املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
e-ISSN 2617-6246 , p-ISSN 2617-6238

املجلد 3العدد ، 2019 - 1ص 53 - 41

رفاد للدراسات واألبحاث

https://doi.org/DOI:10.31559/sis2019.3.1.3

www.refaad.com

ّ
حکمة تعدد الزوجات في اإلسالم والطب
أ .سيدآقا سائس ،أ .عبدالخالق مصباح ،أ .اونیبا صیقل ،أ.د.لطف هللا آریابور ،أ.د.صنیع هللا زلمي،
أ.د .عبدالرحيم غفاري
قسم الثقافة اإلسالمية  -و قسم علم وظائف األعضاء و قسم علم التشريح  -جامعة كابول للعلوم الطبية (ابوعلي ابن سينا)
sayes1975@gmail.com

تاريخ استالم البحث2019/10/28 :

تاريخ قبول البحث2019/12/2 :

امللخص:

ً
أن يكون قاد ًرا على العدل ّ
بأن يتزوج أكثر من امرأة واحدة ولكن شريطة ْ
للرجل ْ
خصة ّ
بينهن  ،وإن كان غير
أعطى اإلسالم ر
ٍ
ٍ
ً
ّ
ّ
َ
ٌ
قادر على ذلك ُسحبت هذه الرخصة منه ،ولم يكن بهذا التشريع اإللهي إنتقاص من حق املرأة أو كرامتها؛ بل على العكس تماما.
ٍ
ّ
ٌ
التشرد ،أو حرمان املرأة أو ّ
ل
الرجل من العيش مع أبنائهما
قائمة على التوافق ،ولحماية األبناء من
أسر
لبناء
لو
ح
فيه
التعدد
فموضوع
ٍ
ٍ
ٌ
الرذيلة ،فما نراه من إنتشار األمراض في املجتمعات التي ال َتأخذ بمبدأ ّ
إن ّ
و ّ
تعدد ّ
حماية للمجتمع من َّ
تعدد الزوجات
الزوجات فيه
خير شاهد على ّ
أن التعدد ٌ
خير للبشرية جمعاء.
ٍ
الکلمات املفتاحیة :تعددالزوجات؛ الحکمة؛ اإلسالم.

املقدمة:

َّ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ َ َ
َ
َّ ُ َ َ
َّللا فال ُم ِض َّل ل ُه َو َم ْن
ات أ ْع َم ِال َنا َم ْن َي ْه ِد ِه
ور أنف ِسنا و ِمن س ِيئ ِ
ّلِل نحمده ونست ِعينه ونستغ ِفره ونعوذ ِب ِ
ِإن الحمد ِ ِ
اّلِل ِمن شر ِ
يك َل ُه َوَأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ُولهُ.
َّللا َو ْح َد ُه َال َشر َ
ضل ْل َف َال َهاد َى َل ُه َوَأ ْش َه ُد َأ ْن َال إ َل َه إ َّال َّ ُ
ْ
ِ
ُي ِ
ِ
ِ ِ
أما بعد:
ً
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
بشكل خاص،
تعدد الزوجات من املسائل ذات األهمية البالغة في املجتمعات عامة  ،وفي املجتمعات اإلسالمية
تعد مسألة ِ
ٍ
ً
ُ ّ
َ
ٌ
ظهور وصدى واضح بين ،حتى جعلها بعض املشككين في صدق نبوة محمد  -صلى هللا عليه وسلم  -حجة على
فقد كان لتلك املسألة
ُ
ً ُ
موقفهم من ّ
نية تبيين موقف اإلسالم من
نبوته  -عليه الصالة والسالم  -وجعل منها منقصة تس يء له ،فبدأ بعض املسلمين بحسن ٍ
تعدد الزوجات فذهبوا إلى أقوال وروايات وتفسيرات ما أنزل هللا بها من سلطان ،حتى ال ُيساء إلى اإلسالم ،كقول بعضهم ّ
ّ
إن األصل في
إن ّ
يق ّ
التعدد ،وقال فر ٌ
اإلسالم عدم ّ
التعدد ٌ
أمر ثانوي  ،فأساؤوا في حين كان هدفهم اإلفادة.

أهمية موضوع البحث:
تتجلى أهمية موضوع البحث في األمور اآلتية:
 .1التعلق املباشـر لهذه الدراسـة بشريحة كبيرة من النـاس في هذا العصر الذي انتشرت فيه ظاهرة الهجرة والسفر للعمل أو
الدراسة ،وكثر فيه نشوب الحروب واندالع الفتن الداخلية والخارجية.
ْ
جامع لتعددالزوجات التي يصعب العثور عليها في أمهات الكتب الفقهية.
 .2الحاجة إلى ِسفر ِح ٍ
کم ٍ
 .3الرد العلمي علی شبهات املشککين فی تعددالزوجات.

أهداف البحث:
من األهداف التي سعى البحث لتحقيقها ،نذكر ما يلي:
 .1بيان حکمة تعدد الزوجات فی اإلسالم والطب بشكل عام.
الحکم الخاصة بتعدد الزوجات فی اإلسالم والطب.
 .2بيان ِ
الحكم التي لم تتعرض لها بعض املذاهب الفقهية.
 .3تخريج ِ
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منهج البحث:

اعتمدنا في كتابة هذا البحث على املنهج الوصفي َّ
التحليلي ،من خالل اإلستقراء الجزئي للنصوص الشرعية وكالم الفقهاء
املتعلقـة بالتشريع األسري حول حكمة تعددالزوجات  ،وربط املقدمات بنتائجها والوصول من الكليات إلی الجزئيات باستخداإلستدالل
املباشروغيراملباشر.

حدود البحث:
لیس من صمیم هذالبحث تناول جمیع مایتعلق ِب ِحکم تعدد الزوجات فی اإلسالم والطب وإنما اقتصرت حدوده على بيان
أهم ِالحکم التي يكثر النقاش حولها في وقتنا املعاصر.

مشكلة البحث:
الرجل بطبيعته يحب التعدد ،وهناك العديد منهم الذين ال يكفيهم إ مرأة واحدة في حياتهم ،لذلك تجدهم يمارسون بعض
العالقات الغير شرعية مع نساء أخريات وهذا في حد ذاته يؤدي إلى إنتشار األمراض نتيجة هذه العالقات املحرمة التي تسبب اإلصابة
ببعض األمراض الجنسية املزمنة منها مرض االيدز الخطير ،وأمراض جنسية أخرى كثيرة ،و هذا أحد األسباب لتعدد الزوجات ،فيفيد
تعدد الزوجات في مثل هذه الحاالت  ،و هل يمنع تعدد الزوجات من انتشار الفاحشة والرذيلة في املجتمع؟ و ما حكم تعدد الزوجات؟
وما أصل مشروعيته؟ ومتى ُيباح التعدد ومتى ال ُيباح ،ذلك ما ستبحثه هذه املقالة بعد توفيق هللا .و انطالقا من هذه األسئلة و
مايتفرع منها من أسئلة فرعية تدور إشكالية البحث والتي تكمن في اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1هل األصل في الزواج التعدد أم الواحدة؟
 .2هل األفضل التعدد أم االقتصار على زوجة واحدة ؟
 .3ما الحکمة من جواز تعددالزوجات فی اإلسالم والطب؟

الدراسات السـابقة:
ال تزعم هذه الدراسة األسبقية املطلقة في هذا املجال بشكل عام ،وأنها األولى دون منازع ،فقد بحث الفقهاء األجالء هذه
املسائل في ثنايا كتبهم إنما بشكل متناثر في أبواب الفقه املختلفة ،كأبواب القضاء والفرائض والنكاح والطالق والنفقة إلى ما هنالك من
أبواب.
وثمة دراسات وكتابات حديثة تناولت مسائل من هذه الدراسة ،غير أن هذا البحث يتميز عما سبقه من دراسات ،أنه جمع
الح کم وبطريقة یقتضیه العصرالجدید  ،كما يختلف عنها في طريقة العرض ،واالستدالل والتحليل
بين القدیم والجدید من ِ
الحکم التي لم يتناولها فقهاء املذاهب بالبحث اامال ولذلك فإن
واملناقشة ،ومحاولة التوفيق بين األقوال امل ختلفة أواألدلة ،وتخريج ِ
ً
هذا البحث كان بحمد هللا وتوفيقه جديدا من جهة البناء والتنظيم ،من خالل دراسة حکمة تعددالزواجات فی اإلسالم والطب ،ومن
جهة املوضوع ،من خالل طريقة العرض واستقصاء األدلة واملن اقشة وتخريج األحكام.

خطة البحث:
يشتمل هذالبحث على مقدمة و مبحثين وقد جاءت الخطة على النحو اآلتي:
املقدمة  :وتقدمت بما اشتلت عليه.
ً
ً
 املبحث األول  :مفهوم الحكمة :لغة وشرعا.
املطلب األول  :مفهوم الحكمة في اللغة.
املطلب الثاني  :مفهوم الحكمة و معنى تعدد الزوجات في اإلصطالح الشرعي.
املطلب الثالث  :حكم تعدد الزوجات في الشرائع السماوية.
املطلب الرابع :املناقشة و فیها تحرير محل النزاع في املسألة وذكر اآلراء ثم النقاش والترجيح الفقهي املستند إلى الدليل.
 املبحث الثاني  :حکمة تعددالزوجات فی اإلسالم والطب.
:الحکم الدينية واألخالقية.
املطلب األول ِ
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الثاني:الحکم الصحية والنفسية.
املطلب
ِ
ّ
الخاتمة  :و فيها أهم النتائج املتوصل إليها والتوصیات.

ً
ً
وشرعا
املبحث األول :مفهوم الحكمة :لغة
املطلب األول :مفهوم الحكمة في اللغة:
جاءت كلمة الحكمة في اللغة بعدة معان ،منها:
 .1تستعمل بمعنى :العدل ،والعلم ،والحلم ،والنبوة ،والقرآن ،واإلنجيل.
وأحكم األمر :أتقنه فاستحكم ،ومنعه عن الفساد .1
 .2والحكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلومُ ،ويقال ملن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها :حكيم .2
ً
حكيما :قد أحكمته التجارب .3
 .3والحكيم  :املتقن لألمور ،يقال للرجل إذا كان
َ َ
4
ُ
ُ
حكم األشياء ويتقنها .
.4
والحك ُم والحكيم هما بمعنى :الحاكم والقاض ي ،والحكيم فعيل بمعنى فاعل ،أو هو الذي ي ِ
5
 .5والحكمة :إصابة الحق بالعلم والعقل.
َ
6
َ
َ
 .6والحكيم :املانع من الفساد ،ومنه ُس ّ ِميت حكمة اللجام؛ ألنها تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد.
ُ ْ
7
والحك ُم :هو املنع من الظلم.
.7
وممـا تقـدم يت ـح ويتبـين أن الحكمـة يظهـر فيهــا معنـى املنـع ،فقـد اسـتعملت فـي عــدة معـان تتضـمن معنـى املنـع :فالعـدل :يمنــع
صاحبه من الوقوع في الظلم والحلم :يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب والعلم :يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل.
املطلب الثاني :مفهوم الحكمة و تعدد الزوجات في االصطالح الشرعي
ذكر العلماء مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية  ،واختلفوا على أقوال كثيرة ،فقيل :الحكمة :النبوة ،وقيل:
القرآن والفقه به :ناسخه ومنسوخه ،ومحكمه ومتشابهه ،ومقدمه ومؤخره ،وحالله وحرامه ،وأمثاله .وقيل :اإلصابة في القول والفعل،
وقيل :معرفة الحق والعمل به ،وقيل :العلم النافع والعمل الصالح ،وقيل :الخشية َّّلِل  ،وقيل :السنة ،وقيل :الورع في دين ََّّللا  ،وقيل:
ً
حكيما إال إذا جمع بينهما ،وقيل :وضع كل ش يء في موضعه .وقيل :سرعة الجواب مع اإلصابة  .9وقد
العلم والعمل به ،وال يسمى الرجل
ً
.
ذكر بعضهم تسعة وعشرين قوال في تعريف الحكمة
وهذه األقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ ألن الحكمة مصدر من اإلحكام ،وهـو اإلتقـان فـي قـول أو فعـل ،فكـل مـا ذكـر فهـو
نوع من الحكمة التي هي الجنس ،فكتاب ََّّللا حكمة ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم حکمة.
ً
أمـا معنـى تعـدد الزوجـات ف ُيشـير إلـى زواج الرجـل مـن أكثـر مـن زوجـة ،فمـن ت ّ
ـزوج اثنتـين أو ثـال أو أراـع نسـاء كـان وفـق هـذا املفهـوم معـ ّـددا
8

1

القاموس املحيط ،ملجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،املتوفى سنة 817هـ ،باب امليم ،فصل الحاء ،ص.1415
 2النهاية في غريب الحديث واألثر ،البن األثير ،باب الحاء مع الكاف ،مادة حكم . 119/1

 3انظر :لسان العرب البن منظور ،باب امليم ،فصل الحاء ، 143/12 ،ومختار الصحاح ،مادة :حكم ،ص.62

 4انظر :النهاية في غريب الحديث واألثر ،البن األثير باب الحاء مع الكاف ،مادة :حكم419/1 ،
 5املفردات في غريب القرآن ،للراغب األصفهاني ،كتاب الحاء ،مادة :حكم ،ص.127
6
انظر :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، 288/1 ،بتصرف يسير.
 7مقاييس اللغة ألاي الحسين أحمد بن فارس ، 91/2 ،باب الحاء والكاف ،مادة :حكم.
ً
8
جاء ل فظ :الحك مة في ك تاب هللا – ت عالى – في أك ثر من ت سعة ع شر موضعا ،ان ظر :سورة الب قرة ،اآليات ، 249 ،251 ،231 ،151 ،129 :وآل ع مران،81 ،48 :
 ، 164والنساء ، 113 ،54 :واملائدة ،110 :والنحل  ، 125واإلسراء ، 39 :ولقمان ، 12 :واألحزاب ، 34 :ص ، 20 :والزخرف ، 63 :والقمر ، 5 :والجمعة.2 :
 9انظر :تفسير مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية في املصادر التالية :جامع البيان في تفسير القرآن ،ألاي جعفر محمد بن جرير الطبري،436/1 ،
 ،61 ،60/3وتفسير غرائب القرآن للنيسابوري املطبوع بهامش تفسير الطبري ، 413/1 ،وتفسير البغوي.116/1 ،256/1 ،
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ّ
للزوجات ،ويكون الزواج من املرأة الثانية ،أو الثالثة ،أو الرابعة وفق الشروط واألحكام نفسها التي تكون في عقد الزواج

. 10

املطلب الثالث  :حكم تعدد الزوجات في الشرائع السماوية
تطلب البحث في هذا املطلب حكم الزواج في الديانات السماوية تخصيص فرع لكل ديانة على النحو اآلتي:
الفرع االول  :حكم تعدد الزوجات في الديانة اليهودية
وتعدد الزوجات جائز في الشريعة اليهودية وال يجد نص واحد يحرمه ال في الكتاب املقدس وال في التلمود وكان العرف جاري
بين اليهود على اتخاذ أكثر من زوجة واحدة فنبي هللا ابراهيم الخليل ( عليه السالم ) تزوج بهاجر املصرية جارية زوجته سارة وان يعقوب
(عليه السالم ) تزوج بأراعة نساء وليس للدين اليهودي حد أ قص ى للزوجات  11فقد كان مباحا لليهودي أن يتزوج من النساء ما طاب له
بال قيد أو شرط ولكن الحاخام الفقيه املفسر ( جرشوم بن يهوذا ) الذي ظهر في العصور الوسطى أفتى بوجوب تحريم تعدد الزوجات
بين اليهود بسبب ما تالقيه الجاليات ا ليهودية في أوربا في العصور الوسطى من احتقار واضطهاد بسبب تعدد الزوجات .ولقد ورد في
القانون العبري في املادة ( ) 390ما نصه ( تعدد الزوجات وان كان جائزا شرعا اال ان ( الراب) جرسون حرمه لضيق أسباب املعيشة في
هذه االيام التي أصبح فيها امر القيام بلوازم املرأة الواحدة غير هين ال يخلو من صعوبة  ،ومن خالف أمر ( الراب ) جرسون هذا
ً
استحق عقاب الحرمان الكبير حتما ) .12
الفرع الثاني  :حكم تعددالزوجات في الديانة املسيحية
إ ن تعدد الزوجات كان معموال به في مطلع املسيحية تبعا للتعدد الذي كانت تعمل به اليهودية  ،وفي العصور املتأخرة أصبح
.
الزواج مباحا من واحدة فقط
الفرع الثالث  :حكم تعددالزوجات في الشريعة اإلسالمية
قال هللا تعالى في كتابه العزيز:

ﲂﲄﲅﲆ
ﲃ
ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲌ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ (سورة النساء :األية )3
ﲍ
ﲇ ﲈ ﲉﲊﲋ

ً
وجه الداللة  :فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت اآلية الكريمة إباحته  ،فللرجل في شريعة اإلسالم أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثالثا
ً
أو أراعا  ،بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ،ولفعل النبي -صلى هللا عليه وسلم  -وإجماع الصحابة على ذلك ،فقد
ّ
لوحظ في اجتهاداتهم ّ
ّ
التكليفية الخمسة كما هو األمر في الزواج؛ وهي :الوجوب ،والتحريم ،واالستحباب
التعدد يخضع لألحكام
أن
والكراهة والندب ،ويتبع ذلك للحالة التي َينبني عليها ّ
التعدد ويرجع لها 13 .وفيما يلي حاالت وأحكام التعدد:
 وجوب التعدد :إن كان في ّ
التعدد ضرور ٌة حتمية كطلب النسل ملن لم ينجب من زوجته األولى ،أو من كان بزوجته ٌ
مرض يصعب معه
ً
ُمعاشرتها فيتزوج ُلي َّ
عف نفسه عن الحرام ،ففي مثل تلك الحاالت يكون ّ
التعدد واجبا  ،والوجوب هنا ال يكون إال في حالة الخشيةمن
ً
ّ
إمكانية حصول
بمرض َيستحيل معه
الوقوع في املعاص ي ،وبيان ذلك من خالل النقاط اآلتية 14 :إن كانت الزوجة األولى ُمصابة
ٍ
ً
املعاشرة الزوجية فإن ذلك ُيعتبر من دوافع الوقوع في املعاص ي فيكون حكم ّ
التعدد في هذه الحالة الوجوب ِحفظا للزوج من الوقوع
ً
واجبا عدم قدرة الزوجة األولى على اإلنجاب ،حيث ّ
في الحرام إن كان ممن ال يصبر على ذلكّ .
إن األصل في
مما يجعل الزواج الثاني
الزواج التناسل والتكاثرّ ،
وإن الغريزة البشرية قائمة على حب الولد فيكون املرء في ذلك الحال بأمس الحاجة للزواج إال إن كان هو
ً
ً
نفسه يرى غير ذلك َ
لعجزه َمثال عن الزواج الثاني ماديا  ،أو لع دم رغبته في الزواج على زوجته األولى أو لعدم توفر القدرة املعنوية
ن ّ
ّ
عنده لخشيته من عدم العدل بينهماُ ،ويؤكد على أن الوجوب ال يكو إال عند الخشية من الوقوع في املعاص ي.

10

انظر :تفسير البحر املحيط ،ملحمد بن يوسف ،أبو حيان األندلس ي ،.320/2 ،موضوع اكبر موقع عراي بالعالم

=https://webcache.googleusercontent.com/
11

أبحا في الشرائع  ،ص154
12
املصدر السابق .
13

اإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرش ي ( ،)1990األم ،بيروت :دار
املعرفة ،صفحة  ، 155جزء .5
14
ل
ل
ي
أحمد بن علي أبو بكر الراز الجصاص الحنفي ( ،)1994الفصو في األصو (الطبعة الثانية) ،الكويت :وزارة األوقاف الكويتية ،صفحة  ، 27جزء .4
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ّ
ّ
لسبب
التعدد ملن كانت لديه القدرة البدنية واملالية مع قدرته على العدل بين زوجاته ،ويندب ملن أراده
ستحب
 استحباب التعددُ :ي
ٍ
شرعي كتكثير سواد املسلمين ،أو التقليل من نسبة العنوسة بين النساء ،أو ملن خش ي على نفسه الوقوع في اإلثم لعدم اكتفائه
بواحدة.
ّ
ُ
 كراهية التعدد :يكره التعدد ملن كانت لديه القدرة املالية والجسدية ،ولكن غلب عليه الظن بعدم القدرة على العدل بين الزوجات.
ٌ
ّ
ضعف جنس ي ّ
 حرمة التعددُ :ي ّ
يضر به وال ُيمكن معه
التعدد على من لم تكن له القدرة املالية على الزواج ،أو من كان لديه
حرم
ّ
الظن بأنه سيظلم
القدرة على تلبية رغبات زوجته أو زوجاته ،أو من اعتقد عدم قدرته على العدل بين الزوجات ،أو غلب عليه
ٌ
إحدى زوجاته إن لجأ إلى ّ
التعدد ولم تكن له حاجة في الزواج . 15
املطلب الرابع :املناقشة
الخالف بين املسلمين بأن تعدد الزوجات حالل ومشروع و هو بالتأكيد من الحالل املمكن شرط العدالة واملقدرة  ،لكنه
دائما ما یتناقش ویتجادل حول موضوع تعدد الزوجات  ،وتجد لكل رأيه ومنهجه ،فالرجل يختلف في رأيه عن املرأة  ،والغني قد يختلف
في رأيه عن الفقير ،والقوى يختلف في رأيه عن الضعيف كما أن هذا النقاش وهذا الجدل قد امتد عبر األمم والشعوب ،ففي الغرب
من يثور ويحتد وتحمر عينه عند الحديث عن التعدد متهما هذه الفكرة ومؤيديها بالجه ل ومنهم من يؤيدها بل ويجد فيها الحل ولكل
من هؤالء حججه التي يستند عليها  ،وقد تتحكم األهواء واملصالح أو األحقاد أو يدفعه حب املجون والفجور والتحلل من القيم
واملبادئ  ،فتجد املنكرون لفكرة التعدد يحتجون بأنها تنبع من منطلق شهواني و يضيف أن فيه ظلم للمرأة وإنقاص لحقوقها ،ومنهم
من يسميه وحشية وهمجية وغالبا ما تكون هذه الهجمة من قبيل الكراهية لإلسالم فيكون إنكارهم بال هدف وهجوم يدفعه الحقد
وليس العقل وخاصة أن منهج هؤالء في الحياة يختلف تماما مع ما يقولونه فتجدهم يستحلوا الزنا وياستهويهم تعدد العشيقات فأي
املنهجين أظلم للمرأة وأضيع لكرامتها؟ كونها زوجة ولو ثانية أو ثالثة أم كونها خليله تستباح وتترك؟
نعم  ،ال ينكر أ ن تعدد الزوجات تكرهه النساء وذلك من طبيعتهن البشرية وهي الغيرة ورفض اشتراك آخر معها في زوجها ،
وال يقتصر هذا الكره وتأثيره عليهن وحدهن ،بل يتعدى إلى ذويهن وأرحامهن فقلما يوجد من يستسيغ الزواج على ابنته او اخته او
ارحامه او ذويه وحيثما يثار هذا املوضوع الحساس واملهم (تعدد الزوجات ) وجد تيارين متباينين :
االول  :شرعي فقهي يبيحه بشرط العدل والثاني تيار نسوي مدعوم ببعض دعاة املساوات والحرية رافضا التعدد صراحة أو ضمنا
ﱩ ﱫﱬ ﱭ ﱮ
ﱪ
وزاعما ان العدل بين النساء صعب املنال ونادر التحققلقوله تعالى :ﱡ ﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱰ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ (سورة النساء :األية . )129
ﱱ
ﱯ
ولكن القول الفصل في هذا املوضوع الحساس هو الحكم الشرعي الذي سنه هللا سبحانه وتعالى لعباده ألنه قانون دقيق
ومحكم ومتكامل يقوم بتحديد وظائف و واجبات كل فرد وحقوقه وفي هذا الصدد يقول العالمة املحقق السبحاني في شرائط املقنن ( :
إ ن جعل قانون يكون متناوال لجميع جوانب الحياة للمجتمعات البشرية في أصقاع األرض التي تتباين من حيث الظروف الجغرافية
والعادات والتقاليد يحتاج إلى توفر شروط  ،تخرج عن طاقة االنسان مهما ترقى في درجات العلم  .16ولو كان في تعدد الزوجات ظلم أو
جور على النساء أو الرجال ملا شرعه هللا تعالى وأباحه لعباده القادرين عليه  .وشاهدنا جواز ذلك في الديانتين اليهودية واملسيحية أي
التعدد كم ا مر  ،أ ما في الشريعة االسالمية فإن االدلة التي وردت في الكتاب والسنة النبوية الشريفة واالجماع والعقل كثيرة  ،منها ما
يأتي:
ً
ً
ً
أوال :ورد في الكتاب العزيز نصا صريحا يبيح التعدد ويحدده بأراع نساء فقط وهو قوله تعالى :ﱡ ﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﲌ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ (سورة النساء:
ﲍ
ﲂﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋ
ﲃ
ﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
األية)3

ﱰ ﱲ ﱳﱴ ﱵ
ﱱ
ﱩ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱪ
وأما قوله تعالى :ﱡ ﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ (سورة النساء :األية  ، )129فان العدل في قوله تعالى (ف إن لم تعدلوا فواحدة ) هو العدل الواجب في
15

اإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرش ي ( ،)1990األم ،بيروت :دار
املعرفة ،صفحة  ، 155جزء .5

16

محاضرات في اإللهيات ،جعفر السيحاني1423( ،ه) ،ط ، 6ص 247
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القسم بين النساء من طعام وكسوة ومنزل ومبيت ,والعدل في قوله تعالى (ولن تستطيع أ ن تعدلوا ) هو العدل في الحب وامليل القلبي
وهي امور وجدانية وشعورية ونفي استطاعة العدل في الحب الخارج عن اختيار اإلنسان ال يلزم نفي إستطاعة العدل في القسم
الداخل في إستطاعته وإختي اره واحتجوا ايضا بقوله تعالى:

ﲣﲥﲦﲧ
ﲤ
ﭐﱡ ﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ (سورة النساء :األية  )129تدل هذه اآلية على أن تعدد الزوجات فيما عدا األختين جائز.
ً
ثانیا :ومن السنة النبوية احتجوا بقول :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إ ذا كانت عند الرجل إمرأتان ولم يعدل بينهما  ،جاء يوم
القيامة وشقه ساقط  ،وفي لفظ وشقه مائل )  17دل الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة و ذكر الدكتور احمد الباليساني أن
التعدد وإن كان فيه أذى فردي للزوجة إال أنه أبيح ملصالح إجتماعية معتبرة وحاالت وظروف تحتمه وتوجبه  ،وهذه الظروف والحاالت
هي التي ّ
تعين نوعية حكم هذا التعدد حسب الحاجة إليه أو عدمها . 18

املبحث الثاني  :حکمة تعددالزوجات فی اإلسالم والطب
الحکم الدينية واألخالقية
املطلب األولِ :
لقد حث اإلسالم كل من الرجل واملرأة على الزواج وإنشاء عالقة زوجية مشروعة بينهما وتأسيس أسرة تسودها الرحمة
والشفقة والتعاون لحفظ النوع البشري من االنقراض ليقوم بعبادة هللا تعالى وخالفة األرض وعمارتها وملا فيه من مصالح متعددة
َ
تعود على الرجل واملرأة بالنفع والفائدة[ولتعدد الزوجات ِحك ٌم متعددة أهمها ما يأتي:
ً
َّ
معالجة عقم َّ
واملودة ما يمنعه من تطليقها ،وفي
الزوجة :يوجد حاالت تكون فيها املرأة عقيما وال تلد ،ويوجد بينها وبين زوجها من املحبة
ُّ
طالقها ظلم لها ،وفي نفس الوقت ال يمكن حرمان الزوج من الذرية التي هي من أهداف الزواج الرئيسية ،ولو منعنا التعدد في هذه
ً
الحالة ّ
ألدى ذلك إلى طالق املرأة ،وهو بال شك أشد أملا من الزواج عليها بأخرى  ،فال نجمع عليها بتطليقها الحرمان من الولد ،والزوج
الذي يصونها ويكرمها.
معالجة مرض َّ
ُ
ُ
مرض مزمن ،يصعب معه القيام بواجباتها تجاه
بمرض عضال ،أو
الزوجة :يوجد حاالت تتعرض فيها املرأة لإلصابة
ٍ
ٍ
ً
الزوج ،أو ي منعها من املعاشرة الزوجية ،ولكن َّ
َّ
الزوج يرغب بإبقائها زوجة له ،من باب اإلخالص وحق العشرة ،وفي نفس الوقت يحتاج
ُ
إلى زوجة أخرى تقوم بواجباته وتشبع رغباته الغريزية ،وهنا نجد التعدد أفضل من تطليق الزوجة مع حاجتها لرعاية الزوج بسبب
مرضها.
ً
ً
ّ
ّ
َّ
مراعاة كثرة أسفار الزوج :إن طبيعة عمل بعض الرجال بحاجة إلى كثرة السفر والتنقل ،وقد يبقى في سفره مدة طويلة قد تمتد لعدة
ً
شهور ،أو عدة سنواتَ ،وي ُ
صعب عليه أن يعيش في سفره وحيدا دون زوجة ،وفي نفس الوقت ال يستطيع أن يأخذ زوجته وأبناءه معه
حصن نفسه ّ
كلما سافر ،ومع كثرة الفتن في هذا الزمان كان الزواج بأخرى هو الحل لكي ُي ِ ّ
ويعفها.
ّ
ً
غبة منه في صلة َّ
صلة َّ
الرحم ،وحل مشكلة اجتماعية بالزواج من امرأة ُت ِوفي عنها
الرحم وكفالة األيتام :قد يلجأ الرجل إلى التعدد ر
ٌ
أطفال أيتام يحتاجون إلى الرعاية والحماية ،أ و قد تكون امرأة عانس ،أو امرأة ليس لها من يعولها.
زوجها وهي قريبة له ،وعندها
تقوية أواصر املحبة واملودة بين الناس :إن تعدد الزوجات يجعل املسلم يتزوج من عدة قبائل وعدة عشائر ،مما يقوي الترابط بين
ً 19
أفراد املجتمع املسلم ،ويزيد التعاون والحب والتألف بين املسلم وأصهاره وأنسابهّ ،
مما ُيعينه على أمور الدين والدنيا معا.
زيادة أعداد األمة اإلسالميةّ :
إن كثرة النسل وزيادة أعداد املواليد في األمة اإلسالمية ش يء مقصود ومطلوب ،ودليل ذلك قوله صلى هللا
ّ
كاثر بكم األمم يوم القيامة)  20وتكثير عدد املسلمين يحصل بالزواج ،وال شك ّ
عليه وسلمَّ :
فإني ُم ٌ
أن تعدد
(تزوجوا الودود الولود ِ
ويحسن االقتصاد ،وبالتالي ّ
ّ
يقوي
الزوجات سيؤدي إلى كثرة النسل ،وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة عدد السكان ،ويزيد القوى العاملة،

17

الترمذي  ،ابو عیس ى محمد بن عیس ى 2011(.،ا .) 22/4سنن الترمذی النکاح ،باب ماجاء في التسوية بين الضرائر ،رقم الحدیث . 171 :وزارة األوقاف ،القاهرة،
مصر.
18
نظرة إلى الرجل واملرأة في االسالم  ،الدكتور احمد محمد الباليساني  ،ص . 39مطبعة العاني  ،بغداد 1985 ،م
19

الجامع فی فقه العالمة ابن باز .) 1431(.تعدد الزوجات ،حکمته ،ضوابطه والرد علی من ینکره ،ص ،900ط ، 1املکتبة اإلسالمیة ،القاهره ،جمهوریة مصر
العربیة.
20
ٌ
سجستاني ،ابو داؤد ،سليمان بن اشعث( )1414سنن أاي داؤد ،النکاح ،بحث فی النص ،رقم الحدیث.2052:
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أن هللا -تعالى ّ -
سيما ّ
األمة اإلسالمية ،خاصة عند استثمار موارد الدولة بالشكل املطلوب من قبل أشخاص ّ
مؤهلين لذلك ،ال ّ
تكفل
برزق العباد.
إعفاف ّ
يعدد إخالص ّنيته في هذا الزواج؛ كإعفاف نفسه ،وإعفاف املرأة التي يريد الزواج منها 21 ،ألنّ
الناس :يجب على الرجل إذا أراد أن ّ
زيادة عدد النساء من عالمات آخر الزمان كما أخبر بذلك ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ،فكان من رحمة هللا -تعالى  -أن يتزوج الرجل أراع
زوجات ّ
فيعفهن ،وينفق عليهن ،ويصونهن ،فقد ال تجد كل امرأة رجل يكون لها وحدها ،وتعود زيادة عدد النساء إلى الحروب ،وإلى
ً
عادة  ،حيث تجعلهم ّ
معرضون للموت والخطر أكثر من النساء؛ كالعمل باملناجم ،والبحور،
طبيعة األعمال التي يقوم بها الرجال
ً
والزراعة التي تجعلهم ُعرضة للموت من لسع األفاعي ،وافتراس الحيوانات الوحشية ،فإذا زاد عدد النساء على الرجال ،مع منع
ً
أزواجا ّ
يتكفلن بهن ،ويقومون بإصالح شؤنهن ،فإن لم يتم الزواج واإلحصان لهؤالء النساء ُيخش ى
التعدد ،فال تجد كثير من النساء
عليهن من كثرة الفساد.
ّ ً
ّ
ُ
ّ
َّ
معينة يمنع فيها الرجل من معاشرتها على التحريم للضرر الثابت طبيا من
ات
ٍ
مراعاة القوة الغريزية عند الرجل :إن املرأة تمر بفتر ٍ
ً
الجماع في هذه األحوال كالحيض ،والنفاس الذي قد يستمر أراعين يوما  ،ومن الرجال من تكون شهوته قوية ،وقد ال تكفيه امرأة
ُ
شبع رغبته بوسائل ُم َّ
حرمة.
واحدة ،ولو أقفلنا الباب أمامه على التعدد لربما أصبح في مشقة شديدة ،أو ربما فكر في أن ي ِ
وذكر الغزالي أن للزواج خمس فوائد ( الولد  ،كسر الشهوة  ،تدبير املنزل  ،كثرة العشير ،مجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجات )
وان الولد هو االصل املقصود وله وضع الزواج  ،واملقصود بقاء النسل وأن ال يخلوا العالم عن جنس اإلنس) .22
وقال ايضا (:والتوصل إلى الولد بالزواج يكون قربة من أراعة أوجه :
 .1وافق محبة هللا تعالى بالسعي في تحصيل الولد إلبقاء جنس اإلنسان.
 .2طـلـب مـحـبة الرسول ( صلى هللا عليه وسلم ) في تكثير من به مباهاته حيث قال ( تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم االمم يوم
القيامة ) .23
 .3طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده .
 .4طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إ ذا مات قبله .
وهذه الفوائد الخمس والقربات األراع ال تشمل الرجال فقط وإنما تشمل النساء ايضا  ،أما إذا حرمن من الزواج بسبب منع التعدد
فإنهن يحرمن فضل هذه اآلثار.
الحکم الصحية والنفسية
املطلب الثانيِ :
إن هللا سبحانه وتعالى عندما خلق اإلنسان وخلق له عدة أجهزة في جسمه خلق لكل جهاز من أجهزته وظيفة يؤديها ولذة أو
متعة يستمتع بها فجعل لذة الطعام هي الدافع الذي يدفع لألكل حتى يؤدي الجهاز الهضمي وظيفته ومتعة النظر إلى كل جميل هي التي
تحرك جهاز االبصار ،وكذلك حاسة البصر والسمع وهكذا كل الحواس واالجهزة في جسم اإلنسان ،ومنها الجهاز التناسلي الذي يوجد
كثير من االحاديث النبوية وكتب الفقه التي تحدثت عن نظرة االسالم إلى الجماع بين الزوجين وال يوجد في ذكر ذلك حرجا دينيا وال
ً
ً
ً
ً
عيبا اخالقيا وال نقصا اجتماعيا كما قد يفهم بعض الناس ،ولم ير علماء الشريعة االسالمية أي بأس في الحديث عن هذا املوضوع في
اطار العلم والتعليم  ،فال حياء في الدين أي تعلمه وتعليمه .
وغريزة الجنس أراد ها هللا تعالى في اإلنسان أن توظف في الطريق السوي السليم وهو الزواج الشرعي لتحفظ بقاء اإلنسان
وامتداد ساللته في اإلرض ولتؤمن اإلستقرار النفس ي واإلستمتاع بهذه النعمة ،و لتجعل الجنسين حريصين على إنشاء األسرة التي هي

نواة املجتمع ويندفعان لتربية األوالد وحمايتهم من املخاطر والشرور و كما يروح عن نفسه وفيه سكن للزوجين قال تعالى :ﭐ

21

ﱡﭐ ﱹ

احياء علوم الدين  ،ابو حامد محمد بن محمد الغزالي  ،دار املعارف للطباعة والنشر بيروت  ،خال من سنة الطبع  ،ج  ، 2ص.22

22

املصدر السابق.
23
سنن النسائي ،احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي 215( ،ـ  302هـ ) مكتب املطبوعات االسالمية حلب 1986 ،م  ،ط  ، 2تحقيق عبد الفتاح ابو غدة ؛
باب كراهية تزويج العقيم  ،ج ، 6ص. 65
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ﲆ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ ( سورة
ﲇ
ﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿ ﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅ
الروم :األية.)21
فهذه آية من آيات الفطرة اإللهية ،وهي أ قوى ما تعتمد عليه املرأة في ترك أبويها وأخوتها وسائر أ هلها وترض ى باإلتصال
برجل غريب تكون زوجا له ،ويكون زوجا لها تسكن إليه  ،ويسكن إليها ويكون بينهما من املودة  ،والرحمة أ قوى من كل ما يكون بين ذوي
القراى وهذا ميثاق فطري من أ قوى املواثيق وأشدها إحكاما  .ولقد ذكر الدكتور يوسف حامد العالم في معنى املودة والرحمة فيقول :
(إننا نعلم أ ن الرحمة تغاير املودة لفظا ومعنى ،ووجود املعنيين في محيط الحياة الزوجية أ مر ضروري لضمان املعاملة الحسنة،
واملعاشرة الطيبة الذي يكون باعثهما املودة ودافعهما الرحمة وهذا هو املطلوب األمثل )  24ولقد قدم هللا تعالى املودة على الرحمة ألن
اإل نسان يستطيع معاملة من يبادله املودة واملحبة بسهولة ويسرو املعايشة معه ،ولكن ال يستطيع معاملة من يبادله البغض
والكراهية األ بشق األنفس ،ولذا إ ذا كان الرجل يعامل زوجته بناء على ما في قلبه من املودة والرحمة فإنه ال يجنح إلى اإلضرار بها أو
اإلنتقام منها أو الك يد لها  ،مهما كانت الحالة وكذلك الزوجة  .وهذا ما تبنى عليه الحياة الزوجية ،ولكن عندما تتعرض الحياة الزوجية
إلى الشقاق وزعزعة اإلستقرار األسري يأتي هنا دور الرحمة التي البد منها في محيط الحياة الزوجية وأال تعرض البناء إلى االنهيار
والدمار في أي لحظة تزول فيها املودة من القلوب  ،والرحمة تفوق املودة في األهمية ألنها تبسط جناحيها على العالقة الزوجية في حاالت
الرضا والغضب ،وفي حاالت الشقاق والوئام ،فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان .25
ولقد اثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن هناك فوائد صحية ملمارسة الجماع بصورة شرعية سليمة تعمل على رفع
مستوى الصحة والعافية لدى اإلنسان البالغ ومن هذه الفوائد ما يأتي:
 1ـ تخفيف التوتر :وجد الباحثون أ ن الجسم بعد الجماع الطبيعي يفرز هرمون يساعد على خفض ضغط الدم ومعدل نبض القلب
ويخفض مستوى التوتر النفس ي .
 2ـ تحسين صحة القلب :أكدت الدراسات الطبية أن تكرار ممارسة الجماع بين الزوجين يؤدي إلى خفض مقدار ضغط الدم  ،و أن
ثمانين باملائة من حاالت الوفاة بالنوبة القلبية تحصل عند ممارسة الرجل الجماع مع غير الزوجة .
 3ـ حرق الطاقة :حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجماع يؤدي إلى حرق حوالي خمس وثمانون باملائة من السعرات الحرارية في
الجسم .
 4ـ احترام الذات :أشار الباحثون في السلوك الجنس ي إن أحد أسباب قيام اإلنسان بالجماع هو بحثه عما يرفع من شعوره باحترام
الذات ويرفع مستوى الثقة بالنفس كما يؤدي إلى زيادة قوة أواصر الترابط بين الزوجين .
 5ـ تخفيف األلم وتحسين النوم :حيث ترتفع نسبة إ فراز الهرمون الذي يساعد في سهولة الدخول في النوم .
 6ـ تنشيط مناعة الجسم :الحظت الدراسات العلمية أن ممارسة الجماع تؤدي إلى رفع مستوى االجسام املضادة وهي التي تحمي
الجسم من نوبات نزالت البرد وغيرها من اإللتهابات امليكروبية .
 7ـ الوقاية من سرطان البروستات :أكد الباحثون أنهم قد الحظوا أن الزواج في مرحلة الشباب من العمر يقلل من إحتماالت اإلصابة
26
بسرطان البروستاتا عند الكبر.
وقد ذكر علماء اإلسالم أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة اإلسالمية ،ومن رعايتها ملصالح املجتمع وعالج مشكالته،
ً
وقد تنبه بعض أعداء اإلسالم لهذا األمر ،واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه املسألة ،رغم عدواتهم لها إقرارا بالحق
واضطرارا لالعتراف به ،فمن ذلك ما نقله صاحب املنار في الجزء الرابع من تفسيره صفحة ( )360عن جريدة (لندن ثروت) بقلم بعض
ً
الكاتبات ما ترجمته ملخصا ( :لقد كثرت الشاردات من بناتنا ،وعم البالء وقل الباحثون عن أسباب ذلك ،وإذ كنت امرأة ،تراني أنظر
ً
إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا  ،وماذا عس ى يفيدهن بثي وحزني وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعا ،إذ ال فائدة
إال في العم ل بما ينفع هذه الحالة الرجسة ،وهلل در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء ،وهو اإلباحة للرجل
التزوج بأكثر من واحدة ،وبهذه الواسطة يزول البالء ال محالة ،وتصبح بناتنا ربات بيوت ،فالبالء كل البالء في إجبار الرجل األورواي
24

املقاصد العامة للشريعة االسالمية ،الدكتور يوسف حامد العالم ،الدار العاملية للكتاب االسالمي،ط1994 ، 2م ،ص. 412

25

املصدر السابق ،ص 413

26

 › https://arabicpost.net › 2019/03/22فوائد -ممارسة -الجنس
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على االكتفاء ب إمرأة واحدة ،فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد ،وقذف بهن إلى إلتماس أعمال الرجل ،وال بد من تفاقم الشر
إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدةّ ،
أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال املتزوجين الذين لهم أوالد غير شرعيين ،أصحبوا كال
وعالة على املجتمع اإلنساني ،فلو كان تعدد الزوجات مباحا ملا حاق بأولئك األوالد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب والهوان ،ولسلم
عرضهن وعرض أوالدهن ،فإن مزاحمة املرأة للرجل ستحل بنا الدمار ،ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل،
وعليه ما ليس عليها ،وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أوالد شرعيين).
أكدت دراسة بريطانية أن تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل بنسبة تصل إلى  % 12أكثر من أقرانه غير املعددين ،كما
ّ
وتحسن أحواله املهنية واملادية.
يؤدي إلى سعادته،
وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة شيفيلد البريطانية أن الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة
ّ
أكبر ،األمر الذي يمكنه من تحقيق كل مشاريعه وأحالمه.وأشار الباحثون إلى أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل،
كما يعود بالنفع على الزوجة األولى ،وذلك باإلطالع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العاملية حول البلدان التي تسمح بتعدد
ّ
الزوجات والنتائج اإليجابية لذلك27 .و مما ّ
ّ
وحكم کثيرة جدا تشمل النساء
قدمناه تبين أن
ملشروعية تعدد الزوجات في اإلسالم أحكام ِ
و الرجال ،يعلمها من علمها ويجهلها من جهلها .والواجب على النساء الصبر على الجارة والضرة ،يجب على املرأة التي تؤمن باهلل واليوم
اآلخر أن تصبر وأن تعلم أن هذا حق للزوج ،وأنه ال يجوز لها فعل ما ال ينبغي عند وجود زوجة ثانية -ما دام يعدل ويؤدي الحق  -فعليها
أن تصبر ،وال يجوز لها أن تنفر أو تطالب بالطالق ،هذا ال يجوز لها ما دام الزوج قد أدى ا لحق الذي عليه ،قد قسم بعدل ،وأنفق
بعدل ،فليس لها حق أن تنازع أو تطالب بالفراق أو تؤذيه حتى يفارق  ،ينبغي أن توجه وتعلم وترشد وتتزود بما ينبغي حتى تكون على
بصيرة بشرع هللا في هذا األمر . 28

الخاتمة:
بعد الوصول بعون هللا وتوفيقه إلى نهاية هذا البحث املتواضع نلخص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها بما يأتي :
 .1إن الشريعة االسالمية أباحت التعدد بنصوص من الكتاب املجيد والسنة النبوية املشرفة بشرط العدل بين الزوجات  ،وحددته
بأراع نساء فقط  ،واإل قتصار على واحدة في حالة الخوف من عدم العدل .
 .2جميع الشرائع السماوية تسمح بتعدد الزوجات.
 .3إن للزواج بصورة عامة ولتعدد بصورة خاصة آثار دينية و أخالقية و صحية و نفسية و إ قتصادية و إجتماعية تعود بنفعها على
الفرد واملجتمع.
 .4التعدد سبب لتكثير األمة  ،ومعلوم أنه ال تحصل الكثرة إال بالزواج .
 .5تبين من خالل اإلحصائي ات أن عدد النساء أكثر من الرجال و أن الرجال عرضة للحواد التي قد تؤدي بحياتهم  ،ألنهم يعملون
في املهن الشاقة .
 .6من الرجال من يكون قوي الشهوة ،وال تكفيه إ مرأة واحدة و کذالک قد تكون الزوجة عقيمة أو ال تفي بحاجة الزوج  ،لذا فإن
أفضل حل هو الزواج الثاني.

املقترحات:
على أولياء األمور من مسؤولين حكوميين ورجال دين و املجتمع كل من موقعه أن يساهموا في نشر الوعي والثقافة
اإلسالمية ،وال يعقدوا أمور الزواج وتعدد الزوجات  ،و أن يجنحوا إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية السهلة السمحة لتجنب املفاسد التي
تنجم عن وسائل اإلثارة املنتشرة في الوقت الحاضر.

27
28
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املراجع:
القرآن الکريم برواية حفص عن عاصم.
ً
أوال:الكتب:
 .1إبن أثير ،مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري(ت 606 :هـ) النهاية في غريب الحديث
واألثر  ،الناشر :املكتبة العلمية  -بيروت 1399 ،هـ .
 .2أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )1994(،الفصول في األصول ،الطبعة الثانية ،الكويت :وزارة األوقاف الكويتية.
 .3األندلس ي ،أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف(،ت .)754
 .4البخاري  ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( ،ت )254 :صحيح البخاري  ،دار ابن كثير – دمشق.1423 ،
 .5البغوي  ،أبو محمد الحسين بن مسعود ( ،ت )516 :معالم التنزيل( تفسيرالبغوي)  ،ریاض ،دارالطیبة للنشر والتوزیع.1409،
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Abs tract. Islam allows polygamy and permits men, under specific circumstances, to have at most four
wives at any given time. But provided that; he was able to be fair to them, and if he was unable to do so, he
cannot use this permission. This Islamic rules don’t detract woman's rights but in contrast; Polygamy is a
protection of families and children from dissociation and prevents parents from separation from their
children. In addition, polygamy prevents society from lewdness and rascality that besides other troubles
may spread diseases that is seen in societies where principle of polygamy is not allowed.
Key words : polygamy; Hekmat (Wisdom); Islam
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Ạlʿlmyh, (1424h - 2003 M).
[3] ʿsqlạny. Ạḥmd Bn ʿly Bn Mḥmdạbn Ḥjr, (852) Ftḥ Ạlbạry Sẖrḥ Ṣḥyḥ Ạlbkẖạry ۔Dạr Ạlmʿrfh- Byrwt,
(1379h).
[4] Ậbạdy. Ạlfyrwz, Ạlqạmws Ạlmḥyṭ, Mw̉ssẗ Ạlrsạlh, Byrwt, Ṭ. Ạltẖạnyh, (1987)
[5] Ạ̉ ḥmd Bn ʿly Ạ̉ bw Bkr Ạlrạzy Ạljṣạṣ Ạlḥnfy, Ạlfṣwl Fy Ạlả ṣ wl,Ạlṭbʿh Ạltẖạnyh, Ạlkwyt: Wzạrẗ Ạlả wqạf
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