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  حممد رسول اهللا هللا كام أمر، والصالة والسالم عىل خري البرشاحلمد
 .صىل اهللا عليه وسلم وعىل آله وصحبه وذريته ومن سار عىل األثر

 ... أما بعد

  : حكْم التعدد في الشريعة اإلسالمية) ١(  

 ، حكم التعـدد فـي القـرآن والـسنة وإجمـاع األمـة             بيان
   : وأقوال األئمةيوأقوال الصحابة 

   :أوالً القرآن

Z   [ \ ] ^ _ ̀ a c﴿ :قال اهللا تعـاىل b d 

e f  g   h i j k m l n o p q  ﴾] ٣ :النساء [ 
  : استنباط الحكم-١
األصــل يف حكــم التعــدد هــو الوجــوب لقــول اهللا تعــاىل: 

﴿Z  ﴾ واألمر يفيد الوجوب ، من اخلالق إىل خلقهفعل أمر وهو. 
 بقولـه لالسـتحباب مكـان الوجـوب     لكن انـرصف األمـر 
ً بل مندوبا مستحبا،ً مطلقاًبا فلم يعد وجو﴾[ \ ]﴿ :تعاىل ؛ ألن ً

 .اهللا تعاىل علقه عىل استطابة الفاعل
ًفالتعـدد لـيس مباحـا فقـط ألن املبـاح هـو : قال أمحد شاكر

.  يرد فيه نـص بالتحليـل أو التحـريم وهو الذي مل،املسكوت عنه
 ]٣/١٠٤عمدة التفاسري [



 ٣ 

ــب    -٢ ــى التعــدد هــو طل ــدافع إل  يجــب أن يكــون ال
  .التقوى

 فمـن رأى مـن ،معيار ذلك هـو التقـوى     اهللا تعاىل وجعل 
 ،ًاألزواج أن التعدد يزيد من تقواه صار التعـدد يف حقـه مـستحبا

 . أن التعدد يقلل من تقواه صار يف حقه بخالف ذلكالزوجوإن رأى 
ُـ ومل جيعل اهللا تعاىل ألحـد أن يعقـب عليـه يف قـرار التعـدد أو  َ ُِ ٍ

 .ظنّ أن فيه التقوىو ، الزوج قد اختذهدامينتقده ما 

   : واشترط اهللا العدل-٣
فجعل تعاىل هذا الرشط  ﴾ d e f  g   h﴿: قال اهللا تعاىل

وترك اهللا تعالى ذلك الـشرط لتقـدير       شخيص ال ترشيعي، 
 .المتزوج في ضميره وحده

 َّاللهم « :> اهللا رسولقال ُ َهذا َّ ِقسمي َ ْ َفيام َ
ُأملـك ِ ِ ْ َفـال َ ِتلمنـي َ ْ ُ َ 

َفيام
ْمت ِ ُلكَ َوال ِ ُأملك َ ِ ْ رواه أبـو داود والنـسائي والرتمـذي  وابـن ماجـه  [».َ

 ]  والدارمي وأمحد يف املسند
  . العدل قسمين>ـ فجعل رسول اهللا 

 وهـذا ،المبيـت والنفقـة    وهـو ،في أمر الـدنيا    هو العدل :األولـ 
  .فرض الزمالعدل 

 ؛ال يملكـه بـشر     وهـذا ،الحـب القلبـي    يف العدل هو :الثانيـ 
 وال ، إصبعني من أصـابع اهللا يقلبهـا كيـف يـشاءبنيألن القلوب 

 .سلطان للمرء عىل قلبه
 ٤ 

    فــإن أحــب زوجــة أكثــر مــن أخــرى بــدون أن يترتــب علــى
  .ذلك زيادة في النفقة أو المبيت فال عتاب عليه

ال عـدل فـوق     نـه  إ:ام أمحـد قولـهونقل ابن قدامة عن اإلمـ
 ] املغني [.الكفاية
فإذا أعطى كل زوجة ما يكفيها، دون الكفايةإنام العدل فيام ، 

 وليس عليه أن يطعمهم ويكسوهم باملثل ،فلتأكل أو تلبس ما تريد
 .ًإال إذا كان قليال

بـل جيـوز أن ،ونقل العلامء أنـه ال يـشرتط العـدل يف املـسكن 
 وإن زاد فهـو ،تسكن كل واحدة بمثل ما كانت تسكن فيه عند أبيها

 .َّة ساوى بينهن يف القليلَّ وإن قلت النفق،حسن
ـــال اهللا تعـــاىل  B C  D E   F G H﴿ :ق

I﴾] ١٢٩ :النساء [ 
 .ـ فأخرب تعاىل أنكم مهام اجتهدتم فلن تقيموا العدل كله

 فاكتفى ربه منه يف طاعة أمره بالعدل أن يعمل :ـ قال أمحد شاكر
 ]٣/١٠٥عمدة التفاسري  [. ورفع عنه ما مل يستطع،بام استطاع

  :ت الزوجة صفا-٤
فلـم يقـل ،ليـست للعاقـل) ]( و﴾[ \ ]﴿ :قوله تعاىل 
هو صـفات )  ](َّ فدل عىل أن املقصود بـ  ، )من طاب لكم ( :تعاىل

 . ال ذوات النساء،النساء
َّـ فالرجل يتزوج النساء لطيب صفاهتن وأخالقهن َّ. 

أضـواء البيـان  [. ألن كـل حـرام خبيـث؛ـ والطيب هـو احلـالل
 ]١/٣٧٠للشنقيطي 



 ٥ 

  : ثانيا السنة القولية

 أما أنا  « : فقال أحدهم،ملن أرادوا التشدد> قال رسول اهللا
 وقال األخري ، وقال آخر أنه يقوم الليل وال ينام،فأصوم وال أفطر

  ».أنه ال يتزوج النساء
 : فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قـال،الناس> ـ فخطب رسول اهللا 

ُبال َما« ٍأقوام َ َ ْ ُقالوا َ َوكذا َذاَك َ َ ِّلكنـي َ ِ ِّأصـيل َ َ ُوأنـام ُ َ َ ُوأصـوم َ ُ ُوأفطـر ََ ِ ْ ُ َ 
ُوأتزوج َّ ََ َ َالنساء َ َ ْفمن ِّ َ َرغب َ ِ ْعن َ ِسنتي َ َّ َفليس ُ ْ َ ِّمني َ صحيح البخـاري  [».ِ

 ]  واللفظ له١٤٠١ ومسلم ٥٠٦٣
 َمعرش َيا  «:>قال رسول اهللا َ ْ ِالشباب َ َ ْمـن َّ َاسـتطاع َ َ َ ْمـنكم ْ ُ ْ ِ 
َالباءة َ َ ْليتزوجَف ْ َّ َ َ َ ُفإنه ْ َّ ِ ُّأغض َ َ ِللبرص َ َ َ ْ ُوأحصن ِ َ ْ ََ ِ ْللفرج َ ْ صحيح البخاري  [».ِ

 ] ١٤٠٠ ومسلم ٥٠٦٥
 ُتزوجوا  «:>وقال رسول اهللا َّ َ َالودود َ ُ َ َالولـود ْ َُ ِّفـإين ْ ِ ٌمكـاثر َ ُِ َ 
ْبكم ُ َاألمم ِ َ ُ َيوم ْ ِالقيامة َْ َِ َ  ]صححه األلباين [».ْ
 والطيب النساء دنياكم من إىل حبب « :>وقال رسول اهللا، 

 ] صححه األلباين يف صحيح النسائي [».الصالة يف يعين قرة وجعلت

   :ثالثًا السنة الفعلية

 وقيـل أكثـر، امـرأةةإحدى عرش> فقد تزوج رسول اهللا ، 
 ومات وعنده تـسع نـسوة ،>عندما ضموا الرساري إىل زوجاته 

ًريض اهللا عنهن مجيعا َّ. 
 ٦ 

وفعل ذلـك ،وبالغ يف العدد> وج النبي  تز:قال ابن قدامة 
 وال جيتمع ،وأصحابه إال باألفضل>  وال يشتغل النبي ،أصحابه

 ] ٦/٤٤٦املغني  [.الصحابة عىل ترك األفضل واالشتغال باألدنى
 .أكمل األحوال واألعمالإال > ـ ومل خيرت اهللا تعاىل لنبيه 

 يف  كان النبي يدور عىل نـسائه : قالاعن أنس بن مالك
.  زوجـةةَّ وهـن إحـدى عـرش،ل والنهارالساعة الواحدة من اللي

 ]٢٦٨صحيح البخاري [
 ــال أنــس ــه :اق ــا نتحــدث أن ــني > وكن أويت قــوة ثالث
 ]٢٦٨صحيح البخاري .[ًرجال

ُـ وهذا دأب الصاحلني الذين عفوا عن احلرام  فرزقهم اهللا قـوة ،َ
قـال اهللا  ، رغم أهنم ال يرسفون يف الطعـام والـرشاب،عىل احلالل

 لكن ال إرساف ،]٣١ :األعراف [﴾,   +  * (﴿ :تعاىل
 . ألنه يدعو إىل العفاف؛يف النكاح

   :رابعا اإلجماع

وأما النكاح فمتفق عليه رشعا:قال القايض عياض ً. 
 . فإنه دليل الكامل وصحة الذكورية:ـ وقال
 وقد كان زهـاد الـصحابة ،ُ فسنة مأثورة، وأما يف الرشع:ـ وقال

الشفا بتعريـف  [. كثريي النكاح،كثريي الزوجات والرساري ي
 ]١/٨٧حقوق املصطفى 



 ٧ 

   :خامسا أقوال الصحابة

هل تزوجت؟ :  ا  لسعيد بن جبري ب قال ابن عباس
صـحيح  [.ً فإن خري هذه األمة أكثرهـا نـساء، فتزوج: قال،ال: قال

 ]٥٠٦٩البخاري 
 ًأكثر نساء من كان >  خري أمة حممد : املعنى:قال ابن حجر

  .من غريه ممن يتساوى معه فيام عدا ذلك من الفضائل
 .الفضالء كان أفضلهم أكثرهم زوجات إذا تساوى :ـ يعني

 .ً وهو أكثرها نساء،هو خري هذه األمة> ـ وربام كان يقصد أن النبي 
 يستنكر ذلـك؟ملاذا يتزوج الرجل: بُوسئل ابن عباس ، 

 ،) يتزوج الرجل لكـي يتـزوج،سبحان اهللا: (فنهر السائل وقال له
ُ وأن الرجل ال ينبغـي أن يـسأل ،فكان ينتقد من يريد انتقاد التعدد

  .ُملاذا يعدد
 لو مل يبق من أجيل إال عرشة أيام وأنا : اوقال ابن مسعود

َّأعلم أين أموت يف آخرها يوما ويل طول النكاح فـيهن  لتزوجـت ،ً
 ]٦/٤٤٦املغني .[خمافة الفتنة

 وهو من ، خياف عىل نفسه الفتنةا ابن مسعود :ـ سبحان اهللا
الذين عندهم من اإليامن ما يمـنعهم مـن > أصحاب رسول اهللا 

ًالصغائر فضال عن الكبائر، ويقول ذلك وهـو يف القـرن اهلجـري 
 لكثرة اخلري فيه وقلة الفتن ، وهو خري القرون عىل اإلطالق،األول

 .التي كادت أن تنعدم
 ٨ 

 بعد انقضاء كل القـرون اخلرييـة األوىل ومل ـ فامذا يقول من جاء
 يف كـل ، ووجدوا فتنًا متوج كموج البحـر،ًجيدوا رسوال وال قدوة

ً بل يف كل شرب فتنة، ومل جيدوا عىل اخلري أعوانا،ذراع فتنة  بل صار ،ٍ
ؤمر بـاملنكر،ًاملعروف منكرا ُـ بل صار ينهى عن املعـروف وي  وال ،ُ

   .حول وال قوة إال باهللا

  :سا أقوال العلماءساد

ينبغي للرجل يف هـذا الزمـان أن يتـزوج أربـع :قال اإلمام أمحد 
 .نسوة ليعف نفسه

 ليؤثر بنفسه مـن ، إحدامها عوراء،ـ رغم أنه مل يتزوج إال باثنتني
 أن ال : وهذا هو أروع اإليثار وأعاله،كان سيتزوجها من املسلمني

 .املسلمنييعرف املؤثر من الذي سيؤثره عىل نفسه من 
ـ فكان جزاء اهللا له يف الدنيا قبل اآلخرة بأن رزقه اهللا منها الولد 

 .الصالح البار
 ،ـ وقال ذلك وهو يف القرن الثاين اهلجري زمن احلشمة والعفـاف

 وزمـن القنـوات الفـضائية واالنرتنـت ،ال زمن الشهوات والتربج
 .وعري الشواطئ وعهر الساقطات

ألصل يف ذلـك مـرشوعية التعـدد ملـن  وا:قال العالمة ابن باز
 ملا يف ذلك من املصالح الكثرية يف عفة ،ِ ومل خيَف اجلور،استطاع ذلك

َّ وعفة من يتزوجهن، واإلحسان إليهن،فرجه  وتكثري النسل الـذي ،َّ
  . ويكثر من يعبد اهللا وحده،به تكثر األمة



 ٩ 

ـاثنتني أو ثـال:ـ وقال ابن باز ث أو  واآلية تدل عىل رشعيـة التـزوج ب
 . وإحصان الفرج، ويف غض البرص، ألن ذلك أكمل يف اإلحصان؛أربع

 ] ٢٤الكلامت يف بيان حماسن تعدد الزوجات [
  :وحكم التعدد من أحكام الشريعة المحكمة

 ولـو كـان يتغـري ،ـ فهو من األحكام التي ال تتغري بتغري الزمـان
ل اهللا قـا ،>لذكر اهللا تعاىل ذلك يف كتابـه أو عـىل لـسان رسـوله 

 ½ ¼ « µ  ¶  ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿ :تعــاىل

¿ ¾ À Á Â Ã   ﴾] ١٦ :احلجرات [ 
ـ نقول ذلك ملن يقولون أن التعدد يـصلح لزمـاهنم وال يـصلح 

 .لزماننا
ً فال يملك أحد أن ينسخ حكام أحكمـه اهللا يف :ـ قال أمحد شاكر

ً وال يملك أحد أن حيرم شـيئا أحلـه ،> أو يف سنة رسوله ،كتابه
 ]٣/١٠٨عمدة التفاسري  [.ً أن حيل شيئا حرمه اهللا وال،اهللا

  :ال رهبانية في اإلسالم

  c    d e f           g h i﴿ :قــال اهللا تعــاىل

j k l  m n o ﴾] ٢٧ :احلديد[  
ـ واألدلة عىل األمر بالزواج واحلث عليه من الكتاب والـسنة قـد 

 .تواترت قبل ذلك
    

 ١٠

  :يمان بالحكممعرفة علة الحكم ال تلزم لإل) ٢(

 أو ، مل يرشع الرشع ألنه يستفيد من طاعـة الطـائعني أل ـ اهللا
 بل رشع الـرشع لكـي يـسعد ،ألنه يترضر من معصية العاصني

 ، وهو تعاىل غني عنهم وعن طاعـاهتم،الناس يف الدنيا واآلخرة
 . وهو أعلم بام يصلحهم،فهو الذي خلقهم

د ال تظهر يف البعض  وق،ـ وقد تظهر احلكمة يف بعض أوامر الرشع
 .اآلخر

 .ـ ألن عقول البرش القارصة قد تدرك تلك احلكمة وقد ال تدركها
ـ وليس معنى عـدم إدراك احلكمـة يف التـرشيع أن احلكمـة غـري 

 وإن كنا ، بل هللا تعاىل احلكمة البالغة يف كل أوامره وقضائه،موجودة
 .ال نفهمها كلها

  :ومثال التشريع الذي ندرك بعض حكمته

  :تشريع الزكاة
ــاىل ــال اهللا تع  ﴾  j k l m n o p﴿ :ق

 ] ١٠٣ :التوبة[
 .من البخل والشح تزكية لنفس المزكيـ فالصدقة 

 . وهي نامء للامل، بإخراج حق اهللا تعاىل فيهوتزكية المالـ 
 . من احلقد واحلسد للغنيوتزكية لنفس الفقيرـ 



 ١١

املاليـة بـني  من اجلرائم الناشئة عـن الفجـوة وتزكية للمجتمع ـ 
 .األغنياء والفقراء

  :تشريع غض البصر

قال اهللا تعاىلو: ﴿N O  P Q R S 

U T  V W Y X﴾] ٣٠ :النور [ 
 مـن الوقـوع يف لقلـب المـسلم    وأطهـر فغض البـصر أزكـى    ـ 

 وما يتبع ذلك مـن التعلـق ،الشهوات وعشق ما ال يستطيع بلوغه
 .الشديد بغري اهللا تعاىل

 فالبد أن نـؤمن ،من أحد الترشيعاتوأما إذا جهلنا احلكمة 
 ولكننــا ال ،أن هنــاك حكمــة أو جمموعــة حكــم يف هــذا التــرشيع

ً فإن اهللا تعاىل منزه أن يرشع شيئا عبثا،ندركها بعقولنا القارصة  أو ،ً
ً أو سدى،ًلعبا ُ. 
فال ينبغي أن نعارض التـشريعات التـي لـم نعلـم حكمتهـا              ـ 

 .برأي أو هوى
ـــــاىل ـــــال اهللا تع  ¿ ¾  ½ ¼ º« ¹﴿ :ق

À﴾] ٥٠ :القصص [ 
 .فمن أعرض عن الهدى فالبد أن يقع في اتباع الهوىـ 

  K L M N O﴿ :ـ وجيب أن نصدق بقوله تعاىل

P Q R S T U ﴾] ٣ :املائدة[ 

 ١٢

  وجوب التسليم لحكم اهللا تعالى ) ٣(
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ال يـستحقون اسـم اإليـامن يف الـرس: يعني: قال القاسمي ، 
ًحتى جيعلوك حكام، فيام اختلف بينهم مـن أمـور ثـم ال جيـدوا يف 

 ويـذعنوا حلكمـك ،ًقلوهبم ضيقا مما حكمت به وينقـادوا ألمـرك
ًتسليام تاما بظـاهرهم وبـاطنهم مـن غـري ممانعـة وال مدافعـة وال  ً

 ]٥/٢٧٣سن التأويل حما [.منازعة

وأقسم سبحانه بأنه ال يؤمن من مل حيكمـه يف : قال ابن القيم 
 ثم يـرىض بحكمـه وال جيـد يف نفـسه ،كل ما تنازع فيه هو وغريه

 .ً وينقاد له انقيادا،ً ثم يسلم له تسليام،ًحرجا مما حكم به

 ،> فاهللا تعاىل علق سعادة الدارين بمتابعتـه :ـ وقال ابن القيم
 .قاوة الدارين يف خمالفتهوجعل ش

قال اهللا تعـاىل: ﴿! "        # $   % & ' ( ) 

 ]٣٦ :األحزاب [﴾ 0 / . -  , + *



 ١٣

 ،>ـ فقطع سبحانه وتعاىل التخيري بعد أمره تعاىل وأمر رسوله 
 .>ًفليس ملؤمن أن خيتار شيئا بعد أمر اهللا وأمر رسوله 

 وعلينـا   ،الـبالغ  وعلى الرسول    ،من اهللا الرسالة   :ـ قال العلامء
 .التسليم

 ؟ ولكن سل ماذا شرع؟ال تسل لماذا شرع :ـ وقالوا

  َذاق « :>قال رسول اهللا َطعم َ ْ ِاإليـامن َ َ ِ ْمـن ْ َريض َ
ِ  َربـا ِبـاهللاَِّ َ

ِوباإلسالم َ ْ ِ ْ ِ ًدينا َ ٍوبمحمد ِ َّ َُ ًرسوال>  َِ ُ  ]٣٤صحيح مسلم  [».َ

 ال ،مـره وهنيـه وأ،ًـ والرضا باهللا ربا هو الرضا بقـضائه وقـدره
، بـل  يظن أن اخلري يف خـالف قـدر اهللا وال،ًيستثنى من ذلك شيئا

ٌ ويوقن أن قضاء اهللا خري من اختياره ،يرىض ويسلم عن قناعة تامة
 .لنفسه يف مجيع أحواله

 ويـسلم لـذلك ،>ـ وال يكون يف نفسه حرج مما قىض رسـوله 
 أو ، عليهاضاعتـر  بالقضاء أو عدم الرضا  ال يتنقصه تسليما تاما 

 أو قوله ملاذا يصيبني هـذا ، منهكان أولـى ظن أن غري هذا القضاء 
 .القضاء بمفردي من دون الناس

ُـ وكل ما سبق من وجوب التسليم والرضا بـرشع اهللا تقـصد بـه 
 فيجب عـىل املـرأة العاقلـة املـسلمة أن ،ُالزوجة كام يقصد به الزوج

 ١٤

 تظـن أن الخيـر فـي    وال ، وتـسلم لـه، بقضاء اهللا يف التعددترضـى 
ن إ وال تقـل ، عليـهوال تعتـرض   ، عىل قضاء اهللافال تحزن  ،عدمه

 به من دون لماذا ابتالها اهللا أو ، كان أوىل هلاغير هذا من القدر   
 ؟النساء

وهـو يعلـم مـن       ،ٌ ورشعه لطف كلـه،ـ فاهللا تعاىل هو الذي رشع
فيجـب أن   ، فهو سبحانه اللطيـف اخلبـري،خلق ويعلم ما يـنفعهم    

 . حتى وإن خفيت عنا احلكمة،نتلقى أوامره بالقبول والمحبة

 ألهنـم مل خيلقهـم ؛وليس ألحـد حـق التـشريع غيـره تعـالى          ـ 
وشـرع   ، ورشع اهللا مصلحة كله، وال يعلم ما يصلحهم غريه،غريه

 أو إهنـاء املحبـة بـني ،اهللا ليس فيه ما يؤدي إلى خراب البيـوت        
 .عدد يفعل ذلكالرجل وزوجته كام يدعي اجلهال أن الت



 ١٥

 :> حكمة تعدد زوجات النبي) ٤(

 وهذا من خصائـصه ، امرأة ةبإحدى عشر >  تزوج النبي 
 .، وال جيوز لغريه أن يتزوج أكثر من أربعة>

      :الحِكم العامة

 :> أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة في بيته -١
ٍ وأنـه لـيس بـساحر ،> حماسن أخالقه ودالئل نبوته ـ فينرشن

ً فإن اإلنسان إذا ادعى شيئا فإنه ال يـستطيع أن يدعيـه ،وال جمنون
 وإنـام يرجـع إىل طبيعتـه إذا رجـع إىل ، وطوال العمر،طوال اليوم

 ، صدقن،> فإن شهدت كل هؤالء النسوة عىل صدق نبوته ،بيته
  .ً عىل الكذب أبداثل هذا العدد الكبري ال يتواطئنفم

فــي   يراهــا الرجــالنقــل األحكــام الــشرعية التــي ال  -٢
 :> خاصة بيته

 فاحتـاج ،>ـ وحتتاج بقية النسوة أن يتعلمنها من نـساء النبـي 
نقل هذه األحكـام إىل عـدد مـن الزوجـات حتـى ال تنقـل هـذه 

 .األحكام زوجة أو اثنتني قد خيطئن نقلها أو تفسريها

 :> إثبات حسن خلق النبي -٣

َّع ذلك كان أحب إليهن  وم،من ابنتني لعدوين له> فقد تزوج النبي 
 .َّمن مجيع أهلهن

 ١٦

ـيس املعـارك ، سفيانأم حبيبة بنت أيب> ـ فقد تزوج   الـذي كـان رئ
 .>ضد رسول اهللا 

ـا يف حـروب > ـ كذلك تزوج  ُصفية بعد أن قتل أبوها وعمها وزوجه
    .اليهود ضد املسلمني

ًحبا عظيام> ـ ورغم ذلك كانوا حيبونه  ً.   
َّكـان حيـسن إلـيهن إحـسانا أنـساهن  >ـ وهذا يدل عىل أنه  ًَّ

 .َّوهتن الطبيعية له لو مل يسلمنعدا

 :بخرقه للعادات>  إثبات نبوته -٤

ًيأتيهن كلهن يف يوم واحد أحيانا> فقد كان  َّ  هذا مع تقلله من ،َّ
 هـذه>  فكيف تكون له ،>الطعام والرشاب ومع كثرة صيامه 

 . تعاىلالقدرة إال أن تكون تلك الطاقة من عند اهللا
 وشفاه ،لزوجاته> ـ لذلك حسدته وسحرته هيود من جهة إتيانه 

 .اهللا من ذلك

          إعفاف هذا العدد من النساء -٥

ُّيعدَّإعفافهن  َ   .> من األعامل الصاحلة للنبي ُ

        على هذا العدد من النساء وهدايتهنّاإلنفاق -٦

ُاإلنفاق عليهن  يعد   .>ة للنبي من األعامل الصاحلَّ
ْـ وهذا من احلكم االجتامعية والوصايا الرشعية بإعالة األرامـل  َ ِ



 ١٧

 ألنه ال يتحقق ذلك عىل الوجه األكمل إال بالزواج من ؛َّوأيتامهن
 .أمهاهتم

 :> االبتالء للنبي -٧

 ثـم ،َّ ثم آتاه منهن هذا العدد،فقد حبب اهللا إليه النساء والطيب
 .غل إال بتبليغ الدعوةَّأمره أال يتعلق هبن وال ينش

َّتبليغ الدعوة ومل يتعلق هبـن رغـم أنـه كـان > ـ فلام أتم النبي 
 .عند ربه تعاىل>  كان ذلك يف رفعة منزلة النبي ،َّحيبهن

 :للعرب بزواجه من قبائلهم>  تشريفه -٨

 فإنه مل ينكح من سوى جزيـرة ،للمصريين> وكذلك ترشيفه 
  . ماريةالعرب إال من اإلسكندرية حيث نكح

 .>ـ وهذا من احلكم السياسية التي حتسن من قائد األمة 

    تأليف قلوب أعدائه -٩

 .بينهممن من بناهتم فتزول العداوة > بزواجه التأليف 

 >     عدد أعوانهتكثير -١٠

  .> أعوانه عىل من حيارهبم  يزيد عدد >فبزواجه 
ي رشح صحيح البخاري قال بذلك احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح البار[

 ]بترصف

 ١٨

  الحكم التفصيلية في زواج كل واحدة

 : > من زوجات النبي

    ل خديجة من>  تزوج النبي -١
 وكان يف ريعان شـبابه ،ن سنةي وعرشاًمخس> وكان عمر النبي 

 وقـىض معهـا وحـدها ،ً، وكانت خدجية ثيبا وهلا أربعون سـنة>
 . يتزوج معها غيرهاولم ،> وعرشين سنة هي زهرة شبابه اًمخس

عن شهوة لتزوج يف شبابه من األبكار > ـ ولو كان زواج النبي 
 .مل يفعل>  لكنه ،اجلميالت صغار السن

 ،هـــو األبتـــر المقطـــوع الخيـــر   >  فَعلِـــم أن منتقـــصه  -
  . األولى بكل رزيلة،الممحوق البركة

  ل سودة ثم تزوج بعدها -٢

مـن اهلجـرة الثانيـة وكانت قد توىف عنها زوجها بعد رجوعهم 
 فأنقـذها ، فلو عادت إىل أهلها لعذبوها وفتنوها يف دينها،للحبشة

 .منهم> النبي 
ُ ومن القواعد من النساء التي ال يشتهى ،ـ وقد كانت كبرية السن

 .نكاحها



 ١٩

   لبعائشة وتزوج بعد شهر -٣

 .>وهي البكر الوحيدة يف حياته 

 .ل وتزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب -٤

إكـرام   سـببه ب وحفـصة مـن عائـشة > وكان زواجـه 
 .هام بالزواج من ابنتيب بكر وعمر  أيبوزيريه

 .> ابنتيهام بتزوجيهام من بًـ كام أكرم عثامن وعليا 

  ل وتزوج من زينب بنت جحش -٥

 ،بـرّة  وكان اسمها ،إلبطال التبني  ،وكان زواجه منها بأمر اهللا
قـد تبنـاه يف > ن النبـي  وكـا، طلقهـاافإن زيد بن حارثـة 

منها انقطـع >  فبزواج النبي ، وحيرم زواج زوجة االبن،اجلاهلية
 . بل انقطع كل التبني لألبد،تبنيه لزيد
 لزيد أنه كان ابنًا ألحد أرشاف العرب> وسبب تبني النبي، 

 ل فاشرتاه أحد أقرباء خدجيـة ،فرسقته عصابة وباعوه يف مكة
 فرافقه يف رحلـة جتارتـه ،>سول اهللا  ثم أهدته هي لر،وأهداه هلا
 .> وعلم إرهاصات نبوته ،قبل البعثة

ً فعرضوا أمواال عىل النبي ،ـ ثم وجده أهله بعد عناء البحث عنه
 واختار جوار رسـول ، يف رشائه، فأبى زيد أن يرجع مع والده>

 ٢٠

ً وتبناه إكرامـا لـه ،األموال إىل أهله وأعتقه>  فرد النبي ،>اهللا 
ًدروسا يتعلم منها العباقرة إىل قيـام >  وستظل أفعاله ،ولعشريته

  .الساعة

  ل من جويرية بنت الحارث>  تزوج النبي -٦

 وكان املـسلمون قـد أرسوا ،فسامها جويرية) برّة(وكان اسمها 
 .مائتي بيت بام فيهم النساء والذراري) قومها(من بني املصطلق 

عتق املسلمون أصهار  أ،سيدهتم وتزوجها> ـ فلام أعتق النبي 
ً فأسلم بنو املصطلق وكانوا عونا للمسلمني بعد أن ،>رسول اهللا 

 .ًكانوا حربا عليهم
 .>ـ وتسامع كل العرب هبذا الفعل احلسن من النبي 

  ل بنت خزيمة زينب>  وتزوج النبي -٧

ُبعد استشهاد زوجها بمعركة أحد  وكانت ، وكانت امرأة فاضلة،ُ
ًإكراما وجربا هلا> فتزوجها النبي  ،تسمى أم املساكني  وماتت يف ،ً

 .>حياته 

  ل من أم سلمة>  وتزوج النبي -٨

 وأول من هاجر إىل ،وقد كانت هي وزوجها من خيار املسلمني
>  ولكنه ،ُ وكانت مسنة وأم أليتام، وكانت حتب زوجها،احلبشة



 ٢١

 .تزوجها حلسن رأهيا وعقلها ودينها
 احلديبيـة عنـدما مل يمتثـل يف>  فهي التـي أشـارت عليـه - 

بذبح اهلـدي والرجـوع إىل املدينـة بغـري أداء > الصحابة ألمره 
ًأن خيرج وال يكلـم أحـدا حتـى يـذبح >  أشارت عليه ،العمرة

ذلك فعل كـل املـسلمني مثلـه فانتهـت >  فلام فعل النبي ،هديه
 .األزمة بسبب عقل امرأة

جها أبو سلمة ـ وهي التي قال هلا الناس اسرتجعي بعد موت زو
َّإنا ( :وقويل َّوإنا هللاَِِّ ِ ِ ِإليه َ ْ َ َراجعون ِ ُ ِ َّاللهم َ ُ ِأجرين َّ ْ ُ ِمصيبتي ِيف ْ َِ ْوأخلف ُ ِ ْ َ َ 

ًخريا ِيل ْ َمنها َ ْ صـحيح مـسلم ) [؟ومن خري من أيب سـلمة (: فقالت،).ِ

لكنها أذعنت ألمر اهللا واسرتجعت، فكان حبها لدينها أكـرب ] ٩١٨
 الذي هو خري مـن > رسوله  ألفها اهللا فأخل،من حبها لزوجها
  .>، وخري خلق اهللا أمجعني زوجها أيب سلمة

  ل من أم حبيبة بنت أبي سفيان>   النبيوتزوج -٩

 وكانت قد هاجرت ،وأبو سفيان هو زعيم احلرب ضد املسلمني
 ، لكنه تنرص هنـاك يف الغربـة،مع زوجها إىل احلبشة اهلجرة الثانية

 .وثبتت هي عىل إسالمها
 أو أن يكفلها ،ـ أمن احلكمة أن تضيع تلك املؤمنة بني أبيها وزوجها

 ؟>من يكرمها 

 ٢٢

  ل من صفية بنت حيي>  وتزوج النبي -١٠

 منها بسبب أهنا صاحبة النسب الـرشيف إىل نبـي > وكان زواجه 
ــى  ــي ،×اهللا موس ــة الكلب ــسبي لدحي ــت يف ال ــا وقع ، ا فإهن

لـيعلم النـاس كيـف ينزلـون  ،وأعتقها وتزوجها> فاصطفاها النبي 
 . ويكرمون كرماء قومهم،الناس منازهلم

  ل ميمونة >  وآخر زوجاته -١١

ميمونة، وكانت هلا قرابات كثرية يف > فسامها ) برّة(وكان اسمها 
 .أن يتألفهم>  فأراد النبي ، وبني خمزوم،بني هاشم

  . بعد وفاة زوجها اـ فزوجها له عمه العباس
ً ملحمد رشيد رضا نقال عن اإلمام حممد عبـده ٤/٣٧٠احلكيم تفسري القرآن [

 ] بترصف



 ٢٣

   ،حكمة تعدد الزوجات) ٥(
  :أو فوائد تعدد الزوجات

 .التعدد أمر مشروع في اإلسالم  -١

ُوقد سبق ذكـر األدلـة مـن القـرآن والـسنة واإلمجـاع وأقـوال 
 .الصحابة والعلامء فيه

 وعفة للكثري من ،النسل ألن ذلك سبب إلكثار :ـ قال ابن الباز
 .َّ واإلنفاق عليهن،َّ واإلحسان إليهن،النساء

  التعدد سنة األنبياء والصحابة والصالحين -٢

ًكان معددا> ـ فإن نبينا  َِ ُ. 
 وعـىل رأسـهم داود وسـليامن ،ـ وكذلك أنبيـاء بنـي إرسائيـل

 .وإبراهيم ويعقوب ويوسف عليهم السالم
 .ـ وكذلك كان الصحابة والصاحلون

، ثم هـاجر أم ×سارة أم إسحاق × ـ فقد تزوج إبراهيم 
 ثم حيجون بنـت ،، ثم قنطور بنت يقطني الكنعانية×إسامعيل 

 ]تعريف األعالم للسهييل [.أمية
 . فأنجبت األوىل عرشة والثانية ولدين،بني أختني× ـ ومجع يعقوب 

 قال ، سبعامئة زوجة وثالثامئة جارية×ـ وكان لسليامن 
َقال «:> رسول اهللا ُسليامن َ َ ْ ُبن َُ َداود ْ ُ ُّنبي َ ِ َّألطوفن :اهللا َ َ ُ َ َالليلة َ َ َّْ 

 ٢٤

َعىل َسبعني َ ِ ْ ًامرأة َ َ َ َّكلهن ْ ُ ُّ ِتأيت ُ ْ ٍبغالم َ َُ ُيقاتل ِ ِ َ ِسبيل ِيف ُ ِ َفقال ،اهللاَِّ َ َ ُله َ َ 
ُصاحبه ُ ْأو َِ ُامللك َ َ َ ْقل :ْ ْإن ُ َشاء ِ َ ُ ْفلم ،اهللاَّ َ ْيقل َ ُ َونيس َ

ِ َ َفل ،َ ِتأت ْمَ ْ َ 
ٌواحدة َ ِ ْمن َ ِنسائه ِ ِ َّإال َِ ٌواحدة ِ َ ِ ْجاءت َ َ ِّبشق َ ِ ٍغالم ِ َ َفقال ،ُ َ ُرسول َ ُ  اهللاَِّ َ

َّصىل َ ُ ِعليه اهللاَّ ْ َ َوسلم َ ََّ ْولو:َ َقال ََ ْإن َ َشاء ِ َ ُ ْمل اهللاَّ ْحينث َ َ ْ َوكان َ َ ًدركا َ َ ُله َ َ 
ِحاجته ِيف ِ َ  ]ه واللفظ ل١٦٥٤ ومسلم ٣٤٢٤صحيح البخاري  [».َ

ُجلاهدواو « : أو قال- َ ِسبيل ِيف ََ ِ ًفرسانا اهللاَِّ َ َ ْ َأمجعني ُ ِ َ ْ  ]١٦٥٤صحيح مسلم  [».َ

 :> التعدد تشبه برسول اهللا ـ٣

ــاىل ــال اهللا تع  ﴾  Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È﴿ :ق
 ]٢١ :األحزاب[

 ْمن « :>قال رسول اهللا َتشبه َ َّ َ ٍبقوم َ ْ َ َفهو ِ ُ ْمنهم َ ُ ْ حسنه األلباين  [».ِ
 ]١٢٦٩ اإلرواء يف

عـن > ً أن رجـال سـأل النبـي ا وعن أنس بـن مالـك 
َمتى «:  فقال،الساعة ُالساعة َ َ َقال َّ َوماذا َ َ َأعددت َ َْ ْ َقال ََهلا َ َيشء َال َ ْ َّإال َ ِ 

ِّأين ُّأحب َ ِ ُورسوله اهللاََّ ُ ََ ُ َّصىل َ ِعليـه اهللاَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َفقـال َ َ َأنـت َ ْ َمـع َ ْمـن َ َ 
َأحببت ْ َ ْ  ] ٢٦٣٩ ومسلم ٣٦٨٨صحيح البخاري  [».َ
 ُاملرء  «:>وقال رسول اهللا ْ َمع َْ ْمن َ َّأحـب َ َ صـحيح البخـاري  [».َ
 ]٢٦٤١ ومسلم ٦١٦٨

َأنت :>فام فرحنا بيشء فرحتنا بقول النبي : اقال أنس  ْ َمع َ َ 
ْمن َأحببت َ ْ َ ْ َ. 

َفام « :ويف رواية أمحد ُرأيت َ ْ َاملسلمني ََ ِ ِ ْ ُفرحوا ُْ ِ َبعد َ ْ ِاإل َ ِسالمْ َ ٍبـيشء ْ
ْ َ ِ 



 ٢٥

ُفرحوا َما ِ ِبه َ  ]٣/١٠٤رواه أمحد [ ».ِ
 ونقتـدي بـه يف ، ونحب أن نتشبه به،>ـ فكلنا نحب رسول اهللا 

 .كل مناحي حياتنا حتى نحرش معه يوم القيامة
إال أن الزيادة على أربع نسوة من خصائصه <. 

 .التعدد هو أكبر سبب جعله اهللا لغض البصر -٤

 ، وأحب لربـه، الرجل ورسيرته، وأنقى لنفسهتقى لقلبوهذا ا
 فام من حل النتـشار التـربج ، وأدعى إلخالصه،وأخشع لصالته

 .أفضل من التعدد لغض البرص إذا مل حتتشم النساء

 .التعدد هو أحد وسائل تحصيل الثوابـ ٥

ِبضع ِيف « :>ـ قال رسول اهللا  ْ ْأحدكم ُ ُ ِ َ ٌصدقة َ َ َ ُقالوا َ َرسول َيا َ ُ  اهللاَِّ َ
ِأيأيت َ َأحدنا َ ُ َ ُشهوته َ ََ ْ ُويكون َ ُ َ ُله َ َفيها َ ٌأجر ِ ْ َقال َ ْأرأيـتم َ ْ َُ َ ْلـو َ َوضـعها َ َ  ِيف ََ

ٍحرام َ َأكان َ َ ِعليه َ ْ َ َفيها َ ٌوزر ِ ْ َفكذلك ِ ِ َ َ َإذا َ َوضـعها ِ َ ِاحلـالل ِيف ََ َ َكـان َْ ُلـه َ َ 
ًأجرا ْ   ]١٠٠٦صحيح مسلم  [».َ

 التي يكتـسب هبـا املـرء ـ فإن إتيان الزوجة ملن األعامل الصاحلة
 . بعكس الفجور والزنا الذي هو من أكرب املوبقات،حسنات

 وإن ،ـ وإن كفالة اليتيم بالزواج من أمـه ملـن األعـامل الـصاحلة
 وإن إدخال الرسور ،املطلقة ملن األعامل الصاحلةمسح دمعة املرأة 

 .عىل األرملة ملن األعامل الصاحلة
 ٢٦

 .ة الرزق زيادوسائلالتعدد هو أحد ـ ٦

  .ـ فإن المعونة على قدر المؤنة
 ، والزواج، واالستغفار،اجلهاد (:ـ وإن من أسباب زيادة الرزق

 هـذا مـع الـسعي ،) واملتابعـة بـني احلـج والعمـرة،وصلة الرحم
 .لتحصيل الرزق من مظانه

  . التعدد هو الحل الوحيد لزيادة اإلناث على الذكور-٧

 ،يات يف كـل بـالد العـاملـ وهـذه الزيـادة موجـودة باإلحـصائ
 حيث مواليد البنات أكثر مـن الـذكور يف كـل ،مؤمنهم وكافرهم

 .بقاع األرض

 ألنـه ال تبعـة ؛ الـزواج كـل النـساء يـستطعن    ًـ وأيـضا فـإن 
 .ً حتى وإن كانت عاقرا،عليها

 ، ألنه يلزم للزواج الباءة؛وليس كل الرجال يستطيعون الـزواج     ـ 
 . واالستطاعة اجلسدية عىل النكاح،وهو االستطاعة املادية للنفقة

 = > ; : 9 8 7 6 5﴿ :قال اهللا تعاىلـ 

 ] ٣٣ :النور [﴾ <

  فمــاذا ،فــإذا تــزوج كــل مــستطيع للــزواج بــامرأة واحــدة 
 !؟تفعل بقية النساء



 ٢٧

  . الوحيد لمشكلة العنوسةالحل التعدد هو -٨

 فنحن برش ، أنقذونا من نار العنوسة:َّحيث تنادي الواحدة منهن
ِ نحس ،مثلكم  !ارمحونا ! اسرتونا ! ونتأمل ! ُ

ُ أسمعوين ،ً أعطوين زوجا، خذوا شهادايت:ـ وتقول أخرى طبيبة ِ ْ َ
 .)ماما(كلمة 

 إنني أفضل أن أكون زوجة مع :ـ وتقول أستاذة جامعية أوروبية
 .ٍعرش نساء لرجل ناجح عىل أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل تافه

ـبالد فإن العوانس فوق سن الثال ًثني قد زاد عددهن كثريا يف كل ال َّ
 .العربية عن املاليني

  عالج النتشار الفواحش     التعدد -٩

 .بإعفاف النساء بطريق مرشوع

ً خاصـة ،ـ فإن نسبة النساء تزيد عىل الرجال يف كل املجتمعـات
 .بعد تعرض الدول للحروب فيموت كثري من رجاهلا

ًهؤالء النسوة ينشدن أزواجـا دد وذهبت كل ـ فإن مل يرشع التع
 وكـم ،َّ فكم منهن ستطلب قضاء حاجتهـا ولـو بالزنـا،فلن جيدن

سينتج عن ذلك من أوالد غري رشعيني يملؤن الشوارع حينام لـن 
 .يكفلهم األب ولن تكفيهم األم

ـ وكم ستمتلئ الطرقات باللقطاء الذين سيـصبحون وقـود الفـساد 
 .واجلرائم إذا كربوا

 ٢٨

 ، ستصبح تلك األمهات زوجات وربات بيـوتـ لكن بالتعدد
 ليكونـوا يف ،، يكفلهـم آبـاؤهمًأوالدا رشعيـنيوسيصبح أولئك 

 .املستقبل مواطنني صاحلني غري خمربني وال مفسدين

  . التعدد هو العالج لمشاكل الزوجة-١٠

 أو أصاهبا مرض مزمن ،ًـ فامذا يفعل من وجد امرأته عقيام ال تلد
 .هامنعها من معارشة زوج

 أم ؟ واحلرمان وألسنة النـاسـ هل يطلقها الزوج فتبقى للوحدة
 ؟ ينفق عليها ويرعاها،يتزوج عليها ويبقيها يف عصمته

  . التعدد هو استجابة لطلبات الرجل-١١

 أيقــع يف ؟ فــامذا يفعــل الرجــل كثــري األســفار واالغــرتاب)١(
 فـيحفظ ؟الفاحشة أم يبتغي ما أحل اهللا لـه مـن الـزواج بـأخرى

 .األخالق واملجتمع والدين
 وال تكفيـه امـرأة ،ة زائـدة وماذا يفعل من عنده قوة جنـسي)٢(

 ؟واحدة
 أو وصـلت لـسن اليـأس ،ـ وربام تكون ضعيفة أو كبرية الـسن

 .قبله
 ومــاذا يفعــل مــن ال يــستطيع أن يــصرب عــن زوجتــه أيــام )٣(

 ؟أعذارها
 .ـ أيام احليض والنفاس واحلمل واملرض والسفر



 ٢٩

 ؟رشها معارشة حمرمة أم يبتغي احلالل عند غريهاـ هل يعا
 ؟ ماذا يفعل من يريد ذرية كثرية)٤(

 والقـدرة عـىل تـربيتهم وحـسن ،ـ وعنده الطاقة لينفق علـيهم
يف >  فيقـر بـذلك عـني رسـول اهللا ،تأديبهم ليكونـوا صـاحلني

 .مباهاته األمم يوم القيامة بكثرة أمته
 ؟د الذرية ال تلد وهو يريً ماذا يفعل من وجد امرأته عقيام)٥(

 أم ؟ـ هل يطلقها لتضيع فتفقد من ينفق عليها وحيميهـا ويعفهـا
 وتظـل هـي مـصونة ،زوج بـأخرى أم تبقى معه ويت؟تتزوج غريه

 ؟عاقلة
 هل يطلقها ؟ِ ماذا يفعل من مرضت زوجته بعد طول عرشة)٦(

 ؟أم يتزوج أخرى ويبقيها مصونة مكرمة حتت رعايته وعالجه

  .عة التعدد توافق تركيب جسد الرجل والمرأة شري-١٢

يف األغلـب (فإن رغبة املرأة يف اجلـامع أقـل مـن رغبـة الرجـل 
 .)األعم

 وإن أغلب الرجال ينتظرون ،ـ فإن أغلب النساء تكتفي بزوجها
 .الظروف املواتية للتعدد

ـ وإن فرتة اإلخصاب عند الرجال واالحتياج للزوجة متتد إىل ما 
 .بعد السبعني

ـ أما فرتة اإلخصاب عند النساء واحتياجها إىل اجلامع ال تتعدى 
  فامذا يفعل الرجل يف بقية حياته؟،سن اخلمسني

 ٣٠

 هــو تــضحية مــن الرجــل بتحمــل زائــد للنفقــات   التعــدد -١٣ 
  .والمسئولية

 ؟طلقة والعانس غري حمسني الرجالـ  فمن لليتيمة واألرملة وامل
 وهـل ؟ا فمـن سـيعفهايهـا بـدون أن يتزوجهــ وإن أحـسن إل

 ؟ستطلب العفة باحلالل من غريه أم باحلرام
 ؟ـ وهل سيظل ويل املرأة ينفق عليها ويرعاها إىل املامت

 ما ال يقـل عـن حاجتهـا إىل اإلعفـاف ـ أال حتتاج هذه املرأة إىل 
 ؟اإلنفاق

 ،ـ هل يوجد من يقبل أن يبـدأ حياتـه بمطلقـة أو أرملـة أو عـانس
 ؟ويرتك البكر الشابة

فـإن كـان مـن الـصعب جـدا أن تكـون هـذه المـرأة هـي          ــ 
ــى  ــة األولـ ــة أو   ،الزوجـ ــة أو الثالثـ ــون الثانيـ ــد أن تكـ  فالبـ

 .الرابعة

  . يساهم في تحسين النسلالتعدد -١٤

ِـ ألنه ال يقدم عىل التعدد إال من عنده الطاقة املاليـة واجلـسدية  ْ ُ
 .والعقلية

ــاج  والطاقــة  ،َّ لإلنفــاق علــيهنالطاقــة الماليــةـــ فهــو حيت
 حلـسن والطاقـة العقليـة   ،َّإلعفـافهن) البـاءة( وهي الجسدية

َّ فيدفع مـا بيـنهن مـن ،َّشئوهنن واحلكمة يف إدارة ،َّالسياسة بينهن



 ٣١

 . وما قد ينتج عن ذلك من مشاكل،غرية غري حممودة
َـ ومن تيرس له كل ذلك كان من املميزين النوابغ من الرجال َ  الـذين ،ُ

َإذا عددوا أصبح  فـسيكونون ، أغلب الناشئة يف املجتمـع مـن أبنـائهمَ
 . فرتتقي األمة بذلك،نوابغ كآبائهم

: قال اهللا تعـاىل لذلك ،ن الزوجة نابغةـ ويلزم لتامم ذلك أن تكو
 ألن النوابــغ مــن الرجــال ال تطيــب ؛﴾_ ^ [ \ ]﴿

 فإن معارشة احلمقـاء لـيس ممـا ،نفوسهم إال بالنابغات من النساء
  .يطيب للعاقل

 وإن الرجل الـضعيف ال يـستطيع إقامـة بيتـه األول بـشكل
 فيدفعه ذلـك إىل ،ً وجيد فيه عناء ال يستطيع التغلب عليه،صحيح

 .اإلعراض عن إنشاء بيت جديد
ً إنه غالبا ال يفلح يف التعدد إال من أفلح يف باقي أمور :ًـ وعموما
 .دينه وحياته

شرع هـو  بـل الـ   ،أما من أساء فهو لـيس حجـة عـىل الـرشع
 ̂ [  ]\ X Y Z ﴿:قال اهللا تعاىل ،الحجة على الجميع

 ] ١٤٩ :األنعام [﴾  ` _

  .ـ  تعدد الزوجات خير من تعدد العشيقات١٥

 فيقعـون والبـد ،ـ أمامنا املجتمعات الغربية التي حترم تعدد الزوجات
 .يف تعدد اخلليالت

 وإن كـان هـذا هـو ،ـ فإذا كانت هذه حضارهتم فبئس احلـضارة
 ٣٢

 فأين هذه املجتمعات ، بل إىل القاع، فإهنم ارتقوا إىل األسفل،قيهمر
املنحطة املتفسخة اإلباحية القذرة من طهارة اإلسـالم الـذي حيفـظ 

 ولألبنـاء ، وللمرأة عفتها وطهارهتا ورشفها وأمومتهـا،للرجل دينه
 !؟انتساهبم ألبيهم

فالتعدد ينقل املرأة التـي ال زوج هلـا إىل مـصاف الزوجـات 
 ، ويوجب هلا املهر والنفقة ومنزل الزوجيـة،املحصنات املصونات

 ويوجب عىل األب ،ويعرتف باألوالد الذين هم ثمرة هذا الزواج
 .رعايتهم والقيام بحقهم

ـالزواج مـن أربـع نـسوة  ،وإن التعدد يف اإلسالم يسمح للرجل ب
 .ويمنع ما فوق ذلك

فإنـه ال ،أما تعدد الصديقات واخللـيالت عنـد األوروبيـني 
 وال يكون اسم املـرأة فيـه ، ألنه ال يقع علنًا؛يقترص عىل أربع نساء

 مالية ، وال يلتزم فاعله بأية مسئولية، وال تفرح به األرسة،)زوجة(
 .أو أدبية جتاه املرأة أو أوالدها

ـ فام هو إال أنه يلوث رشف املـرأة ثـم يرتكهـا للخـزي والعـار 
ُ وحتمل آالم احلمل،والفضيحة َ  ، واإلجهاض والـوالدة بمفردهـاَ

 ؛ وال يربيـه، بل ينسب إىل أمه، وال ينفق عليه،وال يعرتف بولدها
 ويظل االبن حيمل عىل رأسه خـزي الـسفاح ،ألنه ابن غري رشعي
 .والعار طوال حياته

 ،ـ فكيف ينكـر علينـا األوروبيـون وأذنـاهبم مـن املستـرشقني



 ٣٣

كرون علينا تعدد   كيف ين  ،وأتباعهم من امللحدين والعلامنيني
 .الزوجات؟ وال ينكرون على أنفسهم تعدد العشيقات

 فال تنكر عليـه ،َّـ فإن الزوجة منهن ترى زوجها عىل هذا العفن
اسـكت عنـي  ( : عـىل مـذهب،حتى تفعل مثله فال ينكـر عليهـا

 .)وأسكت عنك 
 .ٌ هذا هبتان عظيم،ـ سبحانك

 .إنهم يلعبون بالمصطلحات والمسمياتـ 
ن تعدد إ ويقولون ،عيب ورجعيةن أن تعدد الزوجات ـ فيقولو
 .حرية شخصيةاخلدينات 

بل هي عين العبودية للهوى والشهوات من دون العبودية لـرب          ـ 
 .األرض والسماوات

 ، وتبـادل الزوجـات،ـ فحـضارهتم حـضارة البغايـا والـشذوذ
 . ونكاح احلمري واخلنازير،ونكاح املحارم

 ثـم يعـود ليـزين بـأخرى هـي ،رأةـ إن الرجل عندهم ليزين بامل
 .ابنتهام من الزنا

  .ـ التعدد هو أهم وقاية من األمراض الجنسية١٦

ًـ ألن انغالق دائرة الرجل عىل زوجاته يمنـع متامـا دخـول أي 
 سواء فريوس ،ميكروب فريويس أو بكتريي إىل هذه الدائرة املغلقة

 ٣٤

 أو غـري ،ياإليدز أو فريوس الكبد الوبائي أو الـسيالن أو الزهـر
 أو ،ذلك من األمراض الفتاكة القاتلة التي تصيب اجلهاز التناسيل

 .اجلهاز املناعي للذكر واألنثى
ـ كذلك انغالق هذه الدائرة عىل الزوج وزوجاته متنع ترسب أي 

 وخارجهـا هـو ،عدوى من داخل هذه الدائرة املغلقة إىل خارجها
 .املجتمع بأرسه

ـ فأنت جتـد هـذه األمـراض نـادرة أو منعدمـة يف املجتمعـات 
 .املتدينة

ـ بعكس املجتمعات الفاجرة التي تنتـرش فيهـا هـذه األمـراض 
 فتتـضاعف أعـداد املـصابني هبـا بـرسعة ،انتشار النار يف اهلـشيم

الشباب الـذين هـم يف سـن اإلنتـاج :  وهتدد أول ما هتدد،جنونية
ضــعف املجتمــع، وضــعف  فتــسبب هــذه األمــراض ،والعطــاء

 .اقتصاده وإنتاجه النتشار األمراض املهلكة فيه



 ٣٥

  :   والرد عليها،شبهات المستشرقين والعلمانيين)٦(

   وسائل اإلعالم المشبوهة -١
ِّتصور املعدد  .    غارق يف النزواتشهواني بأنه شخص ُ
  :الرد عليهم

يمكـن هل معنى قولكم أن الشخص املتزوج بزوجة واحدة ال  )١(
 ؟ًأن يكون شهوانيا

ن األعزب الذي يملك الباءة ومل يتزوج  إ: بل مقتىض قولكم)٢(
 .أنه ليست له رغبة يف النكاح عىل اإلطالق

 فـإن أغلـب العـزاب الـذين ،ًـ بل سنن احلياة عىل عكس هذا متامـا
ــزواج  ــستطيعون ال ــهي ــون عن ــسهولة ويمتنع ــه إال ؛ب ــون عن  ال يمتنع

 .يحد من نزواهتم وألن الزواج س؛لفجورهم
 من كان عنده مال فـال : يقولا كان عمر بن اخلطاب 

 .يمنعه من الزواج إال عجز أو فجور
 أليس مـن األفـضل ،وبافرتاض وجود أشخاص شهوانيني) ٣(

 ؟تيسري طريق رشعي حيفظهم من الوقوع يف احلرام
ُـ أم أن األفضل عندكم يا وسائل اإلعالم أن يمنع مـن احلـالل 

  ؟لرذيلة ويتنجس املجتمع كلهفيقع يف ا
ـ أليس من األفضل أن يذهب إىل بيت الزوجة الثانية وهـو مرفـوع 

 ؟الرأس غري ذليل
 ٣٦

ـ أليس من األفضل أن تكون املرأة الثانية زوجة وليست عشيقة 
 ؟أو مومس

 ،ُـ أليس من األفـضل أن حتفـظ للمـرأة الثانيـة كرامتهـا وحقوقهـا
 ومـا يتبـع ، وحفظ أنساهبم ألبيهم،ومهرها ونفقتها، وحقوق أوالدها

  ؟ذلك من مسئوليات عىل األب
ـ أم أن األفضل يف رشيعتكم الباطلة أن يذهب إليها فيسلك طريـق 

 ويرتكها بعد ذلـك للعـار ، فيسفك دماء عفة تلك املرأة،الذل واخلفاء
 أتلقيـه يف الـشوارع ؟ أو بوليدها؟ فال تدري ماذا تفعل بنفسها،والفقر

 وفعـل كـل ،ا كرب وبلغ مبلغ الرجـال انـتقم مـن املجتمـع فإذ؟ًلقيطا
 أو مدرسـة ،ً أو أبـا ينفـق عليـه،ً ألنه مل جيد أمـا حتنـو عليـه؛املوبقات

 فكان شـغله الـشاغل االنتقـام مـن هـؤالء ، أو عائلة تنصحه،توجهه
 .مجيعهم

 يف رشيعـة ووصـمة عـار   ن التعـدد هتمـة إ   قول الفـساق    -٢
 .اإلسالم
   :الرد عليهم

من قال ذلك وفضل رشيعة النصارى عىل رشيعة املـسلمني ) ١(
 ودخـل يف ديـن ، فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه،يف هذه املسألة

 R S T﴿ : وارتد وكفـر لقـول اهللا تعـاىل،النصارى

U﴾] ٣ :املائدة[ 
 سمعنا أن حكومـة مـن احلكومـات : قال العالمة أمحد شاكر)٢(



 ٣٧

ًالدها قانونا منعت فيـه تعـدد التي تنتسب إىل اإلسالم وضعت يف ب
 بل ورصحـت تلـك احلكومـة بـاللفظ املنكـر أن تعـدد ،الزوجات

 ومل يعرف رجال تلك احلكومة أهنـم ،ًالزوجات عندهم صار حراما
 جتري ،هبذا اللفظ املحرم صاروا مرتدين خارجني عن دين اإلسالم

عمدة األحكـام  [.عليهم وعىل من يرىض عىل عملهم كل أحكام الردة
٣/١٠٢  [ 

واجرتأ بعض من يعرف القـراءة والكتابـة : وقال أمحد شاكر 
من الرجال والنساء، فجعلوا أنفسهم جمتهدين يف الدين يستنبطون 

 ، ويـسبون علـامء اإلسـالم، ويفتون يف احلالل واحلـرام،األحكام
 بل ال يعرفون ، وال كيف يصلون،وهم ال يعرفون كيف يتوضؤن

ــرون ــف يتطه ــ،كي ــنهم يف م ون  ولك ــات مفت ــدد الزوج ــسألة تع ُ ُ
 ] ٣/١٠٣عمدة األحكام  [.جمتهدون

 ال يوجد يف اإلنجيل نص رصيـح يمنـع التعـدد، بـل ورد يف )٣(
ــولس ــائل ب ــائز:رس ــدد ج فكيــف يتــرك النــصارى   ، أن التع

 ؟كتابهم المقدس ليفتروا غيره
 .بدون حدأباح التعدد لليهود ) التوراة(ـ بل إن العهد القديم 

 . التوراة كانت هلم زوجات كثرياتـ وكل أنبياء
َقال «:>قال رسول اهللا ـ  ُسـليامن َ َ ْ ُبـن َُ َداود ْ ُ ُّنبـي َ ِ َّألطـوفن :اهللاَِّ َ َ ُ َ َ 

َالليلة َ َعىل َّْ َسبعني َ ِ ْ ًامرأة َ َ َ َّكلهن ْ ُ ُّ ِتأيت ُ ْ ٍبغالم َ َُ ُيقاتل ِ ِ َ ِسبيل ِيف ُ ِ َفقال ،اهللاَِّ َ َ ُله َ َ 
ُصاحبه ُ ْأو َِ ُامللك َ َ ْقل :َْ َشاء ِْنإ ُ ْفلم، اهللاَُّ َ َ ْيقل َ ُ َونيس َ

ِ َ ْفلم ،َ َ ِتأت َ ْ ٌواحدة َ َ ِ َ 
ْمن ِنسائه ِ ِ َّإال َِ ٌواحدة ِ َ ِ ْجاءت َ َ ِّبشق َ ِ ٍغالم ِ َ َفقال، ُ َ ُرسـول َ ُ ْولـو:> اهللاَِّ َ ََ 

 ٣٨

َقال ْإن َ َشاء ِ ْمل اهللاَُّ َ ْحينث َ َ ْ َوكان َ َ ًدركا َ َ ُله َ ِحاجته ِيف َ ِ َ صحيح البخـاري  [».َ
 ]١٦٥٤م  ومسل٣٤٢٤

فيجعـل أقـصاه     ، وإنام جاء اإلسالم ليحد من كثـرة التعـدد)٤(
 .أربع نسوة

ُأسـلمت« : اـ قال قيس بن احلارث  ْ َْ ِوعنـدي َ ِْ ُثـامن َ َ ٍنـسوة َ َِ ْ 
ُفذكرت ْ َ َ َذلك َ ِ ِّللنبي َ ِ َّ َّصىل ِ ِعليه اهللاَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َفقال َ َ ُّالنبي َ ِ َّصىل َّ ِعليـه اهللاَُّ َ ْ َ َ 

َوسلم ََّ َّمنهن َْرتْاخ َ ُ ْ ًأربعا ِ َ ْ   ]١٨٨٥حسنه األلباين يف إرواء الغليل  [».َ

أن يتزوج  ا عليا>  دعياء العلم يستدلون بمنع النبيا -٣
  .ل على فاطمة
  :الرد عليهم

 بـن  فقد جاء يف الصحيحني أن عـيل،حـ هذا االستدالل ال يص
  فلـام،>أيب طالب خطب ابنة أيب جهل يف حياة فاطمة بنت حممد 

ُآذن َال « :>استأذن الرسول قال  َّثـم ،َ ُآذن َال ُ َّثـم ،َ ُآذن َال ُ َّإال ،َ ْأن ِ َ 
َيريد ِ ُابن ُ ِأيب ْ ٍطالب َ ِ ْأن َ َيطلق َ ِّ َ ِابنتي ُ َ َوينكح ْ َِ ْ ْابنتهم َ ُ َ َ َفإنام، ْ َّ ِ ِابنتي َ َ ٌبضعة ْ َ َْ 
ِّمني ِيريبني ِ ُ ِ َأراهبا َما ُ َ َ ِويؤذيني َ ِ ْ ُ َآذاها َما َ  وإين ال :>هللا  وقال رسول ا،َ

 ولكن واهللا ال جتتمع بنت رسول اهللا ،ً وال أحل حراما،ًأحرم حالال
ًوبنت عدو اهللا مكانا واحدا أبـدا ً  ومـسلم ٥٢٣٠صـحيح البخـاري  [».ً

٢٤٤٩[ 
وال تحـل أذيـة      ،> أن هـذا يـؤذي النبـي       :سبب التحريم  )١(

 :قال اهللا تعاىل ، توجب اللعنة> وأن أذيته ،مطلقًا>  رسول اهللا



 ٣٩

﴿Q R S  T U V W X Y Z [ \ ]  

 ]   ٥٧ :األحزاب[﴾  ^
 .دون غيره>   برسول اهللاوإن هذا خاصـ 

 . إنام هي من املعايص،ال توجب اللعن> ـ ألن أذية غريه 
ألهنـا ؛ ويريبهـا،ومن املعلـوم أن التعـدد يـؤذي الزوجـة األوىل 

فع التعدد  لكن منا،ستأخذ نصف الليايل بعد أن كانت تأخذ الليايل كلها
 .الكثرية أرجح من تلك األذية بكثري

  .ـ وإن ما يؤذي البنت يؤذي أبيها
 .> وال توجد منافع في الدنيا ترجح على أذية الرسولـ 

 ﴾ À Á Â Ã Ä  ¿ ¾﴿ :قـــــال اهللا تعـــــاىل
 ]٥٣ :األحزاب[

بعـد > ًولنفس السبب متاما حرم اهللا تعاىل زواج زوجات النبـي ـ 
 وال توجد مصلحة يف الـدنيا تـرجح عـىل ،> ألن ذلك يؤذيه ؛وفاته

 À Á Â Ã Ä Å            ¿  ¾﴿:  قال اهللا تعاىل، >إيذائه 

Æ Ç È  É Ê Ë﴾ ]٥٣ :األحزاب[ 
ــساء ــزوجنولكــن ن ــن أن يت ــوز هل ــاة َّ املــؤمنني جي ــد وف  بع

َّ ألهنن لن يكن زوجـاهتم ؛ وهذا من اإليذاء ألزواجهن،َّأزواجهن َّ
 ورغم هـذا ،َّات آلخر أزواجهن يف الدنياَّ بل سيكن زوج،يف اجلنة

َّاإليذاء لكن املصالح الناجتـة عـن الـزواج بعـدهم مـن إعفـافهن 
َّعليهن أرجح من إيذاء أزواجهنوالنفقة   .، لذلك أحله اهللا تعاىلَّ

 ٤٠

 .> بنت حممد أنه خاص بفاطمة :سبب التحريم )٢(
 وال يوجد ، أخذت نفس احلكم>ـ فمن كان أبوها رسول اهللا 

 .ًذا أصاله
أال يتـزوج > من خصائص النبي :ـ قال احلافظ بن حجر العسقالين

 .أحد عىل بناته
بنـت رسـول  ( ال يجتمع في بيت واحـد     أ :سبب التحريم  )٣(

 .ًوهذا ال يصح وال يليق أبدا) اهللا مع بنت عدو اهللا 
>  هو نفـسه ، الذي منع التعدد عىل ابنته>إن رسول اهللا ) ٤(

 وإين ال  «: الـذي قـال> وهـو ، امـرأةةالذي تزوج إحدى عرش
 ولكن ، فأثبت احلكم لنفسه ولألمة».ً وال أحل حراما،ًأحرم حالال

 . لاستثنى فاطمة 

    ن التعدد يكون في اليتامىإقول الجهال   -٤

 .اللوايت حتت والية الرجل
  :الرد عليهم

 جـاء يف  وال،ٍ هذا القول مل يقل به أي من علامء املسلمني املعتـربين)١(
 .ٍأي من كتب التفسري

 \ ]   T U V W X Y  Z﴿ :وقول اهللا تعاىل )٢(

] ^ _ ̀ a b ﴾] ٣ :النساء [ 
 وإنام املعنى عند العلامء واملفـرسين ،ًـ ليس فيه هذا املعنى الباطل أبدا



 ٤١

 .ًعىل العكس متاما
 ومعنـى اآليـة الكريمـة أنـه إذا كـان حتـت :ـ قال العالمة ابن باز

 ، فليعدل إىل مـا سـواها، وخاف أال يعطيها مهر مثلها،أحدكم يتيمة
   . ومل يضيق اهللا عليه،َّوإهنن كثريات

     دعاء الحاقدين أن التعدد أنانية من الرجلا  -٥
 ؟فام ذنب زوجته

  :الرد عليهم
 التـي مل تقبـل أن ،)الزوجـة األولـى   (هـو    األناين يف احلقيقة )١(

ن كان املقابل هو إنقاذ أخت  وإ،تتنازل عن بعض وقتها مع زوجها
 ، وشظف العيش، واحتياجها إىل من يعفهـا،هلا من براثن الوحدة

 وتكـون ،أال حتتاج املرأة الثانية إىل أن تكون ربة بيت هي األخرى
 ؟ ويكون هلا حقوق ككل الزوجات،ًأما ألوالد

ُيؤمن َال  «:>قال رسول اهللا  ِ ْ ْأحدكم ُ ُ ُ َ َّحتى َ َّحيب َ ِ ِألخيه ُ ِ َ ُّحيب اَم ِ ِ ُ 
ِلنفسه ِ ِْ  ] ٤٥ومسلم ١٣صحيح البخاري  [».َ

أليس أفضل للمرأة أن تشاركها يف زوجها أخرى فاضلة من  )٢(
 ؟أن تشاركها يف زوجها خليلة خائنة أو بائعات اهلوى

 وال شك أن املرأة التـي يكـون هلـا نـصف :قال العالمة ابن باز
الكلـامت يف بيـان  [ . خري من كوهنـا بـال زوج،رجل أو ثلثه أو ربعه

 ]٢٢حماسن تعدد الزوجات 
 ٤٢

 مـا دام ، واملرأة من طبيعتها أهنا ال حتتاج لزوجهـا كـل يـوم)٣(
ً فلتجعل يوما لزوجها وأياما لعبادهتا وتنظيم ،ينفق عليها ويرعاها ً

  .بيتها ورعاية أوالدها
 ويكـون ، و كثري من النساء يكون زوجهـا معهـا كـل يـوم)٤( 

 .ًالختالف املستمر مصاحبا هلامالشجار وعلو الصوت وا
ًـ وهنا يكون العـالج األكثـر نجاحـا هـو التعـدد لتقليـل فـرتة 

 فإذا جاء وقـت الـشجار كانـت ، فيشتاق كل منهام لآلخر،لقائهام
 . فيسرتيح كل منهام من أذية اآلخر،نوبة الزوجة األخرى

  :  بين الزوج وزوجته ويقولونالمرجفون يوقعون -٦

  أن يكون بسبب عيوب الزوجة األولى التعدد البد إن 
  .أو كراهية الزوج هلا

  :الرد عليهم
 مـن عائـشة   >  تزوج النبـي   فلقد ،ـ هذا من املغالطة الفاحشة

ًحيبها حبـا عظـيام، وقـد >  وكان ،ل بعد موت خدجية ل ً
 .> وكانت البكر الوحيدة التي تزوجها ،ًرصح بذلك مرارا

 العيـوب التـي كانـت يف  فام، تزوج بعدها ثامين نسوة>ـ لكنه 
! ؟لوهـل زواجـه بعـدها دليـل كراهيتـه هلـا !؟لعائشة 

 .فاعتبروا يا أولي األلباب



 ٤٣

نه ال جيوز التعدد إال إذا كان يف الزوجة ـ وهذا رد عىل من يقول إ
 .األوىل عيوب

   .المعترضون على الشرع يريدون قيودا على التعدد -٧

ــودا علــى حكــم اهللا   ــضعفهــم يريــدون قي ــايض أو  ي ها الق
 .الزوجة األوىل

  :الرد عليهم
 ، قلنا هذا ظن،ن القيود بسبب أن الزوج لن يعدلإ إن قالوا )١(

  : 9 8 7 6 ﴿:والظن من أبطل احلديث لقـول اهللا تعـاىل

 ]  ٢٨ :النجم [﴾  > ;
 وإن اهللا تعاىل جعل التخوف من عـدم العـدل عنـد الـزوج )٢(

 فاهللا ،]٣ :النـساء [﴾  d e f  g   h﴿ :قال اهللا تعاىل ،وحده
فلـم   ،تعاىل مل يوجه هـذا اخلطـاب إىل القـايض أو الزوجـة األوىل

 ومـن قـال غـري ذلـك ،يجعل غير الزوج صاحب شأن في ذلك    
الفـرح األكيـد بحكمـة تعـدد الـزواج الـسعيد  [.فقد قلب احلكم يف اآلية

 ]٢٢ملحمد زاهد 
لتعـدد مثـل مـرض ً قيودا عىل الرجـل يف ايضع وإن اهللا تعاىل مل )٣(

 .الزوجة أو نشوزها
 فإن اهللا قد أذن للرجل ـ بصيغة األمر ـ أن : وقال أمحد شاكر)٤(

 أو بـإذن ،يتزوج ما طاب له من النساء بـدون قيـد بـإذن القـايض
 ٤٤

 ] ٣/١٠٥عمدة التفاسري  [. أو غريه، أو بإذن ويل األمر،القانون

ــات وال     -٨ ــدد الزوجـ ــون تعـ ــف تبيحـ ــارقين كيـ ــول المـ قـ
 ؟بيحون تعدد األزواجت

  :الرد عليهم
 . وال جيهر هبا فاجر،ال يقول بها عاقلـ هذه الشبهة 

ً سواء كان ربانيـا ،ال يبيحه أي دين على وجه األرضـ فإن هذا 
ًأو وضعيا كفريا ً. 

 ، التي تكتفي إناثها بزوج واحدأضل من الدوابـ ومن قال هذا فهو 
 وكذلك الديك يف ،إناثه أحدفأنت ترى األسد يف الغابة ال يدخل عىل 

 .احلظرية ال يدخل عىل دجاجاته أحد
 فـصارت ،ـ أما هذا فقد طمس عقله وطمست بصريته وفطرته

 .الدواب عندها من الغرية أكثر مما عنده

     أن التعـــدد يكـــون ســـببا لعـــداوة الزوجـــاتاالدعـــاء -٩
 .واألبناء وحدوث المشاكل بينهم

  :الرد عليهم
 .بيعي عند المرأةالغيرة شيء ط )١(

طلبت مـن ) الفقرية واملسنة وذات األوالد  ( لـ فأم سلمة 
 .>أن يدعو هلا ليذهب الغرية من قلبها من باقي نسائه > النبي 



 ٤٥

 . ومل تكن هي الزوجة األوىل،اًـ وكان النبي قد تزوج قبلها كثري
 واحتياجها ،ٍ واحتياجها لرجل يريب أوالدها،ـ فاحتياجها للنفقة

 حيميها، وعلمها أهنا جيب أن تقدم بعـض التنـازالت ألهنـا ٍلرجل
 وكذلك علمها أهنا جيب أن تقـدم بعـض التنـازالت ،كبرية السن

 مل يمنعها ، وقليل من الرجال من يقبل ذلك،ألهنا امرأة ذات أوالد
كل ذلك من اإلحساس الفطري بـالغرية كبـاقي النـساء األبكـار 

 .الشابات
 أال وهي الزواج من ،واج في العالمثم جاءتها أفضل فرصة زـ 

 وطلبت ، ولكنها غارت؟ فكيف تغار بعد كل ذلك،>رسول اهللا 
 .أن يدعو هلا> منه 

 ألمـور تعلمهـا ل تغـار مـن صـفية لـ وكانت عائـشة 
  .ينهاها عن ذلك>  وكان النبي ، وكانت ال تذكرها بخري،النساء

ً لذلك جيب أن يكون الزوج املعدد حكيام يف )٢( ِ َ سياسته لبيـوت ُ
ٌ كل يف موضـعه حتـى ،فيستخدم العدل والحزم واللين    ،زوجاته

 وإصالح مـا بينـه وليكن زاده التقـوى    ،يقود هذه العائلة الكبرية
 . وعىل رأسهم زوجاته، فيصلح له اهللا ما بينه وبني الناس،وبني اهللا

 .أما انتقال الغيرة إلى األوالد فليس بالزم )٣(
أوالد األب  وكم رأينا ، فيام بينهميتصارعوناألشقاء  ـ فكم رأينا 

 ومنهـا حـسن تربيـة ، مدار ذلك عىل هدايـة اهللا،بينهم فيام رحماء
 ٤٦

 .األب هلم
ــون )٤( ــب أن يك ــاء     ال جي ــا إللغ ــق الحكــم دافع ســوء تطبي

 .ً دافعا إلصالح املعوجنييكون بل ،الحكم
 فمن اهلراء طلب البعض بإلغاء التعدد لتجاوز تـرصفات بعـض

وأمـرهم بالعـدل الـذي       ، بل املطلوب هو نصحهم،زواج املعدديناأل
 .به قامت السماوات واألرض

 واحلاكمة ، اإلسالم هي احلجة عىل اجلميعرشيعةوليعلم أن 
وال يوجد أحد تـصرفاته هـي الحجـة علـى            ،عىل ترصفات الناس

 .اإلسالم
أم نأخـذ ، هل نغلق املساجد،فهل إذا كان رجل يصيل ويرسق 

 ؟ السارقعىل يد
 أم نأخذ ، هل نلغي احلج، يرسق احلجيجاًـ وهل إذا وجدنا سارق

 عىل يد السارق؟ 

   أن التعــدد يــسبب المــشاكل وهــدم األســرة    االدعــاء -١٠
 .وضياع األوالد

  :الرد عليهم
 الذي ال يثق يف ، هذا القول ال يصدر إال من ضعيف اإليامن)١(

 .حكمة ترشيع الرحيم الرمحن



 ٤٧

 مل ، العلـيم بمخلوقاتـه، اخلبري بعباده،ه احلكيم يف أمرهـ ولو أيقن أن
 وأليقـن أن اخلـري والربكـة والـصالح ،يعرتض عىل حمكم تـرشيعاته

 والقناعـة ، والتـسليم لقـضائه، والرضا بحكمه،تباع أمرهاوالفالح يف 
 .فإن اهللا تعالى لم يشرع شيئًا فيه ضياع أو فساد ،بقدره

ــه  )٢( ــتدالل بقول ــصح االس ــاىلوال ي  B C  D﴿ :تع

E   F G H I ﴾ ]هـو > ألن النبـي ] ١٢٩ :النساء
 وأخرب أن عدم العدل الذي ال يستطيعه ،الذي فرس هذه اآلية بنفسه

 .البرش هو عدل القلب يف تقسيم احلب بني الزوجات
 فإن اهللا ،ـ لكن العدل يف األمور املادية من النفقة واملبيت واملسكن

 فإن بذلوا الوسع يف العـدل ،بام يستطيعونتعاىل مل يكلف الرجال إال 
 .فال إثم عليهم بعد ذلك

 َّاللهم « :> قال رسول اهللا ُ َهذا َّ ِقسمي َ ْ َفيام َ
ُأملك ِ ِ ْ َفـال َ ِتلمنـي َ ْ ُ َ 

َفيام
ُمتلك ِ َِ َوال ْ ُأملك َ ِ ْ والرتمذي وابن ماجه والدارمي وأمحد واه أبو داود والنسائي ر [».َ

 ] يف املسند 
 أكثـر مـن لرصاحة أنه حيـب عائـشة  >لنبي ـ وقد أخرب ا

وال يعتبـر هـذا جـور         ،> بل أكثر من كل أصحابه ،باقي نسائه
 . > يف حقه أبدا
وال تنـايف ،فعلم أن املفاضلة يف حب النساء ليست من اجلور 

 وهـي ليـست مقـصودة يف ،العدل الواجب، واهللا تعاىل مل يأمر هبا
 ٤٨

 ]٣٧تعدد الزوجات يف اإلسالم  [.األمة وعىل هذا إمجاع ،اآلية الكريمة

 . أن غياب األب يضعف تربية األوالداالدعاء -١١

  :الرد عليهم
 بامذا سيأمر األب الذي يغيب عن بيته ، من يقول هذا القول)١(

ســيأمره أن يتــرك العمــل ليمكــث فــي  هــل ،بــسبب عملــه
 ؟البيت ويربي األوالد

 ألنـه ؛ألبمـوت ا  ، وأشد من غيـاب األب لـبعض الوقـت)٢(
 فمن لـوازم مـن يقـول هبـذا القـول ،سينقطع عن أوالده بالكلية

ً وهذا ال يشاهد أبدا يف ،الضحل أن من مات والده انحرف والبد ُ
 ؟ فلامذا املغالطات،احلياة
 عيسى وولد ،وهو يف بطن أمه>  محمدفقد مات أبو نبينا 
فـأين دور    ،ًمل يربـه أبـوه أبـدا×  وموسـى  ،ً بال أب أصال×

 ؟ألب في حياة هؤالء األنبياءا
 ُبن احلسني قد قتل أبوه احلـسني اإلمام زين العابـدين     وإن
 قد مات أبـوه اإلمام الـشافعي   وإن ، يف كربالء وهو صغريا

 شيخ اإلمام مالك قد خرج أبـوه اإلمام ربيعـة   وإن ،وهو صغري
ْ ومل يعد إال وابنه شيخ فقهاء املدينة،للجهاد وهو صغري ُ  فأين دور ،َ

 . وأمثاهلم كثري؟األب في حياة هؤالء



 ٤٩

ـاد  أو ،لطلـب العلـم   أو ،للـدعوة ربام يغيـب األب  )٣ ( طلـب   أو ،الجه
ـرامويكون ،الـرزق   ، وربـام ال يغيـب األب عـن بيتـه، بيته عىل خري ما ي

ـةويكون وجوده كعدمـه يف القوا ـا ،مـة والرتبي مـن ً ويكـون بيتـه مهرتئ
 . نسأل اهللا العافية،دهافات أوال وهو ال يدري عن انحر،الداخل

 . إنما العبرة بتوفيق اهللا له،فالعبرة ليست بوجود األب -
لـم يفـارق   ×  نـوح النبـي  فـإن  وعىل النقيض من ذلك )٤(

، لكنـه أرص  وحيبب إليه اإليامن،زمن الطويل وظل يدعوه ال،ابنه
 فـامت ، وظن أن بإمكانه حتدي الرب الرمحن،عىل العناد والكفران

 .اً عىل الكفر أقرانمع من كانوا
 ¤ £    ¢ ¡ �﴿ :×قال اهللا تعاىل عن ابن نوح 
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¸   ¹ º  ﴾] ٤٣ :هود [ 
 .بطول مالزمة والده له× ـ فلم ينتفع ابن نوح 

ن إونقـول   ×  ـ وهـل يـصح أن نعتـرض علـى نـوح النبـي             
أسلوبه في التربيـة لـم يكـن جيـدا أو لـم يكـن عـصريا                 

   ؟ماشى مع أسلوب الشبابيت
ًإنه كان متجهام رجعياـ أو نقول  ًن أسلوبه كان منفرا ومل يكن  وإ،ً

  ؟لينًا
 ﴾ a b c d      e f g h ̀ _﴿ :قال اهللا تعاىل

 ] ٥٦ :القصص[
 ٥٠

 تـرك ولـده إسـماعيل      × إبـراهيم وعىل النقيض نجـد 
 ثم ، وأمه هاجر يف صحراء مكة بال رواء وال رشبة ماء،رضـيعا × 

 .×ًجع إليه بعد السنني الطوال فوجده نبيا ر
ضـيع × ن نبـي اهللا إبـراهيم أن يقول إـ فهل جيرؤ أحد عىل 

ًفلم يرتك هلم نفقة وال زادا وال طعاما وال ماء× ابنه إسامعيل   ً ً ً، 
مل يكـن ×  فإن إبـراهيم ،وال حتى توجيه وال نصح وال إرشاد

لكنه رجـع   ،ًالسنني الطوال أصال حتى يربيه× مع إسامعيل 
 . ولما شبّ صار نبيا،فوجده بارا تقيا

ـ وللعجب فإن أول حوار بني نبي اهللا إبـراهيم وابنـه إسـامعيل 
ًكان غريبا جدا  فبعد طول الغياب عن االبن يأيت األب وخيرب ابنه ،ً

 .أنه يريد أن يقتله
 × Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ Ö﴿ :قال اهللا تعـاىل

Ø Ú Ù Û  Ü Ý  Þ à ß á â  ã ä å 

æ﴾] ١٠٢ :الصافات [ 
 وكـان أوىل ؟ن هذا خطـأ فهل سيعرتض العلامنيون ويقولون إـ

ِباألب أن يعد ابنه بالبقاء معه فرتة طويلة ليعوضـه عـن الغيـاب َ، 
 .وكان البد أن حيرض له اهلدايا الكثرية لتعوضه عن احلرمان

ولعباد اهللا املخلصني موازين أخرى هـي ،هؤالء هلم موازين 
 ،االنقياد لرب األرض والساموات مهام كانـت الظـروفالطاعة و



 ٥١

ومهام كانت تربيرات العقول القـارصة التـي ال تفهـم حكمـة اهللا 
   .تعاىل يف أوامره

      ـتهم إبـراهيم؟ بتـضييع ذريتـه   ×  فهل بعد ذلك ي
َّوهل أثر عدم غياب نوح   ؟يف صالح ذريته× َ

  العــشرة مـــن مالزمـــتهم  ×   يعقـــوبوهــل انتفـــع بنــو
رغـم أنـه مل  ،× بل إن خريهم وأفضلهم هـو يوسـف ،ألبـيهم 

 .ًيأخذ حظا كحظهم من إرشاد أبيهم
خير مـن تربيـة نبـي       ×  فكانت تربية اهللا ليوسف   ـ 

 .× إلخوة يوسف×  اهللا يعقوب
؟ ويقـال فهل بعد ذلك يـتهم األب إذا سـاء خلـق أوالده           ـ 

 .ًنه مل يرهبم جيداإ
ل الرتبيـة مل يكـن يعـرف وسـائ× ـ فهل نبي اهللا يعقـوب 

 ؟ً أم كان متهاونا يف تربية أوالده؟احلديثة
 أنه ال زالت : ال نقلل من دور األب ونقول، رغم ذلك كله)٥(

وسائل االتصال احلديثة من اهلاتف واجلوال وغريها تتـيح للوالـد 
 أو بعـده عـنهم إن كــان ،متابعـة أوالده وإرشـادهم رغـم سـفره

عىل االنتفاع من توجيه  وإن كانوا هم حريصني ،ًحريصا عىل ذلك
 .أبيهم

 فقـد كـان يمـر ،أن يراعي أهله>  وقد كان من هدي نبينا )٦(
 ٥٢

َّعىل زوجاته بعد العرص يتفقدهن كلهن كل يـوم  ثـم يبيـت عنـد ،َّ
 .صاحبة النوبة

َّيف بيت واحـدة مـنهن عـىل الطعـام أو عـىل > ـ وربام مجعهن  ٍ

 .غريه

    سل أن التعدد يؤدي إلى كثرة الناالدعاء -١٢

 .ؤدي إىل البطالة والفقرت وكثرة النسل
   :الرد عليهم

 ]٣١ :اإلرساء [﴾ P  Q R﴿ : قال اهللا تعاىل)١(
 ]١٥١ :األنعام [﴾ ¼ «  º﴿ :قال اهللا تعاىلو

 وربـام ،ـ إن اهللا تعاىل يرسل مع كل مولود زيـادة يف الـرزق
 .ن بسبب أوالدمهاييرزق األبو

َّإن « : بطـن أمـه عن اجلنـني يف>قال رسول اهللا  )٢( ْأحـدكم ِ ُ َ َ َ 
ُجيمع َ ْ ُخلقه ُ ُ ْ ِبطن ِيف َ ْ ِأمه َ ِّ َأربعني ُ ِ َ ْ ًيوما َ َّثم َْ ُيكون ُ ُ ًعلقة َ َ َ َمثـل َ ْ َذلـك ِ ِ َّثـم َ ُ 
ُيكون ُ ًمضغة َ َ ْ َمثل ُ ْ َذلك ِ ِ َّثم َ ُيبعـث ُ َ ْ ًملكـا اهللاَُّ َ َ ُفيـؤمر َ َ ُْ ِبـأربع َ َ ْ َ ٍكلـامت ِ ِ

َ َ 
ُويقال َ ُ ُله َ ْاكتب َ ُ ُعمله ْ ََ ُورزقه َ ََ ْ ُوأجله ِ َ ََ ٌّوشقي َ ِ َ ْأو َ ٌسعيد َ ِ َّثـم َ ُيـنفخ ُ َْ ِفيـه ُ ِ 
ُالروح  ]٢٦٤٣ ومسلم ٣٢٠٨صحيح البخاري   [».ُّ

ولـم يظـن    ، مل يتعلـق قلبـه بـسواهالـرزاق  من آمن باسم اهللا )٣(
 .المعونة على قدر المؤنة فإن ، أنه لن يرزقهالسوء بربه



 ٥٣

ــة)٤( ــسن الرتبي ــربة بح ــرة النــ  ، الع ــإن كث ــع حــسن  ف سل م
ـا العربيـة ، وازدهارهـاالتربية من عوامـل قـوة األمـة       وإن بالدن

 كثرية املوارد وحتتاج إىل أضعاف أعدادنا من الشباب ،واسعة األرايض
 ]٢٨٦دراسات يف الرشيعة اإلسالمية  [.األقوياء األذكياء الستغالهلا

 ألن هـذا مـن ؛وال يجوز تنظيم النسل خوفًا من الفقر       )٥(
ً إال أن يكون تنظيم النسل خوفا عىل صحة األم أو ،باهللاسوء الظن 

 ، حتى تستعيد األم صـحتهافإنه يجوز لفترة محـددة     ،األطفال
 .أو ينال الولد ما حيتاجه من الرتبية

 .ن أن التعدد امتهان للمرأةيدعاء المغالطا -١٣

  :الرد عليهم
 .ـ ال يوجد عىل وجه األرض دين اهتم باملرأة كاإلسالم

 ٥٤

  :ام اإلسالم للمرأةإكر

  :أمر اهللا تعالى بحسن معاشرة المرأة  )١(

 µ´ ¶ ̧          ¹  º ³ ﴿:قال اهللا تعـاىل

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á  ﴾] ١٩ :النساء[ 
³﴿ : قال ابن كثري µ́﴾  أي طيبوا أفـواهكم

 وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قـدرتكم كـام حتـب ذلـك ،َّهلن
 h i j  k﴿ :قال اهللا تعـاىل كام ، فافعل أنت هبا مثله،منها

l ﴾] فعسى أن يكون صربكم :وقال يف بقية اآلية] ٢٨٨ :البقرة 
َّمع إمساككم هلن مع كراهتهن فيه خري كثري لكم يف الدنيا واآلخرة َّ. 

 هـو أن يعطـف عليهـا: يف معنى اآليـةب قال ابن عباس ، 
 .ًفريزق منها ولدا ويكون يف ذلك الولد خري كثري

ْيفرك َال  «:> رسول اهللاقال  َ ٌمؤمن َْ ِ ْ ًمؤمنة ُ َ ِ ْ ْإن ُ َكـره ِ ِ َمنهـا َ ْ ًخلقـا ِ ُ ُ 
َريض

ِ َمنها َ ْ َآخر ِ  ] ١٤٦٩صحيح مسلم  [».َ

  : بالنساء خيرا>أوصانا رسولنا  )٢ (

 ُاستوصـواَو « :>قال رسول اهللا ْ َ ِبالنـساء ْ َ ِّ ًخـريا ِ ْ َّفـإن َ ِ َاملـرأة َ َ ْ َْ 
ْخلقت َُ ْمن ِ ٍضلع ِ َ َّوإن ِ ِ َأعو َ ْ ٍيشء َجَ

ْ ِالضلع ِيف َ َ ُأعاله ِّ َْ ْفإن َ ِ َذهبت َ ْ َ ُتقيمه َ ُ ِ ُ 
ُكرسته َ ْ َ ْوإن َ ِ ُتركته َ َ َْ ْمل َ ْيزل َ َ َأعوج َ َ ْ ُفاستوصوا َ ْ َ ْ ِبالنساء َ َ ِّ ً خرياِ ْ صـحيح  [».َ

 ] ١٤٦٨ ومسلم ٥١٨٥ و ٣٣٣١البخاري 



 ٥٥

 يف احلديث الندب إىل املداراة الستاملة :بن حجر قال احلافظ 
 وفيــه سياســة النــساء بالــصرب عــىل ،آلف القلــوب وتــ،النفــوس
فـتح البـاري  [. وأن االستمتاع هبا ال يتم إال بالصرب عليها،َّعوجهن

٩/١٦٣[ 
والصرب عىل،َّ واإلحسان إليهن، فيه مالطفة النساء: قال النووي  

 ]١٠/٥٧رشح مسلم  [.َّ وكراهة طالقهن بال سبب،َّعوج أخالقهن
 َاست « :>قال رسول اهللا ُوصواْ ِبالنساء ْ َ ِّ ًخريا ِ ْ َّفـإهنن َ َُّ ِ ْعنـدكم َ ُ َ ْ ِ 
ٍعوان َ  ]٢٠٣٠حسنه األلباين يف اإلرواء  [».َ

َـ فحق عىل العاقـل اللبيـب أن يراعـي فطـرة النـساء ُ  وتقلـب ،َ
 فيجارهيـا ويـدارهيا ، وسيطرة عواطفها عىل عقلها،مزاجها ورأهيا

ُ جيمل بـه  وعن ما، وليتغافل عن السفاسف،ليعيش معها يف هناءة ْ َ
 وأن ،ً وأن يتجاوز عن هفواهتا ما مل ترتكـب حمرمـا،أن يتغافل عنه

 وكـرم ، وحلـم وهـوادة،يصرب عىل أذاها املحتمل يف رفـق ولـني
 ولـيس أكـرم مـن ، فإن هذا من شيم الكرام،أخالق وسعة صدر

ــه > رســول اهللا  ــذي كانــت زوجاتــه تراجعن ــه> ال  ،يف كالم
 . عليهفيعرتضن

ُيظن أنه مل يقل األعدل واألمثل واألنسب> ه ـ فكأن من راجع َ، 
يظن أن عند نفسه من الرأي ما هو أفـضل > وكأن املعرتض عليه 

 وإنـام لغلبـة ،َّ وما ذلك لتهمة يف الدين هلـن،>من قول رسول اهللا 
 .َّ وعدم اكتامل رأهين كبقية النساء،َّعواطفهن

 ٥٦

نهار إىل  أو ختاصمه طوال ال>َّـ حتى إن إحداهن كانت هتجره 
 ومعلوم من الدين أن مـن ،> وهذا من األذى لرسول اهللا ،الليل

 Q R﴿ :قــال اهللا تعــاىل ،اســتحق لعنـة اهللا> آذى رسـول اهللا 

S  T U V W X Y Z [ \ ]  ^  ﴾ 
 ]   ٥٧ :األحزاب[

 ألنه ليس عند النساء من ؛>ـ ولكن هذا ال يرسي عىل زوجاته 
ًبه أهنا تفعل فعال شنيعا جداقوة اإلدراك أثناء انفعاهلا ما تعي  ً  أال ،ً

 ، وسيد األولياء، وإمام األنبياء، خري البرش،>وهو أذية املعصوم 
   .>وخليل رب السامء 

َـ فحق عىل كل عاقل أن يتأسى برسول اهللا  ُ  :قال اهللا تعـاىل ،>َ
﴿Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È  ﴾] فيغفـر ]  ٢١ :األحـزاب

 ،َّ وحيتمـل أذاهـن،فـر لنـسائهيغ> لزوجاته ما كـان رسـول اهللا 
 .َّويصرب عليهن

 اسـتحقت لعنـة اهللا ،ًـ أما إذا متادت املرأة وهجرت زوجها ليال
 وإن السفه له ، فإن األذى له حدود ال جيب ختطيها،ًواملالئكة قطعا

 .قيود ال يصح تعدهيا
 َإذا « :> قال رسول اهللا َدعا ِ ُالرجل َ ُ ُامرأته َّ َ َ َ َإىل ْ ِفراشه ِ ِ ْأبـتَف َِ َ َ 
َفبات َ َغضبان َ َ ْ َعليها َ ْ َ َلعنتها َ ْ َ َ ُاملالئكة َ َ ِ َ َّحتى َْ َتصبح َ ِْ صـحيح البخـاري  [».ُ

 ]١٤٣٦ ومسلم ٥١٩٣ و ٣٢٣٧



 ٥٧

هو خير القـدوة فـي حـسن معاشـرة          > رسول اهللا   ) ٣(
  :النساء

 ْخريكم  «:>رسول اهللا قال ُْ ُ ْخـريكم َ ُْ ُ ِألهلـه َ ِ ْ َ َوأنـا ِ َ ْخـريكم َ ُْ ُ َ 
ِألهيل ِْ  ]٢٨٥صححه األلباين يف الصحيحة  [».َ
 يتلطف بنـسائه ويـداعبهن ،ِدائم البرش> وكان رسول اهللا َّ

 .َّويضاحكهن
 سـبقني «  قالـت ، فيسابقهاليتودد إىل عائشة > وكان

 ثـم سـابقته ،فسبقته، وذلك قبـل أن أمحـل اللحـم> رسول اهللا 
باين صححه األل[ ». هذه بتلك: فقال،>بعدما محلت اللحم فسبقني 

   ]١٣١يف الصحيحة 
 ال يتشدد مع نسائه يف مـا ال مـانع منـه > وكان رسول اهللا
َّ البنـات يف مثـل سـنها يلعـبن ل فكان يرسل إىل عائشة ،ًرشعا
 .معها
 ووضـع >  إناء أخذه من إذا رشبت لوكانت عائشة

ًإكراما هلا وتطييبا لنفسها> فمه يف موضع فمها ورشب  ً. 
 وربام كانت حائضا،القرآنا ويقرأ يف حجره> وكان يتكئ ً. 
 ًإذا كانت حائضا أن تـأتزر حـول وسـطها > وربام أمرها
 .> فيبارشها يف ما دون الفرج ،بيشء
 َّإذا صىل العرص دار عىل نسائه فـدنا مـنهن وتفقـد > وكان

 ٥٨

َّأحواهلن ثم خص   .الليل بصاحبة النوبة> َّ
 إذا دخل بيته بدأ بتقبيل امرأته> وكان. 
فيتحدث مع ،إذا صىل العشاء دخل بيته> كان رسول اهللا و 

 .َّ يؤانسهن بذلك،>ًنسائه قليال حديث السمر قبل أن ينام 
 جيمع نساءه يف بيت التي يبيـت عنـدها > وكان رسول اهللا

 ثـم تنـرصف كـل ، العـشاء يف بعـض األحيـان فيأكل معهن،>
 .ٍواحدة إىل بيتها

 َّسائه يف حرضة باقيهنإىل بعض ن> َّوكان ربام مد يده.  

جعــل اإلســالم ذمــة ماليــة للمــرأة منفــصلة عــن    ) ٤(
  .زوجها وعن أبيها

 ـال يف مالـه فسمح هلا بالتجارة والتملك وغريه مما يفعل صاحب امل
 .بال وصاية من أحد

أوجب اإلسالم النفقة للمرأة عىل زوجها مهام كانـت غنيـة، 
ــزل ــىل من ــق أي يشء ع ــا أن تنف ــرض عليه ــة إال ومل يف  الزوجي

 .باختيارها
األم واالبنة واألخت إن احتجنأوجب اإلسالم النفقة عىل  

 وال حيـسب هـذا املـال مـن ،ًوكان االبن أو األب أو األخ مورسا
 .الزكاة املفروضة



 ٥٩

 ندب اإلسالم الرجل إىل النفقة عـىل مـن سـوى ذلـك مـن
 ؛رين وأن يف هذه النفقة أج،العامت أو اخلاالت وغريهم من أقاربه

 .ألهنا نفقة وصلة رحم
 وسمح اإلسالم أن حتسب هذه النفقة من الزكاة الواجبـة إذا

ًكان من ينفق عليه فقريا أو مرصفا من مصارف الزكاة الثامنية ً. 

شرع اإلسالم للمرأة التي ال تريـد زوجهـا أن تخلـع        ) ٥(
  .نفسها منه

ا ويمكن للمرأة أن تذهب للقايض فيحكم هلا باخللع من زوجه
ً وللزوج أن يطلب تعويضا آخر ،عىل أن ترد له املهر الذي أخذته منه

 .إذا كان يلحقه من اخللع رضر
وإنـام ،فاإلسالم مل جيرب املرأة أن تعيش حتـت رجـل ال حتبـه 

 وليس هذا يف رشيعة سوى رشيعة ،رخص هلا أن تفتدي نفسها منه
 .اإلسالم العظيمة

أو   ،ساواتها بالرجـل شرع اإلسالم في ميراث المـرأة مـ    ) ٦(
نــصيب أكثــر مــن الرجــل فــي ثمانيــة وثالثــين   

  .موضعا

 فجعل اهللا نصيب الرجـل ) وهو أشهر املسائل(أما مرياث اإلخوة
 .مثل نصيب املرأتني

 وحكمة ذلك احلكم هي كل ما سبق مـن النفقـات الواجبـة
 ٦٠

 فلام كلف اهللا الرجل بكل هـذه التكـاليف ،عىل الرجل دون املرأة
ًالعدل اإلهلي أن يعطيه نصيبا أكرب  كان من ، ومل يكلف املرأة،ةاملادي

 .يف احلقوق حتى يستطيع أداء ما عليه من تبعات

 اإلسالم بين الرجل والمرأة فـي كـل التكـاليف           ساوى) ٧(
 .الشرعية والعبادات

فأحكام الطهارة والصالة والصيام واحدة.  
 لكن ،رها من اجلنابةـ إال أن املرأة ال جيب عليها أن تنقض ضفائ

 .تنقضها من احليض والنفاس
وهـذا مـن ،وأن املرأة ال تصيل وتصوم أيام حيضها ونفاسها 

 .رمحة اهللا هبا يف هذه األيام الشاقة عليها
ً الـذي ال يمنعـه يشء أبـدا عـن ،ـ وهذا من نقص دينها عن الرجل

يف  إال أنـه جيمـع ويقـرص الـصالة ،الصالة مهام كان السفر أو املرض
ً ويصيل يف املرض بقدر استطاعته جالسا أو حتى نائام،السفر  وخيفـف ،ً

 .عن املرأة ما تم ختفيفه عن الرجل يف السفر واملرض
ألهنا تقيض الصيام يف ؛واملرأة تقيض الصيام وال تقيض الصالة 

ً أما الصالة فهي مأمورة بالصالة دائام إذا ،األيام التي ال صيام فيها
 فال تعيد ما مل تصله؛ ألنـه يكفيهـا أن ،النفاسخلت من احليض و

 .تصيل ما حرض من فروضها
 ـا حتـى وإن ـا جيـب عـىل الرجـل متام ًوأما الزكاة فيجب يف ماهلا م

ـتة وثامنـون ،كانت صغرية مل تبلغ برشط أن يبلغ ماهلا النـصاب  وهـو س



 ٦١

ـار ،٢٤ًجراما من ذهب عيار   ٩٨ حـوايل ٢١ أو ما يوازيه من ذهـب عي
 .ًا جرام١١٥ وهو حوايل ١٨أو ما يوازيه من ذهب عيار  ا،ًجرام

َـ واألوىل هلا أن خترج زكاة حليها ْ ً ألنه غالبا ما خيتلط عند املرأة ؛َ
ً وغالبا ؟ أم لالدخار، هل هو للزينة املحضة،سبب اقتنائها للذهب

 . فاألحوط هلا أن خترج زكاة ذهبها،ما جتمع بني السببني
فريضة كام عىل زوجها الفعليها ،أما يف احلج. 

 . الزوج أن يدفع تكاليف حج زوجتهعىلـ غري أنه ال جيب 
 وهب تكاليف احلج لزوجته وحجت به سقط إنـ إال أن الزوج 

 .عنها الفرض
 فمن ، وذلك رمحة هبا،ـ وأوجب الرشع عىل املرأة أال تسافر بال حمرم

 ومـن ؟ ومن يأخذ بيدها عند مشقة الـسفر؟حيميها من أخطار الطريق
 حتى أن الرشع أسقط فريضة احلج عن املرأة ؟املهامت يتوىل أمرها عند

 .ً رمحة هبا؛ًالغنية الصحيحة البدن إن مل جتد حمرما
 فجعلـه إىل نـصف الليـل ،ـ وخفف اهللا عن النساء املبيـت يف مزدلفـة

ـإذا أرادت االنـرصاف مـن مزدلفـة؛فقط َّ رمحة هبن، ف ـا ،ً  انـرصف معه
ا رغم قوته، واستطاعته إكامل املبيـت حتـى قـرب  وأخذ حكمه،حمرمها

 . فخفف عن حمرمها بربكة اصطحابه هلا،رشوق الشمس
ـ وخفف اهللا عنها يف رمي اجلامر إن خافت عىل نفسها من شـدة 

ً وأذن هلا أن توكل يف رمي اجلامر رمحة هبا،الزحام َ ِ َ ُ. 
 ٦٢

  .وإن اإلسالم هو أول دين نادى بتحرير المرأة) ٨(

 مـن دون اخلـالق العظـيمعبوديتها للمخلوق من حتريرها  ،
 .فحررها من كل األديان الوضعية الكفرية

 وعبوديتها ملفـاتن جـسدها،عبوديتها لذاتها حتريرها من ، 
 . بأن رشع هلا العفاف والطهر واحلجاب،وعبوديتها للموضات العارية

 بأن أعطاها حق اخللع منه،تسلط الزوج الظالمحتريرها من . 
فلم يسمح ألحد بالوصاية على مالها ،رها املاديحتري. 

  وجعل حترير،ـ وإن اإلسالم هو أول رشيعة دعت إىل حترير العبيد
َ وظهـار ،، مثل القتـل اخلطـأأهم الكفارات للـذنوب العبيد من  ِ

 . وكفارة اليمني، واإلفطار يف هنار رمضان،الرجل من زوجته
 رشيعـة عـىل وهلذا يتضح لكل عاقل ومنصف أنه ال توجـد

وجه األرض أعطت املـرأة مـن احلقـوق مـا أعطتـه هلـا الـرشيعة 
 وال توجد رشيعة احرتمت احتياجات املرأة كام اعتنت ،اإلسالمية

رفعته  وال توجد رشيعة رفعت شأن املرأة كام ،هبا الرشيعة اإلسالمية
 أعمـى   ولكن الحقد والغيظ من عفة المسلمات      ،الرشيعة اإلسالمية
 .رقين فرموا اإلسالم بما ليس فيهبصائر المستش

 ل  هـي خدجيـة،امرأة هبذا الدين العظيم أول من آمن  لذلك كان  
 .>زوجة رسول اهللا 

 لرفـضه أن يرجـع عـن هـذا الـدين وكان أول من استشهد   ـ 
  . أمجعنيي هي سمية والدة عامر بن يارس ،امرأة



 ٦٣

 العظيمفاللهم اكتبني مع هؤالء املؤمنني الذين آمنوا هبذا الدين، 
 رمحـة ، وكل أحكامه مبناها عىل الرمحـة،الذي ملؤه العدل واحلكمة

ً فهو سـبحانه مل يـرشع شـيئا عبثـا وال ،اخلالق العظيم بضعفاء خلقه ً
ًسدى وال هلوا وال لعبا ً ً  ،ٍ وإنام رشع دينه حلكم بالغة وغايات حممودة،ُ

 .ُ أخرانا وينجينا يف،ُوهو سبحانه مل يرشع لنا إال ما يصلح به دنيانا
 فـال نقـص فيـه بوجـهٍ         ،ـ فالحمد هللا الذي أكمل لنـا ديننـا        

 ثم رضـى لنـا      ، وأتم علينا نعمه في الدنيا واآلخرة      ،من الوجوه 
  . وأحبه وأحب أن نتبعه،ما شرعه

 K L M N O  P Q﴿ :قـــال اهللا تعـــاىل

R S T U ﴾] ٣ :املائدة   [ 
 

جه وذريته وصىل اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه وأزوا
ًوسلم تسليام كثريا طيبا طاهرا مباركا ً ًً ً 
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 ٦٤

  

ُحكم التعدد يف الرشيعة اإلسالمية) ١( ْ ُ٢ 

 ٢........................ًأوال القرآن

 ٢.............. استنباط احلكم-١

  جيب أن يكون الدافع إىل التعدد-٢

 ٣................هو طلب التقوى

 ٣........... واشرتط اهللا العدل-٣

 ٤..............زوجة صفات ال-٤
ُثانيا السنة القولية ً..................٥ 

 ٥..................ًثالثا السنة الفعلية

 ٦......................ًرابعا اإلمجاع

 ٧.............ًخامسا أقوال الصحابة

 ٨...............ًسادسا أقوال العلامء

 ٩.حكم التعدد من أحكام الرشيعة املحكمة

 ٩..............ال رهبانية يف اإلسالم

معرفة علة احلكم ال تلزم لإليامن ) ٢(
 ١٠..........................باحلكم

  وجوب التسليم حلكم اهللا تعاىل) ٣(

 ١٢...............>وحكم رسوله 

 ١٥...>حكمة تعدد زوجات النبي ) ٤(

 ١٥....................ِاحلكم العامة

 احلكم التفصيلية يف زواج كل واحدة

 ١٨............>من زوجات النبي 

 حكمة تعدد الزوجات، أو فوائد ) ٥(

 ٢٣..................تعدد الزوجات

 شبهات املسترشقني والعلامنيني، )٦(

 ٣٥......................والرد عليها

 ٥٤.................إكرام اإلسالم للمرأة

 ٦٤.............................الفهرس
 

 

 
 

  

 

 


