانيةالجرمانية  والشعوبوالشعوب  والعربوالعرب
والنمساوالنمسا  : ألمانيا: ألمانيا  مثلمثل  والغربيةوالغربية  الشرقيةالشرقية  أورباأوربا  سإكانسإكان

وبلجيكاوبلجيكا  وانجلتراوانجلترا  والسويدوالسويد  وتشيكوسإلوفاكياوتشيكوسإلوفاكيا  وسإويسراوسإويسرا
ًا  النظاماالنظاما  هذاهذا  زالزال  والنرويج. وماوالنرويج. وما  وهولنداوهولندا ًامنتشر الوقتالوقت  فيفي  منتشر
..22وأفريقياوأفريقيا  واليابانواليابان  والصينوالصين  الهندالهند  بلدبلد  فيفي  الحاضرالحاضر

يوجبهيوجبه  ولمولم  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  ينشئينشئ  لملم  والسإلماوالسإلما
الديانالديان  إباحتهإباحته  إلىإلى  سإبقتهسإبقته  فلقدفلقد  ،،  خاصةخاصة  المسلمينالمسلمين  علىعلى

(( اليهودية(( اليهودية    محمدمحمد  قبلقبل  اللهالله  أنبياءأنبياء  بهابها  أرسإلأرسإل  التيالتي  السماويةالسماوية
والمجوسإيةوالمجوسإية  كالوثنيةكالوثنية  الخرىالخرى  الدينيةالدينية   والنظم والنظم//)) ))   والنصرانيةوالنصرانية

ًا  التعددالتعدد  علىعلى  أبقىأبقى  السإلماالسإلما  جاءجاء  فلمافلما  ،، ًامباح ًا  لهله  ووضعووضع  مباح ًاأسإس أسإس
فيفي  موجودةاموجودةا  كانتكانت  التيالتي  وأضرارهوأضراره  مساوئهمساوئه  منمن  وتحدوتحد  تنظمهتنظمه

..  التعددالتعدد  فيهافيها  انتشرانتشر  التيالتي  البشريةالبشرية  المجتمعاتالمجتمعات
جامعة الداب كلية من الدكتوراه على حصل  هـ1363 زهران بلد قريش وادي مواليد من 1

ً . عمل  هـ1395 عاما السإلمية والحضارة التاريخ في القاهرة شئون لعمادة وكيل
ًا الن ويعمل سإعود بن محمد الماما بجامعة المكتبات ًا أسإتاذ تدريس هيئة وعضو مشارك

سإعود. بن محمد الماما بجامعة الجتماعية العلوما بكلية والحضارة التاريخ قسم في
 .52ص  هـ1395 القاهرة ، والعزوبة الزواج : قصة وافي الواحد عبد على 2
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تعددتعدد  نظامانظاما  تجعلتجعل  لملم  السإلميةالسإلمية  الشريعةالشريعة  أنأن  كماكما
ًا  الزوجاتالزوجات ًافرض أوجبتأوجبت  ولول  ،،  المسلمالمسلم  الرجلالرجل  علىعلى  لزمالزما  فرض
الزواجالزواج  يقبلوايقبلوا  أنأن  وأهلهاوأهلها  المرأةاالمرأةا  علىعلى  السإلميةالسإلمية  الشريعةالشريعة

وأهلهاوأهلها  المرأةاالمرأةا  الشريعةالشريعة  أعطتأعطت  . بل. بل  أكثرأكثر  أوأو  زوجةزوجة  لهله  برجلبرجل
ومصلحةومصلحة  منفعةمنفعة  الزواجالزواج  هذاهذا  أنأن  وجدواوجدوا  إذاإذا  القبولالقبول  فيفي  الحقالحق

..  ذلكذلك  منمن  العكسالعكس  علىعلى  المرالمر  كانكان  إذاإذا  الرفضالرفض  أوأو  لبنتهملبنتهم
بتركيزبتركيز  السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  علىعلى  هناهنا  وسإنتحدثوسإنتحدث

::  هيهي  مباحثمباحث  أربعةأربعة  خللخلل  ومنومن  شديدشديد
..  السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  مشروعيةمشروعية--11
السإلما.السإلما.  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  شروطشروط--22
السإلما.السإلما.  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد   مبررات مبررات//--33
الزوجات.الزوجات.  تعددتعدد  منمن  السإلماالسإلما  أعداءأعداء  موقفموقف--44

::  السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  - مشروعية- مشروعية11
،،  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  تشريعتشريع  وردورد
::  وهماوهما  النساءالنساء  سإورةاسإورةا  منمن  فقطفقط  آيتينآيتين  فيفي  وبالتحديدوبالتحديد

ْا- { - { 11 ِكُحو ْاَفان ِكُحو ُكم  َطاَبَطاَب  َماَما  َفان ُكمَل ّنَساء  ّمَنّمَن  َل ّنَساءال َنى  ال ْث َنىَم ْث ُثلََث  َم ُثلََثَو َو
َع َبا َعَوُر َبا ِإْن  َوُر ِإْنَف ُتْم  َف ْف ُتْمِخ ْف ّ  ِخ َّأل ْا  َأل ُلو ِد ْع ْاَت ُلو ِد ْع ًةا  َت َد َواِح ًةاَف َد َواِح ْو  َف َْوأ َكْت  َماَما  َأ َل َكْتَم َل ُكْم  َم ُن ْيَما ُكْمَأ ُن ْيَما َأ

ِلَك ِلَكَذ َنى  َذ ْد َنىَأ ْد ّ  َأ َّأل ْا  َأل ُلو ُعو ْاَت ُلو ُعو  ] ]33: :   }. [ النساء}. [ النساء  َت
َلن- { - { 22 َلنَو ْا  َو ُعو ِطي َت ْاَتْس ُعو ِطي َت ْا  َأَنأن  َتْس ُلو ِد ْع ْاَت ُلو ِد ْع ْيَن  َت ْيَنَب ّنَساء  َب ّنَساءال ْو  ال َل ْوَو َل َو

ُتْم ُتْمَحَرْص َ  َحَرْص ََفل ْا  َفل ُلو ْاَتِمي ُلو ْيِل  ُكُّلكّل  َتِمي ْلَم ْيِلا ْلَم َها  ا َذُرو َت َهاَف َذُرو َت ِة  َف َق ّل َع ْلُم ِةَكا َق ّل َع ْلُم ِإن  َكا ِإنَو َو
ْا ِلُحو ْاُتْص ِلُحو ْا  ُتْص ُقو ّت َت ْاَو ُقو ّت َت ِإّن  َو ِإّنَف ّلَه  َف ّلَهال ُفوًرا  َكاَنَكاَن  ال ُفوًراَغ ::  }. [ النساء}. [ النساء  ّرِحيًماّرِحيًما  َغ

129129[ [ 
وصحابتهوصحابته    الرسإولالرسإول  فهمهمافهمهما  كماكما  اليتاناليتان  هاتانهاتان  وتفيدوتفيد
التالية:التالية:  الحكاماالحكاما  المسلمينالمسلمين  وجمهوروجمهور  والتابعونوالتابعون

أعلى.أعلى.  كحدكحد  أربعأربع  حتىحتى  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  - إباحة- إباحة11
ومنومن  ،،  الزوجاتالزوجات  بينبين  بالعدلبالعدل  مشروطمشروط  التعددالتعدد   أن أن//- - 22

ًا  يكنيكن  لملم ًامتأكد زوجاتهزوجاته  بينبين  العدلالعدل  تحقيقتحقيق  علىعلى  قدرتهقدرته  منمن  متأكد
الرجلالرجل  تزوجتزوج  . ولو. ولو  واحدةاواحدةا  منمن  بأكثربأكثر  يتزوجيتزوج  أنأن  لهله  يجوزيجوز  لل  فإنهفإنه
بينهنبينهن  العدلالعدل  علىعلى  قدرتهقدرته  عدماعدما  منمن  واثقواثق  وهووهو  واحدةاواحدةا  منمن  بأكثربأكثر
آثم.آثم.  وهووهو  صحيحصحيح  الزواجالزواج  فإنفإن

الماديالمادي  العدلالعدل  هوهو  الولىالولى  اليةالية  فيفي  المشروطالمشروط  - العدل- العدل33
والمبيتوالمبيت  والملبسوالملبس  والمشربوالمشرب  والمأكلوالمأكل  المسكنالمسكن  فيفي
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والمعاملة.والمعاملة.
ًا  كذلككذلك  الولىالولى  اليةالية  - تضمنت- تضمنت44 ًاشرط ًا  شرط ًاثالث القدرةاالقدرةا  هوهو  ثالث

فيفي  يظهريظهر  كماكما  ،،  وأولدهاوأولدها  الثانيةالثانية  الزوجةالزوجة  علىعلى  النفاقالنفاق  علىعلى
عيالكمعيالكم  تكثرتكثر  لل  } أي} أي  تعولواتعولوا  : { أل: { أل  تعالىتعالى  قولهقوله  تفسيرتفسير

أنأن  . والرجح. والرجح  لهملهم  النفقةالنفقة  تأمينتأمين  علىعلى  قادرينقادرين  غيرغير  فتصبحوافتصبحوا
..  الجورالجور  العولالعول

والميلوالميل  الحبالحب  فيفي  العدلالعدل  أنأن  الثانيةالثانية  اليةالية  - تفيد- تفيد55
ألأل  الزوجالزوج  علىعلى  يجبيجب  وأنهوأنه  ،،  مستطاعمستطاع  غيرغير  النساءالنساء  بينبين  القلبيالقلبي

ذاتذات  هيهي  فلفل  ،،  كالمعلقةكالمعلقة  فيذرهافيذرها  زوجتهزوجته  عنعن  كليةكلية  ينصرفينصرف
حتىحتى  بالحسنىبالحسنى  يعاملهايعاملها  أنأن  عليهعليه   بل بل//  ،،  مطلقةمطلقة  هيهي  ولول  زوجزوج

إذاإذا  إلإل  الميلالميل  بعضبعض  علىعلى  يؤاخذهيؤاخذه  لل  اللهالله  وأنوأن  ،،  مودتهامودتها  يكسبيكسب
..33الولىالولى  الزوجةالزوجة  عنعن  الميلالميل  كلكل  ومالومال  ،،  الجفاءالجفاء  فيفي  أفرطأفرط

الماديةالمادية  المورالمور  فيفي  العدلالعدل  كلكل  يعدليعدل    اللهالله  رسإولرسإول  وكانوكان
ًا  يميليميل  كانكان    ولكنهولكنه  زوجاتهزوجاته  بينبين ًاعاطفي السيدةاالسيدةا  زوجتهزوجته  إلىإلى  عاطفي

  وكانوكان  ،،  زوجاتهزوجاته  بقيةبقية  منمن  أكثرأكثر  ––  عنهاعنها  اللهالله  رضيرضي  ––  عائشةعائشة
أملكأملك  فيمافيما  قسميقسمي  هذاهذا  : " اللهم: " اللهم  بقولهبقوله  هذاهذا  القلبيالقلبي  ميلهميله  يبرريبرر

منمن  بعضبعض  زعمزعم   وقد وقد44""  أملكأملك  ولول  تملكتملك  فيمافيما  تؤاخذنيتؤاخذني  فلفل  ،،
تعددتعدد  منعمنع  القرآنالقرآن  أنأن  السإلميةالسإلمية  بالشريعةبالشريعة  علمعلم  لهله  ليسليس

تبيحتبيح  الولىالولى  اليةالية  أنأن  بحجةبحجة  ،،  السابقتينالسابقتين  اليتيناليتين  فيفي  الزوجاتالزوجات
 - -//  الثانيةالثانية  اليةالية  . وتقرر. وتقرر  الزوجاتالزوجات  بينبين  العدلالعدل  شريطةشريطة  التعددالتعدد

وعلىوعلى  ،،  مستحيلمستحيل  الزوجاتالزوجات  بينبين  العدلالعدل  أنأن  ––  يزعمونيزعمون  كماكما
،،  بهبه  القياماالقياما  يستحيليستحيل  بأمربأمر  مشروطمشروط  التعددالتعدد  فإنفإن  العتبارالعتبار  هذاهذا

ممنوع.ممنوع.  فهوفهو  وبالتاليوبالتالي
البطلنالبطلن  كلكل  باطلةباطلة  الدعوىالدعوى  هذههذه  أنأن  هناهنا  ونرىونرى

::  التاليةالتالية  للسإبابللسإباب
ْا{ {   الولىالولى  اليةالية  فيفي  المشروطالمشروط  العدلالعدل  - أن- أن11 ِكُحو ْاَفان ِكُحو َماَما  َفان

ُكم  َطاَبَطاَب ُكمَل ّنَساء  ّمَنّمَن  َل ّنَساءال الذيالذي  العدلالعدل  غيرغير   ] هو ] هو33: :   }[ النساء}[ النساء  ال
َلن{ {   الثانيةالثانية  اليةالية  فيفي  باسإتحالتهباسإتحالته  حكمحكم َلنَو ْا  َو ُعو ِطي َت ْاَتْس ُعو ِطي َت ْا  َأَنأن  َتْس ُلو ِد ْع ْاَت ُلو ِد ْع َت
ْيَن ْيَنَب ّنَساء  َب ّنَساءال ْو  ال َل ْوَو َل ُتْم  َو ُتْمَحَرْص فيفي   ] فالعدل ] فالعدل129129: :   }[ النساء}[ النساء  َحَرْص

والذيوالذي  المحسوسإةالمحسوسإة  الماديةالمادية  المورالمور  فيفي  العدلالعدل  هوهو  الولىالولى  اليةالية
المسكنالمسكن  فيفي  العدلالعدل  وهووهو  ،،  بهبه  يقومايقوما  أنأن  النسانالنسان  يستطيعيستطيع

.98-97 ص1982 " بيروت والقانون الفقه بين " المرأة السباعي مصطفى 3
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. أما. أما  والمعاملةوالمعاملة  والمبيتوالمبيت  والشرابوالشراب  والطعاماوالطعاما  والملبسوالملبس
العدلالعدل  فهوفهو  الرجلالرجل  يستطيعهيستطيعه  لل  الذيالذي  المستحيلالمستحيل  العدلالعدل

القلبي.القلبي.  والميلوالميل  المحبةالمحبة  فيفي  المعنويالمعنوي
ً  - ليس- ليس22 ًمعقول يعلقهيعلقه  ثمثم  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  اللهالله  يبيحيبيح  أنأن  معقول
اللهالله  أرادأراد  ولوولو  ،،  فعلهفعله  علىعلى  النسانالنسان  يقدريقدر  لل  مستحيلمستحيل  بشرطبشرط
واحد،واحد،  وبلفظوبلفظ  مباشرةامباشرةا  لمنعهلمنعه  التعددالتعدد  يمنعيمنع  أنأن  وتعالىوتعالى  سإبحانهسإبحانه

بأحوالبأحوال  وعالموعالم  ذلكذلك  علىعلى  قادرقادر  اللهالله  لنلن  ،،   واحدةا واحدةا//  آيةآية  وفيوفي
عباده.عباده.
بينبين  الجمعالجمع  تحريمتحريم  علىعلى  الكريمالكريم  كتابهكتابه  فيفي    اللهالله  -نص-نص33
سإلفسإلف  قدقد  ماما  إلإل  الختينالختين  بينبين  تجمعواتجمعوا  : { وأن: { وأن    فقالفقال  الختينالختين

المرأةاالمرأةا  تنكحتنكح  أنأن  عنعن    الرسإولالرسإول  نهىنهى   ] كما ] كما2323: :   } [ النسا} [ النسا
خالتهاخالتها  علىعلى  المرأةاالمرأةا  أوأو  ،،  أخيهاأخيها  ابنةابنة  علىعلى  العمةالعمة  أوأو  عمتهاعمتها  علىعلى

بينبين  الجمعالجمع  تحريمتحريم  معنىمعنى  هوهو  . فما. فما55أختهاأختها  بنتبنت  علىعلى  الخالةالخالة  أوأو
كانكان  إذاإذا  وخالتهاوخالتها  والمرأةاوالمرأةا  وعمتهاوعمتها  المرأةاالمرأةا  بينبين  والجمعوالجمع  الختينالختين
ً  ––  التعددالتعدد ًأصل ًا  ––  أصل ًامحرم ؟.؟.  محرم

الذينالذين  العربالعرب  أنأن  الشريفالشريف  النبويالنبوي  الحديثالحديث  منمن  - ثبت- ثبت44
،،  زوجاتزوجات  أربعأربع  منمن  أكثرأكثر  بعضهمبعضهم  لدىلدى  كانكان  السإلماالسإلما  فيفي  دخلوادخلوا
وكانوكان  ،،  66زوجاتزوجات  ثمانثمان  أسإلمأسإلم  عندماعندما  ثابتثابت  بنبن  قيسقيس  لدىلدى  وكانوكان
عندعند  وكانوكان  ،،  77زوجاتزوجات  عشرعشر  الثقفيالثقفي  سإلمةسإلمة  بنبن  غيلنغيلن  لدىلدى

بأنبأن    النبيالنبي  فأمرهمفأمرهم  88زوجاتزوجات  خمسخمس   معاوية معاوية//  بنبن  نوفلنوفل
ويفارقويفارق  فقطفقط  زوجاتزوجات  أربعأربع  علىعلى  منهممنهم  واحدواحد  كلكل  يقتصريقتصر

للتعدد.للتعدد.  السإلماالسإلما  إباحةإباحة  علىعلى  قويقوي  دليلدليل  الخريات. وهذاالخريات. وهذا
عندماعندما  عصمتهعصمته  فيفي  وكانوكان  ،،  زوجاتهزوجاته    الرسإولالرسإول  - عدد- عدد55
خللخلل  بالتعددبالتعدد  يقومونيقومون  المسلمونالمسلمون  . وظل. وظل  زوجاتزوجات  تسعتسع  توفيتوفي

السإلماالسإلما  بإباحةبإباحة  الراسإخالراسإخ  واعتقادهمواعتقادهم  التاماالتاما  لفهمهملفهمهم   سإنة سإنة14001400
بهذهبهذه  القائلينالقائلين  أنأن  السباعيالسباعي  مصطفىمصطفى  الدكتورالدكتور  ويرىويرى  ،،  للتعددللتعدد

: حسن: حسن  منهمامنهما  الولالول  ؛؛  فريقينفريقين  عنعن  عبارةاعبارةا  الباطلةالباطلة  الدعوىالدعوى
علىعلى  فلكهمفلكهم  فيفي  يجرييجري  ومنومن  الغربيينالغربيين  هجوماهجوما  رأىرأى  ،،  النيةالنية
أنهأنه  فظنفظن  ،،  السإلميةالسإلمية  الشريعةالشريعة  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما

.297 ص2،جـ الترمذي سإنن 5
.628 ص1جـ بيروت ماجة ابن سإنن 6
.638 ص1جـ ماجة ابن وسإنن  ،435 ص3جـ الترمذي سإنن 7
6جـ ، القاهرة : المغني قدامة وابن  ،224ص  هـ1400 الرياض السلما سإبل الصنعاني 8
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به.به.  يتهمونهيتهمونه  ممامما  السإلماالسإلما  يخلصيخلص  أنأن  القولالقول  بهذابهذا  يستطيعيستطيع
سإيئسإيئ  فريقفريق  أنهأنه  السباعيالسباعي  : فيرى: فيرى  الثانيالثاني  الفريقالفريق  أماأما

الباطلالباطل  القولالقول  بهذابهذا  المسلمينالمسلمين  يخدعيخدع  أنأن  هوهو  وهدفهوهدفه  ،،  النيةالنية
بعدهمبعدهم  جاءجاء  ومنومن  وصحابتهوصحابته    الرسإولالرسإول  فعلفعل  فيفي  ويشككهمويشككهم

ًا  عشرعشر  أربعةأربعة   خلل خلل//  المسلمينالمسلمين  منمن ًاقرن ًا  أنهمأنهم  بحجةبحجة  ،،  قرن ًاجميع جميع
..99التعددالتعدد  ذكرذكر  فيهافيها  وردورد  التيالتي  الكريمةالكريمة  الياتاليات  يفهموايفهموا  لملم

تتعاونتتعاون  1010  الثانيةالثانية  اليةالية  أنأن  شلتوتشلتوت  محمودمحمود  الشيخالشيخ  ويرىويرى
يزيليزيل  الذيالذي  المرالمر  ،،  التعددالتعدد  مبدأمبدأ  تقريرتقرير  علىعلى  1111الولىالولى  اليةالية  معمع

،،  زوجاتهزوجاته    النبيالنبي  عددعدد  المبدأالمبدأ  هذاهذا  ضوءضوء  وفيوفي  ،،  منهمنه  التحرجالتحرج
المسلمونالمسلمون  ودرجودرج  ،،  زوجاتهمزوجاتهم  والتابعونوالتابعون  الصحابالصحاب  وعددوعدد
،،  الزوجاتالزوجات  يعددونيعددون  عصورهمعصورهم  جميعجميع  وفيوفي  طبقاتهمطبقاتهم  بجميعبجميع
حسناتحسنات  منمن  حسنةحسنة  النساءالنساء  بينبين  العدلالعدل  معمع  التعددالتعدد  أنأن  ويرونويرون
بصفةبصفة  المجتمعالمجتمع  وإلىوإلى  خاصةخاصة  بصفةبصفة  النساءالنساء  إلىإلى  الرجالالرجال

التعددالتعدد  بأنبأن  القائلينالقائلين  شلتوتشلتوت  محمودمحمود  الشيخالشيخ  ويصفويصف  1212عامةعامة
بأنهمبأنهم  بهبه  القياماالقياما  يستحيليستحيل  بشرطبشرط  لرتباطهلرتباطه  مشروعمشروع  غيرغير

..1313مواضعهامواضعها  عنعن  ويحرفونهاويحرفونها  اللهالله  بآياتبآيات  يعبثونيعبثون
الزواجالزواج  أفضليةأفضلية  الشريفةالشريفة  النبويةالنبوية  السنةالسنة  وضحتوضحت   كذلك كذلك//
 أن أن1414))))  البخاريالبخاري  (( صحيح(( صحيح  فيفي  جاءجاء  فقدفقد  واحدةاواحدةا  منمن  بأكثربأكثر
تزوجت؟تزوجت؟  : هل: هل  عباسعباس  ابنابن  ليلي  : ( وقال: ( وقال  قالقال  جبيرجبير  بنبن  سإعيدسإعيد
ًء  أكثرهاأكثرها  المةالمة  هذههذه  خيرخير  فإنفإن  : فتزوج: فتزوج  . قال. قال  : ل: ل  فقلتفقلت ًءنسا ).).  نسا

أمةأمة  خيرخير  أنأن  هوهو  الحديثالحديث  هذاهذا  معنىمعنى  أنأن  1515حجرحجر  ابنابن  ويذكرويذكر
ًء  أكثرأكثر  كانكان  منمن  هوهو    محمدمحمد ًءنسا معهمعه  يتساوىيتساوى  ممنممن  غيرهغيره  منمن  نسا
ماما  آخرآخر  نبوينبوي  حديثحديث  فيفي  الفضائل. ووردالفضائل. وورد  منمن  ذلكذلك  عداعدا  فيمافيما

فيفي  جهودهمجهودهم  يضاعفوايضاعفوا  أنأن  أرادواأرادوا  الصحابةالصحابة  بعضبعض  : أن: أن  معناهمعناه
واحدواحد  فقالفقال  ،،  الدنياالدنيا  شهواتشهوات  ويتركواويتركوا  ،،  لهالها  وينقطعواوينقطعوا  ،،  العبادةاالعبادةا

أناأنا  : ( أما: ( أما  الثانيالثاني  ) وقال) وقال  اللحماللحم  آكلآكل  فلفل  أناأنا  : ( أما: ( أما  منهممنهم
))  أفطرأفطر  ولول  فأصومافأصوما  أناأنا  : ( أما: ( أما  الثالثالثالث  ) وقال) وقال  أناماأناما  ولول  فأصليفأصلي

  النبيالنبي  علمعلم  ) فلما) فلما  النساءالنساء  أتزوجأتزوج  فلفل  أناأنا  : ( أما: ( أما  الرابعالرابع  وقالوقال

.101ص والقانون الفقه بين : المرأة السباعي مصطفى 9
}. حرصتم ولو النساء بين تعدلوا أن تستطيعوا : { ولن هي 10
}. ورباع وثلثا مثنى النساء من لكم طاب ما : { فانكحوا هي 11
.183ص هـ1395 القاهرة ، وشريعة عقيدة : السإلما شلتوت محمود 12
.182ص نفسه المرجع 13
. 1951 ص5جـ النكاح كتاب 14
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،،  وكذاوكذا  كذاكذا  بلغنيبلغني  : " إنه: " إنه  وقالوقال  الناسالناس  فيفي  خطبخطب  بذلكبذلك
وأتزوجوأتزوج  ،،  اللحماللحم  وآكلوآكل  ،،  وأناماوأناما   وأصلي وأصلي//  وأفطروأفطر  أصوماأصوما  ولكنيولكني
..1616""  منيمني  فليسفليس  سإنتيسإنتي  عنعن  رغبرغب  فمنفمن  ،،  النساءالنساء

أنأن  النكاحالنكاح  عنعن  حديثهحديثه  معرضمعرض  فيفي  قدامةقدامة  ابنابن  ويبينويبين
مجردمجرد  ليسليس  التعددالتعدد  وأنوأن  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  علىعلى  يحثيحث  السإلماالسإلما

تزوجتزوج    النبيالنبي  : (( ولن: (( ولن  فيقولفيقول  ،،  إليهإليه  مندوبمندوب  ولكنهولكنه  ،،  إباحةإباحة
  النبيالنبي  يشتغليشتغل  ولول  ،،  أصحابهأصحابه  ذلكذلك  وفعلوفعل  ،،  العددالعدد  فيفي  وبالغوبالغ

..1717بالفضل))بالفضل))  إلإل  وأصحابهوأصحابه
ماما  يعاشريعاشر  بأنبأن  للمسلمللمسلم  أباحأباح  السإلماالسإلما  أنأن  كذلككذلك  ويلحظويلحظ

قالقال  كماكما  ،،  معينمعين  بعددبعدد  التقيدالتقيد  دوندون  الماءالماء  منمن  يمينهيمينه  ملكتملكت
وثلثوثلث  مثنىمثنى  النساءالنساء  منمن  لكملكم  طابطاب  ماما  : { فانكحوا: { فانكحوا  تعالىتعالى
}}  أيمانكمأيمانكم  ملكتملكت  ماما  أوأو  فواحدةافواحدةا  تعدلواتعدلوا  ألأل  خفتمخفتم  فإنفإن  ورباعورباع

 ]. ].33: :   [ النساء[ النساء
المعاشرةاالمعاشرةا  هذههذه  تسمىتسمى  لل  السإلميةالسإلمية  الشريعةالشريعة  ولكنولكن

ًا ًازواج ًا  عليهاعليها  يطلقيطلق   وإنما وإنما//  ،،  زواج ًا: تسري التسريالتسري  منمن  والحكمةوالحكمة  ؛؛  : تسري
والحقوقوالحقوق  اللتزاماتاللتزامات  بعضبعض  التسريالتسري  علىعلى  يترتبيترتب  أنهأنه  هيهي

سإيدهاسإيدها  منمن  أنجبتهأنجبته  )) الذي)) الذي  اليميناليمين  ((ملك((ملك  الَمةالَمة  ولدولد  أنأن  ومنهاومنها
ًا  يعتبريعتبر ًاابن ًا  ابن ًاشرعي ًا  ويولدويولد  السيد،السيد،  لذلكلذلك  شرعي ًاحر نفسهانفسها  والَمةوالَمة  ،،  حر
ًا  تصبحتصبح ًاتبع ––  شكشك  بلبل  ––  منهمنه  قصدقصد  العملالعمل  ولد. وهذاولد. وهذا  أماأما  لذلكلذلك  تبع
..1818اليميناليمين  ملكملك  عتقعتق  تيسيرتيسير

––  السإلميةالسإلمية  للعقيدةاللعقيدةا  مناوئةمناوئة  ––  حركاتحركات  عدةاعدةا  قامتقامت  وقدوقد
الحركةالحركة  تلكتلك  أبرزهاأبرزها  منمن  وكانوكان  ،،  وتقييدهوتقييده  التعددالتعدد  بمنعبمنع  تطالبتطالب

،،   ما ما19451945/ /    هـ هـ13651365  سإنةسإنة  المصريةالمصرية  الديارالديار  فيفي  قامتقامت  التيالتي
وضعوضع  القلالقل  علىعلى  أوأو  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  بمنعبمنع  بهابها  القائمونالقائمون  ونادىونادى

الشريعةالشريعة  حددتهاحددتها  التيالتي  الشروطالشروط  غيرغير  لهله  جديدةاجديدةا  شروطشروط
ومؤدىومؤدى  ،،  التعددالتعدد  علىعلى  القبالالقبال  منمن  الحدالحد  أجلأجل  منمن  السإلميةالسإلمية
بوجودبوجود  إلإل  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  إباحةإباحة  : عدما: عدما  هوهو  الجديدةاالجديدةا  الشروطالشروط

أنأن  يرغبيرغب  منمن  علىعلى  وأنوأن  ،،  للقضاءللقضاء  تقديرهتقديره  يخضعيخضع  قويقوي  مبررمبرر
ً  يقدمايقدما  أنأن  يعدديعدد ًدليل مبررمبرر  لهله  أخرىأخرى   بامرأةا بامرأةا//  زواجهزواجه  أنأن  علىعلى  دليل
تدعوهتدعوه  أسإبابأسإباب  منمن  الرجلالرجل  أبداهأبداه  بمابما  القاضيالقاضي  اقتنعاقتنع  فإذافإذا  ،،  قويقوي

وإذاوإذا  ،،  بالزواجبالزواج  ذلكذلك  عندعند  القاضيالقاضي  لهله  أذنأذن  ،،  زوجتهزوجته  علىعلى  للزواجللزواج
.114 ص9جـ  هـ1389 بيروت مسلم صحيح 16
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..  الرجلالرجل  طلبطلب  رفضرفض  القاضيالقاضي  يقتنعيقتنع  لملم
الذيالذي  المقبولالمقبول  المبررالمبرر  نوعنوع  الدعاةاالدعاةا  هؤلءهؤلء  بعضبعض  حددحدد  وقدوقد

حالتينحالتين  فيفي  ويتمثلويتمثل  ،،  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  بموجبهبموجبه  القضاءالقضاء  يسمحيسمح
ًا  الزوجةالزوجة  مرضمرض  وهماوهما  ،،  لهمالهما  ثالثثالث  لل  فقطفقط ًامرض ًا  مرض ًامزمن لل  مزمن
ثلثثلث  منمن  أكثرأكثر  بمروربمرور  الثابتالثابت  الزوجةالزوجة  وعقموعقم  ،،  منهمنه  شفاءشفاء

علىعلى  القانونالقانون  يحرمايحرما  الحالتينالحالتين  هاتينهاتين  غيرغير  . وفي. وفي  عليهعليه  سإنواتسإنوات
امرأته.امرأته.  علىعلى  الزواجالزواج  الرجلالرجل

هوهو  بواحدةابواحدةا  الزواجالزواج  أنأن  الدعوىالدعوى  هذههذه  أصحابأصحاب  ويرىويرى
يعمليعمل  ولول  ،،  السإتثناءالسإتثناء  هوهو  التعددالتعدد  وأنوأن  ،،  السإلماالسإلما  فيفي  الصلالصل

..1919الضرورةاالضرورةا  عندعند  إلإل  بالسإتثناءبالسإتثناء
//  فاليتانفاليتان  ،،  صحيحصحيح  غيرغير  الكلماالكلما  هذاهذا  : إن: إن  هناهنا  نحننحن  ونقولونقول

))33((  اليةالية  وهماوهما  التعددالتعدد  تشريعتشريع  فيهمافيهما  جاءجاء  اللتاناللتان  الكريمتانالكريمتان
أنأن  يفيديفيد  ماما  فيهمافيهما  يظهريظهر  لملم  النساءالنساء  سإورةاسإورةا  ) من) من129129((  واليةوالية

والعكسوالعكس  السإتثناءالسإتثناء  هوهو  التعددالتعدد  وأنوأن  ،،  الصلالصل  هوهو  بواحدةابواحدةا  الزواجالزواج
))33((  الكريمةالكريمة  اليةالية  بدأتبدأت  فقدفقد  ،،  الصحيحالصحيح  هوهو  ––  نظرنانظرنا  فيفي  ––

وهووهو  ،،  بواحدةابواحدةا  الزواجالزواج  ذكرتذكرت  ثمثم  ،،  الصلالصل  وهووهو  بالتعددبالتعدد
ًا  والصلوالصل  السإتثناءالسإتثناء ًادائم السإتثناء.السإتثناء.  علىعلى  يقدمايقدما  دائم

،،  مريضةمريضة  الزوجةالزوجة  تكونتكون  أنأن  التعددالتعدد  آيتاآيتا  تشترطتشترط  لملم  كذلككذلك
ًا  أوأو ًاعقيم بالضافةبالضافة  عليها. هذاعليها. هذا  الزواجالزواج  للرجلللرجل  يتسنىيتسنى  لكيلكي  عقيم

التعددالتعدد  آيتيآيتي  نزولنزول  بعدبعد  أصحابهأصحابه  منمن  طلبطلب    الرسإولالرسإول  أنأن  إلىإلى
آنذاكآنذاك  لهملهم  يقليقل  ولمولم  ،،  زوجاتزوجات  الربعالربع  علىعلى  زادزاد  ماما  يفارقوايفارقوا  أنأن
زوجتهزوجته  بكونبكون  مشروطمشروط  الرجلالرجل  لدىلدى  زوجةزوجة  منمن  أكثرأكثر  بقاءبقاء  أنأن

ًا  مريضةمريضة ًامرض ًا  مرض ًامستعصي ًا. وكان  بكونهابكونها  أوأو  مستعصي ًا. وكانعقيم الوقتالوقت  عقيم
تشريع.تشريع.  وقتوقت  آنذاكآنذاك

الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  تقييدتقييد  أنأن  زهرةازهرةا  أبوأبو  محمدمحمد  الشيخالشيخ  ويرىويرى
//  عصرعصر  فيفي  ولول  ،،    النبيالنبي  عصرعصر  فيفي  تقعتقع  لملم  ضالةضالة  دينيةدينية  بدعةبدعة

..2020التابعينالتابعين  عصرعصر  فيفي  ولول  ،،  الصحابةالصحابة
الزوجةالزوجة  علىعلى  يفرضيفرض  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  كانكان  وإذاوإذا

يحرمهايحرمها  لل  فإنهفإنه  ،،  أخرىأخرى  زوجةزوجة  الظروفالظروف  منمن  لظرفلظرف  الولىالولى
،،  شئونهشئونه  فيفي  والمتصرفةوالمتصرفة  منزلهامنزلها  سإيدةاسإيدةا  تكونتكون  أنأن  منمن

لهالها  تكونتكون  أنأن  فيفي  الحقالحق  متزوجةمتزوجة  امرأةاامرأةا  لكللكل  يجعليجعل  فالسإلمافالسإلما

.286-279ص  هـ1396 بيروت ، الزوجات : تعدد العطار 19
.79-77ص  هـ1385 القاهرة ، للمجتمع السإلما : تنظيم زهرة أبو محمد 20

]17[

]18[



السإلمية مشكاة ....... مكتبة إلى هدية 

علىعلى  سإيطرةاسإيطرةا  الزوجاتالزوجات  لحدىلحدى  يجعليجعل  ولول  ،،  مستقلةمستقلة  داردار
الخريات.الخريات.    الزوجاتالزوجات

تشترطتشترط  أنأن  فيفي  الحقالحق  للمرأةاللمرأةا  أنأن  الفقهاءالفقهاء  بعضبعض  ويرىويرى
يلتزمايلتزما  ولمولم  ،،  الزواجالزواج  تمتم  فإذافإذا  ،،  عليهاعليها  يتزوجيتزوج  لل  أنأن  زواجهازواجها  وقتوقت
طلبطلب  فيفي  الحقالحق  للمرأةاللمرأةا  كانكان    الشرطالشرط  بهذابهذا  بعدبعد  فيمافيما  الزوجالزوج

تزوجهاتزوجها  : (( وإن: (( وإن  الفقهيالفقهي  النصالنص  فيفي  يظهريظهر  كماكما  ،،  الطلقالطلق
عليهاعليها  تزوجتزوج  إذاإذا  فراقهفراقه  فلهافلها  ،،  عليهاعليها  يتزوجيتزوج  لل  أنأن  لهالها  وشرطوشرط

عقدعقد  فيفي  الشرطالشرط  هذاهذا  تشترطتشترط  أنأن  الزوجةالزوجة  فاتفات   وإذا وإذا2121))))
زوجهازوجها  قصرقصر  إذاإذا  الطلقالطلق   طلب طلب//  فيفي  الحقالحق  لهالها  فإنفإن  الزواجالزواج

علىعلى  هناهنا  نختلفنختلف  ولول  ،،  أذىأذى  بهابها  ألحقألحق  أوأو  حقوقهاحقوقها  منمن  حقحق  فيفي
لل  واحدواحد  زوجزوج  فيفي  أكثرأكثر  أوأو  أخرىأخرى  امرأةاامرأةا  معمع  امرأةاامرأةا  اشتراكاشتراك  أنأن

ولكنولكن  حياتهاحياتها  فيفي  تنشدهاتنشدها  التيالتي  السعادةاالسعادةا  يمنحهايمنحها  ولول  يريحهايريحها
زوجزوج  فيفي  غيرهاغيرها  معمع  اشتراكهااشتراكها  عندعند  بالمرأةابالمرأةا  يلحقيلحق  الذيالذي  الضررالضرر
ًا  أقلأقل  واحدواحد ًاكثير بدونبدون  بقيتبقيت  إذاإذا  بهابها  يلحقيلحق  الذيالذي  الضررالضرر  منمن  كثير
زواج.زواج.

ًا  قويةقوية  تكونتكون  النساءالنساء  بعضبعض  عندعند  الغيرةاالغيرةا  أنأن  هناهنا  ونرىونرى ًاجد جد
ماما  أشدأشد  وتكونوتكون  ،،  تصرفاتهاتصرفاتها  كلكل  علىعلى  تسيطرتسيطر  أنهاأنها  لدرجةلدرجة
أمرأمر  والغيرةاوالغيرةا  ،،  أخرىأخرى  بامرأةابامرأةا  زوجهازوجها  اقتراناقتران  عندعند  تكونتكون

حبحب  هيهي  مختلفةمختلفة  مشاعرمشاعر  ثلثةثلثة  منهامنها  يظهريظهر  ،،  بحتبحت  عاطفيعاطفي
دوندون  بهبه  السإتئثارالسإتئثار  فيفي  المفرطةالمفرطة  وأنانيتهاوأنانيتها  ،،  لزوجهالزوجها  المرأةاالمرأةا
..  مستقبلهامستقبلها  علىعلى  المرأةاالمرأةا  خوفخوف  ثمثم  ،،  النساءالنساء  منمن  غيرهاغيرها

ًا  تقدماتقدما  لل  والعاطفةوالعاطفة ًاإطلق المورالمور  منمن  أمرأمر  أيأي  فيفي  الشرعالشرع  علىعلى  إطلق
نفسنفس  فيفي  والغيرةاوالغيرةا  اللماللم  يبعثيبعث  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  أنأن  وكماوكما  ،،

 الجديدةا الجديدةا//  الزوجةالزوجة  نفسنفس  فيفي  الملالمل  يبعثيبعث  فإنهفإنه  الولىالولى  الزوجةالزوجة
ليسليس  أنهأنه  ذلكذلك  علىعلى  آمنة. زدآمنة. زد  زوجيةزوجية  حياةاحياةا  تحياتحيا  أنأن  لهالها  ويتيحويتيح  ،،

لكللكل  جاءجاء  فالتشريعفالتشريع  ،،  فقطفقط  المتزوجاتالمتزوجات  هنهن  النساءالنساء  كلكل
فيفي  بعضهنبعضهن  وفقوفق  فإذافإذا  ،،  المتزوجاتالمتزوجات  وغيروغير  المتزوجاتالمتزوجات  النساءالنساء

شكشك  بلبل  وهنوهن  ––  الخرياتالخريات  ذنبذنب  هوهو  فمافما  أزواجأزواج  علىعلى  الحصولالحصول
الحقالحق  السإلماالسإلما  لهنلهن  جعلجعل  وقدوقد  زواجزواج  بدونبدون  يبقينيبقين  أنأن  ––  كثيراتكثيرات

ًا  وأسإرةاوأسإرةا  بيتبيت  فيفي  والعيشوالعيش  الزواجالزواج  فيفي  الحقالحق  كلكل ًاتمام مثلمثل  تمام
؟؟  المتزوجاتالمتزوجات
يكرهيكره  التعددالتعدد  تحريمتحريم  -  أن-  أن  معهمعه  ونحنونحن  ––  العقادالعقاد  ويرىويرى

.548 ص6جـ : المغني قدامة ابن 21
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عزباءعزباء  البقاءالبقاء  وهيوهي  ،،  سإواهاسإواها  تملكتملك  لل  واحدةاواحدةا  حالةحالة  علىعلى  المرأةاالمرأةا
. وعلى. وعلى2222  نفسهانفسها  إعالةإعالة  عنعن  عاجزةاعاجزةا  تكونتكون  وقدوقد  ،،  لهالها  عائلعائل  لل

تعددتعدد  بنظامابنظاما  والنساءوالنساء  الرجالالرجال  بعضبعض  أخذأخذ  فإنفإن  العموماالعموما  وجهوجه
ًا  يعديعد  الزوجاتالزوجات ًابرهان ًا  برهان ًاواضح ًا  واضح ًاوقوي طريقطريق  اختاروااختاروا  أنهمأنهم  علىعلى  وقوي

ً  السإتقامةالسإتقامة ًبدل التعددالتعدد  لنلن  ،،  والضللوالضلل  الغوايةالغواية  طريقطريق  منمن  بدل
ً  يرسإميرسإم ًسإبيل الروابطالروابط  ويوثقويوثق  ،،  الخلقالخلق  علىعلى  للمحافظةللمحافظة  سإبيل

وهووهو  ،،  واسإتقرارهواسإتقراره  أمنهأمنه   المسلم المسلم//  للبيتللبيت  ويحفظويحفظ  ،،  الجتماعيةالجتماعية
فيفي  الترديالتردي  دوندون  الرغباتالرغبات  لشباعلشباع  المشروعالمشروع  السليمالسليم  الطريقالطريق
الشهوات.الشهوات.  مهاويمهاوي

السإلما:السإلما:  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  - شروط- شروط22
وحددتوحددت  ،،  لعبادهلعباده  وأباحهوأباحه  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد    اللهالله  شرعشرع

ًا  لهله  السإلميةالسإلمية  الشريعةالشريعة ًاشروط ::  وهيوهي  دونهادونها  بهبه  الخذالخذ  يجوزيجوز  لل  شروط
(أ) العدد.(أ) العدد.

(ب) النفقة.(ب) النفقة.
الزوجات.الزوجات.  بينبين  (ج) العدل(ج) العدل
::  (أ) العدد(أ) العدد

ًا  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  كانكان ًامعروف ًا  معروف ًاومباح ظهورظهور  قبلقبل  ومباح
مثلمثل  الوضعيةالوضعية  والدياناتوالديانات  2323اليهوديةاليهودية  الديانةالديانة  وكانتوكانت  السإلماالسإلما
للعدد.للعدد.  تحديدتحديد  بغيربغير  التعددالتعدد  تبيحتبيح  والبوذيةوالبوذية  والمجوسإيةوالمجوسإية  الوثنيةالوثنية

هذههذه  إتباعإتباع  يمنعيمنع  صريحصريح  نصنص  2424المسيحيةالمسيحية   الديانة الديانة//  فيفي  يرديرد  ولمولم
..2525أكثرأكثر  أوأو  بامرأتينبامرأتين  التزوجالتزوج  منمن  الديانةالديانة

ًا  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  وكانوكان ًامعروف القبائلالقبائل  لدىلدى  معروف
ولول  معينةمعينة  ضوابطضوابط  آنذاكآنذاك  لهله  تكنتكن  ولمولم  الجاهليةالجاهلية  فيفي  العربيةالعربية

كماكما  ––  الشريفالشريف  النبويالنبوي  الحديثالحديث  تضمنتضمن  معروفة. وقدمعروفة. وقد  حدودحدود
ًا  ذكرناذكرنا ًاسإابق العربالعرب  لدىلدى  التعددالتعدد  وجودوجود  علىعلى  شواهدشواهد  عدةاعدةا  ––  سإابق
::  ومنهاومنها  ،،  المحددالمحدد  غيرغير  النحوالنحو  هذاهذا  علىعلى  السإلماالسإلما  قبلقبل

: أسإلمت: أسإلمت  قالقال  أنهأنه  2626ثابتثابت  بنبن    قيسقيس  عنعن  - روي- روي11

.108-107ص  هـ1389 بيروت ، القرآن في المرأة 22
إسإرائيل. لبني السلما عليه موسإى بها أرسإل سإماوية : ديانة اليهودية 23
إسإرائيل. ولكن لبني السلما عليه عيسى لسان على جاءت سإماوية ديانة المسيحية 24

إسإرائيل. بني عن الكريم القرآن أخبر كما فيها عدلوا والنصارى اليهود
الزوجات : تعدد طه على أحمد  ،74ص والقانون الفقه بين : المرأة السباعي مصطفى 25

.8ص  هـ1394 القاهرة
الحارثا". بن  : "قيس224 ص3جـ للصناعي سإبل من 26
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: (( اختر: (( اختر  فقالفقال  ،،    للنبيللنبي  ذلكذلك  فذكرتفذكرت  ،،  نسوةانسوةا  ثمانثمان  وعنديوعندي
ًا  منهنمنهن ًاأربع ..2727))))  أربع

وتحتهوتحته  أسإلمأسإلم  الثقفيالثقفي  سإلمةسإلمة  بنبن  غيلنغيلن  أنأن  - وروي- وروي22//
ًا  منهنمنهن  : (( اختر: (( اختر    النبيالنبي  لهله  فقالفقال  ،،  نسوةانسوةا  عشرعشر ًاأربع وفارقوفارق  أربع

..2828))))  سإائرهنسإائرهن
: أسإلمت: أسإلمت  قالقال  أنهأنه  معاويةمعاوية  بنبن  نوفلنوفل  عنعن  - وروي- وروي33
واحدةاواحدةا  : (( فارق: (( فارق  فقالفقال    النبيالنبي  فسألتفسألت  نسوةانسوةا  خمسخمس  وتحتيوتحتي

ًا  وأمسكوأمسك ًاأربع ووضعووضع  ،،  التعددالتعدد  هذبهذب  السإلماالسإلما  ظهرظهر   ولما ولما2929))))  أربع
وجعلهوجعله  ،،  بالعددبالعدد  وقيدهوقيده  المناسإبةالمناسإبة  والشروطوالشروط  السإسالسإس  لهله

ًا ًاقاصر بينبين  العدلالعدل  علىعلى  فيهفيه  وشددوشدد  ،،  فقطفقط  زوجاتزوجات  أربعأربع  علىعلى  قاصر
القياماالقياما  النسانالنسان  يستطيعيستطيع  التيالتي  الماديةالمادية  المورالمور  فيفي  الزوجاتالزوجات

زوجاتهزوجاته  علىعلى  النفاقالنفاق  علىعلى  الرجلالرجل  قدرةاقدرةا  فيهفيه  بها. واشترطبها. واشترط
ْا: { : {   الكريمةالكريمة  اليةالية  فيفي  بوضوحبوضوح  هذاهذا  وأولده. وظهروأولده. وظهر ِكُحو ْاَفان ِكُحو َفان

ُكم  َطاَبَطاَب  َماَما ُكمَل ّنَساء  ّمَنّمَن  َل ّنَساءال َنى  ال ْث َنىَم ْث ُثلََث  َم ُثلََثَو َع  َو َبا َعَوُر َبا ِإْن  َوُر ِإْنَف ُتْم  َف ْف ُتْمِخ ْف ّ  ِخ َّأل َأل

ْا ُلو ِد ْع ْاَت ُلو ِد ْع ًةا  َت َد َواِح ًةاَف َد َواِح ْو  َف َْوأ َكْت  َماَما  َأ َل َكْتَم َل ُكْم  َم ُن ْيَما ُكْمَأ ُن ْيَما ِلَك  َأ ِلَكَذ َنى  َذ ْد َنىَأ ْد ّ  َأ َّأل ْا  َأل ُلو ُعو ْاَت ُلو ُعو }.}.  َت
 ] ]33: :   [ النساء[ النساء

ًا  ليسليس  السإلماالسإلما  فيفي  التعددالتعدد  أنأن   ويلحظ ويلحظ// ًامشروط كماكما  ––  مشروط
هوهو  وإنماوإنما  تنجب،تنجب،  لل  أوأو  مريضةمريضة  الولىالولى  الزوجةالزوجة  بكونبكون  ––  يقاليقال
ًا  أوأو  اثنيناثنين  يتزوجيتزوج  أنأن  وللمسلموللمسلم  ،،  الصلالصل  منمن  مباحمباح ًاثلث ًا  أوأو  ثلث ًاأربع أربع

زوجاتهزوجاته  علىعلى  النفاقالنفاق  علىعلى  القدرةاالقدرةا  نفسهنفسه  فيفي  يرىيرى  داماداما  ماما
..3030بينهنبينهن  والعدلوالعدل

ابنتهابنته  يعرضيعرض    المؤمنينالمؤمنين  أميرأمير  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  هوهو  وهاوها
لدىلدى  أنأن  يعرفيعرف  وهووهو  ،،    الصديقالصديق  بكربكر  أبيأبي  علىعلى  حفصةحفصة

..  عقيماتعقيمات  ولول  مريضاتمريضات  يكّنيكّن  ولمولم  زوجةزوجة  منمن  أكثرأكثر  الصديقالصديق
عثمانعثمان  علىعلى  كذلككذلك  حفصةحفصة  ابنتهابنته    الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  وعرضوعرض

  يجديجد  ولمولم  ،،    اللهالله  رسإولرسإول  بناتبنات  لحدىلحدى  زوجزوج  وهووهو    عفانعفان  بنبن
ًا  ولول  غضاضةغضاضة  ذلكذلك  فيفي ًاضرر ابنته.ابنته.  علىعلى  ضرر

لتعددلتعدد  القصىالقصى  الحدالحد  حولحول  نظرنظر  وجهاتوجهات  ثلثثلث  وهناكوهناك
يجوزيجوز  لل  أنهأنه  وهووهو  المسلمونالمسلمون  عليهعليه  أجمعأجمع  ماما  تخالفتخالف  الزوجاتالزوجات

وهي:وهي:  ،،  أربعأربع  منمن  بأكثربأكثر  الزواجالزواج
.628 ص1جـ ماجة ابن سإنن 27
.638 ص1جـ ماجة ابن سإنن  ،435 ص3 جـ ، الترمذي سإنن 28
.540 ص6جـ ، : المغني قدامة ابن  ،224 ص3جـ السلما : سإبل الصنعاني 29
.187ص وشريعة عقيدة : السإلما شلتوت محمود 30
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ْا: {: {  الكريمةالكريمة  اليةالية  أنأن  فريقفريق   أولً: زعم أولً: زعم// ِكُحو َفان ْا  ِكُحو َفان َماَما   
ُكم  َطاَبَطاَب ُكمَل ّنَساء  ّمَنّمَن  َل ّنَساءال َنى  ال ْث َنىَم ْث ُثلََث  َم ُثلََثَو َع  َو َبا َعَوُر َبا الجمعالجمع  إباحةإباحة  } تفيد} تفيد  َوُر
::  الكلماتالكلمات  بأنبأن  زعمهمزعمهم  علىعلى  مستدلينمستدلين  ،،  زوجاتزوجات  تسعتسع  إلىإلى

ألفاظألفاظ  الكريمةالكريمة  اليةالية  فيفي  )) الواردةا)) الواردةا  ورباعورباع  وثلثوثلث  (( مثنى(( مثنى
الموجودةاالموجودةا  الواوالواو  وأنوأن  ،،  مفردةامفردةا  أعدادأعداد  عنعن  بهابها  معدولمعدول  مفردةامفردةا

وثلثوثلث  (( مثنى(( مثنى  معنىمعنى  فيكونفيكون  ،،  للجمعللجمع  الكلماتالكلمات  هذههذه  بينبين
ًا  ورباع)) : اثنينورباع)) : اثنين ًاوثلث ًا  وثلث ًاوأربع ==44++33++22((  تسعتسع  ومجموعهاومجموعها  وأربع

99.(.(
ًا ًاثاني ْا:{ :{   الكريمةالكريمة  اليةالية  أنأن  آخرآخر  فريقفريق  : ويقول: ويقول  ثاني ِكُحو ْاَفان ِكُحو َفان

ُكم  َطاَبَطاَب  َماَما ُكمَل ّنَساء  ّمَنّمَن  َل ّنَساءال َنى  ال ْث َنىَم ْث ُثلََث  َم ُثلََثَو َع  َو َبا َعَوُر َبا إباحةإباحة  } تفيد} تفيد  َوُر
::  الكلماتالكلمات  أنأن  ويرونويرون  ،،  زوجةزوجة  عشرةاعشرةا  ثمانيثماني  إلىإلى  الجمعالجمع

ألفاظألفاظ  عنعن  بهابها  معدولمعدول  مفردةامفردةا  ورباع)) ألفاظورباع)) ألفاظ  وثلثوثلث  ((مثنى((مثنى
،،  للجمعللجمع  الكلماتالكلمات  هذههذه  بينبين  الموجودةاالموجودةا  الواوالواو  وأنوأن  مكررةامكررةا

منمن  لكملكم  طابطاب  ماما  فانكحوافانكحوا  هوهو  عندهمعندهم  الكريمةالكريمة  اليةالية  وتفسيروتفسير
ًا  وثلثاوثلثا  ،،  اثنيناثنين    اثنيناثنين  النساءالنساء ًاثلث ًا  ،،  ثلث ًاوأربع ًا  وأربع ًاأربع فيكونفيكون  أربع

++33++33++22++22((  عشرةاعشرةا  ثمانيثماني  فهمهمفهمهم   حسب حسب//  المجموعالمجموع
44++44==1818.(.(

ًا: وادعى ًا: وادعىثالث ْا: { : {   الكريمةالكريمة  اليةالية  أنأن  ثالثثالث  فريقفريق  ثالث ِكُحو ْاَفان ِكُحو َفان
ُكم  َطاَبَطاَب  َماَما ُكمَل ّنَساء  ّمَنّمَن  َل ّنَساءال َنى  ال ْث َنىَم ْث ُثلََث  َم ُثلََثَو َع  َو َبا َعَوُر َبا تعددتعدد  تبيحتبيح  } ،} ،  َوُر

::  التاليةالتالية  للسإبابللسإباب  حصرحصر  بدونبدون  الزوجاتالزوجات
((((  وأنوأن  ،،  العموماالعموما  )) تفيد)) تفيد  لكملكم  طابطاب  : (( ما: (( ما  صيغةصيغة  - أن- أن11

مكررةامكررةا  أعدادأعداد  عنعن  بهابها  معدولمعدول  )) كلمات)) كلمات  ورباعورباع  وثلثوثلث  مثنىمثنى
علىعلى  الذكرالذكر  السابقةالسابقة  العموماالعموما  صيغةصيغة  بعدبعد  ذكرتذكرت  نهايةنهاية  غيرغير  إلىإلى

رفعرفع  تفيدتفيد  الوضعالوضع  بهذابهذا  وأنهاوأنها  والتحديدوالتحديد  الحصرالحصر  لل  المثالالمثال  سإبيلسإبيل
إلىإلى  الزوجاتالزوجات  منمن  شاءشاء  منمن  تزوجتزوج  فيفي  المسلمالمسلم  عنعن  الحرجالحرج

حد.حد.  غيرغير
بعدد.بعدد.  مقيدمقيد  غيرغير  كلهماكلهما  اليميناليمين  كملككملك  الزواجالزواج  - أن- أن22
تعددتعدد  تقييدتقييد  فيفي    النبيالنبي  عنعن  الواردةاالواردةا  الخبارالخبار  - أن- أن33

بهبه  ينسخينسخ  لل  الحادالحاد  وخبروخبر  ،،  آحادآحاد  أخبارأخبار  هيهي  إنماإنما  بأربعبأربع  الزوجاتالزوجات
حد.حد.  بدونبدون  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  يبيحيبيح  أنهأنه  منهمنه  فهموافهموا  الذيالذي  القرآنالقرآن

فمثنىفمثنى  ،،  العدادالعداد  هذههذه  أحدأحد  هوهو  المرادالمراد  : إن: إن  لهؤلءلهؤلء  ونقولونقول
ورباعورباع  وكلمةوكلمة  ،،  ثلثةثلثة  بهابها  يراديراد  ثلثثلث  وكلمةوكلمة  ،،  اثنيناثنين   بها بها//  يراديراد
هيهي  الكلماتالكلمات  هذههذه  بينبين  الموجودةاالموجودةا  الواوالواو  وأنوأن  ،،  أربعةأربعة  بهابها  يراديراد
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علىعلى  السإلميةالسإلمية  المةالمة  أجمعتأجمعت  فقدفقد  ،،  للجمعللجمع  وليستوليست  للتخييرللتخيير
أحدأحد  عنعن  ينقلينقل  ولمولم  ،،  نسوةانسوةا  أربعأربع  منمن  بأكثربأكثر  الزواجالزواج  يجوزيجوز  لل  أنهأنه
أكثرأكثر  بينبين  جمعجمع  أنهأنه  هذاهذا  يومنايومنا  إلىإلى  بعدهبعده  ولول    الرسإولالرسإول  حياةاحياةا  فيفي
ْا: { : {   الكريمةالكريمة  لليةللية  هؤلءهؤلء  فهمفهم  وأنوأن  ،،  زوجاتزوجات  أربعأربع  منمن ِكُحو ْاَفان ِكُحو َفان
ُكم  َطاَبَطاَب  َماَما ُكمَل ّنَساء  ّمَنّمَن  َل ّنَساءال َنى  ال ْث َنىَم ْث ُثلََث  َم ُثلََثَو َع  َو َبا َعَوُر َبا خاطئخاطئ  } فهم} فهم  َوُر

فيفي  يباحيباح  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  كانكان  ولوولو  ،،  خاطئخاطئ  أسإاسأسإاس  علىعلى  بنيبني
نهايةنهاية  لل  ماما  إلىإلى  أوأو  عشرةاعشرةا  ثمانيثماني  إلىإلى  أوأو  تسعتسع  إلىإلى  السإلماالسإلما
ً  للمسلمينللمسلمين  يدعيدع  ولمولم  بهذابهذا  القرآنالقرآن  لصرحلصرح ًمجال للشكللشك  مجال

زوجاتزوجات  أربعأربع  منمن  بأكثربأكثر    الرسإولالرسإول  تزوجتزوج  أنأن  كماكما  ،،  والحيرةاوالحيرةا
..3131فيهافيها  بهبه  القتداءالقتداء  يجوزيجوز  لل  التيالتي  خصوصياتهخصوصياته  منمن  يعتبريعتبر

السإلماالسإلما  تحديدتحديد  حكمةحكمة  عنعن  الناسالناس  منمن  بعضبعض  يسأليسأل  وقدوقد
أكثر.أكثر.  ولول  أقلأقل  لل  فقطفقط  بأربعبأربع  الزوجاتالزوجات  لعددلعدد   القصى القصى//  للحدللحد
يعلمهيعلمه  شيءشيء  المورالمور  منمن  لكثيرلكثير  العدديالعددي  التحديدالتحديد  نقول: إننقول: إن  وهناوهنا
كانكان  لماذالماذا  نعلمنعلم  لل  الشرعيةالشرعية  للمورللمور  فبالنسبةفبالنسبة  ،،  وحدهوحده    اللهالله
صلواتصلوات  خمسخمس  والليلةوالليلة  اليومااليوما  فيفي  المفروضةالمفروضة  الصلواتالصلوات  عددعدد

ًا  تكنتكن  لملم  ولماذاولماذا  فقط؟فقط؟ ًاأربع ًا؟  أوأو  أربع ًا؟سإت ًا  نعلمنعلم  ولول  سإت ًاشيئ عنعن  شيئ
بثلثبثلث  المغربالمغرب  وصلةاوصلةا  ،،  بأربعبأربع  الظهرالظهر  صلةاصلةا  ركعاتركعات  عددعدد  تحديدتحديد

ركعتان.ركعتان.  الفجرالفجر  صلةاصلةا  بينمابينما  فقطفقط  ركعاتركعات
النسان؛النسان؛  جسمجسم  فيفي  العضاءالعضاء  لعددلعدد  بالنسبةبالنسبة  المرالمر  وهكذاوهكذا

فيفي  الحكمةالحكمة  فمافما  ،،  ورجلنورجلن  ويدانويدان  عينانعينان  لهله  فالنسانفالنسان
تشتملتشتمل  ولماذاولماذا  فقط؟فقط؟  يدينيدين  أوأو  فقطفقط  عينينعينين  علىعلى  القتصارالقتصار

فقط؟فقط؟  أصابعأصابع  خمسخمس  علىعلى  الواحدةاالواحدةا  والرجلوالرجل  الواحدةاالواحدةا  اليداليد
عندعند  المورالمور  هذههذه  علمعلم  أقل؟أقل؟  أوأو  أكثرأكثر  أوأو  سإتسإت  أوأو  أربعأربع  وليستوليست

محاولتمحاولت  منمن  المفكرينالمفكرين  بعضبعض  كتاباتكتابات  تخلتخل  تعالى. ولمتعالى. ولم  اللهالله
فقطفقط  زوجاتزوجات  أربعأربع  الزوجاتالزوجات  لتعددلتعدد  القصىالقصى  الحدالحد  جعلجعل  لتبريرلتبرير
ًا   التحديد التحديد//  كانكان  ربماربما  أنهأنه  بعضهمبعضهم  فذكرفذكر ًامتفق فصولفصول  عددعدد  علىعلى  متفق

ًا  التحديدالتحديد  يكونيكون  السنة. وقدالسنة. وقد ًامنسجم الرجالالرجال  عددعدد  نسبةنسبة  معمع  منسجم
 ) )44 :  : 11((  الغالبالغالب  فيفي  النسبةالنسبة  وهذهوهذه  ،،  النساءالنساء  عددعدد  نسبةنسبة  إلىإلى

عددعدد  هناكهناك  لظللظل  فقطفقط  زوجتينزوجتين  علىعلى  التعددالتعدد  اقتصراقتصر  لولو  بحيثبحيث
لدىلدى  زوجاتزوجات  أربعأربع  علىعلى  العددالعدد  زادزاد  ولوولو  أزواجأزواج  بدونبدون  النساءالنساء  منمن
ًا  الرجالالرجال  بعضبعض  بقاءبقاء  إلىإلى  ذلكذلك ًاعزاب كانكان  ثمثم  ومنومن  ،،  زواجزواج  بدونبدون  عزاب
ًء  المعقولالمعقول  القصىالقصى  الحدالحد ًءبنا أربعأربع  هوهو  العتبارالعتبار  هذاهذا  علىعلى  بنا

.54-22ص هيكل التواب لعبد الزوجات تعدد كتاب في القضية هذه انظر 31
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فقط.فقط.  زوجاتزوجات
أنواعأنواع  كلكل  يستهدفيستهدف  قدقد  التحديدالتحديد  هذاهذا  أنأن  آخرونآخرون  ويرىويرى

لديهلديه  تكونتكون  أنأن  منمن  الرجلالرجل  يتمكنيتمكن  وبالتاليوبالتالي  الغالبالغالب  فيفي  النساءالنساء
النحيفةالنحيفة  والزوجةوالزوجة  القصيرةاالقصيرةا  والزوجةوالزوجة  الطويلةالطويلة  الزوجةالزوجة

للونللون  بالنسبةبالنسبة  للقواما. أماللقواما. أما  بالنسبةبالنسبة  هذاهذا  البدينةالبدينة  والزوجةوالزوجة
وذاتوذات  ،،  الجمالالجمال  وذاتوذات  ،،  الدينالدين  ذاتذات  الزوجةالزوجة  أرادأراد  إذاإذا  لهله  فيكونفيكون
التيالتي  الربعالربع  الخصالالخصال  وهيوهي  ،،  والنسبوالنسب  الحسبالحسب  وذاتوذات  ،،  المالالمال
يفضليفضل  فالبعضفالبعض  ،،  بالمرأةابالمرأةا  بالتزوجبالتزوج  الرجلالرجل  منهامنها  الواحدةاالواحدةا  تغريتغري

أوأو  الجميلةالجميلة   المرأةا المرأةا//  يفضليفضل  الخرالخر  والبعضوالبعض  ،،  المتدينةالمتدينة  المرأةاالمرأةا
الحسب.الحسب.  ذاتذات  أوأو  المالالمال  ذاتذات

،،  للمرأةاللمرأةا  الشهريةالشهرية  الدورةاالدورةا  معمع  التحديدالتحديد  هذاهذا  يتفقيتفق  وقدوقد
ًا  المرأةاالمرأةا  حيضحيض  يستمريستمر  وعادةاوعادةا ًاأسإبوع وبطبيعةوبطبيعة  ،،  شهرشهر  كلكل  أسإبوع
مضتمضت  إذاإذا  حتىحتى  الحيضالحيض  فترةافترةا  فيفي  زوجتهزوجته  الرجلالرجل  يتركيترك  الحالالحال
ًا  كانكان  إذاإذا  ––  أسإابيعأسإابيع  أربعةأربعة ًامتزوج إلىإلى  عادعاد  ––  زوجاتزوجات  أربعأربع  متزوج

..3232طاهرةاطاهرةا  فيجدهافيجدها  الولىالولى  الزوجةالزوجة
قابلةقابلة  اجتهاديةاجتهادية  تفسيراتتفسيرات  كلهاكلها  هذههذه  فإنفإن  العموماالعموما  وعلىوعلى

بمراده.بمراده.  أعلمأعلم    واللهوالله  والردوالرد  والخذوالخذ  ،،  والصوابوالصواب  للخطأللخطأ
(ب) النفقة:(ب) النفقة:

والمسكنوالمسكن  والكسوةاوالكسوةا  والشرابوالشراب  الطعاماالطعاما  النفقةالنفقة  وتشملوتشمل
يقدمايقدما  الذيالذي  الرجلالرجل  لدىلدى  تكونتكون  أنأن  ويجبويجب  لهله  اللزمااللزما  والثاثوالثاث

علىعلى  النفاقالنفاق  علىعلى  الماليةالمالية  القدرةاالقدرةا  بدءبدء  ذيذي  بادئبادئ  الزواجالزواج  علىعلى
أسإبابأسإباب  منمن  لديهلديه  يكنيكن  لملم   بها. وإذا بها. وإذا//  سإيتزوجسإيتزوج  التيالتي  المرأةاالمرأةا
ًا  لهله  يجوزيجوز  فلفل  ،،  عليهاعليها  النفاقالنفاق  منمن  يمكنهيمكنه  ماما  الرزقالرزق ًاشرع شرع

ًا  هذاهذا  الزواج. ويظهرالزواج. ويظهر  علىعلى  القداماالقداما ًاواضح ًا  واضح ًاجلي الحديثالحديث  فيفي  جلي
منمن  الشبابالشباب  معشرمعشر  : (( يا: (( يا    : قال: قال  التاليالتالي  الشريفالشريف  النبويالنبوي

وأحصنوأحصن  للبصرللبصر  أغضأغض  فإنهفإنه  فليتزوجفليتزوج  3333الباءةاالباءةا  منكممنكم  اسإتطاعاسإتطاع
..3434))))  وجاءوجاء  لهله  فإنهفإنه  بالصومابالصوما  فعليهفعليه  يستطعيستطع  لملم  ومنومن  ،،  للفرجللفرج

ينفقينفق  أنأن  يستطيعيستطيع  لل  الذيالذي  للرجلللرجل  بالنسبةبالنسبة  المرالمر  وهكذاوهكذا
ًا  لهله  يحليحل  لل  فإنهفإنه  ،،  واحدةاواحدةا  زوجةزوجة  منمن  أكثرأكثر  علىعلى ًاشرع يتزوجيتزوج  أنأن  شرع

ً أكثر لمعلومات 32  ص2 جـ ، الموقعين إعلما هامش على الرواح حادي : كتاب انظر فضل
الناصر لعبد الزوجات تعدد وكتاب  ،85ص للعقاد القرآن في المرأة كتاب وكذلك  ،204

.188-187ص العطار
الزواج. تكاليف على : القدرة الباءة 33
.112 ص9جـ الباري : فتح حجر وابن  ،172 ص9جـ مسلم صحيح 34
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..3535بالجماعبالجماع  واجبةواجبة  الزوجاتالزوجات  أوأو  الزوجةالزوجة  علىعلى  فالنفقةفالنفقة  ،،  بأخرىبأخرى
،،  3636الوداعالوداع  حجةحجة  خطبةخطبة  ثناياثنايا  منمن  الوجوبالوجوب  هذاهذا  ويظهرويظهر

ًا    قالقال  حيثحيث ًامخاطب النساءالنساء  فيفي  اللهالله  : (( واتقوا: (( واتقوا  المسلمينالمسلمين  مخاطب
بكلمةبكلمة  فروجهنفروجهن  واسإتحللتمواسإتحللتم  ،،  اللهالله  بأمانةبأمانة   أخذتموهن أخذتموهن//  فإنكمفإنكم

ًا  فرشكمفرشكم  يوطئنيوطئن  ألأل  عليهنعليهن  ولكمولكم  ،،  اللهالله ًاأحد فإنفإن  ،،  تكرهونهتكرهونه  أحد
ًا  فاضربوهنفاضربوهن  ذلكذلك  فعلنفعلن ًاشرب عليكنعليكن  ولهنولهن  3737مبرحمبرح  غيرغير  شرب

النفقةالنفقة  وجوبوجوب  يتبينيتبين   كما كما3838))))  بالمعروفبالمعروف  وكسوتهنوكسوتهن  رزقهنرزقهن
وحقهنوحقهن  : (( أل: (( أل  الشريفالشريف  النبويالنبوي  الحديثالحديث  فيفي  الزوجةالزوجة  علىعلى

حديثحديث  فيفي   وجاء وجاء3939))))  بالمعروفبالمعروف  وكسوتهنوكسوتهن  رزقهنرزقهن  عليكمعليكم
فقالفقال  زوجهازوجها  علىعلى  الزوجةالزوجة  حقحق  عنعن  سإئلسإئل    الرسإولالرسإول  أنأن  آخرآخر

ًا ًامخاطب إذاإذا  وتكسوهاوتكسوها  ،،  طعمتطعمت  إذاإذا  : (( وتطعمها: (( وتطعمها  السائلالسائل  مخاطب
البيتالبيت  فيفي  إلإل  تهجرتهجر  ولول  تقبحتقبح  ولول  الوجهالوجه  تضربتضرب  ولول  ،،  اكتسيتاكتسيت

((((4040..
القياماالقياما  الرجلالرجل  علىعلى  يجبيجب  أنهأنه  فيفي  الفقهاءالفقهاء  بينبين  خلفخلف  ولول

ولبسولبس  مناسإبمناسإب  طعاماطعاما  منمن  زوجاتهزوجاته  أوأو  زوجتهزوجته  يلزمايلزما   ما ما//  بكلبكل
احتياجات.احتياجات.  منمن  ذلكذلك  يتبعيتبع  وماوما  مناسإبمناسإب  ومسكنومسكن
الزوجات:الزوجات:  بينبين  - العدل- العدل33

ْا: { : {   تعالىتعالى  قالقال ِكُحو ْاَفان ِكُحو ُكم  َطاَبَطاَب  َماَما  َفان ُكمَل ّنَساء  ّمَنّمَن  َل ّنَساءال َنى  ال ْث َنىَم ْث َم
ُثلََث ُثلََثَو َع  َو َبا َعَوُر َبا ِإْن  َوُر ِإْنَف ُتْم  َف ْف ُتْمِخ ْف ّ  ِخ َّأل ْا  َأل ُلو ِد ْع ْاَت ُلو ِد ْع ًةا  َت َد َواِح ًةاَف َد َواِح ْو  َف َْوأ َكْت  َماَما  َأ َل َكْتَم َل َم

ُكْم ُن ْيَما ُكْمَأ ُن ْيَما  ] ]33: :   }. [ النساء}. [ النساء  َأ
الذيالذي  العدلالعدل  هوهو  الكريمةالكريمة  اليةالية  هذههذه  فيفي  بالعدلبالعدل  والمرادوالمراد

بينبين  التسويةالتسوية  وهووهو  ،،  تحقيقهتحقيقه  علىعلى  ويقدرويقدر  النسانالنسان  يستطيعهيستطيعه
والمسكنوالمسكن  والملبسوالملبس  والمشربوالمشرب  المأكلالمأكل  فيفي  الزوجاتالزوجات
فيفي  العدلالعدل  أماأما  منهنمنهن  واحدةاواحدةا  بكلبكل  يليقيليق  بمابما  والمعاملةوالمعاملة  والمبيتوالمبيت

مثلمثل  عليهاعليها  يقدريقدر  ولول  ،،  النسانالنسان  يستطيعهايستطيعها  لل  التيالتي  المورالمور
ًا  ليسليس  فالزوجفالزوج  ،،  القلبيالقلبي  والميلوالميل  المحبةالمحبة ًامطالب هذاهذا  لنلن  بهبه  مطالب

،،  النسانالنسان  إرادةاإرادةا  عنعن  خارجخارج  وهووهو  ،،  الختيارالختيار  تحتتحت  يندرجيندرج  لل  المرالمر
كماكما  4141 عليه عليه//  يقدريقدر  بمابما  إلإل  يكلفيكلف  لل  ––  شكشك  بلبل  ––  والنسانوالنسان

.564 ص7جـ : المغني قدامة ابن 35
.276 ص4جـ  هـ1356 القاهرة  النبي سإيرة ، هشاما ابن 36
ًا 37 ًا أي مبرح غير ضرب مؤلم. شديد غير ضرب
.276 ص4جـ  النبي : سإيرة هشاما ابن 38
.307 ص3جـ : المقنع قدامة ابن 39
.334 ص1جـ داود أبي سإنن 40
شعبان زكي   ،582 ص1جـ  هـ1402 بيروت الشروق دار القرآن ظلل : في قطب سإيد 41

.40ص  هـ1384 القاهرة والطلق : الزواج
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ًا  اللهالله  يكلفيكلف  : { ل: { ل  تعالىتعالى  قولهقوله  فيفي  يظهريظهر ًانفس }}  وسإعهاوسإعها  إلإل  نفس
الذيالذي  هوهو  القلبيالقلبي  والميلوالميل  والمحبةوالمحبة   ] والعدل ] والعدل286286: :   [ البقرةا[ البقرةا

تعدلواتعدلوا  أنأن  تستطيعواتستطيعوا  : { ولن: { ولن  وتعالىوتعالى  سإبحانهسإبحانه  اللهالله  عنهعنه  قالقال
 ] ]129129: :   }. [ النساء}. [ النساء  حرصتمحرصتم  ولوولو  النساءالنساء  بينبين

الكريمةالكريمة  اليةالية  هذههذه  منمن  يتخذيتخذ  أنأن  الناسالناس  بعضبعض  ويحاولويحاول
ً ًدليل لل  اللهالله  فشريعةفشريعة  صحيحصحيح  غيرغير  وهذاوهذا  التعددالتعدد  تحريمتحريم  علىعلى  دليل

فالعدلفالعدل  أخرىأخرى  آيةآية  فيفي  وتحرمهوتحرمه  آيةآية  فيفي  المرالمر  تبيحتبيح  أنأن  يمكنيمكن
والنفقةوالنفقة  المعاملةالمعاملة  فيفي  العدلالعدل  هوهو  الولىالولى  اليةالية  فيفي  المطلوبالمطلوب

إحدىإحدى  تتميزتتميز  لل  بحيثبحيث  الظاهرةاالظاهرةا  الوضاعالوضاع  وسإائروسإائر  والمعاشرةاوالمعاشرةا
أوأو  الملبسالملبس  فيفي  سإواءسإواء  الخرياتالخريات  دوندون  بشيءبشيء  الزوجاتالزوجات
المحبةالمحبة  فيفي  العدلالعدل  المبيت. أماالمبيت. أما  أوأو  الطعاماالطعاما  أوأو  المسكنالمسكن

،،  الثانيةالثانية  اليةالية  فيفي  إليهإليه  المشارالمشار  وهووهو  ،،  والمشاعروالمشاعر  والعاطفةوالعاطفة
ًا  ليستليست  فالقلوبفالقلوب  ،،  النسانالنسان  يملكهيملكه  لل  شيءشيء  فهذافهذا ًاملك //  ملك

يقلبهايقلبها  الرحمنالرحمن  أصابعأصابع  منمن  أصبعينأصبعين  بينبين  هيهي  وإنماوإنما  ،،  لصحابهالصحابها
معرفةمعرفة  الناسالناس  أكثرأكثر  وهووهو  ،،    اللهالله  رسإولرسإول  . وكان. وكان4242يشاءيشاء  كيفكيف
ًا  الناسالناس  وأشدوأشد  القلبيةالقلبية  وأحاسإيسهوأحاسإيسه  وبمشاعرهوبمشاعره  بدينهبدينه ًاحرص حرص
هذاهذا  : (( اللهم: (( اللهم  يقوليقول  كانكان  ،،  زوجاتهزوجاته  بينبين  العدلالعدل  تحقيقتحقيق  علىعلى

 وذلك وذلك4343))))  أملكأملك  ولول  تملكتملك  فيمافيما  تلمنيتلمني  فلفل  أملكأملك  فيمافيما  قسميقسمي
فإنفإن  العاطفةالعاطفة  عداعدا  ماما  شيءشيء  كلكل  فيفي  زوجاتهزوجاته  بينبين  عدلعدل  أنأن  بعدبعد

اللهالله  رضيرضي  عائشةعائشة  المؤمنينالمؤمنين  أماأما  إلىإلى  أكثرأكثر  يميليميل  كانكان    قلبهقلبه
أوأو  لجمالهالجمالها  زوجاتهزوجاته  لحدىلحدى  الزوجالزوج  حبحب  حالةحالة  . وفي. وفي  عنهاعنها

قدقد    اللهالله  فإنفإن  الخرياتالخريات  زوجاتهزوجاته  منمن  أكثرأكثر  بهابها  وتعلقهوتعلقه  لخلقهالخلقها
ًا  يميليميل  أنأن  منمن  وحذرهوحذره  نهاهنهاه ًانهائي التيالتي  إلىإلى  الميلالميل  فيفي  يشتطيشتط  أوأو  نهائي

أوأو  الخرىالخرى  الزوجةالزوجة  تركترك  إلىإلى  يؤدييؤدي  الذيالذي  المرالمر  قلبهقلبه  بهابها  تعلقتعلق
لعدمالعدما  متزوجاتمتزوجات  هنهن  فلفل  معلقاتمعلقات  الخرياتالخريات  الزوجاتالزوجات
مطلقاتمطلقات  هنهن  ولول  كزوجاتكزوجات   حقوقهن حقوقهن//  علىعلى  حصولهنحصولهن

،،  زوجيةزوجية  بعلقةبعلقة  مرتبطاتمرتبطات  لنهنلنهن  وذلكوذلك  الزواجالزواج  فيستطعنفيستطعن
تعالىتعالى  قولهقوله  فيفي  الميلالميل  فيفي  الشتطاطالشتطاط  عنعن  النهيالنهي  هذاهذا  ويظهرويظهر

َلن:  { :  {  َلنَو ْا  َو ُعو ِطي َت ْاَتْس ُعو ِطي َت ْا  َأَنأن  َتْس ُلو ِد ْع ْاَت ُلو ِد ْع ْيَن  َت ْيَنَب ّنَساء  َب ّنَساءال ْو  ال َل ْوَو َل ُتْم  َو ُتْمَحَرْص َ  َحَرْص ََفل َفل
ْا ُلو ْاَتِمي ُلو ْيِل  ُكُّلكّل  َتِمي ْلَم ْيِلا ْلَم َها  ا َذُرو َت َهاَف َذُرو َت ِة  َف َق ّل َع ْلُم ِةَكا َق ّل َع ْلُم ِإن  َكا ِإنَو ْا  َو ِلُحو ْاُتْص ِلُحو ْا  ُتْص ُقو ّت َت ْاَو ُقو ّت َت ِإّن  َو ِإّنَف َف

ّلَه ّلَهال ُفوًرا  َكاَنَكاَن  ال ُفوًراَغ اللهالله  عبدعبد   ] وقال ] وقال129129: :   }. [ النساء}. [ النساء  ّرِحيًماّرِحيًما  َغ
.582 ص1جـ القرآن ظلل : في قطب سإيد 42
، الباري : فتح حجر ابن  ،304 ص3جـ  ، الترمذي سإنن  ،333 ص1 جـ ، داود أبي سإنن 43

.313 ص9جـ
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العدلالعدل  هوهو  اليةالية  هذههذه  فيفي  إليهإليه  المشارالمشار  العدلالعدل  : إن: إن    عباسعباس  بنبن
..4444والجماعوالجماع  الحبالحب  فيفي

بعدمابعدما  يقينيقين  علىعلى  وهووهو  التعددالتعدد  علىعلى  المسلمالمسلم  أقدماأقدما  وإذاوإذا
وهيوهي  ،،  الماديةالمادية  الشياءالشياء  فيفي  زوجاتهزوجاته  بينبين  العدلالعدل  علىعلى  قدرتهقدرته

،،  والمبيتوالمبيت  والمسكنوالمسكن  والملبسوالملبس  والمشربوالمشرب  والمأكلوالمأكل  المعاملةالمعاملة
بأكثربأكثر  يتزوجيتزوج  ألأل  عليهعليه  الواجبالواجب  منمن  وكانوكان  ،،    اللهالله  عندعند  آثمآثم  فهوفهو
واحدةا.واحدةا.  منمن

بينبين  العدلالعدل  موضوعموضوع  علىعلى  وشددوشدد    اللهالله  رسإولرسإول  أكدأكد  وقدوقد
منمن  حقحق  فيفي  يقصريقصر/ /   الذيالذي  الزوجالزوج  عقابعقاب    ووضحووضح  الزوجاتالزوجات

فلمفلم  امرأتانامرأتان  الرجلالرجل  عندعند  كانكان  : (( إذا: (( إذا  فقالفقال  زوجاتهزوجاته  حقوقحقوق
..4545))))  سإاقطسإاقط  وشقهوشقه  القيامةالقيامة  يومايوما  جاءجاء  ،،  بينهمابينهما  يعدليعدل

،،  زوجاتهزوجاته  منمن  زوجةزوجة  حقحق  فيفي  الزوجالزوج  تقصيرتقصير  ثبتثبت  وإذاوإذا
ًا  الحقالحق  لهالها  فإنفإن ًاشرع وهناكوهناك  ،،  الحاكمالحاكم  إلىإلى  الشكوىالشكوى  فيفي  شرع

أوأو  بالمعروفبالمعروف  زوجتهزوجته  إمساكإمساك  الزوجالزوج  منمن  الحاكمالحاكم  يطلبيطلب
أوأو  بمعروفبمعروف  : { فإمساك: { فإمساك  تعالىتعالى  قالقال  كماكما  بإحسانبإحسان  تسريحهاتسريحها

 ]. ].229229: :   } [ البقرةا} [ البقرةا  بإحسانبإحسان  تسريحتسريح
ُهّن: { : {   ثانيةثانية  آيةآية  وفيوفي ُكو َأْمِس ُهّنَف ُكو َأْمِس ْعُروٍف  َف ْعُروٍفِبَم ْو  ِبَم َْوأ ُهّن  َأ ُهّنسَإّرُحو سَإّرُحو
ْعُروٍف ْعُروٍفِبَم َ  ِبَم ََول ُهّن  َول ُكو ُهّنُتْمِس ُكو ْا  ِضَراًراِضَراًرا  ُتْمِس ُدو َت ْع َت ْاّل ُدو َت ْع َت َعْل  َوَمنَوَمن  ّل ْف َعْلَي ْف ِلَك  َي ِلَكَذ ْد  َذ َق ْدَف َق َف

َلَم َلَمَظ ْفَسُه  َظ ْفَسُهَن  ] ]231231: :   } [ البقرةا} [ البقرةا  َن
منمن  زوجةزوجة  لكللكل  الزوجالزوج  يخصصيخصص  أنأن  فهوفهو  4646المبيتالمبيت  أماأما
لهالها  كانكان  إذاإذا  بيتهابيتها  فيفي  معهامعها  فيهافيها  يبيتيبيت  أكثرأكثر  أوأو   ليلة ليلة//  زوجاتهزوجاته

فيفي  ويتساوىويتساوى  ،،  بهابها  الخاصةالخاصة  الحجرةاالحجرةا  فيفي  أوأو  ،،  مستقلمستقل  بيتبيت
القصدالقصد  . لن. لن  والنفساءوالنفساء  والحائضوالحائض  والمريضةوالمريضة  الصحيحةالصحيحة  ذلكذلك
الرجلالرجل  لنلن  ،،  للزوجةللزوجة  يحصليحصل  الذيالذي  النسالنس  هوهو  المبيتالمبيت  منمن

منهمامنهما  كلكل  فيستمتعفيستمتع  الوطءالوطء  حدوثحدوث  دوندون  بزوجتهبزوجته  يستمتعيستمتع
..4747ذلكذلك  إلىإلى  وماوما  والتقبيلوالتقبيل  والملمسةوالملمسة  بالنظربالنظر  بالخربالخر

يجبيجب  ولول  ،،  ليلتهاليلتها  فيفي  زوجتهزوجته  يجامعيجامع  أنأن  الزوجالزوج  يلزمايلزما  ولول
يجامعيجامع  أ،أ،  ولهوله  ،،  الجماعالجماع  فيفي  الزوجاتالزوجات  بينبين  يساوييساوي  أ،أ،  عليهعليه

.313 ص9جـ الباري : فتح حجر ابن 44
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. مائل نصفه أن )) أي سإاقط
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يسوييسوي  أنأن  لهله  يستحبيستحب  ولكنولكن  ،،  الخرالخر  البعضالبعض  دوندون  بعضهنبعضهن
..4848ذلكذلك  فيفي  بينهنبينهن

معمع  واحدةاواحدةا  ليلةليلة  زوجةزوجة  لكللكل  يكونيكون  أنأن  المبيتالمبيت  فيفي  والسنةوالسنة
ًا  أوأو  ،،  ليلتينليلتين  ليلتينليلتين  القسمالقسم  يجعليجعل  أنأن  . ويجوز. ويجوز4949يومهايومها ًاثلث //  ثلث

ًا ًاثلث ..5050زوجاتهزوجاته  برضىبرضى  إلإل  لياٍللياٍل  ثلثثلث  علىعلى  الزيادةاالزيادةا  يجوزيجوز  ولول  ،،  ثلث
ًا  الزوجالزوج  سإافرسإافر  وإذاوإذا ًاسإفر إحدىإحدى  مرافقةمرافقة  إلىإلى  معهمعه  يحتاجيحتاج  سإفر

منهنمنهن  ترافقهترافقه  أنأن  يريديريد  منمن  اختياراختيار  فيفي  الحقالحق  لهله  فإنفإن  زوجاتهزوجاته
تسافرتسافر  فيمنفيمن  وتنازعنوتنازعن  ،،  ذلكذلك  الخرياتالخريات  زوجاتهزوجاته  رفضترفضت  وإذاوإذا
ومنومن  ،،  القتراعالقتراع  إلىإلى  يلجأيلجأ  أنأن  للزوجللزوج  لبدلبد  ذلكذلك  فعندفعند  ،،  معهمعه

معه.معه.  خرجتخرجت  القرعةالقرعة  عليهاعليها  وقعتوقعت
منمن  السفرالسفر  فيفي  رفيقتهرفيقته  يختاريختار    اللهالله  رسإولرسإول  وكانوكان

عنهاعنها  اللهالله  رضيرضي  عائشةعائشة  أماأما  حيثحيث  فيفي  جاءجاء  كماكما  بالقرعةبالقرعة  زوجاتهزوجاته
ًا  أرادأراد  إذاإذا  كانكان    النبيالنبي  : (( أن: (( أن  وهووهو  ،، ًاسإفر ،،  نسائهنسائه  بينبين  أقرعأقرع  سإفر

..5151))))  معهمعه  بهابها  خرجخرج  سإهمهاسإهمها  خرجخرج  وأيتهنوأيتهن
ًا  كانتكانت  فإنفإن  ،،  أخرىأخرى  بامرأةابامرأةا  الزوجالزوج  تزوجتزوج  وإذاوإذا ًاثيب أقاماأقاما  ثيب

ًا  كانتكانت  وإنوإن  أياماأياما  ثلثةثلثة  معهامعها ًابكر ولول  ،،  أياماأياما  سإبعةسإبعة  معهامعها  أقاماأقاما  بكر
المدةاالمدةا  هذههذه  مثلمثل  بقضاءبقضاء  المطالبةالمطالبة  الخرياتالخريات  للزوجاتللزوجات  يحقيحق

..5252عندهنعندهن
ًا// ًا وأخير يعنييعني  لل  الزوجاتالزوجات  بينبين  العدلالعدل  : إن: إن  نقولنقول   وأخير
هناهنا  العدلالعدل  بلبل  ،،  الزوجاتالزوجات  أوأو  الزوجتينالزوجتين  بينبين  التسويةالتسوية  مطلقمطلق

ً  إليهإليه  حاجةحاجة  فيفي  هيهي  ماما  زوجةزوجة  كلكل  إعطاءإعطاء  هوهو ًفعل درجةدرجة  إلىإلى  فعل
والمسكنوالمسكن  والشرابوالشراب  الطعاماالطعاما  فيفي  بمثلهابمثلها  اللئقةاللئقة  الكفايةالكفاية

ّفى  : "فإذا: "فإذا  حجرحجر  ابنابن  والمسكن. يقولوالمسكن. يقول  والملبسوالملبس ّفىو لكللكل  و
زادزاد  ماما  يضرهيضره  لملم  إليهاإليها  واليواءواليواء  ونفقتهاونفقتها  كسوتهاكسوتها  منهنمنهن  واحدةاواحدةا

..5353""  بتحفةبتحفة  تبرعتبرع  أوأو  قلبقلب  ميلميل  منمن  ذلكذلك  علىعلى
الشريعةالشريعة  وضعتهاوضعتها  التيالتي  الثلثةالثلثة  الشروطالشروط  هيهي  هذههذه
ًا  هناهنا  وأرىوأرى  ،،  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  لباحةلباحة  السإلميةالسإلمية ًااجتهاد جازجاز  إذاإذا  ––  اجتهاد

بينبين  الجمعالجمع  تحريمتحريم  الشروطالشروط  هذههذه  إلىإلى  أضيفأضيف  - أن- أن  ذلكذلك  ليلي
تحرماتحرما  نصوصنصوص  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  فيفي  وردورد  فقدفقد  ،،  المحارماالمحارما

.47-46ص نفسه المصدر 48
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ًا ًاتحريم ًا  تحريم ًاقطعي بينبين  عصمتهعصمته  فيفي  المسلمالمسلم  الرجلالرجل  يجمعيجمع  أنأن  قطعي
ُكْم  ُحّرَمْتُحّرَمْت: { : {   ذلكذلك  فيفي    اللهالله  وقالوقال  الختينالختين ْي َل ُكْمَع ْي َل ُكْم  َع ُت َها ُكْمُأّم ُت َها ُأّم

ُكْم ُت َنا َب ُكْمَو ُت َنا َب ُكْم  َو ُت َوا َأَخ ُكْمَو ُت َوا َأَخ ُكْم  َو ُت َعّما ُكْمَو ُت َعّما تعديدتعديد  فيفي  اليةالية  } وتستمر} وتستمر  َو
َأن: { : {   تعالىتعالى  قولهقوله  حتىحتى   النساء النساء//  منمن  المحرماتالمحرمات َأنَو ْا  َو ُعو ْاَتْجَم ُعو َتْجَم

ْيَن ْيَنَب ْيِن  َب َت ُلْخ ْيِنا َت ُلْخ ّ  ا َّإل ْد  َماَما  َإل ْدَق َلَف  َق َلَفسَإ ّلَه  ِإِّنإّن  سَإ ّلَهال ُفوًرا  َكاَنَكاَن  ال ُفوًراَغ }}  ّرِحيًماّرِحيًما  َغ
أبيأبي  عنعن  الشريفالشريف  النبويالنبوي  الحديثالحديث  فيفي   ] وجاء ] وجاء2323: :   [ النساء[ النساء
اللهالله  رسإولرسإول  علىعلى  : قدمت: قدمت  قالقال  الديلميالديلمي  عنعن  الرعينيالرعيني  خراشخراش

  ،،  إذا: (( إذا  فقالفقال  الجاهليةالجاهلية  فيفي  تزوجتهماتزوجتهما  أختانأختان  وعنديوعندي )) :
..5454إحداهما))إحداهما))  فطلقفطلق  رجعترجعت

علىعلى  الحفاظالحفاظ  أجلأجل  منمن  هوهو  الختينالختين  بينبين  الجمعالجمع  وتحريموتحريم
المسلمة.المسلمة.  السإرةاالسإرةا  أفرادأفراد  بينبين  والرحمةوالرحمة  المودةاالمودةا  صلتصلت

خيرخير  يكونيكون  أنأن  علىعلى  باسإتمرارباسإتمرار  تعملتعمل  زوجةزوجة  كلكل  أنأن  والمعروفوالمعروف
أوأو  لوالدتهلوالدته  أوأو  لوالدهلوالده  زوجهازوجها  يعطييعطي  أنأن  وتكرهوتكره  لها،لها،  زوجهازوجها
ًا  أخواتهأخواته  أوأو  إخوانهإخوانه  منمن  لواحدلواحد ًاشيئ المرالمر  ماله. وهكذاماله. وهكذا  منمن  شيئ

أنأن  تكرهتكره  الزوجةالزوجة  فإنفإن  ،،  زوجةزوجة  منمن  أكثرأكثر  لديهلديه  لمنلمن  بالنسبةبالنسبة
اللهالله  حرماحرما  الحتمالالحتمال  ولهذاولهذا  يعطيها،يعطيها،  ماما  مثلمثل  لضرتهالضرتها  يعطييعطي

تسعىتسعى  لل  حتىحتى   أختين أختين//  بينبين  عصمتهعصمته  فيفي  يجمعيجمع  أنأن  الرجلالرجل  علىعلى
فيكونفيكون  زوجها،زوجها،  خيرخير  منمن  أختهاأختها  حرمانحرمان  إلىإلى  منهمامنهما  الواحدةاالواحدةا

ًا  ذلكذلك ًاسإبب ،،  بينهمابينهما  والقرابةوالقرابة  والمودةاوالمودةا  الرحمةالرحمة  صلتصلت  قطعقطع  فيفي  سإبب
الغيرةاالغيرةا  بسبببسبب  العلقاتالعلقات  هذههذه  بينهمابينهما  تفترتفتر  القلالقل  علىعلى  أوأو

بينبين  الجمعالجمع  أنأن  5555حجرحجر  ابنابن  الزوج. ويذكرالزوج. ويذكر  حولحول  والنزاعوالنزاع
ًء  بالجماعبالجماع  حراماحراما  الختينالختين ًءسإوا أوأو  أبأب  منمن  أوأو  شقيقتينشقيقتين  كانتاكانتا  سإوا

والرضاع.والرضاع.  النسبالنسب  ذلكذلك  فيفي  أما. ويستويأما. ويستوي  منمن
ًا  الختينالختين  بينبين  الجمعالجمع  كانكان  وإذاوإذا ًاحرام الماالما  بينبين  الجمعالجمع  فإنفإن  حرام

ًا  أولىأولى  بابباب  منمن  يكونيكون  وابنتهاوابنتها ًاحرام الماالما  بينبين  قرابةقرابة  لنلن  وذلكوذلك  ،،  حرام
واحدواحد  لرجللرجل  كزوجتينكزوجتين  بينهمابينهما  والجمعوالجمع  الصلالصل  واجبةواجبة  وابنتهاوابنتها
إيقاعإيقاع  فيفي  ويتسببويتسبب  ،،  والمودةاوالمودةا  القرابةالقرابة  أواصرأواصر  قطعقطع  إلىإلى  يؤدييؤدي

..5656بينهمابينهما  العداوةاالعداوةا
المرأةاالمرأةا  وبينوبين  وعمتها،وعمتها،  المرأةاالمرأةا  بينبين  الجمعالجمع  يحرمايحرما  كذلككذلك

أخيها،أخيها،  وبنتوبنت  الخالةالخالة  وبينوبين  أخيها،أخيها،  وبنتوبنت  العمةالعمة  وبينوبين  ،،  وخالتهاوخالتها

 ص2جـ الترمذي سإنن في مختلفة بألفاظ الحديث  . وورد627 ص1جـ ماجة ابن سإنن 54
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  اللهالله  رسإولرسإول  عنعن  رويترويت  بأحاديثبأحاديث  التحريمالتحريم   هذا هذا//  ثبتثبت  وقدوقد
::  منهامنها

المرأةاالمرأةا  تنكحتنكح  أنأن  نهىنهى    النبيالنبي  : (( أن: (( أن    جابرجابر  - قال- قال11
..5757خالتها))خالتها))  أوأو  عمتهاعمتها  علىعلى

تنكحتنكح  أنأن  نهىنهى    اللهالله  رسإولرسإول  : ((أن: ((أن    هريرةاهريرةا  أبيأبي  - عن- عن22
علىعلى  المرأةاالمرأةا  أوأو  أخيهاأخيها  ابنةابنة  علىعلى  العمةالعمة  أوأو  عمتهاعمتها  علىعلى  المرأةاالمرأةا
..5858أخيها))أخيها))  بنتبنت  علىعلى  الخالةالخالة  أوأو  خالتهاخالتها

أوأو  العمتينالعمتين  بينبين  الجمعالجمع  تحريمتحريم  الرواياتالروايات  بعضبعض  فيفي  وجاءوجاء
غيرغير  أوأو  أختينأختين  الخالتانالخالتان  أوأو  العمتانالعمتان  كانتكانت  سإواءسإواء  الخالتينالخالتين

..5959أختينأختين
فيفي  يجمعيجمع  أنأن  الرجلالرجل  علىعلى  يحرمايحرما  فإنهفإنه  العموماالعموما  وعلىوعلى

هذاهذا  يؤدييؤدي  قدقد  لمالما  ،،  محرمةمحرمة  رحمرحم  بينهمابينهما  امرأتينامرأتين  بينبين  عصمتهعصمته
الرحاما.الرحاما.  صلةصلة  وقطعوقطع  بينهمابينهما  العداوةاالعداوةا  إيقاعإيقاع  منمن  الجمعالجمع
::  السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  (ج) مبررات(ج) مبررات  //

،،  وتكوينهوتكوينه  النسانالنسان  فطرةافطرةا  معمع  يتوافقيتوافق  نظامانظاما  السإلماالسإلما
السإلميالسإلمي  الدينالدين  ويعنيويعني  ،،  حياتهحياته  ضروراتضرورات  معمع    وينسجموينسجم

ولول  ،،  المجتمعالمجتمع  نظافةنظافة  علىعلى  ويحرصويحرص  ،،  النسانالنسان  خلقخلق  برعايةبرعاية
وانحللوانحلل  الخلقالخلق  فسادفساد  إلىإلى  يؤدييؤدي  ماديمادي  واقعواقع  بقيامابقياما  يسمحيسمح

..6060المجتمعالمجتمع
وقاعدةاوقاعدةا  الحياةاالحياةا  عمادعماد  السإرةاالسإرةا  يجعليجعل  أنأن    اللهالله  أرادأراد  وقدوقد
،،  الحضاراتالحضارات  وقياماوقياما  ،،  المجتمعاتالمجتمعات  نشأةانشأةا  وأسإاسوأسإاس  ،،  العمرانالعمران

القواعدالقواعد  منمن  بمجموعةبمجموعة  السإرةاالسإرةا  بنيانبنيان    اللهالله  أحاطأحاط  ولذلكولذلك
منمن  يعتريهيعتريه  قدقد  ممامما  البنيانالبنيان  هذاهذا  لحمايةلحماية  الصلبةالصلبة  والركائزوالركائز  الثابتةالثابتة
تعددتعدد  نظامانظاما  تشريعتشريع  القواعدالقواعد  هذههذه  ضعف. ومنضعف. ومن  أوأو  وهنوهن

الزوجات.الزوجات.
بأربعبأربع  يتزوجيتزوج  أنأن  للمسلمللمسلم  يبيحيبيح  وهووهو  ،،  السإلميالسإلمي  والدينوالدين

الجنسيةالجنسية  الرغبةالرغبة  إشباعإشباع  هدفههدفه  يكنيكن  لملم  أعلىأعلى  كحدكحد  زوجاتزوجات
قدقد  ودوافعودوافع  مبرراتمبررات  هناكهناك  وإنماوإنما  ،،  فحسبفحسب   الرجل الرجل//  لدىلدى

هذههذه  امرأةا. ومنامرأةا. ومن  منمن  بأكثربأكثر  يتزوجيتزوج  أنأن  علىعلى  الرجلالرجل  تحملتحمل

ً مختلفة بألفاظ الحديث ورد وقد  ،1965 ص5جـ البخاري صحيح 57 سإنن كتاب في قليل
.297 ص2الترمذي. جـ

.322 ص1جـ داود أبي سإنن  ،297 ص2جـ الترمذي سإنن 58
.573 ص6جـ : المغني قدامة ابن  ،323 ص1جـ ، داود أبي سإنن 59
.579 ص1جـ القرآن ظلل قطب. في سإيد 60
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::  يلييلي  ماما  المبرراتالمبررات
عصمتهعصمته  وفيوفي  توفيتوفي  الذيالذي  ،،    اللهالله  برسإولبرسإول  - القتداء- القتداء11

وقدوةاوقدوةا  أسإوةاأسإوةا  ––  شكشك  - بل- بل    اللهالله  ورسإولورسإول  ،،  زوجاتزوجات  تسعتسع
تعالى:{تعالى:{  أمور. قالأمور. قال  منمن  بهبه  خصخص  ماما  إلإل  شيءشيء  كلكل  فيفي  للمسلمللمسلم

ْد َق ْدَل َق ُكْم  َكاَنَكاَن  َل ُكْمَل ِه  َرسُإوِلَرسُإوِل  ِفيِفي  َل ّل ِهال ّل ٌةا  ال َو ٌةاُأسْإ َو َنٌة  ُأسْإ َنٌةَحَس َيْرُجوَيْرُجو  َكاَنَكاَن  ّلَمنّلَمن  َحَس
ّلَه ّلَهال ْومَا  ال َي ْل ْومَاَوا َي ْل يجبيجب  المنطلقالمنطلق  هذاهذا  ] ومن] ومن2121} [الحزاب:} [الحزاب:  الِخَرالِخَر  َوا
ًا  التعددالتعدد  بإباحةبإباحة  العتقادالعتقاد  ومسلمةومسلمة  مسلممسلم  كلكل  علىعلى ًاسإمع سإمع

إلىإلى  يؤدييؤدي  الباحةالباحة  هذههذه  إنكارإنكار  لنلن  ،،  ولرسإولهولرسإوله  للهلله  وطاعةوطاعة
بالله.بالله.  والعياذوالعياذ  الكفرالكفر

العالمالعالم  بلدبلد  فيفي  وتجريوتجري  جرتجرت  التيالتي  الحصائياتالحصائيات  - تدل- تدل22
عددعدد  منمن  أكثرأكثر  الناثالناث  عددعدد  أنأن  علىعلى  واضحةواضحة  دللةدللة  المختلفةالمختلفة

البنات.البنات.  ولدةاولدةا  لكثرةالكثرةا  نتيجةنتيجة  وذلكوذلك  ،،  الذكورالذكور
منمن  أكثرأكثر  وقدرتهوقدرته  تعالىتعالى  اللهالله  بمشيئةبمشيئة  الرجالالرجال  موتموت  ولنولن

،،  العسكريةالعسكرية  المعاركالمعارك  وقودوقود  همهم  فالرجالفالرجال  ،،   النساء النساء//  موتموت
ًا  الحروبالحروب  وتلتهموتلتهم ًاعدد ًا  عدد ًاكبير تعرضتعرض  إلىإلى  بالضافةبالضافة  منهم. هذامنهم. هذا  كبير
يخرجونيخرجون  فهمفهم  ،،  النساءالنساء  منمن  أكثرأكثر  بشكلبشكل  للحوادثللحوادث  الرجالالرجال
مكانمكان  منمن  ذلكذلك  أجلأجل  منمن  وينتقلونوينتقلون  الرزقالرزق  وطلبوطلب  للكسبللكسب

علىعلى  للحصولللحصول  جهدجهد  منمن  وسإعهموسإعهم  فيفي  ماما  كلكل  ويذلونويذلون  ،،  لخرلخر
للمرضللمرض  قابليةقابلية  أكثرأكثر  يجعلهميجعلهم  الذيالذي  المرالمر  ،،  العيشالعيش  لقمةلقمة

بيوتهن.بيوتهن.  فيفي  النساءالنساء  فيهفيه  يكونيكون  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  هذاهذا  والموتوالموت
ًا  ذكرناهذكرناه  أنأن  سإبقسإبق  ماما  علىعلى  ويترتبويترتب ًاآنف بينبين  فارقفارق  وجودوجود  آنف

الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  يكونيكون  ثمثم  ومنومن  ،،  الذكورالذكور  ونسبةونسبة  الناثالناث  نسبةنسبة
الحصائياتالحصائيات  أظهرتأظهرت  . وقد. وقد  الفارقالفارق  لهذالهذا  الناجحالناجح  العلجالعلج  هوهو

أنأن  الثانيةالثانية  العالميةالعالمية  الحربالحرب  عقبعقب  أوروباأوروبا  فيفي  أجريتأجريت  التيالتي
نسبةنسبة  ) من) من11((  ) إلى) إلى77((  آنذاكآنذاك  تمثلتمثل  كانتكانت  هناكهناك  النساءالنساء  نسبةنسبة

النساءالنساء  كثركثر  حيثحيث  ،،  نسوةانسوةا  سإبعسإبع  يقابلهيقابله  رجلرجل  كلكل  أنأن  أيأي  الرجالالرجال
ذهبتذهبت  التيالتي  الحروبالحروب  تلكتلك  عقبعقب  فاحشةفاحشة  كثرةاكثرةا  أوروباأوروبا  فيفي

الرجال.الرجال.  منمن  بالكثيربالكثير
تعدادتعداد  عنعن  المتحدةاالمتحدةا  للممللمم  السنويالسنوي  الكتابالكتاب  فيفي   وجاء وجاء//

الحصاءاتالحصاءات  أنأن   هـ هـ13841384  ––  ماما19641964  سإنةسإنة  الصادرالصادر  السكانالسكان
عددعدد  علىعلى  يزيديزيد  السوفيتيالسوفيتي  التحادالتحاد  فيفي  النساءالنساء  عددعدد  أنأن  أثبتتأثبتت

نسمةنسمة  مليونيمليوني  ونحوونحو  ،،  نسمةنسمة  مليونمليون  عشرينعشرين  بنحوبنحو  الرجالالرجال
فيفي  مليينمليين  ثلثةثلثة  ونحوونحو  ،،  المريكيةالمريكية  المتحدةاالمتحدةا  الولياتالوليات  فيفي
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..6161الغربيةالغربية  ألمانياألمانيا
الرجالالرجال  بعضبعض  أنأن  الفرقالفرق  ويزيدويزيد  المشكلةالمشكلة  يضاعفيضاعف  ومماومما

قدرتهمقدرتهم  عدماعدما  فيفي  تتمثلتتمثل  اقتصاديةاقتصادية  ظروفظروف  بسبببسبب  يتزوجونيتزوجون  لل
أسإرةا.أسإرةا.  وتكوينوتكوين  بيتبيت  لفتحلفتح  اللزمةاللزمة  النفقةالنفقة  توفيرتوفير  علىعلى

نسبيانسبيا  متأخرةامتأخرةا  سإنسإن  إلىإلى  الزواجالزواج  يؤخريؤخر  بعضهمبعضهم  أنأن  كماكما
علىعلى  النفاقالنفاق  منمن  ليتمكنليتمكن  الماديالمادي  مستواهمستواه  تحسينتحسين  أجلأجل  منمن

. وهذا. وهذا  بهمبهم  سإيرزقسإيرزق  الذينالذين  والولدوالولد  بهابها  سإيرتبطسإيرتبط  التيالتي  المرأةاالمرأةا
فيفي  للزواجللزواج  مستعداتمستعدات  يكنيكن  اللتياللتي  الفتياتالفتيات  منمن  العكسالعكس  علىعلى
مبكرةا.مبكرةا.  سإنسإن

النساءالنساء  عددعدد  زيادةازيادةا  التقديراتالتقديرات  أغلبأغلب  فيفي   وتظهر وتظهر//
للزواجللزواج  الصالحينالصالحين  الرجالالرجال  عددعدد  علىعلى  للزواجللزواج  الصالحاتالصالحات

يجبيجب  اختللاختلل  الحالالحال  بطبيعةبطبيعة  ) وهذا) وهذا11((  ) إلى) إلى44((  بنسبةبنسبة
هذههذه  فيفي  أمامناأمامنا  ونجدونجد  مختلفةمختلفة  بنسببنسب  وقوعهوقوعه  لتكررلتكرر  معالجتهمعالجته

::  هيهي  حلولحلول  ثلثةثلثة  الحالةالحالة
صالحةصالحة  امرأةاامرأةا  للزواجللزواج  صالصال  رجلرجل  كلكل  يتزوجيتزوج  - أن- أن11
زواج.زواج.  دوندون  النساءالنساء  منمن  عددعدد  يبقييبقي  ثمثم  للزواجللزواج
فقطفقط  واحدةاواحدةا  امرأةاامرأةا  للزواجللزواج  صالحصالح  رجلرجل  كلكل  يتزوجيتزوج  - أن- أن22
ًا ًازواج ًا  زواج ًاشرعي ًا  يعاشريعاشر  ثمثم  شرعي ًاحرام أكثرأكثر  أوأو  واحدةاواحدةا  الظلماالظلما  فيفي  حرام

فيفي  الرجالالرجال  منمن  مقابلمقابل  لهنلهن  ليسليس  اللواتياللواتي  النساءالنساء  منمن
المجتمع.المجتمع.

––  بعضهمبعضهم  أوأو  كلهمكلهم  ––  للزواجللزواج  الصالحونالصالحون  يتزوجيتزوج  - أن- أن33
ًا  واحدةاواحدةا  امرأةاامرأةا  منمن  أكثرأكثر ًازواج ًا  زواج ًاشرعي ً  النهارالنهار  وضحوضح  فيفي  شرعي ًبدل بدل
ًا  يعاشرهايعاشرها  التيالتي  البغّيالبغّي  أوأو  العشيقةالعشيقة  منمن ًاحرام ًا  حرام ًابعيد أعينأعين  عنعن  بعيد

..  الناسالناس
نرىنرى  منهامنها  الفضلالفضل  الحلالحل  واختيارواختيار  الحلولالحلول  هذههذه  ولمناقشةولمناقشة

طبيعيطبيعي  غيرغير  أمرأمر  زوجزوج  بلبل  المرأةاالمرأةا  تبقىتبقى  أنأن  وهووهو  الولالول  الحلالحل  أنأن
لل  فالمرأةافالمرأةا  عليهاعليها  الناسالناس  اللهالله  فطرفطر  التيالتي   الفطرةا الفطرةا//  وضدوضد  ،،

يعوضايعوضا  لنلن  والكسبوالكسب  والعملوالعمل  ،،  الرجلالرجل  عنعن  تستغنيتستغني  أنأن  يمكنيمكن
ًء  ،،  الطبيعيةالطبيعية  الحياةاالحياةا  إلىإلى  الفطريةالفطرية  حاجتهاحاجتها  عنعن  المرأةاالمرأةا فيفي  سإواًءسإوا

منمن  والعقلوالعقل  الروحالروح  مطالبمطالب  أوأو  والغريزةاوالغريزةا  الجسدالجسد  مطالبمطالب  ذلكذلك
بالعشير.بالعشير.  والنسوالنس  السكنالسكن

ولول  ،،  السإلميةالسإلمية  الشريعةالشريعة  ضدضد  فهوفهو  الثانيالثاني  الحلالحل  أماأما
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ضدضد  أنهأنه  كماكما  ،،  العفيفالعفيف  السإلميالسإلمي  المجتمعالمجتمع  أخلقأخلق  معمع  يتناسإبيتناسإب
شيوعشيوع  إلىإلى  بالتاليبالتالي  ويؤديويؤدي  ،،  وإنسانيتهاوإنسانيتها  المرأةاالمرأةا  كرامةكرامة

المجتمع.المجتمع.  فيفي  الفاحشةالفاحشة
المثلالمثل  الحلالحل  هوهو  ––  شكشك  بلبل  ––  الثالثالثالث  الحلالحل  ويكونويكون

يعيشهيعيشه  الذيالذي  الواقعالواقع  لمواجهةلمواجهة  السإلماالسإلما  يختارهيختاره  الذيالذي  الملئمالملئم
..6262الناسالناس

صحيفةصحيفة  أعدادأعداد  أحدأحد  فيفي  الغزاليالغزالي  محمدمحمد  الشيخالشيخ  ويقولويقول
النسبةالنسبة  : إن: إن  يقوليقول   هـ هـ14101410  عاماعاما  فيفي  (المسلمون) الصادرةا(المسلمون) الصادرةا

أنأن  وإماوإما  متساويةمتساوية  تكونتكون  أنأن  إماإما  النساءالنساء  وعددوعدد  الرجالالرجال  بينبين
كانكان  أوأو  متساويةمتساوية  كانتكانت  فإذافإذا  ،،  الطرفينالطرفين   لحد لحد//  راجحةراجحة  تكونتكون
يختفييختفي  أنأن  لبدلبد  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  فإنفإن  أقلأقل  النساءالنساء  عددعدد

ًا ًاتلقائي ًا  شخصشخص  كلكل  ويكتفيويكتفي  ،،  تلقائي ًاطوع ًا  أوأو  طوع ًاكره إذاإذا  عنده. أماعنده. أما  بمابما  كره
منمن  واحدةاواحدةا  بينبين  فنكونفنكون  الرجالالرجال  عددعدد  منمن  أكثرأكثر  النساءالنساء  عددعدد  كانكان
بالحرمانبالحرمان  النساءالنساء  بعضبعض  علىعلى  نقضينقضي  أنهأنه  فإمافإما  ،،  حلولحلول  ثلثةثلثة
العشيقاتالعشيقات  اتخاذاتخاذ  نبيحنبيح  أنأن  الزواج. وإماالزواج. وإما  منمن  الموتالموت  حتىحتى

بتعددبتعدد  نسمحنسمح  أنأن  الزنا. وإماالزنا. وإما  جريمةجريمة  بذلكبذلك  فنقرفنقر  والخليلتوالخليلت
منمن  الحرمانالحرمان  حياةاحياةا  ترفضترفض  المرأةاالمرأةا  فإنفإن  الزوجات. وبالتأكيدالزوجات. وبالتأكيد

فلفل  وبالتاليوبالتالي  ،،  والعصيانوالعصيان  الجريمةالجريمة  فراشفراش  وتأبىوتأبى  ،،  الزواجالزواج
وينسبوينسب  يرعاهايرعاها  رجلرجل  فيفي  غيرهاغيرها  تشاركتشارك  أنأن  إلإل  أمامهاأمامها  يبقىيبقى
تعددتعدد  بمبدأبمبدأ  العترافالعتراف  منمن  ذلكذلك  بعدبعد  مناصمناص  أولدها. ولأولدها. ول  إليهإليه

السإلما.السإلما.  أباحهأباحه  الذيالذي  الزوجاتالزوجات
ًا ًاوعموم ًا  النساءالنساء  فإنفإن  وعموم ًادائم فيفي  وجاءوجاء  ،،  الرجالالرجال  منمن  أكثرأكثر  دائم

النساءالنساء  ويكثرويكثر  الرجالالرجال  : ((يقل: ((يقل  قالقال  أنهأنه      النبيالنبي  عنعن  حديثحديث
فيفي   وجاء وجاء6363الواحد))الواحد))  القيمالقيم  امرأةاامرأةا  لخمسينلخمسين   يكون يكون//  حتىحتى

امرأةاامرأةا  أربعونأربعون  يتبعهيتبعه  الواحدالواحد  الرجلالرجل  : ((وترى: ((وترى  آخرآخر  حديثحديث
يدلنيدلن   والحديثان والحديثان6464النساء))النساء))  وكثرةاوكثرةا  الرجالالرجال  قلةقلة  منمن  بهبه  يلذنيلذن
ًا  يكونيكون  النساءالنساء  عددعدد  أنأن  علىعلى  واضحةواضحة  دللةدللة ًادائم عددعدد  منمن  أكثرأكثر  دائم

بالنظربالنظر  المرالمر  هذاهذا  منمن  يتأكديتأكد  أنأن  منامنا  للواحدللواحد  الرجال. ويمكنالرجال. ويمكن
ًا  الطفالالطفال  عددعدد  فيفي  أوأو  خاصةخاصة  والشاباتوالشابات  الشبابالشباب  عددعدد  فيفي ًاذكر ذكر

ًا ًاوإناث رأيت-رأيت-  كماكما––  وسإيرىوسإيرى  ،،  بهابها  صلةصلة  لهله  التيالتي  السإرةاالسإرةا  فيفي  وإناث
الجانبين.الجانبين.  عددعدد  بينبين  الواضحالواضح  الفارقالفارق
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ًا  يكونيكون  الرجلالرجل  أنأن  المعروفالمعروف  - ومن- ومن33 ًامستعد لوظيفةلوظيفة  مستعد
فيفي  وهووهو  ،،  الطبيعيالطبيعي  العمرالعمر  نهايةنهاية  إلىإلى  البلوغالبلوغ  منمن  النسلالنسل

ً  تزيدتزيد  قدقد  ،،  سإنةسإنة  ثمانونثمانون  المتوسإطالمتوسإط ًقليل فترةافترةا  وأنوأن  ،،  تنقصتنقص  أوأو  قليل
هذههذه  وتكونوتكون  ،،  اليأساليأس  سإنسإن  عندعند  تقفتقف  المرأةاالمرأةا  عندعند  الخصابالخصاب

فيفي  الخرالخر  البعضالبعض  وعندوعند  الربعينالربعين  فيفي  بعضهنبعضهن  عندعند  السنالسن
العمر.العمر.  منمن   الخمسين الخمسين//  فيفي  والغالبيةوالغالبية  والربعين،والربعين،  الخامسةالخامسة

الخصابالخصاب  فترتيفترتي  بينبين  سإنةسإنة  ثلثينثلثين  قرابةقرابة  هناهنا  الفارقالفارق  ويكونويكون
هذاهذا  منمن  يستفاديستفاد  أنأن  الطبيعيالطبيعي  والمرأةا. ومنوالمرأةا. ومن  الرجلالرجل  عندعند

..6565والتناسإلوالتناسإل  بالتكاثربالتكاثر  الرضالرض  لعمرانلعمران  الخصابالخصاب  فيفي  الفرقالفرق
لمباهاةالمباهاةا  تحقيقتحقيق  وفيهاوفيها  ،،  شرعيشرعي  مطلبمطلب  النسلالنسل  وكثرةاوكثرةا

التاليالتالي  الشريفالشريف  النبويالنبوي  الحديثالحديث  فيفي  جاءجاء  كماكما  بأمتهبأمته    الرسإولالرسإول
،،  منيمني  فليسفليس  بسنتيبسنتي  يعمليعمل  لملم  فمنفمن  ،،  سإنتيسإنتي  منمن  : (( النكاح: (( النكاح

..6666))))  الممالمم  بكمبكم  مكاثرمكاثر  فإنيفإني  وتزوجواوتزوجوا
ً  حملهاحملها  يكونيكون  حملتحملت  إذاإذا  المرأةاالمرأةا  أنأن  كماكما ًشاغل عنعن  لهالها  شاغل

تسعةتسعة  وهيوهي  ،،  الحملالحمل  مدةامدةا  نهايةنهاية  حتىحتى  الخرىالخرى  الحياتيةالحياتية  المورالمور
فيفي  للحملللحمل  المرأةاالمرأةا  اسإتعداداسإتعداد  أنأن  إلىإلى  بالضافةبالضافة  شهور. هذاشهور. هذا

ًا  يكونيكون  الرضاعةالرضاعة  فترةافترةا ًاضعيف ًا  ضعيف ًاجد والرضاعةوالرضاعة  الحملالحمل  ومدةاومدةا  ،،  جد
: { وحمله: { وحمله  تعالىتعالى  قالقال  كماكما   العاما العاما//  ونصفونصف  عامانعامان  الغالبالغالب  فيفي

ًا  ثلثونثلثون  وفصالهوفصاله ًاشهر فيفي  الرجلالرجل  ] ويكون] ويكون1515} [الحقاف:} [الحقاف:  شهر
ًا  الثلثينالثلثين  هذههذه  خللخلل ًاشهر للقياماللقياما  السإتعدادالسإتعداد  أهبةأهبة  علىعلى  شهر

ًا  يكنيكن  لملم  إنإن  الطبيعيةالطبيعية  بوظيفتهبوظيفته ًايومي فيفي  أربعأربع  أوأو  فثلثفثلث  يومي
وحسنوحسن  البنيةالبنية  وسإلمةوسإلمة  المزاجالمزاج  حسبحسب  وذلكوذلك  ،،  السإبوعالسإبوع

الفترةاالفترةا  هذههذه  فيفي  واحدةاواحدةا  زوجةزوجة  علىعلى  الرجلالرجل  . واقتصار. واقتصار6767الغذاءالغذاء
ًا  يكونيكون  بقصيرةابقصيرةا  ليستليست  التيالتي ًاعائق وظيفتهوظيفته  أداءأداء  عنعن  لهله  عائق

ً  نفسهنفسه  لعفافلعفاف  الطبيعيةالطبيعية ًأول ًا.  الهمالهم  وهووهو  وللنجابوللنجاب  أول ًا.ثاني ثاني
،،  كبيرةاكبيرةا  جنسيةجنسية  طاقةطاقة  الرجالالرجال  بعضبعض  اللهالله  - أعطى- أعطى44
أنأن  الرجلالرجل  هذاهذا  (الجماع) ويشعر(الجماع) ويشعر  الوطءالوطء  علىعلى  قويةقوية  ورغبةورغبة

الجنسيةالجنسية  حاجتهحاجته  وسإدوسإد  لعفافهلعفافه  تكفيتكفي  لل  الواحدةاالواحدةا  الزوجةالزوجة
ًا  يستغرقيستغرق  المرأةاالمرأةا  حيضحيض  زمنزمن  كانكان  إذاإذا  وبخاصةوبخاصة ًاجزء ًا  جزء ًاكبير منمن  كبير

ًا  أصبحأصبح  أنهأنه  الرجلالرجل  يجديجد  ذلكذلك  وعندوعند  ،،  الشهرالشهر  أياماأياما ًامضطر إلىإلى  مضطر
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.51-50ص ،  هـ1398 القاهرة ، السإلما
.226 ص6جـ بيروت الوطار : نيل الشوكاني  ،592 ص1جـ ماجة ابن سإنن 66
: حقوق عرفة الله عبد  محمد52-51ص السإلما في النساء : حقوق رضا رشيد محمد 67

السإلما. في المرأة

]52[

]53[

]54[



السإلمية مشكاة ....... مكتبة إلى هدية 

ًا//  يجديجد  : أن: أن  أولهماأولهما  أمرينأمرين  أحدأحد ًا مصرف ًا   مصرف ًامباح ًا  مباح ًامشروع مشروع
: ارتكاب: ارتكاب  وثانيهماوثانيهما  ،،  ثانيةثانية  بامرأةابامرأةا  الزواجالزواج  وهووهو  ،،  لشهوتهلشهوته
وتكونوتكون  ،،  والصحةوالصحة  والمالوالمال  بالدينبالدين  تذهبتذهب  التيالتي  الزناالزنا  جريمةجريمة

ًا ًاشر ..6868الزوجةالزوجة  علىعلى  شر
المورالمور  منمن  : إن: إن  القضيةالقضية  هذههذه  عنعن  6969قطبقطب  سإيدسإيد  يقوليقول

أداءأداء  فيفي  يرغبيرغب  الزوجالزوج  أّنأّن  ننكرهاننكرها  أنأن  نستطيعنستطيع  لل  التيالتي  الواقعيةالواقعية
رغبةرغبة  المرأةاالمرأةا  لدىلدى  تكونتكون  ((الجنس)) ول((الجنس)) ول  الفطريةالفطرية  الوظيفةالوظيفة

رغبةرغبة  وجودوجود  معمع  سإنهاسإنها  كبركبر  أوأو  لمرضهالمرضها  الرجلالرجل  معاشرةامعاشرةا  فيفي
وكراهيةوكراهية  الزوجيةالزوجية  العشرةاالعشرةا  دوامادواما  فيفي  الزوجينالزوجين  لدىلدى  مشتركةمشتركة
أماماأماما  المشكلةالمشكلة  هذههذه  مواجهةمواجهة  فيفي  أنفسناأنفسنا  نجدنجد  وهناوهنا  النفصالالنفصال

هي:هي:  احتمالتاحتمالت  ثلثةثلثة
نشاطهنشاطه  مزاولةمزاولة  منمن  بالقوةابالقوةا  ونمنعهونمنعه  ،،  الرجلالرجل  نكبتنكبت  أ- أنأ- أن
الفطري.الفطري.

منمن  يشاءيشاء  منمن  معاشرةامعاشرةا  فيفي  الحريةالحرية  الرجلالرجل  ب- إعطاءب- إعطاء
 الساقطات. الساقطات.//  النساءالنساء

معمع  ثانيةثانية  بامرأةابامرأةا  يتزوجيتزوج  أنأن  الرجلالرجل  لهذالهذا  نبيحنبيح  ج- أنج- أن
بزوجته.بزوجته.  الحتفاظالحتفاظ

وفوقوفوق  ،،  الفطرةاالفطرةا  ضدضد  الولالول  الحتمالالحتمال  أنأن  هناهنا  ويظهرويظهر
سإتكونسإتكون  فالنتيجةفالنتيجة  ذلكذلك  علىعلى  أكرهناهأكرهناه  وإذاوإذا  ،،  النسانالنسان  طاقةطاقة
ًا ًاحتم منها.منها.  والنفوروالنفور  الزوجيةالزوجية  الحياةاالحياةا  كراهيةكراهية  حتم

،،  السإلميةالسإلمية  الخلقالخلق  ضدضد  فهوفهو  الثانيالثاني  الحتمالالحتمال  أماأما
البشريةالبشرية  الحياةاالحياةا  تطيرتطير  إلىإلى  الراميالرامي  السإلميالسإلمي  المنهجالمنهج  ويخالفويخالف

وتزكيتها. وتزكيتها. 
ضروراتضرورات  يلبييلبي  الذيالذي  وحدهوحده  هوهو  الثالثالثالث  الحتمالالحتمال  ويكونويكون

ويحتفظويحتفظ  ،،  السإلميالسإلمي  المنهجالمنهج  ويحققويحقق  الواقعيةالواقعية  الفطريةالفطرية  الحياةاالحياةا
العشرةا.العشرةا.  ودواماودواما  بالرعايةبالرعاية  الولىالولى  للزوجةللزوجة
ًا  الزوجةالزوجة  تكونتكون  - قد- قد55 ًاعقيم علىعلى  القدرةاالقدرةا  لديهالديها  وليستوليست  عقيم
أمامهأمامه  يكونيكون  ثمثم  ومنومن  ،،  الذريةالذرية  فيفي  يرغبيرغب  والزوجوالزوج  ،،  النجابالنجاب
::  وهماوهما  لهمالهما  ثالثثالث  لل  طريقانطريقان

تحققتحقق  بثانيةبثانية  ويتزوجويتزوج  ،،  العقيمالعقيم  زوجتهزوجته  يطلقيطلق   أ- أن أ- أن//
النسل.النسل.  فيفي  رغبتهرغبته

.52-51ص السإلما في النساء : حقوق رضا رشيد محمد 68
.581-580 ص1جـ ، القرآن ظلل في 69

]55[

]56[



السإلمية مشكاة ....... مكتبة إلى هدية 

فيفي  الولىالولى  الزوجةالزوجة  ويبقيويبقي  ،،  أخرىأخرى  امرأةاامرأةا  يتزوجيتزوج  ب- أنب- أن
عصمته.عصمته.

أغلبأغلب  فيفي  ––  المرأةاالمرأةا  تبقىتبقى  أنأن  إلىإلى  يؤدييؤدي  الولالول  والطريقوالطريق
فيفي  الحالالحال  بطبيعةبطبيعة  يرغبونيرغبون  لل  الرجالالرجال  لنلن  زوجزوج  الحوال- بلالحوال- بل

يسببيسبب  الذيالذي  المرالمر  ،،  تنجبتنجب  لل  وعقيموعقيم  مطلقةمطلقة  بامرأةابامرأةا  التزوجالتزوج
حياتها.حياتها.  طوالطوال  والشقاءوالشقاء  التعاسإةالتعاسإة  لهالها

الثانيالثاني  الطريقالطريق  يفضلنيفضلن  الزوجاتالزوجات  % من% من9999  أنأن  شكشك  ولول
الذيالذي  الولالول  الطريقالطريق  عنعن  البتعادالبتعاد  علىعلى  جاهداتجاهدات  ويعملنويعملن  ،،

منمن  إليهإليه  يحتجنيحتجن  ممامما  ويحرمهنويحرمهن  ،،  بيوتهنبيوتهن  عليهنعليهن  يحطميحطم
..7070للحياةاللحياةا  وشريكوشريك  ،،  ودواءودواء  وغذاءوغذاء  وكساءوكساء  مسكنمسكن

تحتتحت  حالتهاحالتها  هذههذه  زوجةزوجة  الرجلالرجل  إبقاءإبقاء  أنأن  هناهنا  ويلحظويلحظ
منمن  والثناءوالثناء  الشكرالشكر  عليهاعليها  يستحقيستحق  التيالتي  المورالمور   من من//  عصمتهعصمته
تعالى.تعالى.  اللهالله  منمن  والجروالجر  الناسالناس
تستطيعتستطيع  لل  مزمنمزمن  بمرضبمرض  مصابةمصابة  الزوجةالزوجة  تكونتكون  - قد- قد66

يتزوجيتزوج  أنأن  إلىإلى  الزوجالزوج  فيضطرفيضطر  الزوجيةالزوجية  بالواجباتبالواجبات  القياماالقياما  معهمعه
منمن  تحتاجتحتاج  ماما  لهالها  ويؤمنويؤمن  يرعاهايرعاها  عصمتهعصمته  فيفي  عليها. وتبقىعليها. وتبقى

الحياةا.الحياةا.  متطلباتمتطلبات
منمن  الكثارالكثار  فيفي  قويةقوية  رغبةرغبة  الرجلالرجل  لدىلدى  يكونيكون  - قد- قد77
عندعند  الرجلالرجل  فيتزوجفيتزوج  قليلون،قليلون،  الولىالولى  زوجتهزوجته  وأولدوأولد  النسل،النسل،

دعاهادعاها  التيالتي  النبيلةالنبيلة  الرغبةالرغبة  هذههذه  تحقيقتحقيق  أجلأجل  منمن  بأخرىبأخرى  ذلكذلك
فإنيفإني  الولودالولود  الودودالودود  : ((تزوجوا: ((تزوجوا  قولهقوله  فيفي    الرسإولالرسإول  إليهاإليها

حديثحديث  فيفي  قولهقوله  . وفي. وفي7171القيامة))القيامة))  يومايوما  النبياءالنبياء  بكمبكم  مكاثرمكاثر
..7272المم))المم))  بكمبكم  أباهيأباهي  فإنيفإني  تكاثرواتكاثروا  : ((تناكحوا: ((تناكحوا  آخرآخر

وتطولوتطول  ،،  عملهعمله  بحكمبحكم  السإفارالسإفار  كثيركثير  الرجلالرجل  - يكون- يكون88  //
معهمعه  زوجتهزوجته  يأخذيأخذ  أنأن  يستطيعيستطيع  ولول  ،،  بلدهبلده  غيرغير  فيفي  إقامتهإقامته  مدةامدةا
فيفي  سإيكونسإيكون  الحالالحال  وبطبيعةوبطبيعة  السفرالسفر  إلىإلى  الضرورةاالضرورةا  دعتهدعته  كلماكلما

(الجنس)(الجنس)  الفطريةالفطرية  حاجتهحاجته  إشباعإشباع  أجلأجل  منمن  أمرينأمرين  بينبين  غربتهغربته
مشروعة،مشروعة،  غيرغير  بطريقةبطريقة  يعاشرهايعاشرها  امرأةاامرأةا  عنعن  يفتشيفتش  أنأن  أولهماأولهما

وهووهو  مشروعةمشروعة  إقامةإقامة  معهامعها  ويقيمويقيم  بثانيةبثانية  يتزوجيتزوج  أنأن  وثانيهماوثانيهما
ًا  ذلكذلك  علىعلى  قادرقادر ًاصحي ًا. وبالتأكيد  صحي ًا. وبالتأكيدومادي هوهو  الثانيالثاني  المرالمر  فإنفإن  ومادي

.581 ص1جـ القرآن ظلل : في قطب سإيد 70
: الشوكاني  ،428 ص11جـ الصول : جامع الثير  ابن66-65 ص6جـ النسائي سإنن 71

.232-231 ص6جـ الوطار نيل
.111 ص9جـ ، الباري : فتح حجر ابن 72
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الولالول  المرالمر  فيفي  لنلن  ،،  مشكلتهمشكلته  لحللحل  والمثلوالمثل  الفضلالفضل  الحلالحل
الفساد.الفساد.  وانتشاروانتشار  للفاحشةللفاحشة  إشاعةإشاعة
ولول  ،،  السإبابالسإباب  منمن  لسببلسبب  زوجتهزوجته  الرجلالرجل  يكرهيكره  - قد- قد99

ً  نحوهانحوها  يجديجد ًميل دميمةدميمة  أوأو  الخلقالخلق  سإيئةسإيئة  لنهالنها  ربماربما  رغبة،رغبة،  أوأو  ميل
ونحوها.ونحوها.  الجنسيةالجنسية  رغبتهرغبته  الرجلالرجل  يفقديفقد  الذيالذي  المرالمر  الخلقة،الخلقة،

معمع  تعيشتعيش  أنأن  وخيرهاوخيرها  مصلحتهامصلحتها  منمن  أنأن  المرأةاالمرأةا  هذههذه  وترىوترى
الرجلالرجل  فيتزوجفيتزوج  ،،  ذلكذلك  عليهاعليها  تحتمتحتم  لسإبابلسإباب  لهالها  الكارهالكاره  زوجهازوجها
..7373الفاحشةالفاحشة  فيفي  الوقوعالوقوع  عنعن   وتعصمه وتعصمه//  بهابها  يستمتعيستمتع  بامرأةابامرأةا

كثيركثير  أماماأماما  الزواجالزواج  فرصفرص  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  - يتيح- يتيح1010
النساءالنساء  بعضبعض  فيعيشفيعيش  ،،  والمطلقاتوالمطلقات  والراملوالرامل  العانساتالعانسات  منمن

ًا  أشدأشد  زواجزواج  بدونبدون ًاضرر أوأو  ثلثثلث  أوأو  بنصفبنصف  بعضهنبعضهن  عيشعيش  منمن  ضرر
..7474زوجزوج  ربعربع

بعضبعض  يعالجيعالج  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  أنأن  - كما- كما1111
ًا  حلهاحلها  فيفي  ويسهمويسهم  ،،  النسانيةالنسانية  المشكلتالمشكلت ًاإسإهام ::  ومنهاومنها  إسإهام

هذههذه  ففيففي  ،،  أطفالأطفال  وعندهاوعندها  زوجهازوجها  توفيتوفي  أ- امرأةاأ- امرأةا
هامينهامين  لسببينلسببين  منهامنها  الزواجالزواج  علىعلى  الرجلالرجل  يحثيحث  السإلماالسإلما  الحالةالحالة

فيهفيه  تجدتجد  بيتبيت  فيفي  كرامتهاكرامتها  وصونوصون  المرأةاالمرأةا  : إعفاف: إعفاف  أولهماأولهما  ،،
متطلباتمتطلبات  منمن  إليهإليه  تحتاجتحتاج  ماما  وكلوكل  ،،  والطمئنانوالطمئنان  الراحةالراحة

وقالوقال  ،،  ورعايتهمورعايتهم  اليتامااليتاما  أطفالهاأطفالها  : كفالة: كفالة  الحياةا. وثانيهماالحياةا. وثانيهما
هكذا))هكذا))  الجنةالجنة  فيفي  اليتيماليتيم  وكافلوكافل  : ((أنا: ((أنا  ذلكذلك  فيفي    اللهالله  رسإولرسإول
..7575بينهمابينهما  وفرقوفرق   والوسإطى والوسإطى//  بالسبابةبالسبابة  وأشاروأشار

،،  عاهةعاهة  بهابها  يكونيكون  أوأو  بسيطبسيط  وجمالهاوجمالها  تولدتولد  ب- امرأةاب- امرأةا
لنالنا  يجوزيجوز  فهلفهل  ،،  خلقهاخلقها  فيفي  دخلدخل  لهالها  ليسليس  الحالالحال  بطبيعةبطبيعة  وهيوهي

؟؟  الطفالالطفال  وإنجابوإنجاب  الزوجيةالزوجية  الحياةاالحياةا  متعةمتعة  منمن  نحرمهانحرمها  أنأن
المؤمنينالمؤمنين  هممهمم  يشحذيشحذ  والسإلماوالسإلما  ،،  ذلكذلك  لنالنا  يجوزيجوز  لل  والجوابوالجواب

الفرحةالفرحة  وإدخالوإدخال  ،،  المرأةاالمرأةا  هذههذه  بأمثالبأمثال  الزواجالزواج  علىعلى  ويشجعهمويشجعهم
قلبها.قلبها.  إلىإلى  والسروروالسرور

حتىحتى  ،،  زوجزوج  بدونبدون  معينةمعينة  لظروفلظروف  بقيتبقيت  ج- امرأةاج- امرأةا
لهالها  فالفضلفالفضل  الزواج،الزواج،  فيفي  راغبةراغبة  وهيوهي  اليأساليأس  سإنسإن  وصلتوصلت

ًا ًاطبع ً  تتزوجتتزوج  أنأن  طبع ًرجل ًا  رجل ًامتزوج حياتها،حياتها،  عليهاعليها  فيملفيمل  بأخرىبأخرى  متزوج
ً  وحدتهاوحدتها  ويؤنسويؤنس ًبدل عزباء.عزباء.  حياتهاحياتها  بقيةبقية  تظلتظل  أنأن  منمن  بدل

.89-88ص السإلما في المرأة : حقوق عرفة الله عبد محمد 73
.17-15ص الزوجات  : تعدد العطار الناصر عبد 74
.321 ص2جـ  الترمذي سإنن  ،439 ص9جـ هـ1410 بيروت البخاري صحيح 75
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ويتركويترك  ،،  أقاربهأقاربه  أحدأحد  أوأو  الرجلالرجل  أخوانأخوان  أحدأحد  يتوفىيتوفى  د- قدد- قد
والتشرد،والتشرد،  الضياعالضياع  منمن  الرجلالرجل  عليهمعليهم  فيخشىفيخشى  وأولدهوأولده  زوجتهزوجته

أوأو  أخيهأخيه  بأرملةبأرملة  محضمحض  إنسانيإنساني  بدافعبدافع  ذلكذلك  عندعند   فيتزوج فيتزوج//
العوزالعوز  منمن  ويحميهمويحميهم  ،،  أولدهاأولدها  ويرعىويرعى  ليرعاهاليرعاها  قريبهقريبه

..7676والضياعوالضياع
غيرهغيره  أحدأحد  يأويهايأويها  لل  قريبةقريبة  المتزوجالمتزوج  للرجلللرجل  يكونيكون  هـ- قدهـ- قد

الغريبالغريب  الزوجالزوج  لهملهم  يؤمنيؤمن  أنأن  يمكنيمكن  لل  أولدأولد  لديهالديها  ويكونويكون  ،،
ً  المتزوجالمتزوج  قريبهاقريبها  تزوجهاتزوجها  فإذافإذا  ،،  الكافيةالكافية  الرعايةالرعاية ًأصل ،،  أصل

اليتامااليتاما  ولولدهاولولدها  بذلكبذلك  لهالها  كفلكفل  فقدفقد  ،،  عصمتهعصمته  فيفي  وأصبحتوأصبحت
..7777الحياةاالحياةا  شرورشرور  منمن  والحمايةوالحماية  والرعايةوالرعاية  والحنانوالحنان  العطفالعطف

ًا ًاوأخير للخذللخذ  المبرراتالمبررات  كلكل  ليسليس  هذههذه  : إن: إن  نقولنقول  وأخير
تختلفتختلف  أخرىأخرى  مبرراتمبررات  بالتأكيدبالتأكيد  وهناكوهناك  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  بنظامابنظاما

ًا  وتكونوتكون  ،،  آخرآخر  إلىإلى  مجتمعمجتمع  منمن ًادافع علىعلى  المسلمالمسلم  للرجلللرجل  دافع
زوجاته.زوجاته.  تعددتعدد

––  رأينارأينا  كماكما  ––  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  أنأن  فيهفيه  شكشك  لل  ومماومما
يؤدييؤدي  الذيالذي  الخلقيالخلقي  الفسادالفساد  منمن  النسانيةالنسانية  المجتمعاتالمجتمعات  يحفظيحفظ

منمن  الناسالناس  ويحميويحمي  اللقطاءاللقطاء  وكثرةاوكثرةا  البغاءالبغاء  انتشارانتشار  إلىإلى
نطاقنطاق  علىعلى  النالن  تنتشرتنتشر  التيالتي  التناسإليةالتناسإلية  بالمراضبالمراض  الصاباتالصابات

((اليدز)).((اليدز)).  المناعةالمناعة  انعداماانعداما   ومرض ومرض//  الزهريالزهري  ومنهاومنها  واسإعواسإع
الزوجات:الزوجات:  تعددتعدد  منمن  السإلماالسإلما  أعداءأعداء  - موقف- موقف44
يأتيهيأتيه  لل  محكممحكم  إلهيإلهي  نظامانظاما  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  إنإن
  اللهالله  منمن  يأتينايأتينا  ماما  كلكل  لنلن  خلفهخلفه  منمن  ولول  يديهيديه  بينبين  منمن  الباطلالباطل

فهوفهو  المشرفةالمشرفة  النبويةالنبوية  السنةالسنة  أوأو  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  طريقطريق  عنعن
كماكما  مساوئمساوئ  الزوجاتالزوجات  لتعددلتعدد  كانكان  فيه. وإذافيه. وإذا  باطلباطل  لل  حقحق

المةالمة  أعداءأعداء  منمن  النظاماالنظاما  هذاهذا  عنعن  كتبكتب  منمن  بعضبعض  يذكريذكر
وسإوءوسإوء  قصورناقصورنا  عنعن  ناتجةناتجة  المساوئالمساوئ  تلكتلك  فإنفإن  السإلميةالسإلمية

تعددتعدد  حالتحالت  بعضبعض  فيفي  يحدثيحدث  ماما  وإنوإن  ،،  للنظاماللنظاما  تطبيقناتطبيقنا
وعدماوعدما  الزوجالزوج  تهاونتهاون  هوهو  سإببهاسإببها  وظلموظلم  خلفاتخلفات  منمن  الزوجاتالزوجات

إلىإلى  بالضافةبالضافة  زوجاته. هذازوجاته. هذا  لبعضلبعض  معاملتهمعاملته  وسإوءوسإوء  عدالتهعدالته
يدفعهايدفعها  الذيالذي  المرالمر  الزوجاتالزوجات  بعضبعض  لدىلدى  الدينيالديني    الوازعالوازع  ضعفضعف

الخريات.الخريات.  وزوجاتهوزوجاته  زوجهازوجها  معمع  المشاكلالمشاكل  إثارةاإثارةا  إلىإلى

.163ص المسلمة : المرأة سإليمان وهبي 76
.108ص القرآن في : المرأة العقاد 77
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نحونحو  السإلماالسإلما  أعداءأعداء  يثيرهايثيرها  التيالتي  الشبهالشبه  بعضبعض  يلييلي  وفيماوفيما
شاءشاء  إنإن  عليهاعليها  بالردبالرد  ونقوماونقوما  وسإنذكرهاوسإنذكرها  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما
ًا  اللهالله ًارد ًا  رد ًامقنع كماكما  حقائقحقائق  وليسوليس  شبهشبه  الحمدالحمد  وللهولله  وهيوهي  ،،  مقنع

::  الشبهالشبه   هي هي//  سإنرى. وهذهسإنرى. وهذه
زوجاتهزوجاته  يعدديعدد  أنأن  للرجلللرجل  السإلميالسإلمي  الدينالدين  - إباحة- إباحة11
المرأةا.المرأةا.  علىعلى  ذلكذلك  وتحريموتحريم
ًا  امرأةاامرأةا  منمن  بأكثربأكثر  الزواجالزواج  - يكون- يكون22 ًاسإبب إثارةاإثارةا  فيفي  سإبب
يؤدييؤدي  الذيالذي  المرالمر  الواحدةاالواحدةا  السإرةاالسإرةا  أفرادأفراد  بينبين  والنزاعوالنزاع  الخصاماالخصاما

يكونيكون  آخرآخر  . وبمعنى. وبمعنى  الطفالالطفال  وتشردوتشرد  ،،  السإرةاالسإرةا  تفككتفكك  إلىإلى
ًا  التعددالتعدد ًاسإبب وتنتقلوتنتقل  الواحدالواحد  الرجلالرجل  زوجاتزوجات  بينبين  للعداوةاللعداوةا  سإبب

أولدهن.أولدهن.  إلىإلى  بالتاليبالتالي  العداوةاالعداوةا
ًا  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  فيفي  - إن- إن33 ًاظلم ًا  للمرأةاللمرأةا  ظلم ًاوهضم وهضم

ًا  لحقوقهالحقوقها ًاوإهدار منمن  عليهاعليها  الرجلالرجل  لتسلطلتسلط  ووسإيلةووسإيلة  لكرامتهالكرامتها  وإهدار
شهواته.شهواته.  إشباعإشباع  أجلأجل

النشءالنشء  تربيةتربية  إهمالإهمال  إلىإلى  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  - يؤدي- يؤدي44
وتشردهم.وتشردهم.

ًا  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  - يكون- يكون55 ًاسإبب ًا  سإبب ًارئيس ،،  النسلالنسل  كثرةاكثرةا  فيفي  رئيس
البلد.البلد.  فيفي  والبطالةوالبطالة  الفقرالفقر  انتشارانتشار  إلىإلى  يؤدييؤدي  النسلالنسل  وكثرةاوكثرةا

تسمحتسمح  لل  الحديثالحديث  العصرالعصر  فيفي  القتصاديةالقتصادية  - الظروف- الظروف66
أعباءأعباء  عليهعليه  يفرضيفرض  التعددالتعدد  هذاهذا  لنهلنه  زوجاتهزوجاته  يعدديعدد  بأنبأن  للرجلللرجل
الزوجاتالزوجات  منمن  عددعدد  علىعلى  بالنفاقبالنفاق   سإيطالب سإيطالب//  فهوفهو  ماليةمالية

وقلتوقلت  فردفرد  كلكل  مطالبمطالب  فيهفيه  ازدادتازدادت  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  والولدوالولد
المالية.المالية.  المواردالموارد

تعددتعدد  نظامانظاما  يحاربونيحاربون  الذيالذي  السإلماالسإلما  لعداءلعداء  هناهنا  ونقولونقول
التعددالتعدد  وأنوأن  لعباده،لعباده،  وأباحهوأباحه  التعدد،التعدد،  شرعشرع    اللهالله  :إن:إن  الزوجاتالزوجات

تزوجواتزوجوا  فقدفقد  والسلما،والسلما،  الصلةاالصلةا  أفضلأفضل  عليهمعليهم  اللهالله  أنبياءأنبياء  سإنةسإنة
أيهاأيها  وأنتموأنتم  الله،الله،  شريعةشريعة  حدودحدود  فيفي  بينهنبينهن  وجمعواوجمعوا  النساء،النساء،

للمرأةاللمرأةا  وأعداءوأعداء  ورسإولهورسإوله  للهلله  أعداءأعداء  التعددالتعدد  علىعلى  المتحاملونالمتحاملون
ًا  الحيانالحيان  معظممعظم  فيفي  يكونيكون  فالتعددفالتعدد  ،،  نفسهانفسها ًاسإياج يحمييحمي  سإياج
والحرمان.والحرمان.  الضياعالضياع  منمن  المرأةاالمرأةا  ويصونويصون  التصدع،التصدع،  منمن  السإرةاالسإرةا

أباحأباح  السإلماالسإلما  أنأن  وهيوهي  الولىالولى  بالشبهةبالشبهة  يتعلقيتعلق  فيمافيما  أماأما
: إن: إن  فنقولفنقول  المرأةاالمرأةا  علىعلى  ذلكذلك  وحرماوحرما  زوجاتهزوجاته  يعدديعدد  أنأن  للرجلللرجل

أنأن  ينبغيينبغي  لل  الزواجالزواج  نظامانظاما  فيفي  والمرأةاوالمرأةا  الرجلالرجل  بينبين  المساواةاالمساواةا
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الرجلالرجل  منمن  كلكل  طبيعةطبيعة  لختلفلختلف  مطلقةمطلقة  مساواةامساواةا  تكونتكون
،،  أحدهماأحدهما  ظلمظلم  تعنيتعني  مختلفينمختلفين  بينبين  والمساواةاوالمساواةا  ،،  والمرأةاوالمرأةا
ًا  لهالها  تعالىتعالى  اللهالله  خلقخلق  فالمرأةافالمرأةا ًارحم فيفي  تحملتحمل  وهيوهي  ،،  واحدةاواحدةا  رحم

ًا  لهالها  ويكونويكون  السنةالسنة  فيفي  واحدةاواحدةا  ومرةاومرةا  واحدواحد  وقتوقت ًاتبع لذلكلذلك  تبع
منمن/ /   ذلكذلك  فغيرفغير  الرجلالرجل  واحد. أماواحد. أما  رجلرجل  منمن  واحدواحد  مولودمولود

ينتسبونينتسبون  ،،  زوجاتزوجات  عدةاعدةا  منمن  أولدأولد  عدةاعدةا  لهله  يكونيكون  أنأن  الممكنالممكن
وتعليمهموتعليمهم  ،،  عليهمعليهم  والنفاقوالنفاق  تربيتهمتربيتهم  مسئوليةمسئولية  ويتحملويتحمل  إليهإليه

المرأةاالمرأةا  أمور. أماأمور. أما  منمن  وبأمهاتهموبأمهاتهم  بهمبهم  يتعلقيتعلق  ماما  وكلوكل  وعلجهموعلجهم
الرجالالرجال  هؤلءهؤلء  منمن  فمنفمن  ،،  رجالرجال  أربعةأربعة  أوأو  بثلثةبثلثة  تتزوجتتزوج  فعندمافعندما
أوأو  ؟؟  الولالول  الزوجالزوج  أيتحملهاأيتحملها  ؟؟  الزوجيةالزوجية  الحياةاالحياةا  مسئوليةمسئولية  يتحمليتحمل
لمنلمن  ثمثم  الربعة؟الربعة؟  أوأو  الثلثةالثلثة  الزواجالزواج  يتحملهايتحملها  أماأما  الثاني؟الثاني؟  الزوجالزوج

لواحدلواحد  أينتسبونأينتسبون  الزواج؟الزواج؟  متعددةامتعددةا  المرأةاالمرأةا  هذههذه  أولدأولد  ينتسبينتسب
ًا؟  لهملهم  ينتسبونينتسبون  أماأما  الزواج؟الزواج؟  منمن ًا؟جميع أحدأحد  الزوجةالزوجة  تختارتختار  أماأما  جميع

..7878به؟به؟  أولدهاأولدها  فتلحقفتلحق  أزواجهاأزواجها
نظامانظاما  جعلتجعلت  خلقهخلقه  فيفي    اللهالله  سإنةسإنة  إنإن  الحقيقةالحقيقة  وفيوفي

الرجلالرجل  منمن  لكللكل  يصلحيصلح  الواحدةاالواحدةا  والزوجةوالزوجة  الواحدالواحد  الزوجالزوج
بينمابينما  للمرأةا،للمرأةا،  يصلحيصلح  لل  الزواجالزواج  تعددتعدد  نظامانظاما  والمرأةا. وجعلتوالمرأةا. وجعلت

ًا  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  جعلتجعلت ًامناسإب ًا  مناسإب ًاجد ––  فالمرأةافالمرأةا  للرجل؛للرجل؛  جد
رجلرجل  منمن  بأكثربأكثر  تزوجتتزوجت  فلوفلو  ،،  واحدواحد  رحمرحم  معروف- لهامعروف- لها  هوهو  كماكما

تحديدتحديد  ذلكذلك  عندعند  فيتعذرفيتعذر  متفرقة،متفرقة،  دماءدماء  منمن  الجنينالجنين   لتى لتى//
ًا  عنهعنه  المسئولالمسئول  الشخصالشخص ًااجتماع ًا  اجتماع ًاواقتصادي ًا. بينما  واقتصادي ًا. بينماوقانوني وقانوني
فيأتيفيأتي  زوجات،زوجات،  عدةاعدةا  لهله  يكونيكون  لنلن  الرجلالرجل  طبيعةطبيعة  صلحتصلحت
الجنينالجنين  هذاهذا  والدوالد  يكونيكون  وبالتاليوبالتالي  واحدةا،واحدةا،  نطفةنطفة  منمن  الجنينالجنين
ًا ًامعروف ً  معروف ًومسئول الحوال.الحوال.  جميعجميع  فيفي  كاملةكاملة  مسئوليةمسئولية  عنهعنه  ومسئول

الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  فيفي  الجتماعيةالجتماعية  المسئوليةالمسئولية  وتقوماوتقوما
بينمابينما  ،،  متينةمتينة  طبيعيةطبيعية  رابطةرابطة  وهيوهي  الدماالدما  رابطةرابطة  أسإاسأسإاس  علىعلى

عليهعليه  تبنيتبني  طبيعيطبيعي  أسإاسأسإاس  إلىإلى  الزواجالزواج  تعددتعدد  نظامانظاما  يفتقريفتقر
علىعلى  المرأةاالمرأةا  اقتصاراقتصار  بغيربغير  النسانالنسان  لنلن  الجتماعية،الجتماعية،  الروابطالروابط

لهله  الطبيعيالطبيعي  الصلالصل  يعرفيعرف  أنأن  يستطيعيستطيع  لل  واحدواحد  زوجزوج
..7979ولولدهولولده

واجباتواجبات  أداءأداء  منمن  المرأةاالمرأةا  يمنعيمنع  الزواجالزواج  تعددتعدد  أنأن  كماكما
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أكانأكان  سإواءسإواء  أزواجهاأزواجها  بينبين  وعادلةوعادلة  متساويةمتساوية  بصورةابصورةا  الزوجةالزوجة
الجنسيةالجنسية  العلقاتالعلقات  فيفي  أوأو  المنزليةالمنزلية  الواجباتالواجبات  فيفي  ذلكذلك

كلكل  فيفي  أياماأياما  سإبعةسإبعة  أوأو  خمسةخمسة  لمدةالمدةا  تحيضتحيض  وأنهاوأنها  وبخاصةوبخاصة
جسديةجسدية  معاناةامعاناةا  فيفي  أشهرأشهر  تسعةتسعة  تمكثتمكث  حملتحملت  وإذاوإذا  ،،  شهرشهر
تزوجوها.تزوجوها.   الذين الذين//  الرجالالرجال  نحونحو  بواجباتهابواجباتها  القياماالقياما  دوندون  تحولتحول
بناتبنات  منمن  الخليلتالخليلت  إلىإلى  ––  شكشك  بلبل  ––  الزواجالزواج  سإيلجأسإيلجأ  ذلكذلك  وعندوعند

..8080مستقرةامستقرةا  غيرغير  قلقةقلقة  حياةاحياةا  فتعيشفتعيش  يطلقونهايطلقونها  أوأو  الهوىالهوى
ًا ًاوختام ًا  يستفيديستفيد  لل  المجتمعالمجتمع  فإنفإن  وختام ًاشيئ تعددتعدد  نظامانظاما  منمن  شيئ

الذيالذي  للرجلللرجل  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  بعكسبعكس  للمرأةاللمرأةا  الزواجالزواج
والمطلقاتوالمطلقات  العانساتالعانسات  منمن  كثيراتكثيرات  أماماأماما  الزواجالزواج  فرصفرص  يتيحيتيح

ثلثةثلثة  تتزوجتتزوج  أنأن  للمرأةاللمرأةا  أبيحأبيح  لولو  أنهأنه  جانبجانب  إلىإلى  والرامل. هذاوالرامل. هذا
وأصبحوأصبح  كبيرةاكبيرةا  زيادةازيادةا  العانساتالعانسات  عددعدد  لزادلزاد  رجالرجال  أربعةأربعة  أوأو

..8181عليهعليه  يحسدنيحسدن  لل  اجتماعياجتماعي  وضعوضع  فيفي  النساءالنساء
للمرأةاللمرأةا  يباحيباح  أنأن  شيءشيء  فيفي  العدالةالعدالة  منمن  ليسليس  فإنهفإنه  وهكذاوهكذا

ً  بالرجل. وليسبالرجل. وليس  مساواتهامساواتها  بحجةبحجة  أزواجهاأزواجها  تعددتعدد  أنأن ًعدل كذلككذلك  عدل
بدعوىبدعوى  زوجاتهزوجاته  يعدديعدد  أنأن  فيفي  صلحيتهصلحيته  منمن  الرجلالرجل  يحرمايحرما  أنأن

الصفحاتالصفحات  فيفي  وسإنرىوسإنرى  الزواج،الزواج،  حقحق  فيفي  بالمرأةابالمرأةا  مساواتهمساواته
تعددتعدد  صلحيةصلحية  الرجلالرجل  أعطىأعطى  قدقد    اللهالله  أنأن  البحثالبحث  لهذالهذا  القليلةالقليلة

فرصفرص  وزيادةاوزيادةا  ،،  إسإعادهاإسإعادها  أجلأجل  ومنومن   المرأةا المرأةا//  لخيرلخير  الزوجاتالزوجات
أمامها.أمامها.  الزواجالزواج

تعددتعدد  بأنبأن  القائلةالقائلة  الثانيةالثانية  الشبهةالشبهة  إلىإلى  ذلكذلك  بعدبعد  ونأتيونأتي
الواحدةاالواحدةا  السإرةاالسإرةا  أفرادأفراد  بينبين  النزاعالنزاع  قياماقياما  إلىإلى  يؤدييؤدي  الزوجاتالزوجات

أولدهنأولدهن  وبينوبين  الواحدالواحد  الرجلالرجل  زوجاتزوجات  بينبين  للعداوةاللعداوةا  نتيجةنتيجة
لل  التيالتي  الطبيعيةالطبيعية  الغيرةاالغيرةا  إلىإلى  يرجعيرجع  النزاعالنزاع  هذاهذا  : إن: إن  فنقولفنقول
موجودةاموجودةا  فالغيرةافالغيرةا  ،،  البشريةالبشرية  النفوسالنفوس  منهامنها  تتخلصتتخلص  أنأن  يمكنيمكن

تظهرتظهر  وهكذاوهكذا  ،،  للفرادللفراد  الفرصالفرص  فيهفيه  تتساوىتتساوى  مكانمكان  كلكل  فيفي
والغيرةاوالغيرةا  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  ظلظل  فيفي  النساءالنساء  بينبين  الغيرةاالغيرةا

بأخرىبأخرى  زوجهازوجها  يتزوجيتزوج  حينحين  المرأةاالمرأةا  بهمابهما  تحستحس  اللذيناللذين  والحزنوالحزن
منمن  أمرأمر  أيأي  فيفي  تقدماتقدما  أنأن  يصحيصح  لل  والعاطفةوالعاطفة  ،،  عاطفيعاطفي  شيءشيء
نتيجةنتيجة  بالمرأةابالمرأةا  يلحقيلحق  الذيالذي  . والضرر. والضرر8282الشرعالشرع  علىعلى  المورالمور
حالةحالة  فيفي  بهابها  تلحقتلحق  التيالتي  الضرارالضرار  منمن  بكثيربكثير  أخفأخف  للتعددللتعدد
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زوج.زوج.  بدونبدون  بقائهابقائها
  الرسإولالرسإول  تمنعتمنع  لملم  الزوجاتالزوجات  بينبين  الغيرةاالغيرةا  أنأن  ويلحظويلحظ

الزوجات. وتحثالزوجات. وتحث  تعددتعدد  بنظامابنظاما  الخذالخذ  منمن  أصحابهأصحابه  تمنعتمنع  ولمولم
ًا  العداوةاالعداوةا ًاكثير الخذالخذ  منمن  أصحابهأصحابه  وبينوبين  الواحدةاالواحدةا  الزوجةالزوجة  بينبين  كثير
ًا  العداوةاالعداوةا  الزوجات. وتحدثالزوجات. وتحدث  تعددتعدد  بنظامابنظاما ًاكثير الزوجةالزوجة  بينبين  كثير

منمن  يحدثيحدث  ماما  يرجعيرجع  ماما  وقدوقد  ،،  زوجهازوجها   أقرباء أقرباء//  وبينوبين  الواحدةاالواحدةا
إلىإلى  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  حالتحالت  بعضبعض  فيفي  ومنازعاتومنازعات  خلفاتخلفات

أهلأهل  معاملةمعاملة  فيفي  وإنصافهوإنصافه  عدلهعدله  وعدماوعدما  وضعفهوضعفه  الزوجالزوج  تهاونتهاون
نفوسنفوس  فيفي  الدينيالديني  الوازعالوازع  ضعفضعف  إلىإلى  بالضافةبالضافة  هذاهذا  بيته،بيته،
ومنومن  الغيرةا،الغيرةا،  جماحجماح  كبحكبح  يستطعنيستطعن  لل  بحيثبحيث  الزوجاتالزوجات  بعضبعض

وتعكيروتعكير  بضرائرهن،بضرائرهن،  الضررالضرر  إلحاقإلحاق  علىعلى  العملالعمل  إلىإلى  يعمدنيعمدن  ثمثم
..8383السإرةاالسإرةا  صفوصفو

إنماإنما  الزوجالزوج  وبينوبين  الزوجاتالزوجات  بينبين  النزاعالنزاع  أنأن  يلحظيلحظ  كماكما
منمن  مطلبمطلب  علىعلى  الحصورالحصور  أجلأجل  منمن  الغالبالغالب  فيفي  يحدثيحدث

وماوما  ومسكنومسكن  وملبسوملبس  مأكلمأكل  منمن  السإريةالسإرية  الحياةاالحياةا  مطالبمطالب
منمن  زوجةزوجة  كلكل  مكانةمكانة  حولحول  النزاعالنزاع  يكونيكون  ذلك. وقدذلك. وقد  شابهشابه

فيفي  شبيهشبيه  المنازعاتالمنازعات  والده. ولهذهوالده. ولهذه  لدىلدى  ولدولد  ومكانةومكانة  ،،  زوجهازوجها
فيفي  زوجهازوجها  معمع  تتنازعتتنازع  الزوجةالزوجة  نجدنجد  ففيهففيه  الزوجةالزوجة  وحدةاوحدةا  حالةحالة
أخته.أخته.  أوأو  لمهلمه  بالنسبةبالنسبة  عندهعنده  مكانتهامكانتها  أجلأجل  منمن  الحيانالحيان  بعضبعض
ًا  معهمعه  تختلفتختلف  وقدوقد ًاخلف ًا  خلف ًاحاد يوفريوفر  لملم  لنهلنه  الطلقالطلق  إلىإلى  يؤدييؤدي  حاد
حلي.حلي.  أوأو  أثاثأثاث  أوأو  ملبسملبس  منمن  إليهإليه  تحتاجتحتاج  ماما  بعضبعض  لهالها

فيفي  يعتمديعتمد  السإريةالسإرية  المشكلتالمشكلت  هذههذه  علجعلج  أنأن  ونرىونرى
إدارةاإدارةا  علىعلى  قدرتهقدرته  وعلىوعلى  الرجلالرجل  شخصيةشخصية  علىعلى  الولىالولى  الدرجةالدرجة
ً  الرجلالرجل  كانكان  فإذافإذا   منزله، منزله،//  شئونشئون ًعادل ًا  عادل ًاحازم لل  النزاعالنزاع  فإنفإن  حازم

ًا  يجديجد ًاطريق فإنفإن  الشخصيةالشخصية  ضعيفضعيف  كانكان  إذاإذا  منزله. أمامنزله. أما  إلىإلى  طريق
ًء  أسإرته،أسإرته،  أفرادأفراد  بينبين  ––  شكشك  بلبل  ––  سإيدبسإيدب  النزاعالنزاع ًءوسإوا أكانأكان  وسإوا

زوجات.زوجات.  عدةاعدةا  أماأما  واحدةاواحدةا  زوجةزوجة  لديهلديه
فقطفقط  واحدةاواحدةا  وزوجةوزوجة  واحدواحد  زوجزوج  منمن  السإرةاالسإرةا  تتألفتتألف  وقدوقد

وذلكوذلك  يرامايراما  ماما  علىعلى  ليستليست  السإرةاالسإرةا  هذههذه  أمورأمور  ولكنولكن  وأولدوأولد
لملم  بينهمابينهما  الزوجيةالزوجية  العلقةالعلقة  لنلن  أوأو  الزوجينالزوجين  بينبين  تنافرتنافر  لوجودلوجود

ًا  خلقهماخلقهما  لسوءلسوء  النزاعالنزاع  يكونيكون  سإليم. أوسإليم. أو  أسإاسأسإاس  علىعلى  تقمتقم ًامع مع
منهما.منهما.  واحدواحد  خلقخلق  سإوءسإوء  أوأو
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الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  نظامانظاما  فيفي  الثالثة: إنالثالثة: إن  الشبهةالشبهة  وتقولوتقول
ًا ًاهضم ًا  المرأةا،المرأةا،  لحقوقلحقوق  هضم ًاوإهدار غيرغير  كلماكلما  وهذاوهذا  لكرامتها،لكرامتها،  وإهدار
عددعدد  لنلن  وذلكوذلك  للنساء،للنساء،  رحمةرحمة  الزوجاتالزوجات  فتعددفتعدد  ألبتة،ألبتة،  صحيحصحيح

النساءالنساء  عددعدد  منمن  بكثيربكثير  أقلأقل  للزواجللزواج  الصالحينالصالحين  الرجالالرجال
ووجودووجود  البحث،البحث،  هذاهذا  ثناياثنايا  فيفي  بنابنا  مرمر  كماكما  للزواجللزواج  الصالحاتالصالحات

لهالها  خيرخير  أسإرةاأسإرةا  فيفي  رابعةرابعة  حتىحتى  أوأو  ثالثةثالثة  أوأو  ثانيةثانية  كزوجةكزوجة  المرأةاالمرأةا
زواج.زواج.  بدونبدون  تكونتكون  أنأن  منمن

هذاهذا  عنعن  المنصفينالمنصفين  الغربيينالغربيين  المفكرينالمفكرين  أحدأحد  ويقولويقول
فقطفقط  واحدةاواحدةا  بامرأةابامرأةا  الزواجالزواج  نظامانظاما   (( إن (( إن//: :   الموضوعالموضوع
ًا  وتطبيقهوتطبيقه ًاتطبيق ًا  تطبيق ًاصارم عددعدد  أنأن  افتراضافتراض  أسإاسأسإاس  علىعلى  قائمقائم  صارم

ًا  الجنسينالجنسين  أعضاءأعضاء ًامتساوي كذلك،كذلك،  ليستليست  الحالةالحالة  دامتدامت  وماوما  ،،  متساوي
تضطرهنتضطرهن  اللتياللتي  لولئكلولئك  بالغةبالغة  قسوةاقسوةا  بقائهبقائه  فيفي  فإنفإن

..8484))))  عانساتعانسات  البقاءالبقاء  إلىإلى  الظروفالظروف
زوجةزوجة  بجعلهابجعلها  للمرأةاللمرأةا  صيانةصيانة  التعددالتعدد  فيفي  أنأن  نرىنرى  كذلككذلك

ً  فاضلةفاضلة ًبدل يعلميعلم  أنأن  عشيقة. ويجبعشيقة. ويجب  أوأو  خاليةخالية  تكونتكون  أنأن  منمن  بدل
آمالآمال  يحققيحقق  لل  واحدةاواحدةا  بزوجةبزوجة  الرجلالرجل  اكتفاءاكتفاء  أنأن  النساءالنساء

زوجاتزوجات  يكنيكن  أنأن  فيفي  الحقالحق  لهنلهن  اللواتياللواتي  النساءالنساء  منمن  الكثيراتالكثيرات
يؤدييؤدي  التعددالتعدد  بنظامابنظاما  الرجالالرجال  أخذأخذ  بيوت. وعدمابيوت. وعدما  ورباتوربات  وأمهاتوأمهات

أسإر،أسإر،  ولول  أولدأولد  ولول  زواجزواج  بلبل  النساءالنساء  منمن  الكثيراتالكثيرات  بقاءبقاء  إلىإلى
ًا  يمثليمثل  وهذاوهذا ًاخطر ًا  خطر ًاكبير المجتمعالمجتمع  وعلىوعلى  نفسهانفسها  المرأةاالمرأةا  علىعلى  كبير
..8585فيهفيه  تعيشتعيش  الذيالذي

ًا  الزوجاتالزوجات  لتعددلتعدد  السإلماالسإلما  إباحةإباحة  فيفي  وليسوليس ًاظلم للمرأةاللمرأةا  ظلم
ًا  ولول ًاهضم أنأن  فيفي  الحقالحق  السإلماالسإلما  أعطاهاأعطاها  فقدفقد  لحقوقهالحقوقها  هضم

ويكونويكون  عليها،عليها،  زوجهازوجها  يتزوجيتزوج  لل  أنأن  الزواجالزواج  عقدعقد  فيفي  تشترطتشترط
عقدعقد  بفسخبفسخ  تطالبتطالب  أنأن  فيفي  الخيارالخيار   الشرط الشرط//  هذاهذا  حسبحسب  لهالها

منمن  بشرطبشرط  أخلأخل  قدقد  الزوجالزوج  لنلن  عليهاعليها  زوجهازوجها  تزوجتزوج  إذاإذا  الزواجالزواج
لهالها  غيرهاغيرها  بمشاركةبمشاركة  وتقبلوتقبل  الواقعالواقع  بالمربالمر  ترضىترضى  شروطه. أوشروطه. أو

الزوجية.الزوجية.  بيتبيت  فيفي
عقدعقد  فيفي  الشرطالشرط  هذاهذا  تشترطتشترط  أنأن  الزوجةالزوجة  فاتفات  ولوولو

طلبطلب  فيفي  الحقالحق  تعطيهاتعطيها  السإلميةالسإلمية  الشريعةالشريعة  فإنفإن  الزواجالزواج
..8686حقوقهاحقوقها  منمن  حقحق  فيفي  زوجهازوجها  قصرقصر  إذاإذا  الطلقالطلق

.232ص والتطور السإلمي : الفكر عثمان فتحي محمد 84
بعدها.  وما87ص السإلما في المرأة : حقوق عرفة الله عبد محمد 85
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يتزوجيتزوج  التيالتي  بالمرأةابالمرأةا  الضررالضرر  بعضبعض  يلحقيلحق  التعددالتعدد  كانكان  وإذاوإذا
لملم  لنهالنها  الجديدةا،الجديدةا،  للزوجةللزوجة  مؤكدةامؤكدةا  منفعتهمنفعته  فإنفإن  ،،  زوجهازوجها  عليهاعليها
تقبلتقبل  لملم  لنهالنها  إلإل  الصلالصل  فيفي  متزوجمتزوج  رجلرجل  منمن  بالزواجبالزواج  تقبلتقبل

قبولهاقبولها  فيفي  ترىترى  لنهالنها  إلإل  الصلالصل  فيفي  متزوجمتزوج  رجلرجل  منمن  بالزواجبالزواج
منمن  بكثيربكثير  أقلأقل  ثانيةثانية  كزوجةكزوجة  ينالهاينالها  الذيالذي  الضررالضرر  وأنوأن  لها،لها،  فائدةافائدةا

والضرروالضرر  زواج،زواج،  بدونبدون  بقيتبقيت  إذاإذا  لهالها  سإتتعرضسإتتعرض  التيالتي  الضرارالضرار
ًا  معروفمعروف  هوهو  كماكما  ––  يدفعيدفع  الكثيرالكثير ًاشرع القليل.القليل.  بالضرربالضرر  ––  شرع

التعددالتعدد  أنأن  تقولتقول  التيالتي  الرابعةالرابعة  الشبهةالشبهة  إلىإلى  النالن  ونأتيونأتي
ًا  يكونيكون ًاسإبب ًا  سإبب ًارئيسي : إن: إن  ونقولونقول  ،،  النشءالنشء  تربيةتربية  إهمالإهمال  منمن  رئيسي

ًا  لهله  إنإن  بلبل  وحدهوحده  التعددالتعدد  عنعن  ينجمينجم  لل  الهمالالهمال ًاأسإباب كثيرةاكثيرةا  أسإباب
جادةاجادةا  عنعن  انحرافهانحرافه  أوأو  أولدهأولده  بتربيةبتربية   الب الب//  مبالةامبالةا  عدماعدما  منهامنها

القمارالقمار  لعبلعب  أوأو  المخدراتالمخدرات  تعاطيتعاطي  أوأو  الخمرالخمر  بشرببشرب  الصوابالصواب
الهمالالهمال  يكونيكون  ذلك. وقدذلك. وقد  وغيروغير  السوءالسوء  رفقاءرفقاء  مصاحبةمصاحبة  أوأو

المورالمور  منمن  أمرأمر  حولحول  الزوجينالزوجين  بينبين  وقعوقع  لختلفلختلف  نتيجةنتيجة
السإرةا.السإرةا.  بشئونبشئون  المتعلقةالمتعلقة
بالرعايةبالرعاية  ويتعهدهمويتعهدهم  يعولهميعولهم  لمنلمن  الطفالالطفال  فقدفقد  أنأن  كماكما
ًا  يعديعد  والتوجيهوالتوجيه ًاسإبب تربيتهمتربيتهم  دوندون  تحولتحول  التيالتي  السإبابالسإباب  منمن  سإبب

سإليمة.سإليمة.  تربيةتربية
الزوجاتالزوجات  بتعددبتعدد  وارتباطهوارتباطه  الطفالالطفال  تشردتشرد  بخصوصبخصوص  أماأما

الزوجاتالزوجات  لتعددلتعدد  ليسليس   إنه إنه8787شلتوت:شلتوت:  محمودمحمود  الشيخالشيخ  فيقولفيقول
ضئيلةضئيلة  نسبةنسبة  وهيوهي  %) بالمائة%) بالمائة33((  منمن  أكثرأكثر  التشردالتشرد  حالتحالت  منمن
ًا ًاجد ًا  للتشردللتشرد  أنأن  بإزائهابإزائها  يذكريذكر  أنأن  يصحيصح  لل  جد ًاأثر ،،  الزوجاتالزوجات  بتعددبتعدد  أثر
ًا  العلقةالعلقة  تلكتلك  تتخذتتخذ  وأنوأن ًاأسإاسإ للتعددللتعدد  حدحد  وضعوضع  فيفي  للتفكيرللتفكير  أسإاسإ
الشيخالشيخ  كثيرةا. واعتمدكثيرةا. واعتمد  اجتماعيةاجتماعية  فوائدفوائد  منمن  للتعددللتعدد  ماما  معمع

الخدمةالخدمة  مكتبمكتب  أجراهاأجراها  إحصائيةإحصائية  علىعلى  هذاهذا  كلمهكلمه  فيفي  شلتوتشلتوت
التشرد.التشرد.  حالتحالت  لبحثلبحث  القاهرةاالقاهرةا  فيفي  الجتماعيةالجتماعية
إلىإلى  يؤدييؤدي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  أنأن  الخامسةالخامسة  الشبهةالشبهة  وتقرروتقرر

وهذاوهذا  والفقر،والفقر،  البطالةالبطالة  إلىإلى  تؤديتؤدي  النسلالنسل  وكثرةاوكثرةا   النسل النسل//  كثرةاكثرةا
معمع  النسلالنسل  فكثرةافكثرةا  ومرفوضومرفوض  سإليمسإليم  غيرغير  منطقمنطق  الحالالحال  بطبيعةبطبيعة
حياتهاحياتها  وازدهاروازدهار  المةالمة  قوةاقوةا  عواملعوامل  أعظمأعظم  منمن  التربيةالتربية  حسنحسن

والفقروالفقر  والصين. والبطالةوالصين. والبطالة  الياباناليابان  ذلكذلك  علىعلى  المثلةالمثلة  وأوضحوأوضح
والفريقيةوالفريقية  العربيةالعربية  البلدالبلد  بعضبعض  فيفي  ––  نعلمنعلم  كماكما  ––  موجودانموجودان
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ولوولو  ،،  كثيرةاكثيرةا  ومواردهاومواردها  واسإعة،واسإعة،  أرضهاأرضها  أنأن  معمع  واسإترالياواسإتراليا
،،  البطالةالبطالة  واختفتواختفت  الفقرالفقر  لزاللزال  اسإتغللهااسإتغللها  أهلهاأهلها  أحسنأحسن

فيها.فيها.  يعيشونيعيشون  منمن  أضعافأضعاف  البلدالبلد  تلكتلك  واسإتوعبتواسإتوعبت
السإلميةالسإلمية  البلدالبلد  فيفي  النسلالنسل  منمن  الكثارالكثار  أنأن  ونرىونرى

النتاجالنتاج  زيادةازيادةا  علىعلى  المةالمة  يساعديساعد  فهوفهو  وهاما،وهاما،  شرعيشرعي  مطالبمطالب
عنعن  المسلمونالمسلمون  يستغنييستغني  وبهوبه  والتجاري،والتجاري،  والصناعيوالصناعي  الزراعيالزراعي
والعاداتوالعادات  المعتقدالمعتقد  فيفي  لهملهم  المخالفةالمخالفة  الجنبية،الجنبية،  العمالةالعمالة

والتقاليد.والتقاليد.
ًا ًاوأخير السإلميةالسإلمية  المجتمعاتالمجتمعات  فيفي  النسلالنسل  كثرةاكثرةا  فإنفإن  وأخير

ًا  ليستليست ًاسإبب وهووهو  ،،  تعالىتعالى  اللهالله  علىعلى  رزقهمرزقهم  فإنفإن  الفقرالفقر  فيفي  سإبب
كثرةاكثرةا  فإنفإن  الصحيحالصحيح  هوهو  والعكسوالعكس  المتين،المتين،  القوةاالقوةا  ذوذو  الرزاقالرزاق
فيفي  تعالىتعالى  اللهالله  قالقال  تضيقه،تضيقه،  ولول  الرزقالرزق  فيفي  توسإعتوسإع  الولدالولد
8888إملقإملق  خشيةخشية  أولدكمأولدكم   تقتلوا تقتلوا//  : { ول: { ول  العزيزالعزيز  كتابهكتابه  محكممحكم

ًَا  كانكان  قتلهمقتلهم  إنإن  وإياكموإياكم  نرزقهمنرزقهم  نحننحن ًَاخطئ ًا  خطئ ًاكبير } [ السإراء} [ السإراء  كبير
 : :3131.[ .[ 

فيفي  القتصاديةالقتصادية  الظروفالظروف  أنأن  وهيوهي  ،،  الخيرةاالخيرةا  الشبهةالشبهة  أماأما
هذاهذا  لنلن  زوجاتهزوجاته  يعدديعدد  بأنبأن  للرجلللرجل  تسمحتسمح  لل  الحديثالحديث  العصرالعصر
ًء  عليهعليه  يفرضيفرض  التعددالتعدد ًءأعبا ًا  سإيكونسإيكون  فهوفهو  ،،  ماليةمالية  أعبا ًامطالب مطالب

الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  ،،  والولدوالولد  الزوجاتالزوجات  عددعدد  علىعلى  بالنفاقبالنفاق
ّلت  فرد،فرد،  كلكل  مطالبمطالب  فيهفيه  ازدادتازدادت ّلتوق نفسهنفسه  الوقتالوقت  فيفي  وق
المالية.المالية.  المواردالموارد

اجتماعيةاجتماعية  قضيةقضية  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  قضيةقضية  هنا: إنهنا: إن  وأقولوأقول
القتصاديةالقتصادية  المشكلتالمشكلت  وأنوأن  اقتصادية،اقتصادية،  قضيةقضية  وليستوليست  ودينيةودينية
منمن  بكثيربكثير  أهونأهون  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  عندعند  السإرةاالسإرةا  لهالها  تتعرضتتعرض  التيالتي

يكونيكون  عندماعندما  السإرةاالسإرةا  لهالها  تتعرضتتعرض  التيالتي  الجتماعيةالجتماعية  المشكلتالمشكلت
،،    اللهالله  بيدبيد  والرزاقوالرزاق  أرملة،أرملة،  أوأو  مطلقةمطلقة  أوأو  عانسعانس  بهابها

،،  الواحدةاالواحدةا  الزوجةالزوجة  نظامانظاما  ظلظل  فيفي  رزقهرزقه  يضمنيضمن  لل  والنسانوالنسان
للرجلللرجل  يكونيكون  الزوجات. وقدالزوجات. وقد  تعددتعدد  ظلظل  فيفي  منهمنه  يشكويشكو  حتىحتى

خطورةاخطورةا  وأكثروأكثر  مبذرةا،مبذرةا،  مسرفةمسرفة   ولكنها ولكنها//  واحدةاواحدةا  زوجةزوجة  الواحدالواحد
آخر.آخر.  رجلرجل  لدىلدى  مدبراتمدبرات  صالحاتصالحات  زوجاتزوجات  أربعأربع  منمن  اقتصاديةاقتصادية

الفردالفرد  دخلدخل  يزيديزيد  السإلميةالسإلمية  البلدالبلد  بعضبعض  الحديثالحديث  العصرالعصر  وفيوفي
مفتوحةمفتوحة  أصبحتأصبحت  العملالعمل  أبوابأبواب  لنلن  زوجاته،زوجاته،  عددعدد  زادزاد  كلماكلما
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شهريشهري  راتبراتب  علىعلى  تحصلتحصل  تعملتعمل  امرأةاامرأةا  وكلوكل  ،،  النساءالنساء  أماماأماما
والسإتثماروالسإتثمار  للدخارللدخار  طيبةطيبة  فرصةفرصة  والزوجوالزوج  للزوجةللزوجة  يتيحيتيح  وهذاوهذا
أفرادأفراد  لكللكل  الرفاهيةالرفاهية  وتحقيقوتحقيق  المعيشةالمعيشة  مستوىمستوى  ورفعورفع

رسإولرسإول  عنعن  رواهرواه  الذيالذي  مسعودمسعود  بنبن  اللهالله  عبدعبد  السإرةا. وحديثالسإرةا. وحديث
والعملوالعمل  والجلوالجل  الرزقالرزق  أنأن  بينبين  النسانالنسان  خلقخلق  فيفي    اللهالله

وهووهو  الروحالروح  نفخنفخ  عندعند  النسانالنسان  علىعلى  تكتبتكتب  والسعادةاوالسعادةا  والشقاوةاوالشقاوةا
ًا120120  مضيمضي  بعدبعد  أمهأمه  بطنبطن  فيفي ًا يوم إنسانإنسان  أيأي  يخرجيخرج  .. ول.. ول8989 يوم

سإبحانه.سإبحانه.  عليهعليه  التوكلالتوكل  فيجبفيجب  اللهالله  منمن  مقدرمقدر  ورزقهورزقه  إلإل  للحياةاللحياةا

وكرمهوكرمه  وبفضلهوبفضله  اللهالله  بمنبمن  الرسإالةالرسإالة  متنمتن  تمتم

لبن والحكم العلوما جامع في ومسلم البخاري رواه الذي وشرحه بتمامه الحديث انظر 89
.55-44ص رجب
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البحثالبحث  ومراجعومراجع  مصادرمصادر   قائمة قائمة//
الكريم.الكريم.  أولً: القرآنأولً: القرآن

ًا ًاثاني : المصادر:: المصادر:  ثاني
//  هـهـ606606(ت(ت  السعاداتالسعادات  أبوأبو  الدينالدين  : مجد: مجد  الثيرالثير  - ابن- ابن11
عبدعبد  تحقيقتحقيق  ،،  الرسإولالرسإول  أحاديثأحاديث  فيفي  الصولالصول  ما).جامعما).جامع12091209
 هـ. هـ.13921392  بيروتبيروت  ،،  الرناؤوطالرناؤوط  القادرالقادر

هـ/هـ/852852(ت(ت  العسقلنيالعسقلني  عليعلي  بنبن  أحمدأحمد  ،،  حجرحجر  - ابن- ابن22
الرياضالرياض  ،،  البخاريالبخاري  صحيحصحيح  بشرحبشرح  الباريالباري  ما). فتحما). فتح14481448
تاريخ)تاريخ)  (بدون(بدون
المقدسإيالمقدسإي  أحمدأحمد  بنبن  اللهالله  عبدعبد  محمدمحمد  أبوأبو  قدامة،قدامة،  -ابن-ابن33

القاهرةاالقاهرةا  ،،  الجمهوريةالجمهورية  مكتبةمكتبة  ،،  ما). المغنيما). المغني12221222هـ/هـ/620620(ت(ت
).).  تاريختاريخ  ( بدون( بدون
(ت(ت  القزوينيالقزويني  زيدزيد  بنبن  محمدمحمد  اللهالله  عبدعبد  أبوأبو  ،،  ماجةماجة  - ابن- ابن44

عبدعبد  فؤادفؤاد  محمدمحمد  تحقيقتحقيق  ،،  ماجةماجة  ابنابن  ). سإنن). سإنن  ماما888888 هـ/  هـ/ 275275
).).  تاريختاريخ  ( بدون( بدون  بيروتبيروت  ،،  الباقيالباقي
//  هـهـ218218( ت( ت  الملكالملك  عبدعبد  محمدمحمد  أبوأبو  ،،  هشاماهشاما  - ابن- ابن55

 هـ. هـ.13561356  القاهرةاالقاهرةا  ،،    النبيالنبي   سإيرةا سإيرةا//).).  ماما833833
275275(ت(ت  السجستانيالسجستاني  ِالشعثِالشعث  بنبن  سإليمانسإليمان  داودداود  - أبو- أبو66

العربيالعربي  الكتابالكتاب  داردار  ،،    المصطفىالمصطفى  سإننسإنن  ما). صحيحما). صحيح888888هـ/ هـ/ 
).).  تاريختاريخ  ( بدون( بدون  بيروتبيروت  ،،

( ت( ت  إسإماعيلإسإماعيل  بنبن  محمدمحمد  اللهالله  عبدعبد  أبوأبو  ،،  - البخاري- البخاري77
 هـ. هـ.14011401  بيروتبيروت  ،،  البخاريالبخاري  ) . صحيح) . صحيح   ما ما869869/ /    هـ هـ256256

279279  ( ت( ت  عيسىعيسى  بنبن  محمدمحمد  عيسىعيسى  أبوأبو  ،،  - الترمذي- الترمذي88
) بيروت) بيروت  الصحيحالصحيح  ( الجامع( الجامع  الترمذيالترمذي  ) . سإنن) . سإنن   ما ما892892/ /   هـهـ

 هـ. هـ.13941394
12551255  ( ت( ت  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  ،،  - الشوكاني- الشوكاني99

بيروتبيروت  ،،  الخبارالخبار  منتقىمنتقى  شرحشرح  ،،  الوطارالوطار  ). نيل). نيل   ما ما18391839  هـهـ
).).  تاريختاريخ  ( بدون( بدون

//   هـ هـ11821182  ( ت( ت  إسإماعيلإسإماعيل  بنبن  محمدمحمد  ،،  - الصنعاني- الصنعاني1010
أدلةأدلة  منمن  المراماالمراما  بلوغبلوغ  شرحشرح  السلماالسلما  ). سإبل). سإبل   ما ما17681768

 هـ. هـ.14001400  الرياضالرياض  ،،  حجرحجر  لبنلبن  الحكاماالحكاما
((  القشيريالقشيري  الحجاجالحجاج  بنبن  مسلممسلم  الحجاجالحجاج  أبوأبو  ،،  - مسلم- مسلم1111

بيروتبيروت  ،،  النوويالنووي  بشرحبشرح  مسلممسلم  ما). صحيحما). صحيح874874/ /    هـ هـ261261تت
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الموضوعالموضوع/ / 

السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد
 ....................................................... .......................................................33

السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  مشروعيةمشروعية
 .............................................. ..............................................66

السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  شروطشروط
..............................................................................................2121

) العدد) العدد11((
........................................................................................................................................

2121
) النفقة) النفقة22((

........................................................................................................................................
3030

الزوجاتالزوجات  بينبين  ) العدل) العدل33((
 ....................................................... .......................................................3333

السإلماالسإلما  فيفي  الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  مبرراتمبررات
 .............................................. ..............................................4444

الزوجاتالزوجات  تعددتعدد  منمن  السإلماالسإلما  أعداءأعداء  موقفموقف
 ........................................ ........................................6262

البحثالبحث  ومراجعومراجع  مصادرمصادر  قائمةقائمة
 .................................................. ..................................................7777

..........................................................................................................................  الفهرسالفهرس
....................7979

علىعلى  الكتابالكتاب  هذاهذا  صفصف  منمن  وكرمهوكرمه  ومنهومنه  اللهالله  بفضلبفضل  انتهيتانتهيت
عندكمعندكم  القبولالقبول  علىعلى  يحوزيحوز  أنأن    اللهالله  أسإألأسإأل  الذيالذي  النحوالنحو  هذاهذا

ًا  العملالعمل  هذاهذا  يتقبليتقبل  وأنوأن ًاخالص 2626  الجمعةالجمعة  الكريمالكريم  لوجههلوجهه  خالص
(وتمت(وتمت   هـ هـ14251425   شوال شوال1313  الموافقالموافق  ماما20042004    نوفمبرنوفمبر

مراجعته)مراجعته)
نقلنقل  الذيالذي  المطبوعالمطبوع  يطابقيطابق  أنأن  الكتابالكتاب  هذاهذا  فيفي  روعيروعي  ولقدولقد

أنصارأنصار  بجماعةبجماعة  والعلماوالعلما  الدعوةالدعوة  إدارةإدارة[ [   طبعةطبعة  منمن  عنهعنه
لجنةلجنة  ––  التحريرالتحرير  مديريةمديرية  فرعفرع  المحمديةالمحمدية  السنةالسنة
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معهمعه  يتطابقيتطابق  ] بحيث] بحيث  للطباعةللطباعة  القرىالقرى  أماأما  / دار/ دار  الدعوةالدعوة
بينبين  الحمرالحمر  باللونباللون  المقاطعالمقاطع  بدايةبداية  ( في( في  الصفحاتالصفحات  ترقيمترقيم  فيفي

مائلةمائلة  شرطةشرطة  المعقوفينالمعقوفين  ويقابلويقابل  الشكلالشكل  [ ] بهذا[ ] بهذا  معقوفينمعقوفين
فيفي  المعقوفينالمعقوفين  بينبين  رقمهارقمها  الذيالذي  الصفحةالصفحة  رأسرأس  ) لتبين) لتبين//((

المصدرالمصدر  إلىإلى  العزوالعزو  الحبيبالحبيب  أخيأخي  لكلك  ) ليتسنى) ليتسنىالمطبوعالمطبوع
ًا  العملالعمل  هذاهذا  يجعليجعل  أنأن  أسإألأسإأل  واللَهواللَه  يديكيديك  بينبين  وكأنهوكأنه ًاخالص خالص

الكريمالكريم  لوجههلوجهه
يرجىيرجى  ،،  ماما  خطأخطأ  علىعلى  التنبيهالتنبيه  أوأو  نصيحةنصيحة  أوأو  تعقيبتعقيب  ولضافةولضافة
الهاتفالهاتف   أو أو  aymanabo@yahoo.comaymanabo@yahoo.com  البريدالبريد  علىعلى  مراسإلتيمراسإلتي

  2010571121120105711211  رقمرقم
ًًا.  اللهالله  وجزاكموجزاكم ًًا.خير خير

mailto:aymanabo@yahoo.com

