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 تعدد الزوجات يف الفقه اإلسالمي وانعكاساته على اجملتمع 
 منطقة اجلوف امنوذجا )دراسة ميدانية( 

 اململكة العربية السعودية  -كلية الشريعة والقانون -جامعة اجلوف 
 البشارات الباحث الدكتور حممود خالد 

 اقبال حممد الوقيد  ةالدكتور  ةالباحث 
 ملخص البحث : 

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية لرفع احلرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، وحتقيق مصاحل العباد، ولتحل هلم الطيبات،       
الزواج والذي هو سنة هللا تعاىل يف وحترم عليهم اخلبائث، ولتصلح شؤوهنم يف العاجل واآلجل، ومن هذه األحكام الشرعية 

عباده وآية من آايته ولذا كان هذا املشروع لدراسة حالة التعداد يف منطقة اجلوف دراسة علمية قائمة على اإلحصاءات 
 الواقعية ومدى انعكاسها على اجملتمع من النواحي االجتماعية والنفسية واالقتصادية واألخالقية .

كلة البحث يف اإلجابة على اآليت: هل ظاهرة تعداد الزواج يف منطقة اجلوف مشكلة ، أم مشكلة البحث :تكمن مش   
 هي حل؟ وما هي آلية التعامل مع التعداد من حيث توسيعه أم ابقاؤه على حاله أم التضييق عليه ؟

،بيان  أسباب تعدد    :الوقوف على احلالة الواقعية ملوضوع تعدد الزوجات يف منطقة اجلوف. اب اختيار املوضوعأسب   
 الزوجات يف منطقة اجلوف، توضيح أهم اجيابيات وسلبيات تعدد الزوجات يف منطقة اجلوف. 

أمهية البحث :تعدد الزوجات من املسائل اهلامة  واليت هلا آاثرها على اجملتمع مبختلف تكويناته ، وتزداد هذه اآلاثر إجيااب    
ولذا تكمن أمهية البحث يف الوقوف على هذه األسباب واملعطيات و على لعدة ظروف وأسباب ومعطيات،  اأو سلب  

 االنعكاسات االجتماعية، لتعدد الزوجات للوصول إىل طريقة وآلية التعامل مع التعدد. 
أهداف البحث :  التعرف على أسباب انتشار  تعدد الزوجات يف منطقة اجلوف ، الوقوف على االنعكاسات    

ة لتعدد الزوجات على اجملتمع،الوصول إىل طريقة وآلية التعامل مع التعداد من حيث توسيعه، أم إبقاؤه االجتماعية الواقعي 
 على حاله، أم التضييق عليه. 

 منهجية البحث : ضمن حمورين األول : نظري و الثاين: وصفي وسيأخذ طريقة املسح امليداين.    
البشرى ) عينة الدراسة (:سيتم اختيار عينة البحث ممن أتثروا ابلتعداد سواء اجملال :إجراءاته طرق حتقيق أهداف البحث و    

أكانوا أزواجا  أم أبناء أم آابء، وكذلك املؤسسات ذات الصلة والعالقة ،اجملال املكاين :سيتم اختيار عينة الدراسة يف منطقة 
 سكاكا، اجملال الزمين: عشر سنوات ماضية  .

 يتم إجراء عدة دراسات استطالعية لتحديد مدى مناسبتها لعينة الدراسة .   الدراسات االستطالعية :   
تنفيذ الربانمج : يتم تنفيذ حمتوى الربانمج املقرتح على أفراد عينة الدراسة  على مجيع الفئات املذكورة ابلتزامن مع بعضها 

 البعض .
املعاجلات اإلحصائية التالية : املتوسط احلسايب ،  املعاجلات اإلحصائية :يتم التعامل مع بياانت الدراسة من خالل   

 االحنراف املعياري،اختبار الفروق ، النسبة املئوية. 
 عرض ومناقشة النتائج :يتم عرض نتائج الدراسة يف شكل جداول إحصائية وأشكال بيانية مث مناقشاهتا علميا .    
فروض املوضوعة والعينة املختارة واستنادا إىل النتائج اليت ميكن االستنتاجات والتوصيات :اتساقا  مع أهداف الدراسة وال   

 التوصل إليها يتم حتديد استنتاجات الدراسة وتوصياهتا . 
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 مقدمة البحث:    
وصحبه أمجعني ومن تبع احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أفضل اخللق واملرسلني سيدان حممد وعلى آله    

نزلت الشريعة االسالمية جمملة أهدافها هبدفني رئيسني، أحدمها :ما خيص األفراد يف مجيع  هنجهم  اىل يوم الدين وبعد،
َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ  العصور وعلى مر الدهور دون تغيري أوتبديل أال وهو العبادة هلل تبارك وتعاىل مستخلصا من قوله تعاىل :)

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ َوا ُهَو والثاين: مايعم اجملتمعات والشعوب و األمم أال وهو العمارة لألرض  مستخلصا من قوله تعاىل : )1(إْلِ
  وابألمرين معا العبادة والعمارة  يتكامل مقصود اخلالق أو الشارع سبحانه وتعاىل2( أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها

بصناعة االنسان  الصاحل لعمارة األرض من خالل صالح عبوديته هلل تبارك وتعاىل ، ومقصود اخلالق ابقامة احلياة الكرمية  
َولََقْد َكرَّْمَنا َبيِن الصاحلة والواقع املالئم  لعيش هذا االنسان املخلوق املكرم عليها ، مسخلصا ذلك من قوله تبارك و تعاىل: )

ويظهر ذلك جليا من   3( َناُهْم يف اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُهْم ِمَن الطَّيِ َباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيال  آَدَم َوََحَلْ 
َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي خالل ضبط أداء االنسان  يف وظيفته بعبوديته هلل تبارك وتعاىل ابالخالص ، قال تعاىل: )

يَن ُحنَ َفاءَ  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرَْحَة   ىل :)وضبط أداء اجملتمعات يف وظيفتها بعمارهتا لألرض ابلرَحة مبن فيها ، قال تعا4( َلُه الدِ 
خصوصا ينبغي فيه استحضار هذا التقسيم  -تعدد الزوجات  -ومن هنا فان منهج البحث  عموما  وحبثنا  5( لِْلَعاَلِمنيَ 

أخرى ،  فقه العبادة وفقه العمارة، ال بد من التمييز بينهما  من جهة ،والتكامل وعدم التدابر  والقطيعة بينهما من جهة
وهذا يقودان اىل معضلة من معضالت البحث العلمي يف جماالت  الفقه االسالمي بشكل خاص وجماالت املعرفة بشكل 
عام والذي يعد يف رأي الباحث من أهم معوقات التقدم والتطور  يف حياة املسلمني عموما وأتخر البشرية تبعا لذلك ، 

حنطاط املسلمني  فاخلاسر هبذه املعضلة ليس املسلمون  وحدهم كما يتوهم ، والذي يعرب عنه خبسارة البشرية والعامل  اب
والرابح ليس املسلمون وحدهم  بتقدم املسلمني فان عموم العلوم قد نشأت وارتقت مبجرد تنزل الرسالة االسالمية اىل 

التكامل بني العلوم االسالمية األرض بشكل متسارع مل تدركه البشرية  منذ بداية خلقها ، وتكمن هذه املشكلة يف عدم 
فيما بينها من جهة،  وعدم التكامل بني العلوم االسالمية والعلوم التقنية من جهة أخرى أو ما عرب عنه بعض الباحثني اىل 
اعادة صياغة تشكيل املعرفة االسالمية بدمج العلوم االنسانية واالجتماعية والتقنية حتت مسمى العلوم والتكنولوجية 

، وقد قامت لذلك دعوات وندوات  تؤكد أمهية هذا األمر كندوة التكامل املعريف بني العلوم االسالمية النظرية 6مية االسال
وقد سيق اىل ذلك االمام الغزايل  وهو يشري اىل تقسيم العلوم اىل مذموم وممدوح من حيث قليله وكثريه أو   7والشروط

مبقدار احلاجة،  وذمها مطلقا عند حلوق الضرر أو انعدام الفائدة، وحديثه عن جممل العلوم من حيث الغائية والنسبية 
هج  ولقب  عندئذ حبجة االسالم ملا كامل بني املعرفة االسالمية ومعارف والواقعية والذاتية والشمولية وهو من طبق هذا املن

اي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ فمن تكامل العلوم االسالمية اىل تكامل املعرفة االنسانية كانت الدعوة القرآنية بقوله عز وجل : ) ،8اخرى 
وقد مسعت الدكتور حممود الرشدان 9( َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكمْ  َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواب  

وهو يتكلم عن صيغة تعارفوا على زنة تفاعلوا املستخدمة يف اللغة العربية مبا يفيد املشاركة والتفاعل  بني األمم يف هذا اجملال 
عن تكامل العلوم واملعارف  يف خصوص حبثنا تعدد الزوجات هو أنه ابلتكامل بني علم   ،والذي يقودان اىل هذا احلديث

الفقه وغريه من العلوم  يتقدم هذا العلم تقدما ال نظري له  ولنا أن نعرب بصيغة توظيف هذه العلوم يف جمال الفقه  مما جيعلها 
  تفهمنا مراد هللا تعاىل يف علم التفسري من خالل  اعراب تقطع شأوا عاليا فيما ترنوا اليه من أهداف ، وحنن نرى كيف أان

القرآن الكرمي علما أبن  علم النحو متأخر عن  تنزل  القرآن الكرمي سنني طويلة،ومل نستطع أن نطبق فروض املواريث 
من العلوم املعاصرة   االبتطبيق بدهيات علم الرايضيات السابق على تنزل الرسالة االسالمية ، وعليه فال أبس  ابالفادة من
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كعلم يسمى بعلم االجتماع وتسميه اجلامعات العربية ابلفكر االجتماعي العريب،  ويصطلح عليه علم االجتماع االسالمي ، 
أو علم اجتماع األسرة ،حيث ان تعدد الزوجات  ظاهرة اجتماعية من حهة مرتبطة حبكم شرعي من جهة أخرى، وحيث 

الذي يهدف اىل دراسة النظم االجتماعية وما يتصل هبا من  االجتماع ملوضوع الرئيس لعلم أن الظواهر االجتماعية هي ا
ظواهر ألن الظاهرة  تكون متساندة ومرتابطة وتتضافر العوامل املؤثرة فيها،و قيل يف الظاهرة االجتماعية أهنا تفاعل بني 

هرة ما يف جمتمع ودرجة أتثريها يف اجملتمع ، هذا بعد للبيئة أتثري كبري بل مطلق أحياان على نشوء ظا شخصني أو أكثر، و
تنقيته مما علق به من خالل ضوابط كموقف القرآن من هذا العلم واسهامات الرتاث يف هذا العلم وموقفها منه ،وابختصار 

العملي واالجتاه لضيق املقام فان علم االجتماع نشأ يف الغرب يف القرن التاسع عشر ملا نزعت العلوم عموما اىل التطبيق 
التجرييب ، وهو من خصائص ومميزات العلوم االسالمية ملا مل جتعل املعرفة ألجل املعرفة فقط بل ال بد أن ينبين عليها عمل 

َوَبشِ ِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا )،واقرتن االميان ابلعمل يف  آايت القرآن الكرمي فيما يزيد على مخسني موطنا كقوله تعاىل : 
، مث دخل  1925،دخل علم االجتماع أول جامعة مصرية سنة  10( لصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهارُ ا

جامعة األزهر وجامعة حممد بن سعود االسالمية، مث كان للمعهد العاملي للفكر االسالمي جهود  يف جمال أسلمة العلوم 
وكذا الندوة العاملية ، وان كان البعض متخوفا على صفاء النبع ووحدة مصدر التلقي اال أن األمر فيه ومنها هذا العلم ، 

ولقد أحسن  الفقهاء    11متسع  مع أتكيدان على  الرفض املطلق الخضاع الدين حملددات الظواهر االجتماعية، 
شتمل على :التحقيق  مأخوذا من احلق وهو الثبوت واألصوليون املسلمون عند وضعهم منهج التحقيق يف مآالت التطبيق امل

لألمر من خالل الوحي املتعبد به ،مث املآل وهو مأخوذ من الرجوع والرد مبا يعود به األمر ، مث التطبيق مأخوذ من طبق 
حلكم مطابقة جبعل الشيء مطابقا له حبيث يصدق عليه ،واملعىن البد من  التحقق والرتيث  مالذي يسفر عنه  تنزيل ا

الشرعي على األفعال من نتائج  مصلحية أو ضررية ، تسهم يف تكييف احلكم  املراد سياسة الواقع به ، فاحلكم قد يشرع 
ملصلحة جتلب أو مفسدة تدفع  لكن عند تطبيقه يكون مآله خبالف  املقصود منه ، فاحلكم مرتيط مبا يؤول اليه الفعل من 

اعل، وحبسب النتيجة جتري عليه املشروعية من عدمها، وهذا منهج قرآين  ونبوي نتائج ومثرات بغض النظر عن مقصد الف 
َواَل َتُسبُّوا  وصحايب ابمتياز ، أمل ينه القرآن الكرمي عن سب  دين الكفار ملا يرتتب عليه من آاثر ومآالت قال تعاىل :)

 َغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزي َّنَّا ِلُكلِ  أُمٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ ِإىَل َرهبِ ِْم َمْرِجُعُهْم فَ يُ نَ بِ ئُ ُهْم مبَا َكانُواالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ َيُسبُّوا اَّللََّ َعْدو ا بِ 
هذا على سبيل التمثيل ال احلصر ، كما ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان جييب على السؤال الواحد ابجاابت 12( يَ ْعَمُلونَ 

ن طلب منه الدعاء أبدعية ُمتلفة وملا يسأل عن األفضل من األعمال  جتد االجاابت ايضا ُمتلفة ومتفاوته متفاوتة ويدعوا مل
حبسب األشخاص وواقع كل واحد وحاجاته ومن ذلك :) ملا سئل أي املسلمني خري ؟ قال من سلم املسلمون من لسانه 

، وكذلك جرى التطبيق لألحكام  14ل : أحسنهم خلقا( وملا سئل صلى هللا عليه وسلم أي املسلمني أفضل ، قا 13ويده( 
،  16، وفتو ى علي رضي هللا عنه بتضمني الصناع 15الفقهية كتوقف عمر رضي هللا عنه عن توزيع أرض سواد العراق 

يثبت  ومن هنا نذكر تقريرا الشاطيب " ان احلكم  بعد أن ،17واجتهاد معاذ يف أخذ احللل بل األموال الزكوية، وغريه كثري
وهو ماعرف ابالجتهاد التطبيقي:تقرير مدى توافر مناط احلكم املستنبط من  18مبدركه الشرعي يبقى النظر يف تعيني حمله"

 19األدلة يف األشخاص اجملردة، وهذا ميثل مرحلة تنزيل احلكم على الواقع بعد استنباطه من النص.
فأما مقصد الشارع  فقد عين به األصوليون أميا عناية بتطبيق قواعد علم األصول على النصوص واستخراج مراده منها    

واما مراد املكلف من  النص فهذا مما يعني الفقيه واملفيت والقاضي على معرفته  واالطالع عليه تلك الدراسات احلديثة 
ت  وغريها مما يسهم يف التحقق من تكامل مقصد الكلف  وتناغمه مع مقصد والوسائل املستجدة من االستباانت واملقابال
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وال بد هنا من االشارة اىل ضرورة املعايرة املستمرة بني   الشارع وحتقيق املقصود الشرعي  يف  فقهي العبادة والعمارة معا ،
ى بتنقيح املناط مما جيعل الفقه حيا  وحيقق احلكم املستنبط الثابت من النص الشرعي وبني البيئة احمليطة املتغرية مبا يسم

مقولة صالحية الشريعة لكل زمان ومكان  واملسألة املهمة االخرى وهي تطور طرق القياس للرأي العام بطريقة استقرائية 
موضوعية حمايدة  للتحوالت  املختلفة ومدى أتثري ذلك بلغة رقمية معاصرة منضبطة للتحقق من التنزيل  ومعرفة هذه 
الدوافع واملؤثرات  والتائج واملآالت وان كان هذا منط سائد يف الدراسات وقياس الرأي  كوسيلة معاصرة الشراك الرأي العام 
والتعبري عن احلرايت فاننا هنا نعده من الشورى االسالمية ليس فقط يف اجلانب السياسي وامنا يف اجلانب االجتماعي 

ه جيمع الصحابة وأهل الشورى وأهل بدر  يف أمر تشريعي ويقول أن الناس قد والتشريعي، وقد كان عمر رضي هللا عن 
َصلَّى  وهذا منهج نبوي يفهم من قولهأو أهنم هتاونوا يف عقوبة اخلمر وغري ذلك من املسائل  20استعجلوا يف أمر هلم فيه أانة

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . 21" ِد اَّللَِّ ، طَلَّْقُتِك , رَاَجْعُتِك , طَلَّْقُتِك , رَاَجْعُتكِ َما اَبُل أَق َْواٍم يَ ْلَعُبوَن حِبُُدو  :  "اَّللَّ
ومن هنا ترى الفاعلية االجتماعية وعلم اجتماع األسرة وتناغمه  يف املواكبة واملوائمة بني  احلكم املستنبط  والتنزيل     

، وهي دراسات اجتماعية اندرة ال التطبيقي للحكم واستيعاب املستجدات وجتاوز الدارسات  من الظروف واألحو 
، ويشري اىل ذلك  استشاري الطب النفسي يف موضوع التعدد اىل ضرورة دراسة حالة ابلنسبة للرجل أوال مث األسرة 22للتعدد 

اثنيا  واألقدر على ذلك عامل النفس أو عامل االجتماع من عامل الشريعة اذ هو األعلم بطبيعة احلال ، ألن التعدد قد يكون 
اضافة ابلنسبة للزوجة السابقة ، وقد يكون دمارا لألسرة ،وجيب أن ال يكون الباعث عليه  مشكلة مع الزوجة السابقة، فقد 

 . 23يكون الرجل غري سعيد مع زوجته  واألفضل له عدم التعدد لعدم استنساخ جتربة فاشلة أخرى 
 
 الدراسات السابقة :    
السابقة وتظهر ضرورهتا كباحث مسلم يستقي منهجيته من الكتاب الذي ال أيتيه الباطل من بني تكمن أمهية الدراسات    

يديه وال من خلفه وهو يعرض للقضااي واملوضوعات العلمية مستقرأ اتريخ البشرية ومناهج التفكري ونتائجها مث يعرض 
حاولت  مأمكنين وأسعفين الوقت ابالطالع  على ما   للقضية وما متيزت به هذه الرسالة ابألدلة والرباهني الصادقة ،  ولقد

كتب  من دراسات وكتب  حول موضوع تعدد الزوجات وموضوعاته منوعا البحث  من جوانبه املختلفة  ليظهر جليا عوار 
 عدم تكامل العلوم واملعارف  ، ومن هذه الدراسات. 

منصور، اشراف د. نصر الدين آجديد ، رسالة  اعداد الطالبة نصرية " تعدد الزوجات دراسة فقهية مقاصدية "    
ماجستري، ،جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان ، اجلزائر،كلية العلوم االنسانيةواالجتماعية، قسم الدراسات االسالمية، 

صفحة بثالثة فصول، حتدثت عن التعدد يف  230م وهي دراسة  فقهية مقاصدية،حوت  2016ختصص الفقه املقارن، 
ل االسالم وحكم التعدد وأدلته الشرعية، وضوابطه الفقهية ومقامات وأوصاف التعدد يف الشريعة االسالمية، اجلاهلية وقب

ومقاصد األحكام وخصائص زواجه صلى هللا عليه وسلم والشبهات والرد عليها ، وما متيزت به الدراسة هو موضوع 
 املقامات واألوصاف املنظمة لتشريع التعدد.

شراف د.عبري عبد الرَحن إد الطالبة سلوى الطيب عبد هللا، عداإء املسلمات حنو تعدد الزوجات""اجتاهات النسا   
صفحات   106،وتقع يف  2005خليل، جامعة اخلرطوم،كلية الدراسات العليا،كلية اآلداب، قسم علم النفس، يناير 

وهي دراسة نفسية ،حددت اجتاهات النساء املسلمات ابلتعدد وعالقتها ببعض املتغريات الدميغرافية بوالية اخلرطوم واخلرطوم 
د حوت الدراسة عدد من االستباانت  والفروض وتقييمها مستخلصة االجتاه السليب حنو التعدد بغض البحري وأم درمان،وق
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كدت الدراسة على دور الوزارات عموما ووزارة األوقاف أ النظر عن العمر أو املستوى التعليمي واحلالة االجتماعية، و
لدعم واملؤازرة يف هذا اجلانب، وابدعت الباحثة يف الدراسات والتعليم والرتبية واالعالم والشؤون االجتماعية على التوعية وا

املستقبلية يف هذا املوضوع مثل اقرتاح دراسات منها عالقة التعدد ابلصحة النفسية ، عملت الدراسة على بناء أداة مقياس 
 ملوضوع البحث ومعرفة مستوى هذه اآلاثر.

صفحة، لألسف مل يتوفر اسم الباحث  202ونية شرعية تقع يف"وهي دراسة قانتعدد الزوجات يف القانون الليب "    
واجلامعة ويظهر يل استنتاجا اهنا يف احدى اجلامعات املاليزية، حوت الدراسة أربعة فصول حتدث الباحث فيها عن  التعدد 

ث، مث خصص احلديث عن  يف الشريعة االسالمية  وأدلته  وقيوده وحكمته ، واليهودية والنصرانية، مث التعدد يف العصر احلدي
قيود تعدد الزوجات يف القانون اللييب ، وتقييم قيود تعدد الزوجات ابستطالع اآلراء من خالل االستباانت واملقابالت، بعد 
احلديث عن اجلوانب القانونية للتعدد يف ماليزاي بتفصيل وكذلك تونس واملغرب واجلزائر، وأتثري الدولة العثمانية واالحتالل 

ايل والربيطاين والفرنسي، والدراسة كانت نقدية قوية ، واهم ما متيزت به الدراسة هو اقرتاح قانون ينظم التعدد يشرتط االيط
مربرات قوية وال يلزم مبوافقة الزوجة االوىل وتشرف احملكمة على هذا الزواج ويقدم العون للمحتاجني يف هذا اجملال ويعاقب 

 املخالف للقانون بغرامة مالية. 
مدين نوري طالك الشمري، جملة جامعة اببل، العلوم  " اآلاثر النفسية واالجتماعية النامجة عن تعدد الزوجات"   

 م. كلية الرتبية للعلوم االنسانية. 2015،  3العدد  23االنسانية ، اجمللد
 36م ، كتابة ثقافية حبدود 2005، 1مازن مطبقاين ،ط " الزواج مثىن وثالث ورابع األسباب والضوابط"   

صفحة،حتدث فيه عن التعدد عند اليهود والنصارى وحكمة الزواج أبكثر من واحدة، ومعاانة اجملتمع الغريب وانتشار الرذيلة 
املقر ابقرتان الرجل  فيه ،هادفا  بكتابته اخراج مسألة التعدد من  النفوذ التغرييب املستهجن للزواج أبكثر من امرأة واحدة

 بكثري من النساء دون أدىن احلقوق  داعيا من خالل التعدد لطهارة اجملتمع االنساين بعد اجملتمع االسالمي. 
عبد هللا انصح علوان ، تعدد الزوجات يف اإلسالم وحكمة تعدد  هناك  كتب ومؤلفات  يف هذا اجملال كثرية منها ، و   

)الطبعة األوىل (،  دار السالم للطباعة والنشر ، اهلادي أَحد حممدحسن ن تعدد  -وسلمصلى هللا عليه  -زوجات النيب
ه . أَحد على طه راين، 1431( رمضان 16الزوجات األسباب والضوابط، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )

الطبعة الثانية( دار القلم للرتاث،  غريب، حممود حممد غريب، تعدد الزوجات بني حقائق التنزيل وافرتاءات التضليل،)
ه . تعدد الزوجات ومعيار حتقيق العدالة بينهن ىف الشريعة اإلسالمية، القاهرة، دار االعتصام، 1423القاهرة، 

م ، عبد الناصر توفيق العطار، تعدد الزوجات 1،1991ه .فضل تعدد الزوجات ابو عبد الرَحن ،مكتبة املنار،ط1324
  ه. 1396 بريوت، ة واالجتماعية والقانونية ،من النواحي الديني

حظ مما سبق  على الدراسات السابقة  أنه انقشت موضوع التعدد  من وجهة نفسية تربوية أو فقهية مقاصدية أو يال و   
متعددة  شرعية قانونية أو ثقافية صرفة وهي ختدم  يف جانب  من اجلوانب  وال مانع من تطوير هذه الدراسات  من جوانب 

 يف وقت واحد وتبادل وتوظيف بني مناهج البحث يف العلوم املختلفة. 
 الفصل النظري :   
 : وعية تعدد الزوجات وحكمه ومقاصده املبحث األول: مشر    
احلكم الشرعي  لتعدد الزواج ،كأي تعدد  أو تكرار لفعل شرعي مباح  ، كما احلكم الشرعي لتعدد البيع  وما الفرق    

،فال أحد يقول أبن البيع حرام أو أن تكراره حرام بداللة النصوص الواردة يف حله ابتداءا فكما قال هللا بينهما 
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)َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِ َساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِكَتاَب اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ  قال هللا عزوجل :) ، 24َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع (عزوجل:)
َر ُمَساِفِحنيَ  تَ ُغوا أِبَْمَواِلُكْم حُمِْصِننَي َغي ْ والزواج كذلك وردت النصوص  ابابحته بل ابحلث   ،25( َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تَ ب ْ

َنُكْم َمَودَّة  َوَرَحَْ تعاىل: "عليه قال  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ة  ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت َوِمْن آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواج ا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
مفاسده اليت حرم ألجلها مبقدار  ، فاألمر املأمور به أو املنهي عنه  ، تتكرر مصاحله اليت شرع ألجلها أو26"لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 

تكرره  وهذا منطبق على العبادات واملعامالت على حد سواء، ، خاصة اذا حبثنا فيما هو عقد يف الشريعة أو القانون ألنه 
مبجرد اطالق لفظة عقد فانه يتضمن االرادة وحرية االنسان وأي دعوى للتدخل يف هذه االرادة هو خرق ملفهومها ومفهوم 

 .ينادي به  الغرب  وأهل القانون  الذي احلرية
الذي يقدم على هذا الفعل  مها رجل وامرأة ابلغني عاقلني تصح منهما التصرفات ابستقالل ودومنا أية وصاية عليهما  و    

من أي جهة ،أي أن مفهوم احلرية وحقوق االنسان يتضمن هذه املمارسة من أو سع أبواهبا وان العكس هو التدخل يف 
رية الشخصية واالعتداء على حقوق االنسان ، وقد ترى النقيض أن العالقة احملرمة  تعترب حرية شخصية يف كثري من احل

القوانني ال جيوز التدخل فيها  وان العالقة الشرعية اليت حتفظ احلقوق وجتعل  السلوك اجيابيا حضاراي منتجا هو الذي ينتقد 
التعدد،  والتصرف القانوين املبين على حرية االنسان فمن الذي مينعه ،  الشريعةحت أابويعاب بل وقد  يعاقب  عليه ، فاذا 

هذا من حيث األصل واالعرتاض الوارد على الرجال ليس يف حمله ألنه ما من عقد  زواج  االوابلضرورة يكون من طرفني 
نتهم به الرجال ، ونريد أن حنجر عليهن يف رجل وامرأة واال فنحن نتهم هؤالء النسوة  الاليت يقدمن على هذه العقود مبا 

خاصة أمورهن ،أو أهنن سفيهات ال يعرفن وجه املصلحة فيما يقدمن عليه وهذا ينطبق  على الرجال كذلك  من غري  
 .لتعدد هي من مشروعية أصل الزواجذا  مشروعية ا إلتدخل يف تصرفات هؤالء العقالء، صاحب والية متكنه من ا

الزواج بيقني فال  يرفع هذا اليقني االيقني مثله ، وليس الشغب واألهواء، والتقول من غري دليل ،  ولذا وقد ثبت حكم     
فنحن يف حبثنا هذا لسنا  نريد أتصيال حلكم شرعي مستجد  قد قامت النصوص  واالمجاع على جوازه ، ولسنا متشككني 

الكبري ، وامنا البحث  يف حتقيق املناط والبيئة احمليطة لتنزيل فيما شرع لنا ربنا من أحكام شب عليها الصغري ومات عليها 
هذا احلكم الشرعي  الثابت على الواقع حمقا أهدافه ومقاصده ، وعلى هذا  فالقيمة اليت تغطي البحث  أو اخلطاب  هي 

والتخلف متحراي ومتتبعا اليت حتدد احلكم عليه ،فقد أييت من يعرتض على التعدد  ويقصد ويريد أن يصم الشريعة ابهلمجية 
لعيوب هذا التصرف  وآاثره من حاالت فردية ، وقد أييت من  ينتقد سلوك بعض املعددين ويريد أن خيلص الشريعة من 
شني تطبيق هذا املعدد للشريعة حىت ال تضيع حماسنها  أو تلتبس مبساوئه ، وفرق بني االثنني  كالفرق بني  املعارض املصلح 

اسوس، ولذا  فالبحث  من أول متطلباته  االخالص واملوضوعية مبعىن أن  طريقة البحث وأسلوبه جيب أن وبني اخلائن واجل
يكون بعيدا عن  الذاتية الشخصية أو االجتماعية .. اخل ،ألن الشارع احلكيم ملا شرع أحكامه  كان عاملا مبصاحل عباده  

هم  فلم حياب جنسا أو فردا أو مجاعة  وامنا ما يصلح هذه األرض وتضارب املصاحل فيما بينهم ، وحتقيق التوازن فيما بين
ويعمرها، وان ما شرعه واابحه الشارع احلكيم  من أحكام  من حيث هي جمردة اليلزم عنه ابلضرورة عدم حتقق الضرر  عند 

التجار قد حلقت هبم اخلسائر تطبيقه وتلبسه ابلواقع كما اسلفنا يف مثل البيع  الذي أحله هللا تعاىل ، وجند أن كثريا من 
الفادحة وترتبت عليهم أخطار  عظيمة نتيجة دخول هذا اجملال أو ذاك املعرتك  وال جند أحدا حيرم أو يدعوا اىل حترمي البيع 

لو مسعنا من ينادي بذلك لنعتناه ابلعته أو اجلنون اذ البيع من لوازم املعاش البشري الذي ال تستقيم احلياة  أو منعه ، و
بدونه ، وأما أن بعض االضرار قد نتجت عن مما رسته يف ظروف مريبة أو أشخاص ليست لديهم اخلربة الكافية أو قد 
تكون لديهم اخلربة الكبرية ومع ذلك ال يسلمون من اخلسائر فان هذا أمر طبيعي ومتقبل  بل والزم وجوده،  وقل يف مثل 
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على طريقة استخدامها والعادات الغذائية من األمراض  مما ال يدعوا اىل ذلك من  األطعمة واألشربة املباحة  وما ينبين 
ذا كان نظام املعامالت  يف إاملقصد الشرعي من  املباحات ، و  منعها أو حترميها ،بل على الناس أن يعدلوا سلوكهم مبا حيقق

الشخصية والزواج والطالق جاء ليعاجل ن نظام األحوال إغريزة  حب التملك بضوابط دقيقة ، ف  الفقه االسالمي جاء ليعاجل
غريزة اجلنس  بضوابط دقيقة كذلك مبا حيقق مصاحل العباد مجيعا ،واين ألسوق  قاعدة من قواعد املعامالت  ألقيس عليها  

أال وهي قاعدة العرض والطلب ، وال حيتج أحد أبن  خيص موضوع حبثنا تعدد الزوجات ، يف ابب األحوال الشخصية وما
 )َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلة  بَ نْيَ اأْلَْغِنَياءِ )ففي  قوله تعاىل : ،صحيح ولكن العربة يف موضع الشاهد ليست سلعة فهذا  املرأة

،جعل الشراكة يف املال  وتسييله وتداوله بني مجيع الناس حل بل ومقصد يف معاجلة غريزة حب التملك ، وجعل عدم 27
اعادة توزيع الثروة  بنظام املواريث  بنظام الزكاة  والصدقات  والنفقات  وغريها ،فان االحتكار وتسييل امللكيات وكذلك 

خطة تشريعية مشاهبة  وضعت ملعاجلة غريزة اجلنس ابلتسييل  والتداول  واعادة التوزيع وعدم االحتكار  والتحديد ابألربع  
َصَناُت ِمَن النِ َساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِكَتاَب اَّللَِّ َعَلْيُكْم َواْلُمحْ للمساواة بني األغنياء والفقراء  ففي قول هللا عزوجل :)

َر ُمَساِفِحنيَ  تَ ُغوا أِبَْمَواِلُكْم حُمِْصِننَي َغي ْ وأحل لكم ما وراء ذلكم الشيء الكثري والكبري    28( َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تَ ب ْ
لكتاب توسعا وهن على غري عقيدة اإلسالم ، وفتح  يف ملك اليمني دون عدد حمدد، وأنزل سوريت فقد أابح  نساء أهل ا

النساء الصغرى والكربى اشارة ألمهية املوضوع ومعاجلة أحكامه، فقيد يف احملرم منه وضيق  ووسع يف املباح وأطلق فيه ، كما 
ُ اْلبَ ْيعَ  يف قوله تعاىل :) ، هذا من جانب االجياب ومن جانب العدم بعدم العضل ،وعدم رفع املهور 29( وحرم الراب َوَأَحلَّ اَّللَّ

ولو خامتا من حديد وعدم اشرتاط الغىن للرجل وتسهيل املطالب مبن ترضون دينه وخلقه ، )إذا أاتكم من  ترضون خلقه و 
حلسب واجلمال للمرأة،وعدم اشرتاط ، وعدم اشرتاط املال وا30دينه فزوجوه، اال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عظيم  (

سن للرجل واملرأة لعقد الزواج وجواز التوكيل واالانبة يف العقد ، كل هذا وغريه يؤسس اجتاه الشريعة يف هذا اجلانب ووجوب 
نس  ألنه متابعة حركة االجتهاد والفقه والتشريع ملقصد الشارع واجتاهه يف مسألة الزواج ومنها التعدد،   مبعىن تسييل أمر اجل

أخطر  من عدم تسييل املال  فما يعقب  عدم تسييل املال وتسهيله  من جرائم فردية  وأخرى اجتماعية ،كذلك يرتتب 
على عدم تسييل  اجلنس من جرائم فردية واجتماعية  ، وان الواقع لينذر  خبطر عظيم ان بقينا نتدارى بعادات وتقاليد 

 عن موجهات الشارع احلكيم وتلمس مقاصده يف احكامه  فيما صرح به احلديث منطلقني من  مصاحلنا الفردية  متعامني
السابق ليس هو فساد فقط وامنا فساد عظيم ، فكما أن هناك نظام اقتصادي يعاجل  غريزة حب التملك وامللكية يف 

واخلطأ وجتاذابت  اإلسالم له  أسس وخطط وشرائع  وتوجيهات ،كذلك مسألة غريزة اجلنس فهي ليست خاضعة للمحاولة
األفراد واألفكار  والعادات والتقاليد البعيدة عن  الشرع احلنيف ومقاصده العاليه ، وامنا منظومة تشريعية متكاملة حتكم 

َلَقْد األمر من ألفه اىل ايئه ، ولك أن تتخيل حياة النيب صلى هللا عليه وسلم  يف هذا األمر وهو األسوة  والقدوة قال تعاىل:)
َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف وهي سنة األنبياء  واملرسلني من قبله قال تعاىل:) 31(َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َكانَ 

ُأْسَوٌة  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهمْ وهو منهج  اخللفاء الراشدين وصحابته من بعده قال تعاىل:) ) 32( ِإبْ رَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعهُ 
حيث مل ينقل لنا أن فتاة عانسا أو امرأة غري متزوجة بل ان  القرآ ن حيد من  التعجل بعدم خطبة من هي يف 33( َحَسَنةٌ 

َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة  عدهتا ملا كان هذا األمر  منشرا وساراي  وحمققا مقصود الشرع ،قال تعاىل:)
ُتْم يف أَنْ ُفِسُكْم َعِلَم اَّللَُّ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ َوَلِكْن اَل تُ َواِعُدوُهنَّ ِسرًّا إِ ال الَّ َأْن تَ ُقوُلوا قَ ْوال  َمْعُروف ا َواَل تَ ْعزُِموا ُعْقَدَة نِ َساِء أَْو َأْكنَ ن ْ

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموا َأنَّ  ،ان النظرايت  34(اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يف أَنْ ُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َحِليمٌ النِ َكاِح َحىتَّ يَ ب ْ
االابحية  املطروحة هنا وهناك  والشيوعية اجلنسية ، أقول هي مطلب انساين تداعت اليه األمم والشعوب على غري هداية 
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كثر مما أرادوا ولكن يف ظل معطيات الوحي  واالنتقال من حياة التسافد اد  أبحفظت هلم الشريعة هذا املر  من الوحي وقد
ة جدا على سلوك االنسان البهيمية املنعدمة املسؤولية اىل  احلياة االنسانية  احلضارية العالية الراقية ، ان هذه الغريزة  خطر 

من الفطرة  ة أو مت التعامي عنها  وجتاهلها ، فهي نتاجه العمراين ان مت التعامل هبا على غري اهلدى والشريعإ  ونشاطه و
ذا ترك الزواج  رخصت املرأة وهي فعال ترخص هبذا الرتك لتجتاهلا الرذيلة  إمنا تنظيمها  ورعايتها، فإ وجيب عدم مصادمتها  و

ينبغي التمكني منها   35لو فتح ابب التعدد لبقي الطلب قائما وحافظت املرأة على قيمتها  فكل تدابري تيسري الزواج  و
ألهنا ابلنتيجة هي تدابري ملنع الرذيلة وحتقيق مقاصد الزواج  ، وهي يف ذات الوقت اجتاه الشريعة العام الذي الينكر  بفتح 

اجلة هذه الغريزة بل قد ن الشريعة مل تكتف ابلزواج وحده كوسيلة  ملعإليس العكس، بل ع يف هذا الباب  و الذرائع  والتوس
ىل ملك إشباع غريزهتم مبا يوافق فطرهتم ن مل تسعفهم الظروف االجتماعية إلىل  غريه من الوسائل اعرتافا حبقوق مإتعدت به 

ُر َمُلوِمنَي )5َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن )اليمني قال تعاىل: ) ( َفَمِن 6( ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ
ىل  إ الفينة واألخرى من  االطمئنان ، وال مينعنا هذا االجتاه من معاودة النظر بني36( ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ 

 شرع من أحكام ومقاصد تلك األحكام  مع الواقع بشكل مناسب وسليم . التحقق من انطباق  ما
 عرف الفقهاء  الزواج أبنه عقد يتضمن إابحة الوطء أو التمتع ، "عقد يفيد ملك التمتع قصدا"  37

 الكرمي والسنة النبوية وقد ثبتت مشروعية الزواج أبدلة مل متيز بني املبتدأ منه واملتكرر وهي كثرية  منها :يف القرآن  و   
املعقول ،  وكان األمر  ابلتزوج أي أن يزوج اإلنسان نفسه، ومرة  بتزويج غريه   ممن مل يتزوج  مطلقا ،أو تزوج   اإلمجاع و

ُثاَلَث سابقا  مث بعد ذلك بقي دون زواج ، فمن ذلك قوله تبارك وتعاىل :) فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمثْ ىَن وَ 
وهي اآلية الوحيدة بصيغة األمر ابلنكاح حيث جاءت مقرتنة ابلتعدد ، وقوله تبارك وتعاىل :)َوأَْنِكُحوا اأْلَاَيَمى    38َوُراَبَع(

اأَلميِ ُ ِمَن النِ َساِء الَّيِت اَل َزْوج و 39َواِسٌع َعِليٌم(  ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َواَّللَُّ 
، 41، قال بن فارس : اأْلَميِ ُ: اْلَمْرأَُة اَل بَ ْعَل هَلَا َوالرَُّجُل اَل َمْرأََة َلهُ 40هَلَا، ِبْكرا  َكاَنْت أَو ثَ يِ با ، َوِمَن الر َِجاِل الَِّذي اَل امرأَة َلهُ 

كم  يف مشروعية الزواج  عموما ابتداء وتعدادا ، وعدم ترك أحد دون زواج رجاال ونساء، اماءا واآليتان نص يف  حمل احل
وعبيدا، فقراء وأغنياء،بفتح الذرائع والوسائل واألسباب املؤدية إىل هذا املقصد ومنها التعدد،واستخدم القرآن الكرمي ُماطبا  

َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن ملَْ َيُكْن هَلُنَّ َوَلٌد )قوله تعاىل :  الرجال بلفظة أزواجكم بصيغة اجلمع يف مخس مواطن منها
ُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن بُُع ممَّا تَ رَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُكْن لَ فَِإْن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الرُّبُُع ممَّا تَ رَْكَن ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنَي هِبَا أَْو َدْيٍن َوهَلُنَّ الرُّ 

ومن السنة النبوية قوله صلى هللا عليه وسلم : )اي ، 42(َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ الثُُّمُن ممَّا تَ رَْكُتْم ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن هِبَا أَْو َدْينٍ 
وقوله صلى هللا عليه وسلم :)تزوجوا الودود الولود فاين مكاثر بكم األمم  43الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج( معشر 

واألدلة من القرآن والسنة كثرية  ذكران منها ما تقوم به احلجة  ويتسع له املقام وأما فعله وفعل صحابته صلى هللا عليه  44..( 
حترمي اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها وخالتها واجلمع  ويضاف  إىل األدلة   45شروعيته وسلم وإمجاع األمة قائم على م

بني أكثر من أربعة كل ذلك دل مبفهوم املخالفة أن اجلمع وهو ابلضرورة تعدد  جائز فيما عدا ما ذكر ، وكذا ما أمر به 
اد على ذلك فهو يف احلقيقة واملعىن إقرار ملفهوم التعدد،بل النيب صلى هللا عليه وسلم من االقتصار على أربع زوجات فيمن ز

إن بعض الفقهاء نقل احلكم من اإلابحة واملشروعية املطلقة إىل الندب واالستحباب ، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم عدد 
م إال مبا هو أفضل، ويف وابلغ يف العدد وفعل  ذلك أصحابه وال يشتغل النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  رضي هللا عنه

وعقب بقوله سنيت ومن رغب عن سنيت فليس مين  46احلديث لفظ  " وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين "
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 47فان خري هذه األمة أكثرها نساء" ،وعقب ابن حجر على  حديث  يف البخاري " هل تزوجت فقلت :ال  فقال تزوج ،
عدا ذلك من هو من كان أكثر نساء  من غريه ممن يتساوى معه فيما  أن معىن هذا احلديث هو أن خري أمة حممد 

أن هللا قدم التعدد على اإلفراد، وقيد اإلفراد  ،االستدالل ووجه  كما أن اية التعدد دلت على االستحبابالفضائل48
أن التعدد أكثر حتقيقا  ألهداف النكاح، من ،و امستحب  التعدد  ابخلوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن اخلوف كان 

والبعض ذهب الستحباب االفراد وعدم التعدد،ملا يف التعدد من تعريض  49 النسل، وإعزاز األمةاإلعفاف والقوامة وتكثري 
َمْن َكاَن َلُه اْمرَأاََتِن مَيِيل ِإىَل  وقوله صلى  َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا بَ نْيَ النِ َساِء َوَلْو َحَرْصُتمْ  النفس للمحرم يف قوله تعاىل

ْخَرى َجاَء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأَحُد ِشقَّْيِه َماِئٌل َويَ َرى احْلََنِفيَُّة ِإْحَدامُهَا َعلَ  ُُ هو املشهور يف مذهب و هللا  50ِإاَبَحَة تَ َعدُِّد الزَّْوَجاتِ ى اأْل
 وعللوا ذلك: أبنه أبعد عن اجلور، 51اإلمام أَحد رَحه هللا عند أصحابه املتأخرين، قالوا: يسن أن يتزوج نكاح واحدة، 

وأما املعقول فقد تساوقت أمم  52والقول ابلتعدد أقرب إىل الصواب من القول ابإلفراد ،وأمجع للقلب، وأبعد عن التشويش
األرض قدميا وحديثا  وعلى مر العصور  على صحته وطلبه وقد جبل هللا تعاىل اخللق عليه مبا ركب فيهم من الشهوات 

وجعل البعض التعدد تطبيقا من تطبيقات القاعدة الفقهية " املشقة جتلب  53سل ليكون به ما قدر هللا  وما يكون به من الن
فالفحل الذي خيشى املعصية األمر، يهيف امرأة واحدة، فإن الشرع قد جاء فوسع عل ى الرجل: املشقة اليت تكون علالتيسري "

قلنا له ينكح اإلماء، فإن علي بن طالب وطئ أربعمائة فتزوج الثانية والثالثة والرابعة فإذا قال لك: األربع النساء ال تكفي، 
وهو سنة األنبياء واملرسلني املعصومني فقد نقلت التوراة واإلجنيل عن إبراهيم ،54 امرأة، وكان فحال  رضي هللا عنه وأرضاه

ربع زوجات وسيدان عليه السالم أن له ثالث زوجات سارة وهاجر وقثورة وسيدان يعقوب له أربع زوجات وسيدان موىىى له أ
وهبذا نكون قد وقفنا على مشروعية التعدد  55داوود له تسع زوجات، وسيدان سليمان له  سبعمائة زوجة  وثالمثائة أمة، 

 وحكمه ومقاصده إمجاال. 
أما من حيث احلكم االستثنائي للتعدد فإن الفقهاء يرون أن  للتعد د عدة أحكام حبسب حالة املكلف ، فريد عليه    
وجوب، والتحرمي، والكراهة، واالستحباب والندب، ويرجع ذلك للقصد من التعد د وسببه الفردي عند من يريده، ال

فالوجوب مثل أن تكون الزوجة األوىل مريضة  بداٍء َيستحيل يف وجوده حصول املعاشرة الزوجية، وحيث أن املعاشرة هي من 
ا له من الوقوع على الزوج الذي ال يصرب عن ترك املعاشرة حفظ   مقتضيات عقد الزواج فإن التعدد يف هذه احلالة جيب

ابملعصية،واالستحباب مثل من كانت لديه قدرٌة ماليٌة وبدنيٌة على الزواج، مع وجود القدرة عنده على العدل ، والندب  ملن  
، أو حل  مشكلة العنوسة عند كان قصده من التعدد الوصول إىل غايٍة شرعيَّة كأن تكون غايته ونيته تكثري سواد املسلمني

نساء املسلمني، والكراهية كأن يكون لدى الرجل القدرة املالية واجلسدي ة على التعدد، ولكنه ال يعلم إن عدَّد هل سيعدل 
ذلك بني زوجاته أم ال،والتحرمي وذلك ملن مل ميلك القدرة عليه، فلم ميلك املال الكايف للزواج الثاين، وإن تزوج ابلثانية أدى 

إىل فقره وعجزه عن اإلنفاق على زوجاته وأوالده، أو مل تكن لديه قدرٌة جسديٌة للزواج الثاين فيلحق الضرر بنفسه أو 
، وجيري 56بزوجتيه أو إحدامها بعدم القدرة على إعفافها وإشباع رغبتها، أو من حيث عدم القدرة على العدل بني الزوجات 

حبث هل األصل يف الزواج اإلفراد أم التعدد وحقيقة األمر أن البحث هبذه الطريقة ليس مؤثرا يف احلكم الشرعي بعد ثبوته 
فان كان حراما أو مكروها أو مباحا  فال يضري املكلف ما هو األصل ،وال يستدل ابألصل على احلكم الشرعي بل يستدل 

األول: األصل يف الزواج التعدد، واإلفراد استثناء لقاعدة الزواج ،وقد استدلوا بقوله تعاىل:  ، الرأي 57ابلدليل الشرعي ذاته 
ة  َأْو َما فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحدَ )َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُوا يف اْليَ َتاَمٰى فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكم مِ َن النِ َساِء َمثْ ىَنٰ َوُثاَلَث َوُراَبَع 

ِلَك أَْدىَنٰ َأالَّ تَ ُعوُلوا( ،وجه االستدالل، بدأ بذكر التعدد َمثْ ىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع، مث انتقل إىل االستثناء ملن 58َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ذَٰ
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يُلجأ إليها إال ملن كان له وضٌع استثنائي عجز عن التعدد فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدة ، فدلَّ ذلك على أن  الواحدة ال 
بعدم وجود القدرة املالية أو اجلسدية، أو خشي عدم العدل بني زوجاته. الرأي الثاين: األصل يف الز واج هو الواحدة ال 

دالل أن  حتقق العدل بني الزوجات ،وجه االست59التعدد لقوله تعاىل: )َوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن تَ ْعِدُلوا بَ نْيَ النِ َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم( 
الذي هو شرٌط يف إابحة التعدد أمٌر اندر احلصول، فدلَّ ذلك على أن األصل الواحدة ألن ذلك هو الغالب، وأن التعدد 

، وذهب البعض إىل أبعد من ذلك ابعتبار أن تعدد الزوجات هو فقط عند الضرورة  مضيق فيه 60هو االستثناء ألنه النادر
،وينقل عن خالد حممد خالد يف كتابه الدميقراطية أن حممد  61ق وهو رأي حملمد رشيد رضا وشيخه حممد عبده أشد تضيي

وبذلك يكوان قد خالفا اإلمجاع الذي عليه األمة إبابحة  62عبده قال جيب اآلن حترمي التعدد حلديث ال ضرر وال ضرار،
ة صراحة على إابح الدالةالنصوص الشرعية  إلغاء أحد على ؤال جير و  ،64وجاءا مبا مل يقل به أحد من قبل  63تعدد الزوجات 

وجممل أقوال الفقهاء واملذاهب املعتربة مما تلقته  65.، وتعطيل الن ص أو اخلروج عليه أمر منكر حرام يف شرع هللا ودينهالتعدد
 األمة ابلقبول على أن حكم التعدد مباح،

وقال مجال الدين الرميي ِعْنَد الشَّاِفِعيِ  وكافة  ،66.." على واحدة وإن أبيح له أكثروأحب له أن يقتصر "قال الشافعي:     
  67" ، ويستحب أن ال يزيد على واحدة ال سيما يف زماننا هذا...جيوز للحرِ  أن جيمع بني أربع زوجات حرائر،  "العلماء :

ساين وابن اهلمام من احلنفية : "أابح األربع مع وجوب ، وقال  الكا68وقال اللخمي من املالكية :" أابح أربعا مع العدل" 
 69العدل" 

ْعَفاُف ، َعَلى ال    صَِّحيِح ِمْن وقال املرداوي احلنبلي : " َوُيْسَتَحبُّ أَْيض ا : َأْن اَل يَزِيَد َعَلى َواِحَدٍة ، إْن َحَصَل هِبَا اإْلِ
 70احلجاوي  همُجُْهوُر اأْلَْصَحاِب اْسَتَحبُّوا َأْن اَل يَزِيَد َعَلى َواِحَدٍة " " وقالاْلَمْذَهِب ... قَاَل اْبُن َخِطيِب السَّاَلِميَِّة : 

، وهذا هو املشهور من ..وقال الشيخ ابن عثيمني : " وذهب بعض أهل العلم إىل أنه يسن أن يقتصر على واحدة    
  71املذهب" 

 املبحث الثاين:  شبه يف تعدد الزوجات :   
حبثت موضوع التعدد يف املراجع القدمية عموما ومل أجد للتعدد قضية تذكر  البتة أبدا بل ورد يف احلديث الصحيح لقد    

عن أم املؤمنني قدوة نساء املسلمني إىل يوم الدين  أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان قوهلا : )اي رسول هللا انكح  أخيت بنت 
عم ، لست  لك مبخلية ، وأحب من تشاركين يف اخلري أخيت،فقال النيب صلى أيب سفيان ، فقال أو حتبني ذلك ؟ فقلت ن

، وملا حبثت يف املراجع املعاصرة  72هللا عليه وسلم ، إن ذلك ال حيل يل ، قالت إان كنا حندث أنك تريد أن تنكح ..(
وجدت أنه من أمهات املسائل والقضااي، دلين ذلك على أن القضية مرتبطة مبا أحدث من حتوالت سياسية واقتصادية 
واجتماعية تبعا لتغري حالة األمة وتبعيتها الثقافية، ملا آلت إليه األمور يف زمننا احلاضر قال صلى هللا عليه وسلم : )لتتبعن 

ول هللا اليهود والنصارى قال نن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع،حىت لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه ،قلنا اي رسس
وملا انقشت بعض األخوة فيمن يعمل يف جمال اإلفتاء وهو على صلة جبمهور الناس  استغرب السؤال  أميا استغراب 73(فمن

الباب أقصد  التعدد دلين ذلك أيضا أن التعدد مسألة مستوعبة  مقبولة مهضومة عرب أبنه مل متر عليه مسألة استفتاء يف هذا 
اتريخ األمة إىل وقتنا احلاضر ، وإمنا أصبح طرحها نوعا من الرتف الفكري من أطراف مدعي التحرر  والتقدم وعالمة على 

والبديهية والبساطة فلماذا يبحث الباحث   ويسأل سائل إذا كان هذا األمر هبذا الوضوح 74املشككني هبذا الدين وثوابته 
أؤكد هنا على أن هدف البحث ليس معاجلة تشكك املتشككني يف احلكم املستنبط من النصوص املتيقن  املوضوع ، و

نظام التعدد يكاد يكون مقصور ا على األمم اليت تدين ابإِلسالم، وأنه ال ينتشر إال يف الشعوب  كمن يقول أبن   ، امنه
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إن نظام التعدد هو مسايرة لدواعي الشهوات عند الرجال، وأنه إهدار لكرامة املرأة وإجحاف  ، ويف احلضارة املتأخرة 
إن تعدد الزوجات مدعاة للتنازع الدائم بني الزوج وزوجاته، وبني و  حبقوقها، كما أنه إهدار ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة

ق والتنافر مما يؤدي إىل إشاعة الفوضى واالضطراب يف حياة األسر، الزوجات بعضهن مع بعض، كما أنه مصدر للشقا
هو مفيد قال فهذا ايراد للشبه ينبغي االعراض عنه مبا 75 إن تعدد الزوجات فيه إهانة للمرأة،و ويعيش األوالد يف جو فاسد

اَفاَل مُتَاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمرَاء  ظَاِهر ا َواَل َتْستَ ْفِت تعاىل :) ُهْم َأَحد  دل على ذلك أن حجم ماكتب يف رفع احليف والظلم 76( ِفيِهْم ِمن ْ
عن املرأة املتعدد عليها وهي ال تساوي ما نسبته  يف اجملتمع  أضعاف أضعاف ال مقارنة على ما يقع من ظلم على شعوب 

قوق االنسان ، فالبون شاسع حلجم الظلم العامل االسالمي من هؤالء األعداء أنفسهم دعاة احلرية والدميقراطية واملساواة وح
والطغيان اال أن استخدام القضااي وتوظيفها أمر شائع يف احلروب الثقافية والدينية  بني األمم والشعوب  وقد دلت 

% يف ليبيا ومصر يف 4% يف سوراي ،أو 1الدراسات االجتماعية على أن نسبة تعدد الزوجات التعدو واحد ابأللف أو 
وان األحوال 77% وسببه األساس ابلدرجة األوىل هو الفقر ، 3،ومل يكن له نصيب من التشرد أبكثر من اخلمسينات 

املذكورة هلا أسباب أخرى مثل هذه الدراسات وغريها  ميكن أن تكشف أسباهبا احلقيقية وتربي ساحة الشريعة الغراء منها 
سمع تلك األصوات احلريصة على أمة االلسالم من ظلم وجور ،وحنن نرى أمما وشعواب تشرد وجتوع وهتجر ابملاليني وال ن

أحكام دينهم عليهم كما يدعون ، وهم أصحاب  احلصة األكرب يف التشرد  والتخلف واملرض واجلوع ألمة اإلسالم ، ولذا 
 طريقة تنزيل هذا احلكم على أرض الواقع حبسب مقتضيات الظروف واألحوال، مؤكدا على أن الظروف فالبحث يف

واألحوال والتحوالت سواء كانت اجيابية أو سلبية بدوافعها املختلفة هلا اعتبار يف األحكام عموما و املسائل االجتماعية ويف 
أحكام الزواج خصوصا اعتبارا ليس تقريراي  أتسيسيا هلا مبقدار ما هو اعتبار للمآل والتأثري، واستشهد هنا يف ثالث مواقف 

ج النبوي  يف ابب الكفاءة يف ابب الزواج على سبيل التمثيل ، ال احلصر ما ورد عنه  صلى هللا عليه من السرية النبوية واملنه 
وسلم ملا خطب علي بن أيب طالب  ابنة أيب جهل على فاطمة ، يقول صلى هللا عليه وسلم:)إن فاطمة مين ، واين أختوف 

كن وهللا ال جتتمع بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن تفنت يف دينها..، واين لست أحرم حالال وال أحل حراما، ول
وهذا النيب صلى هللا عليه وسلم ، سيد البشر يعمل اجلانب االجتماعي ويعطيه وزنه 78وبنت عدو هللا مكاان واحدا أبدا (،

ن الزواج فرتة حياة النيب املناسب يف مقام األبوة اإلنسانية ، وهو من تنزل عليه التشريع صلى هللا عليه وسلم ، وميتنع علي ع
صلى هللا عليه وسلم  وحياة فاطمة رضي هللا عنها دومنا هني أو حترمي شرعي ، أضيف إىل ذلك موقف بالال رضي هللا عنه 
الذي مسع قرع نعليه يف اجلنة  وهو مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو من هو يف سريته ويف سبقه لإلسالم ، ويبعثه 

ليه وسلم  إىل بيت من بيوت األنصار خاطبا  فريدوه يف املرة األوىل والثانية ويقول هلم: لوال أن رسول هللا أرسلين صلى هللا ع
فهذه  79إليكم ملا جئت ،مع كل املؤهالت املتطابقة مع املعيار الشرعي)إذا أاتكم من  ترضون خلقه و دينه فزوجوه..(

رار  الزواج مبا تعارفه الناس أو الشروط االجتماعية اليت تعد سببا الهنيار األسر  الشروط االجتماعية اليت تعد الضمانة الستم
أمر معترب ومهم ال ملشروعيته والتوافق معه البتة مبقدار ما هو اعتبار ألمر قائم مؤثر يف حتقق املقصود من عدمه  ، وهذا 

لنيب صلى هللا عليه وسلم فاحتا حتت إمرته عشرة االعتبار ظهر يف أنظمة اإلسالم عموما كالنظام السياسي عندما دخل ا
وأبو سفيان ما زال على شركه ويعطى   80آالف مقاتل ، يقول صلى هللا عليه وسلم :)من دخل دار أيب سفيان فهو آمن(

لنظام القبلي هذه املنزلة وهذه امليزة ملا ميثله يف املخيال االجتماعي أو النظام االجتماعي  يف مكة من مكانه ، وكذا اعترب ا
، مث من خالل هذا التصرف الشرعي احلكيم يصل إىل  81السائد فقال صلى هللا عليه وسلم:) األئمة من قريش..( 

ْتُح وحيقق هدف الرسالة ومقصودها العام)ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلفَ  82مقصوده، يف قوله تعاىل: )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرَْحَة  لِْلَعاَلِمنَي( 
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وقل يف ذلك كيف انه صلى هللا عليه وسلم كفن زعيم النفاق بربدته عند   83( َورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن يف ِديِن اَّللَِّ أَفْ َواج ا(1)
، وترتب على هذا التصرف إسالم  ألف من املنافقني  ملا ميثله ابن 84وفاته، وهم أن يصلي عليه لو مل ينزل الوحي ابلنهي 

 النظام االجتماعي والقبلي حني ذاك ، وهذا ما جعلين  أن أقدم  بتكامل العلوم واملعارف لتحقيق مقصود الشارع سلول يف
عند تنزيل األحكام على الواقع أبفضل صورة، فقياس هذه التحوالت ومعرفة آاثرها  له من األمهية مرتبة عاليه يف الفقه 

والعلمنة وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة ..اخل اليت تعد التعدد ظلم للمرأة  واالجتهاد ، فمع وعينا الكامل لدعوات التحرر
، وال بد هنا من التفريق بني الكره الطبعي والكره الشرعي فان  ومعرفة أن هذا الدعوى  خطرية ُمرجة عن دائرة اإلسالم

نساء العاملني عائشة رضي هللا عنها  عند املرأة ال يستغرب منها  الكره الطبعي  وال ينكر عليها وال تؤاخذ به  ،حىت أفضل 
، فكيف بطبع املرأة وغريهتا 85ذكره صلى هللا عله وسلم  خلدجية بعد وفاهتا ويقول صلى هللا عليه وسلم : )غارت أمكم (

عند ذكر زواجه من غريها إال أن عائشة رضي هللا عنها مل تنكر زواج النيب صلى هللا عليه وسلم وتعدد زوجاته ألهنا قبلته 
لنفسها بدخوهلا على زوجات وكذلك  بتقبل زوجات من بعدها  رضي هللا عنها ،وأما الكره الشرعي  حلكم  تعدد 

يه أو االعتقاد أبن هذا ليس من الشرع يف شيء بدون أتويل، أو التكذيب هبذا احلكم، أو جحده أو  الزوجات  والطعن ف
قول هللا عز وجل:  86كرهه شرعا  ال طبعا ، فهذا ال جيوز  وهو ميس أصل العقيدة، ألنه حكم هللا، و ينطبق على صاحبه، 

وان كان ال يكره و هو فقط يطيع من يكره فاملؤدى والنتيجة واحدة 87( َط أَْعَماهَلُمْ َذِلَك أِبَن َُّهْم َكرُِهوا َما أَنْ َزَل اَّللَُّ فََأْحبَ )
ُ َسُنِطيُعُكْم يف بَ ْعِض اأْلَْمِر(  .ألنه مطالب حبب ما أنزل هللا 88)َذِلَك أِبَن َُّهْم قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نَ زََّل اَّللَّ

ُدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرج   على رسوله ، قال تعاىل : )َفاَل َوَربِ كَ  نَ ُهْم مُثَّ اَل جيَِ ا ممَّا َقَضْيَت اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
ا(  َوُيَسلِ ُموا  . 89َتْسِليم 

 : لتارخيي والتشريعي لتعدد الزوجات: التتبع الثاملبحث الثا    
اترخييا هلا أكثر من دافع يف البحث العلمي وقيمة الدافع  مرتبطة ابلقيمة اليت تغطي إن مناقشة ظاهرة تعدد الزوجات    

هذا الدافع ، فبعض الباحثني يتتبع اترخييا ظاهرة التعدد مسكوان  بعقدة  التربير أن اإلسالم مل يكن هو من ابتدع  قضية 
ه فان هذه املقايسة  ليست دقيقة ألن األمم السالفة كان التعدد  وعليه فان املربر للتعدد هو  التجارب لألمم السابقة  وعلي

لديها الرق والعبودية والراب والوحشية وهي ليست مربرا مبجرد وجودها لتربير سلوك أو تصرف مهما بلغ من القدم يف التاريخ 
إذا هذا التناول هبذا األسلوب هو  90(ونَ قَاُلوا َبْل َوَجْداَن آاَبَءاَن َكَذِلَك يَ ْفَعلُ ،منهج قد عابه القرآن الكرمي على أصحابه )

انتج الفعل ورد الفعل املولد للعصبية اليت تتعارض مع  املوضوعية متاما يف البحث العلمي ،أي أن غري املسلمني يتهمون 
لشرك املسلمني فال بد من  إثباته لدى األمم السابقة لتثبت براءة اإلسالم من هتمة موجهة إليه ، وحنن نعلم أنه وجد ا

ووجدت الوثنية يف األمم السابقة  وال يستشهد بوجودها لدى األمم السابقة  على صحتها واستقامتها ، ويف الطرف املقابل 
من  يورد ظاهرة التعدد يف اإلسالم ويربطها ابألمم املتخلفة اهلمجية غري املتحضرة والقيمة هي التعصب والكراهية ، علما 

ة اإلنسانية  والقيم الراقية هي مواكبة لتطور احلياة اإلنسانية  فليس كل قدمي مهجية وليس  أبن أسس العدل ومبادئ احلضار 
كل حديث حتضر، فان حراب كالعاملية األوىل والثانية هي نتاج أكرب حضارة مهجية حديثة  مرت بتاريخ البشرية مجعاء ، وان 

،وقد تكون القيمة اليت  91ي حلم البشرية إىل قيام الساعة صورا من العدالة  والرفق  من اتريخ اإلسالم السابق  املشرق ه
تغطي تناول ظاهرة التعدد اترخييا هو الوصول إىل نظر معريف متكامل  التاريخ واجلغرافيا إلثبات أن هذه مسألة متعلقة  

زمة لبعض درجات نشوء العمران اإلنساين ال مناص منها مة حيث وصفها البعض أبهنا حالة ألضرورة ابلوجود اإلنساين عا
وأن معاجلتها  البد وأن تكون  بدراسة جتارب اجلنس البشري ومعايرهتا وتقييمها وما هو األجنع  يف عالجها عالجا  92أبدا 



64 

 

تة اليت تضيع روح مشوليا متكامال وهذا أقرب إىل املنطق العلمي  الذي حيل مشكالت بين اإلنسان بدال من العصبيات املقي 
البحث العلمي وتنهكه أو تقتله يف كثري من األحيان،  وبنظرة عاجلة جند أن شعواب أبراض شىت متباعدة وعرب فرتات اترخيية 

كالفرس والرومان والعربانيني والعرب  يف اجلاهلية، وبعض الشعوب اجلرمانية والسكسونية اليت ينتمي إليها معظم   متالحقة 
يت تسمى اآلن أملانيا، والنمسا، وسويسرا، وبلجيكا، وهولندا، والدامنارك، والسويد، والنرويج، واجنلرتا، وشعوب  أهل البالد ال

الصقالبة  أو  السالفيون وهي اليت تسمى اآلن  روسيا، وليتوانيا، وليثونيا، واستونيا، وبولونيا، وتشيكو سلوفاكيا  
طيون واآلشوريني والبابليني  ، كلها قد عرفت التعدد وتعاملت معه بل إن ويوغوسالفيا، وشعوب اليوانن وأثينا، واالسرب 

رغم  موقفها املتأخر املغاير الذي إن دل على شيء يدل على أهنا داينة   93املسيحية نفسها عرب التاريخ كانت تبيح التعدد
م الذي يتسم ابلثبات  وعدم التلون كانت  تتغري أحكامها حبسب حكامها وأحواهلا السياسية وأهواء ملوكها خبالف اإلسال

حبسب األغراض واألهواء وهو ما خنشاه على من يريدون أن يبدلون دين هللا  ليدخلوا جحر الضب الذي دخله اليهود 
كأمر واقعي كان التعدد ضمن ثالث و 94والنصارى، وكذلك كان موقف الوثنية واجملوسية واليهودية والنصرانية من التعدد  .

عرب اإلسالم كعادته عن الوسطية يف تناوله هلذه الظاهرة بني شعوب أابحت التعدد دون  عدد وال قيد وال شرط اجتاهات،  
وبني من حرمته ومنعته بل عدت عدم الزواج مطلقا  رهبانية يتعبد هللا هبا وهو أمر مقدس ، وبني اإلسالم الذي أابحه 

 بشروط الكرامة اإلنسانية بعدد حمدد.
 : أسباب  تعدد الزوجات :  الرابعاملبحث    
بداية  ال بد من تناول معىن السبب  واأللفاظ ذات الصلة ، ولكن طبيعة البحث  ال حتتمل هذا التناول الواسع ونكتفي    

من جهة نظر الباحث فنقول سبب طة السببية بني احملمول واملوضوع ابالشارة اىل أن هناك السبب  احلقيقي الذي حيقق راب
التعدد هو االابحة الشرعية وهذا يكفي يف البحث يف هذه احلدود أو نقصد ابلسبب  واالابحة الشرعية هذه متعلقها  بفقه  

سباب التجارة  ، هنا ال العمارة الذي يعاجل قضااي عامة  كقضية الغريزة اجلنسية  ففي  قضية غريزة التملك نقول ما أ
نتحدث عن الدوافع الشخصة لكل اتجر يف جتارته  وامنا نبحث عما تعاجله قضية التجارة يف املعاش االنساين ضمن حزمة 
تشريعات  مستقلة عن الدوافع الذاتية والشخصية ، وهذه أعدها من أهم األغاليط اليت وقع  ويقع فيها  الباحثون  يف 

من املواضيع  ولذلك تصحيح هذا األمر هو قضية منهجية أساسية يضيفها  هذا البحث ابختيار  موضوع التعدد  وغريه
طريقة تناول ُمتلفة ملوضوع األسباب الذي ينبين عليها ابلضرورة  وسائل املعاجلة والنتائج واملآالت ، ففي علم الطب  مثال 

ما  حيقق  وميحص السبب فعال  يصل للعالج الناجع  يبحث عن سبب الظاهرة احلقيقي  مع وجود فروض متعددة ومبقدار 
، ومبقدار عدم الدقة يف حتديد سبب العرض  فانه  لن يصل اىل حل أو عالج  للمرض وهذا  يظهر يف كل جماالت العلوم 

بية من و هو القدرة على حتقيق رابطة السببية ، وقل مثل ذلك يف القاضي طوال جلسات احملاكمة وهو حيقق  يف رابطة السب
خالل استماعه ملن يثبتها  من قبل املدعي العام ومن ينفيها من قبل حمامي الدفاع ، وهذا يستغرق وقتا كبريا  فاذا جئنا اىل 
موضوع البحث ومن تناول أسباب تعدد الزوجات هناك خلط من جهات عدة ، وأهم أسباب اخللط  يتمثل يف  فيمن 

ون الظواهر ويرجعون األشياء  مجيعها اىل جانب مادي  بشري   واقعي منفصل متاما يسمون ابملاديني الظاهريني الذين يفسر 
عن  عام الغيب  وموجهات الوحي  وهذا ميثل االنفصام يف نظرية املعرفة ومنهج البحث األساسي بني املسلمني وغريهم 

عرفية تظهر أببشع صورها وهنا من فوائد جيعل التفسري  لظاهرة ما  متغاير وأن االلتقاء صعب ، ومن هنا فان العلمنة  امل
نسانية، يؤكد ت احلضارية اإلهذا البحث جتلية هذه النقطة  يف خصوص موضوع حبثنا  تعدد الزوجات  وغريه من املوضوعا

 إن هللا  ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد ِإىل عبادة رب جميبا  رستم  ملك الفرس " هذا املعىن قصة ربعي بن عامر
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وقد عرض القضية أبوضح صورة  95" العباد، ومن جور األداين ِإىل عدل اإِلسالم، ومن ضيق الدنيا ِإىل سعة الدنيا واآلخرة
وهو يقول مالذي اخرجكم ؟! ويبني األسباب املادية والغرائز يف حتريك االنسان وربعي ال يلغي هذه الغرائز ولكنه يضيف 

النسان  يف صنف من الناس وهم املؤمنون فقط،  ويبقى هذا الفارق مستمرا يف النظر عامال  أساسيا يصبح موجها لغرائز ا
واالعتبار يف كل املسائل والقضااي اىل يوم الدين ، ويبقى هو سر التميز املعريف والثقايف ومصدر ربعي وكل املسلمني  اىل يوم 

يَ ْعَلُموَن ظَاِهر ا ِمَن ، يقول هللا تعاىل : ) 96عدي أبدا( الدين كتاب  هللا  املعصوم )اين اترك ما ان متسكتم به لن تضلوا ب
فهذه األسباب العمرانية اليت جاءت لتحقيق مقاصد اخلالق والشارع  ال اعتبار  97(احْلََياِة الدُّنْ َيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ 

ع وأسبابه املادية البحتة الغائبة عن سر الوجود ومقاصد اخلالق هلا عند غري املؤمنني فيبقى حبثهم قاصرا منطلقا ومنتهيا  ابلواق
الكرمي ،  وان منهج البحث  الشرعي أو االسالمي أو القرآين   أو االنساين مسه ما شئت  لكنه  الصراط املستقيم   املنجي 

حماولة تفسريها بعيدا عن من الضالل  وغضب الرب تبارك وتعاىل ،  اهدان الصراط املستقيم  فبحث ظاهرة من الظواهر و 
موجهات الشرع يوصل اىل  مآالت  فاسدة الختدم البحث وال القضية وال االنسانية  مجعاء بل انه  ابلضرورة يوحلق الضرر 

 . لكن ليس مبعزل عن موجهات الشرع  فيها ، وهذ ابلضرورة اليلغي  حبث األسباب املادية وأتثري الواقع
املمارسة السلبية  والتعسف يف استخدام  حق التعدد  اليلزم عنه الغاء التعدد ابعتباره سبب وهلذا  فان االعتماد على     

تلك املآسي والكوارث ، متاما كمن  يريد أن يلغي  رخص السياقة يف العامل  لوجود متهورين يف السياقة ومل ينظر اىل ضرورة 
ناء الواقع عن هذا املنجز احلضاري مهما بلغ حجم املخالفات وسائل االتصال احلديثة  يف حتقيق اجلانب العمراين وعدم اسغ 

والتهور لبعض األفراد ، وال حيصل هذا األمر اال  ممن كان نظره منحصر يف  جانب حمدد وليس صاحب نظر عام  من 
البشري ،  زاوية هي أكرب وأوسع ، فضيق األفق هو سبب  أغلب املشكالت اليت جاء القرآن مبنهجيته ملعاجلة هذا املعضل

فالبعض عند ذكره ألسباب التعدد  يتحدث عن أانس  شهوانيني ويتحدث عن عادات وتقاليد ويتحدث عن حتضر 
اجملتمعات وختلفها ودورها يف الظاهرة مبعىن هو  منطلق  من واقع مادي حبت من  ظروف وأحوال متغايرة يصلح التربير هبا 

ل واألشخاص واألمم والشعوب  بطريقة غري متناهية مع عدم القدرة على ومبربرات  أخرى  كثرية بعدد الظروف واألحوا
 التوفيق هناية املطاف .

على كل  حال فاننا سنحاول امجال  ما أورد من أسباب التعدد كما ذكرت  ومعايرهتا يف ضوء ما ذكران من  تقدمي  و   
 هلذا املوضوع : 

  أسباب التعدد العامة:   
معاجلة حالة قلة الرجال، يعبد هللا وحده، وتقوى به األمة املسلمة ،  الذي تكثر به األمة، ويكثر به منتكثري النسل    

وقد عدها وأمساه وأطلق عليها املشرع القانوين الشهري   وكثرة النساء، صيانة للنساء من التبذل واالحنراف وهي طريقة وقائية 
،  وقد أشار 98معاجلة الواقع االنساين يف كل مراحله املختلفة  وتغري أحواله بنظرية تعدد الزوجات ال هلا من شأن كبري يف 

، يقول 99البعض اىل  أن التعدد معاجلة لظواهر مرضية  خطرية  وانتشار  األوالد غري الشرعيني  وهي طريقة عالجية 
لوفرت على شعوهبا كثريا  من أسباب  -تعدد الزوجات   -الكاتب اإليرلندي "برانرد شو" :إن أورواب لو أخذت هبذا النظام 

يقول غوستاف لوبون :"إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع املستوى االحنالل والسقوط اخللقي والتفكك العائلي"، و 
فقد أشارت  100األخالقي يف األمم اليت متارسه، ويزيد األسر ارتباطا, ومينح املرأة احرتاما وسعادة ال جتدمها يف أورواب"

بثمانية ماليني  و  101بعشرين مليون  يف روسيا ،ويف املانيا بثالثة ماليني حصائيات أن عدد االانث يزيد على عدد الرجال اال
يف أمريكا ،ويف بريطانيا مخسة ماليني ،وان طفل من كل ست أطفال  غري شرعي يف امريكا  ، وان نسبة النساء اىل الرجال 
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، وبعد احلرب العاملية أسر مخسة وعشرون مليون 102بسبب حرب البوسنة  1:27،و بسبب احلرب العراقية االيرانية   1:5
أصبحن يستعرن األزواج  كالفحول  و، أسري أملاين ثالثة أرابعهم من النساء، وزعن كبغااي للعامل ، فلم جيدن زوجا وال خليال 

أن حل مشكلة املرأة األملانية هو يف إابحة " تقول أستاذة أملانية يف اجلامعة: للبهائم، مث خرجن مظاهرات مطالبات ابلتعدد
أنين أفضل أن أكون زوجة مع عشر نساء لرجل انجح، على أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل فاشل اتفه،  تعدد الزوجات،

ىل رؤساء العامل اإلسالمي  بتقارير مث قام كبري أملانيا ابلطلب ا ،103" أن هذا ليس رأيي وحدي بل هو رأي كل نساء أملانيا
عن التعدد والطلب من األزهر الشريف كذلك، ويقوم سكامندينة بون ، ابملطالبة ابدراج التعدد يف الدستور االملاين  ،ملا 

 104وجد من جتربة انسانية راقية يف تكفل األسرى  متضامنيني لباسا وطعاما وسكنا وشهوة .
 : أسباب التعدد اخلاصة   
زايدة القدرة اجلنسية عند بعض الرجال، فال تكفيه زوجة واحدة، إما لكرب سنها أو لكراهيتها اجلماع أو لطول مدة    

حيضها أو عقم املرأة أو مرضها أو سوء طباعهاأو تكون عقيمة ال تلد، أو ال تستطيع تلبية رغبات زوجها، أو سيئة اخللق 
 105 ال متكِ ن نفسها من زوجها .

 ه وسلم :يدد زوجاته صلى هللا علأسباب تع   
َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة هي احلالة األمنوذج  اليت ينبغي دراستها بعمق  عند التعرض ملوضوع التعدد ) و   

 عليه أمهية حبث أسباب تعدد زوجاته  صلى هللا عليه وسلم يعنينا من حيث أن أسباب تعدد زوجاته صلى هللا 106( َحَسَنةٌ 
وسلم  يعرب عن مقاصد وأغراض التعدد أبهبى ممارساته اليت هي أقرب  لتحقيق مقاصد التعدد والتأسي  والتجرد والعبودية 
هلل تبارك وتعاىل  من حيث مقام النبوة  واالنسانية الراشدة ، من خال ل الرتكيز على أعمار  من تزوجهن صلى هللا عليه 

حدة منهن  صلى هللا عليه وسلم ، ألنه وحبسب التقدمي فان النيب يعد القدوة يف التطبيق  وسلم ، وملاذا تزوج  بكل وا
للتعدد من حيثيتني: من جهته  بتحقيق املقاصد العامة وفقه العمارة  من مقام النبوة ومتكني الدين والدعوة  مستصحبا هذا 

يثية جهة من تزوج هبن كل على حدة حيدد مقصدا املعىن يف كل خطوة من خطوات زواجه صلى هللا عليه وسلم ، ومن  ح
خاصا ويعاجل قضية من قضااي نساء اجملتمع  تعد منارة  لبيان مقاصد التعدد يف التشريع االسالمي ، فقد تزوج بزينب  

فقد رضي هللا عنها لتثبيت حكم  الغاء ظاهرة التبين من جذورها بتطبيق عملي هلذا احلكم ، وأما عائشة رضي هللا عنها 
اختريت  كوعاء يتسع من الناحية الزمانية واملكانية والذهنية الستيعاب أحكام الدين وتبليغها  للنساء حبسب طبيعة اجملتمع 
من صغر سن وقدرة عقلية ونسب وجنس مناسب للتبليغ  واالستمرار اىل مابعد وفاته صلى هللا عليه وسلم ،مث وجدان 

البعيد املعادي  لدعوة  االسالم  وتكرمي القريب املناصر لدعوة االسالم ، فلتقريب الزواج بطريقة التعدد وسيلة لتقريب 
املعادي تزوج  بصفية بنت حيي بن أخطب زعيم من زعماء املدينة وزعماء اليهود فيها من بين قريظة ، وكذا زواجه صلى 

قومها  وما كان له من أثر يف دخوهلم هللا عله وسلم جبويرية بنت احلارث اليت وقعت أسرية  وهي بنت سيد من سادات 
االسالم بعد ذلك ،  وقل مثل ذلك يف زواجه صلى هللا عيه وسلم  حببيبة بنت أيب سفيان زعيم مكة  األوحد  وأثر ذلك 
 يف دخول الناس يف دين هللا أفواجا ، وأما أمثلة تكرمي املناصر لالسالم وتوطيد أركان الدين زواجه بعائشة رضي هللا عنها 
وتشريف من  أول دخل االسالم وانصر الدعوة يف أحلك ظروفها ، وكذا زواجه حبفصة بنت عمر بن اخلطاب  وما قدمه 
الفاروق لالسالم ال خيفى على أحد ،وكذ زواجه من زينب بنت خزمية أرملة عبيد بن احلارث أول شهيد  سقط يف أول 

ن يستشهد ويقدم روحه يف سبيل هللا تعاىل ، وقل مثل ذلك يف  معركة من معارك االسالم  ليؤسس ملعاملة  ذرية وأهل م
زواجه صلى هللا عليه وسلم  بسودة وأم سلمة وزينب بنت جحش  ، أو لصلح كما تزوج مبيمونة  وهي ابنة القبيلة اليت 
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يد من سادات قتلت احلفاظ وقتل  مجيع  القتلة وقامت العداوة يف نفوسهم  فتزوجها صلى هللا عليه وسلم  وهي أخت س
هذه القبيلة ، ومعاجلة أسرية أخرى وهي أن ميمونة  هي أخت ألم  ألم املؤمنني زينب بنت خزمية ، اذا نرى أن  مقام النبوة  
اليت مقتضاها  تبليغ الدين ومتكني الدعوة هو احملور يف مجيع زواجاته صلى هللا عليه وسلم  ، فيكون  قدوة لكل ذي مقام 

، ويضاف اىل ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم    107ب مقامه يف تطبيق أحكام الدين ومنها التعدد أن يراعي  ما يناس
كان قد عدد قبل التحديد أبربع ،فلم يؤمر بطالق الزائد ألنه حيرم على املسلمني زوجات النيب فهن أمهاهتم ، ولذلك فيه 

للمستشرقني الذين قد بيَّنا يقول الشيخ الشعراوي: "و ضرر كبري  عليهن ، ومن سرحن ال ضرر جلواز التعدد فيتزوجن، 
خاضوا يف هذه املسألة أن رسول هللا مل ُيْستْثن يف العدد، إمنا اسُتثىن يف املعدود، حيث وقف عند هؤالء التسع بذواهتن، 
وليس له أْن يتزوج أبخرى، أما غريه من أمته فلن أْن يتزوج ِضْعف أو أضعاف هذا العدد، شريطة أالَّ يزيد عن أربع يف وقت 

 .108" واحد
 :شروط تعدد الزوجات : امساملبحث اخل    

الشرط نوعان : شرط شرعي وشرط جعلي ، والشرط الشرعي هو الشرط الذي وضعه الشارع  يف كل  عقد زواج كما     
هي شروط البيع اليت ال خيلو منها  عقد بيع ، والشرط اجلعلي هو الذي يضعه أحد العاقدين مبا حيقق له مصلحة أو يدفع 

، وكل ذلك حمكوم  ابلنظام الشرعي العام الذي جيب أال خيالف يف أي حال من األحوال ، وحنن هبذا التقسيم عنه مضرة  
للشرط نكون قد استبعدان  طرفا اثلثا مهما طاملا  أدخل يف عملية  ادخال الشروط  يف تصرفات األفراد وهو ما تضعه 

يف العقود واملعامالت ، وأما فلسفة الشروط   فهي مبثابة    الدولة من  اجراءات هي  بطبيعة احلال تقوم مقام الشروط
الضوابط اليت  وضعها الشارع لتحقيق مقصود  احلكم  من جهة مقصود الشارع  وهي  الضوابط اليت  يطمأن املكلف اىل 

اجراءات للدولة هي مبثابة ما ذكرانه آنفا من ن إمن جهة مقصود املكلف ، وهلذا ف  حتقق اتم مصلحته  من ابرام هذا العقد
مراقبة حتقق مقصوده فيها ومعاجلة  و قامة أحكامهلوكالة   يف حتقيق مقصد الشارع إبالشروط  ال خترج عن هذين املعنيني اب 

أي خلل من هذا اجلانب أثناء التطبيق ، أو مراعاة حتقيق مصلحة املكلف من هذه التشريعات دون التعسف أو التالعب  
لراعي على الرعية منوط  " تصرف اشريع  واالحنراف هبا عن مقاصدها ، فكانت القاعدة:د التأبغراض ومقاص

ليس هناك أغراض أخرى  تتصور من  أي تشريع  تشرعه الدولة يف أي جمال من اجملالت اال وغرضه ما  و، 109" ابملصلحة
للشرع مؤمتنة عليه واحلفاظ عليه  من أوجب  سبق بيانه  خاصة فيما يتعلق بتقييد مباح  أو غريه ، حيث الدولة هي حارسة

واجباهتا  وأوىل أولوايهتا   ووظيفتها األساسية كما هو  مقرر يف النظام  السياسي االسالمي ، وعليه فان  شروط تعدد 
الزوجات هو شروط الزواج املتدأ،  وما أضيف من شرط العدل فان هذا الشرط عام  وواجب يف كل تصرفات املكلف  وهو 

يتحتم  السيما هنا  حلساسية العالقة وطبيعة املرأة وانعكاس  عدم تطبيقه  على  عار الشريعة والتشريع يف كل جماالته ، وش
األرحام عموما واجملتمع  واألسرة خصوصا ، وأما عن شرط العدد  فهو ابملعىن العام ال يعد شرطا  ألن املشروعات  شرعت 

يف الصالة ال جنده شرطا ون اعتبار العدد شرط كما الصيام  وأعداد  الركعات مبقادير وأعداد كثري من األحكام  د
 . منصوصا

لو من شروط الزواج  الشرعية : مخسة شروط هي تعيني الزوجني ، ورضا الزوجني، وجود الويل ، والشاهدين،  واخل   
قق منها وامكان التحقق  واقع فعليا  ألهنا ال متعلق  للتعدد هبذه الشروط  ولطاملا وجدان أن شروط الزواج يتح ، واملوانع

 مسائل مادية يتحقق منها القاضي أو من يقوم ابجراء العقد خبالف  القدرة على العدل فهذه يقررها الفرد  نفسه . 
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شروط الزواج  اجلعلية : شروط صحيحة وشروط ابطلة  : الشروط  الصحيحة هي  الشروط اليت ال ختالف مقتضى    
روط حتقق مصلحة العقد، أو تعود مصلحته على العاقد  املشرتط ، والشروط الفاسدة  شرطني :شرط فاسد العقد، وهي ش

يبطل العقد من أصله وهو الذي خيرم قواعد العقود  وخيلط  بني آاثر العقود وأحكامها مما يعود على األصل ابلنقض أي 
األساسي ،  مثال ذلك :  نكاح الشغار  ونكاح احمللل   أنه أبطل خاصية  استقالل كل عقد عن غريه ،وهو مقصد التشريع

وتعليق النكاح على شرط يف املستقبل ،وما يفسد  الشرط وال يفسد العقد ، وهو الذي يشرتط فيه شروطا  واضح فسادها 
لقوله   وُمالفتها ألحكام  وآاثر العقد  ولكن ال يؤدي وجودها ملا سبق ذكره من مآالت  ، فيبطل الشرط ويبقى العقد

 ، مثال ذلك اشرتاط اسقاط حق من حقوق املراة كاملهر أو النفقة أو القسم . 110( اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقودِ تعاىل )
لو استعرضنا هذه الشروط مل جند أاي منها أو يف معناها له حمل يف التعدد ، ولذا مل يثبت أن منع تعدد يف قضاء للنيب  و   

صلى هللا عله وسلم  أو صحابته من بعده  بسبب  انعدام شرط من شروط التعدد  ، او وقع  املنع والفسخ  عند انعدام  
 .111أو عدم التزام شروط الزواج املذكورة  يف التعدد  

ما ذكر من شروط خاصة ابلتعدد  ، عدم الزايدة على األربع ، استطاعة النفقة على مجيع الزوجات، القدرة على  و   
فهي من الشروط املتعلقة بكل فعل ؛ 112العدل بني الزوجات،األمن على نفسه االفتتان هبن  وتضييع حقوق هللا بسببهن 

متس احلاجة اليه ألنه مظنة  الظلم كالتذكري ابلتقوى واالخالص  منا مت التذكري هبا يف موطنإ ليس خيصوص عمل معني ، و
والصدق ، وهي أمور تقديرية للشخص متعلقة ابجلانب الدايين  املتعلق ابلثواب والعقاب  الذي ال يلزم منه ضرورة الصحة 

وط اليت يرتتب عليها هو جانب غري فقهي ، واملتعلق الفقهي موضوع البحث هو الشر  أو البطالن للفعل أو  التصرف ، و
الصحة، والبطالن وليس الثواب والعقاب ضرورة ، أكد هذا املعىن عند حبثي يف كتب الفقه املعتمدة مل أجد عنواان لشروط 
التعدد ابملعىن الفقهي األصويل كما تعدد شروط الزواج دون  تفصيل لزواج مبتدأ أو متعدد ، خبالف تلك الشروط املعتربة 

 يطالب العاقد بتحقيقها  قبل الزواج  وميتنع الزواج بدون وجودها قبله ،وميكن فسخ  العقد أو ابطاله عند يف الزواج  واليت
عنه ، انعدامها أو انعدام بعضها، وأما ما يذكر من العدل والنفقة وعدم الزايدةعلى األربع، كلها أمور الحقة للعقد متأخرة 

 .113الن شروط الزواج إمنا تعترب عند العقد 
وهذا منسجم مع الداينة التقليدية املسيحية رغم اعتقادان  114النصوص القانونية متنع تعدد الزوجات  ابلنسبة للدول الغربية   

تعدد م صدر قانون مدين على غرار قانون "نوشاتيل" املدين السويسري فحرم 1929يف تركية سنة و  بتحريفها ،
ملا هو اثبت أبوراق   بتهمة تعدد الزوجات استنادا مصراي األمريكية اهتمت السلطات يف الوالايت املتحدة و ،115الزوجات 

وبعض الدول العربية حمايدة يف  116بس والطرد من البالد. دخوله الوالايت املتحدة ، وأنه إزاء هذه التهمة الىت عقوبتها احل
نصوص قوانينها ابلنسبة ملوضوع التعدد ، وبعضها منظم للتعدد كما يف مصر ،وبعضها مقيد كما يف ليبيا واملغرب وسوراي 

ففي جملة  ، وبعضها مينع التعدد ويعاقب عليه كما يف تونس117مث عاد للوصاية  1959ويف العراق قد ألغي التعدد عام 
يف الفصل الثامن عشر:" كل من تزوج وهو يف حالة الزوجية وقبل فك  1956األحوال الشخصية الصادرة يف اغسطس 

الف فرنك أو ابحدى العقوبتني" مستندين اىل أن  240عصمة الزواج السابق  يعاقب ابلسجن ملدة عام وختطية قدرها 
دل الوارد يف آية التعدد، وما ذكر يف اتريخ اجملتمع األندلسي من الصداق التعدد ليس فرضا  واختيار الطربي ابستحالة الع 

، وقد اشتهر  منع زوجة املعز لدين هللا الفاطمي الذي منعته 118القريواين من اشرتاط الزوجة أن تكون هي الزوجة الوحيدة 
، واحلقيقة والواقع أهنا آاثر دعوات  119زوجته التونسية من التعدد أو التسري أو احلرمي أو اجلواري  بتلك االشرتاطات

ومن أتثر هبم من املنحرفني فكراي والفرق الضالة ،الذي   120مغرضة ظهرت اذابن االحتالل وااستعمار للعامل اإلسالمي، 
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يقودان هلذا اللبحث  عند الشروط هو جعل البعض أن االشرتاطات يف العقود مدخال ملنع التعدد  مع العلم أن غاية 
وط يف العقود هو أهنا مكمالت ملقاصد العقود  ال اختاذها وسيلة ملنع العقد ملا يعود على األصل ابلنقض ، ومقصد الشر 

فمن هذه الشروط ما هو مانع من التعدد أو مقيدا له  من خالل الشروط اجلعلية، كشرط الزوجة على زوجها أن ال يتزوج 
تصبح طالقا  أو امرها بيدها ان تزوج عليها"كل امرأة تتزوجها علي   عليها ، أو اشرتاطها أن يطلق ضرهتا ، أو اشرتاطها أن 

"َمِن   وحديث : 122"  َأَحقُّ الشُُّروِط َأْن تُوُفوا ِبِه َما اْسَتْحَللُتْم ِبِه الُفُروجَ  مدار املسألة على حديث " و    121فهي طالق "
فعلى احلديث األول قال   123 اْشتَ َرَط َشْرط ا لَْيَس يف ِكَتاِب هللِا فَ ْهَو اَبِطٌل َوِإِن اْشتَ َرَط ِمئة َشْرٍط، َشْرُط هللِا َأَحقُّ وأوَثُق"

بعض العلماء  ان تزوج بعد الشرط فلها الفسخ ، وعلى احلديث الثاين هذا شرط ابطل والعقد صحيح ألنه خيالف آية 
ا والراجح وهللا أعلم أن ارادة 124عدد، ولعل املرأة كربت وذهب مجاهلا  فتعرض للحرام نتيجة الشرط وقد تبان عقيما ،  الت 

العاقدين ال ختالف ارادة الشارع والنظام العام  وهي ختص تنظيم العقد  القائم ال التدخل يف عقود مستقبلية  وهللا أعلم ، مما 
ا يوضح املطلوب، يف العقود يف الفقه والقانون  بطريق موسع ال يسعف املقام ابستيعابه االمبيقتضينا دراسة أتثري الشروط 

مبوافقة القاضي  اليت دعا اليها حممد عبده من ابب السياسة الشرعيةعند  الوقد ردت دار اإلفتاء املصرية على منع التعدد إ
ما قال عمر بن عبد العزيز وهو أصل عند االمام مالك ذن القاضي كالزوجات واألوالد فدعا للتقنني و أضياع احلقوق 

 -طلب الطالق -ن الشريعة قد أجازت ، ردت أ 125رضي هللا عنه : "حيدث للناس أقضية مبقدار ما حيدثون من الفجور " 
العقد عدم للزوجة اليت تضررت معنواي أو ماداي من الزواج عليها  يتعذر معه دوام  العشرة  ولو مل تشرتط على زوجها  قبل 

ثبات،وان الشريعة جعلت التعدد والطالق اىل تقدير الرجل ونظره دون وعليها اثبات الضرر بكل طرق اإل  الزواج عليها
اخلطاب فيه و  سلطة عليه اال للوازع الديين واألصل عدم سلبه ذلك احلق ألنه ُمالف للنصوص الشرعية الواردة يف السياق

ابلراغب يف الزواج وحده حتقيق شرطي التعدد، فهو  حيث أنيط سواه، من قاض أوغريه لنفس الراغب يف الزواج، ال ألحد
 (فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدة  َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم َذِلَك أَْدىَن َأالَّ تَ ُعوُلوا ): الذي يقدر اخلوف من عدم العدل، لقوله تعاىل

القدرة على اإلنفاق، فإنه منوط  وشرط، فواحدةفيكون تقدير مثل هذا اخلوف من قبل غري الزوج ُمالفا  هلذا النص. 126
 ..اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج "، لقوله صل ى هللا عليه وسلم:نفسه ال اىل غريه  ابلراغب يف الزواج

رف القاضي على األمور الشخصية لعدم اطالعه على األسباب احلقيقية،  ال يش ، وفهو خطاب لألزواج، ال لغريهم 127"
يف حرايت الناس، وإهدارا  إلرادة اإلنسان، وخوضا  يف قضااي ينبغي  وتدخال   الزوجية،وان اطلع كان فضحا ألسرار احلياة 

به اىل جمال التطبيق القضائي والعقود وألن يف ذلك  نقل للتكاليف الدينية املتعلقة بني العبد ور 128، توفري وقت القضاة لغريها 
 . 129امنا يرجع فيها اىل القضاء عند حصول النزاع يف اآلاثر املرتتبة عليها ال عن عقدها ابتداء 

 : : آاثر تعدد الزوجات يف اجملتمعالسادس املبحث    
ساِواي    َوَعنُي الرِضا َعن ُكلِ  َعيٍب َكليَلٌة    

َ
إن اإلمام  الشافعي الفقيه  يصوغ قاعدة   130 َوَلِكنَّ َعنَي الُسخِط تُبدي امل

من قواعد البحث العلمي يف الفقه واألصول صياغة شعرية مجيلة راقية وهو يعرب عن املوضوعية واحلياد اليت أهم خصائص 
دما يتعلق األمر ابلبحث عن حكم هللا تبارك وتعاىل فال جمال للمحاابة أو اجملامالت  أو البحث العلمي وخاصة عن

استعطاف فئة معينة أو جماملة  قوم ما أو هجاء آخرين   وال حىت  مراعاة  ميوالت ورغائب نفسه  اليت بني جنبيه ، فها 
ايت اخلاصة ،وال غرابة يف ذلك وال تناقض ، فان هو السباعي يقوهلا مدوية:" وان كنت من أنصار الوحدة الزوجية يف حي

،ولئن قيل إمنا األمم األخالق ما بقيت  131اإلنسان العاقل خيتار  احلياة األفضل واملشرع احلكيم خيتار ألمته القانون األمشل" 
ي آاثر تعدد فأقول إمنا  األحباث املوضوعية ما بقيت فان هي ذهبت ذهب معها البحوث ، ولذا عندما يسأل سائل ما ه
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الزوجات أول ما يتبادر إىل الذهن هو األثر املتصور من خالل الواقع الشخصي البيئي أو االجتماعي اخلاص وليس األثر 
املنظور إليه  من جهة احلياد العلمي بعيدا عن التجربة السلبية اخلاصة أو املمارسة الفردية املعزولة ، أو املصلحة الذاتية المرأة 

تزوج عليها زوجها حبكم الفطرة ،أو من خالل ضعف رجل مل تسعفه الظروف لكي يعدد ، أو من خالل ال ترغب أن ي
ثقافة شعبوية لدمهاء الناس وعوامها من الطرائف والنكات واألشعار  واألمثال  اليت  هلا قوة تزيد عن قوة النص الشرعي عند 

طرح اجلانب السليب للموضوع  والقليل النادر الذي ذكر  ، ومن هنا فان غالب من كتب يف آاثر التعدد132غري املختصني 
على استحياء اجيابيات التعدد ، وأن هنا أستشهد بظاهرة طبيعية كاألمطار اليت يستسقي الناس ألجلها  وجيأرون ويضرعون 

ال متنع  عموم الناس  إىل هللا تعاىل طلبا هلا ، ومع ذلك فال خيلو عام من السيول والفيضاانت  واالجنرافات واحلوادث اليت
من املعاودة للصالة طلبا لسقيا املاء ،وال حيول ذاك الدعاء والطلب بنزول املاء من السماء  من معاجلة أمر تلقيه على 
األرض  من تدريس املناخ والطقس وعمل دائرة لألرصاد  واستعداد فرق لإلنقاذ وبناء السدود  لالحتفاظ ابلفائض دون 

وعمل القنوات.. ، إن فكرة هطول املاء مبا يزيد عن املقدار املطلوب هي متاما مساوية لفكرة أن ينقص ضرر وفتح اجملاري  
املاء عن املقدار املطلوب إذ الفضيلة هي مرحلة وسط بني رذيلتني اإلفراط أو التفريط ، ولكل مدع من الشواهد ما يؤيده  

 االستنباط فما هو أثر  تطبيق شرع هللا عز وجل علىمن الواقع ، لكننا نتحدث عن حكم شرعي قد ثبت من حيث 
أيتصور أن يكون أثرا سلبيا مقيتا حيمل كل 133ذا عرفنا أن األثر يف اللغة هو بقية الشيء أو العالمة الدالة عليه خلقه؟!  إ

املسألة ينظر إليها من املفاسد واملضار أيظن ابهلل وشرعه هذا الظن ومن ميكن أن يكون الظان بشرع هللا هذا الظن ؟! إذا 
هذا اجلانب حىت نستطيع إمساك العصا بوسطية َحيدة لنرى حقيقة األمر، فلموضوع اإلميان وحسن الظن ابهلل وأحكامه 
أثر عظيم على طريقة البحث ومنهجيته ، مع مالحظة  طريقة  تطبيق هذا احلكم يف بيئة من البيئات قرهبا أو بعدها عن 

ه ، وقد عين الشارع احلكيم أميا عناية  ابآلاثر واملآالت لألحكام ذاهتا وملآالت تطبيق هذه منهج هللا ومقاصد أحكام 
األحكام ، ولذا فإننا بكل يسر وسهولة دون أدىن جهد نستطيع إضافة كل حماسن ومزااي الشريعة آلاثر التعدد الذي هو 

ضا بشرط أن يطبق متكامال ال جمتزأ قال جزء ال يتجزأ من تشريع اهلي متكامل البناء واألركان يعضد بعضه بع 
َياِة الدُّنْ َيا َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احلَْ تعاىل:)

فالتعدد  املفعم بوسطية الشريعة ومشوهلا ورابنيتها وواقعيتها ال ميكن  134(  ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ يُ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِ  اْلَعَذاِب َوَما اَّللَُّ 
نه يعطي أقبح وأبشع الصور اليت تشوه  بعيدا عن هذه املعاين والقيم فإإال ويكون أثره خريا عميما، وإال فان طبق  معزوال

، ففي الوقت الذي يؤدي النظام العبادي دوره يف الفرد الذي يريد أن يعدد حقيقة هذا الدين ومعانيه وتشريعاته السامية
مع وجود الرقابة االجتماعية اليت تتدخل حني تشتم رائحة احليف أو الظلم وعندما يتحقق العيش  ةفيجعله عادال ابلضرور 

التوجيه الصحيح  يف أمر التعدد الكرمي الضامن حلقوق األفراد يف ظل توزيع عادل للثروة ونظام تعليمي وإعالمي يوجه 
عندما تتضافر كل النظم لتحقيق مقصود التعدد نرى آاثره احلقيقية أمرا قائما واقعا ال خياال وال أمنيات  لكن بشرط 

تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِ ْلِم َكافَّة  َواَل ت َ ايالدخول يف السلم كافة أفرادا وجمتمعات قال تعاىل: )
ان تصاحل اجملتمع مع دينه وقيمه الشرعية  يف مجيع جماالته هو الذي يعيد  الفهم الصحيح ألحكام  135( ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 

الت األحباث دين هللا  وطريقة تطبيقه بصورة سوية متكاملة كما أراد سبحانه وتعاىل ،وهذا يفسر لنا امتالء الكتب واجمل
والدراسات  آباثر التعدد السلبية على نفسية املرأة ، وعلى تربية األطفال ، وعلى تدين مستوى تعليم األطفال، وعلى 
تفكك األسرة ، وعلى زايدة حاالت الطالق ، وانتشار اجلرمية يف اجملتمع تبعا ملا سبق وزايدة عدد السكان الذي بدوره يقلل 

واالجتماعية  ةدخل القومي اإلمجايل  املؤثر ابلنتيجة على كل نواحي احلياة السياسية واالقتصادينصيب الفرد  من معدل ال
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..،وختلف اجملتمع  عن بقية اجملتمعات  اإلنسانية، ويصدق ذلك أو يكذبه لو أننا حيدان هذا العامل  هل حقيقة أبن كل 
واب  هو الذي تعرفون  ، ولقد درسنا السرية واتريخ األمة مشكالتنا اليت ذكران هي يف طريقها إىل األفول أو الزوال اجل

والصحابة املشرق ابلفتوحات والعدل واحرتام الكرامة اإلنسانية وكان شأن التعدد قائما على أوجه والواقع هو الذي يكذب 
ات حيث يسهم يف كثرة أو يصدق الدعاوى اليت تطلق على عواهنها  ، مذكرا أبهم اآلاثر االجيابية املتوقعة من تعدد الزوج 

النسل املؤدية إىل حتقيق عمارة األرض من هدف الوجود اإلنساين األول ،زايدة الرتابط االجتماعي واألسري املؤدي  إىل 
زايدة وحدة اجملتمع ومتاسكه  ، يقضي على االحنراف السلوكي واألخالقي وظاهرة  اللقطاء واألوالد غري الشرعيني ، يزيد يف  

 عنه ابرتفاع معدل الدخل لدى األفراد بزايدة قوى اإلنتاج والعمل يف اجملتمع ، يزيد يف الصحة واالبتعاد عن الرزق املعرب
األمراض اخلطرية واملعدية كااليدز مثال ، القضاء على مشكلة العنوسة واملطلقات وهو رَحة ابلرجل واملرأة على حد سواء يف 

إضافة إىل  136ها ملا يف ذلك من آاثر صحية ونفسية واجتماعية وأخالقية .. ختفيف غلواء  شهوة اجلنس لديهما وعدم كبت
كم إن مراكز البحث  137تراجع معدل األوالد ابلنسبة للمرأة الواحدة  ولو أجنب الرجل عشرات األوالد بسبب التعدد. 
، ودعت لتقدمي املساعدات للدراسات األمنية وجدت يف التعدد حال ملا يواجهها من مشكالت فوجهت إليه أولياء األمور 

، ولنا أن نتصور يف اجلانب  138التعليمية واملالية يف هذا اجملال ملن أراد التعدد وآاثر ذلك على االقتصاد وكثرة القوى العاملة 
لب ،مبا يغ 139اآلخر املآل املرتتب على منع التعدد مطلقا ابحلكم على  املرأة  حبالة واحدة وهي أن تبقى عزابء ال عائل هلا 

على ظن العاقل أن يؤدي هبا إىل طرق احلرام والرذيلة ،وهي مفسدة متيقنة يف مقابل مصلحة متومهة من انزعاج الزوجة 
األوىل فقامت املفسدة املتيقنة مقابل املصلحة املتومهة واملقرر شرعا يف مثل هذه احلالة هو " درء املفاسد أوىل من جلب 

 . 140املصاحل "
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 : يقي() تطبالفصل السادس: الدراسة امليدانية   
 : متهيد   
عامة كما هو مقرر النظرية ملوضوع تعدد الزوجات يف الفقه اإلسالمي واليت تناولت مفردات املوضوع دراستنا  لمن خال   

من حيث االستنباط من النصوص الشرعية وفق املنهج األصويل املعتمد وتناول أمهية جمرايت الواقع التطبيقي والتنزيلي هلذا 
احلكم الشرعي يف بيئة التطبيق، وفق منهج علمي حمرر من خالل وسائل وأدوات معاصرة تقرر واقع التطبيق وتقيس مدى 

تنزيل احلكم على الواقع بطريقة علمية عملية بلغة رقمية واضحة طاملا أشار إليها القرآن الكرمي أال  التحوالت  املؤثرة على
الِنَ ْعَلَم َأيُّ احْلِْزبَ نْيِ َأْحَصى ِلَما ( )فَ يُ نَ بِ ئُ ُهْم مبَا َعِمُلوا َأْحَصاُه اَّللَُّ َوَنُسوُه َواَّللَُّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيدٌ وهي اإلحصاء ) ( لَِبثُوا أََمد 

فختم اآلية األوىل بصفة الشهادة وهي العلم اليقيين  الناتج عن اإلحصاء بدل الظن الذي ال يغين عن احلق شيئا ويف اآلية 
 الثانية جعل معيار املنافسة العلمية ومعيار أتكيد احلكم للذي هو أكثر إحصاء .

نب النظري بدراسة ميدانية لقياس أثر هذه التحوالت على التطبيق العملي لذا كان إعماال هلذا املبدأ القرآين تدعيم اجلا و   
هلذا احلكم الشرعي من حيث املمارسة على ارض الواقع، وقد مت اختبار الفرضيات ابلطرق اإلحصائية احملددة يف منهجية 

التحليل اإلحصائي للبياانت ( من أجل spssالدراسة، من خالل استخدام برانمج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )
 اليت مت توزيعها على أفراد عينة الدراسة . 

كما هو مقرر ومعلوم بداهة أن من أدوات البحث العلمي املعتمدة االستبانة واملقابلة واملالحظة واالختبار وحنن حناول   و   
 تميزة بوصوهلا لعدد كبري من الناس وهنا أن نستوعب هذه األدوات للوصول اىل أفضل النتائج ويف مقدمتها االستبانة امل

درجة مصداقيتها  العليا العتمادها على السرية وعدم التحيز،  وهذا االسلوب يستخدم لقياس االجتاهات مبقياس ليكرت، 
مع التأكيد على صدقية االستبانة وثباهتا ابلطرق االحصائية، وعمل عينة الدراسة األولية االستطالعية  الختبار كفاءة 

ستبيان،وعرضها على ذوي اخلربة لتحكيمها، بعد حتديد أهداف االستبانة وحماورها وصياغتها مبا حيقق األهداف، معراب اال
عن غرض الدراسة ، مبينا تعليمات االجابة ،مع مراعاة عامل الزمن والسرية، مما يوفر حقائق الميكن الوصول اليها من 

 141الثالث  األساسي والتطبيقي والتطويري مصادر أخرى، وهي ختدم طبيعة البحث مبحاوره
الذي سوف يستخدم فيه حتليل  نتائج االستبانةحبساب تقدير كل فقرة يف كل بعد لكل فرد وجلميع األفراد،وحساب  و   

تقدير كل بعد لكل فرد وجلميع األفراد ، وحساب  تقدير االستبيان لكل فرد وجلميع األفراد .وأما عن املقابلة واليت هي 
لقاء بني الباحث وعينة أو أكثر  للحصول على معلومات ختص البحث ، وهي أكثر أدوات الدراسة صدقية للمباشرة بني 
الباحث والعينة دون وساطة بنوعيها ذات األسئلة احلرة واألسئلة احملددة، حيث حيدد الشخص واملكان والزمان وجيري احلوار 

ن اجيابياهتا أهنا تعطي الفرصة للوصول لغري املتعلمني خاصة يف بيئات معينة ، بعد اعداد األسئلة وشرح أمهية املوضوع وم
ويؤخذ فيها انطباعات ولغة اجلسد املعربة وتغيب يف الوسائل األخرى ، ووضوح املطلوب بشكل كبري جدا  ملباشرة التواصل 

الباحث ملهارات احلوار الناجح   اىل  امتالك بني الباحث والعينةوال شك أبن هلا سلبيات كصعوبة تبويب البياانت  وافتقارها
 142ال أن استخدامها  مكمل ومهم ألدوات الدراسة . إ

من أغراض هذا البحث ادخال هذه الوسائل العلمية احلديثة  يف وسائل البحث الفقهي  وهو ما عربان عنه يف املقدمة  و   
اإلسالمي " العلم رحم بني أهله" قاصدين بذلك التأسيس ملنهج حبث أصويل بتكامل العلوم واملعارف املعرب عنه يف تراثنا 

صويل اسنباطي قد استقر وبلغ أوجه ، والقيام مبراجعة املسائل الفقهية  ي  خبطوات حمددة مواز ملنهج حبث أتنزيلي  تطبيق
اعية..البد من قياسها  أبسلوب املستقرة من حيث االستنباط ، ولكن حلقها حتوالت  سياسية واقتصادية وثقافية واجتم 
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علمي بشكل دوري ملالحظة تنزيل احلكم االستنباطي  على الواقع لتبقى األحكام حمققة املقصود منها  يف كل وقت وحني 
مام الشافعي اىل تغيري فقهه مابني العراق ومصر يف القدمي كل زمان ومكان ، وهذا ما حدا ابإللتحقيق شعار الصالحية ل

في موضوع حبثنا تعدد الزوجات هو مستقر من حيث احلكم املسنبط من النصوص ولكن  حلق ابلواقع حتوالت واجلديد ، ف
جتاهلها أو التعامي عنها سواء كانت هذه  شكلت اجتاهات ثقافية ونفسية واجتماعية واقتصادية ال ميكن  جتاوزها أو

ارها بغض النظر عن أسباب هذا التحوالت أو مشروعيتها التحوالت سلبية أو اجيابية من القضية املطروحة والبد من اعتب 
احتاط هلا أميا احتياط ولكن بعد وقوعه البد من تشريع أحكام تعاجل  هذا  فاالسالم حرم الزان  ووضع كل موانع وقوعه و

يتضمن شروط الواقع ونتائجه ليس تقريرا  له بل حال لنتائجه ، ضمن موجهات وأطر عامة ملنهج البحث الفقهي التنزيلي 
ومواصفات القائم بعملية التنزيل وهو ما يعرب عنه بشروط اجملتهد وأمهها التقوى والتحصيل ،مث حتديد جمال هذا االجتهاد يف 
العمليات من املوضوعات ، مث مقصد هذا لفقه مبراعاته املقصد األعظم من تفقه االنسان وهو التعبد  اخلالص هلل عز وجل 

ة االجتهاد، ملا نقل عن الشاطيب قوله :" كل علم شرعي فطلب الشرع اليه امنا يكون حيث هو وسيلة والتقرب اليه يف عملي
 .143اىل التعبد به هلل تعاىل"  

 ينقسم هذا الفصل إىل مبحثني:    
 املبحث األول: تصميم الدراسة امليدانية   
 املبحث الثاين: حتليل وتقييم نتائج قائمة االستبيان    
 :  املبحث األول: تصميم الدراسة امليدانية   
 لقد قمت إبعداد االستبانة موجها إايها  إىل جمتمع الدراسة ) منطقة اجلوف(    
 منطقة اجلوف ممثلة مبناطقها اجلغرافية األربعة: سكاكا ودومة اجلندل وطربجل والقرايت، حتديد جمتمع وعينة الدراسة   

ق الوصول املباشرة وغري املباشرة من خالل تعميم االستبانة على جمتمع اجلامعة استخدمت طر  لقدحجم عينة الدراسة 
الذي ميثل مجيع مناطق العينة املستهدفة ابلدراسة ومجيع فئات اجملتمع من حيث اجلنس ذكورا وإاناث ومن حيث الفئات 

ات ذات الصلة " مجعية تواد للتنمية العمرية طالاب وموظفني وكذل إيصاهلا إىل جهات مهتمة من اجملتمع املدين واجلمعي 
 األسرية" وخربات شخصية يف جمال البحث .

العام  من الدراسة امليدانية هو قياس العوامل املؤثرة يف انعكاس آاثر التعدد على جمتمع   اهلدف الرئيسيأهداف الدراسة    
 جم هذه العوامل وأتثرياهتا  متمثلة ابآليت: ابستخدام مناذج إحصائية توضح لنا  ح الدراسة واملؤثرة فيه سلبا وإجيااب

 معرفة أثر اجلنس يف امليل حنو التعدد.  .1
 معرفة أثر العمر يف امليل  حنو التعدد.  .2
 معرفة أثر املستوى التعليمي يف امليل  حنو التعدد.  .3
 معرفة أثر التخصص العلمي يف امليل  حنو التعدد.  .4
 . معرفة أثر التدين الشخصي يف امليل  حنو التعدد .5
 معرفة أثر منطقة السكن يف امليل  حنو التعدد. .6
 معرفة أثر الوضع االقتصادي يف امليل  حنو التعدد.  .7
 معرفة أثر احلالة االجتماعية يف امليل  حنو التعدد.  .8
 معرفة  املوقف  من امليل  حنو التعدد.  .9
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 معرفة مدى التقبل الشخصي حنو التعدد .10
 التعدد. معرفة  الدافع  يف امليل  حنو  .11
 معرفة املانع من امليل حنو التعدد.  .12
 معرفة مدى التوقع لآلاثر النفسية السلبية للتعدد.  .13
 معرفة مدى التوقع لآلاثر األسرية السلبية للتعدد.  .14
 معرفة مدى التوقع لآلاثر االجتماعية السلبية للتعدد. .15
 معرفة مدى التوقع لآلاثر الرتبوية السلبية للتعدد.  .16
 آلاثر االقتصادية السلبية للتعدد.معرفة مدى التوقع ل .17
 معرفة مدى التوقع لآلاثر الدينية األخالقية السلبية للتعدد.  .18
 معرفة االجتاه حنو من ميلك قرار التعدد. .19
 معرفة االجتاه حنو قيام مشروع جمتمعي ميول التعدد.  .20
 معرفة االجتاه حنو قيام مشروع جمتمعي ينظم التعدد.  .21
 التعدد مقاصده الشرعية. معرفة االجتاه حنو حتقيق  .22

لقد صممت منوذجا افرتاضيا للدراسة وعرضته على أهل اخلربة من األساتذة العينة االستطالعية أو منوذج الدراسة     
املتمرسني يف جمال االستبياانت والدراسات اإلحصائية  ، مث قمت ابختيار عينة استطالعية مؤهلة  قريبة من موضوع البحث 

 مجعية تواد للتنمية األسرية يف اجلوف" وجرت مناقشة حول املوضوع واالستبيان النموذج ، مث وزع لتعبئته " جمموعة  منسويب
 من قبل عدد من  منسويب اجلمعية  ومتت مراجعة مالحظات املناقشة والتعبئة واألخذ ابلتغذية الراجعة من هذه املرحلة. 

 املتغري التابع واملتغري املستقل؟
لسؤال الرئيسي هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الظروف الشخصية خاصة واألحوال االجتماعية ا أسئلة الدراسة

 عامة وبني تعدد الزوجات.
 األسئلة الفرعية:    

بني املكوانت الشخصية كالعمر واجلنس واملهنة واملستوى التعلمي والتخصص وبيئة   هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية -
 السكن  والتدين الشخصي والوضع االقتصادي واالجتماعي وبني التعدد. 

 هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني دوافع وموانع التعدد ومدى التقبل الشخصي واألسري وبني التعدد.   -
لة إحصائية بني مدى توقع اآلاثر السلبية  النفسية واألسرية واالجتماعية والرتبوية واالقتصادية هل يوجد عالقة ذات دال -

 والدينية األخالقية وبني التعدد.  
 هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االجتاه  حنو مشاريع لتنظيم ومتويل وتقنني  التعدد وبني التعدد.  -
 بني  من يرى  حتقق املقاصد الشرعية من التعدد وبني التعدد. هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  -

 أساليب وأدوات الدراسة امليدانية:    
خالل الكتب واملراجع األساسية واألصيلة  واملتخصصة ، والدراسات واألحباث املعاصرة والتقارير األسلوب النظري:    

االهتمام مع العناية ابلتطور التارخيي  للظاهرة وآخر املستجدات والبياانت من احملاكم  واجلمعيات واملؤسسات ذات العناية و 
 يف موضوع  البحث والدراسة. 



75 

 

سبق وذكران أن املراجعة ألهل الشأن واالختصاص  يف مراجعة االستبانة هي أو األعمال امليدانية  األسلوب امليداين    
 التوزيع على العينة حمل البحث .ملراجعة الفقرات واحملاور ومراجعتها واألخذ ابملالحظات مث مت 

( SPSS) اإلحصائي الربانمج ومعاجلتها ابستخدام Data Viewشاشة  البياانت يف تفريغ مت  األدوات املستعملة   
ومن أجل حتليل النتائج اعتمد الباحث على فرعا علم اإلحصاء احلديث ) اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل(،  ،)

 الدراسة.  موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصول هبدف
 املناسبة متثلت يف: بغرض التحليل استخدم الباحث العديد من األساليب اإلحصائيةو

 والنسب املؤوية لكل عبارة من االستبيان؛التكرارات  •
 الرسوم البيانية لتوضيح العالقة بني املتغريات؛ •

مكوانت االستبيان حبسب غرض الدراسة ومقصدها صيغت األسئلة واحملاور اختبار درجة الثبات  بناء االستبيان و   
 الرئيسة والفرعية حيث تكونت من مخسة حماور:

 :مكوانت االستبيان وعدد الفقرات لكل حمور.(1)اجلدول رقم 
 

 عدد الفقرات عنوان احملور  
 -   معلومات شخصية عن عينة الدراسة اجلزء األول
 - أسئلة وفقرات االستبيان  اجلزء الثاين 
أثر املؤهالت الشخصية كالعمر واجلنس واملهنة واملستوى التعليمي والتخصص  احملور األول 

 وبيئة السكن  والتدين الشخصي والوضع االقتصادي واالجتماعي وبني التعدد. 
 

8 

معرفة أثر دوافع وموانع التعدد ومدى التقبل الشخصي واألسري  والعالقة بينها   الثاين احملور 
 وبني التعدد. 

 

3 

معرفة أثر مدى توقع اآلاثر السلبية  النفسية واألسرية واالجتماعية والرتبوية  الثالث احملور 
 واالقتصادية والدينية األخالقية و العالقة بينها وبني التعدد.  

 

5 

 معرفة أثر االجتاه  حنو مشاريع لتنظيم ومتويل وتقنني  التعدد وبني التعدد.   ع الراباحملور 
 

3 

 معرفة أثر حتقيق املقاصد الشرعية من التعدد  والعالقة بينها وبني التعدد.  اخلامس احملور 
 

1 

 20  الفقرات جمموع  
 املبحث الثاين: دراسة وحتليل نتائج االستبيان

 خصائص ومسات عينة الدراسة املطلب األول: 
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سيتم عرض البياانت املتعلقة ابملعلومات الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة وحتليلها من حيث اجلنس، العمر، 
 املؤهل العلمي، الوظيفة، خربة اجمليب، واجلدول التايل يلخص مواصفات األفراد اجمليبني على االستبيان. 

 
 :تقدمي خصائص العينة (2)اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار  البيان  
 58.9 139 ذكر اجلنس 

 41.1 97 أنثى 
 100% 236 اجملموع 

 27.5 65  25-15 العمر 

25-40 84 35.6 

40-55 82 34.7 

55-70 5 2.1 

 100% 236 اجملموع 
املؤهل 
 العلمي 

 4. 1 ابتدائي 
 1.3 3 متوسط 
 5.5 13 اثنوي

 65.3 154 جامعي 
 27.5 65 دراسات عليا

 100% 236 اجملموع 
 31.8 75 تربوي التخصص 

 38.6 91 شرعي
 3.4 8 صحي 
 3.8 9 قانوين 
 11.4 27 لغوي

 5.5 13 هندسي 
 100% 236 اجملموع 

مستوى 
التدين 

 الشخصي 

 24.6 58 ممتاز 

 46.2 109 جيد جدا 

 22.0 52 جيد 

 5.9 14 متوسط 

 1.3 3 ضعيف 
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 100% 236 اجملموع 
مكان 
 السكن 

 3.4 8 عاصمة 
 47.0 111 مدينة كبرية 

 40.7 96 مدينة صغرية 
 8.1 19 قرية

 4. 1 ابدية
 4. 1 هجر

 100% 236 اجملموع 
الوضع  

 االقتصادي 
 18.2 43 ممتاز 

 39.8 94 جيد جدا 
 27.5 65 جيد 

 11.4 27 متوسط 
 3.0 7 ضعيف 
 100% 236 اجملموع 

الوضع  
 االجتماعي 

 68.6 162 متزوج 
 1.7 4 معدد 
 1.7 4 مطلق
 4. 1 أرمل

 27.5 65 أعزب
 100% 236 اجملموع 

 spssبناء على نتائج 
 التعدد موقف ودافع وتقبل ودعم وتقني :(2)اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار  البيان  
املوقف من  

 التعدد
 58.0 137 الوجوه يؤيده بوجه من 

 30.1 71 ال يؤيده بوجه من الوجوه

 11.9 28 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
 60.2 142 مقبول ألغراض  ضرورية وحاجيه وحتسينية ودينية واجتماعية  الدافع للتعدد 

 39.8 94 غري مقبول ويعد هوى شخصي 

 100% 236 اجملموع 
 56.8 134 متقبل بوجه من الوجوه مدى التقبل 
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الشخصي 
واألسري 

 للتعدد 

 34.7 82 غري متقبل بوجه من الوجوه 
 8.5 20 حمايد  

 100% 236 اجملموع 
مدى حتقق 
 مقاصد التعدد 

 82.8 194 حيقق بوجه من الوجوه 

 11.9 28 ال حيقق بوجه من الوجوه
 5.9 14 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
الطلب 
ملشروع  

جمتمعي ينظم 
 التعدد

 61.0 144 يطلب بوجه من الوجوه

 24.6 58 ال يطلب بوجه من الوجوه

 14.4 34 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
الطلب 
ملشروع  

جمتمعي ميول  
 التعدد

 53.0 125 يطلب بوجه من الوجوه

 33.9 80 ال يطلب بوجه من الوجوه

 13.1 31 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
 75.9 179 يبقى قرار  التعدد يف إطار األسرة بيد الزوج أو الزوجني معا   تقنني التعدد

 7.6 18 ينقل قرار التعدد  للدولة أو القضاء 

 8.9 21 اإلبقاء كما هو احلال القائم 

 7.6 18 غري ذلك

 100% 236 اجملموع 
 التعدد وتوقع املخاوف السلبية :(3)اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار  البيان                         
 90.7 214 يتوقع بوجه من الوجوه  النفسية 

 6.8 16 ال يتوقع بوجه من الوجوه 

 2.5 6 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
 94.1 222 يتوقع بوجه من الوجوه  األسرية

 2.1 5 ال يتوقع بوجه من الوجوه 

 3.8 9 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
 85.6 202 يتوقع بوجه من الوجوه  االجتماعية 
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 5.5 13 ال يتوقع بوجه من الوجوه 
 8.9 21 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
 88.1 208 يتوقع بوجه من الوجوه  االقتصادية 

 6.4 15 ال يتوقع بوجه من الوجوه 
 5.5 13 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
 84.7 200 الوجوه يتوقع بوجه من  الرتبوية 

 8.1 19 ال يتوقع بوجه من الوجوه 

 7.2 17 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
 64.0 151 يتوقع بوجه من الوجوه  الدينية واألخالقية 

 25.0 59 ال يتوقع بوجه من الوجوه 

 11.0 26 حمايد 

 100% 236 اجملموع 
 مانع التعدد الشخصي:(4)اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار  البيان  
املانع 

 الشخصي 
 من

 التعدد

 33.5 79 القناعة الذاتية 
 10.6 25 اخلربة السلبية 

 19.5 46 الوضع األسري 
 3.8 9 الوضع االجتماعي 
 20.3 48 الوضع االقتصادي

 12.3 29 غري ذلك 
 100% 236 اجملموع 

مناسب جدا هلدف الدراسة ،  هياألكثر متثيال يف االستجابة وهذا( سنة 40-25مما يسبق يتبني أن فئة الشباب)   
يضا هذا يعطي مصداقية للدراسة من أان  مبستوى أ ىل ذلك أن املستوى التعليمي اجلامعي هو األعلى يف العينة ويضاف إ

ن التخصصات الطبيعية عال من التعليم ،وغلب التخصص املبين على القيم واملعتقدات من الرتبويني والشرعيني وهي أقرب م
البحتة  اىل تشكيل اجتاهات الناس والدينية االجتماعية ،  وخبصوص املكان كان األغلب  من سكان املدينة الكبرية اليت 

ي للعينة هو جيد جدا ليس متطرفا إىل متثل لقاء األطياف الثقافية املختلفة املعربة عن العموم ،وخبصوص الوضع االقتصاد
هم كذلك أهل خربة وجتربة من  و الفقر املتقع  وهذا مؤشر اجيايب للمصداقية ابلنسبة لعينة الدراسة، والغىن الفاحش أ

املتزوجني غري املنظرين عن بعد فهو يتكلم من موقع التجربة الغنية ،ويؤيد التعدد األعلى نسبة من عينة الدراسة ، وهو 
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واجتماعية .. اخل،وهو كذلك حيقق مقاصده املرجوة منه عند  مقبول عند األكثر لتحقيق  أهداف مشروعة نفسية وضرورية
قامة مشاريع جمتمعية تنظم ومتول وتقنن مسألة التعدد، وتشكل القناعة ألغلبية من العينة إبالغالبية من العينة ، وهم يؤيدون ا

وعدمه بعيدا عن مسألة احلل الذاتية السبب الرئيس يف التعدد أو عدمه أي أنه خيضع ملسألة احلرية الشخصية يف التعدد 
 واحلرمة املقررة سلفا ، وأعربت الدراسة عن ُماوف نفسية وأسرية واجتماعية واقتصادية وتربوية حتول دون التعدد .

    
 : اخلامتة والتوصيات   
التعدد من فقه العمارة العام للعاملني  وموضوعنا ،هناك فقه عمارة وفقه عبادة لكل منهم جمال متميز يف طريقة البحث    

كما أن هناك منهجان اجتهاداين ، منهج استنباطي من ، خبالف فقه العبادة اخلاص ابملؤمنني  كفقه الطهارة والصالة
وكذلك دراسات اجتماعية واحصاءات  حيتاج لتأصيل واتطري وتقعيد النصوص ،ومنهج تطبيقي تنزيلي على أرض الواقع

تقيس التحوالت املختلفة اليت تشكل تنقيح املناط بطريق علمي كاالحصاء والقياس لتنزيل احلكم الشرعي على الواقع  مبلكة 
 البحث هو حمل تطبيق عنوان وأما تطوير املنهجية  يفالبحث  واقتدار بل ومراجعة املآالت بشكل مستمر،وتكمن أمهية

برزت أمهية تكامل علوم الشريعة فيما بينها من جهة والتكامل بني علوم الشريعة والعلوم أخرى وتوظيفها يف البحث  فقط،
حكم التعدد املستنبط كحكم الزواج املبتدأ مابني اإلابحة ،االجتاه العام يف موضوع  الزواج هو فتح الذرائع ، و الفقهي 

الشبه املثارة حول تعدد الزوجات كانت طارئة يف  ،وال وأما ابلنسبة لألفراد  فتعرتيه األحكام اخلمسواالستحباب ابإلمج
،وقد  العصر احلديث نتيجة حتوالت فكرية وثقافية  وسياسية وليست أصيلة من واقع املسلمني على مدار أربعة عشر قران

، وتشري النتائج لألفرادالداعية للتعدد  األسباب اخلاصة مع  جرى اخللط بني أسباب التعدد العمرانية من جهة قصد الشارع
الدراسة اىل أن الناس عموما مع شرعة رهبم ألهنا شرعة الفطرة وهي مؤيدة بشكل مطلق للحكم الشرعي الذي هو غين عن 

م ، وتبني الدراسة هذا التأييد من حيث التشريع ولكنه يضمن حتقيق املقاصد من هذه التشريعات كما أرادها الشارع احلكي
،مبددة ات تنظم ومتول وتثقف   يف التعددحاجة الدراسات الشرعية لتكاملها مع العلوم األخرى وأنه البد من قيام تشريع

ُماوف ُمتلفة يف أذهان الناس الوجود هلا يف الواقع العملي مما يصدقه التاريخ الطويل لألمة اإلسالمية مل تنطرح عليها مسألة 
 لة بل حل  عندها وعند األمم األخرى كما تبني من خالل الدراسة .التعدد كمشك
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 الحق :م   
 (جغرافية منطقة اجلوف وتعدادها السكاين  وتركيبتها: 1ملحق  )   
حملة سريعة عن حمل الدراسة والبحث منطقة اجلوف ابعتبار أهنا عينة ممثلة  ميكن تعميم مقياسها على مناطق أخرى    

تشاهبها الظروف واألحوال ،ان جمتمع اجلوف جزء من جمتمع مسلم عريب أصيل يدين ابالسالم وحيكم به وهي احدى 
 ،عثر هبا على مواقع استيطان تعود لفرتة العصر احلجري اململكة، وتقع يف مشال غرب مناطق اململكة العربية السعودية

مملكة دومة اجلندل وأيضا  مملكة أدوماتو تعد  منطقة اجلوف من أخصب املناطق يف اململكة العربية  نشأت فيها ممالك مثل 
أحد مراكز اجلوف التابعة حملافظة طربجل  "سلة غذاء اململكة" بسبب تنوع املزروعات فيها،  مركز بسيطاء السعودية، ويعد  

عتدٍل صيفا  ابإلضافة إىل خصوبة الرتبة ووفرة املياه اجلوفية وعذوبتها حيث أن املوقع اجلغرايف للمنطقة وكوهنا ذات مناٍخ م
% 67حيث تقوم اجلوف إبنتاج ما يقارب  الزيتون  اشتهرت املنطقة بزراعة أشجار ساعدها يف حصوهلا على هذا اللقب

ألف  150، حيث تنتج املنطقة قرابة أشجار النخيل تشتهر املنطقة أيضا  بزراعة يف اململكة لزيت الزيتون  من اإلنتاج احمللي
 تنتج املنطقة ابإلضافة ملا سبق الفواكه واخلضروات والقمح والشعري و  طٍن من التمور سنواي  

              

 
 للموقع اجلغرايف ملنطقة اجلوفرسم توضيحي 
 نسمة   176,266حمافظة سكاكا
 نسمة   147,550حمافظة القرايت
 نسمة  71,433حمافظة طربجل

 نسمة   44,760حمافظة دومة اجلندل
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1
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وهو ما يساوي نسمة  508,475يعد  النمو السكاين يف منطقة اجلوف مرتفعا  بشكل عام حيث يبلغ عدد السكان 

 144م.2017،ه  1438لعام  هليئة العامة لإلحصاءا وفقا  لتقرير% من عدد سكان اململكة ،1.6
 منوذج االستبانه اليت مت تووزيعها الكرتونيا :(2)ملحق  

 
 بسم هللا الرَحن الرحيم 

 
 مقياس اجتاهات جمتمع اجلوف حول تعدد الزوجات

 حتية طيبة وبعد 
املكرم الفاضل/ يطلب الباحث االجابة من حضرتكم  على فقرات االستبانة اآلتية بصدق ودقة وصرامة موضوعية اتمة  

ذن هللا ، علما أبن املضمون لن يطلع عليه املوضوعية املأجور عليها إب مبثابة شهادة شرعية تتطلب أعلى مراتب األمانة و
 أاي من البياانت الشخصية   غري الباحث خدمة ألغراض البحث ، وال يتطلب

اإلحصاء سنة  إمجايل  السعودايت السعوديون  
 السعوديي 

غري 
السعودي
 ين

غري 
 السعودايت

إمجايل غري 
 اإلمجايل العام السعوديي 

199) ه 1413

2) 

112,4
03 

111,0
03 

223,40
6 

33,6
99 

11,123 44,822 268,228 

200) ه 1425

4) 

154,3
02 

153,7
32 

308,03
4 

40,7
54 

12,950 53,704 361,738 

1431 

 (2010) ه 
177,3
79 

171,7
33 

349,11
2 

71,2
31 

19,666 90,897 440,009 

201) ه 1438

7) 

192,7
70 

186,9
81 

379,75
1 

96,6
44 

32,080 128,724 508,475 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1413_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1413_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1413_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1425_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1425_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1425_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/1431_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1431_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/1438_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1438_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1438_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
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 اخليارات الفقرة  الرقم
   املهنة  1
 أنثى  ذكر اجلنس 2

 
3 

 55-40 40--25 25-15 أصغر من العمر
55-
70 

أكرب 
من 
 ذلك

        
4 

 مستوى التعليم 
ال يوجد 
 جامعي  اثنوي متوسط  ابتدائي  تعليم 

دراسات 
 عليا 

        
 هندسي  لغوي تربوي شرعي قانوين  صحي  التخصص  5
        
 ضعيف  مقبول  متوسط  جيد  جيد جدا  ممتاز  مستوى التدين  6

7 
 ابدية قرية هجر السكن 

مدينة 
 صغرية 

مدينة  
 عاصمة  كبرية 

 ضعيف  مقبول  متوسط  جيد  جيد جدا  ممتاز  الوضع االقتصادي  8
 معدد  عانس  مطلق أرمل متزوج  أعزب احلالة االجتماعية  9
10 

التعدد املوقف من   
أؤيده  
 دائما 

 ال أؤيده اندرا أؤيده أحياان  أؤيده غالبا  أؤيده
 أبدا 

 حمايد 

 حمايد  أبدا  اندرا أحياان  غالبا  دائما  للتعدد آاثر نفسية سلبية  11

 حمايد  أبدا  اندرا أحياان  غالبا  دائما  للتعدد آاثر أسرية سلبية  12

للتعدد آاثر اجتماعية  13
 دائما  سلبية 

 حمايد  أبدا  اندرا أحياان  غالبا 

 حمايد  أبدا  اندرا أحياان  غالبا  دائما  للتعدد آاثر تربوية سلبية  14

 حمايد  أبدا  اندرا أحياان  غالبا  دائما للتعدد آاثر اقتصادية  15
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 االستبانة: أي اضافات ترى أهنا ضرورية لتحقيق هدف 

 الباحث  شاكرا ومقدرا تعاونكم وبذل وقتكم  وخالص جهدكم وفكركم يف تعبئة هذا االستبيان 
 هرس املراجع واملصادر: ف

 سلبية 
للتعدد آاثر دينية  16

 دائما  وأخالقية سلبية 
 حمايد  أبدا  اندرا أحياان  غالبا 

غالبا أرى الدافع للتعدد  17  ديين اجتماعي  هوى حتسيين  حاجي  ضروري 
18 

 أرى أن يكون قرار التعدد 
بيد الزوج 
 فقط

بتقنني من  بيد القاضي  بتوافق الزوجني 
 الدولة 

ابالبقاء  
كما هو 

 احلال 

غري 
 ذلك

أرى أن التعدد حيقق  19
مقاصده الشرعية يف وقتنا 
 دائما  احلاضر

 حمايد  أبدا  اندرا أحياان  غالبا 

التعدد مقبول على  20
مستواي الشخصي وعلى 
 دائما  مستوى أسرت 

 حمايد  أبدا  اندرا أحياان  غالبا 

املانع لديك من التعدد  21
 هو

الوضع  
 االقتصادي 

الوضع  
 االجتماعي 

الوضع  
 االسري

القناعة  
 الذاتية 

اخلربات 
 السلبية 

غري 
 ذلك

 القرآن الكرمي.  .1

 ه.  22،1431، العدد6امليالد ، زكي امليالد، التكامل املعريف بي العلوم ، ثقافتنا للدراسات والبحوث، اجمللد  .2
  فتحي امللكاوي، منهجية التكامل املعريف، املغرب ، وزارة األوقاف ، جامعة القرويي، مؤسسة الدار احلسنية.  .3

 . 12/4/2011علوم عند االمام الغزايل ،سيد ولد عيسى ، مقال على موقع األلوكة ، تكامل ال  .4

   الغريب ، أ.د . عبد العزيز علي رشيد ،أتصيل علم االجتماع االسالمي ، جملة احلوار اليوم ، جملة الكرتونية.  .5

 بن مسلم صحيح شرح ،منهاج هـ676 )املتوىف: النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكراي أبو  ، النووي   .6
 جملدات 9 يف: 18 )األجزاء عدد1392 الثانية،: لطبعةبريوات - العريب الرتاث إحياء دار: الناشر: (املؤلفاحلجاج

 ابن  ه،صحيح354 )املتوىف: الُبسيت الدارمي، حامت، أبو  التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن  أمحد بن حبان بن ‘حممد حبان ابن  .7
 - 1414 الثانية،: الطبعة بريوت – الرسالة مؤسسة: الناشر األرنؤوط شعيب: احملقق(ـ : ملؤلفبلباان ابن برتتيب حبان

 .فهارس وجملد جزء: 18 17) األجزاء عدد1993
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  اجتهاد عمر بن اخلطاب  يف أرض السواد ،الدار األثرية ، سلسلة األحباث احملكمة.الكيالين ، عبد هللا ابراهيم زيد  ،   .8
 ،199الشاطب ، ابراهيم اللخمي ، االعتصام،دار ابن عفان ،   .9

،دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 3/399هـ، املدونة 179األصبحي،مالك بن أنس بن مالك بن عامر املدين ،املتوىف:   .10
  .م1994 -هـ 1415

 مشهور  عبيدة أبو : احملقق(، املوافقات هـ790 )املتوىف: ابلشاطب الشهري الغرانطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيمالشاطب :  .11
 : 7األجزاء عددم1997 هـ/1417 األوىل الطبعة: لطبعة عفاان ابن دار: لناشرسلماان آل حسن بن

 Dar Al .العالقة بي  نصوص الوحي واجتهادات الفقهاء، جممع  الفقه االسالمي ، اهلند، اعداد جماهد االسالم القامسي  .12
Kotob Al Ilmiyah ١٤٢٣شوال  ٢٨ ,دار الكتب العلمية  

 

 . الثانية  الطبعة بريوت.1996النووي ، حيىي بن شرف ، شرح صحيح مسلم ، دار اخلري ،   .13

 إبطال  هـ387 )املتوىف: العكَبي َبطَّة اببن املعروف الُعْكََبي محدان بن حممد بن حممد بن هللا عبيد هللا عبد أبوبطة ، ابن   .14
 .األجزاء عدد1403 الثانية، : لطبعةبريوات - اإلسالمي املكتب: الناشرالشاويش زهري: ،احملققاحليل

 الرتكي ، عبد الكرمي عبد احملسن ، أربعي وسيلة  لتيسري الزواج .  .15
 احلنفي  الدمشقي  عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمي حممد عابدين، ابن: املؤلف املختار  الدر على احملتارردابن عابدين ،    .16

 : 6األجزاء عددم1992 - هـ1412 الثانية،: لطبعةبريوات-الفكر دار: الناشر(هـ1252 )املتوىف:
تبيي احلقائق شرح كنز ، ه 743 )املتوىف: احلنفي  الزيلعي الدين فخر البارعي، حمجن بن علي بن عثمان: الزيلعي،   .17

ي  يونس بن إمساعيل بن يونس بن أمحد بن حممد بن أمحد الدين شهاب: احلاشيةـالدقائق ْلبِّ  1021 )املتوىف: الش ِّ
 هـ 1313 األوىل،: الطبعةالقاهرة  بوالق، - األمريية الكَبى املطبعة: الناشر(هـ

 عدة على: وصححت : املؤلفاملنهاج شرح  يف احملتاج  حتفة ،اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن أمحد ، اهليثمي ابن حجر   .18
 عام طبعة  بدون : الطبعةحممد مصطفى لصاحبها مبصر الكَبى التجارية املكتبة: الناشرالعلماء من جلنة مبعرفة نسخ
 عدد(اتريخ وبدون طبعة بدون بريوت، - العريب  الرتاث إحياء دار صورهتا مث  )م 1983 - هـ: 1357 النشر

 : 10األجزاء
 - بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر(الفقه على املذاهب األربعة ،هـ1360 املتوىف:اجلزيري ،عبد الرمحن حممد عوض ،  .19

 : 5األجزاء عددم 2003 - هـ 1424 الثانية،: لطبعةلبناان
، لسان هـ711الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،املتوىف، ابن منظور ، حممد بن مكرم بن على، أبو     .20

  هـ. 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –،دار صادر  العرب
، معجم هـ. احملقق: عبد السالم حممد هارون395ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسي ،املتوىف:   .21

 م.1979 -هـ 1399كر،مقاييس اللغة،دار الف
 ابن  زبد شرح  البيان هغاية1004 )املتوىف: الرملي الدين شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين ،مشس الرملي   .22
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 . 6/447الزهراين ،حممد مسفر حسي الطويل ، تعدد الزوجات يف اإلسالم ، وينظر :   .23

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%22
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 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة غالم ملك مرتضى ،تعدد زوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم ، جملة   .26
حسون ، اندونيسيا خالد ،تعدد زوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم شبهات وردود، دار الكتب العلمية، بيضون ، بريوت ،   .27

 م.1971
-2193اتريخ النشر:  : مكان النشر: مصر كتاب اخللق ،الناشر: مطبعة حجازي، جاد املوىل، حممد امحد،  .28

1936  
  ، بريوت: دار املعرفة.5/155الشافعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدريس املطلب القرشي، األم  .29
الرازي،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ، الفصول يف األصول ، الكويت: وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية،    .30

1994.  
دمشق الطبعة األوىل:  -اخلالدي ، ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان دار النشر: دار القلم اخلالدي ،  صالح عبد الفتاح   .31

  م. 2007 -هـ  1428
  بريوت. -هـ، اتريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس،دار صادر 966الد ِّاير َبْكري ، حسي بن حممد بن احلسن ،املتوىف:   .32
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،إشراف وختطيط ومراجعة: د. مانع بن محاد اجلهين،الناشر: دار الندوة العاملية للطباعة    .33

 هـ.  1420والنشر والتوزيع،الطبعة: الرابعة، 
 7/9، 24السلمي،عبد الرحيم صمايل العلياين ،شرح رسالة العبودية البن تيمية ، موقع الشبكة االسالمية، درس   .34

 . 9/17، 29،8/20سلسلة  االميان والكفر ، املقدم ، حممد أمحد امساعيل،درس   .35
http://www.islamweb.ne 

 .هـ  1420السباعي ، مصطفى السباعي ، من روائع حضارتنا . دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت الطبعة: السابعة،   .36
  هـ، جملة املقتبس.1372ُكْرد َعلي ،حممد بن عبد الرزاق بن حممَّد، املتوىف:   .37
 هـ( وغريه من كتاب اجمللة. 1354حممد رشيد بن علي رضا )املتوىف:   .38
 . 1977 -هـ  1397لبنان، الطبعة: الثالثة،   –فقه السنة،دار الكتاب العريب، بريوت سيد سابق ،  .39
 هـ، املرأة بي الفقه والقانون . 1384السباعي، مصطفى بن حسين السباعي ،املتوىف:   .40
 .1965،اإلسالم، مكتبة هنضة مصروايف ، علي عبد الواحد ، حقوق االنسان يف   .41
جملة دورية تصدر عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  -،20/23،36/228اإلسالمية جملة البحوث   .42

 واإلرشاد املؤلف: الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  -هـ  1428دمشق الطبعة األوىل،  -القرآن ونقض مطاعن الرهبان، اخلالدي ،صالح عبد الفتاح ،دار النشر: دار القلم   .43
يُح األثَر ومَجَيُل العَب من سرية خري البشر )صلى هللا عليه وسلم(،مكتبة روائع    .44 السيَلميي ، حممد بن صامل وآخرون، َصحِّ

 م 2010 -هـ  1431اململكة ، جدة، الطبعة: األوىل، 

https://www.up-sy.com/book/search/%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-/ref:author
http://www.islamweb.ne/
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  ، دار املعارف مبصر.2أبو الفضل ابراهيم ، طالرسل وامللوك، حتقيق حممد اتريخ  ابن جرير ، الطَبي،  .45

 سنن ، هـ 279 )املتوىف: عيسى أبو الرتمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن حممد ،الرتمذي   .46
 عوض عطوة وإبراهيم(  3 )جـ الباقي عبد فؤاد وحممد(  2 ،1 )جـ شاكر حممد أمحد :   وتعليق حتقيق: (ملؤلفالرتمذاي
 هـ  1395 الثانية،: الطبعةمصر  - احللب البايب مصطفى  ومطبعة مكتبة شركة: الناشر(5 ،4 )جـ الشريف األزهر يف املدرس

 م 1975 -
اهلرري ، حممد األمي بن عبد هللا األرمي العلوي الشافعي إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم حممد علي بن حسي مهدي   .47

 هـ  1421لبنان الطبعة: األوىل،  -تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ، دار طوق النجاة، بريوت 
  رابطة العامل اإلسالمي.الكرمي عن دعاوى املبطلي.تنزيه القرآن ، منذر بن حممود السقار   .48

هـ( الناشر: دار الوراق للنشر والتوزيع، 1384املرأة بي الفقه والقانون املؤلف ، مصطفى بن حسين السباعي )املتوىف:   .49
 م. 1999 -هـ  1420بريوت الطبعة: السابعة، 

 -اإلسكندرية، دار الفتح اإلسالمي  -ار اخللفاء الراشدين ، د1/191شحاتة حممد صقر ،شريعة هللا ال شريعة البشر ،   .50
 اإلسكندرية مصر. 

 ، 1997مايو ، 6جريدة امليدان االسبوعية عدد الثالاثء  .51
 ، 1997 7جملة طبيبك عدد  .52
 موقع طريق االسالم .  .53
 -هـ  1430الدولية الطبعة: األوىل، ، الناشر: بيت األفكار 4/16التوجيري، حممد بن إبراهيم، موسوعة الفقه اإلسالمي،  .54

 م 2009
هـ( ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احللب 1371، )املتوىف: 157املراغي ، أمحد بن مصطفى ، تفسري املراغي،  .55

 م 1946 -هـ   1365وأوالده مبصر الطبعة: األوىل، 
دمشق  -بن مصطفى الزحيلي ، دار الفكر املعاصر ، وهبة 80ص22التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ، ج   .56

 ه 1418الطبعة : الثانية ، 
 .  120مرتضى ،ملك غالم مرتضى،  تعدد زوجات النب  صلى هللا عليه وسلم ، جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورةعدد  - 1  .57
،وزارة األوقاف 1/309هـ، املنثور يف القواعد الفقهية794،املتوىف: الزركشي ، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر   .58

 م.1985 -هـ 1405الكويتية، الطبعة: الثانية، 

، جملة دورية تصدر عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  188/25جملة البحوث اإلسالمية ،  - 1  .59
 . 95ت البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عدد األجزاء: واإلرشاد املؤلف: الرائسة العامة إلدارا 

 من : )الطبعةجزءا: 45 األجزاء  عددالكويت - اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادرالكويتية الفقهية املوسوعة   .60
 األوىل،  الطبعة: 38 - 24 األجزاء.. الكويت - دارالسالسل الثانية، الطبعة: 23 - 1 األجزاء(.. هـ 1427 - 1404

 الوزارة طبع الثانية، الطبعة: 45 - 39  األجزاء.. مصر - الصفوة دار مطابع

هـ / 1418هـ، دستور األخالق يف القرآن ، مؤسسة الرسالة الطبعة: العاشرة 1377دراز ، حممد عبد هللا، املتوىف:   .61
 1م عدد األجزاء: 1998
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تعليقات فقهية معاصرة: فضيلة الشيخ/ انصر الدين األلباين فضيلة الشيخ/ عبد : أبو مالك كمال بن السيد سامل مع   .62
،املكتبة    3/216العزيز بن ابز فضيلة الشيخ/ حممد بن صاحل العثيمي ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة 

 م . 2003مصر ، -التوفيقية، القاهرة 
  1977 -هـ  1397لبنان،الطبعة: الثالثة،  –هـ(،دار الكتاب العريب، بريوت 1420سيد سابق، فقه السنة، )املتوىف:  - 1  .63
هـ( الناشر: 538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا )املتوىف:   .64

 هـ . 1407 -بريوت الطبعة: الثالثة  –دار الكتاب العريب 
املعريف بي العلوم االسالمية النظرية والشروط املغرب ، وزارة األوقاف ، جامعة القرويي، مؤسسة الدار ندوة التكامل   .65

 احلسنية. 
شتيوي، موسى ،منري كرادشة ،تعدد الزوجات وآاثره يف اجملتمع األردين دراسة حتليلية،جملة دراسات ،العلوم االنسانية واالجتماعية ،   .66

  .م22،2014، العدد241اجمللد
 م. 2019فَباير، 2احلبيب ، طارق احلبيب ، تعدد الزوجات ، جريدة املواطن االلكرتونية ، السبت،  .67
اململكة العربية   -،دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرايض  1/40الالحم، عبد الكرمي بن حممد ،املطلع على دقائق زاد املستقنع  .68

م،رابطة النساخ، تنفيذ )مركز النخب العلمية(، وبرعاية )أوقاف عبد هللا بن  2010 -هـ  1431السعودية،الطبعة األوىل، 
 تركي الضحيان اخلريية(. 

 -هـ  1430، بيت األفكار الدولية،الطبعة: األوىل، 4/18التوجيري ، حممد بن إبراهيم بن عبد هللا، موسوعة الفقه اإلسالمي  .69
 م. 2009

 ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين ه،977 )املتوىف: الشافعي الشربيين اخلطيب أمحد  بن حممد الدين، مشسالشربيين ،  .70
 : 6األجزاء عددم1994 - هـ1415 األوىل،: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر(ـ : املؤلفاملنهاج

الكتاب مرقم آليا، ورقم  ،الشبكة اإلسالميةدروس صوتية قام بتفريغها موقع ،اللقاء الشهري، حممد بن صاحل بن حممد ابن عثيمي،  .71
 لقاء. واللقاء رقم 77اجلزء هو رقم اللقاء ، عدد اللقاءات 

وينظر: املراغي ، أمحد بن مصطفى ،تفسري . م 1990اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ، 4/421،349حممد رشيد ، تفسري املنار ،  .72
 م. 1946 -هـ  1365مبصر، الطبعة: األوىل، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احللب وأوالده  ،املراغي

َرة، -احلوايل ،سفر بن عبد الرمحن ، العِّلمانيَّة   .73  ، دار اهلجرة ،رسالة دكتوراه. 640نشأهتَا وتطو رَها وآاثرَُها يف احلَياة اإلسالميَّة املَُعاصِّ
 ليس يف كالم املفسرين شيء عن األصل التعدد أم االفراد .الفوزان ، فتاوى املرأة املسلمة،الفوزان، صاحل   .74
 كثري،  ابن دار: الناشر(هـ1250 )املتوىف: اليمين الشوكاين هللا عبد بن حممد بن علي بن  حممد: املؤلفالقدير  الشوكاين،فتح   .75

   هـ 1414 - األوىل: لطبعةبريوات دمشق، - الطيب الكلم دار
 .هـ 1418الطبعةالثانية ،  ،، دار الفكر املعاصر ،دمشق4/244الزحيلي ،وهبة بن مصطفى، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة   .76
 املطريف ،مشاري سعيد ،آراء حممد رشيد رضا العقائدية يف أشراط الساعة الكَبى وآاثرها الفكرية   .77

مكتبة اإلمام الذهب للنشر  ،،رسالة ماجستري بكلية الشريعة )قسم أصول الدين ختصص العقيدة( جامعة آل البيت 
  .م 2014 -هـ  1435األوىل،  الطبعة والتوزيع، الكويت

. وينظر : املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، اجلامعة اإلسالمية،  67حممد عبد اللطيف، فقه النكاح والفرائض، قنديل ،  .78
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الزحيلي ، َوْهَبة بن م. وينظر : 1977هـ/ 1397ربيع أول  -العدد الرابع  -املدينة املنورة، الطبعة: السنة التاسعة 
 ، الطبعة: الرَّابعة . سوريَّة ،دمشق، 9/6675سالميي وأدلَُّتُه مصطفى الزيَحْيلِّي  ،الفِّْقُه اإل

 . ، رابطة العامل اإلسالمي1/274تنزيه القرآن الكرمي عن دعاوى املبطلي ،منقذ بن حممود ، السقار  .79
 عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي،دار الكاتب العريب، بريوت   .80
،احملقق: موسى حممد علي وعزة عبد   2/316الكيا اهلراسي ،علي بن حممد بن علي، أبو احلسن الطَبي، أحكام القرآن ،  .81

  هـ. 1405عطية،دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة: الثانية، 
بن حسين  ،مصطفى63طبعة اثنية. لكتاب: املرأة بي الفقه والقانون، 121الدكتور حممد يوسف يف أحكام الشخصية   .82

م ، وينظر :لكتاين ، حممد املنتصر  1999 -هـ  1420السباعي دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت ،الطبعة: السابعة، 
ابهلل بن حممد الزمزمي اإلدريسي احلسين ، تفسري القرآن الكرمي دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  

  4/207اإلسالمية،
.http://www.islamweb.net 

  م.1388، الكويت 232عثمان ، حممد فتحي ، الفكر اإلسالمي والتطور ،  .83

 .  120مرتضى ،ملك غالم مرتضى،  تعدد زوجات النب  صلى هللا عليه وسلم ، جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورةعدد   .84

 .م1997، مطابع أخبار اليوم ،19،حممد متويل تفسري الشعراوي ، اخلواطر،  الشعراوي  .85
 1383القاهرة، –، دار إحياء الكتب العربية 7/400وينظر : دروزة ،حممد عزت، التفسري احلديث ،

تعدد الزوجات ومدى مشروعية تدخل الزوجة ملنع التعدد دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، ، رحاب  مصطفى كامل  .86
 م.2009احلقوق والشريعة االسالمية ، 

 احلنبلي،  الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد  أبوبن قدامة املغين الاملقدسي ،   .87
 اتريخ : 10األجزاء عددطبعة  بدون: الطبعةالقاهرة مكتبة: الناشر(هـ620 )املتوىف: املقدسي قدامة اببن الشهري
 م1968 - هـ: 1388النشر

،الناشر: موقع الدرر السنية على اإلنرتنت  4/299جمموعة من الباحثي إبشراف الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاف،   .88
dorar.net: اخلطيب عقيدة الدروز ،عرض ونقد ،حملمد أمحد  ، وينظر 

 م .25/9/2010السبت ، التجربة التونسية يف منع تعدد اتلزوجات ، جريدة املصري  اليوم  .89
َمَداُر الَوطن  الفقه ، ار، َعبد هللا بن حممد الطي ار، عبد هللا بن حمم د املطلق، حممَّد بن إبراهيم املوَسىالطي  .90

  .2011/ 1432األوىل  ،الطبعةاململكة العربية السعودية -للنَّشر، الرايض 58/11امليسر،
  ، الطبعة: الرَّابعة .سوريَّة ،دمشق، 9/6675الزحيلي ، َوْهَبة بن مصطفى الزيَحْيلِّي  ،الفِّْقُه اإلسالميي وأدلَُّتُه   .91
  املنتقى  هـ474 )املتوىف:  األندلسي الباجي القرطب التجيب وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو  ، الباجي   .92

 اإلسالمي،  الكتاب ودار  )هـ 1332 األوىل،: الطبعةمصر  حمافظة جبوار - السعادة مطبعة: الناشر: (املؤلف املوطإ  شرح 
  الثانية، الطبعة: - القاهرة

 أمور من املختصر الصحيح  املسند الناصراجلامع انصر بن زهري حممد: احملققاجلعفي البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن ،حممد البخاري   .93
  السلطانية  عن )مصورة النجاة طوق دار: الناشر : ملؤلفالبخاراي صحيح = وأايمه وسننه  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 فهرس احملتوايت 

 هـ 1422 األوىل،: الطبعة(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم إبضافة
 2016يناير، 20األربعاء،منع تعدد الزوجات والطالق  اال ابذن القاضي ،دار االفتاء املصرية، جريدة األهرام املصرية ،   .94
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