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The Meaning of Polygamy in the Words of the
Almighty: So Marry as Many Women as it Pleases for
you, Two or Three and A Quarter, and Return the
Invitation of Those Who Invalidate
ABSTRACT
Having concluded this modest research, I concluded that: The
system of marriage under the law of Islam is a system that preserves
both women and men. The system of marriage in Islam has given
both husband and wife their rights without attacking each other on
their rights. The issue of polygamy is a necessity necessitated by the
law of Islam. The organization of Islam for polygamy is a pride of
Islam. Polygamy exists before the law of Islam, but Islam regulated
that legislation. Islam has adopted a system of polygamy but did not
leave it without regulation but make conditions and controls for this
system. The system of polygamy is a solution to problems that may
occur by the family, which may lead to the collapse of the family
and the solution is only polygamy such as wife disease or sterility.
Islam has solved the problems of marriage through the legislation of
polygamy while Western systems remained confused in solving
those problems, such as increasing the number of women over the
number of men as it usually occurs after the wars.
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معنى التعدد في قوله تعالى :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﭐﱠ ﲃ ورد
دعوى المبطمين
د  .زينب محمد عباس

ثانوية المعتصم لمبنات  ,سامراء  -العراق.

الخالصة:

نظاـ الزكاج في اإلسالـ ىك نظاـ يحافظ عمى المرأة كالرجؿ عمى السكاء  ،فقد أعطى نظاـ الزكاج في

اإلسالـ كال مف الزكج كالزكجة حقكقيما  .كقضية تعدد الزكجات ضركرة حتمتيا شريعة اإلسالـ .تنظيـ اإلسالـ
لتعدد الزكجات مف فخر اإلسالـ .تعدد الزكجات مكجكد أماـ شريعة اإلسالـ  ،لكف اإلسالـ نظـ ىذا التشريع.
كقد تبنى اإلسالـ نظاـ تعدد الزكجات لكنو لـ يتركو دكف تنظيـ بؿ كضع شركطان كضكابط ليذا النظاـ  .كنظاـ

تعدد الزكجات قد يككف ىك الحؿ لممشاكؿ التي قد تحدث لألسرة كتؤدم إلى انييار األسرة فيككف الحؿ ىك تعدد
الزكجات مثؿ مرض الزكجة أك العقـ .كقد أكجد اإلسالـ حالن لمشاكؿ الزكاج بتشريع تعدد الزكجات  ،في كقت

ظمت األنظمة الغربية مشكشة في حؿ تمؾ المشكالت مثؿ زيادة عدد النساء عمى عدد الرجاؿ كما قد يحدث بعد
الحركب .

الكممات الدالة :التعدد ،الحكمة ،إكراـ  ،شبيات.
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المقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف نبينا محمد كعمى آلو

كأصحابو أجمعيف

تناكلت في بحثي معنى التعدد كالزكاج كما يتعمؽ بو كالتعدد كأىـ متطمباتو  ،كحكمة تعدد

زكجات الرسكؿ  ،كالرد عمى الشبيات التي أثيرت عمى التعدد .كقد كاف تقسيمي لمادة البحث

أف جعمتو في تمييد كفيو( :معنى التعدد كدليؿ مشركعيتو  ،كالتعريؼ بالزكاج كدليؿ مشركعيتو

ك الحكمة مف مشركعية الزكاج)  ،ثـ :
-1

المبحث الول :التعدد ومتطمباته وفيه(:المطمب األكؿ :الحكمة مف تعدد الزكجات

كاسبابو  ،المطمب الثاني  :شركط تعدد الزكجات  ،المطمب الثالث  :دراسة تاريخية لمتعدد).
-2

المبحث الثاني -:تعدد زوجات النبي صمى اهلل عميه وسمم والحكمة فيه ,وفيه:

(المطمب األكؿ :عدد زكجات النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،المطمب الثاني :األىداؼ العامة لتعدد
زكجات النبي كالحكمة في اختيار كؿ زكجة ) .
-3

المبحث الثالث -:تكريم اإلسالم لممرأة ورد شبهة المبطمين  ,وفيه (المطمب األكؿ:

إكراـ اإلسالـ لممرأة مقارنة مع األمـ كالشرائع األخرل المطمب الثاني  :شبيات حكؿ التعدد كالرد
عمييا).كخاتمة البحث كقائمة المصادر كالمراجع

أسأؿ اهلل أف يجعمنا ممف يستمعكف القكؿ فيتبعكف أحسنو.

-4

التمهيد :أن الزواج إكرام لممرأة وبالتعدد صيانة لها .وفيه:

معنى التعدد ودليل مشروعيته  ,والتعريف بالزواج ودليل مشروعيته والحكمة من مشروعية

الزواج :

أكال :معنى التعدد  :المقصكد بالتعدد :ام تعدد الزكجات ك ىك أف يككف لمرجؿ أكثر مف زكجة
اثنتاف أك ثالث أك أربع .فالمعنى فانكحكا الطيب الحالؿ مف ىذه ِ
العدة التي كصفت ،فميس كؿ
ِ
النساء طيبان ،قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃ
ﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜ

ﲣ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ (.)2()1
ﲤ
ﲝﲞﲟﲠﲡﲢ

( )2سكرة النساء11:
( )1ينظر :معاني القرآف البف منظكر  ،142/2ك معاني القرآف كاعرابو لمزجاج 8_7/1 ،
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عمى أاّل يجمع الرجل بين :
_ أختيف لقكلو تعالىَ " :وأَ َخ َٰ َوتُ ُكم ".

_ المرأة كعمتيا أك خالتيا لحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (نيى النبي صمى اهلل عميو
()2

كسمـ أف تنكح المرأة عمى عمتيا أك خالتيا).

كنيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف أف تنكح المرأة عمى قرابتيا مخافة القطيعة.

()1

ثانيان :دليل مشروعيته :

ﲃ
ﲂ
 -1القرآن :قكلو تعالى ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲌ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ (.)3
ﲍ
ﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋ

 -2السنة :ركم عف قيس بف ثابت أنو قاؿ  :أسممت كعندم ثماف نسكة فذكرت ذلؾ لمنبي
(  )فقاؿ ( :اختر منيف أربعان)(.)3

 -3اإلجماع  :ذىب الجميكر إال أف القكؿ في أمره تعالى " :فَٱن ِك ُحوا "  ،لإلباحة مثؿ األمر في
قكلو تعالى :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤﭐﱠ()4ﭐ .
ﲸ
ﲽ ﱠ ..
ﲾ
كفي قكلو تعالى :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

()6( )6

ثانيا :معنى النكاح ( الزواج) ودليل مشروعيته :
تعريؼ النكاح ( الزكاج ) في المغة:
-1

كردت كممة النكاح في المغة :

أ-

ىك الضـ كالجمع.

-2

ككردت كممة الزكاج في المغة:

()7

()8

ب-البضع كذلؾ في نكع اإلنساف خاصة.

أ.اقتراف الزكجة بالزكجة أك الذكر باألنثى كزكج األشياء تزكيجا كأزكاجا :قرف بعضيا ببعض.
( )2الجامع الصحيح المختصر لمبخارم ،2854\4 ،باب كاف تجمعكا بيف األختيف إال ما قد سمؼ ،رقـ الحديث
.3727
( )1المراسيؿ لمسجستاني ،271\2 ،رقـ الحديث .107
( . )2سكرة النساء2:

( )3سنف ابف ماجة لمقزكيني ،517\2 ،باب الرجؿ يسمـ كعنده أكثر مف أربع نسكة ،رقـ الحديث .2841
( . )4سكرة البقرة 276 :
( . . )5سكرة البقرة 46 :
( )6ركائع البياف لمصابكني.217\2 ،
( )7التعريفات لمجرجاني ،ص.131

( )8لساف العرب البف منظكر632/1 ،
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()2

ب(.ازدكجا) اقترنا – القكـ :تزكج بعضيـ مف بعض.

ثانيا :تعريف النكاح (الزواج ) اصطالحا :

_ تعريف النكاح اصطالحا :

 -1كردت كممة النكاح في االصطالح الشرعي -:

أ-

عقد يرد عمى تمميؾ منفعة البضع قصدا ،كفي التقييد األخير احتراز عف البيع كنحكه ،ألف

ب-

يطمؽ عمى العقد كحده كاف لـ يحصؿ مساس كذلؾ في قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

()1

المقصكد فيو تمميؾ الرقبة أك ممؾ المنفعة داخؿ فيو ضمنان.

ﲂ ﲄ
ﲃ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ ( .)2فصرح بأنو نكاح كألنو ال مساس فيو.
مردا بو الجماع بعد العقد  ،كذلؾ في قكلو تعالى :ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ
كالنكاح أطمؽ في آية أخرل ا
ﳔﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ ﳠﳡ ﳣ
ﳢ
ﳕ
ﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓ

ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﱠ(.)3
كقاؿ بعض العمماء لفظ النكاح مشترؾ بيف العقد كالجماع  .كقاؿ بعضيـ ىك حقيقة في الجماع
()4

مجاز في العقد ألنو سببو كقاؿ بعضيـ بالعكس.

_تعريف الزواج اصطالحا :عبارة عف عقد يفيد حؽ انفراد الرجؿ باالستمتاع بالمرأة التي تدخؿ
تحت عصمتو بالعقد كيفيد حؽ تمتعيا ىي بو كحده فقط .

()5

دليل مشروعية الزواج  :القرآف ،السنة ،اإلجماع

_دليل مشروعية الزواج في القرآن الكريم :قاؿ تعالى :ﭐﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱏ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ (.)6
ﱐ
ﱇﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎ
ﱈ

( )2المعجـ الكسيط ،دار إحياء التراث العربي بيركت -لبناف306 /2 ،
( )1التعريفات لمجرجاني  ،ص.131
(. )2سكرة االحزاب 38 :
(. )3سكرة البقرة 120:
( )4أضكاء البياف محمد الشنقيطي.120/2 ،

( )5أحكاـ األسرة في الفقو اإلسالمي ،نظاـ الديف عبد الحميد.6/2 ،
(. )6سكرة النكر 21:
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_دليل مشروعية الزواج في السنة :قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ( :يا معشر الشباب
مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج فإنو أغض لمبصر كأحصف لمفرج كمف لـ يستطع فعميو بالصكـ
()2

فإنو لو كجاء).

()1

_دليل مشروعية الزواج في اإلجماع :أجمع المسممكف عمى أف النكاح مشركع.
الحكمة من مشروعية الزواج

أوّلً :تيذيب األخالؽ كتكسعة الباطف بالتحمؿ في معاشرة أبناء النكع كتربية الكلد ،كاالشتغاؿ
()2

بتأديب نفسو كتأىيمو لمعبكدية ،كلتككف ىي أيضا سبب لتأىيؿ غيرىا.

ثانياً :يصكف اإلعراض كىك سبب لصيانة المرأة عف اليالؾ المادم فيك يقييا الفقر كالعكز،

كيقدـ ليا النفقة كالسكف كالمباس كما تحتاج إليو النفس مف ضركريات الحياة ،إذا كانت المرأة

عاجزة عف كسب ما يقكل عميو الرجاؿ.

(0)3

ثالثاً :إف تشريع الزكاج في اإلسالـ يحقؽ األنس كاالستقرار لمرجؿ بسككنو إلى زكجتو كيحقؽ
المكدة كالرحمة بيف الزكجيف.

()4

رابعاً :بعقد الزكاج كفي ظؿ نظامو تتككف األسرة السميمة الصالحة المتماسكة كينشأ فييا األكالد
()5

ذكك النسب المعركؼ كالمعترؼ بو.

خامساً :تكثير أفراد األمة اإلسالمية كبكثرتيـ تحصؿ القكة لألمة.

()6

سادساً :اإلعفاؼ كالتحصيف؛ حيث إف الزكاج سكر يصكف الزكجيف كيحصنيما مف الشطط
()7

كدكاعيو.

سابعاً :اإلبقاء كالتنمية لمنكع الذم كرمو اهلل تعالى كسكاه بيده كنفخ فيو مف ركحو كخمقو في
أحسف تقكيـ كجعمو خميفة في األرض.

()8

( )2صحيح مسمـ ،مسمـ بف الحجاج،112027 ،باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ككجد مؤنة كاشتغاؿ
مف عجز عف المئكنة بالصكـ( .رقـ الحديث .)2300
( )1المغني عمى مختصر الخرقي البف قدامة المقدسي.221/8 ،
( )2شرح فتح القدير البف الحماـ.270\2 ،

( )3مكانع النكاح في اإلسالـ ،الدكتكر شككت عمياف  ،ص.25
( )4المفصؿ في أحكاـ المرأة ،الدكتكر عبد الكريـ زيداف .21-22/5 ،
( )5المفصؿ ،الدكتكر عبد كريـ زيداف .21/5 ،
( )6المصدر نفسو .22\5

( )7الزكاج صيانة لممرأة  ،الدكتكر أحمد حسف الطو ،ص.20
( )8المصدر نفسو :ص.20
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المبحث الول :التعدد ومتطمباته وفيه

إف لتعدد الزكجات أىمية كبيرة كحكمة مف اهلل سبحانو كتعالى كمنة أعطاىا اهلل سبحانو كتعالى

لمناس :

المطمب ال ول :الحكمة من تعدد الزوجات وأسبابه :

إف الناظر في مكضكع تعدد الزكجات كما يتعمؽ بو مف مكضكعات فرعية البد أف يالحظ حكـ
الشارع الحكيـ  ،كاألسباب التي تدؿ عمى عظيـ رعاية اهلل عز كجؿ لمبشرية كأنو يرشدىا دائما
إلى ما فييا صالحيا العاـ كما بو يستقيـ أمر دينيا كأخرتو(.)2

ومن حكم تعدد الزوجات :

 -1اإلحساف مف اهلل تعالى إلى ذككر ىذه األمة لتحصينيـ كحمايتيـ مف الكقكع في
الفاحشة.

()1

 -2الرحمة بالنساء ألف عددىف يربك أحيانا عمى عدد الرجاؿ.

()2

 -3المنة عمى األمة اإلسالمية إذ بالتعدد يكثر ينسميا كينمك عددىا.

()3
()4

 -4الذككر أكثر تعرضا لإلخطار مف اإلناث كلذا يككف عدد النساء أكثر مف الرجاؿ.

 -5كذلؾ مف حكمة التعدد يكمف في محاسنو بما يقكـ بعمؿ إنساني أخالقي مف منظار
إسالمي أما إنسانيتو فألنو يحقؽ إيكاء امرأة ال زكج ليا كيحقؽ ليا الصيانة كىي مف المحصنات

لزكجيا كالزكاج تحصيف ) 5(.كأما أخالقيتو فألنو نظاـ رصيف ال يسمح لمرجؿ أف يتصؿ بأم امرأة
شاء كفي أم كقت شاء كال يجكز لو أف يتصؿ بأكثر مف أربع.

()6

 -6كذلؾ ثبت أف كثير مف الرجاؿ ال يتشبع غرائزىـ امرأة كاحدة  ،فإذا لـ يفتح ليـ باب النكاح
()7

الصحيح كقعكا بالزنا القبيح فميذا فقد الشارع الحكيـ مفسدة متكقع حدكثيا.

()8

 -7قد يككف الرجؿ في قطر بعيد عف امرأتو فيضطر إلى الزكاج بغيرىا تصكنا عف القبح.

( )2تكممة المجمكع عمى شرح الميذب352\/2 ،
( )1مكانع النكاح في اإلسالـ ،الدكتكر شككت عمياف ،ص236
( )2المصدر نفسو :ص236
()3المصدر نفسو :ص236
( )4أحكاـ األسرة في الفقو اإلسالمي ،الزكاج ،ص222
( )5الزكاج صيانة لممرأة ،ص27
( )6المرأة بيف الفقو كالقانكف لمسباعي ،ص.82

( )7تعدد الحميالت أـ تعدد الخميالت ،محمد عطى سعيد ،ص.22
( )8المصدر نفسو :ص .22
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 -8إف طبيعة الرجؿ غير طبيعة المرأة أف داعية النسؿ في الرجؿ أقكل منيا في المرأة.
 -9أف ىناؾ أسباب قاىرة تجعؿ التعدد ضركرة كعقـ الزكجة أك مرضيا.

()2

()1

أف يككف الرجؿ بحكـ عممو كثير األسفار كيتعذر عميو نقؿ زكجتو كأكالده مف بمد

-11

ألخر كعندئذ سيصبح بيف حالتيف أما يشبع ميمو الجنسي عف طريؽ الزنا كأما أف يتزكج
()2

بأخرل.

اما أسباب تعدد الزوجات:

 -1االقتداء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  .فمقد قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﱠ ( ،)3كذلؾ مف السنة النبكية لقكؿ ابف عباس (تزكج فاف خير ىذه األمة أكثرىا
تساءا).

()4

 -2إف اإلسالـ يحث عمى نعدد الزكجات كانو مندكب إليو ألف النبي  تزكج كبالغ في العدد
()5

كفعؿ ذلؾ أصحابو كال يشتغؿ النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) كأصحابو إال باألفضؿ.
()6

 -3احتياج األمة إلى زيادة النسؿ لتكثير امة االسالـ .

 -4الحاجة االجتماعية إلى إيجاد ق اربة كمصاىرة لنشراالسالـ كما حدث لمنبي صمى اهلل عميو
()7

كسمـ .

المطمب الثاني  :شروط تعدد الزوجات

أوّلً :العدد :العدد لغةن :عدد عده كأحصاه  ،كاالسـ العدد(.)8

كقد جاء في تفسير البحر المحيط إف العدد في اآلية الكريمة :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱇ ﱠ فظاىر ىذا التخصيص تقسيـ المنككحات إلى أف لنا أف نتزكج اثنيف اثنيف،
ﱈ
ﱆ
كثالث ثالث ،كأربع أربع ،كال يجكز لنا أف نتزكج خمسة خمسة ،كال ما بعد ذلؾ مف األعداد

كذلؾ كما تقكؿ أقسمت الدراىـ بيف الزيديف درىميف درىميف ،كثالث ثالث ،كأربع أربع ،كمعنى
ذلؾ أف تقع القسمة عمى التفصيؿ دكف غيره ،فال يجكز لنا أف نعطي احد مف المقسكـ عمييـ
( )2تكممة المجمكع شرح الميذب.356-355/28 ،
( )1ينظر :تفسير آيات األحكاـ مف القراف لمصابكني.203\2 ،

( )2ينظر :المكازنة بيف المصالح كالمفاسد ،دكتكر إبراىيـ عبد الرحمف العاني ،ص.222
(. )3سكرة االحزاب 12:
( )4الجامع الصحيح المختصر لمبخارم ،2840\4 ،باب كثرة النساء رقـ الحديث .3671
( )5المغني ،في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ،ابف قدامة المقدسي.3\6 ،
( )6الفقو اإلسالمي كأدلتو ،األستاذ كىبة الزحيمي.5562\8 ،
( )7المصدر نفسو5562\8 ،

( )8مختار الصحاح لمرازم.111/4 ،
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خمسة خمسة كال يسكغ دخكؿ ( أك) ىنا مكاف الكاك ألنو كأف يصير المعنى أنيـ ال ينكحكف كميـ
أال عمى احد أنكاع العدد المذككر كليس ليـ أف يجعمكا بعضو عمى تثنية ،كبعضو تثميث كبعضو

عمى تربيع ألف ( أك) ألحد الشيئيف أك األشياء كالكاك تدؿ عمى مطمؽ الجمع .فيأخذ الناكحكف

مف أرادكا نكاحيا عمى طريؽ الجمع أف شاءكا مختمفيف في تمؾ األعداد ،كاف شاءكا متفقيف فييا
محظك انر عمييـ ما زاد،

()2

لك جاز أف يقكؿ قائؿ أف مثنى كبابو معدكؿ عف مؤنث لما جرل عمى

النساء ككاحدتيف مؤنثة لجاز آلخر أف يقكؿ أف مثنى كبابو معدكؿ عف مذكر ألنو اجرم صفة

عمى أجنحة ككاحدىا مذكر ،كاف ما جرل عمى النساء مف حيث كاف تأنيثيا كتأنيث الجمع .كىذا

الضرب مف التأنيث ليس بحقيقي كانما ىك مف أجؿ المفظ فيك مثؿ النار كالدار كما أشبو ذلؾ قد
()1

جرت ىذه األسماء عمى المذكر الحقيقي.

()2

يحرـ عمى الحر أف يتزكج بأكثر مف أربعة نسكة كيحرـ عمى العبد أف يجمع بأكثر مف امرأتيف.

كما جاء في أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ :

 -1ركم عف قيس بف ثابت انو قاؿ أسممت كعندم ثماف نسكة فذكرت ذلؾ لمنبي صمى اهلل عميو
كسمـ فقاؿ اختر منيف أربعة.

()3

 -2كعف عمر بف الخطاب قاؿ ينكح العبد اثنتيف كيطمؽ تطميقتيف كتعتد األمة حيضتيف.

()4

لذا فإف اإلجماع قد حصؿ عمى حرمة الزيادة عمى أربع (.)6
ثانيا :النفقة

لغة :انفقت الدراىـ مف النفقة .كنفؽ اليربكع كنفؽ نفقا كنفكقا كانتفؽ خرج مف جحر.

()6

النفقة اسـ مف األنفاؽ كما ينفؽ مف الدراىـ كنحكىا كالزاد كما يفرض عمى الزكجة عمى زكجيا
()7

مف ماؿ لمطعاـ كالكساء كالسكف كالحضانة كنحكىا.

كالنفقة تشمؿ الطعاـ كالشراب كالكسكة كالمسكف كاألثاث الالزـ لو ،كيجب أف تككف لدل الرجؿ

الذم يقدـ عمى الزكاج القدرة المالية عمى اإلنفاؽ عمى المرأة التي سيتزكج بيا .كاذا لـ يكف لديو

( )2البحر المحيط ألبي حياف األندلسي.262/2 ،
( )1مجمع البياف لمطبرسي.8\2 ،

( )2تكممة المجمكع عمى شرح الميذب لمنككم.318/28 ،
( )3سنف ابف ماجة ،517\2 ،باب الرجؿ يسمـ كعنده أكثر مف أربع نسكة ،رقـ الحديث .2841
( )4سنف الدار قطني.207\2 ،
( )5ركائع البياف لمصابكني.217/2 ،
( )6األفعاؿ لمسعدم. 121/2 ،

( )7المعجـ الكسيط ،إبراىيـ مصطفى ،اخمد الزيات ،حامد عبد القادر محمد النجار ،دار الدعكة.831\1 ،
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()2

أسباب الرزؽ ما يمكنو مف اإلنفاؽ عمييا فال يجكز لو شرعا اإلقداـ عمى الزكاج

كيظير ىذا

كاضحا جميا في الحديث الشريؼ التالي قاؿ ( يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة
فميتزكج فانو غض لمبصر كأحصف لمفرج كمف لـ يستطع فعميو بالصياـ فانو لو كجاء).

()1

كىكذا

األمر بالنسبة لمرجؿ الذم ال يستطيع أف ينفؽ عمى أكثر مف زكجة كاحدة فال يحؿ لو شرعا أف
يتزكج بأخرل ،فالنفقة عمى الزكجة أك الزكجات كاجبة باإلجماع .كيظير ىذا الكجكب مف ثنايا

خطبة حجة الكداع حيث قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ (كاتقكا اهلل في النساء أخذتمكىف بأمانة اهلل
كاستحممتـ فركجيف بكممة اهلل كلكـ عمييف أف ال يكطئف فرشكـ أحدا تكيركنو فاف فعمف ذلؾ
()2

فاضربكىف ضربا غير مبرح كليف عميكـ رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ.

كال خالؼ بيف الفقياء فأنو يجب عمى الرجؿ قياـ بكؿ ما يمزـ زكجتو أك زكجاتو مف طعاـ

مناسب كلبس كمسكف مناسب كما يتبع ذلؾ مف احتياجات.

()3

المطمب الثالث :دراسة تاريخية لتعدد الزوجات
أوّل -:في الحضارات القديمة:

()4

 -1في الحضارات القديمة جكزت شريعة حمكرابي
في حالة إصابة األكلى بالمرض.

()5

المادة ( )237أف يتزكج الرجؿ امرأة ثانية

 -2عند الفرس كاف التسرم كتعدد الزكجات مباحيف دكف ضابط أك حدكد ،كذلؾ تمشيا مع
الفكضى الجنسية في عالقة الرجؿ بالمرأة.

()6

 -3كفي مصر عرؼ األغنياء كالعائمة المالكة عادة التعدد بإسراؼ دكف حد ككانكا يتباىكف
بالتعدد.

()7

 -4الصيف :سمحت شريعة ليكي الصينية بتعدد الزكجات إلى مائة كثالثيف ألؼ امرأة.

()8

( )2تعدد الزكجات في اإلسالـ ،محمد بف مسفر الطكيؿ ،ص23-22
( )1صحيح مسمـ.2027/1 ،
( )2فتح البارم لمعسقالني.422/8 ،

( )3تعدد الزكجات في اإلسالـ ،محمد بف مسفر الطكيؿ ،ص.23
( )4حمكرابي حكـ بابؿ بيف عامي  2640-2684ؽ.ـ حسب التاريخ المتكسط كىك مف االمكرييف .كتحتكم
مسمة حمكرابي عمى 171مادة تعالج مختمؼ شؤكف الحياة .ينظر ar.wikipedia.org
( )5المرأة في الفكر اإلسالمي لمباجكرم.233-232/2 ،
( )6المصدر نفسو .233\2
( )7المصدر نفسو .233\2
( )8المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ص.62

242

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2020) Vol 11 (8) : 240-268

 -5التعدد في اليند :كاف التعدد مباحا في اليند القديمة.

()2

 -6التعدد في الجاىمية عند العرب :كاف التعدد مباحا ككاف يجكز لمرجؿ أف يتخذ مف الزكجات
ما شاء تبعا لقدرتو كقكتو كمكانتو.

()1

 -7في استراليا (السكاف األصميكف) كاف يجكز لرؤساء العشائر أف يككف ليـ عدد كبير مف
()2

النساء منيف زكجات شرعيات كمنيف جكارم كاماء.

 -8عشائر (الشاركا) مف السكاف األصمييف ألمريكا كاف الرجؿ يتزكج بأكثر مف زكجة حيث
يختار إحداىف لتككف الزكجة األصمية التي تككف ليا السيطرة كالنفكذ عمى بقية الزكجات.

()3

()4

 -9في أكاسط أفريقيا كاف التعدد شائعا ألسباب اقتصادية.

ثانيا :في الشرائع السماكية :عرؼ التعدد في الديانات السماكية كلـ يكف اإلسالـ أكؿ مف دعا

إليو ذلؾ-:
 -1إف أبا األنبياء إبراىيـ عميو السالـ تزكج بأكثر مف كاحدة ،كانت الزكجة األكلى سارة،
الزكجة الثانية ىاجر التي كىبتيا سارة إلى إبراىيـ عميو السالـ ،كالزكجة الثالثة قطك ار امرأة مف
()5

كنعاف.

()6

 -2أما يعقكب عميو السالـ فقد جمع في كقت كاحد بيف أربع زكجات.

 -3أما النبي سميماف عميو السالـ فكاف لو سبع مائة مف النساء السيدات كثالث مئة مف
السرارم.

()7

 -4كفي شريعة الييكد :أباحة التعدد بشرط العدؿ بيف الزكجات في الطعاـ كالكسكة كالمعاشرة
كىذا مفيكـ مف تعاليـ التكراة (أف اتخذ لنفسو أخرل ال ينقص طعاميا ككسكتيا كمعاشرتيا).

( )2الكسطية في القراف الكريـ لمصالبي ،ص360-358
( )1المصدر نفسو ،ص.360-358

( )2فمسفة نظاـ األسرة في اإلسالـ ،الدكتكر أحمد الكبيسي ،ص.72
( )3المصدر نفسو ،ص.72
( )4المصدر نفسو ،ص.72
( )5ينظر :تاريخ الطبرم ألبي جعفر الطبرم.240\2 ،
( )6تعدد نساء األنبياء ،أحمد عبد الكىاب ،ص.23

( )7تعدد الزكجات في األدياف ،أكرـ حممي فرحات ،ص.21
( )8ينظر ،شرح األحكاـ الشرعية في التكراة ،نادم فرج دركيش العطار ،ص.35
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 -5أما في النصرانية :يسمح الزكاج بزكجة كاحدة مع التعدد الذم كاف جائ از في مطمع

النصرانية)2(.كقد تخمكا عف التعدد ظاىريا نتيجة لمضغط الشديد الذم يمارس ضدىـ إال أنيـ
يمارسكف التعدد سرا.

()1

 -6أما الشريعة اإلسالمية فقد جاءت كعادة التعدد مكجكدة كما عرفنا لكنيا دكف ضكابط كحدكد
كاضحة المعالـ .فمـ يكف ىك األكؿ في تشريع التعدد في الزكاج (.)2

المبحث الثاني  :تعدد زوجات النبي صمى اهلل عميه وسمم والحكمة فيه:

المطمب الول  :عدد زوجات الرسول صمى اهلل عميه وسمم
أوّل :زكجاتو (صمى اهلل عميو كسمـ) المتفؽ عمييف(.)3

()4

 -1خديجة بنت خكيمد ابف أسد بف عبد العزل بف قصي القريشية.
()5

 -2عائشة بنت أبي بكر عبد اهلل بف أبي قحافة.
 -3حفصة بنت عمر بف الخطاب.

()6

()7

 -4أـ حبيبة رممة بنت أبي سفياف بف صخر .

 -5أـ سممة بنت أبي أمية بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمرك بف مخزكـ القريشي المخزكمي.
 -6سكدة بنت زمعة بف قيس يف عبد شمس االقريشي العامرم.

()8

()20

()22

 -7زينب بنت جحش بف رئاب بف يعمر بف صبيرة بف مرة بف كثير.

 -8زينب بنت خزيمة بف الحارث بف عبد اهلل بف عمرك بف عبد مناؼ بف ىالؿ بف عامر
صعصعة العامرم.

()21

 -9ميمكنة بنت الحارث بف حزف بف بجير بف اليرـ بف ركيبة بف عبد اهلل بف ىالؿ بف.
( )2المكسكعة الميسرة في االدياف كالمذاىب كاالحزاب المعاصرة ،دكتكر مانو بف حماد.466\1 ،
( )1المصدر نفسو.522\1 ،

( )2ينظر :المرأة في الفكر اإلسالمي ،جماؿ محمد الفقي231/2 ،
( )3أزكاج النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) ،محمد بف يكسؼ الصالحي ،ص.16
( )4االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر القرطبي.268/3 ،
( )5اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر العسقالني.122/27 ،
( )6المصدر نفسو74\27 ،

( )7المصدر نفسو230\27 ،
( )8المصدر نفسو303\27 ،
( )20اإلصابة في تميز الصحابة285/7 ،
( )22االستيعاب في معرفة األصحاب305/3 ،
( )21المصدر نفسو308\3 ،
( )22المصدر نفسو356\3 ،

222

()22

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2020) Vol 11 (8) : 240-268

 -11جكرية بنت الحارث بف أبي ضرار بف حبيب بف عائذ بف مالؾ.
 -11صفية بنت حييي بف اخطب.

()2

()1

()2

ثانيا :سرارم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ .

 -1مارية القبطية :سراة رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) كأـ كلده إبراىيـ كىي مارية بنت
شمعكف.

()3

()4

 -2ريحانة بنت شمعكف بف زيد بف خنافة مف بني قريضة ،كقيؿ مف بني النظير.
ثالثا :زكجات النبي صمى اهلل عميو كسمـ الالتي عقد عمييف كلـ يدخؿ بيف.

 -1النشأة امرأة مف بني كالب بف ربيعة.

()5

()6

 -2غزية بنت جابر.

()7

 -3سنا بنت أسماء بف الصمت كقالكا تكفيت قبؿ أف يدخؿ بيا صمى اهلل عميو كسمـ.
 -4أسماء بنت النعماف بنت األسكد.

()8

المطمب الثاني :الهداف العامة لتعدد زوجاته صمى اهلل عميه وسمم والحكمة منها:
حكمة تعدد الزكجات التي أباحيا ديننا اإلسالمي الحنيؼ كالتي غفؿ عف كشؼ سرىا الكثيركف
كقد ضرب حضرة النبي صمى اهلل عميو كسمـ أركع األمثمة بتعدد زكجاتو الطاىرات أميات
()20

المؤمنيف ليقتفي المؤمنكف أثره الشريؼ (في أقامة العدؿ بينيف كمراعاة القسطاس المستقيـ.

أما الهداف العامة فهي:

 -1ىدؼ تعميمي :حيث تككف أميات المؤمنيف الكاسطة لنشر األحكاـ الدينية السيما ما يتعمؽ
بالمرأة.

()22

()2المصدر نفسو255\3 ،
()1المصدر نفسو315\3 ،
( )2أزكاج النبي ( ،)ص.120
( )3االستيعاب في معرفة األصحاب354/3 ،
( )4المصدر نفسو303\3 ،
( )5تاريخ الطبرم123\1 ،
( )6المصدر نفسو123\1 ،
( )7المصدر نفسو123\1 ،
( )8المصدر نفسو123\1 ،

( )20مقاالت الككثرم ،لمشيخ محمد الككثرم ،ص .106
( )22اثر التخطيط النبكم في بناء المجتمع المدني ،محمد صالح السامرائي ،ص.133
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()2

 -2لمتكسعة في تبميغ اإلحكاـ عف الكاقعة س ار مما ال يطمع عميو الرجاؿ.

()1

 -3ىدؼ إنساني يتمثؿ في رعاية األرامؿ كتربية اليتامى كجبر الخكاطر كاكراـ المشاعر.

 -4ىدؼ دعكم :فقد كاف زكاجو كسبا لدعكة اإلسالـ ما كاف ليحصؿ بغير ىذا التخطيط النبكم
لمزكاج المبارؾ.

()2

 -5ىدؼ اجتماعي :لتقكية الركابط بينو كبيف عشائر زكجاتو التي بكاسطتيا تكثر األعكاف كتكجد
المحبة بينيـ كبيـ تككف النصرة كيككف الظفر عمى األعداء.

()3

 -6ىدؼ تربكم تعميمي :أف رسكؿ اهلل  تزكج الكبيرة كالصغيرة كالكسطى ،كالمرأة في كؿ طكر
مف أطكارىا ليا مشاكميا كسيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ العممية كأجكبتو الدائمة بما يتفؽ مع

كؿ طكر.)4( .

اما الحكمة في اختيار كل زوجة من زوجاته صمى اهلل عميه وسمم

.1السيدة خديجة (رضي اهلل عنيا) :ىي أكؿ مف آمف بو صمى اهلل عميو كسمـ  ،ككانت عاقمة
جميمة مصكنة كريمة كقد جمعت الصفات الحسنة جميعا كاختياره ليا كزكاجو منيا جاء عمى
()5

مقتضى الفطرة اإلنسانية.

.1السيدة عائشة (رضي اهلل عنيا) قد اختارىا صمى اهلل عميو كسمـ إكراما لصاحبو ككزيره كرفيقو

في الغار.

()6

 .2السيدة سكدة بنت زمعة (رضي اهلل عنيا) :الحكمة في اختيارىا اف زكجيا تكفي بعد الرجكع
مف ىجرة الحبشة الثانية ككانت مف المؤمنات المياجرات  .فكفميا صمى اهلل عميو كسمـ فكافئيا
()7

بيذه المنة العظيمة.

.3السيدة حفصة (رضي اهلل عنيا) :الحكمة في اختيارىا إكراـ أبييا عمر بف الخطاب (رضي اهلل
()8

عنو) فمنزلتو في اإلسالـ خير خافية.

( )2مغني المحتاج لمشربيني.250/2 ،
( )1اثر التخطيط النبكم في بناء المجتمع المدني ،ص.134
( )2ينظر -:المصدر السابؽ ص136

( )3ينظر -:المجمكع عمى شرح الميذب.368/28 ،
( )4ينظر :الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) ،سعيد حكل ،ص.242
( )5ينظر :سير أعالـ النبالء لمذىبي.208/1 ،
( )6ينظر زكجات األنبياء عمييـ السالـ كأميات المؤمنيف ،محمد عمي قطب ،ص.226-217
( )7تكممة المشركع عمى شرح الميذب.365\28 ،
()8المصدر نفسو.365/28 :
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.4السيدة زينب بنت جحش (رضي اهلل عنيا) :الحكمة مف اختيارىا أبطاؿ عادة التبني كرفع
()2

الحرج عف المؤمنيف بالزكاج مف مطمقات األدعياء.

 .5السيدة زينب بنت خزيمة (رضي اهلل عنيا) :الحكمة مف اختيارىا أف ىذه المرأة كانت مف
فضميات النساء في الجاىمية حتى كانكا يدعكنيا اـ المساكيف لبرىا بيـ كعنايتيا بنسائيـ فكافئيا
()1

 ، عمى فضائميا بعد مصابيا في زكجيا بذلؾ الزكاج الكريـ.

 .6السيدة أـ سممة (رضي اهلل عنيا) :لقد كانت مف العامالت خمؼ صفكؼ المجاىديف في سبيؿ
اهلل .فمما تكفي زكجيا أراد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إكراميا ليطيب خاطرىا كليعكؿ أكالدىا
()2

كيتكفميـ.

.7السيدة أـ حبيبة رممة بنت أبي سفياف (رضي اهلل عنيا) :عقد عمييا النبي (صمى اهلل عميو
كسمـ) في ارض الحبشة بعد اف تنصر زكجيا أكراما لغربتيا مف جية كتقريبا لقمب أبييا كتأليفا
()3

مف جية أخرل مما قد يجعمو يعيد النظر في مكاقفو كعدائو لمدعكة.

.8السيدة جكيرية بنت الحارث (رضي اهلل عنيا) :فقد كانت الحكمة في اختيارىا ىي أف
المسمميف اسركا مف قكميا مائتي بيت بالنساء كالذرارم فأراد صمى اهلل عميو كسمـ اف يعؼ
المسممكف عف ىؤالء األسرل فتزكج بسيدتيـ فقاؿ الصحابة عمييـ الرضكاف (اصيار رسكؿ ال
()5

ينبغي اسرىـ)()4كاعتقكىـ فاسمـ بنك المصطمؽ.

.20السيدة ميمكنة بنت الحارث (رضي اهلل عنيا) :كاف اسميا برة فسميا الرسكؿ (صمى اهلل
عميو كسمـ) ميمكنة كالذم زكجيا لو عمو العباس (رضي اهلل عنو) ككانت قد جعمت أمرىا إليو
()6

بعد كفاة زكجيا.

.22السيدة صفية بنت حيي (رضي اهلل عنيا) :لقد كانت السيدة صفية مف ضمف األسرل في
خيبر فمما عمـ رسكؿ اهلل بأسرىا اعتقيا في الحاؿ فقابمت مكارمو صمى اهلل عميو كسمـ بإسالميا
()7

كتقدمت تمد يدىا إليو تطمب زكاجيا منو.

( )2ينظر :اثر التخطيط النبكم في بناء المجتمع المدني ،ص.134
( )1ينظر :تكممة المجمكع عمى شرح الميذب.367/28 ،

( )2ينظر :مكانع النكاح ،الدكتكر شككت عمياف ،ص.270
( )3ينظر :أثر التخطيط النبكم في بناء المجتمع المدني ،ص.136
( )4المستدرؾ عمى الصحيحيف ،16/3 ،ذكر جكيرية بنت الحارث رضي اهلل عنيا.
( )5ينظر :المجمكع عمى شرح الميذب.367/328 ،
( )6ينظر :المصدر السابؽ.367\328 ،

( )7ينظر :مكانع النكاح في اإلسالـ ،ص.273
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.21السيدة مارية القبطية (رضي اهلل عنيا) قد كانت مف السرارم فقد ربط صمى اهلل عميو كسمـ
بزكاجو منيا امة كاممة حيث قاؿ (أنكـ ستفتحكف مصر فاستكصكا في أىميا خي ار فأف ليـ ذمة

كصيرا)()2فكاف لذلؾ أثار دعكية بعيدة المدل عمى أىؿ مصر.

()1

المبحث الثالث :تكريم اّلسالم لممرأة ورد شبه المبطمين:
المطمب الول :إكرام اإلسالم لممرأة مقارنة مع المم والشرائع الخرى

أوّل :المرأة عند األمـ األخرل :البد قبؿ التحدث عف إكراـ اإلسالـ لممرأة إف نبيف كضعيا عند
األمـ كالشرائع األخرل كلك بشكؿ مختصر ليظير لنا الكرـ كاإلحساف الذم أكلتيا بيا الشريعة

اإلسالمية كلتكضيح ذلؾ-:

 -1المرأة عند اليكناف :كانت المرأة في المجتمع اليكناني محركمة مف الثقافة كال تسيـ في الحياة
()2

العامة بقميؿ كال بكثير.

 -2المرأة عند الركماف :أف األب عندىـ ليس ممزما بقبكؿ ضـ أكالده إلى أسرتو ذكك ار أك إناثا
ككاف لرب األسرة أف يدخؿ في أسرتو مف األجانب مف يشاء كيخرج منيا مف يشاء عف طريؽ
()3

البيع.

 -3المرأة عند الينكد :المرأة عندىـ ال يحؽ ليا الحياة بعد كفاة زكجيا بؿ يجب أف تمكت يكـ
()4

مكتو.

 -4المرأة في شرائع اليندكس :يقكلكف الريح كالمكت كالجحيـ كالسـ كاألفاعي كالنار أسكأ مف
المرأة .

()5

 -5المرأة عند الفرس :كانت عبدة سجينة ال منزؿ ليا تباع بيع السمع ككذلؾ كاف شائع عندىـ
()6

الزكاج بالمحارـ كالزكاج باألـ كاألخت كالعمة.

 -6المرأة في شريعة حمكرابي :كانت المرأة في شريعة حمكرابي تحسب في عداد الماشية
المممككة حتى مف قتؿ بنتا لرجؿ كاف عميو أف يسمـ بنتو لذلؾ الرجؿ ليقتميا أك يمتمكيا.

( )2صحيح مسمـ ،2860/3 ،باب كصية النبي صمى اهلل عميو بأىؿ مصر ،رقـ الحديث .1432
( )1ينظر :اثر التخطيط النبكم لبناء المجتمع المني ،ص135.

( )2المرأة بيف الفقو كالقانكف ،الدكتكر مصطفى السباعي ،ص.22
( )3ينظر -:كيسألكنؾ عف المرأة ،عبد الحافظ الكبيسي ،ص.26
( )4المصدر نفسو ،ص.27
( )5المصدر نفسو ،ص.28
( )6ينظر :المصدر نفسو.

( )7ينظر :المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ص.27
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()2

 -7المرأة في الياباف :مف حؽ كالد البنت أف يبيعيا في سكؽ النخاسة كقت الحاجة.

 -8المرأة عند العرب قبؿ اإلسالـ :كانت المرأة العربية قبؿ اإلسالـ ميضكمة في كثير مف
حقكقيا فميس ليا الحؽ في اإلرث ككذلؾ ليس ليا أم حؽ عمى زكجيا ككاف الطالؽ ليس لو حد

ككذلؾ تعدد الزكجات مفتكح بدكف عدد كما ال يكجد نظاـ يمنع الرجؿ مف النكاية بالمرأة.

()1

ثانيا :المرأة في الشرائع السماوية:

 -1عند الييكد :ككاف ألبييا الحؽ في بيعيا قس ار ككذلؾ يعتبركنيا لعنة ألنيا عمى حد زعميـ
()2

غكت ادـ.

()3

 -2عند المسيح :عندىـ الرجؿ أف يبيع زكجتو.
ثالثا :مكانة المرأة في اإلسالم:

بعدما استعرضنا بشكؿ مكجز أحكاؿ المرأة في األمـ كالشرائع األخرل نستعرض أالف كبشكؿ

مختصر أيضا ما نالتو المرأة في الشريعة يأتي تكضيح ذلؾ:

 -1أف المرأة كالرجؿ في اإلنسانية سكاء بسكاء يقكؿ اهلل تعالى  :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱑ ﱠ ( .)4كقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
ﱒ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ
كسمـ (إف النساء شقائؽ الرجاؿ).

()5

()6

 -2تساكم الذككر كاإلناث في حؽ الحياة.

 -3رغب في تعميميا كالرجؿ كقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ طمب العمـ فريضة عمى كؿ
()8

مسمـ)()7كلفظ مسمـ يشمؿ الذكر كاألنثى.

()20

 -4أعطاىا حؽ اإلرث أما كزكجة كبنتا كبيرة كانت أك صغيرة أك حمال في بطف أميا.
 -5تساكم الرجاؿ كالنساء أماـ التكميؼ كالجزاء،

( )2المرأة في الفكر اإلسالمي لمباجكرم.13/2،
( )1ينظر :المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ص.11
( )2يسألكنؾ عف المرأة ،ص.28

( )3ينظر :المصدر السابؽ ،ص.28
( )4سكرة النساء 2 :
( )5المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ص.14
( )6مكانة المرأة في القراف كالسنة الصحيحة ،الدكتكر محمد بمتاجي ،ص .72
( )7سنف ابف ماجة لمقزكيني ،رقـ الحديث .72\2 ،123
( )8ينظر :المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ص.18
( )20المصدر نفسو ،ص.18
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قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ (.)2
 -6إكراـ المرأة في كؿ أطكار حياتيا سكاء كانت بنتا أك زكجة أك إما ،فأكرميا بنتا كما ارشد
إلى ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (مف كانت لو أنثى فمـ يؤدىا كلـ يينيا كلـ يؤثر كلده
()1

عمييا ادخمو اهلل الجنة).

أكرميا كزكجة :أف المرأة سكف لمرجؿ يجد معيا راحتو كرضا نفسو كالرجؿ سكف لممرأة .ككقكؿ
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عندما سألو رجؿ :مف أحؽ الناس بصحبتي (قاؿ أمؾ قاؿ ثـ مف
قاؿ أمؾ قاؿ ثـ مف قاؿ أمؾ قاؿ ثـ مف قاؿ أبكؾ).

()2

 -7نظـ حقكؽ الزكجيف كجعؿ ليا حقكقا كحقكؽ الرجؿ مع رئاسة الرجؿ لشؤكف البيت.

()3

 -8حد مف تعدد الزكجات فجعمو أربعا .كقد كاف عند العرب كعند غيرىـ مف األمـ التي تبيح
التعدد غير مقيد بعدد معيف.

()4

 -9ساكل بيف الرجاؿ كالنساء في الحدكد كالعقكبات.

()5

المطمب الثاني :شبهات حول التعدد والرد عميها

أثار أعداء اإلسالـ شبيات عديدة حكؿ رخصة الشريعة اإلسالمية في تعدد الزكجات كىي

شبيات كاىية كفي ما يأتي بعض تمؾ الشبيات كالرد عمييا-:

الشبهة الولى :يقكلكف أف تعدد الزكجات يخؿ بكرامة المرأة .

الرد :أييما يخؿ بكرامة المرأة أف تعيش بكنؼ زكج سكاء أكانت زكجة ثانية أك ثالثة أك رابعة ،أك
أ ف تعيش بال زكج كال أسرة كال بيت تقاسي م اررة الحياة كحدىا أك تعيش في حياة منحرفة بال
ىدؼ كال كرامة.

()6

الشبهة الثانية :يقكلكف أف التعدد في النظاـ اإلسالمي ال أخالقي.

الرد :أف التعدد في النظاـ اإلسالمي أخالقي ألنو ال يسمح أف يتصؿ الرجؿ بالمرأة أال في إطار
شرعي عمني ،كالرجؿ يدفع مي ار لممرأة كما حدده الشرع عميو ،كانو يعترؼ في األكالد الذيف
أنجبيـ مف ذلؾ الزكاج.
( )2مكانة المرأة في القراف كالسنة الصحيحة ،ص.72
( )1المسند الجامع لمنكرم ،262\12 ،الباب الخامس ،رقـ الحديث 5636
( )2صحيح مسمـ 2863\1 ،رقـ الحديث .1437
( )3المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ص.18
( )4المصدر نفسو  ،ص.18

( )5ينظر -:مكانة المرأة في القراف كالسنة الصحيحة ،ص.78
( )6ينظر تعدد الحميالت أـ تعدد الخميالت ،ص.86
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أما التعدد عند الغرب ال أخالقي ألنو ال يككف باسـ الزكاج كلكف باسـ الصداقات فال يككف

شرعيا كال عمنيا ،كاف الزكج ال يمتزـ بأم مسئكلية مالية نحك النساء الالتي يتصؿ بيف ضمف ىذا
()2

اإلطار كال يعترؼ باألكالد الذيف جاءكا مف ىذا االتصاؿ الغير شرعي.

الشبهة الثالثة :يقكلكف أف اإلسالـ ىك الذم أتى بنظاـ تعدد الزكجات كيكاد يككف مقصك ار عمى
اإلسالـ.

الرد :أف اإلسالـ لـ ينشئ التعدد كما بينا سابقا ،فمقد سبقتو األدياف السماكية كالنظـ األخرل
كالكثنية كالمجكسية كغيرىا مف النظـ .كلما جاء اإلسالـ أبقى عمى نظاـ التعدد مباحا كلكف
كضع لو أسسا تنظـ مساكئو كأض ارره التي كانت مكجكدة في المجتمعات البشرية التي انتشر فييا

التعدد.

()1

الشبهة الرابعة :يقكلكف أف تعدد الزكجات يؤدم إلى الخصاـ كالشقاؽ بيف الرجؿ كزكجاتو كبيف

الزكجات أنفسيف.

الرد :قد يقع الخصاـ كالشقاؽ بيف الزكجيف حتى كلك كانت زكجة كاحدة .كاف أىـ المشاكؿ التي
تحدث بيف الزكجات مف تفاكت في ميزاف المعاممة كالعطاء التي قد تككف مف الزكج فمك أف الزكج
عامميف معاممة كاحد في العطاء كالنفقة كما أراد الشرع فمف يككف ىناؾ خالؼ ككذلؾ جعؿ كؿ

زكجة في بيت خاص بيا تستقؿ بو يحد كثير مف المشاكؿ التي تحدث بيف الزكجات .أما في

نفكسيف مف غيرة فيك أمر طبيعي كفطرم ال يمكف سالمة النفكس منو.

()2

الشبهة الخامسة :ينتقد بعضيـ تعدد الزكجات بأنو ال يقيـ كبير كزف لمشاعر النساء.

الرد :إف ىؤالء ينظركف إلى جانب المتزكجات كيغمضكف أعينيـ عف النسبة التي حرمف األزكاج
كالمعيف كما يترتب عمى ذلؾ مف كفاسد كمضار اجتماعية كلك ركعيت القكاعد كاآلداب التي بنا
()3

عمييا تشريع التعدد في اإلسالـ لما كاف ليذا االنتقاد مسكغ.

بذلؾ فقد ثبت بطالف ىذه الشبيات التي أثارىا المتربصكف باإلسالـ كميما يكف مف أمر كسكاء
عمـ الناس تعميؿ األحكاـ أـ لـ يعممكا فاف تشريع اهلل تعالى كأحكامو ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ

أف يخرج عف دائرة مصمحة العباد إلى مضرتيـ أك إيذائيـ.

( )2ينظر -:المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ص.83
( )1ينظر :تعدد الزكجات في اإلسالـ ،د .محمد بف مسفر الطكيؿ ،ص.4
( )2ينظر :تعدد الحميالت أـ تعدد الخميالت ،ص.85
( )3ينظر :المصدر نفسو ،ص203
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المطمب الثالث :نتائج منع التعدد
لقد بات كاضحا أف منع تعدد الزكجات لو أثار سيئة عمى البشرية .كأىـ ىذه اآلثار:

 -1انتشار العالقات غير الشرعية بيف الذككر كاإلناث مما أدل إلى انتشار الزنا بيف الذككر
()1

بشكؿ كبير جدا)2(،ككذلؾ االنحالؿ الساحؽ في المجتمع.

 -2شيكع الطالؽ بيف كؿ سبع زكجات تنتيي كاحدة بالطالؽ كذلؾ مف النادر أف يصؿ شباب
عمر الثالثيف أف يطمؽ مرتيف أك ثالث.

()2

 -3ذيكع ما يسمى (الزكاج الجماعي) كىك سكف عدد مف الشباب خمسة أك أكثر مع زكجاتيـ
()3

في منزؿ كاحد كيتبادلكف الزكجات في ذلؾ المسكف.

 -4عدـ اإليفاء بحقكؽ الزكجية .نتيجة لكجكد المرأة الرخيصة التي ال تبحث عف حقكقيا ألنيا
()4

مفرط في نفسيا كال تبحث إال عف المذة العابرة فمف تسأؿ عف حقكقيا.

()5

 -5أف منع تعدد الزكجات يسبب كارثة إنسانية في زيادة عدد العكانس.

 -6مف أثاره ظيكر أنكاع أخرل مف الزكاج مثؿ الزكاج العرفي كانت نتائجو أكثر مف ()21000
()6

طفالن ليس ليـ آباء .ككذلؾ انتشار زكاج الخطؼ كىذا النكع ظير في لبناف.

 -7كمف أثاره ظيكر أزمة األطفاؿ غير الشرعييف ففي فرنسا كحدىا أكثر مف (أربعة مالييف) مف
البشر مجيكلي النسب بحسب إحصائية مف ك ازرة الصحة الفرنسية 1006ـ .كفي أكربا كالكاليات
()7

المتحدة األمريكية كبقية دكؿ العالـ بنسب متفاكتة.

 -8كذلؾ ازدياد الشباب غير المتزكجيف ففي مقاطعة كاحدة في أمريكا كانت نسبتيـ %72
()8

نتيجة تكفر الزكاج غير الشرعي الذم ال تكاليؼ فيو.

( )2ينظر :يسألكؾ ليزدادكا إيمانا ،إبراىيـ النعمة ،ص.61
( )1يسألكنؾ عف المرأة ،ص.148

( )2ينظر المصدر السابؽ ،ص.62
( )3ينظر :يسألكنؾ عف المرأة ،ص.148
( )4المصدر نفسو ،ص.148
()5ينظرwww.alarabiya.net,articles,2009,02,66603.html :
( )6ينظرwww.al-heweny.info,new,pley.php?cartsmktba=677:
( )7ينظرwww.lahaonline.com,articles,view,17118.html :
( )8ينظر :المصدر السابؽ.
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الخاتمة واّلستنتاجات
كبعد أف فرغت مف ىذا البحث المتكاضع استنتجت مف خاللو ما يأتي:

 -1إف نظاـ الزكاج في ظؿ شريعة اإلسالـ نظاـ يحافظ عمى المرأة كالرجؿ في آف كاحد.
 -2إف مسألة تعدد الزكجات ضركرة اقتضتيا شريعة اإلسالـ.

 -3إف تنظيـ اإلسالـ لنظاـ تعدد الزكجات مفخرة مف مفاخر اإلسالـ.
 -4إف التعدد في الزكاج مكجكد قبؿ شريعة اإلسالـ ،لكف اإلسالـ نظـ ذلؾ التشريع.

 -5إف اإلسالـ قد اقر نظاـ تعدد الزكجات لكف لـ يتركو دكف تنظيـ لكف جعؿ شركط كضكابط
ليذا النظاـ.

 -6إف نظاـ التعدد ىك حؿ لمشاكؿ قد تعترض األسرة مما قد تحدث المشاكؿ إلى انييار األسرة
كال يككف الحؿ إال بالتعدد مثؿ مرض الزكجة أك عقميا.

 -7لقد حؿ اإلسالـ مشكالتو مف خالؿ تشريع نظاـ التعدد بينما ظمت األنظمة الغربية حائرة في
حؿ تمؾ المشاكؿ مثؿ زيادة عدد النساء عمى عدد الرجاؿ مثمما حصؿ بعد الحركب.

 -8إف تعدد الزكاج النبكم كانت فيو أىداؼ نافعة لألمة اإلسالمية كاليدؼ التعميمي كاليدؼ
اإلنساني كغيرىا مف األىداؼ.

 -9إف منع التعدد قد أدل إلى آثار سيئة عمى المجتمع مثؿ كثرة األطفاؿ المشرديف كالنساء
الغير متزكجات كشيكع الطالؽ كظيكر األمراض التي لـ تكف معركفة سابقا التي ىي مف نتائج
االتصاؿ غير الشرعي بيف النساء كالرجاؿ.

-11

إف شريعة اإلسالـ باقية كىي الحؿ لكؿ مشاكؿ اإلنساف كانيا صالحة لكؿ زماف

كمكاف كانيا أعظـ مف أف يناؿ منيا حاقد أك لئيـ.

 ..جعمنا اهلل ممف يستمعكف القكؿ فيتبعكف أحسنو كاف يجعؿ حب نبيو ذخ انر لنا يكـ يقكـ الناس
لرب العالميف كآخر دعكانا اف الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف محمد
كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
 .2اثر التخطيط النبوي في بناء المجتمع المدني ،محمد صالح جكاد السامرائي ،دار ابف حزـ ،ط األكلى
2312ىػ 1001 -ـ.

 .1أحكام السرة في الفقه اإلسالمي ,أحكاـ الزكاج ،نظاـ الديف عبد الحميد ،ط األكلى 2305ىػ 2875 -ـ.

 .2أزواج النبي (صمى اهلل عميه وسمم) محمد بف يكسؼ الصالحي ،ت831 :ىػ ،تح :محمد نظاـ الديف الفيح،
دار ابف كثير دمشؽ-بيركت ،ط السادسة 2314ىػ1004 -ـ ،ص.16

 .3اّلستيعاب في معرفة الصحاب ،ابف عبد البر القرطبي ت352 :ىػ ،منشكرات محمد عمي بيضكف لنشر
كتب السنة كالجماعة ،دار الكتب العممية بيركت-لبناف ،ط الثانية 2311ىػ1001-ـ.

 .4اإلصابة في تمييز الصحابة ،اإلماـ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ت741 :ىػ ،ت :عادؿ أحمد عبد
الجكاد ،الشيخ عمي محمد معكض ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية بيركت-لبناف.

 .5أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ،محمد األميف بف محمد المختار الجنكي الشنقيطي ،تح :مكتب
البحكث كالدراسات ،دار الفكر لمطباعة كالنشر – بيركت.

 .6الفعال ,أبك القاسـ عمي بف جعفر السعدم ،عالـ الكتب بيركت ،ط األكلى2302 ،ىػ.2872 -
 .7البحر المحيط ،محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي ت634 :ىػ ،منشكرات محمد عمي بيضكف
لنشر كتب السنة كالجماعة ،دار الكتب العممية -بيركت -لبناف.

 .8تعدد الزوجات في الديان ،أكرـ حممي فرحات  ،دار اآلفاؽ العربية ،ط األكلى 2311ىػ 1001 -ـ.
 .20تعدد الزوجات في اإلسالم ،محمد بف مسفر بف حسيف الطكيؿ ،دار اـ القرل لمطباعة.

 .22تعدد نساء النبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية واإلسالم ,أحمد عبد الكىاب ،دار التكفيؽ
النمكذجية ،ط األكلى 2308ىػ2878-ـ.

 .21التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الحسيني الجرجاني الحنفي ت725 :ىػ ،منشكرات محمد عمي بيضكف
لنشر كتب السنة كالجماعة ،دار الكتب العممية بيركت -لبناف ،ط2313 ،2ىػ 1002 -ـ.

 .22تفسير آيات الحكام من القران ,محمد عمي الصابكني ،دار القراف الكريـ – بيركت ،ط األكلى 1003ـ-
2314ىػ.

 .23تكممة المجموع عمى شرح المهذب ،اإلماـ محي الديف أبك زكريا يحيى النككم ت565 :ىػ ،منشكرات محمد
عمي بيضكف لنشر كتب السنة كالجماعة  ،دار الكتب العممية بيركت لبناف ،ط األكلى 2312 ،ىػ 1000 -ـ.

 .24تاريخ الطبري ،ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم ،دار الكتب العممية – بيركت.

 .25الجامع الصحيح المختصر ،محمد إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم ،تح :دكتكر مصطفى ديب البغا ،دار ابف

كثير (اليمامة-بيركت) ،ط الثالثة 2306ىػ 2876 -ـ.

 .26الجامع الصحيح المختصر ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ،تحقيؽ مصطفى ديب البغا،
دار ابف كثير ،اليمامة ،بيركت ،ط2306 ،2ىػ2876-ـ.

 .27الجامع الصحيح ,سنن الترمذي ,محمد بف الترمذم السممي ،تح :أحمد محمد شاكر كآخركف ،دار إحياء
التراث العربي.
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 .28حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتكر محمد الزحيمي ،دار ابف كثير لمطباعة كالنشر دمشؽ-بيركت ،ط،3
2315ىػ 1004 -ـ.

 .10الحالل والحرام في المقاء بين الزوجين عمى ضوء الكتاب والسنة ،محمد أميف الصاكم ،منشكرات محمد
عمي بيضكف ،دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،ط 1003 2ـ – 2314ىػ.

 .12الدر المنثور ،عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف السيكطي ،دار الفكر بيركت 2882ـ.

 .11الرسول (صمى اهلل عميه وسمم) ،سعيد حكل ،دار السالـ ،ط السابعة 2314ىػ 1004 -ـ.
 .12روائع البيان تفسير آيات الحكام من القرآن ،محمد عمي الصابكني ،دار إحياء التراث العربي -بيركت-
لبناف ،ط2312 ،2ىػ1001 -ـ.

 .13روائع البيان ,تفسير آيات الحكام لمقران ،محمد عمي الصابكني ،دار إحياء التراث العربي بيركت – لبناف،

ط األكلى2312 ،ىػ 1002 -ـ.

 .14روائع وطرائف إبراهيم النعمة ,مطبعة الزىراء – مكصؿ 2307ىػ2876-ـ.

 .15الزواج صيانة لممرأة وضمان لحققوقها وسعادتها ،الدكتكر أحمد حسف الطو ،المشرؽ لمكتاب ،ط،2
2318ق1007 -ـ.

 .16زوجات النبياء عميهم السالم وأمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن ،محمد عمي قطب ،الدار الثقافية لمنشر-
القاىرة ،ط األكلى 2314ىػ1003-ـ.

 .17سنن ابن ماجة محمد بف يزيد القزكيني ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر بيركت.

 .18سنن ابن ماجة ،محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني ،تح :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،

بيركت-لبناف ،ط.2

 .20سنن أبي داود ،سميماف بف األشعث السجستاني األسدم ،تح :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الفكر.
 .22سنن البيهقي الكبرى ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى بف بكر البييقي ،تح :محمد عبد القادر عطيو،
مكتبة دار الباز مكة المكرمة2323 ،ىػ 2883 -ـ.

 .21سنن الترمذي ،محمد بف عيسى الترمذم ،تح :أحمد محمد شاكر كآخركف ،دار إحياء التراث العربي

بيركت.

 .22سنن الدار قطني  ،عمي بف عمر أبك الحسف الدار قطني البغدادم تحقيؽ عبد اهلل ىاشـ يماني المدني ،دار
المعرفة – بيركت2275 ،ىػ 2855 -ـ.

 .23سير أعالم النبالء ,اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،ت637 :ىػ 2263 -ـ ،مؤسسة
الرسالة-ناشركف ،ط الحادية عشر2311 ،ىػ 1002 -ـ.

 .24شرح الحكام الشرعية في التوراة شريعة موسى النص والتفسير ،نادم فرج دركيش العطار ،مركز ابف
العطار لمتراث ،ط األكلى1003 ،ـ.

 .25شرح فتح القدير ،لإلماـ كماؿ الديف السيكاسي السكندرم المعركؼ بابف الحماـ الحنفي ،ت752 :ىػ ،محمد
عمي بيضكف لنشر كتب السنة كالجماعة ،دار الكتب العممية-بيركت-لبناف ،ط1001 2ـ 2313ىػ.

 .26شريعة اإلسالم خمودها وصالحها لمتطبيق في كل زمان ومكان ،الدكتكر يكسؼ القرضاكم ،المكتب
اإلسالمي ،ط2302 ،2ىػ2872-ـ.

 .27صحيح البخاري ،لإلماـ محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي (ت145 :ىػ) ،تح :د .محمد زىير

بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة ،ط2311( ،2ىػ).
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 .28صحيح مسمم ،مسمـ بف الحجاج القشيرم ،تح :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي-بيركت.

 .30المغني عمى مختصر الخرقي ،ألبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامو المقدسي ،منشكرات محمد
عمي بيضكف لنشر كتب السنة كالجماعة ،دار الكتب العممية بيركت.

 .32فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد عمي بف حجر أبك فضؿ العسقالني الشافعي ،تح :محي الديف
الخطيب ،دار المعرفة بيركت.

 .31الفقه اإلسالمي وأدلته ،األستاذ كىبة الزحيمي ،دار الفكر ،ط الثانية 2314ىػ 1004 -ـ.
 .32فمسفة نظام السرة في اإلسالم ،الدكتكر أحمد الكبيسي ،مكتبة الحكادث – بغداد ،ط الثانية.

 .33لسان العرب ،لإلماـ جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكرـ بف منظكر األنصارم االفريقي ت622 :ىػ،
منشكرات محمد عمي لنشر كتب السنة كالجماعة دار الكتب العممية بيركت ،ط األكلى 2313ىػ 1002 -ـ.

 .34مجمع البيان في تفسير القرآن  ،أبي عمي الفضؿ بف الحسيف بف الفضؿ الطبرسي ،منشكرات محمد عمي

بيضكف دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف.

 .35المجموع عمى شرح المهذب ،ألبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم ،تح :محمد نجيب المطيعي ،دار احياء
التراث العربي ،بيركت-لبناف.

 .36مختار الصحاح ،محمد بف أبي بكر الرازم ،تح :محمد خاطر ،مكتبة لبناف ناشكف -بيركت ،ط جديدة،
2324ىػ 2884 -ـ.

 .37المرأة بين الفقه والقانون ،د .مصطفى السباعي ،المكتب اإلسالمي ،ط السادسة 2303ىػ 2873 -ـ

.

 .38تعدد الحميالت أم تعدد الخميالت ،محمد عطى سعيد ،دار الرضكاف – حمب.1003 ،
 .40المرأة بين الفقه والقانون ،الدكتكر مصطفى السباعي.

 .42المرأة في الفكر اإلسالمي ،جماؿ محمد رسكؿ الباجكرم ،دار الكتب-جامعة المكصؿ 2305ىػ2875-ـ.
 .41المراسيل ،سميماف السجستاني أبك داكد ،تح :شعيب األرنائكط ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ط2307 2ىػ.

 .42المستدرك عمى الصحيحين محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ،تح :مصطفى عبد القادر
عطى دار الكتب العممية بيركت ،ط األكلى 2322 ،ىػ 2880 -ـ.

 .43المسند الجامع ،أبي الفضؿ السيد أبك المعاطي النكرم ،ت2302 :ىػ.
 .44معاني القران الكريم ،النحاس ،تح :محمد عمي الصابكني ،جامعة أـ القرل مكة المكرمة ،ط2308 ،2ىػ.

 .45معاني القرآن واعرابه :إبراىيـ بف السرم بف سيؿ ،أبك إسحاؽ الزجاج (ت222 :ىػ)تح :عبد الجميؿ عبده

شمبي ،عالـ الكتب – بيركت  ،الطبعة :األكلى  2307ىػ  2877 -ـ .،

 .46معاني القرآن :أبك زكريا يحيى الديممي الفراء (ت106 :ىػ) تحقيؽ :أحمد يكسؼ النجاتي  ،محمد عمي
النجار  ،عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي  ،دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة – مصر ،الطبعة :األكلى.

 .47المعجم الوسيط ،إبراىيـ مصطفى ،اخمد الزيات ،حامد النجار ،دار الدعكة ،تح :مجمع المغة العربية.

 .48مغني المحتاج ،لمشيخ شمس الديف محمد بف الخطيب الشربيني عمى منيج الطالبيف لإلماـ أبي زكريا
يحيى بف شرؼ النككم ،دار الفكر2312 ،ىػ 1002 -ـ.

 .50المغني ,في فقه اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،عبد اهلل بف قدامة المقدسي ،دار الفكر بيركت ،ط األكلى 2304ىػ.

 .52المفصل في أحكام المرأة وبيت المسمم في الشريعة اإلسالمية ،الدكتكر عبد الكريـ زيداف ،مؤسسة الرسالة،

ط2130 ،2ىػ 100ـ.

 .51مقاّلت الكوثري ،لمشيخ محمد زاىد الككثرم (رضي اهلل عنو) ،ت226 :ىػ ،المكتبة التكفيقية.
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.  مكانة المرأة في القران والسنة الصحيحة.52

، دكتكر إبراىيـ عبد الرحمف عبد العزيز العاني، الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة.53
.ـ1005-ىػ2316  ط األكلى،مطبعة ديكاف الكقؼ السني

.بغداد- مطبعة الجامعة،ـ2870 ىػ2310 ،2 ط، الدكتكر شككت عمياف، موانع النكاح في لإلسالم.54
 دار الندكة العالمية، دكتكر مانو بف حماد، الموسوعة الميسرة في اّلديان والمذاهب واّلحزاب المعاصرة.55
.ـ1002-ىػ2313 لمطباعة كالنشر

ىػ2315  ط الثانية، بيركت – لبناف، دار المعرفة، الدكتكر عمي محمد الصالبي، الوسطية في القران الكريم.56
.ـ1007 -

.ـ2877-ىػ2308  ط الثانية،بغداد- مطبعة الحكادث، عبد الحافظ الكبيسي، ويسألونك عن المرأة.57

.ـ2872-2302  ط األكلى، مكصؿ- مطبعة الزىراء الجديدة، إبراىيـ النعمة، يسألوك ليزدادوا إيمانا.58
www.lahaonline.com,articles,view,17118.html :

.60

www.alarabiya.net,articles,2009,02,66603.html

.11

www.al-heweny.info,new,pley.php?cartsmktba=677

.12
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