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هه!ك
،(،يرفعهالصالحوالعمل،الطيبالكلميصعدْإليه)«للهالحمد

الكرسصالاتيبلغونالذين))إمام،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاة

."اللهلاإلأحد!يخشونولا،ويننصونه

وبعك.:.

...وإقتصاديةواجتماعيةوسياسيةدينيةعواملعدةطرأتفقد

فكرتااكماحولهاالجدلببحتدمعامةقضية(،الزوجاتتعدد"منجعلت

،وخصومأنصارقضيةولكل...الحديثعصرنافىا*سة!اتنظيمفى

...فىعواهبهايؤيدأنيحاولك!اكا.هينهويراوججهأدلتهفربفماولكل

اقتعرنإذا،القضيةهذهفىا*دراءخطلفبينالهاد!ءالحو!ارأنعئر

العامة،المصلحةثموجلمحزاللهوجهغيريبتغىلادقيقعلمىبثحليل

ينيرقد-اللهبعون-فإنه،وخصومهاأنصاراهاأدلةثمحيصتناولثم

فيها.الحقطريق

لهاتمهيثبفىمثعرض،القضيةهذهنتناول،الدراسة5وفى

قا!فىندرسثم،المرإةبحقوقالزوجاتتعددخنضيةصلةلمدى

وفى،مشكلاتهالشاثىالفصل!وفىالزوجاتنعددأسبابمنهاالاْول

الفصصلوف!ا،ا!كريمالقرآنفىالتعددأياتتفسيرالثالثالفصل

والاَخيوالخامسالة!ملوف!ا،للتعددالثصرعيةالقيودندرلهسابعألرا

قاثونية.بقيودالزوجاتتعددْتقييدمحاولاتثتثاول

الجدلأنثحسبئما،الئضميةهذهلبحثننعرضاليومكناواذا

ولا،واحدةأمةإلناسلجعلىربكشاءولو))مايوماسينقطيعحإلها

."...ربكرحممنإلامختلفيندبزالون

دوقضاياها.ةالأسفظمالحلوليخرإلىاللهوففنا

/العطاوتوفيقالناصرعبد.د.أ

المدنىالقانونأس!تاذ

بأسيوطالح!وقكليةوعميد
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المبرأةوحقوقالبزوجاتتعدد

نأنجىبحقهاصتاةكلللتظفر،لمفودىايزوإجعلىا،قلتصارفشل-ا

ندج:!ايكون

الشرعية،حقوقهامنحققهذأ،زوج.لهايكونأنفتاةكلحقمن

منوهو،الأيام0هذهفىذكرهاكدثرالانسانْالتسطحقوقمامنحقوهو

.دستوركليكفلهاالتىالحقوق

.وحدهالفردىالمزواجبنظامتأخذالتىإلمجتمعماتيتأملوميط

ملايينيبعد،والأمريكيةالأوِربيةك!المجتممات،الزوجالت،.!تعدفىوطشرم

اللاقعتصارفسسلمعهثبتالذلمحاإالأمر،زواسمبغيرالعمريقضينالفتيالتا

.زوجلهايكونأنفىبحقهافتعاةكلت!رحتىالفردى1الز!اض!نظ.!اممحلى

ةالزوجاتلجينلتبثعر.فيطاةتعدفىالرهقيا.مجتمعالثا.فىأمضر!اضاكاصهةهن

،بأحثرشاهعه.ذهبا.لئ!الأهرإ.،-متزبىجةوِصإلاف!تاةفيهألتزىسأنم!لجنثمر

ننجثالمزوجاتتعث!دفيهينتعسنالذىالمجت!محأنالىا،جتماععلمف.ى

..إ\.!-ز!جا؟ميمه.لممرثةكلى

كعا!،.عناسبفرد!زو،ابمغىللمرأة.د!رصةدضغافىْإ-لمعم.:ك..ولا.،لثعثن

حقوفيِ،ضما!هَبخلاأوزوأجلجلازإهبةنيشأد!منخيرأْلهاْالزوجالتات!دد

خسم،يمسبفأالزونجأتلتعددأنذلل!،والذئابللشميمساننفسهاتببمع

!لهتيحصْمنأثه!أ،رْوجلهايفؤنألْاكْىحقهاوهووالأساس!افيول

كزوجة.ححقوقه!ا

تحبةبخعئوان،المئعمْالزيأدىعبدْترنجضهْ-دارلىاوشتركتَةب)1(

.42ؤ4م!صإلزواج



-I-

!ا،تعيشهاكريمةزوجيةحيماةف!اأحتهابحقالمرأةأمنتوكلما

عزتهنالنساءلمجموعيحفظالزؤصانا:.4-نظأمابتعددايماناارْدادتكلما

وشرفهن.وكرإمتهن

لمجسسوعحقفهههـكذلك،للرجلحقاالزونجاتتعددكانااذاوا

النساءعددزادوكلما.زوجفتاةلكليكونحتىأجلهمنيناضلنالنساء

الذلحخرافالهتْوكثزلا،صد!.:الزواجأدرْمةادنأوأزدا،المتز!فجاثْمحير

كحقالزوجاتتنحددفىوغيرهاالنسائيةالجمعياتفكرتكلما،الخل!ية

حفبىفْهأله!ءئئكئلبحباةكْىالجرْأةلحمايةملْهمثْرولالهبدفي.ا*

.(2)كَزوجة

:المرأةوحضاوةالزوجاتتعدد-2

..ب!دائ!انظام"أثهعلنىالزوجاتتعددالىالباحثين1بعضينظو

سبيلف!ا!خطوةفنهوتحريرها)3(ْ((ورقياانحطاطاالمرأةحالىيتبح

تثَدمها.

المجتمعائيةوبداالزوجاتننعددبينارتباطيوجدلاأنهوالحقيقة

ظاهرةالندمماءهواعدفى..هحواحدرجلىحياةأن-ذلك،)4(ثحضرهأو

تعدداسمت!حتالعضوبرجب!ايحوفنىالبلادفىفىهوجؤدةاجتماعية

بتثسيعطالبعقالمانيا0فىالندمعائيةالجمعياتبعضأنالمتنمهورومن)؟(

القطليقالمسيحيةالبلادقوانينكافةباحت6ك!اأ"نهونرى.الزوجاتتعدديبيح

رغم-"االزوجاتتعددكيذلك.سمتايحفانها،.لهالكماثوليكية،1!نالهلىتحريمرغم

هنيتضحكما،.منح!الةلاأتوهومنهلابدتطورذ!لك،لهالكنائلىتحريم

الاجتماعلية.الظروفكافة

.اأ9صالمراةتحرير:كتابهفىا!مينقال!م)3(

صورةفىالزَوجاتتعددْيلبدلمأنه":البضيضبشهفي)4(

علماءهنكثير"ويرى.الحضارةفىالمتقدمةالتنمعوبةىالاواضحة

الثمسعوبعددو!ثرحقهانطاتهبت!عحعالزوجاتتعددذظامأنالاجاتطع

متعألمن.،الحعضارةنطاقوا!سعالمدنيةققدمتكلمابهاللاَخذة

وانظ،003سئة6بكدد55الإسحلإم.صيي.مئيربمجلةافىواالواحدعبدل!البى

الاس!!م"فىوالط،قلزوجاتوتعددا!طا!ةبببت"كتمابهكذلت

.26و5؟ص
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تعد*نربطأنلمغالعطةوانها.العخليلاتتر؟داسمتحتأوأسزوجات

هنالخليلاتتعددفيهنعتيرالذىالوقتفىإئىالبدابالمجتمحالزوجات

5)!المتحضراقىالرا1المجتمحمطاهر

والعلم،الدينفىعاليةفىرجةبلغنكَد،فاضلاتنساءلتجدوإنك

متزوجارجلاتفضلمنالنساءمنتجدقدبل.الزوجاتبتعددكأكمين

بالذاتالرجلهذافىترا.هلما،منزوجغيرشابعلىلملزواجيطلبها

الزواتحفىاغبينالمتزوجينْالراغيرالشبانف!اتتوافر،قدايامزامن

.)6(منها

علىاقتصرتالتىالمجت!ات1نرلمحاأنشىءفىالح!ضارة0منوليس

يتطشنأوزواجبغيرالنسماءمنالملأيينف!يهايعيش،الزواجْالفردىنظام

ا!والصديقاتالحنل!يلات!،ة

:المرأةوتحريرالزوجاتتعدد-3

نظامالتععددهذاأنهذهْالأيامفىالزوجاتتعددخصوميرىا

)،وعزتهاكرامتهاحسابوعلىالرجلىلصالحالمر.أةمكانةمىْينتقص

تع!وقالننى،القيودبعضمنأةالمرايحررالزوجالتانعددثخريموأن

حركتها.

تحريروسائلاحدىالتعدداهذاأن2،الزوجاتتعددأنصارويرى

الى،الابتذالأواالمهانةأوالكأبة.فيعهاحياةمنبيدهاتأخذالتىالمرأة

ا!راحدىْظو0الزوجاتتعددأنكما،فاضلةوأمومةكريمةزوجببةحياة

مشيئةبغيرزوجاتهيعددلاالرجللأن،ادتهارا11وانطلاقالمرأةحرية

.)7(بأخرىزواجهدرغممنهالزواجتقبلالتىالمرأةْ

61بنظحبباتهبدأالانم!طنأنافىديماناجييعفىنجدا!عكم!ىعلىبل)5(

زوجاتهم.أدمبنوءددثيم،واحدةحواءأدمفتزوج،احدةالواالزوب"

لمجكون!نرةاضيةأنثىتؤثروقد،سراءالببلهعواإرجمال11"أنفْىإك)6(

المعماطىءبنت"كاملاغيرهلهابكونأنعلى،رجلىحياةن5النصفحظ!8،

.22!ى11!نإىنمساءفى

.Atو97صالقرآدنأفىالمراةكتابهفىالعقافىعبماسى)7(
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عاط!فيةقضيةالزوجنات،ثعدفىيججل-السإبقالئحصعلى-والحوار

!حابب"ابهجببه!لد/ةابزوجةأمالإوالسابقةإلزوجةبآ!لأمت!نىجمالنصرية

...وايلجتمحوالأولادبالرجلتععن!اأندون

جمواطفعلىيعتبدأن،لهْولا.ينبعْى!،لمجستطحالقانونْلاوو.اضع...

مقيشننساضم.ل*ذلكومح،تحريمه.أواجعطماعى-فظامإباحةكىْ.النساء

للتانظيمْأحسكإمْالمتظاميقمندىال!عواطفْعندماهذهعنأبئ.-ديتغاضىبمذلمك"

اط!فا!واإزاءالمجيرةتأخذهالإنسانوا..ييرتضيه(الذىالاجتماعى

من/تطلبعاقرزوجةهذه:الزوجاتتعددبدثمأنللنساءااطضاربة

ا!لز!جهاتفضبلول!ابثة،ائرهاضراظعن!تلكْ،عليهماالزواجزوب،،

-كليمسبءهمحغيعو/مبثعبىقيعةعلاقاتافىيغ!رقأنمنبدلاعليهايترْوج

وبىابجة،الب!اروفيولادهالهاويجلببدْخفىمحليهنيلْفقأتريات

عواطفوراءوا،نقياد..!بأخر!امتز!جرجلمنبالزوأجتحلم

بينأنْيكونالمحؤأر-:أقربيج!الزوجاتثعددقضيةفىالثساء

مصالحمنمط!اكلىتميثلهمابكل،المصابقة.والزوجةالجديدةالمزوجة

اجنندْاب.الكتابطبب!ب!يطلفْصبدقدباليبياطفعبثو!عو،متجارصْةْتبدو

الضرائر،ب!ينننكويخاالتىلخأتشبهنسمالئيةملحمةالىالنساءمنمحددأكبر

وبتقوبِمتشخيصهاومحاولةالاجتماعيةالظاهرةهذهأسبابالى1نظردون

الحذرويقتض!.لمشكلاتهاالناجعةالحلول1وايجادوسسيئاتهاحسناتها

ثركأيمه،أوالزوجاتتعددإباحةفىالتفكيرعندالتيارهذاوزاءننقاد"لا

العنصرية،اتماالنعراأوْالنزعاتْالعاطفيةأث!رمحنبعي!داالبحثيكونحت!ا

وعندئذ،ومو?عهاالقضي!ةالجوهرتعرضءأصمنهْواضمحةأسسامستهذفا

تهم،،دينيةاجتماعيةقضميةالمزوجاتتعددقضيةأنبوضوحسنرى

ألاجتماع!تاوالنظاموالأولاد.الرجلتهمبل،فحسبوتحريرهاالمرأة

3.!دتها"أو.!ه!و*!الرجلأوللمجتمعبالنسبةأهميتهاتفوقاقدبل،كذلك

.للمرأةبالتسبة

النمنالر:ايهددنالنيماء:الأصرةوإليمتقرارالزوجاتتعدد-،

أشبتقراري!هددالزوجاتتعددإباحةأنالكتاببعضظنوقد

بالغعءبل،عليهابالزواجمنْزوجهامهذدةالزبوجة.يجعلا،ف،الأسرة
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يدفعهاائمداشبط،قيلق!ىلذلمكتعيشبأنهاالممملمهالزوجةوصوراتابخض

مخي!هايتزوجال!مهـ!اطيهلمالومتوقع!زوجهاجملمبغيرالمال.ندخرأنإلبئ

المعخطوينهذين.في!-.أمنةلنظره"لمحى-.المسيحيةالمزوجةيينما،فيأخرى

.إالألصرةيثنيد..!نترجماصثروعماويبدا6!رْوجها.مالىعلى.مالهـاتربمح

يمدلثلا-عليهيااصزوإجبازوجهامنمهددةبأنهاالزوجةشعورأنإصحيحاو

شربمالقىافيهد!فتقحقق،مته،سبنبالبزوجيةالحيا.ةأفقفىظهرإفياإ*

التر،الحالةوفى،زهـجهاجمنانمثمغالهاأوالزوجةكنشوزأببادة،منابزواخ

عبكْأأوإلزوجة!صير.مبْى:دورْأحْبرىمىْابزواجالىالزوجكببهايتطلح

لمالمرأُمنمهددة.هىمابقدرالزفجمنمهددةغيرهناالمبنوجةنجدكنها

المزوجالحنثبتمعدد،لا،يهبدنْإللنساءظللنساء،رْوجهامنالزواجتقبلإلتبى

.وسيظل!،صروف.هومصاذلمكوبحْيروبالهجحروبانلطنلأقب!ل،فحم!لي

كم.يعلم!كعلنا،،رْوجءلم!ا-ببمدقأن!فضاة.!حعقمنلأدئافائماانتهدبعدهذا

جننئز9و!لمالمزوا.جسبن.يلخعط.فتناةالاسرة2كنىكإناذ!ءوإلاَبا،ءا!لأمنهاتالعانى

حتغظلكْبى.نفعي!ثى!بجع!ا.أل!زبراجألْىشبن:ولا،أرملةأومطلفنةكنالْلتاأو

ث!رها.المك!ثييرين..تك!فىوجنبثءضياعوبلارهبانيةبلاجمردهةزو!جبلية

..المتزوجاتكير"أ!محباءء!الضى.ضا-اكثْ!كمهدفىةالمسيحيةهـالزوجة

يوالالصألطالمطلاقأ،بقضايا-طفحمصروفىوأمريكاإوربافىوافىحاكم

مصمموفىبل،الآ!حنرعلىازوجيعبنإأح!ديوفثهاْالتىوالهجرالجسمانى

14اتأح!3عليهحتبىا.تطب!ثديطضهأوطائ!ثنتهالمسلمينعْيرالمزوجينأحددكبف

.نعلبهـجهِافىْلملثعلىإلدلبلأرادومن5.مثلاابطلاقفىإ،سبملأمنيةْإلميثريعةْ

3صم!ا!وائرالىببذهدبأإوا.لمسلمينلغيرْالثهـخصيةالا!هـال1كهلتبْنبى

المدمطمين.لغيرالشخىصيةالاْحوال

والرلجط:المرأفىبي!نالمدكهاواةوقضيةالؤوجالتنع!د-5

يحرمبينمما.،زوجاتهيعددأنللرجليباحكيف:المتسأؤليخورقد

المرأنمبينبالمساواةإخلاللاذلكفىأليس؟أزو(اجهماتعددأنالمرأةعلبى

"ذ.-بداهته-المساواةهذهمقتضىأقذلك؟الزواججقفىلوالرب

فىوالرمج!لالمرأةبيينفالمسلواة،الاَخرعلىيح!رمقدماللأحدهماب!ب!اح

الؤأنعد،.والبزوجلوإححديئئظامْايزوس!علىالاقتصار:نثعئىالزواجحق
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إبا!ؤأماا!)8(الأزواجاصدد!نظاممعالزوجاثاشعددبلنخلامالذخذ،

شك-ون1-يخالف"أفرفْهوْالأزواجتعدفىمعت!حريمْالزوجاتتثد

والقانوت!الابخماعية!النظمَهـقكثبتانرى01فلماذ.المحللقةالمساواةنضية

وت!نشدا!ندمطريقتفتحالتىتلكخعصوصا،ذلكيجيزوالديلنية

؟كالاسلامإئعدالة

أنمانلاحظوالمصالحالهههـفأغقانمجردالعلمىالمححثحدوفىفى

مساوأةتكوفأنينبغى،الزواج1نظامفىوالرجل.المر.أةبين"لمساواة

والرجل،المرأةمنكلله"يصلحقد!يمابهاالأخذيتعينوانما،!لقة

اختلاثهناككاناذاأما.الصلاحيةهذهفىفيهيتفظنالذىوب!القدر

المرأن!مساواةالظلممنكان،منهماكلصلاحيياتْفىوالرج!المرأ!بببن

أحدهمأظلممختلفيَلتعط!ابينالمساواةا*رْ،النظاقا01هذفىبالرجل

علاثوللرجلللمرأةمكفولانزواج!حقأن!جدالأساس1هذاوعلى.حتما

بمدصأيتحددالحقهذ،1ثطاقأنغير،انلنمانمن!اكلاأنابامحدبارسو!اء

الأسةنظامظلفىواححدزوجمنبأكثراجلمحزوأالرجلأوالمرأةصلاحية

الكونفىاللهسنةأنوجدناالواقحالىلنزلناواذا.أبنائهاعنالمسئولة

لمرآقى31منْلكليصلحنظاماالواحدوالزدرجالواحدة"الزوجةلنظامجعلت

واضحأمرذلك،والرجلالمرأةبينذلكبعدفرقتأنهاالا،والهـجل

الرجاكماءمن2فئهيقذفبمايتأثرْقدللافجابمعدللمرأةرحموجودمنْ

متذالرحمذلكمثلْللرجليكنلمبينما،للأمورألعافىئالمجرىبحسب

تععثدنظاممحالمرأةطبيعةتعارضتوبالتالى،يكونولنالخلي!ةنجدء

المسئو!تحعديدفيتعذرمثفرقةدماء!منألجانينيأتىأنخثمية،الأزواج

وفد،)9(الحقةومنالواقعمنأساسعلىوقانونيااجتماعيامحنه

تأخذكما.المتعدبينالأزواجبينمنالجليناهذاأبم!هـفةيستحيل

الحالىهالامريكىواالاوروبىالمجتمح9يأتالإولود،!حا!)8(

ب!ضه!ومنهموالافربتيةال*سميويةا!بلادبعهى!رفىيحبرلا،نالثانىهـب،لرل

.ا!نودوبتضالب!"لية!هـب

والهذا،أحْرزوجق5دماؤهوباكلكأ،زوجن5إجنيناذطفةفتلاون)9(

هنالأرملةأوالمطلتةرحمخلوبثعب!حدكاالعدةةىا!زواجالشرعحرم

حتىأى،نجرهلزرعه،ءهأترربيالسقىلاوورتى،إبقالل!لزوجهاجنببن

أبيه.غببربدماءَالجنببنيتاثرلا
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اسطهارت!اوكانالمرأةشرفْنشأ-هلناومن،أبعئائهلمعرفةالريرةزوجدَل

لأصولهاوفقاالاجتماعيةافيالرواعلىالحفاظأهميةهىخاجمةأهبة

متعددااتزوجاتيأتى.لأتالرجلطبيعةتضملحالعكيمنوءا.4انحلبص!بب

.وخحعدس!ودمه.نطفتهمنالجلنينفيأتىالواح!دالزوجهذاإل!لهنليس

تنفرالمرأةطبيعةان.بل.وفىيالنياوقانونيااجتماعيارعايتهعنفيسأل

تنرعيازواجامراتجمدةتتزوجالتىالمرأةإنحيتى،ا،زواجتعدد!عيط

العاهبروالمرأةْ،الربحمب!صرطانللاصابة-غيرهامنأكنتر-لتعرض

أذ!ذلكلجثلالرجلييعرفيلالمجنما،الخ..بمالزاهرىللاصابةتتعرض

أمامالزواجفر!ىالمزوجاقيتعدديفتعكذلك.ال!ثرعياتزوجاتهعدد

؟نأالمرأةأبيحلوبيشمصا...والمطلفاتوالأراملالعانساتمنفَىثير

.)01(عظمىزيادةالعانساتعددلزادرجالبأربعةمثلآتتزوج

تحري!ممعالز!ج!ات0تع!ددباحة11تعللأخري1يهسبابوهناك)01(

المطبوع1الأرواححادىكشابهفىالجوزيةالقيمابنعرضهاالأزواجتعدد

اليهفارجح،7.؟-502ص؟ب.!مصرالنيلىطبعةإوقعيناإعلام!ع

شئت.إن

منالموايخقأوالدهعماتيربعضىفىعادةيردبمماالبعض1ادليبوقد

،المساواةتلكيحقهت،انزوجاتوتعدد،بالرجلىتتمماوىأنلاددالمرأةأن

تنص!وهى،يتبزألاكلاالمواثيق0وتلكالدسماتيرمذهنصوصثرىولكننا

والاْخلاثالديبئقوامهاوأنلمحهجتيمحالأولىالخليةهىالأسرةأنعلىعادة

اةفالمصصاو:اثذاوطب،الحمايةالهععب،بكللهاتلؤافرأنولاثبدوالوطنية

هساواةليستاثيقوالمواالدلمما!رهدْهتستهدفهاالتىاوربلواالمرأةبين

الىحهتمبادىءذ!اقومْىوالمجتمعالألرةأخدرملمعاواة!ىوانما،*تله-،بية

وأبخثاقنىذ!ىمعبشازضىالزوجالتتععددبأنالخوكيصحفلاوالع!ل

انمحا،الزواجحقفىا!رجلواالمرأةلمجنالممعماواةبح!قلالأذ"دله-تور

وللإسرةللهوأةخيرايحققالزوجاتتعددكان.اذاعما"التعهماؤلببصعح

فيت!تالاتىاكاتبمضمتنووبكيهإتلقيةإ،اكدينية!اقنبي"للمجت!صحريحفظ

ذلثيحستلاأنهأم.محموعفافىالميثاقأوالدستورنص!وصمحبذلك

الى:-نص-،ؤا!اووإتأق5ءإكاةتوالأب.أفى"ثاقاأوا!دلسذهـوإ!،،!أهـتهْدف،رصْ

ميثاثقىال!نصوصى!ببعضىالتمسكأها...البحثا!ذإموضهوعاتمن

اه!-ت،أوإضلخةأولهـصص!ثىوذلك،الإصْ!االبهضنددسمتورأو

الدررستوردْلكأوالميثالَىهدْ"ابلْصيحوصلنحرفذلكل3،كسةة

أهدأفه.عن



..-.ص-ء-!ء0،12

لمبوأحدةابمبالزواالزوجوظزملكوجأتءتنعدد.لحومفىاذا/لايقالل!قد

منذكرئاهأنسبقهـبخمادللقإ3غلىاوفيفىت؟-!تإلمرظءك!الرجللجلئممماوىحنئ

بمما-!ث،الزواجهنى.نجحقهاْوْو3تبماة..كلنظفرسحبزاالئهرلمدىالمزواجلجطام.فاقمل

الر،،ْالخلقي!ةإ.الافدرافانأالئ..كثينر-حمط1سيؤثى-الزم!جافتعددتعحريم

مْيهِطمزأن!ليس.ثانَزوإنجاصحو.انرْطاوهو!العنرهْىا.لثرشأج4كثرةجطنب

.حدة"الزواجأزمةعنْزيادةهضلا،الطلاقنبةشمتزيدكما.،حقوقألية

يساعدالذىالزونجاناتع!ددْمشكلاتمىْأخظر*منثكللاتكلها8رهذ

الزوجدن!حقوقاويعطيهن،الزوإجثْىحقْهن.صارصةعلىالكيرلإات

والانحرافالحللاقحا،تْوتقلالزواجأزمةحدةْمعه.وتف،ةكطكلة

بالترلمج!ةعلاجهايمكيق-سنرىكما-مشكلائهأن.كضا،-الحلحى

.والاعلامالتوعية.!

حقْالزولمج:كىطان!مناءلهيقؤافيماواة.الزوط!-سنضددمحكرو005

اللنسا*ؤليحقفقد،ألْثْسهنكئ!ساءْبين"أحْرجائلبالمساواة.!نية

تتزوجفلماذا،زواجبدوبئللزواِجالجاهزاتالنساءمينكبيرعددهناكاذ،1

.إلمسماوإةْهنإدهرأ؟حيات!هاطبىلزوافيبلاالأخريتظلَبينماامبرأة

لجامرأَض!متزوجبرجلولولملزو"اجإمرإة!أمام.ال!رصةتلتاحأنولمل!دل

جهةعن*؟!زوجلها-!يك!نْنمنأةإعرا.كل.صتئ!نجمبكون-بحيلث!،أخرئ

تجزوج،بزوجامرأةتستأثر"أنالمشاواةمئصيتنالمح!امماأنهلْجد،أحصرى

ومن!أخرياتعدَزونجأتزوجهافىأخرىأمزأةتشازاصبيننما،بير!ا

.تع!ثدنبيح.أن-فلأبدللزواج؟اصرأةل!ال!رصةأتحنااذاأنناالوا،ضح

واذا.أحضيات.زوجاتز!جها.عدةفىأةا،لمراتثمارلمثونجبماءامطرروجاتإ

هثا.وميطْ،رْدرجبلاكعثيرالتط.ئشاشثلهْنجد(أ!أ.ْ.ْ!تبد.الزو!جاتلعث!د.تحرمئْأ

منجانبهذاولعل،عسيرااأمراالنساءمجتمئصفىالمساواةتبدو

تعدلوا.أنتسصئصليعوا:6")).ْولنتنغألىقوبههتفسيريحتملهاالتىالجوانئب

أشثزوض!بلاالمنساءبعمبىعيشأدثألن!بولا.((حر!مت!ولوالنسا"1بين

نخددكانهناومن،.زوجربعأونثللثطأوبصذمفبحخمهنديشهنضررا

منهنالكثيرالتلمنعيشأنعصنْالنس!اءدلصئصعأعسلج.االمزوجنات

.زوجبلا
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الزوجال!"!ثةتعيدأسعبابد

"؟اقزوجكلنَعددهعبرَوات!ثهل-6

هدْ\هلتولكن*.--الزونجاتلتعددوأسباباْد!امْعضلكلا!شل!!أن

3الزوجاتلتعددمبرراتتصلعألأسباب

الزوأنِجالى"الزجليدمحوَمثبؤواْثئىءذ!ا!ة!ْالخضصْمؤميرىلا

ذوافيمببعمى-كر/اهةْعلى-يخئئرفْميطه!ا"ءمنأنمخير..امرأتهمحلى

بصرصْاصابئهأْأوالمرأةعقمْ.لهْلمحخالةمشروعةاتْمبرراالزوجاثْتعدد

يعتبرفلاالا!هـاكجْمز.حذهكْنىأفاْ."اْلزؤ!يقتح!قأبتأديةله!يسم!حك

ا*خلاقفسادعلىلتد!ءفلأ)).اي!-خضومهعطد-تعدد-.الز!جات

ةا("ا!ْا"ا.للذافي"طابهفئئ!شزهالح!اسواختلال

يرونهاالزوجاتلتعددكثيرةأسباباالمتعددأنصارويذكر

طننامنالتعدددوأكَحكْتىحْضومهاْيراأ+هضاْوببملط!زؤن)ء3.(.له!مبررالف

فى(للراغبينبالمطممعبنةبحتى.-الزفيِجاتت!عدد.أنمؤكدين،فحسبللذة

دلنطهوبل،حواسهمواحثيقلالأخلاقهمفسادعلىعلامةليس-النساء

.أثعوأيةْطزيقسلوكهممنبدلاالاس!تقامة0طريقاختيارهمعلى

ا"ذا!،3إممالنرىتعثهد.الؤ!اطةدوافحلأهمنعرضأنالاَنولنحاول

مجززإ!تة!ط.أن!ْ:اتعخل!أ!َم!قالغ-ْللناش.س!.با!افأكانت

.ك!"3صقأ!كرأةككاب!؟لحوير.غىأفينتاشعم)1(

أشمبماب"لاشععَتراءالانعملاغملْتزبجلةالمقلائنما.منْععيدالىرحعذاْْ)؟(

لكفرد!م.أصحابهاأسحماءلذكرالمقاميشحعولا،أنصارهغدإزوجماتاتعدد
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:الزوجاتلتعددخاصةأسباب:أوللا-7

تعددالىداكعكلوراءأة.المراألْهالزونجالننأتعددأئصاريرى

الرجقعلىالتأثيرفىذورلهايكورْأنيغلدثالجديذإْأةفالمرا،الزوجات

اللنن!ابمىيسهلحيثالايامهذةفىخصوصا،امرأتهعلىبهاليتزوج

الىزوجهاتدفحقد،لم!سابقةالزوجةكذللث،والر!لالمرأةبينوالتعارف

ذرء-افقد،الصريحبطلبها!أومعهبسلوكهاسواء،عليهاالزواج

طلاقفاوخاثيتعقيماكالنتلبىكصاعلييهاالرجلاجزوافىمصلحتها4الزوب

زوجهماافانحراعلىنجقضىمعينةبامرأةالرجلزواجأنرأتأو،3!ه

عليهايو!رالمحديدالمزواءجأنرأنقأو،العارولأولادلصا-.لهايجلبمما

..)3(منهازوجهأمطالبأعباءبعضى

كرغبتده،بهخاصةا؟شبابامرأتهعلىيننزوجقدالرجلأنعلى

تعفه،لازوجتهأنْالرجبن.يجدوقد،أنجرىلامبرأةوحبهالذريةنى

..عليهااجالزواالىفيضطبر)سا،(عادقيالنساءمنيطلبِفيماتكفيهلاْاى

تعدفىيتموقد..لليرعاه!ازوجتهعلىلهبقريبةالرجليتزوض!قدكذلك

الخ...غيرهامناجهزوازوجهما.بعدع!ةالىالمطل!قةلتعود!لزوجالتما

.لت!ع!سسددالخاضةالأسعبباب.هذهأهمببحثهناونجتزىء

.إلزوجات

:عضالمرضأواجند!ىعيبأولعقمالزوجة1عجنن-)1(ْمكرر-7

بسببوذلكالزوبخةالحياةباخشاجا!اْلوفاءعتْسالمرأةتعجزقد

زنإتىسلأممحمود،وثطورهاالإفريشة1القانونيةالنظمانظر)3(

-و.8...في،7.-ص6691ط

الجشسب"الرنجةاكربيادة!اْبرجل!لىلِرججبلععهبذللظيكوبئوقد)،(

الرجلبينيحولمهبلهافىكعببب،المرأةالىيرجحبسببيكونوقد،عنده

ا.لتقاليدالىيرجعسم!ثبيكونوقد،هعهاالجنسىالإشباعبحالةذمتعهوببن

الرجلبببن.الجشىا.لاتصباليبيضعالعر!1يقضيالامْريقيةالمبلادبعهىففى

الجفتقا.وهى..أكثرأوسذتينحو"إلىأىالرضماعوهدةالحملمدةهـزوجتة

قالهعبية!
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بسببأو،ءللؤواجالرئيسيةالمقماصدمنوهونماس!النتيحققفلاعقمها

أشد.اليلاءيكونوهنا،عضالمرضىأو)5(أصابهاجنلم!محيب

يرعاها.أنالمرأةهذهزوجعلىتفرضالعلياالمثلأنيبدوقد

أخرلمحأ،منغليهاجديدبزدراجالإههايزيدولا،اقبفراعنهايتخلىو*

وحلاوتيا،الخياةمرارةمعايقتسمارْلحياتهشريكةاختارهاقدفهو

فيه.لهاذنبْؤ،اراذكهاعنخارجاأمراكانأثةامراأصابوما

الرجقمننطلبأنالمستساغغيرميطبأنهيحدثنااقحالواأنغير

علي!تخيمزوجيةعشفىاللأبدالىوحدهاالزوجةهذهمحيعيشأن

ذتجطماولكن،عجزهافىللمرأةذنبلا،نعم،المراضأوالبؤسظلاال

مثلها؟بالعجزعليهنحكمولماذا،معهاألرجل

فاذ!،الزوجننهح!ينمنكلتمصلحةبينلأالتعارضيحدثهكذا

البعاعة8مصلحةهست!دفة-التثصريعالتمتظمنرىالتعارضهذامثلحدث

زدرب"وبينبينهالطفريقطلبأواالطلأقالِعاجرْغيرللزوجتجيز-

حكمىعجزالىالزوجينللأحدالفعلىالعجزيجرلاحتى،العاجز

زوجهاوبيقبينهاالتفريقطلبإلىكذلكالمرأةوتلجأ.الآخرللزوج

القضاياذلكعلىتشهدْ،*عضالمرضأصابهانللضردرأو،الجنمىلعيبه

بالمخاكم.العديدة

بينيوفق،المرأةلصالَحتيثريعياحلاهناالزوجاتتعددوبببرز

إ.نجطذطث،أحكام!الواقحيفرضهماوب!ي!نالعليابالمثلالعملفىالرغبة

مصلص4،واحثوقتفىيحقق-الجالاتهذهف!ا-الزوجالتتعدد

نجق.،كريمةزوجيةحياةلثبمسعليعهاتشرق،أخرلمحاامرأةومصلحةالزوج

الزوجه1هذهتفترقاألاف!اْالمجمحومصلحةالعاجزةالزوجةومصلحة

ذأتكانتولؤ-زوجيةحياةفىالعاجزةالزوجةواستمرارْ.زوجهاعن

وآالتطليقأوالطلاقطريدة:بعيرْزؤأجتكونأنمنلها!خير-مر.ارة

دونعليهاالزواجلذَن،عضالمرضىأوعقم"أوجندمىلعيب،الفسخ

الاتصساريمنعالقفاسمليةالأعضاءفيعيبهوالجنلىبالع!)5(

كهالههددنيحولىأوالزوجينبينالبفلهى



"3-.*-

وءيش،.ْالزوجيةا!ياة.امةْكرالهاْ.ويحفظال!اكلصأفلىلهحايبمقىفراقه!

ال!جديد،إجالزوابعدالنفشامىراوهوزوجهامحالعاجزةالزؤجةهذه

الزوحمحالمجفاعوانحقا.ضيق.الصدرضجروهومعهعيشهامنخير.لها

الناحيظصن-و/الايثاو،ا،خرالزوج!مينإيلثارشكبلاهو،العاجز

هتالثأندننمئهلر،.علبهمفر!ضغيرولكنها*نسانمننطلوب-الخلفية

،النساءبعضجافليامقْأ!البرجالىبعضىجاطبمناال!فاءمنادرنوا

الحوادثمنالغالبيعنيهوالتريح،بطوليةكأعمالعنهاالناسيتحدث

تقكلجْمبرهوعلى-،مشكلةيحشمالتا!نىبيىْحكنم*نه\،مئفاْالئادردون

الزوجاتتعدديبيحعندماهناالتلثآزيغوا.والارشادالههـعظمسئولية

با،عتبارأولىعامةمصلحةيقذرو.انما،بالةعنالغلياالمثلىهدْهتعْببلا

ا،رأخم!مصلخةالحلهذافر!ويرإمخ!ابل،إدبالافراالخاصةالمصاشحثطن

يعترفمنالتعدد.حْص!بمطث5نجباأن!غريبا..ي!كن،1لنملثم.ومن،(6)ْالعإجزة

.(v)-الز!جاتلتعدذءمبورا.هدثبروعماالد!افغنجهفأ

الزوج!الث:لثثغددثئتيبب!حْرئالزبحدب-!)بهِكر-7

بينالحبلنشأةالصمالحةالبؤؤة.الح!يثالعصترظروقتصلنغم

بعيدةتعدلماليومفالمرأة.متزوجماأخدهماكمان.ولو،الرجلط.والمرأَة

أكثر.فىزوبجتهةمناليهأورربتكونقدبل،عنهاالأجنبىالرجلعيق

مننواصتسامحاتستعمل!ا.زهاءمحلفىمعهايقض!قدفهو،الأحوال

عنمها،مفععْولإأ!نائما"ا!راللقمضعْرْوجتهالوقنآهدْاحثليقمْىلاْفْدبيئما

المصق.يس!ال!يتيرقبط.!الذئ!قاثئنجتهزال!الرجلىيظنالذْ!أالوقتوفى

زوجته-.ْ-.غعوأخرىاموأةمنيسمحقد.مطالبهيحققبمامنهنيظقر

.علابه!طيببة.بعهاتربطهوقد،باهراجغالاْفيمهايرئوفد.،ساحرامتطقأ

فراقهسموىحلمنهناكفليص،الماجزهوالوجلكانانلأفه)6(

فبهوختلطالزوجيةالحيعاةمعهتسشيملاأمرالأزوإجتعددللأنوجيدا

-،العاجزةهنة1المركأتْانأما،ْ.اْلأجتماعيةالملمعئؤلياتوتقبعثرا*نسالبا

الز!جماتتعددنحبدولذلك،عايهااجاالزواهوأخرحلىفراقهاغيرفهناك

الحاحؤ.0الربلىعنالظجزةء9ةبه-!المرتتهيزنظاط-هنا-

.ا"flه!المرأةتقريرفىاهينكظسمموذلك)7!
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يثْىفيواقدن!فاجمل،والرج!الصرأ!وط!من!اعنزء،مونيولالظوبئظَرهوللم!مون

ص-.إخر!ى!بيممعييةعنْ!اهرأيةبينالتناعلي

:الالْجرإ!،منصلْوعارْوجنتهغيرأأفحعْرى؟كمرأةاالبرجبرحيااعثئرئاواذا

!طحة.صعارضةهصالحنجدهنا.يتزوجهاأنأراداذاكذلكيظل!هل

كْىالمجديدةأةوالمراالمبزؤج!ضلفة.-عليعهاء...،يتزوجْالرجبنألاا.فىإلزوجة

أقلبيهماَبينجمعأناْللجب.كلمما..سبم!الزو!نةبببنهما،-عنثىيجمنحأن

الغلاصةيواقبأن-وفىالقديمةالانعرةيسح!،صكلىأن،.متىالمجئنح4وهنصله

علنَئأهؤنيكونلأوقذ.وكْى.-عْير-فحلافي"ه!ئْ(الممرتل!رئأنْ.حْاثممهْالجديكة

زواجأعليها.يحدأقْهنالحرام1أ!ؤىءهسْىاهر(ة000ْروضعه!اءببعالثعرأنالمرأةْ

إبيدةنجبخنذُالمرا!ةأنالزوج1هذاهصلحةمنكذلكيكونولقد!بالحلال

وأئارها!سسروثة-أعبماؤهرْواج..-.ل!ه+بضه!عه!ايرلتبطؤخي!لة...رلاع!ثصقبما

رأدعسةعتؤبةعلىألالأتوننغمىأنكَذلكسهلايفونوقد!،انخظيرة

تعدفىيصحرمأنأو،أ!حوالضذهعثلالجديث!ةص-لْى..ؤالمز(ةْ!الزوجلسلرلط

ينجحقدالمتحريموهدْ!العقؤجةهذهأنغير.،العحألة1عذهالزلوجانتْفى

الزوأيرغببمنالجديدة.ؤعلاقتهْاالؤوج0بينالحيلولةفىيفشلوقد

المرأغحبميقال!رجلىيمذعأنينمعقظيحلق!قاثْهنجأحه.وبفرض،منهاْ

كْىا-أدتحمويم!دْايبعث!وهالألملرج!ْ.قلببيبن!حعولأسلا،أن،الجدجك!..

الت!ن!.منها.وهحاولاتبهاوالضيقبزو!التبرمهوجاتهننفيسه

القانوتبقوةْالزوجمات1ننعندفى8هليا،ئ!لح،تح!يم!.يئما...-"ا.لمتحطيل.مدْاوينلت!ا

*.وللرجلالمرأول.بينو!معت!عرالدنامهالمتكليلص.هع،ه!.:لهلخيللافف.ه،فى

بالباإما،فض:أمريىْالنىءأنحثداببمايجعحىلج!ودى،ىْص!بد41ْت:عغه!الأنجانبى

،بعْيره:أوبطلإقالشابقانق؟الزيجاتمنْ!ْاللّحلمنبابطرقأواالخليلات

الئظامصالحلمحىولأالرجلصأبحهىولا7هالمرب!ابَجى.كْىدْلكوليس

ائمافىتجبرضفاالئىوأاللالاالمأ!م!،ذلل!تشهد.ْعلبى،إلاجتممإعى

.وا.لميغرنامللحئدبووواايلد!طش،أ!بب!للةءو؟وروالمسمارحالصنمف

تعس!ديبررلا-/وافإ،كان.إلرت."لأخو!ض!حلبالقولط.:إن-*!خلاصة

ابزوجالتا.ننح!فىلا-ييرر/كذك.ننحرسبمألئعه،إلاْ-ابر!صوإكاهى..جمليعالزوبخأبف

(الزوجاتتعدد.-3مأ



0005تْ؟نه-

لعلاجوسيلةالزوجاتتعصفىيعتبرذلكوهح،وقوعهعندالقانونبقوة

.ه)8(-.الحالات8هدْبعمْىفىالرجلأنحر.اف

:ابزوجاتلتعددكنميببلزوجتهالرجلكرافيةْ-()بمحرر-7

تصرفاتها،سؤءالىترج!علأسمبابلزوجتهبكراهيتهالزوجي!ثمعرقد

الزوا،الىذاقهاْتفىا!رإهيةوليست-الأصلفىالأسباب1هذهوتدنعه

تكونوقد،الكرااهايةهذهفىهطوهةالمرأةتكونوقد،اهرأتهءلى

وعاشروهن..))تعالىقالوقد.بالمرأةأوبالرجلشحيطلظروفال!كواص!ة

فيط،للهوي!عصلشيئا.تكرهوا!أنفع!م!كرهتموهنفان،بالمجبروفط

.(،)9(كثير!خيرا

فهلي،عليها"بئأحنريزوا!هالىلمزوجته.الرجلكراهيةأدتفاذا

افحالداكالااذانلاحظْأنههنا؟المزوجاتلمتعدفىصثروعامبرراذكيصلح

إلجديدابمكان..ْ!المزوا-،نجيرهادونائهاذاالبكراهيةهوالزوجاتتعددالى

تسمحلاالظروفهذهلأن،وتفككهأالاجتماعيةالروابطلاضطرابهبعثا

بم!اجرْا..بالمجرو!المكروهةزيجتيمايعاشربأن-الغالب0ثْى-لثرجل

رأىلو،.كَماييغضْهاإلتىلزوجتهظلمماالجديدبالزواجالرجليستهدف

كراهيبه!.أوهئها.فيولاد؟بىعمايةأوأحو.الهاصلاحفىأملايفارفهاألا

المرأة0انحراف.غلاجأن:و!يعنسائ!الئننمعيرْينالبيانْعنوغنى)8(

اذ!المرأةفانحرأف.الرجل!انمرادأعلاجوسائكنفسبالضرورةليست

وانهياكأ-ا!مئوياقيويعثرةافيندبماب.احنتلاطالىيؤدىتدزوحبه!غيرأحبت

بينهحا،الدمرابطةوهو.الطبيعىأساسمها.تشدالقى0الاجضاعية0ابطالروا

لأنللملممئولياتبعث!رةأوالأنساباخت!دطالىالزوجات1تعدديؤدىلا

المرأةفراقكانْعناومن،عايةنفمَت!فنمأبيهمْوتكونالىيندمعبونهْيهالأولاد

يهـاواكرملاننَوأفهاونجْخيرْهولفيرهحبهاعئدخلحأوبطلاقلزوجها

تطسقر-أندونأجابتئملفل.-ْبمننبعكتزوجمتابْاواللمجصجولزوجها!ولأولادها

منلهأكرمزوجتهعلىأحبها0بمنالرجلى0زواجكانبينما،انحرانهافى

واطهرللمجتمعوأشرنأولأو!دمنها"ْالدم!ابغةلامرأتهكألكوأكرمانحرافه

،الأحوالأكرنبىإبن!صباتجهنزَوجتهحيير..في،.نزَ:إتكألكوهو،الجدي!ةنلمرأة

.المرأةكلنطربخلأصعاباةأوتحيزذلل!فىولببَلن

الكرببم.الترأنهْىالئسماءشورةة91الأقيفي19(
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الزوجاخماتعدفىيصبحالاحوالهذه.ففى،الله"الىالحلالأبغضللطلاق

،الأحوالألخبفى،نجد،..نعم.الزوجينهذينفراقمايفضليململاجا

عاداظغيرتصرفالثالىيبغض!ا.يقيودهاْلئىْزوجتهمعالرجلعيشأن

الزوجلةكانتاذاخصيصا،بلةالطينالجديدالزوإجيزيدوقد،ثعها

نأأرادتاذايطاوعهاأحمقاالزوجوكانوجلىعزْاللهتخشى،الجديدة

هذامحتى-عندئذ-ثرضىل!الاسلاميةْوالدثريعة،"السابقةالزوجةتؤذى

الزوجهلهذهولمح!زانمكروهةالزوجةأذى.بهقصدطنالماالجديدألزوإج

الزوخةتكونقدلكن،ثبوتهعنثللضرررزوجهاوبينبينهاالتفريقطلب

خلقْتستح!اعلىتكونأو،حسابه.وتخمث!ْبربهامعرفةعلىاذجدبب!دة

التعاونالىيهدفاجتماعىسلوكاتذاتكونأو.،ضرتهاتؤذىأنمعه

محا!د!الرجليكونوقد..هنافسةأوضرةمنهنكابئولوجن!ممهابنماتمح

مثلفى..جنسهابذتأذعأفىنسائهاحدىهوىيطيعفلاستزنا

مجراهاالىالمكروهةوزوجتهالزوجبينالأمورتعودقدالأحوالهذه

الزوجةتغيرعندماأو،الرجلثفمعىتهداأ"أنبعدخصوصا،ألطبيعى

الكراهيةاسننمرتفاذ!..الجديدْالزواجبعدالمعيبسلوك!االسابقة

ميقكلااللهيغنيت!فرقاوان))ةالفراقمنبدهناكيكينلمالزوجينبيق

.(،اِ.11حكيماواسعاالدلهوكمان،سعت!ه

الزواجلهتبررل!لزوجتهالزوجكراهيةأنالىذلكمنوننتهى

الزوجاتتعدتتحريمتبررلاالوقتنفسف!اولكنها،الأصلفىعلييها

.)11(الحالةهذهْفىاباحتهفىمصلحةهناكتكونفقدالقانونبقوة

ا!ربب!.الترأنفىالئسماءمصعورة013الاية)01(

اعىالزواجالرج!!،يمضلاعندماالتثمييعأناليمانعنوغنى)11(

اذاالأزواجتعددالمراة1علىويحرم،،الح!الةهذهفى-ك!دأ-امراته

!بيعةأنذلك،والمرأةالرجلبينال!مييز1الىيهدفلافانه،زوجهاكرهت

اباحةكاندقبينما-القولم!مبقكما-الأزواجتعددلهايصلحلاا"لمرأة

الحلياةمعهاقبتىتدنمافذة،الحالةهذهمثكفى،للرجلىْالزوجاتتع!د

المحعابثةوالزوجةالاولادمصالحةيحققبما،بمسئوليا!االدممابتةالزوجيه

احدىرغبلتإذااإلاالملهم...كذلكوالمجتعوالؤوجالجدلِدةو،الزوجة

الرجكتجعلالتى0الوببائلىالموأة.تعطمولا.زوجهااقفرافىالزوجات

مئهالتفريقطلنبْالاسعلإميةالثريعة1تخو!اكط،كرهدتهاأذا!هماينفر

..لزاتهفىرغبتالخلعاذاعلىزوجهامعالإتفاقلهاوتجيزللهسز
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ال!شَانجق:ووجيها-!مةالمىلملطيل!ةَءءمك!دأة.-"(د.أهكرو--7

.زواجه-بعدالزوجصيرىلثمم..تطليقأو.بطلاقالزوجانْيفترقاقد

تلكالذخيرة1هذه.وتبسمادلهالسمابقةزوجمتهعصمتهالىيضمأنبأخرلمحا

رعايةبدأفعأوا،بليبنهصاالخلافأ!ممباب!علىإلزمانعف!اإنبعد،الرغبة

هوالمحالةهذهفىالر!مجاتوت!عدفى.اللأسباب!طذطثلغيرأو،أبنائهما

فراقدونللجيطديدةالمزوجة-علىيبقِىالقىالوحيدل!لاجتماعىالحل

أالع!ثىالمىالعبئدةالمظلقة.اًإولافى.ويك!لي.المسابقز!جهاالىالمطلقةويعيد

تعثديباح.أدنايجبولذلك،.طعا-ووالدتهموالدهملجمحكانالذى

.إو/ثروطقيودبون؟مطلقا.هذهـالحالةفىالزوجات

لتعندد،الؤوجللت:المقوبى.كسببهلالة-(،رو)مكرر-7

فيها-تبوز:فى..حاكعتةقويب!اظهباصحب!البنوإجيلىالرجبليعمدقد

توفىتقريب"أوافيخ3أرملةلياكاضت.،!.م!نهجالزو)11المئالقربيةهذهحاجة

رعاية+يتهلى:!نا!ومْى..(ص!أفْرلجع!اأنحد؟والأحْويكوزا،استشهدأو

هذل!بيعتاذ!ا-د!خلى!ا-؟.لملق!ريبطرمثلى!."علىح!جهناكيكونوقد،ا!للأوو*د

يلوكلاحتى،أتهامرإعلىبههاالزواجالىفيعمدالأولأدلرعايةالمرأة

القريبة.هذهتكبى!.وقد"،ال!موءبالقولسمعتهالطامعوفاأوالمتطفلون

غيبر.هذايرعاهالامرلجضةأو...رعايته.الىيضمهان11الزوجيرىعاتسا

النا!ىحإجاتلي!تتحققالتىالأسبابمنذلكغيرالى..الزوج

هأللنعبسان!س!أوألملمرصةْاللأرهلظ.كلأواالفر!ة.أتيحلت!0فاذ،1.ومصالحهم

يسثسانِم."هْفهلغريدظأوْقيو!قويب.متْرْوج-!أارنجيل9الزواجهنى،للمطلقةْ

خصوم:أمالوراءجَرياهدْكاصلإْالفرصةأرْ!.تصْببىالمزأة!هدْهمثلمن

الرعاح!ل!هؤ،ءتبىدنرأنمثلايمَكنْللدولةوهل؟!.ْ.الزوجاتتعدد

ءالمراحىصمةمنهؤلأء-ق!منحأنالالبولةلتممتطيجلمن؟رْواج.بعْيرالكماملة

فر،*وهق.ونالمكراصمةيالمثرهر!واجهئن.ت.!إ.ثبمع!ريخ!همابعمىوالاستقرار

هذهتحقيق.ءعلىالدولعةتح!م.أفالابد.ك!اذالموصي!،اجيهبنأزواعصمة

ومثل،الأحوال.هذهفىتسد.الؤوجاتباباحة-ولملعاممةا.لخلصةالمصالمع

.ؤالأولادأةالمرابلثطؤَ..لتعَلْىاالتنىالهيئاتعلى.؟يضا..و/اجبهذا



آ--أ

النساءمبساوهيبفائضوجوفى:الزؤبخاتلتصفىعامةأسباب:ثانيا-8

:المتروجاتضر

-أبالمرأةالخاصةالزوجاتتعدددوافعبعضندرسناقدكنااذا

أسباباهناكفان،الخاصةْلمصلحتهماْتتحقيفقأ!الملفمتزكةأولالرجل

فائضىوجودوأهمها،لاباحتهكفبررإتالتعددأنصاريذكر(هاعامة

-ىبطالة))يصنعأنشأنهمنالمتزوجاتضبرالنساءعددفىرهيب

كلهالمجتمعافسادالى1ت!ؤدىقيد((النساءمنكبيرلعددالجنسيةالحياة

الىرجعتاذاالممفسصكعطة!ههذهضمضام!؟مدىولمعلك...ت!ور..وانهياره

)13(مصرفى0691سنةاحضائية.منهاونذكر،المشتلفةالاحصائيلت

مطلق!هألفأ7/بموعنفرةالساثسةفو!بكرألف885فيهاكانفقد

حوالىهناككانأىرملة11ألفوستينوستومائتينءمليون

...92 Ajالرغيمعلى،رجلعصمةغيروفىالزو:اجسنفىأنثى3ر

أنثىألف143حالىكثن!لكيسقنرعدباكانالزوجاتتعددْأنلحكلن

11أخرىا

ا!629للجيبالدعسسفوىالإحصساءإكتالبأ!5جدوؤا.(-فثى21

ا"لف(باا:التالىالبيانا130صىءالمشحدةالعربيةطحر

إ

دلرجيةالحالةا

أبدايتزوجليم

متزوحا
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وربحمليولمنينمنيقربمافنىممزهناككان7691لسنةاحصائيةوف!ا

مطلفة،135853يخر،.تتزوجلمعشرةالسادسةفوقافتاة(3692233)

(.))3(10الؤو؟ات!.سندونأنث!ا61303075و!.أرملةأس!91514ز

صكنيقربمالدينالكان،الزواجفىترغب.*أرملةمليونأستبعدناذاو!

محد"كنانوقلتفى،زواجنجيرعشرةالسادسةفوقاشابةملأيينثافى!ه

زيعافىتعدفىهمزافىوقدالاَنبالك!ثما،مليونا7rضاأقل4فبمصرسهكالط

بينهم.الزواجنسبةوت!ناقصتكسبنرة

العد*وتناقص،عاما25الصطالأنثىجرْو،1ملتوسحلارتفحلمحد

زالولا7691سنةأنثىألف77الىالزوجاتتعدديسنؤع!بهالذفما

.المتزوجاتغيرالشابات1فائضيتزايدبلينما،يثتاقص

أهمها:لعل...كثيرةأسمبابالىالظاهرةهذهوترجح

بلوف!اابعدفهى.الفتىقبلللزوأججا.هزةتكونالفت!اةأن(1)

لذلكاجالهزاالفتىيكون،بينما،للزواجاداسملتعداعلىع!صزةالسادسة

موالي!دميطسنوإتثسحفارقأفهذا.يعزيدأووالعشرهنالخامسةفىاك*

عننان!صالببمق-\،المقزوجاثعْيز:،الشأباثمنفائضايشكل،)اللاناث

وقتموجودهوبك،الذكؤر.ْ.محىْا.لأئاثاإمحددزيادةعىْوإل!الحروفي

.الذكورعددهحإلاناثعددتساوىحالةوفىالسلم

ىتالشبالببعزوفالمتزوجاتذيرالنساءفائضويزيد(ب)

ووسائاطوالتسليةالمتعةة.0وسائلقتلْوصطمع،،أعبائهزيادةبسمبب،الزواج

ةالزواجعن.ملممئولياتبها!الرج!ليستغنىقدألتىالخدهة

الكصنوتب4الهيئات0بعضتنشن!هاةالتىأدتْالحملةكذللث(ب)

بعضاحجامالى1الزوجاتتعددئظاماعلىالخديثالعصر0ف!اوالنسائية

أماماجالزوافرمىمنقللطممصازوجاتعهمْعلىالزواجْكأالمتزوجين

.المرأة

من8491يوشبىئئ.الممادزْاالعنْكوئء-الاخفناثنئ.انكهاباجتخاو(1)3

.03صهصرفىالاحصعاءواللىتعبئةالمركزىالمجهاز
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بعضفىأن!ثوىتكاثروجودالاحصاء..الى!م.بي!اناتاوت!ثمير(د)

.)14(العانساتعدديزيدأنشأنهمنألمناطق

،الذكورالأطفالىمنللأمرإضمتاوهةإكثرالاناثوالأطفا!(!)

سنبلوعْمحلْدالحياةقيدعلىهئهم-ْيبقئهىْسْنبةفارقا.كىي!حبثعها

للحنرتعرمناوأكث!رالمرأةهناعهراأقصرغالباالرجلانثآ،الزواج

المنابآفىيعملالذىوهو،الحربيةالمعاركيعخوض.الذىفهو،منها

بحياةيودىفدمما،الخ...المجارأعماقوفىالأحجارقطعوفى

.انن!عماءعددهنأقلالرجال1عددويجعلإلرجل

بابفى11ص7؟/01/7191فىامالاهراجريدةنثصرتوقد)11(

بهز51ر3كافت7191مارسىفىضنممصافىالنساءنسبةأن،المرأةمع"

قعدالجريدةنفسىوكاندق،المممكانجمدد.هن18%لأرإلرجالانلممبةبيئما

جبيحتزوجلوأنه"ة1المرمعدابابفى01ص.ا/411271،لمفىنثصرت

عانممما.Aliوالنما141ومنه-ندونمنيلاليعابانفىالرفيلى

التعبئعسةاادارةمنالصادراللاحضاءأتْالعامةْ"السنوىالكاب.ولى

منهفنقلاحصاء00م0691قعدإادعن619Iسنةديعسصبرطب!مةبمصر

:ايرنئوىالكالثر1مناطقبعض

المحعافلنة

الث!مي!خكفر

سويمنبنى

ن11!سو

الذكورعددإ

با!لف.%

83؟آ

1422

01918

لاناثا0عدد

لاففبا

09؟

14 Ty

691

الاناثزيادة

7*ت

الظ15

ألافة7

!وردعنمصرجمهوريةفىالذكور1مجموعزادلأا76احصاءوفى

فوقَفتاةوربحمليونينمنيقربما!اككان!3ن.ملببوننصفالإنالث

عددزيادةفىغعفلا،وإلازأ!المطثقاتْيخر،تتزَوجلىعث!رةادسافىسة

بالفعلىَ.اجالبنواعلىمنهمااتد(امدون،الزواجفىرغ!مأوالذكور
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:إبؤبتفى!كونجائموجميبما..إلابب!الرهبئة.بيق-9

اصةبطا))لمشكلةالحلوللإيجادالمحكرونيلهمعىأنغريالايكنلم

اجصالويخكن"سالمتزرهجالت.يرالث!عابالهّطملايبِنعندالجن!مميةأ!عياة.أ

اْالمعاشرك!ت!وصهيئلدى!و"حمْ!و،،الربلْةالى؟.يدعنرَاتجاهالْىالحلولهذه

،ضالنجلنانليةةالمعاهثرة.0ابا!همع.الئيحى.بالزواجيادئوثالث،الجنن!دسية

يمإليؤوابخلنبالؤي!جاف-الئبتعمدديمصح!وراايح،هعالنة.بشروطرْواجتير

.بواحدة

أنهكصا،حلبلاشممتبقيهاوائماالمشكلبماتح!،فه!ا،الرهبلْةأما

،البئةْامحلنىْالمتزؤطتْغيرالنساءملا!يينئجبرأنالمستحيل؟كا

.ا،سلامفىرهبانية،أنهعنفضلا

وحدبثافْديمافلاننذالعةبهائادلمحا،!كفدالجثدمميةا!لجعاطرغشيوعيةوأمعا

،ودبهبهبن.ثليعاشرهاأنيعئيها،الدوابكبع!ىالمرأةتصوروا

ث!ءِ-ويخير،!أهيزر.ائألثهاتيعنيهاالننى.ل!ْكبع!ن.-الحيوائالتطالرجهلتصورواكما

معينء!جولمل!رتا.،ذيمما!ا.ياْبب..أ!دلانتجماْولا110هدْ.إصحابجمالند.هميةأ

أن!غعبفيطن.8ال!ثعوبة*؟للنن!تتؤلج!ه!.ألين.لجصررْعندهمالانجتمإعيمةبمفاهلسئوليمة

بيتط-تتتاكح.،:صبرهنْيضصهلهالمجمادو؟ابهيرعىريفىرجلكبيعتبأنها

.إ!-..ا،نتاجزيادةأج!هن.البيتلصاحبوتعملقيودبغيرالدوابهذه

هىتلك..بقيتدااة!لاقي:ااىمما.".-:ثرإلمفاالخلقنئَا،ذحلالهوذلك

و!9لزوجتهيرضاها-إ!دسىألججتمعمطظ..صثْىهْمن،الجن!ميميةالابا!حة

!؟..عنذناذْللقنقبلانمزأة!الكتىهىْومن.-.لابنتهأولأمه

كثيرإ-.(بئ.:النابماء+-أرصْىوان-.هْهو،الوأحدْةالزوجةنظدم.أف!

الظئضىعددلضخاهة،"الز.دابمفىمنهـنالكثيواتأماليمقق*أنهاللا

يفجعرمصا،للزواجالجاهؤينالرجالىعنللزواجالجاهزاتالمدساءمن

.المتزوجاتغيرالشاباتعندالجثسيةالبطالةمنثمكلة

الواحدةإلزدرجةبانطأمأخدْدتاللتئإلمجتمعات..:كْىْطييعياكانولقد

صسمدْهصقوالْين:كْيهأسنقتالذ!."إلوقتهْى،اابليليلةالملاا!ىتكثوأن



-ة"-

تمتلخية.جريصةالمرأةأوالرجلارتكاب.حمكلىال!عقابالمجتمعاثط

الدولةصيىلهامرخصأمكقةفىأوالؤوجيمة-.1بْزا!ثبئعنبعيداأوبالتراهط

ثساءصهالتياريجرفأنآ-،-طبيعياه.نحهللضكانولقد!رالفمجيبممارسة

ضحيتحولأنفنمخرابةنجدولا،مل!نْروجين-وبرجِالاصننزوجاتْ

امعاشقاتواؤالص!عيقاتا!ليلاطاتتع!ر.ك!هالى.مجننمنغابواحدْةنؤ!وجةْ

!..اللصريةالأهـش!اضفيه!تئتشز،الم!ثرعي!يق.غيراي!وفيدفعيه"ؤيترد،د:

نجث،اوثاحدةالزوجةونظانمالجنشيةْا!ياةشيوعيةوبين

الاجتمامحفالحلويقدمالانسالْىبألؤاقحيحعتر!نظأفاْالبزوجاتلتعتدْد

نظامالزوجاتفتعدد.المتزوجاتغيرالنساءفائضطلثتكلةاشسليما

المرأةمحلاقةيجعلأنهكما،النساءهؤلاءمنوفيرااعددايسلَوعب

فىتجرىلا،كريمةطاهرةنظيفةعلاقة،حقعؤقفيهالهاعلاقةَبإلرجل

دورفىومجورصفاقةفىتجرىولا،القانونوضدخفاءفى،السر

يهدسملانظام،كذلكالزوجات0وتعدفى.اللأعرافيوهتاجرالدعارة

.أو،دهعنالمشئوله!فيهفالزجل،والاجتماعيةالطبيعميةالروالهط

،الدمابطةراعلىتقوماليهالأبناءونسبة،:المتعدداتنسائههنجميغيا

يكونأنيلنبهحىالزوجاتتمعددأن.غير...الطبيعي!ةابطالرواأقوى

النظامهذ!افئتسرفالتىفالمجت!فعات..النعسماءمنْهعت!ولنجعدك

عشرالى..يصلكبيرمدى،.أو..الى!-مدمحا.عْييرالىالتععمددللرجلمْثبيع

يشنطيعلاالشبال!بدمقْعدحينا--كبير!ئجثت،للرمملىأكلفرأوَعثزينأ!أثت-ص!يبإ

أعالىفىالبولوكىكَبمنألملفلىْحدث،-..!ازوجةْعلبىللحصبىل

غيرأقحىحدالزوجالتلمتعذدْ.فيأنْ.ثم..يافب!حْنى!ممن.(إ.501المكيؤذنجو

فحسب.ورباعطوثلاث-التعدهـمثذىهكتأجعاحالذىا،سلامدرولله،كيبنبر

ددتر-يحدثحيثأن!افتراضىعدميجبأحْرىناحيهمن))أنهاعمى

كبيرلعثدجبريةعزوبةالىعامةحتىأوبالضنرورةذطثيهطفىىالزوب،ت

تمارسهالتىالعشعوببأغلبفىاالزوجاتتعددفان،الرجالهن

عذوانتحتالزياثى.للفعمعبذترجهة.،طولهوس!متركقامبط)501(..عغ

..،صالزوْاجتصة
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اللاناثفىزيادةتصحبهماوغانباالسكانمناجداقليلمحددعلىيقتصر

هناككانوان،زوجةعلىيحصلأنرج!لكلفعلاممكنا!جعىامما

فىئتوهنمأنصخيحاليسْلْغومن)16(((00رْوجهمقْأكثرلديهْمق.

لبعضىالجنسيةإلحياةفنىبط!الةحدوشهامكيانالزوجماتتعددبنظامإت.خذ

نطاقاعلنىالزوجاتتعددْب!ظامالأخذأنْالمؤكدمنأنهكير،ا!كأجالى

يلاصحظ1وكما،النساءمنلكثيعرالجنسيةالبطالةعلىفعلايقضىقدواسع

زوجافتاةكلتج!د))إفريقياجنبىب!فبائلاحدىحياةوصففى!بونو

.)17("الزوجاتتعددفيهاينتعشالتىالبلادْفى

:إليزوجاتتعددأسباباحصرالىسبيللا:ثالثا-59

أسباباهناكفان،الزوجاتتعبدأسبالببعضدرسناقدكناواذا

مكانومن،آخبراليزمانمنثخنتلفوهى،حصرهاالىدصبيللاأ-لمر!أ

خحببر!مش!الأتييتيعالحرولباأوقاتف!االزوجاتفتعدد،آخرالقما

عنفضلا،النس!عاء!طالأرامل1عدفىفىالمذهلةالزيافىةمنتلنشأ

لاحظوقد،()018الأولافىميطكقبعماأفرافىهابعصْأوالأمةيعوضا!فْدأنه

فئالفردزوجالثعددادزااك!ماَ))أنهالأفريقيينعندراسةفىالبعضى

فىستتملالزوجة0لأن)91(((ث!رلاؤهرْادال!ثرقيةالههـسطىأفريقيا

فىخلبهي!زفىافىفقابلْأحبرأحْرمحفلفىأوالصنمااعةفىأوألزرامحة

حجمكبروكلما،الحياةمطالبعلىجميعاادهاأفراتتعاونالتىال!سرة

كذلك..ؤالرفاهيةْواالانممتنمارئلاداخارْ،!َْفرصةهئاك.كائتكلماألدخل

لالرببتيقوطيدةمحلاقاتنشوءالى1الأفريقيينلدىالزواجيؤدى))

نئمبكةاتسعل!اكلماازونج!افعبيهامنالرجكرْادوكلما...زوجتهاتاربء

وكلماقوة!ركعؤه.ازداذ-كلئفئاالعلإطقيه!اتسعتوكلما،العلاقاتهذي!

ببستطيعلاال!ضىوالم!ثرع((..-.)02(اواستقواراأمناحياتهتا9أزدا

"ةوالاجتماعيةوالنم!مياسيةالا!نصإديةالاعتيارالتهذهمبْىكثيرعنيغئ!أن

.حصرها.الىسبيلل!اعتباراتودلى

.ف!4"،4االدَمَنابَقَ!صْالمزجع.ماركوسعنر!")6

لأ.2،لأْاصالسابق،المربع0ماركولستر)17(

لم.ابافىالمسئولونفكرالثانية1العالمية1الحربفىالمانياوفى)18(

.الطبمنةسكالأتمنلكثيركعلاجالرح،تيخدد!ه

.262َصالدممابقالمرجعهارك!ستر)91(

ذيمكما،6ص!لاهْويقية!اببقالْولْيهالذظم..مْىزناتىسلاممحههـدهـ.2()

01...0الامْريقيينإعندالزوجاتإتعددأخرىأس!بابا
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الزوجاتتسبدهمفمكلات

الت!ع!ددمشكلاتحولضجة-11

تحريمه،أوتقيإورهالىليدعوالتعددهشكلاتعلىالبعفبىيركز

علثعكلاتوبينبينهماويقاونهدْهـالممثنفلأتشمأنمنالأَحْرالبع!ىيهونبينما

تعددفيهيتفشىالذ!أالمجتمحمشكلاتأوالواحدةانزوجة.اتدْاالأسرة

إلمخليلالتا.

ينتقلطالضررفان،الي!موأما)):يقولللتعددنقدا-هثلا-تأهل

تغرىفهى،أقاربه0سائروالىوالدهـ،الىوا،ولدهاالىضر!كيلهن

زوجهاتغرى،اخوتهاوةبعداولدهاتغرى،البغضاءوابالعدأوةبببنهـم

اليه،ندسائهأحبيطببحبحماقتهوهو،غيرهاهنولدهاحقوقبهضم

المتولدةوالمصائبالرزاياتفصيلشلططولو.كلهاالاَسرةف!االفسادفليدب

.((...(1)المؤمثينجلودمنهتقشعربما،تيتالزوجاتتعددهن

هذهمنالكثيرأنيذكرونعندماالثعددنصارلاًكذلكوتأهلى

وذلمحث)3(((الم!وفىالزواجفىيكوناْلتعدفىعنديكونكماْ))المشكلات

نء))تخثنفىأوتقلالمشكلاتهذهوأرْ،أشقاءإخوةفي!هاجتمحاذْا

واللاجنتماعفالفكرىالمستوىوعلا،الأبناءحقا،باءوأفهمنا،ا،مةعلثلنا

جراءمنيحصلالذىالتباغضأما)1.)3(((الأهةأحادلكلوالمعيتث!

يمكنللاطبيعيةغيرةفمنشووه،أولادهنوبينبي!نهنالزوجاتننعدد

ةهـب1325مصر.طالمنارتفسيرأنظر:عبدههحمدالف!ميخ)ا!

هذأمنالخامسالثصلىفىكاملالرأيهتعحليلاوانظر..35و934ثش

.أتهوفيماألكتاب

والاقد!،دالقمافون.بمجلةل"بحثفىزهربئأبو،حمدالنمنيخْ!3و2)

.؟اهصىهاهثبنم5؟91س!نة



فنأثيمت

،الزوجاتبينيقعالذىا.لتبامخ!اهذاأنعلي،..منهاالنفوسسلامة

ظصهـفىمحفوذلك!ؤفثلوأنحمائهاءَ-،ْالزؤجةبيىْكلثيرامثلهيركا

الخيرلأجلهيترل!لاقليلنئرأنهاللا،شراكانوانلأنه،التنئريح

الخليلاتاتعددفيهيتفلث!الذىالمجتمحأنعنفضلااهذا05)4(اسكثيرا

الأسرةبهتتفككماأفلممكلاتمنفيه،الزوجاتاتعددبنظاميأخذولا

..4المصرعيينغيمرللأ،وبرلادالم!ثردو!نأ.ويبنطلديكثروفيهالحرماتوتنت!ك

أومريكا.اأوروبافىمجتمعاتبهاتشهدالتىالرزاياأخرالى

خضومأصالبفدلمحأ.أىالح.نتبييظأنا-ْإ!صلطهذاصفنى-ونحاول

.الزوبخاتتعددَلمشكلاتالتعرصْدند-أنصارهأوالتعدد

وأثارها:وأسبابهاالمتنمكلات-11

وأثارها،وأسبابهاالمشكلاتبينبوصْيحنهـرف(نيجبأنناعلى

الزوجاتبين.نزاعجملتهافىفهى...معروفةالزوجاتإتعددفحنْت!كلات

و؟كفأكل،الأسرةْلمحى!ْالحياةمطالبمىْمطلبعلىالأو،دواوالزوج

كَلمكانةحولنزاعأو،الخ...نفثَةأومسكنأوخاصنوعمنطس!!إ

ومكانة،زوجهاعندزوجةكلمكانةخاصةوبصفةةالأسفىهؤللاءمن

ففى.واحدةبزوجةالزواجف!اشبيهالمنازمحاتولهذه.الأبعندولمدكىا

لأمهبالنسبةعثدهحولمكانتهامحزوجهانتنازعالزوجةنجدقدالردىالزواج

نفقتأومسكنأومأكلأولهاملبلمنعلىمعهتتنازعوقدلأخنةنجالنسبةأو

زوجتهمنأولادللأبكاناذاخصوصا،يتنازعونالأولادوكذإك...

ال!ثسبيل،المالثمكلاتوهذ.ه..مت!وفاةأوطلقةزوجةمنوأخرونإيةا-محا

.زواجبملمشكلاتوه!ا،حصرها

خصأصممتىالنزاعاهذا.هثلاليههيجرقافه!االمشكلاتهذهأثارأما

ؤ"محابخاةأؤجدلأمنالثزاعاهدْا.يصاحبوما،ذلكغيرأوتناذرأو

الخ....نكايةأو6!بد

وثسرببصةتحيدةحمها.ثحمبغكتابهمْنئ.لثطثع!قيِمحمودالثع!يخ)!ا(

.802و702ص
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علىتبعثالتىلأافيمورفهى.،الزوجاتتع!د!ثمكلات.أسبالبوأما

باعتبارهاه!ىهْإْلأَسباب!.تلتداخلوقد..ْ.ظهورهاالىوتدفحوجودها

،..والخطوروالندا-والترإبطباقنقمابنك.قتميزاجتمساعية.مشكلاتأسباب

الرلمجوحماقةاالمرأةغيرذفئالاْسب!ابهذهاجيماليمكنذلكومح

..الاقتصاديةوالمشكلاتالأوللادومنازعات

هذهلناثكشفالزوجاتتعددمشكلاتأسبابدرانسةأنولْرى

نت!رهـضماوهو،ظه!رهاولحظةبد!ايتهاثقطةمنوذطثوأثارهاالمشكلات

الاَتىهْىله

:أةلمرا1!عْير:أو!-31

،المرأةغيرةنيرانعلى.يتقلب.كعدد!المزوجاتماثم!ت!هعظمل!على

السابقةالمرأةنفسفىاْلمحيرةمن.شيئايبعثالزوجات1تعددأنشل!و،

.أخرىالىزوجةيختلفَ:مداهْمن،اءسواعلىوالمدبدة

هغيرة،د/ائماتنرأنهاعلىالمرإء.غيرةأرْ.ننظر.لملىينجعىولا

وائ!عكاس!!،له!بهاصادقاإحساسمن.مرْيجهىإ.لرتجلغكالمر،أة

..مدىعينونتعبيرء،جنشها.بذات..عْيرخصاخهـمبنحنونالإلستئثار.بهلأنانيل!ما-هْى

يدفعهاقدلزوجهابحبهاأةالمرا..-وشمعورالخياةهمبملتقبلها-طْىخو!ا..علئ

أن..حبهإ!لنفسهاعْير،؟مالهللتحقيقالمجو-.لملنلسبوتهيئةاسعاد؟المى

رجلهاعلىالقيودفرضصحاول!ةإلى!مستقبلها*قد..يضطره!اعلىوخع!عا

فاذ!.!لأ!لافىهاله!كلمهخلهرهيك!نبدْلمج!:-أن.عمبعتهدفة،لمحبنئهالذ.ىْ

بدايتها،غريبةتصرفاتالىصبيالمر(ةأدثإلمغق!ول.حدهاعنالمنغيرة.ْرْادت

فى.زيادة.صيرةفى4لمئبو-مطامعهمانبم..صل!هإ.زوجهااخعلاصدىأنشك.

ات9خواأوحماتهاالىشىءزوجهادخلمنيتسرب،حتى،مط!البها

شيئاالزوجيدخرأفخشيةأو،الأخرياترجلهازوجاتأوزوجها

رجلهابيخيرغيهصالان!فحألامهاتبدأثم..عليهاأخرىزوجةبهيتزوج

فاثارة...الأخرىامرأتهأوأهلهأولزوجهااتهاماتهاتظهرثم...

التصرفاتمنذطثغيرالى...للمكائد.فتسدبير...للصنأزمحات

..المريضة
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6ثارها،والمزأةدْيرةبوضوحيك!شفنعظامهرالزوجاتتعدفىأنشكولا

تش!صاوتا*اذأمجتمعكلأنذلك،أسبابهال!تفاعكالصالحةالبؤرةبختفي

الحيا.ةسوإء،فى-الغيرةأنغيو.ايخرةبينهمظهرتفيهلأفرلأادالفرصة

سببامايوماتكنلم-المختلفةالحياةأوجهمنغيرهافىأوالزوجية

بل،الفرصةنفسهنحرمانهمأوالآحْزينعلىالقضاءيبهـرمشروعا

هنا.بن.أطرافهابينالمنيافسةنارلاذكاءصالحاطريقادائماكانت

أثأرهلهكانتان،وطبيعيانفسياعاملابالغيرةالاعترإفمنلابدكان

خيرهانستبفىأرْالىيدعوناْماوهو..أكثرالحسنةأثارهفانأنضارة

هنه.ننتقصأوشرهامنونستبرىءمنهونستزيد

.؟تسشر؟..ا!ىنى:....ط!

نظيثايكونقدالوقوداهذا،خامىبوقودتلتهبالغيرةنيرانان

ينلنبعث،قذر!وقودايكونومَد،الأملواوالدفءالنورنيرانهفتعطينا

القذرالوقود1وهن.الأبصارويعمىالأنوفيزكمالدخانتْببرلأنيرانهمن

يثيرهاوهر،لهاالخلقية-واالدينيةاللربنيةضعفالمرأةغيرةلنيرإن

وي!زيدشكوكهايثيرهماوذلك،ثقافتهاوضمالةجهلهاوكذلك،أطماعها

وهيط..قل!قهاوتبععثاته!اماتهاتلهبمعهاالرجلحماقةأيضا..مخاوفها

الدين،بعلونمونفسهافلبهاتزكيةالمرأةعيرةلنير:اناننظببفالوقود

العممليم،الاجتمامحى1السلولقوقوامحدالأخلاقمبادىءوتعليمهاوتثقيفها

محنوافجتصعاعيادي!ني!اوتوعيتهأخلاقهولتهذيبزوجفاتثقيفنجدكألك

اصلاحا،الزوجيةللحياةأردناف!اذا..المرأةلغيرةالنظيفالوقودعتا!ر

نظامظلفيكأنتسو.اء،غيرتهالنيرانالنظيفالوقودللمرإةكفنهتىء

فسشئرليةوتلذ...الزوجاتتعدفىنظامظلفىأوالواحدةالزوجة

والظربية،والاعلأموالارشادالثقافةوأجهزة،الدي!ناعماءوأ،فهـيق

خغبن!وقىالوطنأنامقوهيةْومسئول!يةاللهأمامدينيةمسئوليةوهى

لأسةا

الرجل:حماقةْ:ثانياْ-14

سياسنهفنىالرجلحماقةالئالزوجاثتعج!دمشكلاتأهمذ؟شجح

رعيلته.عنهسئولوهوأسرتهفىدراعفالرجلى.وأولادهلزوجاته
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ونجاق.وحماقتهفطنتهبي!نالفاصلالحدهىرعيلتهبيبنالراعىوسياسة

حقمنبهتلتزموماحنيرمنتدستهدفهمامدىعلىيتومَصْالسياسةهذه

.مِحدلمىْننحققهوما

،ولادة11ْأؤَأحدزوَنجاتهْلاحد!ىخيرابتصزهْهالرجليدم!متهدفلاقد

بسيضلخلافزوجاتهإحدى%لربخليهحبرمثلاْ....الحثمكلاتتئوروهنا

ولا،ارشادأوتحدْيرأولهاْبم!عظةالهجرا/.ْهدْايسبقلاوهو،بينيما

باللاتخماثالزوجظانذارمنمذ4المحكعصةيحققماجملىالهجرفىيقتصر

علىَأنهويحسب،،الزوجةبهذهالاضرارالمىهجرهفىيتيجهبل،عتها

"أحمق.ذكهْىوهو،حق

هذ"ع!فيقعسو،لزوجاتهمعاملتهفىالحق1المرجليلتزملاوقد

ذل!فىوهو...عليهاويكثب،تلكأمامويضمعثت..!.لها..ونجتنمر

أحمق.

يفضل،وْأولادهنساُئهبينالعدلىلت!حقيقالرجليسع!ا،وقد

بينما..همنهاولاذه.31علتىويحن!،أموالهمنالكثيرويهبها،أحداهن

..منهاأوللادهعلىويقسو،لغيرهايعطيهمماويحرمهما،الأخرىيهمل

05أحمق.فىْلك!ىوهو

أفى،نفسهاذاتهومرجعه،شخصيتهمنينبح.أمرالرجلوحمماقة

أكئرلديهيكنلممنسواء،01!لأزواجبعضىعلىتظهرِالحماقةأنترى

؟،..زوجاثهعدد،قدكمانم!قأم!زوجةميق

تععدفىذنبفما،شخصيتهالنىزافجعةإلرجلحماقةكانتْواذا

إبى05الرجالمنالحغقنئمحالزوجاتتعددمظلوم؟فعهالزوجأت

فأعافىيتطلبأنهاذ،الغريبةتصرفاتهمبوضوحيكدشفالذىالنظاماخله

.الرشيدةال!معياسةمننوعا

1هـكاسهتن،الأزواجحماقةبهايعالجوسائلالمجتمحيعدمولا

يستطبءفلاالقانونأما..رشدهالى.ليعبئفىعليهوالضغطالأحمقتصرفات

يتناوت،اَلياقنطيما"وأولأدةأهلهمحأفروسل!لمثنننظمَقواعديضعمع؟.ن
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ذلكالتشريحيتركبل،الخ...وملبسهغومشرب!ممأكلهم.كيفيةفيه

ثظهر!لتصَرنجاتا!أ!فط.مخدفاْ-يقلنضل.ذك+.وَمح.ومش!اغزهمالناسدثرف

عنائلمينالشكوىحقوالأولافى"الزوجةيمنعهنا..ملموسةأثارالحمقى

ا!هاالغث0ةسبدنتديق-يفْضئءكما،اأشخاصهمكْىأومالهمكْىلهموظلمه*سرةا

ة)،5.(ببد-ه!صعلتمهو9الأسرَةربحياةفىسواء،بينهم

+ْقدخ!لهيقر!االجكئ..ء.المختلفةالأحمتةبتشريعاتمفصلهومما

ت!زنجلتأبمرءصا...بعجبايالونأن،بد،فالنه،الأمورهذهمثلفىالتنئريع

وفي3.،.ظ!جمْهمينظمونها.-و!قا!ا!حياقهمهىفطلك،ةالأسأفرإد

ا!بيحسحةأجههزةفىور.يبرزوهنا...يوميةصلثمكلات!طأسرةننخلو

المابطوثواالفاضلالديئىالمطمملبىكلْحوالمئاشايةهداكْىوالارشادوالثقافة

-!سحبنالدورهذ!فىالأحهزةهدْهذجاحوبقدر،السليمالاجتمامحى

نجينئأواحدةالواالزوجةْنطا!ظلفىكالْواسو!اء،الأسرةلأفرادالسعادة

.الزوجاتتعددنظامظل

:aايهولامناؤعات:ثالثا-51

!ضزوجات!-الرجض!؟لادأوبيننزلاعن!اكلماأنهالملاحظمن

المنازجمالهت.مذهبعخلقالزوجاتنعددات!امفىسارعنا،الجختلفات

مْبه!يعيمثبىمتخذةمنعظر-عائلةْمرا+هدْاأين))ألبعضتساءلحتى

!اد!ةهحبمةتجمعبم!(للزوجاتتعدفىبلا)والديهمحضنفىللأؤلاد

سعداءهم...الخيرألىالايتسابقونولا،الحبزيادةفىالايتنادنسونلا

!وهىالمعساقليتمناهانعمةأكبرعلدههمالله.أسبخ،حا!لكيلفىاكنيا

يتحقيقإلاصلاحأن()7الاَخرالبعضوتصور)6(((القربىفىالمودة

!أولادزوجنة.مبنلهبزوجالثانىبالزواجيلمممحلاعندما

اللثرعحكمخلافعلىبوصيهأسرتهأمْرادأحدحابىنوكها)5(

.المحانونو

.؟؟.13.!صالمكأةثحريو)مْى.أمينقماسم.)6(

03/040/6791ئىالبيت؟واابئأةملحغ.لالاءهوأمأنظر.سلاممحمد)7(

.1ص



ءيم!؟ء
-!ميميصة؟

أم!اللأشقاءعْيرْأ،خوةوثثدأنْئلاحظأنجبأل!ق!انصلفا

الزوجةئظامكْىكذللثيوجدبل،ْالزفرجاتتعددذظامطثأم!مورغ!و

وتنجببيماخرأرملتهتتزوجثملهأولادمحنالرجليتصوفىفقد،إمواحدة

لسقفتحلت-المتوفىالزوجأبننماء1-اخوتهممحيعيشونأولادامنه

منوب!بالرجل.ببتزوج.ْثغأولادعنْ..الرجملزوجةتقوفىوفد.احد-0و

.سقفدتالمتوفاةْ.زوجتهمنأؤلادْهخغيعيعث!ونأولاداالجثييدةالزوجة

.الطلاقبعداجالزواحاللاتفىأيض!ااهذاوي!حدث.لاْلمجهماخوة-واحد

،أوللادمتهاولهطنفنهاي!،أفيلم!د-محنزوممئه.توبْيتر!جلعننلسصحوقد

ينجبا،قثم،ميغارمنه..ولهاطلقيمماأوأولإدمحنزوجهاتوفىبامرأةيتزل!ج

م!حالألننمقاءا،خوةبذلكفيجت!مع،-أخرينأولاذاالجديد0زلهاجههاموا

الزوجةنظ!امفىأمثلةتلك..!واحدسمق!فطتحلسالأموالإخ!ةلأبالإخؤةْ

.وإ*حدةأشةفىالأالشقاءيخرالإخ!ةفيهايعيش،الواحدة

الذسن!نظامظلفىالأشقاءغيرالإخوةأننتوهمأنينبغىولا

يكونقدبل،الزوجاتتعددنظامظلفىأمنالفممنحالاَأحسنالواحدة

الزوجاتتعددنظا!فىالاشقماءغيرفالاخوة..هههـالضحيحالعكس

احدةالواالزوجةنظامفىأما،ح!قهمعنتدافغالتنىالاميجدون

ميميوهم.فىتتحكمقدالتىالابزوجة!يخحدون

.تنشبكما،أنفسمهماللاضقاء.الاخوةلمجنيدضثممبقداعالطنزااأنعلى

ؤفاقَهما.ب!أوءيهموالبصبإةدا،الاشفماءغينرا*حْعوةْاب؟بئْ

نفلمصاميزوجاتتعدديستبمعدللاالتجليرياهذاأنالبيانعنوغنى

يلث!وأنهالا...ا،تمقاءغيرا،خوةهنازعاتأسبابهنكَسمبب

نظامظلفىنجدهأ"مر،الاشقاء1غي!رالاخوةمنازعماتأنالىبوضوح

صالىوبالت.النروجاتتعثدنظامفىنجدهكماالثاحدةألروجه

د!مابسبببتح!ريمهالمناداةالزوجاتتعددخصومبعضمنيست!صماغلا

بالزواخيسمحبألدالمناداةأواللاشقاءغيرالاخوةبينمنازمحاتمنيثيزه

زواجتحر!أيضايقت!ضى.ذلدك.لان،أولافىزوصته!قلهلزوجالظنى

أ!أولافىهؤلاءلدىكانااذاالمطلقأوالأرملأوالمطلقةأوالأرملة

(الزوسجاتتعدد.ب3م)-



-ئهب!:-

غيرالاخوةبينمنازعاتيثيرأيضاهؤلاءزواجلأن،السابقال!زواش!

وا.لجطلقينالأراملزواجحرمنالوالممجتمححالىيصلحولا!الأشثتأء

الأرإمقومذكنامثلاالطلاقماحرمتاو"إذا،أولادلديهمكاناذة!والمطلقات

جرىكما،أزواجهموفاةعندالأراهلهراالأحياءأحرقناأوالزواجثحن

نجنحر-!م،..الاتجاههذاأصحابينمادىفهمس!...الب!لاد1بعمقدرفبذلك

!003الاشقاءخوة511بينهنازعاتننيحذثقد.ممابلعمببأصلاالزاواج

تدعولمناالتى.الغشاوةتلكتاظمرناعنيرفحا!حقائقهذهتأهلإن

كيرالأخوةبينالملثعكلاتبخلقالزوجاثلتعددات!هامفىالتسرعالى

بينالذزإعتثي!رالتىالألبعباببوضوغسنبرىوعندئذ...الأشقاء

فىأوالوإحدةالزوجةنظامظلىفى،أشتاءغيرأوأشقاء:الاخوة

فىغيرهمحيعيشا.لفاضلالانسانان...الزوجاتتعددنظامظل9

الانسالثأيعيشبينما...و"النظاموالخيرالحقحدودفىوفاق

الىالخيرحدوديتخطىأنمحاولا،غيرهمحدأئمنزإعفىالمنحرف

صمتهدفاالنظاميخرقوأنالنللمالىوصولاالعدليحطموأنالم!ثر

التربيةومستوىالعقلمستوىأننجدأخروبمعلنى...الفومى

انحر!فاذا..لهحدووضحلحسمهأوااعإلنزالاثارةأساسيانعنصران

..الاسبابمنذلكلغيرأونفسحديثأوأطماعأوهوىأولجهلالعقل

اذ!أما...نزإع.فىالناسعاش،ساعت.أوالدين!يةاللتربيةضعفتاذاأو

شئونفىميق..الكمالالناساققربالتربيةومحظمتحدودهالعقلالتزم

نأفعليناالاشقاءونجرالااشتاءالاخوةنزإعنعالمجأنأردنافاذا.حياتهم

طريقعىْالفضائلتعرفالىوالأولادوالزوجةالزوجمنكلبعقلذحعل

نصسلأنوعلينا،وأطفاعهاالنفسهو:اجسمنوتخليصهتوعيته

الخيربقيمةالأسأفرادفيهيلتزمالذىالنطاقالىالدينيةبالتربية

ثظامْألزوجةفىماثمكلاتهناكَتكونلنوعندئذ..والينظاموالعدل

.الزوجاتتعددذظامفىأوالواحدة

الزونجاقي:وتععددالاقتصاديةالمدثمكلات:رابعا-16

لهساأنكما،أسةكلىحياهكىصدااها61فمتصادية!غشلات
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بصفةالدولةاقنثضاد،..؟.وفىبالاسرةالم!خيطالمجتمعافنتصادكْىسد!ورها

محامة.

العصركْىالاقتصاديةالظروفن01.النىالزوجات1تعددخصوموينبه

علىنجألانفاقْسيطالبفهو4زوجالتهيجددب!إنللرجلتسمحلا،الحديث

لمحردكلمظالب"هْ!يهارْدادتالذىاليفنتدىورْوجافنبماأولادهمىْإكديدإ

الىتؤفى!أقدالزوجحات.مشكلإنا.تعدفىانثم.الماليةالموارفىوفللث

كلهوذلك،فيهعافوفىبملانتاجعلىيؤثوال!سةحياةفىإباضطرا

.الزوجأتتحدبتحريميقننفبى

اقتصاديةقصْيةليسالتعد!هدْاأبْىايزوجاتتعددأئصارويرى

مستوىوعسلى.المالببةجوانبهالها،ودينيةاجتماعيةقضيعةأنهالاصاسبل

محذ!اللاسةلهاتتعرضألتىوْالاجتماعيةالماليةالمشكلاتفان،نبماعة

نهاتتعرصْالتىالاجتم!اعببةوإالماليةالمشكلاننطمىْأهو!الزوجاتتعدد

الأسرحم!مستوىوعلى،أرملة(ومطلقةأمسعالْسبهايكورْعتدماسزةا

4الزوبلنظاملمحىمضمونغيرأمرالأقتصاديةالرفاهيةمستوىنجد

زوحةتكونفقد،الزوحاتتعددنظاممسنىمسنهنشكوحتىاحدةأهـه هـ.

برجيلىيتزوجىْزوجاتأربيغمنْاقتصاديا1عليهأخطرالوحيدةالرجل

رغبتهرمخم.بأخرىالمعزواجمىْالرجلمنعأنيلانخظأنببنبغىكما.آخر

حياتهيعيشرجلمنتنتظرولا،النفسيةحالتهعلىيؤثرقد"ذلكفى

العمل.فىوتفْصيرالانتاجفى.ضاَلةبموىانحزا!أواعْكْراف!االمعائلية

بوحدةأشبهةالأسأصبحتمعهالرجل1نمنماءتعاونتاادْاالعكسوعلى

بينهم،إسدمالصلةأفا!ادهابيىْالاخلاصْوالتفَانىيقومملطجةْرو!ادبة31

زانتكلماالفرددخل!يزيد"لمجثالالمحريقيةالبلادبعصْكْىنرإهفاوذلك

لفوجاته.ضدد

حالاتفهن!اك،الاقتصاديةمنْالناحيةْنسبيلأالمسألةأنوالحق

تصدقأخرىحاللاتهنااسنجيلئما،التعدفىخصومئظروجفةفإطالضصدقما

الرفاهيةصتوىعلىالحرصأنكما.أنصارهنظْروجهةفيها

تععد6ضريمبال!كرورةيسلتوجب،المجتمعفىو01اللأسرةفىأك*فتحمادية
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أخرىييماهناكفان،الحي!ا.ةفنىقيحلتهللمالكاثنأ11اذلأالنه.العزوجات

ليسوحدهالمالأنوالمشاهد...المالهنأكدثر1الناسعليهايحرمى

عندالاَبناءوا...ثخقيقهـاوسائلهن!وانماواالدنياف!االسعادةمصددر

تثْ!وقبزوجاتهمالنَاهـسهن!ي!ووشحادة"،.الأموإلهنْأغلئ-اللئاسمعظم

مطالبتحقيقسبي!ف!ارصيصايبذكالماكأنترىألا،.بالم!السعادتهم

العلاقالطا؟ثا،حخعلىذ!أة!اوإلتاس!...الزوجانما!ومطالبالبنين

تلإطمي!بكثيرأسصىهىوالبئجنوالزوجةالرجكبيىْتنثنأالتىالانسالْية

ويسعى،مخالبا،الرجيليكدحرها...!الأم!المنبكت!زتربطهالتئ

.جمنوهلنساؤةوينعميسعدأنأجلمنالادخلهلزيادة

ذات!اةالأساخل0دالخاصأثرهاا،قتصاديةللمشكلاتأنعلى

الدخلكفاية:نإحيتينمنوذك،الزوجالففيهاتلتعددمحندما

وتوزجعه.

التىظثمنرفاهيةأقلاتالمتغدداالزوجاتاتذاالأسرةتكونوقد

الرجلىأنالاعتبارفىأخذنااذأ،الدخلكفايةلعدم،احدةوازوجةذيها

يغطى،دخلهوأن،ةالأسفىالماليةالالأحوإمحناكلولاهههـالمسئول

وإولادهالرجلزوجاتتعاوبيؤدىأنيمكنالحالةهذهوكْى.شفقاثه

شسأنومن،ةالأسدخلزجادةالىالحياة.أعباءعلىمعه

ثوزيحأما.التعاونهذافرمىتزيدأنا*قتضاذيةوالظقافةْاندينيةالثقافة

تعددنظامفىالاقتصاديةالملثكلاتأساسفهوأفراك!امحلىا،سرةدخل

خطيرةلثرارةجماعةكلوفىالأسرةفيالذخلتوزيحْسوءان.ألزوجمات

دخ!توزيحالةعداوالقانونال!ثزعنظمولقد.أفرادهابيحنالنزاع*تشعل

يتركَأنالملائم7منوكان،الميراثقواعدطريقعنالمماتبعدإدلأسة

سنكتشفوعلْدئدْ.الحياة.أثناءفىةأفراداهابيندخلهماتوزيحالأسرةلرب

الرجلالى،ححلقةالأولالمقاملمحىيرجحالألحرةفىألدخلذوزيحسوءأن

الىيسعىولابحقيلت!زمولاخيراالتوزيعهذ!فىيست!دف،عندما

عدالهمنالكثيرتح!ق!يقةأمكنأحمقغيرالزوجكانفيان.العدالةذحقيق

جهداذلل!يتطب،؟اللأجوإبنأص!وجملى...الأسرةفىالدخلنوزيح

ال!دجنيمةالثفنمافة،بجانببئللأسالاقتض،فىيةالثقافةفشرفىمننو!اصلا

والاجتماغط.
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ا!ند!بل:إ.وفثنظممالزوجاتتد!دد-17

جثفذلك،اماحراأمحلالاالنسلتثظيمجماناذاما.ْهنانناقشلا

تنظيمفيهايهـونقدالتىالحالاتف!احت!اأنههنانلاحظانما،آخر

ظأفىزوجةكلبحقتعترفتنَظيمهأوتحديدهدعوىفانمطلوباالنسل

الرجقزوجمة!صالجرأة!ذهكمانتاءسوا،طفللونإولطفلأماتكون

نسسيإنثم..اتمتئعددازوجاتبيبئاهرالهزوجةكانت(و"ألوحيدة

تزوجطتأوأخري-لمهإمرأةعلىرجلاترْوجتسو.اء،منهاالدسيتواالمرإة

ذسسلهاتنظمأنالِزوجةإرادلتاافان،من،.قبلمتزوجايكنلمرجلا

الؤوجاتتمعدفىنظامف!ا.اليهاإتجاهاْءيمكنأمرفدْلكطفلينأوظفل

5قدالزوجماتتعددأنا.،مر.غاية.،الو/احدةالزوجةنظامفىكماتصاما

تكونلنوعندكذالعالال1مبطعلثرةأوثمانيةللرجليكنونأنعنصشفر

لهذهالمد!خلامشكلةْكفايةانماءستك!نواللنلهملتنظ!يممشكلةالمشكلة

نظامثىشبيها!اْلةولم!هيذه،89(إابنحلْهسبواما.وهو،اتبالذااكشة

طلقتأوزوجته!قوهييتأ!ولادله-كانجافالرجلْاذا،احدةالوإالزوج!ة

زوبخهتحرمأنالعدلهن-لهيكنلم-هْحسبوإحد،-.بأحْرى؟خزوج

ؤو-بنر.صاحمببرجلتزوجتألطابدعوىلأطفالأمانكوداأنمنالجديدة1

،النعيالمنأكثرأوأربع!ةالر!جلا.لهذايكونأنجمنذلمكيسفروقد،وأولافى

.الجصديدةالزوجةمن؟والاَخرونأ.المقبئفاةأوالمطلقةزوجتهمنبعضهم

تسابهظميناليهيؤدك!اقدماالروجاتتععدددلىيعابقدأنهغير

لتتمخبقدالفرفىىالِزوْاجفىذطثومح،الزو!جات1بينالانجابعلى

"م!زوجهاأختنش!منأكثرنسللهايكيونأنف!االوحيدةالزوجة

الصحبالاسبابعلىألجديناصهيضغ-وجظك،.لم!ح...ص!ثطقاتها-*تجمارتها.إو

اْللاصل.فىوترجحمتشعبةأعمباب؟عى-،إلافجافيدلمبئاللتساب!ق.لمظاهرة

مكاث*ذلكمخيرأو،الدخلزيادةأو.الؤوتجيةالحياةاسنلنقرارْالزمخبةاحمْىاإلى

...الأسباب1

،الأسرةتنظالمعلىلهأثرلاما(ابزوجاتتعسددحالاتومن

الدمعايق.البند1انظو)8!
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ممنالزوجةكانتْؤاذاغليهاَ.ْ،رجلهاوترْوجعقيماالزوجةكاتْلوكما

ا.ينإتبأخرى!تزوجأدنازوجهاادأراواالبنينيرزقهاولمالبناتاللههـزقها

النسقتنظيهاسياسةعلىيؤثر،الزوجاتتحدد-ْمنمنعهفان،ذكرا

.ا،سةوعلىالزوجيىْعلىيؤثرماشذر

بزيأدغالزوجات.تر!دعلاقةضْأئىميداجلثاالىاللةهداناوقد

اللاح!لائيىعهالبوثواالدراسالاقعهداه"أجرا،الأسرةونئظيمأتسكان

ببلدة6591يوليؤفىالبحثهدْ!أؤكان،)9(القاهرةْلجامعةالتابع

هذامنوإتضح،القاببوبيةبصحافيظةْقليوبمركزقرىاحدىسنديون

لكفتطو"احدزوجبينهم،القريةهذهف!اْزوجا1818هنافيأَالبحث

وخم!اِ،،زوجاتثلأثمنهمالكلفقط!اثنانوزونجان،زوجاتإربح

وو:هفىالزو!اتتعددأنأى،زونجتانمنهملكلفقطرْوجا.وس!تين

نظئجعنالبحثأسفروقد.الأزواججملةمن3%ار.بنسبةبمانتالقرية

القرية:هذهفىانالسكابزْيادةالزوجاتإت!عددلعلاقةبالنسبةهامة

الانجابيظال!اءةفىثقصالىي!ؤذىقدالزوجاتتعددأنف!اتخلص

واحدةزوجةمنأكثرتذيهمالذيَىزواجا13مىْكثيرالأالْأودْلك،لملئساء

أعمسارمتوسطيبلخبينمافأجمثرْسلْةخمسيقْأعمارهممتوسطيبلخ

أعمساهـفىتكامْؤمحدموجودْالئيؤفىىمما،.ذلكصنأقلإنرْوجات

إنكماَ،للزوجةا،ئجإبيةْالكفأءة1ينقمى:ففاوهؤ-والزوجاتاللأرْواج

معمِيتقاربونشبانعلىالزواجفرمىيفوتونالسنكبارالأزواض!هؤلاء

ا،نجابيةالكفاءةلزادت،تئمبانطنتزوجولؤْ،الأعمارف!االزوج!ات

الدوداأكثرفىثعدذْالزوجاتنسبةأنفضلا..-غنهذا،)01(للنساء

الرحبِم1عبدموزؤقلم!والطمعيدذكرىالخإلقجمبدالدلخور-اهوأجرا)9(

ونتنر."مصرببةقريةفى.الاشرةشظيمنجحوالاتجاهلا-:انهوعنوا،عارف

52-3؟صى((الإحصالئيه1وأببجوِثِالممالت!للدرإالمثإنيةالحلقه"كناب!ى

2؟.و702وVolوV.1ص91لأ6القاهرةاجماصعةمطبحة66!اأبريلى

.225والى

ا!زوجاتتعددفىالمرا"ةخصوبةنممعبحةةأنافىالبحثانتثىبل).ا!

الزواجفىبتهاخضهئتسبةمنأضلؤفنىا،سنديونقريةفىحببادأر،مبىلو3.تبلغ

من3رقمأفظر.جدول.حبباامولودا6؟رهبلفتالتى1القرية1بهذهالمفرد
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.(11)السكانىالنموعلىتؤثرل!ح!الكلعبىوهى،ضئيلةلنسبةكمصر

الم!مماكن:أوأزهةالزوجاتتعدد-18

الىتحتساججديدةأسةتكوينامرأتهعلىالرجلزواجيعنى

مأمونمستقلبمسكنزوجهاتطالبأنزوجةكلحقوميط.أخرصسكن

فقحصدالانحراف!اتبعضتحدثقدذلكومع...أولادهاوعلىعليها

زوتعمىبأخرىنزوجؤبرجاأن(131أغضائيةاالسلطةأعضاءأخدحهـى

أمامدعوىرف!حالجديدةزوجتهاسكانسبيلوفى،أفر،دسبعةمنهاله

لحىسنهامنالسبعةوأولاد"هماالأولىزوجتهلطردالمستعجلةالامورقا!ى

وذكر،إ!مسكنالىحاجةنج!اوهوباسمهالمسكنايجار"أنأساس

لحكمن!ا(الايجارانينقوايقصب)العامبمالقانونأ!خذنالو"أنهالقاض!

رفضناولكننا،الزوجباسمالشقةعقدلاَنوأولادهاالزوجةبطرد

هنفعةيقصدكانالأسرةربأوالزوجأنعلىالحيثياتوأسسناالمدعوى

اعشرنا..الشخصىصالحهول!يعس،الشقةاستأجرعندمااكهااللأسة

الحكمهذاعلىنلاحظوثحن."تمامامثلهصستأجرينوأولادهزوجته

كانطتااذ!االحيثياتتسبيبأدنىأخطأولكنهالدعو!ارفضفىأصابأنه

فىددرصتهمان!سليطتالمحكمةخذهأنذلل!،ذكرهسبقممانحودلى

مفروضالزامواهو،زوجتهباسكانالزوجعلىامالزاوجودمنانجامعة

الكتبجميحفىعليطوهلنصوص.يلتزوجيازوجةلكلبالمنسبةالزوجعلى

منالزوجطلبف!انثموهن...الزواجلدراسمةتعرضتالتىالفقهلة

ومن،للقانونمخالفطلبهوالنما1هسكفهامنزوجتهتخرجأنالمحكمة

بتريةحنماصةالندمصبةوهذه.702ى5السابقالمرجعالمذكور0إلبححث

جمهوريةفىالنمسبةبذهعيومهدىعناحصائيالتعلىنعتنرولم.سنديون

.البلاد1منغيرهاأوالعربيةمصر

3؟2السابق"المرجعاللسمابقالبحتعلىرزقحناتعقيبأنظر11()
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وْرنمدْء،الملايجعارإلْينقهفى.3إلحإلةهدْ؟ْ.حكعممحبندالمحكمةتجث.أنألخطأ

هذفىحكمعبنالمجحثمحلل!هاوانما.،يتعيق،بالمل!ماتأجرالمؤجومحلاقةصتظم

!رأزفيوبتْهيسكنإنالزوجعلىت!رضىوهى،الأسةانينقوافىصالةاد

لم.مستقلمسكنزوجةلكلطبكون

ب!ا،لش!اولالبمحثمنالجانب1هذادرإسةنستكملأنيفوتناوللا

فىالثولةعلىعبئايش!الزوجاتتعددعندمسكنمحنالبحثطل

كلحق!طالمسكنبأنذلكمحلىولشيب؟المساكنأزمةحلنحوسعيها

والحرلة،لالاسثنفنلالفدهتنعمأنينلئالذىمحشْألزوحدةفهو،حة9ة
.-!..........

عليئببكوبئفيانه،أسةلكلملائممسمكنلتوكْيرنضسعىالدولةكانتااذاطفا

متزوجهالمرأةكانتسوأء،تتزوجأةامرالكلالمسكنلتوفيرثسعىأن

المتص!ثرومن.غبرهالدليسبرجلمتزوجةأوأخرىزوجةلهبرجل

فيهطتتعددلأطزشرطىمسكنايجادمحنالمهندسينأذهانتتفتقأنا

تخصيصطري!عنمثلاوذلك،لألم!رتينمسكنينميقتكلظأقلالزوجات

يصتخصهمقبدلا،لمزوجتينمسكنينمحلىتفتحللزوجواحدةحجوة

.و!كذا..زوجةكلمسكنفىللزوجحبرة
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.،*والأال!ةسر.،1ً

المزخموجمانثءولع!ددلملكببريمالمفئرلن

.واحدةبحواءآدمإجزوا.جائبزالفرد.ى.الرواج.-91

واحدن!لْفسمنخلقكمالذىربكمْاتقواالناسأيهاإياأ):تعالىفذال

وهما)1(((000ونساءاكذبرارجالامنهماوبثزوجهامن!او!لق

.أدمخلقوتعالىتب!اركالمله:أنالسماويةالأديانجميحفىفيهشكَلا

له.زوجهاث!م،حواءأدممنرخلق

وفىالاسلأمفىجائزوهو،ادفردىبالزواجالزواجنظامبدأ.هكذا

السماوية.اللأديانمنغبره

تعددخصوماستغلها،واحدةبحواءأدمزواجظاهرةأنغير

هوالفردىالزواجنظامبأنللزعبم،الأديانكهنةوبعض،ألزوجات

الذفأرادهاأ+لتىالوحيدةالربانيةوال!ثريعةالوحي!د0الطبيعىالنظام

؟!انه-كبيراعلواولتعالىسبحانه-ال!لهعلىدمحوا11بل..؟ذخلقف

حواءهنأكثرلاَدمل!خلقواحدةإمرأةمِنأكاثر"المىبحاجةا:لرجلوجث

ي!تدئأندونض!رلفى.ينثيهالق!ل01هذن11عذفىىظثولا..؟!هـإبفىة

التىالمشرببعةهى..!ذهأنيعنىلاواحدةب!حواءأدمفزواج،الحقإلى

:متوافر!ذلكدلىوالأفىلة..لعبافىهغيرهاوجلعزاللهيرتض!للا

لمأدمأىْعلمقد-كبيراعلوا!ت!عالىسبحانه-اللهكاناذا:أوللا

!Illب!ايح!ا!لموجلعزفانه،واحدةحواءمنأكثر0الىحاجةروك!نجكن

من.كثيراأنترىألا.ذاننهاكحعواءحوإءبناتيخلقولم،نفسهكأدم

تكفي!مولاواحدةحواءمنأكثرالىفعلايحت!اجونآدمبنىمنأنرجال

محيبذاتأوجواء.عثيمابنات!طأنترىألاا،كذلمحث.وإحدةزو!ج!ة

مثفىعقيماجواءكانتولو..الخ..عضاللامرضامريضةأوجندمى

.النساءسورةاالآيةهن)1(
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الأمركذلك،واحدةأ!رأةْتتكو..ئأ.ئِه!لاَديم!..أن!صلحولما،أدمأنجبلما

ةْ::؟،لأْ!أ*ت:.!همثلارئقاءحوإءكاثوت

،لاَدمواحدةحواءخلققدوتعالىسبحانهالله1كاناذا:ثاذياا

غيرحزاءبناتفىزيادةأدم..أكفشثتخلق.بئجذمقالحياةظروفأنأد6

فْصةْوما،وحواءأدماحبباةفىبعضهحدثأمر1ذلك05المئزوجات

أ!ثافثلأنخصيلثهاوَكانْنث،-رالأديارْدازشىعلنئلتخفتئوهاب!يل؟إبل

علويم.وتوكب...الرجالىعددعنواجدةبجوا!ءبئائاورْادئاأدم!أبئ!اء

ونجقتضى..ا!لأراملواوالمطلفاتاِلعوانسعدفىف!امضطرفىةزيادةحرماء61

الفائضالعدد*ستيعابواجدةمنبأكطثرالزواج1أدملبنىن!بيحأنذلك

.المتزوجاتغيراذنساء!ن

حواءلاَدمخلقوقد-كبيبراعلواوت!عالى-.سبحانهاللهان:ثالثا

أنزلهاالنىكتبهفىالزوجاتاتعددعبادهعلىيحرملمأنهالاْ،واحدة

منخلتوالقرأنوالانجيلوالزبوروالتورإةابراهيمفصحف،رسلهىلى

نأعلىيدلمامعظمهانىوردبل،الزوجمات!تعددي!حرم!ريحنحى

.)3(عليهإثم،مباحا،تعددهذا

يخبر!انبياأولرسولانجدلاالأديارْتاريغْأبئاذاْ-رجعنارابعا":

سنةالزوجاتتعددلْجدبل،الزؤجالتتعددخرمقدوجلىعزاللهأن

عليهمومحمددرسليمانوداوذابزاهيمْويعقوب-ترْوجلقد؟منهمرلك!ت

.وأحدةمن.بأكثرإلسلأهـم

يكل!أنهىسامنهلحكمةكانلاَدمواحدةحواءخلقأنأسصحيحوا

بعضابعضهميفاضلفلا،،واحدة.وامرأةوأحدرجلتأبتاءجمياابثرإ

أفيمنإشرفأمالىو.1أبالىيلْننهىأنهمثلافبمافيعم،حسبأوحمتسهبْ

بل*محندهمختارخاصشعبو0،1للهأبئاءهناكفليس،الاَخرببنأمأو

بعضعيوبمنوهو،عظمأوبلحمالمهيلىأنلسدادهووالرتقْأْ)2

حص...حه!اءلب!اثت

منوال!رابعةوايشِإلثةالثانبةإط!--.التافىذْلكت!صيلينظر)3(

.المكتاب01هذ
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ذ*بمبذناضلا!وبالتاليد(،وحوإءأدمامنكلهم،حئلقممنبنترادصصيح

..والتقوىالصالحواصعملبالايمانال*

ترددتح!ر!ممجملىالاستدلالأنتؤكثالأدلةهذهكلأنالواضحومن

الحبقيستهدشا"لاخاطىءإلهستدلالاهبى،واحدةبحواءأدمبزواجالزوجات

الفكرية.الجراهفةتلؤهمهأوالمصالحتمليهأوااالفوىيحركهمابقدر

كذلك:جائزالزوجاتوتعدد-02

زوجاته،يعدد-!والذنبياء.ء.إ.لرسلبعضنجعلقدوجلعرْاللهكان111

فهذا،.والسلأتمالصلاْةعليهمومحمدوسليمارْوداودويعقوبكإبراهيم

ا؟ط،وتن!النئ.ْتببىلثاللههْنى-شرَلججةجائرْ/الزوجالتماتجددأرْأعىيدل

.اءلهدينفىيبتدعواأن.عليهم.!يستحيلربهمعىْيبلغونوالأنبياءالرسل

.ء--.)4(منهماليس

خاخْمشْبريعههني.عليه.وسلم!:!..،اللهصلىمحمدشريعةكالْلنناولما

بو*الىمكا!،لْبِمِماىْ.لكلىصالحةننكو!أ!لابدوكالْى،والأنبياءألرلهمل

الثسا.ءمنالفائضىلاستيعابالصحيحةالحلولفيهاتكونوأن،الدين

لذلك،.الدين!0بومعصر..ألىؤكل،العصرظاهرةوهى،ا.لمتزوجالامخير

.الزوجاتتعددفيهايجيزوجلعزاللهنجد

وا*ورةنثسمنخ!لمحكمالذىربكماتقواالناس1"أيهايا)):صعالىقال

الذ!االلهواتقوا!!لتنساءكثيرارجالاملنهمادربثزوجهامنهاوخ!اا

،أ!وألفمْاليطتاهىتئا6و.ْرقيبع!عليكمكارْاللهان،ا*رحاموابهزنساءلون

كانءانه!..،أموالكمالنَىأموالهمتأكلواولا،بالطيبالخب!يثتتبدلواولا

مندكمىلابمافنكحوااليتامىت!قسطواْفىألأخفتموان.كبيراحوبا

ملكلتأوة.مافواحدةتعدلواألاحْفتمفان،ورباعونئلالمامظنىالثساء

أزوابالهغوجعلئاْ-قبلكزشسلا.مقأرسملئاولقد":تعالىكل،لا،!

صكصحاحالم.فىاللاذَبما!ورهدوفى-.الرعدْسمورة38ال*يةمن"...يةوت.

سبع!حمائ!ةبذيهبئن،.ْ.السلامعيه!سليمانانة!الملوكسسْزن3ءنفحرإحادىا

،س!ه"أعلغ.الله2و،اللعرارىمنوفنلاثهائةالسيداتَالنلعاءمن
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طبندنان،نحلةاللنساء.ضصدقالمحهنوأتبىا.تعولبىا.إلاأفىنىذطث،أبمانكم

.((.)ْه(مبرلجئاهئيئافكلوهنفسامنهش!ءعنل!بم

فيهط!أيفثبكماللهقل،النساءفىويستفتونك)):وجلعزوقال

ل!نكتبمانهنتؤتبىلااللاتىالنساءيتامىفىالكتابفىعليكميتأىوها

لليتامىتقومواوأنالولدأنمنوالمستضعفينثنكحرهنأنوترمخبرن

خافتامرأةوإن.عليمابمه.ك!اناللهفانخيرمنتفعلواوما،بالقسط

صلحا،بينهمايصلحا،أنعليهماجناحفلااعراضاأونشوزابعلهاهن

اللهفانوتتقواتخسمْوا.وان،لملدشحالأظثْس..وأحصْرت،خيروالنضلح

حرصتم،ولوالمنساء.شعدلوا..يينأنتستطيعوا..،ص.ولنخبيرأ.ثغملونبهاْحان

كاناللهفا!وتتقوا.ثصلمحوا-ْوإن،كْتدْروها،كاطعلقةالميلكلتميلوافلا

واس!اللهوكا!.،سغته..مىْجملاإطه.يمعْىْيدتثْرقادوان.رحيا.محفررا

.)7(العظيماللهصدق.)6(((حكيمما

2 i-القرأنلاَياثا!أمهلىليستْالهد!ألؤونجأتتعددجواز:

.!اله!دفهوالتعددتتييدوأنْما

بوضوحأدرك،مراتمحدةالمذبمر.وقرإها!سالفةإلمقرأنأياتظمأهلىهن

والأدلة،.للقرأنافيصلىالمهعف0.تكنل!موالجاحلتهالزوجاتتعددجوازأن

:هتوافرةذطثمحلى

وكان،الفراأننزولعند.ومبعاحاجائزاالمزوجالتتعددكان:ْأولا

وهكذا،ثنحرمه*لا.كذلكاليهوفىوكانت،حدوفىبغيرببمارسولنهألعرب

تعددإباحةعلىالمطسلمين.هـمحرف.-لججرىأنلجففىوكيان.،وقتئدْالنْصارلمحأ

هذاي!عتبرحتى،ثن!لك-يقررالقرأنتفىكلص.لجرب.أندون،الزوجات

مباحا.الثنعدد

.النساءسورة6َ-االاَيالت)5(

.النساءس!ورة013-7ْ؟.االاَيات)6(

بينالجمعتخريمكماية.انزوبخاتجشعددإ.شغعلقأحْربىأ!ات.وحنماك)7(

يلى.في!ماوتنر!حهافهكرهاوسميأيىطنصماءسمورة23َْرتمالأحنتين
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اباحةعلىفقطتنصكاملةأيةأيةالكريمالقرأنفىتردلم:ثانيا

لليننامى،بمو!وعمقروناالزلتجاتتعددذكروردبل،الزوجاتتعدد

جوابوكان((اليتاهيفىتقسطواألاخمثتموان)):بشرطالنصجاءث!

،0001ورباعدرثلاثمثنىالنساءمن.لكم.طابمافانكحوا)):الشرطهذا

هذهـتقريرمحلىلاقتصرالزو!جاف!0تعدداباحةالقر%نهدفكانولو

الآية.0بدايةمنذالإبا*!ةء

يقالأنش!ءاباحةعندالكريمآنالقراأساليبفىالمعهود:ثالثا

ا،ساليب1ننذلكوغير...(".لكعتمأحلى))َو"ْعلبكنمجناحْلا"!مثادَ

م8الاباحة.علىالدالة

الثاحمماعندالمميمائد،وإلعرَف،الآياتهدْهنرولأسبابيت!أملىومن.

تقيب!الىيهدفكمانالكنزيم،القبرآتألت،بوضوج.يدرك،الوقتذطئدثىء

ا6نجتين.!1بينالجمعوبع!دم،..جواز،الأكثر0دلىبأربحالزوجاتتعدد

وهههـ.الخ...المزوجمات!وححاليتامىبير!المعدلمع،المحارموسلئر

..الأياتهذ!تفسيرميطين!ضحما.

:،(خفتموإن،أتعالى!ولهتفدكهير-22

اللهمنخطابهذا...((.الي!تامىفتئ!تقسطواألا.خفتموان))

استعملناواذا...تعدلواألاأىتقسطواوألا.)8(للناسموجةاوجلعز

التى((إذاأ)بخلاف!،الوقوعمحتملىشرطهاكان((إن"الكلامفى

1(إن))8بلفظ!نا.الآئهـيةجبدأتد!قف.الهقوع!ح!9شرطها.حيطثتس!طعظ

اذاالو!خ.ْبميثمحتيضكاليتامىظلممنالفوفاأنمعناهاميطفكان

سيا!ويطشدو...61خرالبعضعنديقحلاقدقانهالتاسبعضعلندوقمح

اليتامىظلعممن،الخائفينالىفيهاينوجهتعالىاللهخطاببإقالآية

*01الناحأكا

،الناسمنكتيراتصيبذفسية-ْ..حالةاليتامىظلغمنوالخوف

اللهأمرهملقدَ"...الاَياتهنسبقفيمااللهوعيدسماعهمعندخصوصا

الاَياتوبإقى"..ْ.ربكم/اتقواالذاصأيهاياداأببةأولطففى)8(

المفرآن!ا.للبيانأستطراد
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جطكمخو!اربكمعفابخافواأى"ربكماتقواالنااس.أيهايا"بالتفوى

الأهـهـهذاكررثم.علْهئهاكمماوانجثئاببعةأمركمْبماالقيعامءن!أَ

رقاب!تدمنحذرهمثم".)9("وا،رحامبهئساءلؤىْالذىا-لله.0واتقؤا))

أمرأمرهمثم...وأخفىالسريعر!،(أرقيباكان.-.غليبماللهان"ادو!هغ

ف!،اليتامىظلملهموصور،أموا!ماليتامىيؤتوابأنوإنزاموجوفي

امحةمخاووصف...((بنألطيبالخبيثلّت!بدلواْولا))منهتنفرهنم!!ورةْ

علىحقاوكان،العظينمالظلم:ى11الكبعيرالحولببأنهاالأمرهذا

.أوامرهمخالفةدريحذروااللهوعيديخاثْوان11-ذلكازاء:المؤمنين

.فألنزمهبم،اليثامىظلمميقللخائثْيننوجهقدالآيةخطابيمابئواذا

لأثأ،.،ا.لخايئفينوكلر!الخائفينيحمحكمهافا!،الزوجاتتعدذبفنبرد

قدسبحانهاللهكاناذاولأنه.القيوفىهذهبالزامهمأولىالخائفينعبر

ن!بهىفانه،أربعأوثلاث؟أوزوجتينينكحأ!اليلتأمنئظلميحخافنمنأجا.ز

علىييصرىْعامالآيةفحكم،اليتاحماظلميخإفلاصنعكذكيحرم

علن!!ؤيدرى.،اليتامىظلمفئالوقوععلى-ظنْهميغلبالعذيىْألخائفيينْ

غيرعلىكذلمحثويسركما،اليتامىظنمفىيقعونلاالذجم!الخائفين

علماءأجمعهذا!على.عنداهمأيتام1لاالذينأولئكوعلى،الخائفين

بمإ(.01)المسلمين

نصيبهماعطائهمبعدمظلمهميعنىاليتامىفىاللاقساطوعدم

يتعلقوقدبأشخاصهميتععلققدوذلك،)11(الحياةفىاللافىلْ

بأمؤالهم.

فيقولى،وي!عاهدبيعضابعضكعمبهينالعمتخلف.الذىاللهاتقوا"يى؟.ْ)!(

انترابةأى)الأرحامواتقوا.بماللهعليكواعزمباللهوأنظصدكباللهأسألك

تقطعوفا.ولافصملوهابعضابعضكم.بها.يستحلفالتى!ارحم11وصلة

نببيصرم3791طالقرطبىتفممعير-.القرآنلأحكامالجابمعا!)؟

نهاليشامىفىْالقسطيحْمْألممنَأنعلىالهسلموناجهع))وفيهْ.13!ق

.إ،(خافكمن،أربعاأوثلاثاأواتذتين،احدةوامن%كَلتشبخظجأن

31َ5؟صبى7ببمصرالمعارمْأدارطالطبرىتنشنطر6)110(

06!س؟بهـبمعكر1347طالجصاصوتسبش11ص5.بالفرطلعىلش

؟ْة2صالبيضاوىوتمْسير561ص؟ببمصرالْحلبىْطَكثيرابنوتن!مبر

5!أ-918صأببمصرا!ريةالطباعهاادارةطللألولىلْبىالمطوروح

هه2781طالزازىالفخروتفسير،08صب!رالقلمدارطالىجلالثينوذةا-بر

.135ص2ببحر
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البتيمهةميطالزواجالى.،القييمو11الومنيلجأأرْااليتامىظلممن

مروحمأ.ويحرمها،لملأحدهماتحلكإتْا!..---،لاببْهيرْوجه!أويججره.التى

ظري!تو6كانتانزوجهاايختبياارف!اكحقها،الحقوقمبطلهااللهأثبئة

كارْ.انمحْيرإملْقو!ىُكعاملام!رهاكْىحقهاأو،ابلْه.أوالوم!مىْالزواج

مسمتفيلهأهـوالهاتكوبْأبْمامىأالب..محفها،.مثعلهامهر.يعطيها،أ!يريدلاالومى.

أموانها..يخلطأن/مثهابزوا!جهإلو!مايهدف.كا!انزو!جهاأموإلضن

النْفنىأولياءيريدلااللاتاالنساءيتامىأحوالأخرالى...بأمواله

ويرغبونذْلكعْير6أونفقةأومقزأوميزائعامنالهنكتبماْأعطاءهط

.أصأَ)"30سبيلْذللثالزو!اجْفنىعنعضلهن3أوا.تزويحهنفى

مصنالمسمتضعفينمن03ببعشد،اوهوذكواولداوقد-لييكورْ.-.اليتيم

من.أوابنت!همن:يزوجإ.فىْ.ءأنالقيبمأو-الوصىفيرغب.)13(الولدان

منإليتببنم0حرمانالزْواجهذافىيتم11ر!قاصدا،ولاينة..تحتأخرىافتإة

لمزوج!تهي!بذلأنفى!هأو،رْوجلتبما.اح!تيارفىجمحقه*،حقوقهببمى

،أوة،3محاليامهر"ايأحْدْ.ملْهلأأىْيريدْ.ا.لوصىبمارْادْامعقول!هـالرا..مينشورا

الوم!كانالوحما"ْادْاهدْاْأمؤالعىْ.لأمستقلةأمواله.ْافكونألْاكْ!احقه

هـ..بأموالهالقاصرأموالن.يخلطأنبتعزويجهيهدفب

معاملن.اليتامىمجاملةفىاللئاسعلْدالغال!بةالاجوالىهىهدْه!

وهم،اليئامبى..ظلبممىْ!ىاالرسمولكْئ-عهبالمسلموىْوخا!،سيئة

،،يستثْئونهفيش!الرسولالى..هـفجاوواابلهأجكامائباع.علىحرلصوط

نأسبحانهالل!وشاء.؟-واليتامىالمن!ساءبهايعامتلوثالتىالمعايير،هىما

قالى،بعدهمنالمسلمينمنلأحدأولنبيهيتركهالا،للفتيايتصدى

:.تعالى

ف!ادلي!كمميتلىومافيهنيفتيكم.قبنك!اللها،.اللنمب!ماءمْىوببستفننونك))

نأوترنجبورْ.لهزْا.كتب!مائؤتون!نلااللاتىالنساءيتامىفىالكتماب

وما،بالمقسطلليتامىتفوفواْوأنالولدانمي!ْوالمستضعفينتنكحوهىْ

هالندماءسمورة127الاَيةفىْاليهنالمتنمار.ا!نساءيتاهىوهن)؟ا(

.النساءهسورةاأ7الاَببةفىااليهمالمئنمار)13(



-"،كى-

وضعتالاَي!هذه...)14((،عليم!بهكاقاللبمافانخيرمنْتثعلوا

تقوم!أأن))ْ.....الضوواستهدإفظال!ئببةبحعسنا!بوةن11فنىيخلمصىمعيارا

ففىنساءكاذو!انفاليث!امى...((خيرهنتفغواومابالقسطلليتاهى

الولدانمنالمستضعفينمنفهمذكؤراكائواوان،معروفضعفالنسا.ء

وماأ):يه،ء.مع!العخيرفافعلوا..غيرهأوالميراثأموالهينأوتواهـطيا

.الجزاءأ!فربه4((ْ.يجعازيكمعليمابهكاناللهفانخعيرمقْتفعلوا

إستفتاءعندالثرأناليهاوأشار،اهاعوضناالتبىالصوركالنلتواذا

.لظلمأخرىصوراهنالمقفان!،المجتمحفىالغالمبة،الأمحئالطهىعنهاالناس

لظلمالقرأننهىعمومفىداخلةوهى...نادرةكانتواناليتامى

وتتملتظك!عانساالزواج-عناليطيمةالولنىيعضلَىقدمثلا،....اليثامى

اليثببة..أو.اليتببما3.بأالقيمأوالهصىيثرْوبموقد،أموَلملهما/السي!رَ!..علئله.

غيراليتاهنظطميكوبئ.-قث!بك..\.الأيلتا!هال.أكلأجمنْعيذيه!ثغمضحتى

الذيناليننمامنىهنبلناتمه..."أوأوي!دهصتزويجمثلاالوصأيبرفمىفخد،مفضمود

بأهوالهاليتامىأموالاختلاْظءحْشيةةأو.يطصهمأفيعلىحرضا.يرعاهم

طلب-اذاظلمايكونالمسللأأهدْاومثبك،يالب!اطلوأكله!أولادهأهوالأو

يعرضوبالمثك.قد،مصلح!وكمانت*.لط.فيه.الز!اجهذااليتيمةأواليتيم

الحيتامىهؤلاءأمهاتأوحجرةفىالذينالنساءبيتامىالزواجعنالوحمما

.اءاللهأحلهائفشه-ها1.علىكْيحرم،منْه.بالعزواجورضائه!نْفيهنْبىعْبطةهغ

يؤدىقدبل...هغطحتهماليطيحقق.رْوإج؟من!أمغاأواليتيممثه+ويبحرم

يومحايممنأواليتامىأههاتزبارةمنالنثحرجالىالئاسببحضالخوفظ

وغنىَ.(ا)5ْالفتطننةف!ايقع.أق.صميمة،الم!حارنمغيرحىْالنساءيتاهىهن

فرض..ماأى"لهنكتبما"وهعنىالنمماءس!ورةمن138الاَية()12

وترغبون"وهعنىحقوتهنمنذلكغيرأونفقةأومهراوصراثهنلهن

ترغبونأى.ِتنكحوهنن6عقأو.لتكحوهقن11ف!وقرغبونأى،تنكحعو.هنأن

.جالزو،1.عنعضلهقأوتزويجهئفعى

8طالزوجاتتفددفىجديدر.أىنىالمدنىمحدوَدمحمد()15 91 0 A)

.18!ى.صر

هـ93ج-7.صىالطبرىتفسنير،بغببر!نأوبعهنالزناحئنعيةاو

حولخلافاودْكنر،!ا؟ص4بالألوسى!!تعدْله!عيرا؟.صو(..البيمضهاوبىوتمْدسيو

المعنى.هذا
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دلىالأزوعتوجبْالمصلحةحيثمخهقبألابيفعادللببتاهىأببضا"ظنم!ذلخق

..انمطتروعةحوائجهقلقضاءأحوالهن

ظلمل!للناصصيحا!طريفايرسمأفلابث!الحكيمالشارعأدسالمجقولا

ويحققالمثاسىمحنالعحسرجيرمحأنولإب!دبهلغيرهم!ولا.للينامى4.فبب

.لمنعرفالاَية.شرحفلنتانجعح..؟.ذلككانفكيف..ال!افىلةمصالحهمْ

-...ء..البظيمالمقرأنئْالحل

،Y-"ممه:فائكجوا

...فالنكحوأ..((فأتكحوأاليتامىفىئقسطؤ!الاْأخفتمْوأنأ،

،الزواج!ووالعكاح...وئعالىسبحائةاللهامنْأمرا!هو"،أمرهذا

كْىالأصل...؟حككتةهىوماأ"مر،هذادلإلةهى.فعما،.فتزوجواْأى

نأعلىحجةتقومإنالىَْوأ،لزامالايجابعلىيكورْأنسيحانهالملهأمر

ذشك.غرأوالامحلاما،رشافىَْأوأوالبمفىبببسبيلعلىالأمرذلك

بعصْنستعرصطأنهيحيسىْ،..هنا.بالزوا.جاللهأهردلالةنجعرف"أىْقبلط

أمر:هذْاْ(،يميلأتحركوا-))لمجنودهالق!ائدقال!..!ثصلا:ْالم!عربيةألأساليب

منحْت!ئْتان)):لص!ديقكقلتولنوْ.ء..ْ!،لالمزام.ا،يجابلبمب!يلعلنىوهو

الوجوبسبيلمحلىببكنلم.الر.فهذا،،(والبقولالفواكهفكلالأصوا!ى

صلةنجدوه!كذا،...-وإلاعلامالارشادسبيلعلى.كانالمنماووالالزام

الوجوببهيقصدلاالشابقْالمثاكلأمر-.ف!ا-01أنمحلىحجهلأنن!نهضالصداقة

علومكمأتوا))لأولاد!كقالتلووبالمثل.ايلارشاكتبهيقيصدوإنماوالالمزا!

شماعتينالألعأبمىْدكَمطابفافالعبوا،تتجحواألاْا.حنضنموأن،ح!أَ

أدنىذلفى،الملاجازةفىأوقسامحةتتفوقواا*خفتمفان،ورجماع..وفلاث

أمراأولادكتأمرأنكعلىيدللاالأسلوبهذا..((جهودكمتضيحألأ

هوهنابةسلوبَالأمراطفصود.ؤأثمأ،ورباغوهلاثسلعتينباللعبملزما

إربحأوثلاثأوبساعتيناللعببتقييدوذلك،والاعلامْوألارشادالتأديب

مْىباللعتأوبساعةبالاكتفاءوارشادهمالتفوقعلىالأولادوحث

.ا*جازةا

االنزوجِاتْتعدد-2م01ْْ
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اليتام!افىتقسطواألاخفتموان):الكبريمةالايةالىنعود

،أخفتمفان،ورباعوثلاثمثثىالنساءصي!لكمطابمافالنكحوا

الأهـت...(تعولواألاذلكْأفىن!ا،أيمانكمملكتماأوفواحدةتعدلوا

الوجوبسبيلعلىأمراليس(فمانكحوا)لتعالىقولهفاهثابالنكماح

،)16(6علامواوالارشادالتأديلبسبيلعلىأمرهوواثما،والإلزام

بينبهاالمخاطبينتحيوالاَيةهذهأنامنها:كثيرةذلكع!لىوالحجج

النساءظلمخافيواقانْ،بأربح.الزواجأوبثلاثالزواجو.1باثنتينالزواج

سعبيللحىاللأمركانولو،فواحدةإنفسهمظلمأواليتامىظلمأو

وإهنابالنكاحالأمراأنوملنها...خيارهناككانلماوالالزامالوجوب

هذاعناللهنهىلماورلاعوثلاثمثثىالزوجأتبتعددملزماأمراكان

،(فواحدةتعدلواألاخفتمفان):سبحانهنجولهالعدلخوفغندالتعدد

نزولوقتمباحاكانالزوجاتوتعددالاسلامفىمباحالزواجأنومنها

و5.الزوجاتبتعددالناسالزامالىحاجةثمةتكنفلم،الآياتهذه

ر؟ثلاثأوباثنتينتقييدهالىماسةالحاجةكانتبل..عليهمايجابه

ا!اأموالأأكلالىالناسبعضالحاجةتدفح*حتىوذلك،أقمىكحدأربح

بعضىيكثرلاوحتى،والأولادالزوجاتعلىمنهاللانفاقبالباطلاليتامى

ورثنهاأموالإمنعثدهنفيماطمعاالنساءمنباليثامىالزواجمنالناسى

ور*(النشاءمنلكمطابمافانكحوا):ت!عالىقولهأنترىألا...

تقسطواألاخفتمفان):سبحانهقولههوْالآيةفىمتقدملشرطجوابا

اليتامى،حقوقلرعايةالنقييداتجاهعلىذليكفدلإ!(اليتامى1فى

والتجاءالآياقينرولظروفميطواضحوهذا.النساءيتامىوبحاصة

النساءيتامىفىالأَياتمنعليهميتلىفيماعلنئالرسوللاستفتاءالناس

ينكحوهنةأنفىويرغبونحقوقمنلهنالملهكبمايؤتوهنلااللات!ا

فىيرغببونأو0)17(بالباطلأموالهنلأكلستاراالنكاحيكونحث!ا

39؟ص4ْجالألوسىوتفسببر547صبى7جالطببرىتفسير)16(

لوجوبإنهوقيل،للاباحةانهقيل،بالنكاحالامرفىاختدواالعلياءأنوفيه

ذكرنا3فيمافىاخل!ةالمعائىهدْهأناونرى.النساءمنالعدفىهذاع!ىالأقتصأر

بالمتن.معأنَ:من

أدلة!انظر،سمبق!ما27وبندا!لنساءسورة7؟االاَببةراجح)17(

يلى.فيما8؟و7؟بندفىأخرى
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منخروجهاعين!ههوالهنحاصاا!ضلفيكولنبهالزواجعنيدعضالوهنأن

..الأوصياءسلطة

ف!اصياغتهكانتوان(فانكحوا)ت!ع!الىتجولهأنيتضحهنامن

الظلمالانسانيخافنكاحكلعنالنهىبمعنبىأن!الا،الأهرعمورة

ستاشتحتاليتامىظلمعنلينقهواللناسلتأديبوهو...)18(فيه

وذللطاليتامىظلمعمننبعدهمط!ريقةالىللناسىارشادوهو،الزواج

بينالعدلىمعالأكلعردلىورباعوثلاثمثذىعلىالزوج!اتتعددبقصر

...فمواحدةيعدلألاخافطفمن،غيرهمومطم(ليتامىوممطمالزوجات

وجرتألفوهاجدْماعيانظاهابهايهذبونبوسيلةللناينىاعلامأخيراوهو

...عماداتهمبه

كأ:الئساءهننكغطاب"طث!-25

العرييةهاللغةفىأ!لهابحسب،العاقللغيرتكونقدهنا(ام)

.()91"من))بمعنىفتكون،الأسالعيببعضفىأيضاللعاقلتكونوقد

اليهمالتمابممعنىأو،)02(لكمحلما.بمعنى،(طاب)و

.)21(نفوشكمبهررضيتقلوبكم

.)33(اليتيماتوغيرالنساءمنالي!تيماتتبثمبلهنا(النساء)و

.547ص7بالحبريتمععيمر)18(

هبالترطبىوتفسببر،542ص7بالطبرىتف!م!عيرانظر)91(

المتن،هْىبتصرفذكرناهاخممعم!ةوجوهانلذلكوبب!صوف13و12ص

9618ص4باللألول!ىوتفمعمير08صالقلمدأرطالجلالينتفمميروأيضا

.؟.اصالبيضاوىوتفسير

.15ص5بالقنموتمر،2،5ص7بالنرتفسمير)02(

.091،صن4باللألوسىولتسير351ص5!الرازىا!خراتفسير؟()1

ص؟بالألوهعىتمر)؟؟!
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ننعألمىقؤ؟لهفعلْ!ااكأىْ:،3+(.4-).إلم!مّلإلغيرهذا.فا...ة"اْ)،كالْئئطفادْا

فألنك!حوأتَمحا!و،1(ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكحوا))

كثيرص!معانىيولدوذك،ورباعوثلاثمثنىالنساء!نالنكاحلكمطاب

مثنىقل!لجكماليهومالت.سلمفوسكميهر!ضيطتماالزيجاتهناعقدوا:من!ا

ومنهيا:.اللنكاحلكمظيمنرماإنكحبىاومنها.،:،فحسبورباعوثلاث

،دكمْحدكهو.ئصاالزيجاتءمناعقدوا:ومنها،.طيبانكاحاانكحوا

.،.فحسبوربباع.!ظلاث!مثفىالرواجبعفدكميماس،ومنها

طايتمنانكجال!ئىفىْلبنفان،،!طبمجنعىهنا"ما.أ)كاندتاواذ!

امرأث!أيةتزوجوا:منهاكعثيرةمعأفييولدإيضاوذلك،الئساءمنلكم

؟ومثن!اْذكيكودث!اأنابشرط،لكمتحلممن،بهانفوسكمرجمتممن

غيرامرءأةأيةتزوجواومنها،فواحدةتعدلواألاخفتمفانرباعأوثلاث

لمها،طبما،لينيمةرْ!إط!كبىادإ،كإنمئهاالزواجننرعْبونالتىاليتيمةتلك

!عصعالىقولهوفى،اليتيمةمنبدلالكميطبنأخرياتنساءفهظك

كْىويرعْبهماليتيمةهدهعن.ْ+!المحهوصياءْيصر!ها((الئساءمن.!مطْأب)).،ما

فىترغبونالتنى!اليتيمة-!هذهومنها!ْتزوجوا.دْكْالىغيرها؟ؤيست!ميلهم

نفوسكم،بهاوتطيبنفسهابهتطيببهازواجكمكانانمنهاالزواج

يكونأنبشرطيكيماثأؤ!يخرايتيماتألئسإءمىْلمكبمحلنمانز!جواومنها

"..فحسبورباعوثلاثمثنىذلك

منبما.ْعلْدهانس!ان،كليخاطبادجازه.فىالقرآنأصملوبْان

طابمافانكحوا،اليتام!افىثقسطواألاخفتموان)..الاحتصالات

ذلل!،غيرأويلتامىأمهاتا،يتيماتغيرأوايتيمات(النسماءمنلكم

بالزواج!رضين..تنكحيوهن-أنفىترنجبوناللاتىالنساءيتامىمنكنفان

النساءيلتامىْمن.كنأن،09جرجبونفتزوجوهنأولافىكممنأومنكم

ميطأومئكم.بالزوإجزاضيالت.ولمكئهن"عْييرتنكح!هن(ءنكْىتبنعْبون!اللانئ

النساءمىْلكبم*طابممنغْالبنهىْصْأبخزواجوابتْكْواَْتعضنولسىووأو،دكنم

منه،الزوابخفنىترغدبنمناليتيمةوفىعوا،الأنكحةمنلكمحلومما

.؟.اسالبيضاوىتدهعنير((ْأيمإنكممعتماأوونطيره")3ْ،؟(ص!ْ..:



-3ممةت!-

منالولدان!قالمسقضنعفينكْىالأمروَكذلكْ.ْلهااليتيمةأموالوفىعوا

فلاأمهاتهبمأواليتامىمخالطةعندالفننةننخلثهونكنتمواذا.اليتامى

الزواج1فلكم،تعف*نفوسكمحتىعدلتمارأ!.بغيرهنبهنزواجكنممنبأس

إلاخثَمالالا.فنذبخقغيبرالى...-ورياعوثلاثمثدئى

يظلصورْ!الذينو.هو..يحدْرشمبحالْهاللةأ!يؤكدالمعالْىهدْهوكل

مدْهم،الزواجعنالاعراضىعلند.أومنعهمالزواجست!ارلتحتاليتامى

..الطيبلليزْوافيأمامهممفتبئحفالمبحاب..دثىءفىعليهميضيقلا

اللهكانICIالقرأنْأنهبيابئيتضمنالوقتنفسو!ى..الحلالوللزواج

دْلكفان،..الئ!صإءمنلهمطابما.الىينبجهياالئاببيْأ!أمرقدسبحالْه

منحوموماالن!ساء.مناللهحرمماا.لىالا!ت!جا-05عنضمنيائهيايتاْببن

..الأنكحة

كا!وربإيعونلاب.هئدْ!)أ-26

محيىالناسَأفْرقدوجلىعرْ:الله:أنعلىيدلالقرأنبياناستطرد

مثنى!دْلكيكونأنب!ئرظولفق،للزوجاتتعددمنمحرفهمبهبخرىما

ثلالالهتهـونميطومنهمزوجتارْلهتكؤقْمىْكمنهمأ.هْحسبورباعهـثلاث

الزوجاخمائْعدذيبدوْثمومىْ،رْوجاتأربغبهتكونهيطْومئهمرْوجات

هـتوكألْا،أربحوأربحنلاث"وثلاْلعافئتيعناْثلْلينصورة!ىالاخصاءعلْد

المعلني!كْيالتكرأر"اللفظْوذلئأكْىالتكرارهذاعنيعدلأناالكزإنبلاعْة

بهأمخاثفبا،ؤربأعوثلاثافثنْىوهىالمعغنىْتديدْبألفأظَْأحْزىأننيا

(.y)4الناسمنالجمع

لما\با.بطيرىن!سيرمْبىلخلكوالئحزىإللئويالاسمالهعبمرأجع)1؟!

أ!رخرإوتضممبر112-091ص،بالألوسىوتفسير505-3،.ص

ورمْسببت16و501ص5بالقرطبيوتخسير352.وVolص2بإلرازى

.451و045َصابكيرابن
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:(الحصرسبيلعل!ىواردبأوبحالتقيد)-27

الزوجاتميقعددأىالىالتعذدأباحاالاسلامأنزمحمالمبعضأنعْير

علىواردأنهعلى((ورباعوثلاثمثنى))تعالىقولةمف!صرا،ح!ربغير

طابهافانكحوا))ثعالىقولهوشبهوا،الحصرسبيلعلىلاالمثالسبيلى

مقننهـ!الكأساشربلاَخزقلتلوكما((ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكم

مخبشالزعموهذا..المراتمنشاءمامنهييثربأنقاصدا،ورباعوثلاث

حصربلاعمدفىأىالىالزوجاتتعدفىاباحة:أنذلكعلىوالدليل،صحيح

يجرىأنيكفىوكان،الاسلامظهوروقتعليهالناسعرفطجرىأمر

عندمباحايعتبرحتىْينسخهماأنالقرافىيردو*بهالمسلمينعرف

هذهوأول،الزوجالتاتعددعلىالقيودتضحالأَيةنزلتولكن،المسلمين

د2يؤ،فواحدةتعدلوا(لاخفتمفان،ورباعوثلامثنىيكونن11القيود

كذبعد((أيممانكمملكتما(و)،:تعالىكولهذكرالقرأنبيانأنذلك

أقصىحدبغيرأيمانكمملكتماعدفىواطلاف،مابعدفىذلل!يقيدأندون

الىالقرأنات!جماه3علىيدلوربمابموثلاثبملثنىالزوجاتمحددتقييدمح

الينانقلتكذلك..أقمىحدب!غيراباحتهالىلاالزوجاتعددتقييد

هذاعلىدلالةذات!مورا)27(والصه)36(والسنة)25(التفليركتب

،ةاللنمم!ومنثصانوعفدىأثسلمت:يقولقيسبنحارثهذا...الاتجاه

كذلك.((أربعامنهناخترأ)فقال،ذلكلهفذكرت!ىالنبىفأتيت

عدثروتحتهالثقفىغيلانأسلماأ):قالأنه0عمربناللهعبدعنروى

05أربعامنهنيختصارأنياا+!النبىفأمره،معهفأسلمنالجاهليةفىنلمموة

النبىلىفمقالنسوة!خصيوتحعتىإسلم!يق!ولمعاويةبننوفلكذلك

تعددتقييدعلىدليلهنا.أربحعلىوالنصر."منهنواخدهفارق":!!

17صى2بالترلمجىوتخممير،353ص؟بالرازىا!فخرتمْطسير)25(

.391س4با،لملوسىوتنمسبر،451و05؟صكثيرابنوقفممير

هـ1371الحلبىطا!لأوطابىارنيلط،212ص3بالبخارىصحيح)6؟(

بعدها.وما915ص6ب

.81و5ص7ببمصبربالفل!عةالاماممطبعهْقداهةْلابنالمغنى)27(
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واخثالمسلمينمحرفجرىهذاوعلى)28(الأقصىالحدبهذاالزوحات

.)92(الآنحتى!كلىالرسولعهدمنعدائهمجمهور

:(امرأةعمثرةثمانىإباحبأنزعم)-28

عمثرخ!ثمانىهوالنعمماءمنالمباحالعددن11الناسميطأخرفريقزعم

وربا!وثلاثمثنىتفسيرأساسعلى،وإحدرجلىعصمةفىأةا!را

مثن!ابينهنااوالهأنوظنوا،إربحوأربحثلاثوثلاثاثنتينباثنتين

الزعموهذا...علثرةثمانىذلكمجموعفكانللجصحهىورباعوثلاث

ق6النسوةمن!ربعمنأكثرالىالشعدداباح1فريقزعموقد28()

الاَتدوخبر،/آحادخبرهىانمابأربعالتعددقيدفىاردةالواالسذ4

الىأوحصر.غيرألىالقعدد0يبيحانهاضهفهمواالد!ىالقرأنبهينسخلا

الاخب!ا\أنذكرواكذلك،أقوالهماختلا!حسدب!قمعععالىو1عتنرةنتهانى

الجائزمنأنهذلك،أخرمعنىتحتملالأربحاعلىزادم!امفارقةفىاواردةا

النطعموةمنالأربععداماترك.هؤلاءمنطلبوسلمعليهاللهصلىالنبىأن

بفالرجلنساءوباقىْهؤْلاءبببنكانلوكما،العددضيديخرأخرلسبب

111و،الالسبابمنذلكغيرةأورضاع.حرمةأوكأخشننسبحرهةالأربع

ا،ية.منفهموهلماناسمخابهاالإستدلإليكنلمألاخبارهذهالىألاحتمالدخل

القسرآت.أنعرفنافقدCمردودالالهعمتدلإلوهذا

مفذلكغيروفهم.فحسباربحفىالزوجاتتعددحنصر

مثنى"تعالىبقولهيدلىلمأنالقراأنضحلوذلكوهح.خاطىءفهمهوإنما

المحصر،علىببضا1يدللمأنهغايقهفان،الحصرعدمعلى"وربعاعونلاث

وإنمانسخهذافىوليس،جائنرالواحدبخبرالمجملىوبيانجملايكونة

وردقدأربعايمل!مكوسلمعليهاللهصلىقونهن6عنفضلا.بببانزيادة

غيرلذلكسمببايحددولم،واحدةفارققولهوكذلك،الاطلاق1سبيلعلى

لىك.فينجر،الأربععددع!ىا!زيادةهواْلمانعأنعلىذلكندل،بالذاتالعدد

ص،ببهصر!،؟13طالطبرىهاملعىعلىالدنيسابورىتفسببرانظر

.391ص4!الألدوسىوغسمير915و158

الهدايةالحنفيةعند(نظر:الممععدينعلماءجه!هورأخذ!يضاوبهذا)92(

و!ير!القليوبى.حالتنمافعيةوعند65؟ص؟بوالبدائع141صاب

276صابا!شهدبدأيةالمالكيةوع924tو45؟صابالمنهاجعلى

تصرالمتا،لا!امةالثهرريعةونحد81و15ص7بالمغنبىالحفابلةوضند

94و7،ص4ب.النضيرالروضالزيديةالنتعيعىوعند؟.2صالؤ،فع

.441صlAliهسألعة9بااحلىالظاهريةوعند
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صيف2ور!طتوانصافرَداْواحدالبب!مىبالإيةالمخاطالانْ،صحيحغير

.،-.ومحلْىا.ل!ر،سهموصْوعا؟يناقي.أكرليكْى.واصْحهوكم!الناسلكلانخطاب

اثنقيىيتزوحبعضمهم،االخي!ارللناسن11-هنا-ورباعوثلاثمثن!ا

فيكون،أربعَ-ْلهيكوكاَؤنجعصْنَْكالم!تس"الئلتمؤةفهنثلالألهيكونوبعصْهم

الأسملوبوهذا...وِرِبابموثلاثمثلْىحصاء511عثدالزوجاناتجدد..

اَلحفلىضييسمسحاءفت!مهول،.الععربعلْدالفكرةهدْسيمحىْللتعبيرمألوكْ!

وبعصْهم،اتئييط..انثئينبجضرلْا-بجصْهبمIaدْكْيمْيد،ورباس!وثلاثمثث!أ

ل!عسيفلاالفعلىلعحلففه!اهناالواوأما..أربعاأربع!وبعضهمثلاثاثلاثا

ن؟يبصورول!..رباعوثزوجواثلاثوتزوجوامثثىتزوجواأىالعدد

وميهسط-سمننىثلإثة.أجمدادا*بحسمميتعبلرجم!ثيسةِثمالْىعددعن.القراسنيعببر

تعبيوأتالمحرأنوهْنئ،القرأف!.!بعلاعْة.معيتعجاهْى"أمرفىْكلأن.4وربياع!

عاثراثتا(01))ص.!3ولمحر*كركباأمحد))شعاكْةأكبر.كقرله.أعدادعىْمريحة

قع!دكفانولوص.ص.(َثم)"سبيعونْذزأعا))ؤْ...93.(لأ)"شهزاْ.

نأصراحدذلمكالقرأىْ.لمذكررْوِنجابتا.أرييحعلىالئريادةْفيهتجورْالزوجانا

فنصى.21ا6الحد"مْى.رْيإدةْاأربح..دورْمحلىاقتصرتالاَيةولكن

عليهاللهصلىالئببىوزوأجِإْئئم!ح-ؤوجعان!َالمباعب!أئ!ؤع!)-92

بر"س:وسصيلم

،الثسوةمىْلمسع..الىجبأئنْرالزفيحبمات.*َننعدفيإبْى.اأيضااالبعضنيورْعم

ومجموغ،ورباعوثلالثاانئلئيوا.ْأئهاعلمتئ"!وباعوثلالثامثئرلابتمْطثميروفىْلك

بأنذلكعلىاسحتدلواكظْ،ظئهنيْللجفخ.ْكْى.ةالؤأوا!ثأ،تسعذلمحث

صحيحع،غيرالزعموَفبْا...الزوجا!منئئ!بحبيىْجمع!االرسول

اثنينمحنمعدولاوليس،اثينيناثنينعن!معدولامثنىلفظأنعرفناكقد

لعطف،ال!!فاهناإلكلاو-أدطعؤفائاكصا-..لأورباع.بزثلاثوهكذا،فقط

نأأيضاوعوفنا،رباعواْنكحوإ.ثلالثوانكيحو!مئلْىفانححواأىالعدد

تسحعدفىمحنال!تعننفيهي!غسمدَْولمذ.لك.أكبكأ--"ميقأمحدافىفيمسْالكريسيالمقرأن

يود!مف.س!ورة4الآية)03(

اللسسة.36"الأية(..ي1)

.-؟.-.قهسليحاا23لآيسا0(3؟)
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عليهتسموممافيذا،فيهافىاحنلةصركبة.بأعدافىالأعدافى!اذكغيرأو

إلاقتداءمحاولةنناقمقأنسوىذلكبعديبقىلا...القوأنبلاذ4

بالرسولط!

الأموزمخيرفىولكن،ح!ا-بز!اْواجالببالرسولالاقتعباءأنشكولا

النناسوجلخزاللهخاطب!د-.المؤمنيندونمنبهااللهاخت!صهالتبى

،وزباعوثلالثآمثنىْ.!والؤوجاتتعددف!الهمالجائزالععثدأنلهممبينا

وَشج!عزاللهخاطبالاَيةهذهنزولوقبلى،شيئاذفيعلىيزدولم

للثأحثثنااتاالنبىأيهايا)):سبحانهفقالبهااختصهبأحكمامرسوله

وبناتعليكاللهأفاءمماببمينكملكتوماأجورهنآتيتاللاتىأزوالجث

مبعك..هاجرناللاتىخالاتكخالكْوبناتوبناْتمحماتلثوبناتعمك

خالمصةيسثنكحهاإنالذلج!اأرادانللنبىنفسهاوهبتانمؤمننةوامرأة

ملكتوهصاأزواجهمفىعليهغِفرضنامامحلمناقد،المؤمنينفىونمنلك

صحنت!رجى.ر!يماغفورااللهوكان،حرجعليكيكولنالكيادأيمانهم

جناحفلا!هـلتممنابتزتتومن،تطشاءمناليكوتؤوىمنهنتشاء

كلهنةآتبيتهنيب!ماويرضينيحزنوللاأيخنهنتقرأنأفىنىذلك،عليك

قا"لن11الىاللآية،(00حليمااعيمااللهوكان،قلوبكمف!امايعلموالله

بعدفىمنأزواجهتطنكحواأنوللااللهرسولطتؤذواأنلكعمكانوما))سبحانه

أحكاهات!صنتأالآي!اتوهذه)33(((عظيمااللهءندكنانذلكمان،أ؟ورا

أي!ايا)!:لمجحإلنهيقولهتصديرهامينىواضحوذلك،!ر!ابالمرسولخماصة

محلئوحرم،زوجاتهالنبىأحلسبحانهالله!أنالأحكامهذهومن((النبى

وفاظههبعدحثنى((الرسولىزوجات))المؤمنينبأمهالتالزواجالناس

ؤوابمأنترىإالا،الحرام!يبينا!حلاليعبيىْالذ!اهوسبحانهوالله

حرمأثى!ذرية.جمثرتف!أْ،السلا!.عليهمحهد.-ء(بمف!اائزأءكانالأخت

نأتاضئهإلحاسأختْهىبالغة.ْفىْطثْلحكنكةوكان،أخْنهامقا!حْا.رْواجإنله

كلتزوجلؤمابخلإف،سلامفىيعببشواحتىأوسحدائرةفىيتعمارفوا

الا!فوفةأنعقفضلا،تضيقالناسبيننالتعارفدائرةفانبأختةأغ

.اللأحزابسمورة53الى05الآياتأنظر)33(-
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..و!ابيلهابيلبينحدلثكماالأختزواجعلىويقتتلونسيتنازعون

لمأربحمنأثلثرزواجلهاللهأباحعندماالرسلفىبدمحاطبىشلىمحمديكنولم

تو!"ْتعالىبقودالقرآنفىأخرىاأيةْفىتعالىاللهخاطبهوقد

العهتوفى(()33(وذريةأزوإجالهموجعلناقبلكمينرسلاالرسلنا

!والسلامالصلاةعليهسليمانن11يذكرنصوالنصارىاليهود0عندالقديم

..؟أعلموالله،)35(السرارىغيرمنتلزوجاتالمئاتمحنبهكان

اللهحكمهووالحرامالحلالمعرفةفىالمرجحلأن،ذلكفىمخرابةولا

ال!4عندمىْتنظيماللا-والحرامالحلالوما،لحكمهمعقبولا،سبحائه

ا.لبشر.لسلوك

مز!بأكثرالزواجالناسعلىحرمقدسبحاثهاللهكانواذا....

بالغةهلحكمةأربحمنأكثروكنزوجاتهلرسولهوأحل،بالغةلحكمةأربح

،(الرسولزوجات)المؤمؤيخنبأمهاتالزواجالمؤملْينعلىوحرم،سنرافماا

اللتعد"يجيزأنمحاولاالشأنهذافى!بالرسولي!تتدىأنلأحديحلفلا

...مثلازوجاتتسعالى

وسلم:عليهالله1صلىالنبىزوجات-03

ضرب،كيفْلعرفت،زوجاته-تن!)الرسولعددكيفتأملتاذا

زواجلكلىكانفقدالخاصةبحياتهالزواجنظمفىمثل(على!أالرسوك

ت!عاويممنجثيداالحسحلكينوتعلمعظمنةتؤكدمعينةدلالةتزوجط

.()036الاسلام

الرعد.هعنورة38الآيةمن)34(

.اطوكسفرمنعمثرالحطدِى0الاصراح)35(

النبىونساء،هنتماملابنالشىله!عيرة161ص6بالأوطارثيل)36(

الهلالكظبالعقادلعبال!ىخصعومهوأباطيلألالهملاموحقائق،:الننعاطىءلمبذت

الجهوريةلجريدةالدببنىافىلحىفىزاهرةأبوومحهد،بعدهاوما091ص

لبهنن4المقارنال!تمهبدبلومهريدىنلأحمدومحاضرة6691أبريلي!ولعدد

سعلامومحهد،ا-؟3ص(ال!كاتبةالاَ!ة!!ى)بالازهروا!ا!ونال؟شيعة

163ص!هاصثىاب6791طالإسلامفىالأسرةأحكامكالبهفىمدكور
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محاماوعشرينخمسةقرابةفقطبواحدةمتزوجا!أالرسولظللتد

عنها،اللهرض!خديجةعندهكانت...عمرهمنالخصمهينجاوزحتى

كادتالزوجاتتعددأنرغم،عليهايتزوج.أندوننجفردهامعهوخللت

محمدايتمنىقريشفىشريفكلوكان،الرجلشاءعددأىالىمياحا

-الاسلامقبلحتى-العربتدءوهكانتالذىهوأليس..لابنتهزوجا

علباللهصلىالرلدولوهاجرخديجةتوفيتثم...؟!الأهـينبالصادق

صرحدةالىالدفاعمرحلةمنالمسلمينجهادوتحول،المدينةالىوسلم

عد!المرحلةهذهوفى...وا،راملالأيتاموكانالحروبفكالفاالهجوم

جدبداالمسل!ينفييعلمهدفازواجكلفىلهوكان،زوجاتهعلي!الرسول

.ألاسلامتعاليممن

سو*ةهىخديجةوفاةبعد-بز!أالرسولتزوجهاامرأةأولكانت

الستينقاربت،خديجةسينمثلفىوكانت،عذه!االلهرحمازمعةبنت

،)37(وتوفىمسلماكانالسابقزوجهاأنزواجهافىوالسبب،عمرهاعن

الرس!و!فخثى،مشركاأبوهاوكانأبيهابيتالاموثةبعدلهامأو!أ،لا

هـلىجديداالمسلمنبنببعلمالزواجبذطثوكان،فتزوجهاأبيهاأذلمحامنعليها

.الزواجمقاصدفىالاسلأمتعالنم

فىبوهىعليهاعقد،عنهمااللهرضىبكر"أبىبنتمحائشةتزوجثم

منبوح!اكانزواجهالكن،يشتهىمثلهاكانوما،عمرهامنالسادسة

وروتعل!النبىعنحفظتالتىفهى،بالغةولحكمة)38(سبحانهامله

.-ا

وليم،بأربعالتقييد"أيةنزولىقبلتمالمتعددالرسعولزواجأنويرى164و

بعضهن،فارقاذاالمؤمنببنبأمهاتالرسولنجراحدبتزوجأناجائزاي!ن

أح!لتا!تىالاحزابسعورةأنونلاحظ.!01لهاللهأح!نوقدفاستبقاهن

سمحور!نزلتالمهتحنةوبعد.الممتحنةسمورةقبلنزلتزوجاتهللرلمول

.الاهععتدلالهذالصحةينهضمماوهذا،بأربعالتعددفإبوفيهاالنساء

.اللأنصارىعهروبناللعمكرانوهو)37(

!رفتقدمظعونبنعثمانزوجة،حكيمبنتخولة))وكاذت)38!

روزرع!اذْادزمعةبذتبعم!هـدةيترْوجأنوسلمعليهاللهصلىانلرسولعلى

المممصلامعليهجبريلأتاهدزوجهاأنوبع!.الاولىكلإحْذإر،بكرأبىبنتة

الدعهصطأذظ.فتزوجهاكذلكازواجهمنعنهااللهرضىعائنت!ةأنليخبره

.03.صالمؤضببنأمهاتمناقبفىالثمين
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كانوما،إنلأْسةمبجالفىالمسلمونبهااهتدىالتىسنثهمنالمكثيرعنه

الرسوثمحننخرفهحا4بمد!ولىقرطظصغيرةإخنثحارهاأنهلوإ*ليحدثذأم!و

.تْقرير.أوفعلقولْأومنوسلمعليهاللهصلى

أرملةوكانت،ء!همااللهر!ماالمساكينأمزنجا!رالرسولتزوجثم

ءَلهمملبأبيتهامنوتجعلوالض!لثاءاليتامىتؤوىكانتولكنهاوحيدة

والسلابمالصلاة4علبمعهولبثت،منها.بالزواجذلكعلى-الثضالشىكأعالظ

.)93(حالاننهفىما!ماثمقصيرازمنا

رم!،الخطاببنء!شبنتحفصةوالسلامالصلاةعليهتزوجثم

بقلبعمرفذهب،04()بدرمخزوةفىماثاقدزوجهاوكان،عنهماالله

فذهب..بكرأبوتفلي!3،لهتزويجهاببعرعربكرأب!االىالحثونالأب

لرسوتعمرفذهب..عثمانأيضمافسكطث،لهنزويجهايرهـضعثمانأدى

...ومحثمانبكرأب!اال*سلامفىأخويه1منحدثمالهيحكى!االله

روابطعلىوحفاطامحمرلخاطروتيلييباالمرأةليعأنامحزازا،محمدوتكلم

منخيرهومنسيننزيربالا))لعمرعلىاكل!الرسولقال،الصحابةبينالمودة

عليهالنبىوتزوبم((منهاخببرهومنعثمانوسيتزوج،وعثمانبكنرأبى

.لعثمانابنتهوزوجبحفصةالسلام

بأص،عنهااللهرضىجحشنجتزينبأ-جم!أ-الرسولتزوجلئم

بنبزببدمتزوجةزينبوكانت...يتلىالقرآنونمفىسبحائهاللهمن

-؟سن!الرسولأنالمخرفببنالملضرينمبْنفريقزمحموقد.طلقهاثمحارثة

!و!االرسولكانفقد....هؤلاءوكنب،زوجهامن!أخقهاأحبهإ-

بابنالنال!اي!د!هـهزيدوكان،حارثةبنلؤيدالبدايةكىزينلبزوبمالذى

وما)1،السلام4ع!الرسولغمةبنتْزينبوكمانت،اياهلتبنيهالرسولى

عمتهبنتكانتللأنها65ْبصوتزويجهاقبلالرسولعلىخفىجمالهاكان

الرسولزوجهاولىقد.((يعهدهالمبروعةتفاجئهولمطفولتهمنيراها

منهازيدوقضعيزمنامعهازيدومحاثئى...،القرشنعوهىزيدمولاهمن

عنها.4الإر!ىبصعييةوسعِلمعايهاللهصلعيزعيايعقبل)93(

.الأنصارىحذافةبنخنيمسواهو)04(
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كانأمرايريدْالملهكانفقدوزيدرْينببينالحلافدبولكن،!رطرا

ذظابمجرموأفالاسلامفىالمتبلنىلمجطلأنشحانهاللهأرأد...!فعولا

بعده-منلأحدوا*وسلمعليهالمل!هصلىلملرسولملمطميقولفلا،المكهنوت

1ط.لمرلصثسبحانهالملهفأوحى05الشنرعىالاْبغيربهببنادىللامادرهوأبانا(())يا

ننز!رجمحمداأن.إلمناسيفدؤلالمرسولى!يئأنوخئن!،زنجمامنسيتزوجأنه

درزيثعمتهابنن!هى،عيالهمقاموفىرعايننهختوزيدوهى،زينبمن

وزيخبزيدبيناسحكمالخلأفولكن،بالتبينىمحمدابنيدعىكان

لهةزوجهان01سمبقالتىزيخبيطلقأنفىا!رسولمستأذنازيدوذهب

."..،ْتطلقهاللاأىاللهواتقزوجكعليكأمسكإ!ا-الرسولفثتال

6يششأهأنأحقواللهالتاسيخثمنىكيفرسولهسبحانهاللهعاتجاوهنا

.سنحاثهالهاوأنزل..م!و،كانأمراْقضىأنهاللهميىعلمأنسبقوقد

لجزؤاجرسولهويمامرالكهنوتونظمامالمتعبنىبهايبطلتتلىأياتذطثف!ا

41()عليهوأنعمتعلثهاللهأنعمللذىتقولواذ*:وجلعزقالزينب

وتخثم!،مبديهاللهمانفشكفىوتخفى،اللهواتقزوجكعليكأمسك

لكىزوجناكهاوطرامنهازيدقض!فلما،تخشاهأنأحقواللهالناس

منه!ن،قضواإذا)43(دعيأئهم11ْأدفواجفئحرجالمؤمنينعلىيكونلا

اللهفركمافيماحرجمنالثبىعلىكيانما،مفعولااللهأمروكان،وطرا

الذين.مقدوراقدراالملمهأمروكان،قبلمي!خلواالذينف!االلهسنةله

المهنجاوكفى،اللهألاأحدايخنئمونؤل!ويخمشونهاللهرسالاتببلغون

اللنبيينوخاطمالملهرسولولكسن،رجالكممنأحدأبامحمدكانما.حسيبا

تعاليممنجديداالمسلمونوتعلم...)23(((عليماش!ءبكلاللهوكان

ونظامالتبنىمنكلاأنتعلموا-...زيثبمنالرسولبزواجالاسلام

قودتمفقد،تماويللأىفيهمجاك،لارفضاا،سلامفىمرفوضىالكهنوت

علبهاللهانعموقد،ذلك.بعدا،!يةبهصرح!دتكما-زيدوهو)1،(

الغاءقبلى-تبناهبعأنعليهالرسعولوأنعم،الرسمولعمةبفننازينببزواج

عمته.بنتبزينبوزوجه-ا!تبنى

ن-انسانيتحرجلاوالمعفى،المت!نىوهودعيىجعوإلادعياء)2أ!

يترد!لافالتبذى،ىالتببال"ابناكانلمنزوجةقبلمنكانتامرأةزثاج

.الزواجموافعمنماذماو!يمعى،نئرعىأتنرعليه

.الاحزابسورة04-37الاَببات)3،!
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ساذووهكذا،الناسمنلأحدأباولالزيدأباكانما!ك!افمحمد،وعملا

أولادهعمغيرالطاسمنلأحدأباءليسواالروحيينوالرؤساءالأنبياء

جوهصصرتخالففهىخطيرةالثعالمحمهذهأنشكولا...الثصرعيين

ننشمويهفحاول،أهلهامنفريقاأغاظمماالأخرىالأديانفىبهالمعمول

وسلم.عليهاللهصلىالبرسولسيرة

تزوجها،عثهااللهرضىالحارثبنتجويرية-!طالرسولوتزوج

ومنهمأسىالمسلمونسبىالغزوةهذهوفى،ا!لصطلقبنىغزوةمحفب

نصيبمنأمةوقعتأنهاوأخبرته!هـاالرسولأتتالتى،)44(جويرية

لمحكاكهاالرسولهـنوطلبت،أواقتسحعلىكاتبهاوأنهقيسبنثابت

كتابتكعنكأؤفىىفقالى؟هومافقالت؟ذلكمنخيرأو:لهافقال

يحضأنبثتلمكعل!االنبىوأراد.اللهرسوليانعم:فقالتوأتزوجك

سنفهذهوكانت،وبالفعلبالقول،الأسىهؤلاءاعتاقاعلىإلمسلمين

جعل،لهاأقرباءالأسرىوباقى،بجويمريةفزواجه،المسلمينتعليمفى

أصهارالألهرىهؤلاءباعتبار،يعتفه!أالأسمنأ!ديدهفىمنكل

أصهارالمسلمونيسترقأنيليقولا،وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

امزأكغكالنتمابأنهجويريةضرةوهىعائشةشهدتولقد..!اللهرسمول

:العرببيوتمنبيتمائةبهاعتقلقد،جويريةميطقومهاعلىأبرك

كلالفضلكانبل،هؤلاءعتقفىوحدهالجويريةالفضليكنولم

بعجويرية.تزوجالذىاط!اللهلر!سولالفضل

أبىبنتهندوهى،عنهااللهرحمأسلمةأما!هـاالكأسولوتزوج

غزوس!فىماثقد(الأسدعبدبناللهعبد)زوجهاوكان،المغيرةبنأمية

وكان،العيالويكفليكفلها(ن-!ر!النبىفأراد،عيا،لهاوترك،أحد

مقاصدفىوفلسفتهالاسلامتعاليمميطجديداالمسلمينيعليم.بهأبزواجه

.الزواج

أعد)ءالدمنوكانصفوانبنمممافعزوجهاقتلالغزوةهذهوفى)،،!

لمسطمبهنا
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ههـ،كانتوقد.عنهااللهرضىحيىبنلتصفية!الرسولوتزوج

بنعمارقدم،خيبرغزوةفىزوجهامقتلوبعد.الأسىمنوأختها

اليهو!أئمةمىْأقاربهماوكان،أمامهمااوأقاربهماأعمامهماوقتلياس

غضبذلكومح،كثيراا!ملمينايذائهمبسبببالاعداحعليهمالمحكوم

أتفتل،عماريارحمةقلبكفى!ليس"لهوقالعمارمن!االرسول

الصحابةعلىالسلامعليهالثبىعرضىثم((تريانوهما،الفتاتينأقارب

لهافقال.قصيرةوكانتصفيةوبقيتواحدةفتزوجتيتزوجوهماْأن

وان،ْلثفدمىأمسكتكالاسلاماخترت!ان،اختارى:!شااللهرسول

الله:رسولفقالتْيا.نمومكفتلحقىأعتقكأنفع!مىاليهوديةاخترت

أحبورسولهفالله،والاسلامالكفروخيرتنى...الاسلامهوتجالقد

وهكذا،-!!االلهرسولفأمسكها،قومىالىأرجحوأنالعتقمنالى

الرسولهذ!صدرْجنباتبهاتعمتلىءكانتبالمرأةرحمةفأى.تزوجها

العظيم!

سفيا،بخأبىابنتوهى،عنهااللهرضىحبيبةأما!الرسولوتزوج

ارتدوهنالق،الحبشةالىالسابقمحزوجهاهاجرتمسلمةوكانترملةتسمى

يعلموهناْ،القائدالرسولبراعةتظهروهئا...ا،سلامعىْزوجها

ملكَالنجاشىالىالنبى.أرسللقد...ا،سلامتعاليممنجديداالمسلمين

النجاشطوأكرمهالهفزوجهافوافقتاياهاتزويجهفىيوكلهالحبشة

.ْ..بلادهلىالذينْهاجرواالمسلمينيحمىالنجاش!وكان،بالهدايا

وعدوالرسولعدوسفيانأبى0قلبتقليبفىسبباالزواجهذا،كان

المنئمهؤرةقولتهفقال!رْالرسوليتزوجهاابنتهرأىوقدوقتئذالمسلمين

محائلى،بلاانمممنلمةالمرأةالرسوليئركلمحقا...((محمداالفحلنعم))

منجديداالمسلمينعلمبهاوبزواجه،زوجهافارقهاأنبعدالغربةفى

عليه.عدوهثناءفاستحق،الاسلامتعاليم

7.ول.َ..

...لقوِمهاتأليفاعنهااللهرضىميمونةكذلكا!الرسول،.تزوج

برزواكلفى،-وكانبأخربب!اتتزوض!ابز!الرسولأنعلىرواياتوهناك

..الغراكلوشريعتها!كيمةالاسلامتعالي!مميطجديداالمسلمينببحلم



-3ء6َ،"-

ا!اقدينالمينئرينابرهبانمنفريقمنهم...خصوموللاسلام

..ْشهواتهفىغارقاكانأنهوادعواا!ر!رالرسولأخلاقفىطعنواالذين

واثك"تحالىبقولهالقرآنفىوجلمحزاللهامتدحهالذلمحماالرسول!

عزاللهالىتدعوأمةعلمالذىالمرلبمولوهو)45(((عظيمتلقلعلى

سبتنه...المذكرعينوتنهىبالمعروفتأمر،الفضيلةالىوتدعووجلي

وبعدها.البعثةقبل،والعفةالاستكامةفىالاعلىالمثلعاش،عطرة

وشاعروكاهنهـننْرىأثهعنهوأشاعوا،واليهودوالمتنركولْىالكفارعاداه

،وطهرهعفنهيمسماعليهيتقولموالمولكنهم،الخ..حيوساحرومعجنون

وهه.(46)((ثْودرءثاومالفجليهبْلكقولالبىمبْ!ثْدْاوجدواألمْهمولو))

..والذواقاتالذواقينلعنوجلعزالل!هبآنأخبرلناالذىالأمينالصادق

تعثثوبممادا،ابنتهيزوجهأنعربىْثليتمنىكانالذىالرس!لوهو

الرسو!ولكن،النساءمنالرجلشاءماالىمباحااللاسلام.قبلالزوجيات

ت!فلهتحت!اسكعهاوظل،عثهااللهرمىخديجةبغيرشبابهف!ايتزوجدمى

الخمسينجاوزقدفارقتهعندماكانوقد،قطعليهايتزوجولمحياتهفى

ي!فعنهالذلمحأماأ).الشهوةمظثة،الشبابعهدعنهولى...عمرهمن

والسلطأ-االمكانةمنبلخاذاالجسدلذاتفىالغارقالشهوانالرجل

العرببناتاليهيحجصعأنمحليهعسبرايكنلم؟قومهبييطمحمدبلغهما

يكا!ولم.العربيةالجزيرةتخومعلى.والرومالفرسجوارعاوأفثن

يذوف-لمماوالزينةْوالكدنعاءالطقاممىْولأهلهلنفدمنهيوكْرأنعليهعسيرا

؟.ينجاحهبعدذلكمحمدفنعلفهل،زمانهفىالجزيرةساداتمنذسيد

فعلبل،قطببفعلهلم.كلا؟..حيماتهمط!فىذالكم!حمدفعلهل

...دارهفىالعيششصيفمنلشكايتهنزوجماته.يفقدأنوكادنقيضه

يبططووم،وسميمةأومليخةلأنهاواحدةزوجةاختارأنقطيحدثولم

اختارهاأثهجميعاقومهعلمالثىالعذراءالاقطبعذراء(يتزوجأى)

عنه،اللهرضىالصديقبكر:أبىبعدهمنو!خليفثهوصفيهصبديقهبنتو*نهـا

بواحدة-السلامعليه-بذ!اوما...(عنهااللهرضىعائنتمةوهى)

لقلما!سورة4ية16(؟15ْ

،791ط،زوجاتهالنبى-عددلاذاكت!ابهفىالم!حوفىمحمد)6،(.إ!حهد

ها،بصوما6ص



-ف!-تا

كأثتوالئظ،وذضارةْج!الْهنغئدَهبهلم!ا.-!؟!ضمْثْثالموفئين.أمهإلتهشق

ال!ثرببثنهْ!صهكْنىالأكبرالباعنثهنىالمفائةَعلنئبخفن:الرمضْ.والمضنمم!!

اللأزوانجهْقدنمؤيمألماأزأقلومعظفهن"َكنَ،ْنجهغالز!اغالن!يز،ْكْى-لهنئ

لتروبفيهاأنتبداالثىال!زةمىذلك)07007أ!ْؤكان"+َ...اىؤططءاأث.

)4ْ8!الثامنةالىللهجرةالئأتيةَ.التسلةفأ!ْبيناوانمتئتركي!قالمسلمينبالن

61بسلايمئعاليم"مقجدتذاالمشلقينيعلمْمأ1ْ-جمنَهقالزؤاجكقالرسؤلووف.-

،ش8....ْ-الخال!ة

أعلنث!،.العبيلِة.الزواجمقاِصد.منكْثير.االمسْلمينا!علملقب

.محو!ر،سبالمنك!اعوإن/2،الاسلامكْ!أرهبائيةلاأن."-وابقول!بالفجل-لئقلا

هم"أوللاك!ْ،جْمر:الائا!س!منلأحد.ءأبماال!مبو.لَربىحيين:اءلرؤبمم!!اأدئاو،لاصلاما

الكبرىبإلمعاينيىالأخرى.ا!لأديعانااهل11ميسأفريق/أحسولقد...الثدمرعيين

م!بخطورتهاأحسوا0كفا،بزواجهاليهايهدفالرسولكانالتى

واخلئلاق.!الملط3ةال!لاةإلمرسمولظ-جمل!ه؟ز!لعضلبمَ.باقاثمئيحالمسلمبنفحاربوا

المبشرينإن))بل،خاطئينوكانوا...سيرتهعلىودسهاألأكاذيب

يصيبمقتلا؟النسيرة-النبنويةفىالزؤاج."مسالةمقْلنمْ*؟يكش!اتإلمحتدر!ينْ

حجَ!!ه،َخجةمنْها.ْجمشفوأؤ-لكهم،؟فن!ؤرإئهإ"ْدعولمئهْببعميبأوا!حداْ

سنزعكْتنئوايغافة-برسألئ!"!اخ!لاصه-لهأفىمحوتهصدقعلىالدلالة!ىمثلها

لهـبرالمس!عينجهلعلىيعؤلونأنجهمولولا،علانيتهفىلهاكاخلاصه

كْىانجئهاذهممقْأشد،خاضةَالزوابخاْعغ.-منسألةالمحنمكؤنقكْىلاجتهدؤأ

.!94(أ((َفيقأواللغطب!ها!لتشهير

أمةْيرءط.،.اعليهاِل/الرسميكمالبماالثنيلْخق،!مةءأيذكومع..؟

ضة!:.مهفي"يمْؤهه.ْأعِدإءو!إرب،مَبل.-.مثيل!ميطله!الدئيااتدشهدلم

خِاشمعارطمهالليلى..محابداامننافلةويق!جب005المعارلثميط.-عديداإلمسلمين

هذاهحيقبىبمثم.ء..لئاسبىيعلمه!رأئ!اويح!ة..عظمئهمجلالأمهام

.2!13صتصومهأبأنلنواالاسملامضائقفىالعقادءلجاسى)7،!

صلنْنَمدقىْزؤ!!2ْ!زنتؤ!وأباطيلتنعبهاتمْىالصابولْىعلىمححد48()

..إ.7!ا--طرت:هة-بيو!ت.ْوسلمعليهالكص!ى

.افي!اهصخصيومدولماباطيو.ْالالنعلآمضا!.فذاالنثفماروبعماص!)ث!4

لزوخألت.لعذد-0005نم)



!ل!601،-

جممزءبيطال!خمشينجناورْق!ىأبْهرعْم،فيامخيبرئسائهلْحوبواجبهكله

عزاهرويابخىهنالفاريحْوعىهابْقزأابيوم.ولْحن)1"الزوجألث1عددضلْدما

العقمننعيزفلافبعاضةطتبوبب!ةبيطفميهِاماكييهرئا،الزو!جببةالحياةْتلك

فيوأعجعبن،نجساف!هـرسمولابهاعنت..8.العاطفعطالمجمودولاالموجدانى

05!)((000وفيعيمياقماثداحياتهفيوشاركنِ،زوجاومحاشرذ4،بظلا

الدمماعهفىئس!ائهعلمىيبورفيدبملم.والهعليهاللهصلبيالنبىكاىْلفب)ا

ي!نمس:قلت،عشرةاحدكطوهن،والنهارالليلمنالواحدة(الفت!رة)

منفمن)55(إ(ثلاثينقوةأعظىأنهانتحدثكنا:قال،يطيقهوكان

تئغلْىلاالئنساءمىْوهن....ْالبزلنمول.فْ!ؤةْكْئيك!نانيتملْىلاالرجال

أ..قولهعنثرجقنئْهىأَوقئيئطْ!لمْضفط(وْ!نئادهـسولفْوهكْىرْوجهايكو!أرْ

الكوعلىبخلببكاللهفيصلى،وبركاتهْالل!ورحمةْاْلئبنئأيهاْعلي!كالسلام

...كثيراتسليماْوسلماللهرسوليا9

:،فرإحندةالإإ-ت!عد"لو!خفتمفانثلأ-031

منالنابسعبرفعليهجرىهاقيدسبحانبما.-اللهعرفذا.أن!أنسبق

ذلبنأتبح0ثم،ورباعوثلاثيمثنىعددغيرِالىألزوجاتتعددإباحة

العدالة.هوالزل!جاتلمثعددأبخربقيد

فيه،العدليجبمعينبموضوعلبم!يقيد(ْثعدالوا1ْ،)تععالىوقوله

منالزوجاتتعددجمند-خاففمن،ةْالظلمصوركليشملمطلقهوبل

أهوالهمبأكلرعايتهفىالذيناليتامىظلممنخمافأو،الزوجاتظلم

رعايتهم،عىْبزوجأتهبالإنشغالأوزوجاتبما.ْاليبْفقْ.منها.محلعط"أموالهالعط

نفسهظلمخافْهنأو،المتعطدالت!ْ!َزوجاقهمق-؟ولاد*.ظلم.منخا!أالى

واحدكل...بحنقوفهموالوفاءهنؤلإءسياسةلا.كلطيقء..منمايكلففاعئدماْ

النساءميطعندههاعلىْأوؤإحدةعلعطْزؤجةأنَيقتصرعليهْهوعا*ءمن

..ب!..َ.ثلافيإوااثئتارْلديهكاىْاىْ

.25و91،.صبىتنععاء.النبىفى/الئنساطىءبنت)05(

أحف.هو.وإئدسىهـا9صق.6ء..الإوطلر.-بلج!.فئ:ا!بر-.هذلىورل!ة(!،أ

وسحلم.عليهاللهصطياللهرسبىلىصبجابه



ت16-با

منالخوفلمجسرد،الرجلعلىواجبالواحدةعلىوا،قنصار

فاذا،يحصللاوقداطلمم!عهليحصلقدالظلبمميطْال!خوفالعاثم،.لظلم

علبوجبالزوجاتلّعددفىالعدليستطيحل!أنهالرجلظنغلب.على

الظلميخحث!و.هوالرجلتزوجاذاذلكومح..واحدةعلىيقطت!!رأن

العداطلان،لهثروطهبأقىاستوفىاذاصحيحايكونزوا!جهعقدتان

حقرقئهـقهووانماالزواجلانعقادلثرطاليمببىالزوجاتبينأواصزوجدامحع

والاثالرالعقدشروطب!ينوفرق،وأحكامهالزواجأثارهنفهو،الزوجة

بأفيريصرح)53(نفسمهعبدهمحمدالشيخهووها،العقدعلىالمترتبية

ي!مولا،واحدةهنبأكثريتزوجأنالعدلعدمخافمنعلىيحرم))

يهـونالحالة!ذهفىعقدلو(أنه،)53(االماورينبعضفهمكما،تف

فقد،العقدطلانتقتمى،عارضةالحرهةفان،فاسداأوباطلاإلمعفد

،(حلاا*عببشةفعيعيشكْيعدلىيتوبلعميظلموقد،يظلمولاالظلمبىخاف

.)45ْ(العلماءأجمعهذاوعلى

:!التظ!مدثمكلات!حولتساؤلات)-33

فالعدل.هاممغزىلهكانالزوجماتتعددأياتفىالعدلواشمثراط

زوجاتدعددمميطكانسواء،انسانكلعلىالواجبةالدينيةالقاليفمن

التكليفهذاذكرسبحانهاللهولكن،فحسببواحدةتزوجممنكانأدر

وشائ!ةمتداخلةعلاقاتميطيتضمنهلما،خاصةبصفةالزوجاتتعددفى

كبسو(يغريهاأواتبأعْالمغدلعقيصرنجهاماالتفوسبعضفي!اتجدقد

أيهايما))...وت!خوفتحذركلهماال!ممابقةالاَيماتنجدولذلك.االظلمطريق

...((واْلأرحامبهتساءلونالذىاللهواتقوا))...((ْربكماتقواالناس

تعدلواألاخفتمفان))الاَيةهمذهتأتىثم"رقيباعلييْكاناللهانَ))

..(،شواحدة

.035سااب25rطالمنارطر-عبدهمحمد)52(

.عبدهمحمدالث!عيخعصرفىالإزهر1طلابوهم)53(

51هعمنةو.الافتصادألقانؤ"نبفجلةلهبحمثأفىزهرةأبوهحمدأنظرْ)ْ(51

.131ص



*ئص..--1-ور

أمران-علوراظغْالرسولعهدفى-المسلفينأذهانالتىهظَئباذزْ

؟!ههـم!ياره"وما..بالغذلانزجكَْيلخر!+ك!فطَ-:!أولفما،ْطمامان

،الاشلأملغاليمرْوجفاخالضادْأ*ائفكمهأانمزإ!.:"ك!فط"-لْطحقىْ،ثلز"مأ-

،3ْنثسائه"بنبنلذ-تلمنتطيحَاْلحدلعكيها"ْؤهوءالزواجثىيفكؤ:ادْأْكانوبالذإت

..؟.ْ.نشائلأبينالغدلطْيتخرلمحأ.وجملظ-!،عيقاْتملزوج!اَزوجهاكَانْ+و.

كالمحت،،ولكئَه!:أفْشاء.َ!ألننآتننْ!أفه!*م!ثنك!ظنة!ريفاَْ.ِ.ةالملثفَكللأَْهىْجذه

...رْممانكل،"-ءو!ىْ.مكنمكلئة!ْوالسلانمَْ..طفضلاكاْءعليه9الزكلسولىعهدفى

..فيهنيفتتيكماللهقلى(النسا-فز!مماوليسثفلتوبخثالخبابمير.*"!الحكينم"قأل

كتبماتؤلمو!.لاالبلابت!تئفئ-:.يثمامى،،النبساءالكنلتاب.فنيعليبميتلىوهـا

لليت!امى+نمصلصمو!.وأقالمصلدانميطوالج!مظتضعفيقتنكحفمصمططأنوترصتبئلمح!ن

خافتامرأة..-وان.بإ.عليماكاني.اللهفان.خيرميطتفعلواوما،؟،ث!شط

:بينهما.صلحا.يضلح!أأل!اعليهم!جئاحفلاامحراضاأونشوزابعلها!ت

كانأللهفانوتتقواتحسنواوان،الصفحالأنفسوأحضرت،خيروالصفملح

جوصئْم،ولوالمفلمكإءْبيىْ.ببلنياأطْ:نسئطيجبئإ.ولن.حْبيراشعكلوىْبما

كاناللهفانوتتقواتصلحواوان،كالمعلقةفنذروهاالميللى2تصفصببلواكلا

واسعااللهوكان،سعتهمنكلاااللهيعْنصيد!مرقياَوإف.رحعيمامخفورا

.(55)((حهـنجما

كْىيطسثْفتولْه!اللرشولدْهييىاالمدبملمينأىْكىوإصْحه1،يانا50هدْ

!تامىنساءكىاللهلمحن!.منيثلبى.فيماالمطلويبما+،تثْ!مميرمح،اصنساء..ءاعى!اي!انْ

كتبماأن.يجطوهثنفىونملْهن.ابمز!ا+جِهْىالقامهأوعليبهمالأوصبباءبرمخب

يرغبونأو،دْللثعْيرأوالنفقةالمهبر.أ!رأوالمميواثكْىحقوقمنلهن4إذق

وكذلك،أموالهن!!ى..-.طابماالز!إججمىْ.فيعضلودههنييدنْكح!هبْىأىْشتن

القامةأوعليهمالأوصياءايرغبممناليتامىمنالولدانمن.!أرر-ت!ضعفبن

يعطوهمأندونزوجاتهموعلى.عليهمبادانفاقوألتظاهردنزويجهمذ!ة

ائظ!-و،3..!لْدوزإجتى،..الئبنعأءديعوخفت3-ا.---.7َ10؟الآيأك!ر)55

بعد.سمنذكرهما



-،92!ي

..-.561؟(العرب.قباثلةمجابهْ!فثثوكمناثت...-.حفعوفاهى-لهبماللهما!كتب

؟.الريصْإهللمحى..ألمصر--أو.،،.المفمنائلإ.ضلْد.،بنعمنإالثالعإبهدْهارْاللثوم!

لهـس!ثلة.."..يتركهالم...للإجآبةبثفسمهوبتصدىأرْل!بحالهاللهوشاء

مجزقال..ا.لرلممولبعد1!نغاملهمأوالمسلمببئنغلفاءَْمىْل*حديلرفيهاولنم

الله-!مالقد((فيهقيفذيكماللهقل،3النساءف!اولسننفتونك))!!
.8هـ.جل

،...هـكانؤكككمإن.كل:،شفكبوِندسقث!يكلة.لطشكدثهةهجْهه5إقْ.-المعليماالمدممميغ.،.هو

.،.شفصا..كعلء.مكانوَفى.ضوو.كملن!ىلئنبئ5إلقِبرأطابيئالطفي.كيآيات!لثأنزل

..ض.؟...*..الخلبيبم"النبرإلمْيْذنحعبيلَءالجلهههـا.

--:ة(االأفيأف!ابم..لم!مب.ةا-لمصلىمغيار"*أب!3ء--

2ذ*كنحددالاَيهدنىفيالمطوأالعدلن.مفيارةعنبؤصْؤع،-لفزأنْ!ْْكشفْ

..-..:مرجمْا03ب

نعالىفال...المصْاْلطوَالمجولالعحلمهل!ي!لئواياالعبرةأى:ولال6

ال!ذ.ىالأول.ه!هـالمعصببارهذا.إ!أعليما8كإنجا.ب!هاللهفا!احْعيبنمنأذفَعهواوما))

لجئنعلىثم،الخالبريسنيهدفالثتىالهبثي!ةحسن...الآياتهذهبهصرحت

...لمطلوباهو...ائمنهببر

أثيق.المذممابينالكامدةالمساواةهو-الملأصلفى-ْالعدلأن:الثانى

المساوإفيْيقنعمْنىبدْدفى*.،صْ!والعذلْبأ!لنأرهأاروئجهالأنحْرىا.ئماثلطوكلَْزوجه

ولجبمصاع(57.-.أْ!ؤالمسكعن-توانمبيت!والمالب!دس":ؤاثن!ةألمأكلىفئالؤوجالهقبيين

:الذنجىأتىاحص!بنبن-ْ!ببيفةفىنْثى"-ةاشاب-تْزؤل،ف!8-ثلاتاثؤيرؤ-ى561!

أئثه-"ظنعطَنىا"حْابركا..ةتممالن!.تالئم!كْدضعثيصرصليمجشرص*-دضب!هظله...!ت

رو.يىحسهبيوزالققالييفتم!دء..!يْوفىئا".كئاائاصصوإلنصبفاالاح!ئا./..وفا*ْالنصهالايلْةْ

إبنضاوىاتفالعم!ر."يموتبذلك"واللنملامالصلاةطيه!فال،َا!ذييةا

ا!ترالثا*ن،.نتببئاال!لص!إءيورثونلاكاذواِالعربأىْوواصْح912!!

الؤتا!شبدهـذِهالافع!للأم!فآدفَي،*ألفئيمهَويحزرْاثقئألْلمنَنجئئ!هذعند!مكان

إكأت--،"قائئصتى!حارب34!ىوأ!مفةالزؤنجانااِتع!د!أيال!وادابْ،بهئالمت،اءوههـلرث

ءمنوهـمنالولد،1وا،سعتهْمعمْبَ!نألئسا!لبثامى:ا!زنجألي!آمةهـآلب"،يأكلالذى

-!!01أبفتإلىيمععهدفبلىْلالأْلْهـمبورثزلْهملا3،:را

80ْ!.صالجلالينتفسير)57!
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ذلكألاشكولا،(95)الأمور!طذلك.وسنهير...(OA)،إلمحبةالموفىة،

يترلثفهل....النامبى!لخاطبوالاَي!ة،الناسلكا!ةمستطاعغدرأمر

مح!ا!مثسقةيقرأنسبحانهدللهحاشا...؟هكذاشماقاالملأمرسبحانهالله

يوكهمحوهثأ).6((وسعهاالا!سااللهيكلفلاا000ضرراأوا"لناس

:المطلوبللعدلالثانىالمعلارسبحانهالله

فلاحرصننمولوالنساءبينتعدلواأنتستطيعواولن"وجلعزقال

كاناللهفان،اوتتعتيتصلحواو.ان،كالمعلقةف!تذروها،الميلكلتميلوا

،الططساءوخالقالرجالخالقوهوسبخانهاللهذكرلفد"رحيماغفورا

علنهحرصولث،.ْمظسلتطاع.غيرالنساءمعالعدلأن،خلقهبأساروالعالم

الميل،كلتميلوافلا"بينهنقضيتمأوالزوجاثمحددتمفاذا...الانسان

(1رحيماذفوراكانالهافان،وتتقعواتصلحواوان،كالمعلقةكتذروها

كالغرارتينالمعاملةفىالزوجتينتجعلأن-ارزضلافى-العدلا،ن

الميزانيميلألأفيجبتستطعلمفان،)61(الوزنفىالمتساويتين

هوإْوهذاالأخرىالكفةفىكالمعلقةاي!خرى!تكونالميلكلبواحدة

مشقمة.ولأحرجفلا،المطنوبانعدل

..؟أالطلوبالعدلتحقيقالىالسبيلكيفلكن

تعالىبقولهالآي!ةبيتنثهماهوه!ا..والتقوىبالاصلاحالسبيل

الىا،ساءةان00(00رحعيماغفوراكياناللهفانوتتفواتصلححواوان)

الزوجاتاحدىوإهمال..تقوىو،ف!يهاصلاحلاظلمالزوجاتاحدى

فيهاصلاحلاظلمالزوجاتيعض.وتمدييز..تقوىولافيهاصلاحلأظلم

وغيرمتزوجةنجيركأفهاكالمعلق!ةالزوجاتاحدىوترك...تقوى!ر،

حذ"مثلترجينعوالتتوىوبالاصلاع..تقعوىولافيهاصلاحلاظلممطلقعة

025!ى5بالهرلجد!ىوتفمعمير،548ص8بالطبرىتفسببر(ى)8

اهرأتأنلىكاندت:قالأنهزيدبنجمابرعنواح!غببر!خرجوقد)95(

وجادهـ163ص،باتذلوس!تفسير.القبلىأعدحتىبيناامحل!لك!تفلقد

يسر.رالدذن،شاقأميرالعَبلاتعدأنونلاحظ.الصخابةمنؤيدابن

.البترةسمووة86؟الاَيةهن)06(

4ص5بافارتفسير)61( t.A
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.تفهمدؤنكنتمما.تصلعحواوالنا.....زوجطاعندورحمةهودةالىادزوجة

فاق،!أموركمكنافةفى-اللهوتتقوا،أنفسكيم0ووأولادكمثسائكمأمورخن

الى.الميلبعض.منبينْاَلزوجاقيللعدلميز.انكبماعتوىهاببغفرإلته

يكلفكملابكمرحيما--المعياربهذا-وجليعز-..اللةوكان،اح!داهن

.تستطغوبئ.لأوهاتطببق!ونلاما

بقدرالم!مباواةهوالجطلوبالعبْلأنالثأيْى،المغيارهدْاخلاصة

لْصوه!سائر!محيئْثْ!المعيار01وهدْ،والتفبوىصلاغاكهع"المسنظاع

المستطاعوئكليَفوالتفو"ىوالامنلاحال!عندلىالىالدعوهلْىالكيريمألقبراُن

وثد!الخيراستهدا!فىالمتنيالديقهذاهبادىءمعويتفق،ادَمؤرامن

عنهم.الحرحورمْعاللئانمطعلنئوالتيسير(لمظلم

:(!أبإقق.ْالئرأنبببنننعارضلأا-34

نأ-العلماءغيرومنالمتخصصين.0ذيبرهر!الناثى،-ميقفريقزعم
تسلتطي!عؤأولن)ئجإلىقولهنْزولبدممببالزو!جاتتعدديحرمالكريمإقرأنا

جائزغيرالزوجالتلتجدفىأنف!لك.....(حرصيتمولوالنهماءبينتعدْلواأبط

خر!نئااولومشلظاععْير.إلعدلوهدْاْ،الزوجعالت.ْبينال!عدلىبثصرطا!*

أبىادهاالتىالدثرعيةبالصورةالزوجِاتقعدديقوعبب!ممتحيليفبال!تالى،أع!يه

!أىالراهذاأصجابعبئدالزوجالئقتع!دفىتجريمذلح!ويقتض!،أنلاسلام

ملْه،ليسطبما!الدلطكْىفنولىوهو.ْالزعمْب!اطاطفدمْاأنشكْولإْ

عبمببوتفسإبر)63ْ(((مواضعهاعرمنهاولتشريمصْاللهبماياتوعبث)ز

عهـ-*.ملندْالمسلمينعلماء.ميطأحديدْكرهولم،فآال!لهرسبىلىيذكرهلم

ومحظيمالعلماءهؤللاءكعثعرةْمح،الحاصْر.جم!صرئاب!دايةحنىعدطْاأهلْبى

والجالب!.الدينفيشأثهم

الئلثراب!وحكمةالتئزنيْجلألقاَعق!نجعيدا-تيفونلا6ن.الئردثْ!م!يران

!ءذهفىْيدلوهو،ْولهأخفطَوسؤأنجففاْالاَياناْسياقاليهي!رشد.ؤما

أوْتسئظإحوْأولنط))ئعالنئْقرلهيبردولبم،ابزوجاتلعدثفافبرارعلىال*يا!

:ةْ-َا.."؟9خقْ"وفئربخبعهعكلثيدْةشلقوى!ألاهععلام-محمود62!)
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محالنضأئئَهدْأْنجلالبنأفا،هى-ْمجودا،(ولمو.حرصئغإللساءإبدينثثعدلوا

!طوكال!،"المعئمماءْويلمهخفثؤظقْقنىْ؟")قيلهأتىَ.1!اسنق*سله!ابق

خظمعالزونجانا0"تعدذْ.المتئَضارسة.اللممبببلىعغشوإل!افيستفتإءْموضومح

ثبهـ"منئفعلؤا:وما))بتوله.لتقالمئ؟للهاهمَ.!ا،ا!إبنسماءألمَيتظمى!خؤ!ا

تعدنوةأنيف!-ولنْتيمئتظيوا*!لتئقولهوردثم.((عليمابهكاناللهفان

الميكءكلئميلوافلا))القرأنىالبيانواسننطبرد((حرصئمولوالئ!مه،ءببن

(1رجيماعْثْيورا"كإناللهفانوشقوا:نمملخواوان،كالمعلقةقْذروهأ

فظك!وناِلميليكلطالزوجإتباجدىالعدلميزانيميلألابذلبنإلمقصوفى

حقيقهقرروقد-سبحالنهاللهأنفىْلكومعنا،)63(كالمعلقةالأخرى

رحْسدا-بينْالئساءانعدلىاستطاعةعدممؤداهاالاجتماعىالشلوكفى

محلافهألمحافىب!ثرمنهتحرزي!مكنَْأن*ممااحداهنالىالميلبعضىفى

أولادفىبلينهممهونىلا.:بعابقطلرر/كبن؟.منهيإ،النالاًمأومثلافالأب،اجتماعيةْ

فىيكنلملوحت!ا،الميلبعضنالاَخريندونمنهمواحدالر،الميلسْى

مز(كلاأن.معْ!،ْا،انلأشفاءمنْجنجبعاش!حْؤةْ.ْوكان!أحد.ةرْؤجه--مْحبْارزصرة

ألاوالدينكلمخلئاللهحْرم-ف!لىبببنْأولادكالأْ.ْ،بالخدلمكلفانوالذيثط

الأهـكأوهبذاإ.3-بينْالأولادْصمك!خطاعخيرالخدللأنواخدغير-!لطيعكؤن!.لهم

بدلت!أصذقاءةي!حب.أ!االائ!منائأيسئطيح.لا،!لإقةْربخئنهايخة*ضفى

وئسائهحالرنجللمجق(ل!رقةْأفىْاَكْائنا"َبألككئفأ،"وقتكنواحذةْ-كْى

،وأحْرىرْوبخهب!بيقْ.ف!أ،لفةْفىْرجاتْالحلادىُْ-العلأسمهتننفاوتَفدْهأنكبد

يعدلأرْأ!ما..فيوج.فلا!يسئظيم،ِلاَخبروكتمىْالواحدةْالبزوجهبل.وبال!سبة

الاوقال!ث(صجميحكْبىالعدلييملىرْوجئْهمح

تزوبمالىليرشداللهكآوْ.فما11،-ألاَيأتبيَت!!أرصْلاوبألظلىْ

الزونجاتبنجين!العدلويضبغالَببئئامئظلممنالخوَ!!دالئساءمنالعدد

الاَياتفى)ْغل!هواثقدرةاستطاعتهعلىيدلبأس!وبالتعددفىشرطا

اللاَيالث.لمحى!عهالجهو،لقسعدرةاسنطاعتهويلْىيعمودثم.(الأولمى

الكريمةالاَياتبلي،؟كييرا.علوا.دْفي.عن.اللهتعالى)64((،(الأخرى

اللميمابىا!بئِدِهييهدْهْااللأيةْتمْممميرصْدْكرفاهماراجح)ْ(63

..ءا؟11.الدبسايق!سبىإلمرجعضمالمنىت3هحهمورر6(الأ
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اللهسنةوبين،به+اللهأمر*الذىالعدلىبينيههـفقالهيات!هـب.يهاتتضمن

علببألانسانثحرمر،و!بينْأفصهاءال!عدلاستطاعةعدممنخلقه:سَا

اللهفانوتن!واوانْقضل!ا،كالهعلتة-ضدْروهاْالميلْكيلنحميليواف!لاأ)

."رحيماغفوراكإن

(لرساقيوأدىاْالفعريغ.بلخْأ"قرأنلثذىالئبى-،!اللنه.ر-:ل.هووها

-كانألنهعلْهوزوى،"الله.منه!رضئحْديمة.وفاةبصزوجمملتهعدد،ْكناملة

تلمنى-فلاأملك)دأ!ذا!-قس!ىْ.فايعالللمهم)).:يقيلز!جاتهب!يقس!مضلْدهـ،

الزونجاتبخينإلقمنغ!نانلعفؤولمي!ةأنبد!علثتى((-)06((هلئأولا.1تملكفيصا

ؤلكنص،وافمكممعؤةلا-ؤالمبيت..كلفالف!ة،.ءهْصالع!دكالانسانبحلكفليمماهى

بدثرضط،..منْا-لأخْ!ريات.أكشرلمه.رْوجةْكلحبالانسان0.ي!ملكه.لافيماتلْلتعْى

نأذلمكالبز!جاتحقوقيؤبر--فئ-ولاالق!لبعلىالحبهذايقتصرن01

فأللهم،-ققليبْالقلوب-صلكوهو-.المذى،سبصحانهالم!له.بيدالقلمولبازمام

..نملكولاتملكفيصاتؤاخذنا*

سبعحالمْهالله.الؤوجظتْأن-قعدد؟يقرا.وإلدكمنةأنالقراأنيؤكدومما

*إ.الأحْتين-.نْج!وأْلن)).وأىْتعالمعىْ-ْفقال،الأضْينبينالمجصعحرم

علىالمزأةْأنْتنكنحوسلعمعلي!هلمللهطيالرشوللْهىوقد((سلفْقدما

+بعيدا-امحر-ؤ!حدةمقْأجمثر-.ْإالجحعهـلمجقْأنْذلمكصَط،وي!همه.خالمنهاأوعدمقها

."الاسم0فجائز.الىالثذي!دهدْه

أ.لمسلعمونزالمعاو،.-زوجاتهمالت!ابجوصن..!رعدفىإلصحابةمحددكذلمك

ه!ذاعليهمالبينءعلماء:صْأحدبنكزأ!دون،زوجاتفميعددون

فصيف،1067!.اجماجمهموانعقد،بذلكعوكهمجرىلقد،)66(إللتعدد

!إالزوجاتتعددحرمالاسلامأنالمخرصونيدعى

.0/4لُأ5-ضىبالقرظبمتنممير6ْ(يه

حئافهن.ببحرم.-!على،فهقفدبم"جفولىهحنبَعبصالمف!نيخهو!اتبل)6!ا!

المجاورين0!ضكلبخاخئعُة6ولا،يفهم.واحدةإكثر-هن.يتزوجأنالتعدلعدم

ضنةعااوحرمةفان،ْ!فاسبدابلطلا-أوالحقديكونالحةالةهـإهفىعقدالوأنه

في!صا!بتولاتنم..ولا،.يظا3ء.وتد-هظلمالخميض!لد.،ال!عقدبعاللانْتغتضى"لا

0rص04ب.ثنسنيز..المفار-،!حعلالاعليتنطهكيعيم!ى a.

(6)Wالجديتكتنهلل!إ!هأ-و!ة"اتنبرثكاالتى.القرأنتفاسيركافةأحظر
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ة،(أيمِانجكيمملكتماأو"-35

.ْوظام..ا،.الرفيقاتألمحا،إ*ماءْافوالأيمإىْملكئطيياالجقمةود

مؤتاالاشلامْ.استيقاه،.الخاضىإلقركلط.جلْمْتئمعروفا.ْنظإما4كانإ*ماج!بإ.الت!رى

بينالم!ثزؤعةال!حزفيلمجهالمعدومجتمحفىالاجتماعىللثسادعلابا

ايستنبح.عليهْوالتغلبالمشلميناعدوقهبرأنظ!،وأعثباائهيم01،سلإين

.مقثلعنالذاتجةمنْنهمماء.-العد!اليهائملةءنغلكْالحَلثبرة/فيأهمهإْ،.أجوإلهءمحلإج

ثكونالئصاءمنالعكثنره!هندْه،ا.!رب!بسببب!أبائهنأروأجهنإلمكتيز!.ء-من.َ

بيوتلْمْورْيعهاْ!ىيتملمافىْا!المستقبمكه.-،ْضإئعةالمفكز.مبثبقننةابهزيمةايىحبن

اقيممح"نجنييربب!نرعمما،:كثيرا.اللهاكممفيها!.ْيابذْكرييولتا!ه!،،.المابمتنمين0ة

أناشأته..فن،لتورْيحهدْاأنغن..فضلاجذيذ.ء.لأ،.--اسملامنئَمدتْمحاحأاْ-الشيم.

الب؟يدالمجتكع"!امتشوفى.،وظعاعهغء.الجسَلميناثعافىالعندو.لشما?بعلمْ

.فىئجد.،ْذلكجا!باْا.لى...المشلموكتييوامن،ْبها،التىالحتىابم!مة..

يخهلهقمئْأنْشأنهمنتطويراْالتلصرىنظاملتطويرقواعدالُادسلام

01!دْلكمنْ.الاشلامية.الأسة...هدبم!ى.عاملالِبئرْلابحدى.!،يال!بري!ن

/يحليا*،العدو.هىْولو..كازْز..-رجلاأوِ.بغببدبرجلط.حر.اببنزوجه01*م!

الأمهْ.بماتْدْا001،ما..مفلوبِمةكانْ!والْ!%حْرلمرجل.رْوجةالهئلمعرىد..بها-تفينها

.أنلهلا-يحعلألْ!:ءمثهاكيود/بعذهلججحاهعهاأىْلشيدهافيبحل-.متزوجةرشس

.تن!ممنمهفحملتالمتزوجة*.غيرأمتيهالسيدجامعواذا،مثلأأختينيجامع

،اللأولادأمهاتبيععن-!وسأاللهرسولنه!اوقد،ولدأمكا!الهوكت

حيا،دامماالسيدبهاياننْتْمنْخ،ْيوزلثىْ!ؤلايؤهبنْولايبعىْلاأ،وقألى

الاسلاميضيقوهكذا،حراولدظايعئبزكيذطثَ(ينأ8ْ)(،حزةمْ!افَاتاأْتْؤ

2بوالبدائ!ع14اض.ابا!لهدايةالحنفيةعندومنهاال!قهاتدبا3ش؟كذإك

وعصرهالقليوبئ.حا!تنعافعيةوعند3-9لإص2بالتديروفمَح265حس

336ص5بللنزالىمالدببن46؟..-واجيإ?علومو4502ة-ص3ب.ابفهاجءإمما

النتمرحعلى.اوفىسوقىوحا!هية76ْ؟ضة!المجتهده.صهبد)ي!هاسكليةلما1اوِبمنثهْ

18و5-ن007بامةتجبء!لابن..إلمبفذى0.الحفأبليةوعلْد.336.ص3ْ.،بكيبدر)%.

ابثببعح!ببإ".وعلْ!ب542ص3ب..والاتجفأع...4ْ.اةلإصن4ب.تيميهْ.أبنى-.نكفتمائ

..لأالنضيرء.بالزوصْالزيديةالبلثميعةؤعلْد2002"ضنالذ،فعا،حْتصر،مبنغإلاه

...،11!ى816!هسألة9.بالمحِبلئ.إلظاهريبما.وغبْد49ْ.-ء.،2:صن

(68 بعدها.وما301ص6با*وطاراننرْ!!
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إ*صبثمامحىإ:فْصْتى-أغلتئْلمَْففلنناذْدفاْ.إَْ،َْغليهيقصْ!حلىالثْسرىئظامندريحبيا

ذاته.التممنىبنظامالحهـتعقب

-ئنلابم:إ*سلاميقنها!تلأثةالىَئحلغراثعةإشارةالكريمها*يهاوكْى"

وهئالثنجألإْفاء4َْأْلتئلمَتر!أ-وئظامالواحدةالز!نجةوئظامالؤوبالئاتعد.د

بيلْهىْ،"ْالغدلونجوبمحهههـأربحالانسلامك!االزوجالألئتدأفْ!حتْ

يحققحتىالن!نرىَنظاممشترظْهْىالئساء"عْيرميطْإدثقصىالترهذ!

شرنجنئْيثتفْح!متَمعاملئهنواجباالإماء"َنمخ.العدلولثكن،ْأهثاَْ

،مثحْصفهفيه!ال!نميقالإماءْملكاللةأسلْداوقد-،()96َبهىْوالركْق

الأخياىْ،"معظم!"ثْياببأهاالائساىْ.لاسمتعماليبالمحاسي!محْصوصىاليصيىْلأرْ

."9َ؟الغ..."ا.!.ة.7/().المئفقةالم!مبلممة0سالمؤكلةالمبايعآْالمثاهدقيْ.فهى

لمجئفتتعلاجانهكه!طْفضلاالتيصرىنظامأنالبيانعنوخثى

وعاصىئمإنمَلجىأ-؟ْاْلحبرنجماتأْلأقد3تجلنىالمسفئمللجئذيصحافزْفالْه*،الئاسداسعدو

عنبَفتحللعدو4امرإةأيةيقربماأنلهيحلفلا،الاسحرافمنكذلك!4

لجثهلجببهبل!.!اجيْتش:4.فيال!دبخ!لاهط،الاعامجمليه.ورْعهاادْاالا5،0بلاد

لجدرفِما5*.كذللئي.رْؤكلجة:".الغ!يوحتنىالئضربعذللعدوش!ءوَليعستحل

ألز*ظط،."المظافْالتيمزفما!ْأبخرَْئظامْجعلي.القرأنىالئمنأرْمكحظته

ا*دا،َأبىاجْدهآإلزوجهآنطبأثممألزوجالالعذدئظإمْدْبمرأبْىب!صدكْدْكره

كيهانلْأصلوائمأا،لببلاجمىالمجئفغ.فتىهههـالأصلل!ببىالنظإمهدْ!ألْىعلى

وبكلتنمليمفىالزد!اجيمثله.،..جمك!لْماْابالئشاء"التمصركمالا،الزوابخ!و

5بللرنجْأقههـنلأولأدَلفْئنماش!ْ"يخظةماوبكل،وصموولياثطْأغباءمنيرئبهمما

.َحقوقماضا

أو!""قعا!كأكلولهْفنئويْلأنَجظ-،َاْبخقلعمم!.ْللإمْاْءَيجبْ"لاول!نإ!6(

بتقْصْ*أنبخوهْالبلحرهّوالتنعهؤلىنْيْمْنىوسمؤى.ْ،ل!شعموببه"ي!و"أنلمأ3.،!؟ع!ب6"ليمت

ونجههـب"ؤلْدهنْؤغذم-تجبتهن**ة؟و!خ!ة!نجفلةحصردْيز"لىْبرارىواللهالواحدة

اْقي.91َلأبر،ات*لثسى.ىْمْيغاغقطعم

3691ضن".*،فْذْةسئزتالأ،الؤسبنوقى؟ْ.ص5ْباالئئرظننتمْسير9(لم.)

".ْالبملْىَاليد-ْأعهالى""ثتئمختأجَْ\اؤدْلكوالأشمرالنجهادسعبباليمينم!اكأرْ



5--6!ا

كأ:نعولو!.ألا.بْىأد"لكدْ،)،-63

ا!عد*افكاح:الثلاثالنظمالى-هنا-لِشيرلفظ(ذلك)

71()اليمإبئبم!لكوا:لتطصري.بواص!دةوالزواجأبىيحال!نزإجات6

ىإئميلواأْللابمعلْ!ا(ألا..لجولواا)و،وأ!لبىأقرب(.بم!علْىأهـلْى)ش

،معندطيكوبئوقد)73(ذلمحتقرواألابمعلْىأو)72(ونجورواثدللصوا*

..)74(عيالكمتكث!رألاهبى((تعولواألا))

وإالمثنبتينأوال!ا:حدةابزوجةعلِبىالاقتصإرشأنمنأن،والمعنبى

المىأقربتكونواأنأيمأنكم!ملكتماأوالأكثرعلى(لأربمعأوأثث!لأث

.08صاالجلألينتفعسيو71ْ)ْ.!

احعقصفم،هالاذاYam.افيزان.عاليكال،الميلىالمعولوأصهل721(

516ص؟بالرازىالفخرتفسير،والظلمالجورالىبابالعرفبح!سب

.1705و

خفتموان"ت!عالىتولهو!نه،1عالةفصاراشمَراذاالرجلعال731(

قولومنه.ا!ذربةهعمورة28ألاية،فضلهمن.اللهيغنيكمفسوفضايلة

.الغشابر:

ليعيلمقىاالففىيلىرىوم!اغان!اهشىا!فقديروما.يدبىى

.؟2،-02ض-5-جىالاترظبىتصعيررإحبح

ورص!أسع!بنز!دعن.روىأنهدوثبتعنهالمنتعاف!عىككثعمف!وجهوبو)74(

عاقأنفرأىالة!مهذافىا.لبعضونإزع.انثسافعىقبل.زيدبن..وجابر

العيالىبمؤنةوقاموألثقلىوامْتقروجارورادمالي:هىمعانلهعمبعةل!ها

إ!عاليمةينتبين.ولكن،.الفيالكنثزةهم!انيهابين.!نؤَليلس،يظبا

.الذصىإنوقيل...أعجزوطلكضاهَماثسقد-بهدنى-مال!ها!خر!ىسإن

عي!الهةكثرةبمعنىأعمالمنتعليلوالقالالعيالالراد،كثرةولو،تعوالوالفظر3ذ

كنتبمعدىحميرلفهفىعالأنذكر(أالدروى)اللفةعلماءاحدوللأن

بمئرءباح09سمبحانهاللهبأنالعيالمنعالىتأويلفىالبعضىوقدح،عياله

المعيالى"تكثرذلاللىأتربيكونفكيفالمعيعالترثيرذ"اطثوهى،أدنرار!

ذوأتالحوائوخلاقاعلىباببيع.فيهيتحر!مالىالدصرار!يأنالبعضورد

ادهـ.،ببدقيدألاالعادةلانالولدتلة.مظنةالمصرار!ن6.كيما،ا!واجبهالحق!-ت

القرطبىت!ف!سير.الزوجا!.بحنلافْعنرنالعزلىيأ!ممرولابىبهحماجع!"ءن

يحتم!تصهـلوالاأنغلىيدلطوهدْا791/؟ا!لأ!ولسىاوتئمممير2؟-2لم5

اا!والعلب.إورقراالىأوالظلمالىتؤدىقدالعببالءكلثرةأنلبمعنى!ميبرها

الرلجظ.يعوللبزوجالتا.ممنوقحتهلىالأولادءتحاتلهنا
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وجهث،عي!الك!تكعثرألاْوأدذ!ا...ت!تترواألاوأدنى...امعدل

النئاثمىبعصْيلجأقذالغليالتأكثرةوم!ح،.اللتىءمح.-قلةالعيالانبلاء:كثرة

دي!ا!بنجرفىبعضْ!يتردىوق!د،يعولونمنعلنىالائفاقفىثإصلة..الفلمأ-ىا

معتعدلواأللاَخئ!فاْتأ،5زوجاتأربحمنأكثرتتزوجواف!لا...اشث!قر

نأتعينوا،،فاثنتيرات!عدلواألاحمف!تمفنانثلاثفيكفىا*ربحارواج

ملكهناكيكنلمفان،اليمينملكوهناك،واحدةعلىتقتصروا

الىلكمسبيلفلاالحدودهذهغيرفمطللنساءميلهناكوكانالميمين

يتفرثوان)).05*اللهالى.المحلالأبغفى!هوالطلاقماوأمامكم،إنحرام

ي!جد،كِلقدانطلإقوبعد((حكيماواسعااللهوكانسعتهمنكلااللهتخن

حينئتالرجلىيفتصروقد،بهاللهيغذيهالسابقزوجهعنبديلازوج

.النساءفىينشدهمافيهاوجدانواحدةشوجةعلى

:(؟الانظقاطدوه*علىالآيلأْإتفنترطفك)-37ْ

-.قدرف!ديانةتشترط.الكري!ةالآيةأنأإ!)75الفقهاءبعضنر.أى.

يك!ق.المفانْ!ا،تعدد-الزوفجات!له.يباح!حت!ن!ز!!جناتهعلئ-الانفاقعلىألزوج

اللهبهةاويجبالممبهالإثممحولمكزوصحييجاء.زواجهكالْىالانفاقا.على!ادرا

عبارند.دْكرتالفريمة!اي!يةأطْ!الىالرأىهدْاأصحالبواستندء.وجكعز

ومحعيعالكعمتكثرتعلْى.ْأ،-التفسيرةهيطوجهعلىوهى((تعولواأ!ل*)!

علمطالانفاقالقددرةأنالىاشمارةهذافىفكان،الانفاقيزدا.دالعيالكثرة

الزواجفىحتىَ.شرطعلئ،الانفاقالقدرةان-ثم.الزوجاتلتعددشرط

اُلؤوجةظلم.مظذ؟الانفعاقعلىالقدرة.عدممحالزواج.لأن،،واحدةجفوجة

وليستعفف))ثعالىِقماككذك(،الظلم-لعبادهير!قلاوالله.اللنفم!نظلمآو

وقال.)76(((فضل!همناللهحترهـيغني!هدأ.نكاحايجدون!لاالذيرق

فاننها!لمففليتفبم.َ.،منكماستطماعمن،الشبابمعمثريا))ا؟،!ألرسول

(Y0)132صِالدصابقالم!رحع،والإتتصاد!القانؤنبمجلةزمرةابومحمد

08!صن.الن!ص!خضيمةالاحوالىفيالاهععلاميةالاحكمامفىالبرديلعى3رباءز

الال!ة،الطاتبةعلنىرالثه!خ!صنيةء.)الاحوالىفىهحاضرةفىهريدىوأحمد181و

1 1 Q.

.النورسورة33الاَية)76(
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فالْه،بالص!رمث!يببئطحَفعليه.لمْومىْ.،.ل!لفرجلإ؟-وأحصىْ)7للبصرِأمحْصْ

الايئانكْدلت،الائئإقعلىالمحدرةْأئهإ..البياءةمعإلْيِوميق.آ(وجاع!صد

علىالقدرةإشئراط-.!علبىبدْلمحا-،-العامةالفقهيةوا!ييإجمبوالحديلما

.-إ..الئزفيجاتلئجدبالأئ!فاقْ

لمحدر*:لْومحَانالائفاقْجملنىالقدرةأ!،"-ئلأحظالسابقاَنتفسيرةْومح

إ*هـوإلابههـجودوكدر.ه،والكعننبالعصليعفىَقدزهْوَالضصحة"-ْاىبمالجهدْ-ْ

العصلعلىالقدرةْهوالأنفأقْأنج!االمحذره!معثىكأرْفَاذأا،لئسافَ-!عْذ

محلىانقادرينمنالزواجعلى:يقفأمونممن99َْ%9-رأقلْجدْ،ْوالكئننبَْ

أما.الائئا!علىانقدرهاشلراط.منجدوىْلا،يججلأنذىالأمرْ!،ألعمل

ىأ)دخلهمىْالائسا!لد!أيكو!أرْالائفاق:غلىالقذرة1معتْىْ.دْاَكاَ

الانفافبهيستطيعما(ْذلكغيرأوأرباحاو11َأجرو11كمرتباصهأمواثن

بيدالررْقْأن!ئيبابْىبم.ل!اببل!ما.ء.مقأجدا!إئإ..؟.وأولابهجانْهزوعلى

هذهتؤكدكثيرةأياتالكريمالقرآنتضمقوفد،وحدهالرزاقماالله

قل،والأرمْىالشفواتيررْقكنمْمَنمنفك!11قوبخه.ْ-شبحالؤمئهاَ:الضقبثة-

معيشتهبمبينهمقسصنا!ذحن،ربخكدرحمةْأ.همْيخسمونة".ْ..7ْ()في((!افله

.لهلستموميق،معأينتى.ْفيهالكمونجعلئاْ..ْ.-)1هش.-.)97(ال!اة-"ابإتجا-3((فى

(08)((ْمعلومبقدرالافْلْزلهوماخرْأئد4ْعلْدئاالالثىشْؤإَْمن!َ.:َبراالْ!كينْ

للبعض!ثْلنبيحالله.رحمةْئخْتنممافلمك،اللهْئ!بحائهبندأكررْفماْوأفيْأ:كاثاَ

ودْاك،اللهأغدئاهللاىْ-َفذْا-،إلاحر.-البعضنالزوجائا"و!ححزمه"ْغلنىلعذذَْ

لمحشو!عيلةْخ!نْموالْأؤ)ْوجلعرْفالْوقذبز8مخَدؤدا-.ْ.رزْقااللةأعطاه

الزوجاتدحدذ.أيةَْكالْنثؤلو!-ا(!ْت)اْلأ(َ-ان--لمثاءْ"فضملة"-،منَاللهيقتييئ

أدنىذلك"مثلافائلاال!رآئىبيائهالاسئطزدْادتْفاق"9ال!قدرة-.حلتى،0تشدزطَ

اشترطاسبحائهْاللهأئاترى*..أل!إَتتزوجوإفلاعيلةخثففان،تعولواِْألأ

(VV!؟17صى9بالنوومىبثصرحملععلمصحيح

ة-لخصي!ن4رصْهوو.الوبخاْء-80ْ.(ْص10َْبقدفئمأ

..ء5.تنمبا!انأ.2ا*تجؤ.ء.)!ه!(!

ة-32-.-االزخر!-الاَيه.!لأ(00.)9

الححر.21و02الآيت!ان)08!

ع..بةلتنىا82يةلآا(18)

الاءةمعنىوسنندعر
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جماثبت.لؤئح!لكص...!ْ((كْواحد.ةتعديوا،الإ.-خمْتبمفانْ"فالث!م..اركدلى

،عبنْ.ملْه!ئفما!ْإب!دخلط!فِوةيمبلْى!الأئفا!جملبىالقدرهلمحشترطاو*يه

المفقز%ء،َْدون.اتيدرينء..!سببلاغنياءاجإئرْا.التثدفىلكانا*ولافىواإلبروباتا

يابواء--هـ*،...علىإ!ضائيهالئابحببه!مراالديئيةافاحيةْمن!محيحمحْيروهدْ!

ابثقرأط.ثرظظءمنِولإايملْح،سبحانهاللهبيدش!ءوكلالرزقابأنيقالوقد

كثصرظإلالاقاعلىكالقدرة،شرعىحكملترتيبمعببنةأمورذرافر

.الرسوليخاطب-المحصكالول0ث!هو-الكريمالفبرأنلْجدلكل!نا،!اللزوإج

محتناأ).83فأكلْى!،؟(عابئلا-ووجد.ك.،))سبحاثهابلهبثولالسلامعفيبماِ

!مْنقْ...،ْهين-.سعننهشعةدْوةل!قا،أوجليصْبقوله.الأرْدراجسيائريشاطب

إلا-ميإة.+ألئأها.-ء،ابله..ئفمميأي!كلفب.لا،،ءاللهأتإهمما.فييئفقرلْركه.عليهكدر

-......!((-)83(يسراعسربجدا.للهسيجعل

عبْادَكْم"مىْوالضالنجينفئكئمْالأيامىوأئكجوا))ثقاالىكماْ!أل

في(غ!تعثيئمْولومسعِوالمله،ْفضلةْفىاللةَ.يغدْهم!قران!يكولْواالْأ."،وإمأذكم

أوذْيْنْنىْنئرظالانجْفاقأعلىل!دزه2أنالؤاضْحالبيانبغد!هدْا"يقالفهل

5ِ"ْ.(في)5؟.َالزؤجاتلتعددأوللزواجقضائى

(1نعولواألاأفىثىذلكة)تعالىقولهثث!مصرأنالبيانهذال!نفىولا

اللهئعئنىْ!أن*العي!غاك،!ْفكثزةْعيالفمتكرألاأفىئىذلك:.بمعئى

كخزةْ-،*.ْعْيؤْ*".أنؤاينا"كميؤزقهماللهأط.تعنْنئولكئها،واياهمْيرزفكمْد

-ء..........لضحىا8نلاَيها(28)

...الطلاق7لآلِها8(3)

واأنزتجألمنلفغ،أزواجلاالذينهموالأيامى،الئور؟3الآيةْ)؟

/...-..ء-.النساء

بنلمأخهَذ"ْ-.وظِب!ا!هـْلجمافي؟!!*6.صقتدائهالمفئئ..لابنوفىْ)85(

للرجلىببنبض-وقال-فيعنب.ءوالتانجزْ.ْالاكلنفافعلىالقادزبينهْوقلاأنه(حنبل

،..؟....--ء!".صبريكنْمحْدهلموانإكْعْقيلْئق"ماعلْتهكانفهقأاى.ببفزوج
.ا.

"نر.ءال!مْمصر.الذمى.نفمتصة.إلثباتْمىز(!ىالىالي!ه.!أقرب0ْ،دْهبئاْ.تاأنَويبد

..9،02ْ.ءصبد.6الزع!زىالئخر!لحمْمتفببزهْخى،ْ.ألعيالكثزةبمعنى،تعولوا

بهلم"،نجكنوالطالئفف!ء..:علىْيقدولاكان.اذْأ..ْهاللهانلتنعامْعى.رحهها!قا"

6،جضضاأنالافضنل!ر،وه.ْالئكماح-يكره..لم"نجح!هالقثيامعلى!درا،"وكائأهـبز

.،تعالىاللها!با!ة
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للئوسع!ةبالباحمكالنئاسأحمؤاكبأككْ-،..ْوفىْلحمالظملمْ*النىتمحغكمفمحماب!عمبمالى

!حسةالههـاحدةال!زوجةعملىالاضصارفمأنوهن،ْ.لجهمالالحنقفي

سواء،ئجورواأ،هو(،-تيعولواألا!"-ْص!ئنى،ا!لمهذا..عقا!لَابنفمطاد-إ

ccتعولوا))كافتانالفف!ايةفى8فهصاناأوc*البع!ايةفئالمعلنىهذافهمنيا

االخثيالى.كعثزةبمعنىمملما

حئىئكاحاجححصدونل!العينوليدممتعفف))تعالنىاللهأها-قولمظ-

استطاعمن،الشبمابمعدثريا))-ء!اْالرسول"س.وقولط!ضلهمنا!لةيغنيهم

يدهمتطعلمومن،*للفرجوأحصنللنبصرأغ!ضىفاذ4!،:فاليتزرج.الباءةملنكم

علىدليلاْفصيهصالْرىْ.لا،النخانهذارْ..((لة.-وجاءفمانْة،ب!الصومفمعبيماْ

يجدورَلاينال!ثخاطبتالكريمةا*يةْلأًن،ْالانمفاحمماعلىالفدرةاشتراط

أنهلممعطاهوانما،فحمسبمالايجدون-،الذيحمتخاطبولم،نكاحا

بالفباوفي.لك،أس.ةوربكزوج/التصردعلىالقددرةأنثْسهمفىيجدونند

وجهدهم.وقتهممنتتطلبللأشةرعايةمنعادهالأزواجبهيقومِبما

سبحانهاللبمافأمرهم،فعضلبما!طاللهأتاهمماحدوفىفىنصيباوأموالهم

.(86)بالاستعفاف

الزواخإلىالنتبمابدجما.عنبعمم!الحكم.هذاال!ملام!علي!!الوسولإببببنوقد

القيام!.بلثئونِ*علىالقخىرةْمعفبماها،هئا.فاحمحماءة،أليإءة،جملىعلخم..الفن!رة

حَ!مظهرها*.إلاققصادىجانبالىودينىاجتمامحىمظهرذاتفهى،الزواج

.87.()والطبيعى

المفقراءزواجفىرغبتدهععبحانهاللهينعلىيدلالاَيماتولسياق)86(

بالاستعفاتنكعاحمايجدون،-:ْمنضا.،.بغْأضر..الاَيعةببهلي،هذ،الأَلبِة..الدمصابقةْفى

!،إلام!إلعليب!قصرل!،.ئطث!اد؟ك!لى!لأِْ"مه!ن!ررأن،.مج!ع،ذالظِفدل

يجدون،مبئ0.الفقراءوافينجئبماءوعلى،ف!لبما-منْالل!يمالِففهمذقراءيكعوفىواإن

علىالقدرة،..بهنحهـممق.ففميمهالبه.ببنجهبم9،حقىف!م6أت-ْيفوا:نكأحط

.صن-43!؟؟.احمدَال!رط!ننمْابي!ا!أفلة--.وائصنع!ئون

اللهترزفجدود!الانفإئجهممنهوالاتق!اد!.البماءة-يطهر)7!!

الابختما!ىالباءةو!هبر،الججان!ب!لإدالوهاء.هوالياءة!اْل!بيقيويظهنر
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محلىالفصسَدزة.ْوه!ظنةَالائفإقعلىالقدرةمظطةْالشبابأنذلكيبئكد

عليظيخْاظبهمَالرسولأنأْلمعقولغيرَفمن،الوقتنفسفىةنجماع

الأصل-بخحسب-منهمفكل،ْ.فليتزوجمنكغاءشتطاعْذلكمنبقولهإتسلام

وأا.لم!ففأقالفدرة-ْعلنىيتلللب.انحديلث-ْ*ْأنْعلىهذاددل،ببستليحَفىْلك

و6لاس-جم!لف،سبخأثْهاللهمن-.صلْح-.ؤكَلاهفا،كحسبالجفاع0غلىأْك!رةَ

-كمالقدرن!إلبكةْ!نمامعث!افى-ظلبوائما،أتاهاماالانفشافيهما(اطه

-د!عايةصنْال!ياة500-هدْتمثهَالزوجيه*بكلْماال!حيماةامعتركالىألذزدرلْغلى

حولموء!صع،..للزوجطن-بيقوالوصة-المودةوابقاءبشئونهاوالقيامل!إشة

!المحعليعال!ثنثدبأنانمعننىللانحت!لىا؟لإنفاقاعلى3القدرقىهىهناالباءة؟ن

لمهرجتزفيواذا.ن!.خايرهأوميرالق--منز!!ته*.-علىالانفاقيمصقطيعاندْىا

طاكرونججا:"يكؤنأقله.دمجوزإلثم!اب!ذا..،هجترفاة.أوروفجتهمنبعببثا

يعصقالذىالمستقيمالثساببينما،زوجتهعلىالانفاقعلىقادرالمحان

ينصرفأنيخكن.ةو*!!...-ْيتؤوجأنينبغىل!عرقهمي!يومهقوت!يكع!سب

نأ،ْ".وفْد،*ْنبنقافي!قا!الفكرةهدْهالىالسلامعليهالرسولحديلثمعذ!ا

-ْالمهر-:الذى!ؤ؟ذطقوكانالقزأنمنيحفظبمامعسرازوج!االرسبىل

كاناذا"!حديند-ميط.خماتم.عنْيزيدلابمهرالزواجأجازكما،881(قدمه

.:-

رعايةهو..الب!يلْىاالباءةاومظ!6.ء-!لأسضقي.يالراعىالزَوجمسلكشلوكهو

.إلاصةبْى،اللهجتوق/

73!صطب،9المععانجقْالمرجع،مسلمصحيععلىال!نووى0تنرحفى!جاء

-،.-ومنهالمنزل!هى*المباءْةمنْصثتقةأنجهاعَاللغةْفىوأصلها..الباءة"

-من--ضيبح*-امرأةنلأة*كأقالنكاحلعقدقيلثم،هواطئهاوهىالابلهب!اءة

الىيرجمارتقولينعلىهنابالباءةالمرادفىالطصاءواختالف،صزلابواد!

كبنفشصووهملىالصاع!هوَ.طالغودىمعنقا-المرادأقأصحهماواحدمبثى

..:الئ!اح،!يتو!جمؤنتؤهنئ،كئئه.ْ.علقلتذزثه"الجهاعضكماسلَط!اع

يلازههلولىتي!يرءهاباهعممسصتالنكاحهؤنبالباءةهناالمرادأنالثانجىرم!نتول

.*فليتبنؤجمؤنْالفك!ْءاهعتطاع.طكم.كن

لاكضدغدأ"ةمحبفئى.18و-ْط4رصق.كلاثهغ"البخارى-ظصحيح8()الم

لحضمفعَلبب!ك!!الكدنملبوَ!لسه.فى(ْبن*.حنبل)أحمد-تاليلا!ه6thl.صب

.لجحوتت-ألتزويجَ.إ"حصز+علة....شبمشا:-ْ،امىيرزقفئمْ!ولالله:انعيألىءنقلبه

الزوجات!اتعدمد-في.مأ.ا
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!عنىلاهناالباءةأنافصح،لزوصحبتهيقبمهأخرشيئا.يملكلاالرمجك

معلرلتالىالئزولعلىالقدرهئئعلْبىولكئهاكْحسبالائفافطعلىأبئَدرة

دونبذلكالخمبابالرسول!اخاطبوقد،الزوجينبينالمشنركن!الخيأةَ

عىبا،ستجبىابْويحلمونبالرجولةيحل!مونلأدْهموالشيوحْارا؟طفاات

كيهم،إليقةةمبىاطنويحركبصرهم.يلفت.ءالذ.ىإ،خرالجنس،اننشاء-

رعايهاعيالفائمي!افيرْواجمىْكيرهيكورْأرْمئهملمجمبتطِعلمومىْ

ويقطحالجدثدمئيةالشهوة!طجعفهو،وجاءلهفانهيالصوم!4.افجبيهسههـه!3

بالرجوت4والتظا!روالنعالبىوالسالطرة.الاهبمتحوادْلْ!حوء.0الأحْرى.نتمه!ات!ه

نآكلهللشبابتوبجيه...طئىاالمرسول..حد!امعنىه!هدْا.ال!خ"--.

ا!ا،المتبنوجينسلكفىمنهمكليخخرطوأِت،الأمورمنالجادة،يلتزنم

..)98(إسهمرعايةعلى!.القائميقالأزْواجمن.كغيرهيكورئاأناستطاع

علن!هـلالرس!وحديث.الكريمالقرآرْأياتأنالىاننهينافدكنا.!ىادْ!

الظني؟منيحذروثهواثما،الانفاقعلىالزواجقدرةْيثمبترطونلاألسلام

معنىوليس،ْالرزقاأسبابوراءيسعىلاا،نسانأنذلكمعئ!افليمى

حسابدونواحدةمنبأكثرأوبواحدةالزواجالىالانجهصانيتجهأدط.ذلت.

البرتصْبن!سهيلفبيالذيألأحمقثئمأنكْذلك،الرزق!يديهبينلما

الَلثمارعأنذلك،سبحانهاللهبيدالأعمارأنمرفىفىانجاةطوقدون

الشعىأنللناسوكْهح-ا،ئفاقعلىالز!ج.كدرةي!ث!ئْرط.لم-كأوأنالخكيتم

يتئافىءميمولمكنه،الررْإقاْاللهعلىالتوكليلْثْىلاواجبالررْقْ!راء،

.(09)((معاذ.يرهألقىولو.بصيرةئفسه.الائنسائإ.علىيليأ)..1\لتوابمب

01:؟ء--،

فئديمكنهمنَلأفأما"ْ،اتجزويجيمكئهمنفىْ.ْجىوهذ!ظه.فيإ،"،لايمطئه

!!اللةايفئيهمخقىتكاحاْ:يجدونلاالذيبن.-وليدبيشعففإدر:.-لمل!،شعإلنُئسقالى

ء-..ء.-فخ!له-ء"..،،.

.ْيئضم!-نالخذيث:نجفل.ألائفاقعلىافقبب!ةالباءةَْ!يأئهافمصرومن)98(

،الانضاقظىقادزةالشباببنطائفةتخاطبإلزواجالى:-ء.طدغوة!!ين

علممأ"الصّنادرعْيراْلنئعبابمبنَبْ"لك.عْيبرتخماطبالحبصم!لافئى..المى.واذْعوة...

وأضدقففلممببرااأحسن-المننفي.ورفىكماهثرحئا*للحديثه.أنقْ"و"فرى،حاقىْ!

الحدلمجث.امعانىعندهبيرا

القدببامة.51وا؟اأ،اكرَيشإنسَ!9!:)
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..6"نكل..ءثر،

كانتاذاإلابهالزوْاجامرأةلتللاالانفاقأعلىالقادرعْيرالشخصانثم

إلائْ!،!علىرْوجهاعجزارْوللمرأةْ،ئفسهاعلىاةتفا!اغلتئتادشَه؟

والقانوثيةاللئرءصةللفصوصطبقاللاعسارمنهتطَليقهاأنْتطللب-علبها

.المقررة

يباحبألاألبعضرأىبحثعثدالموضوعهذاالىعههـدةولنا

ء19!)الانثافعلىالزوجقدرةمنالقاصْىيستوتقحتىالزوجاتتعثد

علالهيأالزواجفىالرجليفكرمحندماالزوجةننفغلماذا-038

:..8.أو"يظنمفا.

زوجهصامنخافتانالزوجةتفعلماذا،،أيخرىامسإلةبقيت

الزواجفىيفكرزوجهاأنالمرأةأحستاذاصلا،اعبراصاأو)29(نتنهوزا

نأاهاعسافماذا،جيديدزواجله.تماذاهنهايعرضيإنوخشيتعليها

آهـزوجهابهجرهاأنفخافتامرأتهعلئالبرجلواذإ"تبزوج...؟ننفعل

؟..الأخبنىزوجتهاليجمنها!يعبرض

ثماثا!راهنإ!إهجربما!،زوجاتهبينفعلايعدللمالرجلكانواذا

الحل؟هوفما،عثهامعرضاأوابخهاناشزاوكان

البنزءهـا،بهتعمممافهى،المشكلة0لهذاهإلكننيم.القنرأنتعرفقْ.لقد

منون!أبينناماوحكمقبللنامنخيرفيه،فيه.ريبألا،لله-".كنهابرا!فة:قآن

بعل!امنخافتامرأةوان))المناسب00الحلىب!اسطاو!جلق!الأ-غزتبعدنا

والصنلح،ْصلحاْبينهقايصلحاأنعليهماجثاحفلااعراضاأونشورا

بماكثأرْاللهكا!ونْتقواثْحسثواوارْ،الشغ.افيثثْ!منَْ.وأ!خصْزن!ط.،تئبر،ْ،

كْلاا،حرصطمولوالئساءبيىْتعدلواْأرْ*ْبئمَنئئليعواولن.ة3خبيرائغمنلونأ

يلى.فيمماهكور.-6ن!.!6.د،بنث!إفظترة)!.9ْ9"ا(

المرتفعة،الارضوهىالئقن!زمنؤالمترفعإلتعالن.هوةاننتشوز)؟9(

الاخر.الزوجقحتذئفىالتضصيرويالكبريإء.الجفئ-ا.لفه**!الئئععوز..وبؤدع!

..بالماكأوبالنفلعىأوبالوجهالزوجةاعنالائصبرإف.-هب!مفناةوا.لاءراض

أثسبههوما*ق!منظيهـا-بتغىءامضن
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كانالبهفانوتجثفؤا!واوان،كعالمعلقة.كْئذروهاالميلكلتميلوا

واس!اللهوكان،سجتهمنكلايغنْاللهُيتفرقاوان.رحيمامخهغمزرا

...)39("00حكيما

أمرين:فىيتلخصالحلوهذا

علب!ايخزوجأنزوجهامنتحدثىلتىفالزوجة....اطصلح:الأول

زوج!اعأهلالىأوأ!ا.إيىتلجأأنلها،عليهايخنزأوعنهاثنجعرض

عليهأالزواجووجمنا؟هنلتمنحلا...الظروفبحسبالقاحمأالىأو

هؤلاءالىتلجأولكن،القانونأوالاجثماعيةالعافىاتأوالعصبيةبقوة

وليختاروا.أمكنها.حألكمنكاق.أسبابولممع!وفوا،،زوجيهاوبينبينهاليصلحوا

الزونجيعدلوقد،..الزونجينبينْا!فافلاعاد.ةا.لمناسبةالشرعيةالزسيلةا

خوفأنيتبينؤقد.،ئهامز9علىالزواجفى-بعد.ذلمك-فكرتهعن

التىالزوجهجمذْلك.ْ..ْوخيلالاناأوهاممجردعليهاالرجلزواجألمرأة

بيتهاأيضاْليمسلحواالى!.!ؤلاخ!تلجأْأنلهاعليها،رجل!يتزوج

زوجها.وبين

ويتضصن..والمودةوالألفةالوئامالىسبيلفهو،خيروالصلح

يتلازل-هثلا،ا:لم!الدحيقبكلتعنْالحقوقما*منبعضعنننازلاعادة،نصلح

المودثمنأو،.،بمزيدالى!وجتهءبطلهفيحلبيبنبهي!ت!مسكمماجزءعنألرجل

عر(الزوجةوت!تنازل....لهبمسكا!بهماالتِبىالطلباتبعض.عثهايخففأو

البيضاوىفينر؟16و.161صفحه،با!لألوسىدضممي!رأنظر)39(

وطسبربعدهماوها601صفحمة5بالقرطبىوتفم!مببر013و!؟اصف!حه

ابكشرابن9؟اْوتفمسيرصفحيةألمفيروالمصحف101صعفحةالجلالين

زوجزفدةتقآحمععو!ْ."ْبنتنزلتالآيةهذهأنوروى563و؟56صفحة

لعائثعمةْاإيوههايظاتهأ..سفوصبمقنثى9.لخضاة،ذ.وهبلم-علب".اللهصلىا!رسوك

عندما.فيلجمنرافعمسلغ-زوجه!ممهددنجقبنتفى.نشلمتالاَيةانوقيلى

..*.به.ت!سك..هاعن-لدهضقءإنقئاحزلى.03دلنمعهفاص!إحتيطلق!ماأنأبىاد

لج!ازلهجة.رقخناف!/-فن،ضكامةءفص!حكلْالاَيةالنزولى،-فانسمببكانما.وأيا

!بمهوم."الم!عيرة"ملأنم!كألهز!صكلعلى.حكصهافيسرى،اعراضاأونشوزا

الدم!بب.بخصوصلاالما!ظ
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نأدونحاجاتهالهايحققبمافتكتفىزوج!اضدبهتتمسكمماجزء

بعضءطأوقسمهابهنلهايومعنتتنمازلأوالكمللبتميطمزيدا.ذظلب

تسمحتكاد،المر(ةأن.والمغنى((الشخالأئ!ىو"أحمْرث))...مالها-

معهايظبلبأنيسمحيكادلاوالزجل،حقه!فتىوالخ!يرعنهاانجالاعرافت

ا!لًانث!ساكانتوادْا،غيرهأأحبأوكر!هاادْاعلئ-.ما..ين!بيغْىب!ح!قابا.ثيقاثم!

بالصنحواحضارهاأستمالثهامنبدفلا3فتباجمدةهتناش!،شحيحةثذلك

اذيمولا...نفسطبببعنبهيتمسل!هاعنْ-ءبغ!ق.طرف.كليتنازكزفيه

مزاللاَخرلةتنازلبماانلقح.انالمزوج!ين3هنأىعلى.ولا،جناحذلكفى

فتإف،الزوجينفرقةمنوحمخبلت.،صإلخضيمةمن-خير.ل!الصلح...:صَت!قه

م!حعاسض-الأخلاقما.منوه!،العمثرةسوءمن

وأن)).والتقوىالاحسان:!الصلح.الئ.-مرح!لة.الذزاع.يفربومما

يقربومما...((خبيرإ*بمإ.-تعملهناللعه،..كمانفان،وتتقؤاتح!همنوا

رْوبتوبي!بالنصهاالعدلأنالمرأة.:تدركأنالضلحمرحلةالىالنزاع

ملثْزظ،ضليهحر!ماوانلز!!امستطغ...أصرء.عْيرالأحْرياتالرجلي

مرحلةالىالنزاعيقربومما...رْوجالمته.غيرها.َمنالىِالميكبصعمق

كلافيأمرو!والقامْىالزوجه!وأظإلزو!ةذلكء.أليضا--أهكببعرمف.أن.-ا!لح

يستطيع،،ماأحدهمايكلفو،1ولا،والتق!وىبالاحسمانالزوجينعز/

علىحرميولوزوجاتهبييطالعدل،"يستطيحازو!جهـاأنالمرأةويفهمون

يميلألاالزوجمنويطِلب!ن،البهثرطاقةفوقهذائمهنالحرصأشدذافى!

ولقواتحسنوا،ان000كالمعمقةاالأخرىفيذدرالميلكلنسائهاحدىالى

ونفس!مواننكرهونفدماعلىفتصبربىا،ا،نحوال1جميحوفىالص!.ا!حفىالله

وسوص!الظلمعلىأقدمتملوفي!مااللهعقابوتخافوابالعدلوذسأئكم

فيصصحا،وألكوركمبأنفسكمخبيراتعملونبصاكاناللهفان،العشرف!

.الجزاءخيرويجزيكمقلوبكمبين

ءنىمثلاالزوجيصركأن...:الصلحفشلانالفرإق:الثانيالأمر

تعيثوسيلةحيالهالمرأغتجدولا)49(.-هصيباأوكانمخطئا،هوقنه

غبىفىاسمذمرأوانلظ!ايم!الىعادبأن!طئاكاناذاالزوجأنعلى)19(

إ*وييةمزكب،.باعتبارهيصناغت"ن9.وللقاض!،ألمحاْيرؤنفلفة،8عطثيتدرل!صوء

ةيماذلك.تفصيلاذظر،رْوجشهمعاالعنترةاساءةجريمةأوالزوجاتظلم

80.َ.فين!-يلبى.بخئذ،سنذكرْه



ث.:"حمه-86

.لمححفق(نهاهمْتت!ش8ْهعينةمزاياعلعى.مثلاأةالمرإتصركذلمك،4فبثقدئا،هااني

فيرففن،نخريتهجمها.من!حدأوزوجهاتصرفاتميطنجهاتعئيدأومصالحها

11"
أتاْ.نملؤوجهابصملع.!يكونيفشلقدالحالافْيهذهمثلنى،ذلثادرجل

فن!كلايقفرفا.يغنَاللهو.إن))...يطلقأنوللزوج...الفراقاتطلب

-يريدلاص.شمبحانهإنللهُْ.بمعنئَ،أن.05((حكيماواسعااللهوكان،هصمعته

ؤْيمثميح!في!،-ا.لمؤحفةوتْ!ممودهاالمودةتظلهاالتىالزوجيةالحبباةإ،لعباده

أنعلىْ.فادرفان..الملها.عز.ءؤنجكالزوجيينبينالاصلاحتعذرفان،استعاون

أ!غطْ"مايكفهأوبأخريزوجهبإر،،لبمعننهمنالاَخرعنمنهما!افىببغنى

واشنم3سبحانْهواللهإلآحْر..،رْوجهمىْيطلبهكالْأعمامدممتغنياذنججعله

مىبةقض!3فيماخكينموجلئعزْوالله،ءحساببعْيريشاءمن.يرزقألفخمل

ا*وا،ؤالوقاقالوئاموتعذربينهفاالصلحفشلزوجينبينالفراق!!جوإز

للربخلَمعتقلا!ْ-أؤ.مثهلهاتفكاكللاللمرأةسجناالزوجها.ءببإةإكانت

لجعقلؤ.شاءتعجيرهْ،"،،ف!احكيمسبحالْهوالله،منهالخلاصالىسبيللى*

بكنهماجمون"ا،ن..ئحكنتهشاءلنت!ولكن،،ورحمةهـودةالمنننافرين:بئالزربببن

(..59)"(يرببدماْإللهويفعلط-أمرا0الغبدويريد،أمرااللهأرادربما،ذخ!قاق

.:البنن!امىبأحكمامالزوجات1ثعددمملة-93

أفيةلمحىابزونجَالالطئعدديثعر!ىلمالكريمأتالقراأىْالملاحظومىْ

اليتامى،أح!امفيأيةشطبرضمىْفيهالئظامهذاذكرولردبل،مستقلة

)69(البعفبىجاولوقد-،اليتعامىأحكمامفىآياتْوثلتهأآصاتسبقتها

بوجوثمثصروطةقيْالاشُلامالزوجاتثعدداباحةأنذلكمنيأخذإ!

ذافى!.غيرأوحرسنتيِجةمنْالنسإءوا!لأراملاليتامىفىكمننرة،له!برر

تاب!عاالقرأنيةاللاَياتفىاليتامىذكريجعللأنهصسححغيرالنخمرأوهذا

موضو!أناال!رأنيةاللآيأتأْمي!َالههـاضحبينما،اشوجاتاتعددمحنالحديلث

شط!رالااليفوجآل!تحذفى"فىْكريكنولم،الاَياتهذه!ىال*صلكانأليتامى

أبْ!رْوجمنذللإه-:المِرأةائلمبانايخخلقأئهس!بح!الْهاللهارادلوكها)59!

0،00،3.!.يحْرىزوجةمنالرجلي!معتولدهأو

.2ْلإضفحه.إلز!اتهتهعدبفىجديدرأىفىالمدنىصهودمحمد)69!
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علىدأبقدالكريماالقرأنمنهجأن-نرىفيما-وال!صحيح.فيهاأية

بمصلمنالقرأنهذافىللناسضربناولقد))،فيهحكملكلمثلنحرب

صسلاضرب،اليتامىلذحكامسبحانهاللهتعرضوعندها)79(((مفت.ا

تدفىفىصورةوهىبالباطلاليتام!اأموالأكلفيهايحدثيقة4دلصورة

اللىفليتق،بالباطلمالهالأكليتيمةنكاحفىيرغبفمن..ألزوجات

الزواخمحنيعرضومن،اليتيمةهذهذيرالنساءمنلهطابماهـيتزوج

ممنفهىويتزوجهاذلكعنفليعدلفيهايقسطألاخشيةفيهترغببنجببمة

ف!االأمروهكذا...ورباعوثلاثمثنىيتزوجأنولهالنساءمنلهط!اب

.الاَياتشرحفىفصلتاهمماذلكغيرالى...الولدانمنالمستضعفين

بوضوحتكشف!حالةوأشملأكبرهىالزوجاتتعددصورةأنشكو،

وفىضفااليتامىفىأنمحنفضلا،اليتامىمعاملةفىالحنفيةألذوايا

عننهيايستطبحأناليتامىظلمعطالنهىشأنومن،كذلكضعفااسنساءأ

الولايهبجامحأوالضعفبجامح،الزوجاتتعددفىالنساءحىإ!

عدندماالكثيرونفببهيقحخطيرلو.هموانه...الرجللرعايةوالخضو!

يقلىأوحربايخوضلاالاسلامىالمجتمحأن،مافترةفى،تننمهثرون

ا،سلامىالعالمفىالحربأنذلك،فيهالنساءميطوالأراملالببتامىعدد

ال*ز(الحربتصبحواصم،والباطلالحقبينيومكلرحاهاتدوردائمة

محربايوهـبباإلاسلامىالعالمعلىالأعداءيشنبل،فحسبعسكريةمعرلأظ

ير!ار؟ن،اللخروفبعضف!اوعسكريةبل...واقتصاديةوثث،فيةذ!!-؟3

اسلاميةدولةتكادولا،الاسلامىالعالمأجزاءأحدفىوزمانهامكانها

أترقجولةتبدأحت!اوأموالهاأبطالها1منفقدتهماوتعوضطلنفسهاتذيق

المعاركمي!معركةاللاالزوجاتتعددنظامعلىالهجوموما...عليا

!ثَباللهوبالايمان.وأعدائهالاسلامبينوا،جتماعيةوالنقافيةالننسه-نه

زعماءيستطيح،الاسلامحقائقالىالمستندةالعلميةوباللأبحاث،اللاي!إن

الن!لمصحاربواوأنبا!،المبادرةبزماميمسكواأن-اللهبعون-أدتملأم

دارها.عقرفىالمنحرفة
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ارمم!-.

جات9الزلتعددالشرمحيةالاليود

:ْواب!نننةالقرأنْ!ىوودتاللثرعيةالقيو!-.،ْ

السلة.-!مح..استهدفو!ك!نه.،الزوجالنط-0تعددأقرالقرأنأنعر!ما

يرصى،.لهوفبى!.تقييدهالنظام.!ذا.افرإرهفىوالاسلابم.تقيليدة-النبوية

وأخلاقياننهكيانهالاسلامئللمجن!نممحي!حفظوأن،ةللأسمصالجْتحفنيقالى

:االجمعولمتحريم،النساءبع!ةد.أقص!حد.وجود!ىاقيودهذهونخلمى5..

الردثووسحبوب،زوحبتين،علىمقصوراالتعددكانلوحئنىالمحارمبين

تععددماثمك!لاتمعظمتمتص-سنر!!كما-القببودوهذه،الزوجات.بييت

وللأوللاتوللرجلللصرأةخيركلاللاالتعددعنيثنخلفلاحتىالزوجات

ا،سلام!ا.وللمجمح

:احالةْ:ْاتزوجاتلعددقمىا13الحد:ا!ولاالقيد-41

وثلاتْمثنىيفونبأنالزوجاتتعددوتعالىسبحانهاللهقيد

عذديعثلألاخاففمن،إلاسَلامْفىالقدَرْهذ!علىزيادةولا.ورباع

فعليهالثلاثبميعدلألإ.خاففان،دنحسببثلاثفعلنهالأربحزواج

أرادوهين...بو،حدةفعليه-الاث!ثتينمعيعدلألاخاففان،باثنتين

للزوجذلكومح..ا.الاسلامفئذلكالمىله.سبلفلأا،ربع.علىالزيافىة

هحبغيعرهايتزوجععكتهااثقضاء.وبعد،اللاربح.زوبخاتهاحدىيطلقأن

ا(توإقينلعن.قداللهوأن،اللهالىالحلالأبغضالطلاقأنهلاحظة

..والذواقإئأ

محنننساولىغير!ناييبئول!،)1(القيدهذادرسناأنسبقوقد

هيطأقليكؤنأيافىون،بأربحالزونجاتلعدفىأ*قصىاالحدتحديدحكمبما

.ء.سبق.فيها..92الى!62ءبلْد.جحار.(1)
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أموكأمنلكأيرالعددىإدظحديباأننلاحظبث!ءذىوباثىء.أكنتروا3ذ.صك

سويملْهلئايظهرلاوقد.،الكافلةحكمننهوحبةاللهيعامأمرإتشريعة

؟6بحنمسالثالصلوعددترثيد2وذلك،وجلعزاللهعندمنتنخحيمإفلم

كتاباتنخلولم...ايييونأو.بد،إلبد.أمبإبحعدفىأوالركعاتمحدد

،الئساءهـطْبأربحألافْضى1ألخدئْخديذكّىئأفلثمىْ(3)3صيىْالمثبرو!ضس!

وعدثالسنةفصولمعمتفقاالتحديدكانأء.هذاربمباأنهبعضهمفذكر

يرجحأنالتحديدهذايستهدفوقد.اللأصلفىأربعةوه!ا،ا*ركانأ

هذا،يستهدؤوقد.الأقلمحلىيوماأيامأربعةكلزوجةكل.الىألفجل.

بأربغالتعددلأنالنساءفىالرجلْالراغبعلىاَلخجةافامةالتختدنيب

والنرصمْضةوالفصبرةالطويلة،الغالبكْىابنساءأنواعبمل،تشنوعب

الدينذاناأو...والسمراءوالصفرأءوالنثنقر.اءالبيضاءأو...والبذيتة

هـاللب..طنجاعفاورثامحادةاأو...الخسبوذاتالمالوذالثابخإمالوذاذصاْ

مَقصودا.الظحديدهذايكونقدكذطث...ؤهكذ!...ؤْاْلمعتدلةْفىاثتقأدن!

،الرجالءخدعزوخةهناكنت!وألاأخنعساءعثدعزوبةهناكلكؤنألابه

..زواجبغيرالنساءم!نمحددلظلزوجتينمحلىمقصوراالتعددكانافو

فكالثالرءظلبرضمحد!شوبالِبىفىْلكلأ؟.ىأربحجملىالتجددزافىولو

.المعقولالأقصىالحدهذاللتعدد

:الزوجاثلعددا،قم!1الحدمخالفةجزاء-مكرر41

باافلأ،اعيهامحثهكان،ْأربععصمتهوفىبخامسةْرجلتزوجادا

كانانأما،عدةوللالهامهرفلامعهايختفىأوبهاْيدخللمبمصانشان

بهلصجبزناذلكيعدفلا-عليهمحرمةبأنهاعالمْغير-نجهاْقثْد:خل

امحىيزيدألابلثرطالمثلمهـهـ0بهيجببشبهةْدخوللايردولكين،1"-ت*

تعثثإنالمرأفىلكلذهيجوزولا،المرأةوهذهالرجلبينويفرق،ألملممنئ

الدنحنهكأكالثالر*ظ!عادفان.عدتهاانقضماءبعدالااخرعلىزوأحجئها

يسثوجبزناذلككانأربععصمتهوفىالتفريقحذابعدالمرأةنجيذه

وأبطلاقالأربعزوجاتهاحدىالرجلفارقاذاأما.انجقررةْا-حقوبة

ة،402ْصفحة2بالموقعدنعلام6هامئنىعلىا*رواحأحادى)2(

.الهلالدارطلبعة85صفححةا!لعتادلعباسىا!رْأنافىة6المر؟كذلىك
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منمحدةانقضاءبغدل!ء.وذلمكَتحسكء!نبأخرىيتزوجأنل4كان،خلليق

بطلاىزوجاتهاحدىعنادهـجلاور!رقاانال!!ذفىخلافولا،نارقثا

ولهالعدةقى!زوجهاْذمةعلىتغدرجعياطلاقاالمطلفةلأن،رجعى

ثْثثدْ.،حكمهفىماأوبائىْبطلاقْعئهاإثْدوققدكانادْاأما(مراجعتها

!5بائناَطلاقاْالمطلقةمحدن!ْفىالخامسةْزواج)3(ْالثنقهاءمنأجاز-فريق

ثْريهتْومئح،عنَالرنجلَأجتبةلعدَبائئاطلاقاا!لقةأنأساشْخلنئ

أ!*صامبعضأرأنشأسعلىالقدهمدةالزواجهدْا-ْالففهاصهـ)4ْ(فىْأْحْرْ

إْلزواجْ!لهالبمقْادْ+،بائثاْطلأقاْومطلقنةاْلزؤجْبينساريهرْالتماْالنكعاحْ

الرأئ!وهدْا،ألخ!ثقماْوبع!ىالعدةمدةَالئفدنةولهأالعدةْخلاكباَحْر"

ه!العدةإنقضصاءلمحبا!"بأخرَىالزجل"رْواجلأن،بهْبالغملأولىأو*حضير

كانصَاغرأناأنْءرفناوكذ،ا!لمالمىببدفعهْذلكوقدْأعبائههنيزيدما

زواجيمتنعأَنروحهمعيتفتىممافكان،الزوجماتتعددتليدالىيهدف

جمأْلمطلقةمحد.ةتكونأ-َْلههناقالمطلق،بائنماطلاقاالمطلقةعدةفىخامسة

.ْ.انقضائهاقبلالزواجله.يصحفلا

::انمخارلم0بينالجعاثحريم:الثانىالقيذ-2،ْْ

وبينوابتتهاإ"رإةوبنالأتتينبينالجمعفحرمْالاسلامْاخَتاط-

"،هـ!فىتفاَإلاسكميةللأسرةلمجحنظحتىؤذلك...خالتهاأووعصلمتهاالمرأة

إلى4لاالمنافلمة-الى.تصتجهبلالضرالئز+تتعدىفلاالغيرةأثرمنويضيق

.الأرحامقطع

واحيا"،6،؟اضمْحةأبوغميرها.ل!قليودبىححانت!ية،النتمامْعية)2(0

!.-.236صفحة5بللغبزا!ى.الديىْاعسوم

008؟ةصدْخة2َبْ-الفديرْوقتغ8صفحة7بْقداهةلابنالمغئى)؟(

..ْ.أربعأيرتزؤفييننهيجوزلأ)اأى؟26و63؟صفحة؟بوالبدائع

دو..ءثلأثْإو.ا"و.بخاثت.رجمئطلاقمنالعدةكاتْشعه-اءملْهتعتدَوالخاصمةْ

كئ..بالوطء.أوفالعمدنكاعبالدجْول...دْئى.أو.الدحْولبعدالطالرئةْبانلحزمه

"ا.َُ+بت!-فابتزفيد،نجنإ.-عبا.بننء.3اللهوعبدع!ىعندْلكمثلوروى"تنمبهة
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:.خْتيقةال!01بين،لمجمحا/تحريبم.-(1).بىمكر24

الدينيةال!تكاليفإعظم:هرا.الرجموصلة،الأرحاممن.الأخوةصلة

الأشدةلخيروتعاونترابطمقفيهالما،.عبادهعلىاللهأوجبهاالثبى

حنير،يكونأنالىدائما.تيسعئزوجةكلأنشكولا.المجتمعخليةوهى

ذ.هابيتكررأنزوجها.!تكرهوحيدةزوجةترى.قدلذلك،لهازوجها

زوجةترىقدتعدد.الزو!جاتفىوبالمثل..مثلاهديةومعهأختهأولأهه

علىاللهوفد.حرميعطيها-،ماصثك.ضرتهايعطئأنرْوجهاهيطتكره

حرمإنفىالأختتسعى.لاحتى،أخ!تينبين.عصمتهفئيجمحأنإلرجل

وأالمودةأوالرحمصلةبينهصافتنقطع،زوجهاخيرمنافيخرعا،أخت!

.خصامأونزاعأوغيرةمنبينهماينشأقدلمالئر

ورشا!أوله!،كيرةشرعيةبأدلةثابتالأختببنبينالجمعوتحريم

افيختنينبينشج!معوااوأن..(.1الاَية)..أمهاتكمعليكمحرمت))تعالى

طلبتفقدالتحريمهذاالنبويةالسنةأكدتكذلك)5("سلفقدماإلا

عليهاأخثهاأن.يتزوجالرسولهنيخ!االلهرسوكزوجحبيبةأمالسيدة

الديلمعىفيروزأنالاَثارفىورفىكذلك)6(((لىتحل،انها))لهافتال

شئت،أيهماطلققالأخت!انوتحت!اأسلمفانىاللهرلمهثلياقلت:قال

منعردثهموبرى)7(المعسلمونأجمحوقد،شئت،أيهمااخترروايةوفى

ب:بئالجكعتحريمعلىالحالىعصرلماحتى!االله.رسولمحهد

الى*ختين.

.الفساءسمورة3؟الاَية5()

.!59ص6-!الئم!عائى41،2و132ص3بالبضاوىةصحيع-أ6(

93"أ."وفتنمصمْحةاوالهذأيةْ..ب0911صفحة5بالترطبىتفسير)7!

وعهيرةالقليب!بى.جو2628،صفحهْلم2ب،والبعائمع00261ضمْحة2ب.!ا.تداير

ا.،ةب-والمحلى35.في34/ْصمْح!ة7ْ!ب.تداصةْ..لابىْوالنى.؟اْ.،،.صمْحب3ب

(.-اصنصة،بالفضير..وإلريهفى؟...صفحةالنافع:المجشفصر!وه؟ا..صفحة

...بهاالمتعلعقةوالقضاياال!نكعاخكشابهامْن.ا!!رىأحمد.أي!ما.،وانظر.42:

بعدها.ل!هاصذحة.166723،3ط
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2tبنننها:ا!..!مأبيقا.بخصع!اتحر!-(0102محرر؟

الأرحامصلةعلىمحاطة.،حراماالأختينبينالجمعكانواذا

القرابةأنذك،أولىباب!قكمذلكامحراوابنتهاالأمبفنالمجحفان

.الأعبينالجصع،1.:!من.شأنخلافبملاالوصلواجبةوابنتهاالأمبين

.)8(الأرحامبينهماتقطحأنوابنتها

وبينخإلئهاأوومحمنه!المرأة1ْبيندالجمحقخريم-31(مكرر43ْ

الخالتين:اأوالعمتين

وبين،وخال!تهاالمرأ!ؤبين.وعدتهاْإلمرأْةبينكذلكاالجمعجرم

التحرنجمهذ*ألمجتماوقد.أختهاوبنتال!خالمةوبين.أخ!انت-و.الرفة

وغمتهاْالمزأةبيناويجمح)"فالأنهمنْها!االنبىعنرَويتبلحاديث

.فىْلمحثفعلتنم"انأنكم)ْالروايان!بعضْفىوزادْ.(!خالطهابين.ْ!المرأةوإ*

بييت.الجمعالرؤاياتْتحريمبعضىفىجاءكما)9((أرحامكمقطعننم

غلماءجمهوررأىانعقدهذاوعلى).1(الخالتينأوالعمتين

.!)11.(-المشلصين

كات.فان،ش"7ونمصفحبْئيول7ب04!.وا!ئ6!صسفمهالنسمائى-.ب،)في(

نجرذلك.كعالأ،ج/..منهبالزَو/1ورض!لخمها*-5يتزوجأنءوأرم!دزوجةإدرجل

دخلقدكإنوسمواء،حنصها./يفت!ؤفلنمْأو؟!!جئه-ممنتافتوق.اءله!ا.-سبو--جائز.

؟3الآيةنجظر6)أبدا،مدرمات"ْاتالمموا".،.لأن،*يدخينبها.لمكانأوالجزو!متنه

ورضيت!بابنقها.يقزهـج؟ن؟و!أر!اد!زوبخةللوجلط-كلانَذا-،1أما(.الذساء.لعمورة

6افيمطبقلو.،ححتىاأبدةاص!تهالههنحكلمقد.سعخلى.-بألأ!.فان-كاث.،.بالؤؤاج*منَه.

الأمعنيفترقبعد.أ!نببروجءمابشها:ا!تْفيبما،،ملجاك.دخك.قدلم*يلأنأذاْأما

33الاَيةراجع).الكنجولقبللمحمطلقهعدة،.ولامْسخأواطليق6ا"و؟طد!ق

.(،لئساء.سموزةْ

بعدها،وما.091صفخة9ب-الئووى...نبشرحهمسم-صحينحإ.)9

.68-669.ضقحةْبو،ينعسإ!ى،t/323،صفخةبالبخار!وص!حيح

ويترتة،،ختين9نجيرأوأخشنالخالتانأِوال!ع!انأكلنتاءىسمواا!10

،زبدأمبكر-وتزوجب!رأموْيداذا-تبزوجماءحألة.فىمثلاالأحْير!لفرض

،بدىو!ةأمه.منإخمت.لمبكرفدنمعاد.لبكروغولمد.هدى،لزيدسمعادؤتههـلد



-q-!ث!

بهأريدفخاخ!"الذكركممالمف؟البيثأنالعلمان!ةبجمْنَرأىوفْد

سوإ.ء،رحمبينهغاامرأتينكلعلىيل!رىحكمهأنب.ععنى،العموثا

رحم،دطينهماامرأتينكلببرْالجمحفيحرم،مخرمةغبرأومحرمةكإنت،

ذللقأعىوبئاء.أ،رحأملصلهقطعمىْالجفغ-!ستااليهيؤدىاْ!ث.لما

أبننن!ابينأوعفلينأوغمينابنتىبين-هؤل!ءعند-ا.لجفحيحرم

بثهْوزبينْالمرأةأوالم!متأبقزوجهاوابتةأةالمرابينأو،خالتينأوخالمين

صحئحنجيرال!بمإيقالر.أىاأنغببر.ال!بمابقزوجهاوأمالمبرأةيينأوولدها

الجائةعصْثكىْنْكْت،الأرحامقطيعةأر،.وغلْدهئمالعلمأء"جمهورمخلْد

هذهكالنمااذاأما،محرمةرحمبينهماامرأتينبينالجمحتماذاالا

دعتاذا،الجمعمنبأسفلا.الفر!صْمن.فركأفى-محرمةنجيبرالرحم

والأحاديثالقرآنأياتبهصرحتماعلىالاقتصاريجباذ،.الظروكْباليه

وعلاجعنهمللحرجورفحالناسعلىتوصعةذلل!وفى،المضِمارهذاْكى

-ا!ر!غيرالرحممنالمحرمةالرحمولمعرفة...اللانحرافاتالمبعض

--،..فر.!أصْ.ما

،وهدىسعادينالجهعيجوزفلا،سعادوعمةامههنلزيدأختوهدى

بكروتزوجبكربنتزيدتزوجاذاكذلك،ا"ختينتكونالموانعمتانفهها

ةهدىخألةسعادكنانت،لبكر.هدىوتولدالزيدسعادفتولد،زيدبنت

-موانخالتان.فهماوهدىهععمعادبينالجهعيجوز.فلا!سعادْ.،خالةوهدى

.5؟ا.صفحة5بالمقبرفيضطيرأنظر-.اخقببن!تكونا

صفر"المعابقالمرجع00-روالجصرى!.3637ْصعْ!مه7!ىالم!ا(ءأ.ا

صم.الترأنأن.الخوارجوجمعضىالرافضةؤبيضى-ل!لبمَتىى.عثهان6.ْورهلأ،2

بل،وخالتهاالمراةبينولاوعمتهااةالمرابيينولا.و!هاالمرأةببن-َالجيعليخَركل

ا!قاكعبحبائهاللهينهولاءطم!ى!ن،ْ"ذلكنم.وراء.مالكم)).وأحل.لحعا!ممأ"،قال

اللهأعظئوبالننالى!فافتهواغهئهاكم.!مافخذوةالرحمثنول.3ؤما-آئابمم.))

،،المقرإتفبنيالمسلاةالملهامرئا،ْ.ْوقداتبماعه.وأ!جبللزسؤلى!ابلىلظت.-.التنتمريع

.وقوا-4.،التثمبريعسعلطةمنلةبماالرسعولفبينهاركصذ!ا!دديذكروإ!م

التىالمنئبهورةا!رسعولىبأحادشاخصص"دْفكموزاء"،-لمكمؤيحلىْ؟"ةتعَالق

2قيول1نلم!خيون..قدأنويحتهل.."،وخ!لتها!دمتهاافراةبدن-الجمعترر"

121صمْحة5ْ.بالضرظبىتفنععثير،ش3بؤ:حفنىالمتتركاف"اثنكرثولا"دخالى

لىبنننااللَإمبمنزلظوالحنالةأخيهالبنتالأمبصزلةالعبهةأنكحا.بعدهاوما

برنإجهعاتحرببيممنأولىبأبمنوابئتهابينَاك.مالجصعويحزمأخْتكا

..6نالقرعليهفص!!ماو!و،ا*خد؟بئ



-!بم!مر،-

ل!كأامرأتينكلبينتثبتالمحرميةأن:خلاصتهمعياراالعلماء،..صْع

ادْاأما،الفزومْىةْجمحفْنىا"خرىعليهلحرمفدْكراانحداهماْقرصْنْظ

انبط؟الجمغكانْأخرفرضىفىوتحلفزضفىعليه!حزماللأخرىنتثَ

الأخرىدليهحرمتاذبمرااحدإهمافرضتاذافالأختان.حلا،المرأتين

احداهماهْرضنااذاوعمتهاالهرأةوكذطث،حرامبأختهالذغزواج*ن

وأبجمتهالرجلزواجلأنالأخرىعليهحرمتالفروضىجميحفىذكرا

بخبنالأمروكذلَك،ابمحراأخيهبايخةالعمزواجأوأخيهابابي!العمةزواج

فلووابنتها"المرأةبينأو،الخالتينأوالعمتينوبين،وخالتهاالمرأة

آتخهأو"بأمهالرجلرْواجلأنالأخر!أعليهحرصادْكرااحداهمالمحرضْث

ابنتى-أو"أأختينغير)أعمامابنتىبينالجمحأما،الاسلامفىحرإم

نهاحتذكبرافرضتلواحداهمالأن،حلالفهو(أخظينغير)أخههـال

وابثن!ايجم!وابنة،خالهابنةأوعمهابنة/ستكونالأخرىلأن،الاْخرى

جلال،الساببئزل!جه!وإمأالمرأةبينالجميحكذلك.للرجلحلالألخال

الأخرىلهلحلتذكراالمرأتيناحدىفرضتلولأنه،العلماءجمهورعند

أللأخرىتجلأبلاابثخريموثرط*الاَخرالفرضفىعليهوحرمتذرضىفى

ذكراالمرأةفرضتلوال!سابقزوجهاوابنةفالمرأة،الفروضىجميعفى

ث!نسلبصلة-هناكتكونلنالفرضىهذافمح،الأخرىالمرأةلهلحئت

،ب!كراالزوجابنةفزضفلوولكن،للأَخومنهماكلفيحلبينيمامصاهرة

،فرض8فىوالحلإلفرضفىالطخعريمفكان،.أبيهامرأةعليهذحرمت

يييهما.فمجاز.البجمحال!فبروفن،أحدفىحرمةرحمالمرأتينبينننكنفنم

هـلتخزوجةأجِميهبجرمتذكراألمرأةفرصالوولدهاوزوجةالمرأةكدلك

ةهصلةهناكتهـونلناذ.المرأةلهلحلتذكراالولدزوجةفر3تلوولكن

أحثفى.محرمةوحمأتينانمرابين.تكنفلم..بينهمامَصاهرةأونسب

كتخظتقاألمرأةَلمج!الغلاقةأنظثولا.بينهماالجمحفجازالفروض

،ا!لاخيانغالبفْى،.ولدفارْوجةأواليبماب!قزوجهاابنةأوإبسابقةا

!رخماْيقطبئلاواحدرجلىْعصمهدنىبيئهمافالج!،اعولْرْا.غدرةْمنتخلول!

نأمن*بندلاّالمسإواةخطعلىالمرأتينمنكل!يجعلبل،مههـصولةتَنت

زوجات."أوالجمواتامننسمعكما،الأخرىمنأفضلأنهاإحداهماتدعى

،ء--.)301!السابقين00الأزواجبناتأوالأوللاد

9بهسلمصحيج.تنرحوالنووى2601ص5ب"االقرطبىتص!ببر)؟ا!
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الرفنا!وهنإلن!مبمناوورمبينالجيمح1تجريم-)4(هكرر3،

العدبخ:وأفناء

!منأونسبمنالرحمصلةكا!اسواءْ،يحلالمحارمْلابينواجمح

سواءمحْبهـجائز،المخالقينأوا!تنبيىْ"أوالأخْتيينبي!فالجمح)نضعابمْ

أمهاتأو(لاماخوة)مختلفينأباءأوواحدةوأمواحدأبهن!كن

؟اصرضاعباعمةأوالمرضاعةمنْأخواتطكنأو،(ةلأبْاخوة)ْمخلت!لفات

هنجرم))-!طأالرسولحديثبعموماأخذاوذلك،!بالرضاعخألةإو

.)13(((النسبمنيجرمهاْليشضماع

عقهاأوبأصختهايتزوجأنوأرافىزوجتهعنالرجلافترقااذاْكذلك

نأعنهاافترقالتىفريبتهاْانقضناءْ-محدةينتظرأنعليهكان،خالتهاأو

ة.(اا14ْعدةلهاْ"كانت

:لمحاوما0يينعا.(المجدءءاجز-!كا)هكرر.،2ْْ

ءكاتدكان،عليها-خالمتهاأوعم!تهاأوؤَوجيته.بأختالربخلتزوجاذا

وزوجت!.الرجحسطلجبىْإلتفريقويج!ب.(15ء)بلظلا.:!الجتليد-.زْواتجه

.بحرمتهاعالم-..غيرثعخل-لجه!-.ْقدالمتفريق.قيبك-كنانفان....افمجديدة

حمر*يجبوللا،المممم!مىعلىيريدبحيثْلاْأبخثلْم!رْ-ْفيجب.،لهأَعيه

ت--

02Iس Aالقدبرفتحعلىوا!هناية05،51صى57بتدامةلابنوالمغنى

2،34،ص؟بالنضبروالروض263ص2والبداطئع.ب،36؟-صرب

08صاللثعخصيةالأحوالفىزهرةأبوومحهد؟53ص9ب،-المحثمحآ

2لثنصخصيةْاطالأتحوألااهـ!ألاسنلاميةا*حكأمامْىالبرديسىوزكم!يما

.185ص،القنمخضببةنيحؤال-الثصرعيةْالأخكامفىْفتععبانالدين:زجمئ

.735.!صن..بْقدامهلابن.-(لمفئىْ،13(

ن!نسعلىبائناطلاقااثطلقة.عدةاجعاز،الضد.صمْى؟الفخهاء-..صككنن)141(

ابقرطبىملأهـر.وت!سير.14بدد.ة..،بنلمجعبفاصع!نةالزواجفىذكرق،5الذىالخلاف

.؟263،26صبى2بوالبدائع91iص5!

توْوجلمن.أخرى!صيلاتطوغيه،.بعدهاوط،!4!ص7المننذى-!اْ(52ْ

.النوادوهنوهذهواحدعقدفىهحرمين
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،")16(النسبيثبتوبالتألىبشبهةدحنولاذلكيعداذ،عليهالزنا

محدلتها،تنفمىحتىتنظظرأْنباَخرتتزوجأنأرادتانالمرأةهذهرعلبى

تجاولاعدةولامهرلفلامعهايخثثىأوببهايدنجللمالرجلكاناذاأما

المرأةلهذهويجوز،يل!وارثانولاثسبيثبتولاالمصاهرةحرمةبيتكاصا

خ!المتها،،أوعمتهاأوزوجتهوأنجتالرجلكانفان.فه!رابماخرتتزوج؟ن

الزاهـج!هذهجمنالرجلافلترقاذأالاذلكلهمافليس،الزواجفىإ-/كبمان

بعثالجريدةوالزوجةالرجلبينزواجعقدوتم،!)17عدثهاوانفضمت

القديمة.الزوجةعدةانقضاء

:الزوجاتابييساالعدل11:الثالثالقيد-3،

يمالكلالقرآنبشصالزوجعلىواجبأمرالزوجاتبينالعدل

ننعدفىثأأللاخفتمفان))تعالىقال.المسلمينعلماءوباجماعوبالسنة

بونمجاءبينهـعايعدلولماهـرأتانلهكا!امن)ظهشْدقالوقد.((ثوإحدة

تفضحةمحلافةوهذه((مائلونتمقه))روايةومى()18(ساقطوشقهْالقيامة

عليظالنبىأنعنهااْللهرحمأعائشةومحن.القيامةيوماللهحثل!كلامام

هذااناللهم))ويقولزوجاثهبينالقسمفىيعدلىكانوالسلامالصلاة

.((ْأملكولاتملكفيماتلمنىفلاأملكفي!ماقسمم!ا

بالن.ال!ا!جبة.المحدالمةتفصلكثيرةاعدقواالمسلمينمحلماءوضعوقد

.)91(البيانمنيلىفيمامحرضهانتناول،الزوجات

مجموعة8؟/،/65!افىالمصريةالهنقضىا.مبكهةقضتودجهذا)16(

.اهةص2غدد16!ىا!لاحكاما

راحبع،بائناطلاقا!ا!لقةعدةانقضاءالعلهاءبعضيتنصترطولمم)17(

.مكررا،بتد

رو.-ا؟ا3طاجمدالاهاممسندهامثشكلىالعمماليكنزمفتخب)18(

.411ص6بمصر

32؟ص2بوالمبدائع161ص01بالهداقيالحنفدةعفدأنظر91()

علىوع!رةالقلببىبى.حالنتما!ديةوعفد018.ص2بالحئائقوت!بيين

لأ7ص01بمسلمصِمحيعحشرحوالنووىو99ص3بْالمنهـاج

8الزوجاتتعدد-7م)
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الزوجة:بصفاتلاالزوجيةبصلةالعبرةا-،!ه

الر!با!صلةأنذطث.بالخزوجكلعلىواجبالزوجاتبينالعدل

ا*سالهنىهذاوعلى.الزوجيةصلةوهىواحدةمنهنواحدةبكل

زا*،!جديدةعلىلقديمةولا،الزوجاتبينئيماعلىلبكرتفضيلللا

قبيحة،علىلجميلةولا،عجوزعلىلشابةولا،قديمةعلىلجديدة

لابنةولا،مسيحيعةأويهوفىيةعلىلهسلمةولا،سمراءعلىلبيضاءوللا

لزوجنهولا،جاهلةأخرىعلىمثقفةلزوجةو،،خفيرابنةعلىأمير

علتالصحيحةولا،صحيحةعلىلمريضةو،،فقيرةأخرىعلى4مختبب

علىلولودتفضيلولا...نفساءأوحائضأوجنسعيباتذاأومريضة

رج!زوجاتكنطالماالزواجحفوقفىسواءأولئككلى...عقيم

واحد.

النفقة:فىالؤوجاتإبينالمساواة-،ه

مساوبفدروكسوتهازوجةكلعلىبالانفماقالزوجالذزعيكلف

الزوجالابينسوعاسبحانهاللهأنترىألا،الرجلنفسزو!جاتمنلغيرها

لمأكلهاشخصيةنفقةزوجةلكليكونأنالامكانوفى!..الميراثفى

الاجتماعىالمركزعنالطظروب!رف،للأخريماتمساوبقدر..ومنبسهما

صفةمننابحأمربيذهنالمساواةلأن،)03(الزواجقبلزوجةلكل

،31ص2بالكبائراتترافعنوالزواجر367ص5بالدين!مواحيماء

التنرحعلىالدسعوقى.حو02ص2با!برىاالمدوثةالمالكيةوغد

بعدها،وما31؟ص7بالمفنىالحنابلةوعند،933ص3بالكبر

تجميةابنوضاوئ27ص3بالمعادوزاد؟؟ه-38؟ص3بوالاقناع

بعدهاهوما67ص9بالمحلىالظاهريةوعند،471و146ص4ب

،(حجرْطبع)ْالذكاحكتابالر(ابعالجزءاوومجواهرالاماصةاالتنعيعةوعند

.ص؟بالنضبرالروضالزيديةالث!عيعةوعنذ

!اللرجا!يكفىأنهالبعضويرى،العلطءجمهوررأىوهذا).؟(

45؟ص3بالاقناع،الملحعاواة!هويندب،واحدةكلمعامواجلببامي!تو

لتضنقالبابيفتعالاخببرالرأى1وهذا،933ص3بالدسو!ى.حْو

.أبنفتعاوىْ.بيفهنسعوىالاسملامأنمع،الاخرب،تع!ممأالزوجاننااحثى

.بالاتباعأولىالجمهوررأىفكان،147ص؟بفمحية
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فىكذلك،بالزوجمنهنكلاتعربطواحدةصلةوهى،و!دهاالزوجية

مناسبةأخرىنفقةالكبيروللإبن!عينةنفقةالصغيرللإبنيكونأنالامكان

بصرفالمتماثلنبنالأولادبينالمساواةمحللبنتوكذلك،ظروفهمحتتفق

واحب..رجلوبناتأبناءالأولادفكل،البنتأمأوا،بنأمعنالنظر

نصي!بهحازوجاتهمنكلنجانمليميقومأن-نر!فيما-بإلرجلويرسن

أسرذكاوشئونشئوذهاعلىمنهلتنفقذلكغيراأونقداأولادهماونصنجب

وملبس!اومطثربهامأكلهااختيارحريةزوجةلكليتركثم،وأولادها

الأمورلمجضعالمناسبالوقتفىيتدخلأنالزوجوعلى،منزلهاوادإرة

والعدلالحيريستهدفأنوعليه،انحرافأواهمالحدلثااننصابهافى

فىالتصرفدحسن،زوجاتهاحدىكانسمافان،زوجاتهمعاملةفى

يحقولا،بالعدلوأولاد.هاهىتسطحقعهبماعنهاذلل!تولىبيتهاشئون

مورثلهاأوغنيةأنهابدعوىزوجاثةاحدىنفقةميطينتقصأنللرجل

أنءفىونمعاونتهعلىيحضهاأنوله،بذلكراضيةتكنلىماالرزقمن

احدىعلىللانفاقالرجلاضطراذاأنهعلى.حقوقهافىيضايفها

يكلففلا،حالسهاأوكمرضها،فيهلارادنثهدخل،بسببالزوجات

..أخرىزوجةلكلالزوجة8هذعلىأنفقهلمامساوفدربتسليم

:تلزوجاا1نسكااا-،6

مستقلامسكنازوجةلكللمحريهبأنمكلفالزوجأنعل!قالعلماءاثفق

مسكنفىالحقالاسلامفىامرأةلكلأنذلك،ولأولادهالهابمرافقه

و8زوجاههعددبرجلتزوجتسواء،متزوجةكانتاذابمرالمحقهمستقل

مسكنلمحىزوجةكلاستقرارأني!خفىولا،بغيرطايتزوجلمربلياحَان

تخالطعندماشراؤتهتتولدكثيراشراالضرائريكفىبمراصقهعشقل

س!وءأوالأوا*دبسمبباعالنزافينشببأولادهامسكنهافىالأخرىا!داهن

كلاستقلاليعن!اولا.الزوجاتبينالغيرةناراشتعالأوالزوجمعاملة

بابهامنبدارأومثلابقصرزوجهاأةالمراتطالبأنبمراففهبمنمكن4زوب

بغيريكلفلاالزوجأنذلك،عائلتهاومقاميليقبمسكنتطالبهأو

حجرةكلوكانتججراتددةعلىالزوجداراشتملتلمحلو،يسثظيعما

مستقلةمل!عاكنالحجراتهذةلصلحت،بمرافقهاالأخرىعنمصننقلة
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بمرافقها.منهاحجرةفىاؤوجة.كرنيسكنأنللرجلىوجاز،بمرافقهنا

فىوالأخرىالأرمْى.بالذورز!بخأتهاحدىي!سكنأنللرعجل؟جههـزكذلنم

ومستقلة،دورإكهروالجر.ا!ْ!زهبخا.خاارْواخدْةدارشىالعلبىىإ"ثرا

ذ-ماوتكليفهبإلزونجالعنتلا!يخىبمرافقهصلمكن.فىزونجة3كلحقل*ن

ال!دااأقرقيتلككانمنغمبهةفشهاك!نعلىْالعتؤراستظاعفاىْ،؟حفيق

نفساالله1يكلفللأ،1و،ْيسرفنابدي!نذلكمحليه:نْغ!نر.وانْ،الة0ْالعد

.((وسعهاالا

الذىالمشكنمينزونجته.يحْزجأنللز!.جيجورْلاْأئهالبيالئامجنوعْنني

تافنبأنشرعىعْيرالمدثبفعنهذاأصبحاذاالا،رضاهابغيربهاثيأه

مسكنبت!فيريلز"مالحالةهذهوفي،فيهالفتنةأولادهجملىأدرزوجتهعلى

.)31(الدزوجةلهذه.أخر

مسكنها؟دخولمنضرتهاتمنعأ!رْوجةلكلأن231(وسنرى

لهاأولىبابوصن،مشاعراهافىيؤذيهاذلككانااذاالزيارةلمجرفىحتى

مشتنركة.مرافقهمنزلفىمعهاالسكنىمننضرتهَاتملنحأن

بلدفىأكثر)أومسكنينيشغلأنأ-الأساسهذاعلى-وللزوج

ذلكيؤثرولا،ا*خرىاا!ستقلْعنمسكنزوجةلكليكونبحيت،واحد

لهاسيكونزوجةكللأن،البعضيتوهمفدكما،المساكنأزمةمحلى

.)23(مخيرهاله.ليثسبرجلتزونجتلو..فيما،مستقلىمسكن

ألمجيت:فئالز!جمافبينالمساوإة-7!

الذىللوقت!ساوياوقتاعندلأهازوجهايبيتأنزوحنةكلحقمن

والزماذأ.الزوجال!ابينبالقسميسمىماواهذا،الأخرياتعنديتهد!ب

كاملة،لمجلةعنيقلأنينبغىللاالمبيتفىزوجاتهبينالرجليقسمهالذى

فب2يمانسكافياوقتاتت!طلبالتىالزدرجيةالعلافاتاستقرارلامكانوذلك

اصما-سنبق.18نجندفى"أحْرىتفصيلاتراجغ2()اْ

يلى.افليما7ْ؟"بندأنطْر)2؟!

سبى.فببمَا.!ا.بفد)3؟إ.هـاجعْ
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كأملة.ليلةمنذلل!كنىب-أقي!ولاْ،بصاجب!الزو!جينمنكلي

كليلتينْأو،لية!منأكثرزوحسةكلعنبابيت.تمدةيجيلأرْوللزوج

زوجتلبملبباليتأفىثجراطاروترسيرايحبرىأنبأسو،،أسبوعاأوثلاث

لمج!بباةت!تديدالت!غييرهذافىيكونوقد...زوجةلكلأسبوعاننم

طويلتالمبيبت"مدِةيجعلأنيللبرجلينبغىلاولكن.لنشاطهاوبضثالزوجية

الميدغي!ابعةوذلك،كبيراوفنتاالأخرياتالزوجاتفيهايتركبحيث

قزبدءأللاورر(و!الفقهاءيعضىتشبفىولنيللظ،والطمأنينةالألفةغلبىوحفاظا

جبمابوررأىتإشك!،زوجةكلعنبوليلتينأياماثلائةعلىالمبيتمدة

صْرورية3-،لاتافي/ال!أيامسبعةعلىتزيدأنينبغىلاأنهاالعلمأء

تعنشالتىفيربلدةفى!منهماوإحدةكلتقيمزوجتانللرجليكونكأن

جسبماالمج!ت!تجضرأوأبامهاكنىالغائية1اليالزوج0فيذهب،الأخرىفيهما

أكمتشأوكههر!ا"ثةبجبيلأنولهابى،!بررذللثف!ايكبنلبمما،يشاء

اجدىابرجلي.ب!لركل!جإلكلىوعالى،البلبدىبعدح!بمبعلىأفلأو

أثصر.االجعب!تمبة،هـتجالين.البجضبىعنبشتةو(1أشهراأربعةهـتأكثرزوجاته

المتايمول!ههولزوجبائدالمشتعح!نلذن،السِابقةالحدودفىللزوجمتروك

صْرف.بلاالجييمباوإةهدْ!هنئحققإلتيالههـلبمهلة0ي!خئابى(أنوللئنوج،نجيثهن

فلا،انلأفم!االجبهذاعلىقِثريب.ييدةالزوجاتدرضيبئفان.ضرابىولا

ابِرضا.بتوافرال!بررلانتفاءزيادتهامنبأس

عنْديهيبهماح3هـتسإوياوفتاجمئدهازوجهامبلِثكْىالزوجةوج!

بمايمالمبنخ!ا.الركبةجمنالنظبريصرف!زوجهاعلىلهابجلب،ا،خريإتا

فيزوجت!طعنديبيتأنالرجلطفعلى،لهالدوبةصاحبةصلإحيةأو

كانتلبى32،،المبيلبليإلىفىمع!االجماعامتثحابئحتى،نوبتها

.؟)34(رنثباءكاثبتاو01،حائضاكايفاأو،مثلا!برةأوججفىسكحرمة

وإلوحعكة!ىا!لإئفىهال!لْهبااكعتمالي!فيالمييدثفنىالفيبببممبنالمقبم!فى1أندْلك

فعاىْ،والتناسعلالح!يابمالبزواجمفا!دم!كارْولئن،الزوجييْبيىْ

إلللموتبارك،الينواجفيالأساسبىالمقصد!هىوالاجتماعيةا!مميةإرعايةا

جم!ظم:؟وب!حمالمابكانمسدادهو:الرتق)1؟(
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وجعلاليهالتسكنواأزوإجاأنفسكمةمنلكمخلقأنآياتهومن"قالحيث

.25()"يتفكرونلقوملاَياتذلكفىان،ورحمةمودةبينكم

يقف!!اأنيل!تلزمذوبتهافىعنداهاؤوجهامبيتف!االزوجةوحىَ

والفرشالرشاءلصلاةبيتههنيخرجأنافللزوجذلكومح،الليلعندها

فىزوجتهعنديقيم(نالرجلعلىت!عذروان.الأخرىوللضرورأت

/أخرىليةافىذلكلهايقضطأنأعليهتعيندورهاميطليلةفىأو!يلتسا

هكالحارسليلاالرجلءملكانواذا.عليهاضاعتالتىتلكعنبد،

لصلواييخرج"أنوللزوج،لهتبعاالليلويكإنبالنهارببثبتالقسمفإن

.الفترة0هذهفئحاجاتهوقضاء

داذمم!محلازوجاتهاحدىمسكنمنيتخذأناالرجلعلىويحوم

بأحمماولا،زوجاتهكلمساكنعنمستفلاملعمكثايتخذأناوله،فيهللاقامة

فىمنهنواحدةكلالىيذهبوعليهْأن.احداهنلمسكنمجاوراكانان

الب4يدمحوهنأن-بهخامىمحلفنىسكنان-وله،لهاالمحدددورها

لمسكتهزوجاثهبعضيدعو(أنالرجلعلىوببحرم،نوباتهنبحسب

سوءانتفىذا11اللا،المحاباةمنذلكفىلما،الاَخرللبعضطويذهب

؟ةعبوزأزوجةاليهايذهبالتىتكونكأنلضرورةذْللقوكان،القصد

الرجلعلىيحرمأنهغير.وصحيحةشابةيدعوهاالنىوتلكمريضة

دمحاهافان،رتماهابزيخرضرتهامسكنالىزوجاتهاحدىيدعوأن

تفتحأنالمسكنصاحبةرفضثانوكذلك،ناشزاتكنلمالحضورورفضت

العادن!يلأْنناشزاتعدلافانها،زوجهأدعوةقبلتالتىلضرتهابيتها

.الاسسلامفىضرارولاضررول!،ذلكميطالزوجةتتضررأنجرت

يج!اءحتىالنوبةصاحبةبيتفى-برضاهن-يجتمعنأنوللزوجات

يدخلن01ادشجلعلىويحرم.مسكنهاالىواحدةكلفتثوبالنوموقت

ال!ووذ،ضرورةأولعذر1،،أخرىزوجةنوبةفئزوجاتهاحدىصكسكن

احدىمنزلىالرجلدخلواذا.الدخولفلهعلاجمباشرةأونفقةكتسليم

يمكثأو*ْعلي!هكان-ضرودرةأولعذر-أحْرىزوجةنوبةف!ارْوجاته

الول!.سورة21الاَية)5؟(
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يج!امعهاأنرأىأومحادىغيروقتاالزوجةهذهعندلبثفان،طويلاوقتا

لها.قضاهمثلماللأخرياتيفمىأنعليهكانذلمكوفعل

كأنلوحتى،علندهازوجهامبيلسافىالزوجة1حقيظلوأخيرا

احدىعندتتحققاحتهراأنإالمريضالزوجوجدفان5مريضاإمزوج

مدغعندهماالبقاءفىالأخرياتالزوجاتمحيتشاورأنعليهكانؤوجاته

نألهكانالرأىفىاختل!ننأوبذلكلمهيرضينلمفاذا،)36(صكرضه

اهن0احدمحندباتفان،أحبانجميعايعلتزلهنأوبينهنالقرعة1يجرى

ت!طيبمناسبةمدة*خرياتيقض!أنعليهكانرضاهنبعيرمرضه؟تْناء

المرمى.ل!ثناءمكثهاالتىعنْالمدةتزيدو،النفوسبها

:الزوجاتمعاملةفىالني!ة!لحيمن-48

نأتقتضىوزوجاتهالزوجبينوالرحمةالمودةاستمرار0أنشك،

حتى،احداهن0الىيلمىءأنالهبتصرفيقصدفلا،بالحسنر،يعاملهن

العائلى،للتعاونووقودللمنافسةنورالىفيهنالغيرةنارتتحول

رمتعلىالحصولطالرجلعلىتعذرفان.لهناللهقسمبماويرضين

القرمحةيجرىمثلا...بينهنيقرعأنعليهكان،بتصرفاتهزوجاته

توزي!!أراداذابالنهنويقرع،بالدوراليهابالذاهاب01يبدمنبهاليعرف

بينهميقرعللإولادالمستحقةالأنصبةتساوتوان،مثلاالنفقةأو("نكسوة

!ولماخدا-الغالمبنى-ثضحوهى،النبوية1السنةمنوال!رء4..كذلك

الزوجتصرفاتاستبعادعلىتساعدأنهاكما،ائرالضراتنافسمنمعروف

.محاباةأوبت!حيزلمنتموبة11

كمساواش!،العدلكلفنهايعدلأنالانطسانيستطيحلاأموروهناك

أصرركهذه،الجنلم!واجبهأداءاف!اأوالمحبةفىزوجاتهب!ي!ن%رجل

متسا؟بقدرفيهابتحكمأنالانسان0يستطيحلانفسيةاءتباراثخلىتبث!ا

.الظروفكلثى

والسلامالصلاةعليهللرسولىس!فةوهذه)26(

.023و922ص

3بالبخارىصحيح.
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بينتع!لواأنتستطيعواولن))تعالىقالالحقائقهذهوبسبب

قفطحوا!ان،كالمعلقةفتذروهاإ"يلكلىفيلثافلا،حرصتمولواننساء1

بلمجطالاصلاحءشىا!ملفا.)27(((رحيماغفوراكاناللهفان،وتتقوأ

لمالزوجاتمعاملةأساس!و!اللهمنوخننميهةتف!ىعنالصادر،الزوجالت

ت!يىب!نخيلفألزوجاتللاحدىميزالتمبشانمهفىالرجليضحألايقتضىوهو

هذاوعلى،)38(كالمعلقةالأخرىيذربيغماالميلكلالميزان3فة

ثءزوجاتهو*حدىزائدبحلبأحمى0اذاالرجلأعىتثريلبلاا*ساس

ذلمحظ،امح!احرصولو،منهيهربأنيستطيحلاأ.صرافذلك،أ*ضياتا

وأزوجاتهمنيحبلامنهجرالىالمحبةهذهتدقعهأنلينبغنىلاولكن

ويذرالميلكلأحبمىقالىفيميل،في!نواحدةأيةحقوقفىالثنقصير

كالمعلقة.غيدرها

لعذرجتثبصهافىزوجاتهاحدىجماعيتركأنللرجلويجوز

.للأخرىلذتهتتوفرأنبذلكيرمخبللاأواضرارهابذلكيقصدلادامما

فيهلابعاعكانثموهـنللذواقينالزوجاتتعدديشرعلم..وأخيرا

لىفرانتفىزوجتيهبينيجمحأنللرجلكرهواالعلماءأنمنها،أداب

فرأش!4فىزوجتيهبينجمحفان،برضاهماولو،الجماععندوأخد

هالزوجتانرض!يتاذا،ذلكيجيزرأىفهنال!،الجماعفىونالنونملمجرفى

فىلما،رضيتأولو،واحد!حصامابزوجتيهيدخلىأنلاطرجلينبغىولا

بعضهن.عوراتعلىالنساءواطلاعالشهواتحبفىافاسزامنذلل!

:الؤفافحق-9،.

يبيتأنزوجهاعلىالجديدةالزوجةتستحقالفقهاءجمهوريهند

يكونأند!رن،بكراكانتانأياموسبعة،نثياكانتار،أيامثلاثةعندها

الزفافح!فهذا،للأخرياتالمدةهذهمثكقضاءالرجلعلىواجبا

ج!جعبيمنجديدمنالقسميعود،المدةهذهانقضاءوبعد.الجديدةالمزوجة

،-كأيرةأحاديطث!مقالرأىهذاعلىحخهالجصهورأخذوقد.ا!زوجات

.النساءدعمورة912الاَية)7؟(

سيبجي.جنا36أ!لى32بندراجيع)8؟(
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ورواها،-!تالرسولعن.رإلسلامالصلاةءليهالوسولزوجسلمةإمرؤتطا

ة)92+أأ4ثلاثالثبببوس!نجعللبكر)اأنخلاصننها،الكعطيرونسلعمةأمعن

عندالجطعليرةللزوجةي!6و،الزوجيظالعشرةبدايةت!قتضيهأمروهو

ا!لأدت((العسلنتهر))ببسمىالذىكذلكبطشهرزأجهاتطالبأنزفافها

أقديموقد،الم!مصصحسنمنليلمىأت4محنفضلا،عليهحقالأخرياتافىوجاته

أكمثترب!ركهـقأنالساب!قاتزوجاتهقلبفيهيوحشجديدزوا"جعلىالزوج1

.القدرهذا!ا

9!ا،العاالقسما،لهاليممىالجديدةالزوجة0أنا03()الأحنافورأى

عنثيب!يتأنمحليهوجب،أيامثلاثةزفافهابعدعنداهاالرجلمكثفان

الجديث"خْالزوجة!!اكلاأنأساسعلى.الأيامهذهمثللهزوجةكل

سببواحدرجلعثدالزوجاتوأجتماع،الرجللنفسزوجةوالقديمة

هناكَكانواذا!للعلتفضيلسببايكونفكيف،بينهنالتسويةذوجههـب

وادهـح!نتتالكسرسكنلهاوقحلماوذلك،بهأولىفالقديمةللتفضيلوحه

تفها.فىوالغيرةالغيظوادخمال

زفأفها،عثدالحقهذازوجةكلللأن،نظرمحلالأحنافوفكرة

زوبقيكى!لال!!ذملثإ!أدكما.أنللزوجسهبقوقد،الزوجاتلاحدىمحاباةفلا

حسنمنالجديدةالعلاقةببهتستوبعاالجثيدةللزوجةيقوموهتا،4سابق

فهئضيرةجثهناالمدةأنمحنفضلا،بالمعروفومعادَشتهاأستقبالها

فىمحادةالزوجيمكثهامدةوهى،للبكرأياموسبعةللظببأيامنلاثة

ضيافنهم.بحقوالقيامعليهموالتعرفالجددبأصهارهأشترحيب

قسمها:باسقاطالزوجةرضا-05

نههـبئتها،فىعندهازوجهاهـبيتف!ا-"لمحهاف؟ن!اطم01با!هـوحبهإترضىكد

فيهحقهاعنختدنازل.أنلهافكان،لمصلحت!هاثمرعالفسملى*ن،جائزوذلك

نجبععنبروقث،مذكلاهبةالقسمباسقاطالزوجةرضاويعثبر.لغيرهاننهبهأو

طبعةما)كوموطأ،بحدهاوكا3،ص01بزءهالسعلمصحبح192(

رجل.عليهاْدخكأنسمتبئْ!نلكلكأوالنتبب6و5ص2ب!8،13ا!لبى

سصبق.فالما3؟بندبهامق!المراورعأنظر03!)
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الروتمنتنازلاتضمناذا،الزوجينبي!نصلحا-الأ!والبعضفى-

كالن!تلثحتا،الزوجيضمنهالهامصلحةمقابلفىحقوتهـابعضخن

طلاقا.يحدثفلازوجهاوبينبينهاالعشرةتظلأنالمصلحةجذه

جنثلتكبرت))لمابزس!آالشسولزوجزمعةبنتسودةأنرىوقد

منكيومىجعلتاللهرسوليافالت،لعائشة!االلهردبمولمنيومها

.((سودةويوه(يومهايومينلعائشةيقسم!رو!االله1رسولفكان،لعائشة

لعائشة:ص!يةفقالتصفيةزوجنهمنيوماغضبفيأالرسولأنرروى

عالمثض!ف!ثهبت((اد!يومىوهتوقدعلررظاطآاللهرممولوبينبينىملحى51))

يوم!وأعطىصفيةعنفر!أبذلكوأخبرتهالسلاممحليهالرسولطالى

.)31(لعائشةوهبتهالذى

عنلأن،الزوجبموافقةا*أثرهينتجلاالقسمبسثوطالزوجةورضا

لها،الموهوبرضايشترطلالكن.عصمتهفىزوجةبكلالاستمتاع!قه

ذلكيلزملم،الت!نازل0هذاهدىوأبت،لهدىليلتهاسعادوهبتفلو

وويسزوجتههدىلأن،!سعادوليلةليلتهاهدلمحأمحنديبيتأنولهألربل

فلنبس،ضرتهابنوبةلهاالموهوبرضيتانأما51عنهتمتنعأنلها

ل*تهـ3-النوبةهذهيجعلأنكذلكلهوليس،قهايحرمهاأنللرجل

فلببلم!،لهاسعادبتنازلهد!أرضميتانالسابمأائمالففى،غيرها

لزسعادليلةبجعلأنلهيعحقولا،سعادليلةمينميابصأنللمرجل

لهـانوبةفىحقهاعنتنازلتقدالمزوجةكانتانأما.زوجاتهمنهدى

ذوبخ!،يجعلأنالزوجعلىوجب،الأخرياتالزوجاتلكل،؟كثرأو

الزوحبن!ن!نازليكونوفد.الأخريماتالزوجاتبينألقسمويوزع!ثالمددومة

نأالىالبعضذهب،الكأأىاختلفوهنا،نفسهللزوجصههـهوبأنوبتهامحن

صاحبتهافوضتفقد،زوجانةمنيلئماءمنالنوبةبهذهيختصأنالزوج

ألىتهـب؟ةهذهباسقا!-االزوجالزامالىإلاَخرالبعضفىذهب،انلتعصرفاللزوج

علىالقسموتوزيح،كالمعدومةنكونبحيث،النوباتحسابمنتمماما

احدلمحاالرجلاختصا!ىلأن،بهالعملنرجحماوهو،بالعدالةامباكاتا

.30،504،ص5بالقرطبىتفسير)31(
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الأخرياتعلىاحداهنلمحقضيلاظهارفيهيكونقدالطوبةبهذهزوجاثه

فى-فرصةالزوجيعطىلاالثوبةهذهاسقاطأنكما،المنزاعيثيرقدمما

.المحاباةأوالتفضيل

اسقاطفقطيتناولالزوجةبرضاالقسمسقوطأنالبيانمحنوغنى

وفى،طلبتحسبماأكثرأوواحدةذوبةفىمعهاز،جهامبيتفىحقها

ىأفىالقسمعنلهاتنافيفىترجحأنوللزوجة.الأخرىح!وقهانجسقط

يسقطفلابعديجلبلملهاحقاتسقطالقسمعنتنازلهاغدلأنها.تدشاءوقت

عنه.سكتتاذاإلا

قسمها:لعسقطالمرأةنشوز-51

بغفرزوجهاطاعةعن(وارتفاعها)خروجهاالمرأةبثدث!وزيقصد

نعمأوااذنهبغبرزوجهام!سكنمنخرجتلوكما،لهيجبفيماحق

تعتبروللا..منهاتمكنهلمولكنهافتحتهأو،ديدخلالبمابلهتثْتح

لمرضمسكنهإلىالذهابعليهاوثعذراليهزوجهأدعاهاانناشزاألزوجة

ضرتها.نجيتفىللحضورطلبهاقدكانأو،اواصلاتاا!ذطاعأومطرأو

طاعةالىعادث.واذا،القسمفىحقلهايكنلمناختزاالمرأةكا!قفذأ

فيمالهاحقولا،طاعتهابدايةمناعتباراالقسمفىحقهامحادزوجها

.النشوزأيامنخاتها

فحسبْالقسمفىحقهاسقوطيستتبعلاالمرأةنشوزأنويلاحظ

أولادها.حقوقيسقطللاولكنه...إلنفقةؤهـاحق!اأيضاببسقطبل

3o-بقرعة:ا!سثنرعندالقنثم-مهقو!ط

نأأعيهكان،معهالسفرفىمعي!نةزوجةاصطحابالرجلأراداذا

كا!ابيثهنالرأىاختلففان،معهالزوجةهذهبسفرزوبقرضا.يأخذ

وعندئدْ،فعهسافرتالمقرعةفىسهمهاحْرجومن،ب!نيقرعأنعلىيه

بخسلاف.محودتهعنثشيئاللباقياتيقض!.أنعليهيجعبول!القسمب!سفذط

يجبفعندئذ،قرعةوبغيررضماهنبغيرزوجاتهاحدىمحسافراذاما

قضاهـهيمالذىالوقتمثلثسائهميطكلمحيقض!أنعودتهعندءليه
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واحدفىلهسفراْلزوجاتتر!ماإنيح!ث!قد"م!عهسها!رتالتىزوجته

نمهماث!م3برالزثنميرضىلمنحعاذاك!اخدارهاألتىاغيرالزوجمعورت!من

ويسارو-شجميعابتركهنأنالمحرعةابعدوله،بينهني!رععليهْأنكان

رضهثثأوالقرمحةخرجتفاذا.سفرهؤىجمابعايصطرئهنأوبعفرده

القسمف!احقهافان،السفرعنوامتنعت،منهنواحدةبممضش%لزوجات

ح!و!ابعضىوسقطثناشزاكانتعذرلغيرامنناعهاكانواذا،يسقط

ومتئ.البواقىبينالقرعةيعيدأثأوللزوج.النفقةفىكحقهانها؟خرئ

ت.ى!داثم،منلأكالقدسمامكانالىبقرعةزوجاتهباحدىالزوجة:صالحر

اصطحابلهكان،ر!اطةبثنامجفىذلكيكينولم،بغدادإلىيسافرأن

آو!ا.بفرعةبزوجتينسمانرواكْ!)).معهارحلتها!واستكماالزوجةدنخس

اد*قسمفلارحلهفىجصيعاكانتاوان..رحلهافىليلةواحدةكلإلى

(1شىلفرااتشا

مخلحبشفرهعندالرجل1علىواجبة-ا*ساسهذامحلي:والفنرمحة

فصرالذهـعةأنرأى)33(النفنهاءمنفريفاأبئغلير)33ْ(خاننهزاحدكط

زوجاته(منيختاربم!نببهمافرأنوللزوج،مفننحبةهىواثما،وأجبه

تمأمالهـجلأ!شعسمواء،اللمبالربمجردالقمعممويدسقطىبل،قرعةدون

مثلمااا!لأحرياتلزوجاتهيقض!أن-عودثةعد-عليهجبفلا،،.يقرع

جبيد،هنالق!م!ماستأنفمحادفاذا،معهسافرتإلتىزوبخةمعقض!

يسافر.لموكأنه

بت"بئببقربمكان!اظاطالنبىأنْروئفقد،السنةبهجاءتأمروالقرعة

هذهكانتاذاماأساحمماعلىالعلماءاختافانما)34(سفر"عندنممائ!ه

ا!ملابخاءليهبالرسولخاصاأمرأكانتأم،!اتباعهواجباتنرعاالسنة

أهـرالقرعةأنرأىفمن!بثركهالم!مطم.يإثمولابهالاننتداءيح!همنوالسلاكاا

*9-.،،الل!مثشفى!رلمحاالزوجماتحدى.ل!6قننثىء.،القوعةبأناحتجسكستحب

!امنت!عالمراجعارظر.والظاهريةوالحنابلةالنت!افعيةرأىوهو)؟3(

3.دا.بند

.3tبندها!ىالمراجحانظز.والمالكيها!!حنفية)ثم.(*ْو.هز(

.6؟2ص3بالمبحنار!صخيح)،جم!(ْ
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تخرجنلأالقرمحةْ،أينمحن"!لا،منهنواحدةدونبمفردهيسافرأنفلرجل

ا:!دأءمشتحبفهىذلكومح،حقعلىدليلاثصلحفلاواحدوجهعلى

باحدىالرجلسفربأناحتجوإجبةألقرعةاأنرأىومق.!طر!بألمرس!ولة

بدون"فرهبخلاف،الأخرياتدوناليهاميلهمظنةقرعةبغير!وجاته

الإْ!خببرالرأ!ابهذاالعمل1ورجحنا،ج!ميعابينهنعدلفانهمنهنواحدة

ذيهعماقصملازوجاتهومصالحالزوجمصلخةبينوتوفيقعدلمنفد4لما

همق.بالنبىاقتداءمن

دون،الزوجبسفرخامى،بقرعةبمالسفرالفسمس!ق!طن11ويلاحمظ

عندالقسمَاستخقتزفتتجهابخاذنالمزوجةسافرتفان،الزوجةس!فر

حفيص،وي!عمقظناشزاكانت.زوجهااتن.بغيرساقرلفوان،35()عههـدخ!ا

القسم.فى

:أخرئأحوللهْىالقانممسفْ!ط-30

بمانتلوكما،الأبرةارلاسققرات!يقاخاصةظرل!ففىالالسميسقط

الع!دنرحأتؤتمن.*مجنونةأوالجماعلححتمللاصغيرةأومحبوسةانزوجة

القسبممجهيتعذرالزوجة.حبممىلأن،كعذباولوالطلاقادعتأو،معها

تأوىا.جماعاقْحت!مل!لاالتىوالصغينرة،الزوجارادةعنخارجبسببلها

ومن،المب!ت-فىلهافيوج!ا"أن!ىالِى1بحاجة.ولميستمبكرةإلفراشألى

والمجؤثنه،صدقتانإ*لمطقةوحعكمكذبتافالناشزحكعمفىامطلاقاتدعى

عنئرتهاتؤنجضن.كافتفان.،الزوجعلىخطراكاننتْعشرتها.تؤتمىْلمأذا

ذلك.فىيكونفقد،للأخريات!مثلما.يق!سملهايقسمأنزوجهاعلىتعين

وعلى،المبيتعلىمفْصبىرلالأشو،1هذهفىالقسموسقوط...شفاؤ،ها

المعاحكلتةوجوهميقذلكنجيرفيزوجاتهبينيعدلأنامرجصل

ألمستط!اعة.

لهثحصاجةلقضاءالرجلبانودثالهععفرهابينفرقمنالفقهاءومن)35(

وتب،ردها.أولحجهاكشفرهالهاحاجةلقضاءالرجلىباذنسعفرهاوبين

غض-و!ى،لمثالْيةاالمبهةقدنم!عحقهمحْئولا،الا!لىالخنمالة1مْىالضعممْتستحق

.!بعمفرها.الزوجاذنل!وجمودالمحالمتي!نفىاضمةأ
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القيممم:علىالمعاوضة-،5

علئالمعاوضةفكرةأحكامهالبيانالفقهاء0ت!عرمىالتىالطرائفمن

القسم:

ممأأكثر،القسمفىلهاليجعلللزوجمالاالزوجاتاحدىدفعتاذا

واقترب،ةالأسلروابطوافسادااالظلبمعلىتحريضاهذاكان،تستحق

منه!بهايصفصدالتىالرشوةوصفمن-المسلمينالفقهاءعند-المالهذا

من!االزوجقبضفان،حراماذلككانثمومن،يستحقهعمنا)خق

بذلت!ماإسثردادتحللبأنللزوجةأنكما،لهايرده.أبئعليهكانشيئا

أكذفالقسمميطلهابذلقدالزوج1كانوان.الغرض0لهذامالهيطلزوجها

القسم.منفاتهنماالباقيالتلزوجاتهيقمىأنعليهتعين،تممتحقهما

أ!انوبةعنلهاللتثنازللضرتهاما،الزوجاتاحدىبذلتاذاأما

لتتنازلمالازوجاتهلاحدىالزوجبذلأو،بذلكالزوجورضط،نوباتأو

بينالرأىاختلففقد،فقبلتأخرى1لزوجةنوبات.أولهما4نوبعن

فىالقسمف!االمالبذللأنيجوزلاذلل!أنالىذهبمنمنهم،انفق!هاء

بسفنطأندونلمجستردهأن!المالبذلولمن.يباعلاوالقسم،البيح1هعنى

والمال،بمالملثروطاكانالقسممحنتنازلهالأن،القسمعنالمتنازلةحق

ذلك،بوازر!أىمنالفقهاءومن.القسمفىكاملاحقهافيبقىسيرد

صلحأ،يعتبروانمابيعايعدلابعوضىالقسمعنالتثازلأنأساسعلى

يبوزأنهترىألا،الزواجفىوالرجلالمر"أةحقوقعنجائزوالصلح

له،تبذلهبعوضتعخالعهأوابيدهاأمرهاليصيرلزوجهامالاتبذلأنأةنلمرا

،تضارلنهناالمرأةولأن،حججهلسلامةالأخيرالرأىبهذاالمعملنرجحفى

؟،،أولىبابميطلهافكان،عوحنىبلاالقسمعنالتنازلتملكفهى

العائلية،العلاقةلافساديستخدمللاهناوالمالط،مالىبعوضعنهتتنازل

أكذوالقسممنليعطيهاْلزوجهاالمالهذاالمرأةبذلتلوماعكسعلى

تستحق.هما

زوجاته:بينالعدلىبأحكامالزوجاخلالجزاء-00

يسثحةقآنعماالدينببةالناحيةمنكانزوجاتهبينالزوج1يعدللماذا

علف!الله.رسولعنروىوفد،الظلمضلعبادهير،واللة،ريهعقاب



آ-؟ة--إأ

ماشوشسقهالقيامةيوميأتىالميلكلنسائهاحدىالىببميلمنن

بينظلمهعلىتشهبعلامةذلكاللهيجعلأى،(ساقطأو)

لمبكأبهـةمرتكباالزوجهذ!لمجتبرالدنيويةالناحيةومن،)36(زوجاته

يتركَتعزيريةجريمةوهى،)37(الكبائرمنوه!ا،الزوجاتخظم

المفرربمالتعزيريةالعقوباتبينمنالمناسبةالعقوبةتوقيحللقاضى!بها

05مالمجةغراعة.أوحبسأوضربأوبتوبيخالزوجكتأدلمجما،شرعا

إنىأمحداْلهبببنأوالعقوبةهذهنوعللقاف!الامامحدداذابأسىوللا

الظاهرنج!الأموريثناولىالزوجاتبينالعدلىأنعرفناوقد.لهاأقمىرحدا

....والمبيتوالمسكنوالكسوةوالنفقةالمعاملةفىكالعدلالغالبفي

أمامثظرحالتىوهى،والنفىالاثباتوسائلعليهاتجرىأموروهذه

فيها،العدليتعذرفهذهالجماعأواكالمحبةالباطنةالأمورأما.القضاء

سبيللاألنهكما،المر.أة0ذكاءومدىالزوجنيةلحسنهـهـكولوأمرها

...المعروفةوالنفىالاثباتبوسائلفيهاالحقيقةتقمىالىللفاضى

..ةللأسمصلحةذلكفىرأىاذاالمقررةال!وبةتنفيذيقفأن-وللقاضى

وزوجانةةالرجلبي!نيصلحن11،القاضىعلىيجبالأحوالجميحوف!ا

الرجقبينالعدلىيحققأنبهيستطيحلنحكمهأناليقينعلمعالما

والصلح))تعالىلقوله،الحرصكلذلكعلىحرصولو،-وزوجاته

بماكاناللهفان.اوتتقيننحسنواوان،الشحالأنفسوأحضرت،خير

فلا،حرصتمولوالنساءبينتعدلواأنتستطيعواولن.خبيراتعملون

غفوراكماناللهفانوتتقواتصلحواوانكالمعلقةفتذروهاالميلكلتثميلوا

الزوجيحملماالوسائل!طيتخَكذطثْأنالقاضى!على)38((»رحيعمما

الأخرثفيذرالميلكلاهناحدا0الىيميللابحيث،نسائهبيىْالعدل0على

هذهوتضررتزوجاتهلاحدىظلمهعلىالزوجاستمر0فاذا.كالميعلقة

عندالقاحمماويقضى،للضررالتطليقتطلبأنافلها،ذلكمن،لزوجة

بمؤضرالزوجويلزم،الزوجميىبتطليقها-المفررة0الثروطتوافر

ت!صربخأوبمعروففامساك"تعالىبفولهعملالهاومت!عة)93(صداقها

.بعدهوما13بندراجع)36(

.273الكبيرة31ص؟بالكبافراقترافعنالزواجر)37(

هعمبق.فيها54-3؟و35-31بندراجع)38(

ههرها.)93(
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وكان،سعتهمنكلااللهيغنيتفرقاوان...))وجلعزوقوله((باحسمان

.((حكيماواسعاالله

:الزوجاتتعددفىا،تفاقية1الشر9ط-ا:تالثاْ-605

تمدال!!ىالنئروطتلكالزوجاتتعددفىالاتفاقيةبالدثروطنقصد

محالمرأةكاتفافا،الزوجات.عند.-تعددوالمرأةالرجعك.منكلعليهايتفق

نجبؤو.خإلاعلىالمرأةْاتفا.ق.أو،بهتتزوجحتىزوجتهطبق.علىانرجعل

زوجاتهمنأكننرإلقسعمفىلهابب!زيمدأناعالىملعهاتفبقنه!اأو،عليها

هككْ!و..ه.لثطخرياإلأة

ي!حكائم.مرلتباالنثرعجعلهسب!البنواجعلىالتراخ!أنوببلاحظ

حئموثفييالاتعديلهاأومخالفتهاعلىالانقاقلججوزلاصعيمنةْنت!رعية

شرل!طبصدد--إ4برءأ-لل!رسولحديثينلمفمالأساسهذاوعلىْ.الشزع

تنبرظاا!لاثصر!طهمعلىالمسلكون)ةوالسملامالصلاة0ْعليهكولهأحذهماالزواج

أ!-اارْ))والسلإتمْالصلاة-عليهوالآحْر.فوله((حلا*فحرم"أوحراماأًحل

ببناإ*ولاوألحنديث(4.)"،الفروجبهاسننحلبتم.مابهيوفىأنظضروظ

،.،ه!كاالطتروطثتفيذعنالثافييتحدث.بيلنما،النثروطبوازمد.ى

ترر!لم-..ما"عامةبصفة-جائرْةأ*تقاقيةالشروطأنمنْالحديثينوببفهم

ث!ون،الؤفاءولوجبمانئرطجدهـازلقررماْفاذا،حراماثخلأوحلالا

ىأ،ا((المفروجبهاستحللتم0مابهيوفى:أنالثصروطأخق))و،ثهاون

المجائز.غالاثبزر!طالىينصرفالحديثهذاأنوبديهى،الزواجشروط

عن.صقاصىبعيدحلالالججرمأوحرامايحلبأمرالؤفاءاللأن،فحسبنفْسعا

المثصرع

.ْ:لزفىهتهطلأقْالرجل."لجديدةالمرأةاننْنترطتاذأ-57

علىيتفخان.وقد،زوجثهيطلقإنعلىرجلمحامرأةستعنفققد

.102ص!.بالمصريةالمطبعةطالصووىبنترحمدمملمصحيح)8،!
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،(عا1المصرطأيدنصلمماإناالجدي!الزوانجانعقادكعسدمالعث!رظهذالمش!الفةجزاء

فما...اليسابةزوجتةْطلاقالزوجرفضذا01مالىتعويضلهايكونأدر

ذلك؟فىالشرعحكم

نجميحفىباطلىال!طثرط!دْلا.أنعلىالمسلمينعلماءجم!ورالق

بمانْالم!صرطهذامعابخديدالمزواجتماوادْا!)42(عرضناهاالتىصوره

الج!دييدغللزوجةسبللولا،ْ)43ْ(ْملغياباطلاوال!ثرطصحلحااوؤواج

ءندتعولجبضدفخأواليثرطهذاتلنفيذعلىالزوجاجبارالىللقضاءو،

بسببزواجهاطلبْفطسخلهاليسالجديدةالزوجة0أنكما،تنفيذهعدم

.ال!ثرطهذاتنفيذعدم

-!كل.النبىأنهريرةرول!هْأبوماالاثرطهذاطلانعلىوالدلميل

أختهاظلاقالمرإةتسألولا...أخيهإخطبةعلىالرجليحنطبأنانهى))

)44((،تعالىاللهعلىرزفهافاتما،انائهاأوصحفتهافىمالثفتفىء

طلاقامرأةتنكح!.أنايحلى*))فمالنر!رالخبىأنعمربناللهعبدروىكَما

.(45)((أحرى

صورةوهناك،الحاليةاالزوجةطلالَىدلىالجديدالزواج1يعلقأى)41(

ة6لامررجليتولكأنالزواجعلىالحاليةالزوجة!قتعليقهىضكلعمية

بجردالزوجهتطلقا*خليرةالصورةهذهوفى،.تزوجتكانطالقزوجتى

حيثالأولىالصورةيخلاف،ا!لاقتعليقيجيزمنغدالجديدالزواج

ء.سترىكماصحيحأوالئنايخةالملأولىاجزواويظلالث!رطيلفى

41ص7بتدامة،بنوالمشى153و152ص6بْالأوطارنيل)؟أ(

،؟لغيرهذلكأرولم..لازمشرطهوالخطابأبوقال":أ"يضاوذكر

يطلهتلماذاالشبارللمراةيثبدنفالممثرطهذان6.!اصاجالاقناعوفى

صاحبذكرولكن.فلكلهيمعمنبلبهيوفىأنالزوجعلىيجبولااوزوج

.القنرطهذأبطلانالصمحببحان11المنذى

بألثسح!الفكاحيلبطلالطاهويةوعند.153ص6جالأوطارنيل)3،أ

وص!ح2للثرط!بطللاحقاتفاقفىكانفان،العقدفىاتن!ترطأنالفاسمد

.ا!4ص!جالمحلى-الزواج

8.،"خقظظلاقالمرأةتئنمترطاننهى"لجهل!.متفقوفى)4،!

."الدينأو6لرضاعأوالنسبفىأختهاكا!تسواءغيرهمابماُخشهارأ"دوأ!ل

.153،ا؟هص6جأن!*وطاررم

.152ص6جالأوطارذيلى)45!

(الزوجاتتعدد-8م.).



ا*ا--.؟ا.:1

ؤالألفة!المودهالمىببدمحوالاسلامْأَدْلمكلم!ظاهرةهـبْلمككْنئوالمخكفة.

اعلنر؟!.الزوجائ!نْعددإلاسلامأ!واوعلْدما.المزوإجهْتى.الجرأة0ْحقْ.وحماية

الجهدجثتن!النروجةعلىحرمْوعلندما،زوجةتكونأنافىالجديدةالمرأةنجحق

...زوصجةتمإلأنفىالقديمةالمرإةحق؟.ختها.أكد.طلاقأنأ،-تس!أل

05منتمنتركةزوبيهحياةكانتولو،الحياةفىالن!مماءتعاونل!رفا"لاصملام

فدالشرطهذاانهناولاايقال.*الجرأةلأخثهأالجبرأةمحاربةيثْرْل!ولكنه

ذللت،الفروجبهإسنحللتنممابهاْيوفيأنالدثيربىط!رأجق،.الزوجقب!لى4

ومإدْا-،.حلا،حإممأوحرإماأحلشْرطاا،شبروطهنيعلْدالمسلميمإْمإ

وزدرجثالرجلبينالزوجيةالحياةاستمرارْهوحلألاجرمال!ثرط

إكلففيه،النترطهذاتنفيذعدمعنالتعويضىيجوزلاك!ذلبن،القديمة

بحلالالزوجهو-تمعسكالتعويمىهدْاسببلأن،َْالتاسْبالباطلأكع!الا

به.القضاء!جأئزغيرابتعويضىهذافارْ!،نه

علي!ا:.الرجليتزوجألا..المرأةاشمترطتادْاَْت80

منالزوجبإمنحلاالمإمإرطهذاأنعلىالمسلمونالفقهاء(جمع

س!واء،الجديدةبالزوجةزو،اجهعقديبطلولا،امرأتهعلىأدزوإج

وأ-الزواجعقدقبلعليهانفافاهنأككانأوالزواجصلبْعقدمْنئ.انثبترط

الى.امرأتهعلىالزواجمنالزوجممإعلى*َْ،الزو.اجعفْد،بعدعليهأتق

علتإ،اللهصلىْفالوفْد،لهاللهأخلهحلالئئجبريم!ثرْوجاتْأربح

.((حلالاحرمأوحيراماأحلننْرطاالا0شروطهمعلىاالمشلم!نْ))ةْبزْ.وسلم

إ*اإمرأتهعلىيعتزوجفلاالشرطبهذا.يفىأناللزوجْوليشت!حب

نأالدثروط(أحقْان)):فالوشلمعليهالملهالوسول-ْصلنى1لأى،برضاها

الزبربخيفلمافياالفف!اء.اختلفلكن.((الفروجبهاس!تحللنممابهاضوفوا

الشرطهذامخالفةأنرأىمن-فمنهم!عليهاْ-"،ْوتبزوبخبز!رصجتهنجترطِبما

.(.t)6بطلانهأوالشرط0هئذالفسأذأثرأىعلهايترتب6

والمهر"ابزواجِعفدصخظمعالنترطفمممادالاماميهالفئ!ببعة0اْ!يرى)6،،(

وبببط!،بلى.،مظلقا.ءبطلانْالئنرطالظاهريةويرى.،21صا!لنافعالمخذصر

وفب"كتابْاللهفىليسثصرطأنةأساسىعلىفيهذلكاشترطاذاالزواجعقد

.194ص9بالمحنلى-حلأكتحهريم



05!؟ا..--

ناالرجلمنزواجهاقسحْفى.الحقللبزو!جةجعلمنالففنهاءومن

التراضىهعلىالحئهذالهاويطبت)47(عليهاوتزوجْالنثنرطهدْاخالف

الرجقبرْواجرضاهاعلىيدلبمايسقطوائماالجدةبمممْىيسفطلاأنهأى

وأ،الفسختطلبلنأنهاكقوله!صرِاحةْالزمماهذاكان"سمواء،عليقاْ

صسذارغمعليهائزوجبأئهعلمهامح،مئهاالرجليبتم!كيبنوف!لبأدلألة

امرأشهعلىوترْوجالثمبىط01هدْخإلفاذاالبرجلأنعلى.!)48(ةلدثرط

زواجهالمحسخالاَولىدشوجثْهيتمأرْفيلالجديدةالزوجهطلقأبْىلبثمأتَم

فسسختطلبأنالزوجة1لهذهيكنلم،لهااشت!رطهمالمخالفتْهمنه

.94()مثهزواجه!ا

11يؤدىفْدالتنرطهدْا!خالفةعلْدمشحر.لْ!واجها؟الزدبجة1ْوطللب

ترعاهمةأولادمنهالهكانتمذأخضوصا،عليهأانزواجعينالزوجامتثاع

نر!اولهذا،ثراجائزغيروهذا،عليهحلالتحريمالى.التنرطنجيؤول

..؟(.ا.تالزإىبهدْ!الع!كمحدم

تطالبأنللزوجةالشرطهذامخالفةعند،أنهرأ!منا.لفقهاءومن

ترضلمأثهاوثبت"المثلمهرمنأقلالمسمىالمهركابئانةمثلهابمهر

فهى،عليهاالزواجعدممنالزوجلهاثرطهمابسببالا.المسمىبالمهر

ئْحثقلئظصركْىالامثلهامهرعنلْفصهفعالمسمىيا.لمهرترضلبمحينئإْ

الرجىابزواجالمذصيعة0هذهعليهافاتتوقد،العقدفىالم!دثروطةالمنف!ة

*!ه،مثلهامهرلمهافيجبالمسمىبمهرهادرضا.هابالتالىففاتعليها

الجزاءهذاويترنجا.001صب.8ْتداهةلإبنالمغنىأتظر،،المنانجله072؟(

بعداشترطاذ.ا.بهعبرةولا...قلبلهأوالزواجعقدْ.صعلبمْىالتنبرطاذا.-كان

الزوجةطلقتفان،فيهنترطالذىالنكياحقىاْلا"النتصرط3هذايلزملاْكها.ءذ!كْ

زواجهاصع!خنه!يكن(لم،التنرط0هذ.الثانيا.بدون.لَزوجهافممن-زوجهاوباذت

علببها.ةتزوجان

...091صابنملاتناع)ْ(48

.128ص،بتيميةابنصاوى)91(

عنهعدلنافمْ،الجزاءبهذاالعهلنرى.اللمعابقةالظبعاتفى!وكن!ا)05(-

.الحسلالتحويمالئالثنرطهذاْجزاءيؤدئْأنخثسببة



-.لأا.؟ء-

،11؟(المهرضدارعلىاتفاقفيهيحصللمزواجكلفىاجبالواالمهر

يتزوجلمانصلاديلنارألفأحداهما:مهرينعلىاتالاْقهناككانواذا

زوجثلهكانتأوعليهاتزوجاندينارأللافثلاثةوالثانى،محليهاهـوجها

علببيتزوجفمان،حالةكلعندالمسمىبالمهرنظالبأنلهاكان،أخرى

احقو!كذلمحثوللزوجة5(2)فىينارألافثلاثة.فىف!حزوجةلهكانتأو

هالرأىبهذااْلعملونرجح.العخالعد!ونفقةالجهازفىكحقهاألأخرى

زوجهايمنع،منهأكثرأومثلهامهرعلىزوجهمامحةالمر،1اتفاقمايلأن

ومن،مهرمي!!ثمساءبماتطمالبأناحقهامنفه!ا،عليهاالبزواجمن

المهر.بهـذايرضىلماذاابتداءبهاالزواجيرفضأنحقه

اليميابق:الينرظخالفةعندمالىتطويضاينمتراط-مكرو58

.أن.عليهكانمحي!هاتزوجاذاأنهعلىزوجهامحالزوجةقتفققد

العغلية،الحياةفىْالوق!وع1مثصورأمرهذا...لهامالياثعويضايدفح

فىالعامةالقو،اعدلكن.فيه!ريحاحكماالاسلامىالفقهفىنجدولم

القضساءأنَذدرىلهاوتطبيق!ا،الحكمتعطيناالاسلاميةالشثرببعة

،بأخرىالزواجعدمعلىاكراههمننوعايمثلالرجلعلىالتويضبهذا

،للزوجاللهحلأالْأحلهتحريمالمىيؤفىىوقدالزواجحريةيمسكأذلك

برضاتمقدالتعوي!ى.علنى"الأتفاقأنيقالولا....باطلاشرطاقيكون

2و027ص؟بالمبدائعأنظرْ-والتنعافعيةالحشفيةرأىوهو)51( AA

الأحوالفىزهرةأبوومحمد،08؟ص3بوجمرةالقليوبىوحمالهشية

الئنسخصببةللأحوالىالف!رعي!ةالأحكام0فىشباناْلدينوزكى،الشمخصية

لجهاالرجلزواجعدمالمبراةف!رطأنمالكعن.وروى.،28و83؟ص

وغ!.يطلقأويعتقولبمطلأقإواعتتىجبنذلكفىيكون.أنالالازمضسير

اجفنحنبربصهالوفإءببدمقحبملكن،تجويرصهتنرطانهللمالكيةأخررأى

.94وtAص2بالهبتهدوبداقي33ص2بالمجايلمنح-التنروط

3لتردد.اظهرلمجهالمةالقسهيتينيبطلهاطهاأخرىآراءوهناك؟ه()

ويبطفالأ!لىالتسصةيصجح.ماو!ها،المثلمهريجبوحينذنتبئينبين

ومحهد81؟ص2بالبدالأئعالحظر.الجيها!ةسببلانهاالثفيةالتسمية

إلسابقالمرججشععبانالدينوزكى،145بندالسابقإرجع"ازهرةأبو

.285.ص
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أحكامنو6يصحللاالقولفهذا،شروطهمعلىوالمسلمون،المزوجين

!دودفىاللاالخاصةللاقخاقاتفيهامجالولاالمثرعينظمهااالزواج

الىيؤدىقدأنهباعقبارللشرعمخالفهنابالتعويضوالقضماء،المثرع

يجيزماا،سلامىالفقهنصوصبعضىفىأنيقالوقد.للزوجحلالتحريم

علىوي!رد،(الجزائىالشرط)ماباتفاقالاخلالعندالتعويضأشتراط

أدىاذاا*بشرطاللاخلالعندالت!عويضتجيزل!النصوصهذهبأنذفل!

زواجومجرد،مادياضرراألاَخر1بالطرفالاضرارالىالاخلالاهذا

حثتوكت!هالهاللأنالزوجةيصيبمأدياضررايعتبرلاامرأتهعلىإنرجل

علىاشترطتاذأالمرأةانيقالوقد.الزوجاتمنكغيراهاكاملةالزوجية

مائتىوالثانىعلالهايتؤوجلمانفنلاجذيهمإئةأحدهمامهرينزوجها

عليهـ!الرجلننؤوجانبالمائتينالمقاضى0لهاحكم،لجيهاتزوجانمثلاجينيه

لالحالة،هذهعلىالتعويضحالةفتقاس،المذاهببعضعندبلفعل

لهحامهريناشننراطخالةفىالمرأة1للأن،الفارقمعقيابسأنه-االمصحيحو

عد.بم.هىلهامن!فعةسبيلفىأكبرمهرفىحقهاعنالأولالمهرف!اتن!ازلت

تقديرهفىوشألثهاوهىحفهاهنالم!هرفانكذلمك،عليهاالرجلزواج

منه،جزءمنتبصرئهن11لهافكان،لهالمصنحةكلهمنهالزوجتبرأأنولها

وانصمهرهافىلهاح!عنتتنازللافهىالتعويضىحالةفىلمحا

عليها،الرجلزواجعدمهومعينأمرمقابلىمالعلىالحصولتشترط

وانمالهاح!مقابلالمالهذايكنفلم،حقهامنليسالأمرهذ!ونننفيذ

هذافكان،لهحلالتحريمعلىبسببهالزوجتكرهقدلهامنفعةكان

قدوأخيرلأا..)53(ل!هاحلالاالمالهذايكنولم،الفارفمعالقياسى

الحكمميطأقلفلابصالمزأة.غررقدالثصرطبهذاإخلالهعند-المرجلأنيقال

اغقرتوانمابزوجتههنايغررلمالزوجوالممحيحْأنا،بالتعوليفىعليه

،الاغقرإرعندللاالتغريرعثد(التعويضأى!والضمان،بذلكهى

مت!وجودرغمامر؟أتهعلىالزواجفىالحقالزوجيعطىالشرع0اىن

الزواجمنزوجهمايمنعالدثرطهذاأنالمرأةظنتفاذا،الشرطهذأ

المهروكانالتنرطهذاضابلالمممعهىبالمهررضيتأنهافرنجىولو)53(

رضاه!الفواتالمثلبمهرزوجهماقطالبأنلهاكان،المتنلههر،نأتيالمهمعصى

.أخرىسمألةذ!ذه،بهالاخلالتدبالمسمى
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ال!ثرعبماحكاموالجهل،الئنرعبأحكامجاهلةأومغرورةكا!مامحليهـا

علىتشمننرطالتىالمحطوبةكموكزهناالزوجةومركز،لهاعذرايع!دلا

..يدفحأنعلينهكافا.خطيتها..عنعدلاذابحيثيتزوجهاأنخطيبها

الاتفاقرمخْمالتعويض10هذثشتحقللاالجخطويةهدْهمثلى،مالياتعويضا

حق!هاو!اخطبيها"ب!أءبحقلأًف".،خطبتهعنالحناطبمحدوللمجرفىعليه

ثغزيوا.يحننبرللاإلحالةهذهفبىادلبخطبةوفسخ،الخطبةفسخ-كذلكهى

.لهْ.حقا"حراأن..الطر!مئهمإ.يجلبمكلالأرْ،بالاَخرالخاطبينأحدمىْ

عأنالمها*ن،ضمانولال!تجوي!ىفلاذلكبغيرمنهماأغقرومن،أتنسخ

.(،5)إلاغترارمحندللاالتغريرعئد

:ْغببرهاْمنإكفزؤوجهاْلهايقسمأنالزوجة.اشترطتاذا-95

لزونجاْت!يقسمْمماأكترلها.زوجهايقسمأنالزوجةاشترطتاذا

،؟ضرتهات!نخقهمماأكثروالكلم!ثةْالثفقةمينماثلافيعطيها،الأحْرياتا

والئكاحبأطلاالملثرظهذاكان،الغ...أطؤل.إمدةعنندهايبيتأو

الشارعينه!احز،انمثْشالحقةعفاللزوجهال!سمرْيادة.*رْ،)55(.صحيح

شرطوكلط.،حلالاالحرامْهذايصيرأنيقصد.بهذطثعلىوالاتفاقه،عنه

الز!ا.حعقدمقاصدمعالثمعزطهدْاينناف!اكذلل!،باطلفهوحراماأحل

كان".ثمومن،النغدلىواوالتعاونوالألفةإلمودة،فىانزوجاتتعددوأهداف

..أملاباشرطاْفكانومقصودهالعقدلمقتضىمنافياالدثرطهذا

.ْاذا.ئممالياث!ؤيضازوجفالهايدفعْأنالزونجةاشثنرطتذا/1كذلك

"،ْ?؟نأوانئكاحْصتيحَباطلااللثرطهدْاكاطْ،ْعْيرهامىْ!أكئرلهايفْسم

العذلأ"نجيينمنعليهاللهأوجبهماالزوجيخالفأناْلى4يهدفالشرطمذ.ا

فكانَشَزظ!احقوق!مقلهناللهأوجبهمماالزوبخاتباقىوحزمانروجاته

المنانسأم!الأكلفيهوإلقضاء.-به،حلالا.دريخرمحرامايحللأنعه،باطلا

لجالباطل.

والنتتنريعاتالاسملاصةْالتَتريعةمْى.افساء.خطبةكذ،بناأنظر)51!

فرالخطبةعنالعدولعنالتعويضعناولمعذدم7591ط.العربية

الرابع.انصصم

عديكقنمالث!رطْالىْفذاالمنضفنِالنكاحمْسخْالماللأببةْورأى)55(

منْحالنعرط*:."ا،لغاءمعالمثلبمهنرالئكياحصحتمْدحْولىْفان6دحْوللم

ةْالاخرىألمذاهبفىلقاْأسعاسقلاالظفرقةوهدْه؟3ص2بالجليل
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.،ا،ك!0

ثْجاألزةْد.نئعدلوضيةا.ْالقيؤد

مقترحة:وقيودقانونجيةقيود-06

ميققواعدالستخلاصالىالاس!لاميةالبلادفىالتقنينحركةتتجه

هذهوببصاحب.بهاتدثر.يحواصدارالأسة0ءلملاقاتفىالديلنيةالدثراائع

لتعددقيودبعدةتنادىفكريةضجة-المزوجاتتعددبصدد-الحركة

الاسلانم،فىالتعدددراسةعثدعرفناهاالتىالقيودتاكغيرالزوجات

وقد،الني...بهمببهالتطيتياواجازة،وبصرر،القاذ!.مماباذنكتقييده

!..القيود8هذببعضقوانينصدرت

والحربألفكرىالمصبراعذروةالقإودهذهحولالجدل0ويمثل

."النظامهذافىوالثقافببةالنفسيةْ

محمدالثميخْبأ.ن"بالقؤلأوثها.عادةيبداحججالقيودهذه.وللأنصار

ك!انتوقب.الحثيثالعصر1ف!االزوجاتتبددتقييند.دعماةمنكاتأعبصده

فىنسنعرضه!اْأنيحتسن،القضينةهذهفىكلماتعبدهمحمدذلشيخ

يلى:في!مأالقيود0هذهاهمأانذرسىثم،ال!بداي!ة

!ر:فيالزوجات1وتعددعبدهمحمدالتنميغ-61

كْوائداللاشملامصدبىثىللتعبدكان))ألْهعبدهمحمدالشيخرألمحا

الضررمين!لهيكنولم،العصبيةبهتقوىالذىوالصهرالنسلإصلةأهمهـا

أذىوكان،والرجالالشساءنفوحممافىمتمكناكانالدلنلأن،اللآنلهصا

ألى3ضرةكلميقالضردر"ينتقلفَاناليوم.أما.ثنهرتهايتب،!زاللاالضيرة

والبغضاء،بألعداوةبينهمتغرىفهى،أقاربهسا؟هـاأواا.دهوأوالىولذها

لمغيبرهأمنولدهاحقوفبهضمزوجهاوتغرىإخوته"إنىن!ت!!ولثتركأى

...كلهاالأليعيرةفي،!الفساديدباليبهئسائهأحببيليحبحصافننه!رهو
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صاحبهوالدينبهايكون،ممحيحةدينيةتربيةالنساءتربىؤنو

كانلماالؤفيةعلىالحاكمهولمجونلمجحببث،!لوبهنعلىالأعلىالسلطان

مقصور.اضردرهيكونوانما،الزوجاتتعددمنالأمةعلىضررهناك

تربيةالىسبيلفلاؤنسمحنرىماجملنىوالأمبرأها.الغالب1فىعليهن

،هذهفىالنظرالعلماءعلىفيجب.فيهاالزوجالتماتعددفشومحا،مة

فعهم،إل!حكمهذهبهموعلنىألامر..،بيدهنمالذينمنهمالحنفييةخصوصا

منعأصولههـقوأنوخيرهمالناسلمصلحةأنزلالدينأنينكرونلا

فيماتلحالهتكنلمزمنفىمفسدْةشىءعلىترتلبا01فاذ،"والضرارالضرر

،الحافرةالحالعلىوتطنجيفه،الحكمتغيروجوبفىتنعك،..فل!قبله

(.\)((المصالحجلبعلىمقدمالمفاسدفىرءقاعبةعلىيعنى

علإهانلاحظ،الزوجمات0تعددفىعبدهمحمدللشيخكلماتهذه

الاَت!ا:

كيان!تعصروهو،بعصرهمرتبطةعبدهمحمدالشيخ1كلماتأن(1)

الدينيهالتربيةوضعفتالجهلفيهاسادانجليزيةمستعمرةفيهمصر

الفكرفىيتمثل:الاَول:أهرينمني!ععانىالمجت!ممعوكان.واالفلقية

هدصاوكأيخره.الزوجاناتطدفىمنويتخذالمجلتصعيغؤوكعانالذىالاضتصلر!

نةبهاأولىكمانفكريةطماقاتحولهبالج!دلويصرفالاسلامهني!نال،.ب!ه

تسسععصحكاثت!التىالتفاليدهو:الانجىأ*مروا.الاستعمارتناهض

اللأمري!نهذينوازاء.الاسلام0لتعاليمذلكمخالفةرغم،المرأةبتعليعم

التقالليداتغييرمحاولةمحالاكمملامعيطالدفاغعبدهمظتمدالشيخ1حاولى

نتكأبيظوضبرورةالزوجاتتعدفىنظاممحلىالمرأةجهقأثريبيانبالية%

أمر!كانالزوسجات5تعددأنالىالاشأدرة1مح،وخلقيةدينيةتربية!نئساء

والرجالالنساءءلىالجهلأطبقوقدأما،*الاسلا!صدرفىهْوائدهله

الظروفهذهنجدوالبوم.رأيهفىالحكمتغيرمنمناصفلاعصرهفى.

تقدمحاالمرأةوأحرزت،اللانجليزىاللاستعمارغمةانقشعت،تغينرتقد

.6034ص4صْأفأرهضم!م!رأ6ْ(



ب0121-

الدينيتالتبربيةف!اأكبرتة!ماتحعرزأنونأمل،التعليمفىاضحاش

قالىفليماالرأىيتغيرأنعبدهمحمدالشيخمنطقوي!ستتبع...!ألخلقية

.المقالظروفتغببرتأنبعد

أي!تتعفسينرفىالثانىدرسهفىعبإه.مرمخدالشيخصرحلقد()ب

يينأالعدلمحدمخافمنعلىيحرمإنهتقدم))بأنهالزوجاتتعدد

فههاكماهنهيفهمو،،واحدةمنأكثريتزوجأن(غيرهمأو!لزوجأت

هذهفىمحقدبوأثه(عصرهفىارززهراطلالبا!رهم)المجاورينبعضى

8ضابطلاتفتض!لاعارضةالحرمةفان،فاسداأونجاطلاالعقثيكونالحالة

ذنجيشفيعدليتوبثمظماوفد،يظلمو،الظلميخافكقد،ال!عقد

عبدهمعحمدالشيخن01علىيتنمهددليلالقولوهذا)2((أحلالاعيشة

زوجاته،ظلمالرجلخافاذاماحالةفىحتىالزواجعقدصةيرى

حلالا،عيننمةفيع!ثىفيعدليذشبثميظلمفقد،بالفعلظلمهنو(نبل

الجهقألأصل،-فى-يحاربكانعبدهمحمدالشيخأنذلك!أويفهم

نعددلنظامالىالاساءةالىتؤدىإ%الخنقيهواالثت!ةالتربيةوصوء

مصحفنصدتلدنيذههووها،.ذاتهالزوجاتتعدديحمارلبلِكنولم،الزوجات

اظقها)اأنمنبهاعبدهمحصبالثميميخكلمالهتاأهدافيلخصرضارشيد

..العذواقينلتنفيرال!التعددعلىالتشنيعفىقالهماالاصاماي!ستاذ

فىوالاغراقاللذةف!االنلنقللمحضكثيراويطل!ونكينطبراببت!زوجوناتذين

الأ!مناتصم!قْوقد..والمدثىالدي!ثى1التهذيبعدممح.الشهوةطاعة

حتىفيناالتعددضررلقلاسلاميةتربنيةعندناكانلوأنهقولهفىالامام

مفلستمرايظهبرفدماأنالمحقيقةوا.)3(1((الضر!ائرغيرةيتجاوزلا

ابزوجاتتعددلانظاممرجعهليسالزوجاتفيهماتتعددالتىالأسبعضثنْى

التطبيق.مرجعهوانماذاته

!حعحى

.035صأبالمنارقفسببر)؟(

اتعبمظمعيدهمحهدحاربوقد.3036خق"بالمفارتفسير)3(

لمجن!تضربخدالفساءانة"قولهذلكمن،مناسعبعاتعدةفىعصرهفىالمرأة

.:،.يوهْح!.متىبدرىةلابلمعشازدنيا!نا"ودبابؤ،فى.عليونيجبءب!ا:الفلموين

.("يلنبمالمجوممنالضنجاوة.وتع!حت!يهئ!نجهلىي!وسمهنالباناتوت-د"

.العمَادعبماسىلكا!تبهعددة.!جهدعن*الصبأدثممكلذأب261ضأئظر
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بعْيرالجعديدالزواجتمادْاالدىوىسما!منمنحْالقضاء-62

"..:0.القاصْىاث.لْا

النىأدكمايزواجيتعلقنزاع،محيطالدمحوى0تسمحبألا()4البعمىناد!أ

.أثيمبلْى،القاضى.بادْنعئدلمحدالزواجهذأكارْاذأ61ان!زونجات-تعدد

مثلآطاعةْدجمويالزوجفركْح،الجديدةورْوجثهالرجلىبين.نزاعثاراذاء

فا!،زوجهاعلىتطلببقنففَْأو3دعوىالزونجةركعتو11"زوجتهعكى

عفِثجملْداليهالالنجاء.0عدمبكأإءالذعاوىهدْهسماعبخعدميخكمأل!ضاءْ)

أحبهطثجرأوتصالحا...ذلمحثبعدوشألنهما+والزوجان،الزواجْ.هذ.اْ

.وواص!..الاَخرحفوقمنب!ث!ءأحداهماغلىسبيليْللفضاءك!لٌا،ا*صخر

**تنعبعندالقضصاءاس!تئذانعلىالنافسحملالىيهدفأىالزاهذْاَْألْا"

ارْالحبئعلبىللجصولوللزوجةْللزوجضممانهئماكيكورْختىالز!رنجات

.-.نزاغ!حذث

ألمنحوأما))ْ(5)لمْيهجانح!الرأىذلكبنانْف!اايلأرْاهرعلماءولخبهةْ!

أخرأوماْأشد:حرمتهفماْ،كيهَيخفىْنلممالمذىالؤواجدمحوىميث...سماع

فريضهالقضاءجعلْاللهلأن،علمبغيرالله.دينفىإلقولعلىبنختزعي!ه

بع!ضحى!!اللقضناءمنعبهوالقول،الاسلانمفىالخصوماتْعامةفىمحكمة

معنى"التحخصيصنلأن...القضاءتخصيصْمنهذاوليس....ْ.أنحضومالف

ؤالذْى،:أ!خْرَقاض1أماماتنظرلأنهاالدعاوىبعضنظرمنْلأالقاضرا،هلحَ

نأ!+ذلكخطيرةنتائنجهأنكما)6(((برهانعليهي!فملممطلقمنحهنا.

.وامتنعلمالشرعية0الناحيةمنصحيصحاكان.اذاهناص!ل!جديدالزواجعقد..

أل!لم03فىوالبيتالمرأةعدد-ارزهرامملحق،خفاجىحسبن)؟.(

طَرمسمبباالزواجعقديوثقأنبعدالاالدعوىسماعجوازعدمويرى،لم6191

القاضى.منباذنالاالتوثدقيتموالا

.7ضبمصزالمتحدةالمصهبهْ)5(

1631!افىلنعمنة78بقانونبالمرسوموردماأيضاالبنانواتتقد-)6(.

تووجلمنالدعوىسعماعفى..عدمتفكيو.هناككاناذاكذيلك..صر.بصدد!دْلك

..-.ِ.صلاالننلاثينقبلْوثا!ثةوالعنترينالخاملعمةيبلغأنقبلشانيةزوجه

بالمتن.ردة01الوللحجججائزغيرذلكفاناللأربهين.ضبلورابعة
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سهخهـونْ!علقتهالمرأةفان،عئهناش!ء.بصحيق.انمطالبةدعوى.سماععنا!قضاءا

بصسببزوجفام!حقوق!ها-دلىا!صم!ولتبستطلعْيلافهي،الزواجبهدْا

11هذمين"اننخا!ن؟0ئششظيعا*كذلكوه!ا.!ْ،ابدجموىشماععيْال!ضاء.منئاع

،إضلأتخْدْلخطةكْىكعا-،رْوجها"ْعضمةْ.هْممايثرع!للأثه!يماحْر3وا!لزفياابزِوج

.،فماا.لزوجوتحقونالزوجاغاءهدارا.-.لخنفو!..لمحدهأم؟!....اِيهلباب.إولييا

،-ْ-!-03ْ!المفضاء.!تئمالة.مع!وَيتجإرصإلبينإحكايمْبْميدالق.اة-

..":الفضاءلثئفبيبرءيجْمبحمبروبوجو؟الَ!زو!جاِئأئْغدْدئْثييدِ-؟6

:الزوب!الماعْبكألئعددْ!نج!ههـصْحقيؤذْالمئاذاهآلتئبغعْأكفكزيناثْخجه

نجلىالزوأج"ةىيزعْبمنأنَ،-سمتها7(ْأدْكزهاالسالمح!الاشلاميصة5إصفْيودْ

1هـضبرلةَ:ْالجديدْأرْ.َءرْ.وأجهعلنئالقضياءأمام1افدليلى/أىْ.يخاليملحيه1امرأته

،إغلنئتئكناءالمبزرعدْا"دديرويحْصْحْ"-ْا-لشريعه.ففامثَمحت-يت!تيمظثروجَ

!نقدثفىأسبابْأذنْذ4مىْألرنجل؟-القا!ماص.بما!أبداهاقتنعبعيلنط:ادْا

هدْا1أصبحواالجنديدبالزواجلهالاذنرف!ىيفتتحلموإذا،الزوجات

لمْ..)؟!!فابْرئاعليبمامحرماءاليزواج

حالئينعلىانبربر7هدْ!ايكثْصربأرْفئادىْ")9ْ(البنصىصننصرَ!وقند

اصاْ،وخا.ملْهببرءْمرساْ"لاالزوجةْمر!ىحالهْ:ََرأيهَكىصنفاْاْلفامْصنَيقدْر،همَا

فاتئننبخبرَوفْيْ،سلْ!هـاثْمَنلأنثأكثز!محعليةالذىْ-مصْق1ضئمْالئروجهْ

الفائورْ!لمحى.!فايمامرأنْهغلُنىاْالرجلزْفياجببعئبرأ"نْحآلئين

:ْيلىةفيما.الرأى0هدْ-اج.حْ!وتنانجشْ!

إ!تامىأفىنجنتسط!ااو*إخقتموإن))سبحانهاللهقولأندْكروا:أو،

وبرث!!جعلط.لْمْد((.وربماعوئلإبْ!ا..مب!لْيالئضاءمىْلك!طمابماماخائكحمر!.

هذ!جملىويفا!كما،."لِشوجات:.تعدد"ا*باحمةمبفر!-انيننامىولايةكىإ!حزج

(v!؟.د".لهمبقف!بماْ!.ْ،لزابعْالفص!ل،رابع

.-،-ْ.ىْالرأب!دْاْ.ا.لعزاتئالظلْونْإحْدْوثذ")8(

05ص/،//101َ،67،1مْئ-.....،لاهرلأأمالعطيئئ:جمالى).9!

..!ا.33ْ!قة6ألمرتحرير.هْىأمببنقابحم

.صنايأ.و-فب
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م!قد،ثظرمحلاْلحجة8هذ...)01(مشروعأخرمبرركلالمبرر

بمثث!ا،الزوجاتثعددلنييدنزلوان-ا!رأننصأن)11(رأينا

مبررايعتبرلااليتامىفىالاقساطعدمأنالا0-الاكثرعلىورباع،ثلاث

،الزوجاتلتعددلننحريممبررايعتبرالعكسعلىبلالزوجاتتعدد*بماحة

فيوبتينعلىفاقتصروااليتامىفىتقسطوا:ألاخفتعمفانالآيةهعنىلان

نسو!عمثزةأوبثمانىتتزوجواولاالأكثرعلىزوجاتأربحاالى...

اليتاهىأمواليأكليالىيضطرهمكانمماالجاهليةعربيفعلكانكما

نخمدلوأألاخفتمفان،و.أولادهمزوجاتهمعلىمنهاللانفاقمابالباطل

فى!الاقساطعدمكلانذا01أخرىجهةومن،جهةمنهذا..فواحعدة

تععصعدداباحةأنذلكببعن!افلاالزوجاتتعددلتحريمهبررااليتامى

زوجةعلىالاقت!صاركاناذالأنه،لهامبرربونجودمشروطةالزوجات

فىالرجلوقوعفان،ْالمظلمصنالخوفعندالرجلىمحلىواجبواحدة

عث!ا!ننزونجاذاحت!االزوإجقبلالظلميخاففقد،فيهمشك!وكأمرالظلم

حلالا.عيشةفيعيدشفيعدليتوبثميظلمولم

وأنالاسلامفىاْلأصلهوبواحدةْالزواج،أنكذلكذكروا:ظذ؟

عثدنخلهروهى،الضرورةعندا،بالاستثناءيعملولا،اسنثناءالتيعدد

قوذلملأننظبرمجلكذلكالحجةوهذه.الز!جاتلتعددْمبرر!جيود

جنفبتمفإن،ورباعوثلاثملثانىالنساءميطلكمطابمافانكحوا)):تعمالى

نرافىصلافىالمطلوبأنعلىفيهدلالةلا...((فواحدةتمعدلواألا

الع!دلأمنعلىمبنى-ذلكفى-الأمربل،الوإحدةأوالتععدد

زوجاخهبينالععدلالرجلىأمنفان،)12(الجورمنالخوفوعدم

.)13(زوجاتأربعالىيتزوجأنلهكانالجوريحنفولم

42-17صالزوجأماتعذدفىجدبدرأىفىا.لمدنىمحمدهحمد1()0

.276-2026صالنسإءسيورةقنظعهكماالإلعحلامىالمجتمعغمابهؤفى

سبق.نج!ا21بندسمبقماراجع111(

.IAAصولثريعةعقببةالاهحعلام:ائنستوتمحهودأ()2

هص!ةاالتعهـواْلقر.اءةفئ.منصوبة"فؤاحدة!كلمةؤردتؤقد)13(

احد!فهِ:المعئىقيكئقأحْرىبَرأءةهْىرفعهاوردأذ،ْعلى،ذاكيزكد

إلزوايمأنعليفيها.ثلببلوليلعى،المعنجباقْمنهـ،يؤخذالكريمةفالاَية،كافية

الأصك.هوبواحدة
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الدوالحينعلىتوسعةيشرعلمما.لزوج!الحاتعث!دأنكذلكذكروا:ثالمعثما

مبررهثاككانحنيثمارخصة.ا.لبزوجإتتعدد!مانثمومن،والذواق!ات

وهذه..)14(الأممضروراتبعضمنطقأوالأفرا!داأعذارهنهشروع

توسعةيشرعلمالزوجات،تعددأناسلمنالأننا،ثظرمحلك!ذلكالمحعجمة

العرجلحبعتد.تحريصهذلكيبورهلولكن...والذواقاتالذوافينعلئ

نماالاباحةضررمنأكبرهنااالمححريمضررلأن؟لااللهم..؟لأخرى

...)15(ويلاتهنالمجتمع1جملىالتعحريمهبئاببجره

سيففعلىالزوجاتلظعددمبرراشتراطأنإكذلكذكروا:بىابعا

الزوجاتتعددلأن،نظرمحلأيضاوهذا...مطهايحدأومنئمكعلاته

الزوابم0بعدنفورمنالزوجاتبينينشأقدضايمنعلن!المبرربرجودمح

ميقالأو،دبيينين!ثمأقدماكذلكيمنحولمق،الرابحأ!الظالثإونئانى

يضمنولا،انتفىأوالمبرروجدسواءم!جود!!فا!شكلات،.".إ.لخ...نزإع

فيه!مشكلاتهناكتكونألابألتعددوإذنمبرراوجدان،؟لق!أضى

اكلدفاعمنشحداْلزوجأتلتعددْمبرراشاتراط"أنذكروا:خ!امسا

عندصحيحايكونقدوهذا.امرأتهعلىالزواجفىالتفمكيرعطدالرجل

الزواجفىْالتفكيرعندالرجلعلىالتضييقنريدالماَولكن،الثطبيْ

؟..الذولىبزوجتهالرجلزواجعندالمبررهذانشترطولا،اه!رإتهعلى

فكان،الزوجاتطتعددالىالدافعحغالبا.هىالأولالزواج0همثمكلاتان

تجزبةبعدعادةيتمالذىالثانىالزواجمنبالتقييدولى،1الأولألزواضج

،الزواجفىإنسانِكلبحريةايماناالأولطالزبراجنقيدلاولكننا،وخطأ

نأعلمنااذ!خصوصا،الزوحاتتعددافىالعحال!ونأنلجح!ا5ْ ....هـهكد

نإ...عرقلتهالمقاضىمننطلبحننى،!يدأىمنخالليا.ليشالزواضج

علىوْاْلجديدةالقديمةالزوجةوأهلوالزملاءوالأصدقاءالأقرباءرقابة

.والقضاءال!انونرقابةميطوأنجدىوأوثقأشدسواء

55وه4ْص؟2سلْةأاعددْالالعملآممفبو.مطةهْىالخو"لىالبهى)14(

سبق.فيما89.وو5وابذ!راجح)15(
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المجماعهي!هم-أموالزؤبخإتْلابعاح!ة-.تعبفىمبررانتنلْرْاط:ءلمياد!اِ

صرآحةْعليهلئفقغَوَجلىاللة.عنْد!بمكاكماالأهصيَهمن،كطن*فلو،.إزرن!ممانجيه

التاسْ.فية!يئوهنماويمب!زز..أن--إصتْزاظبخلئذل!فدلء،ا.(-)6عئهيلشكثولبئ

وفزوئ"8+الأثار*-َأن8ََ.َْةألئئر!هْى-.صجنبرةمصلعحسةيمئلأفأدونالمصملخة

-.ْأَتالزوجمالةتعددَإببهبصعبْلمرْوك-أجمجابه+صميططللب!حيبئي!طاالرشبييل

والؤفْثْؤفت6ً-يفلئبم،!مْ.عغد.-كلرْ!جالثأربجش.جمليرْاد:طيفأركو!

بالضترورة.أوَبالمرض!أوِ!ثلا.بالعقمممثر!طالأرببغبقاءأن-وتنتريعوح!ا

عهثان()18يقالدرقد...()17هـبرراتمنيسوقونهمماذلكبغيرأو

ا.نسارْككَلزاهالئاس-لهللفمورْر.ملرراَعامآَْ،.:فكانْكالْأ..عهد.ْحر!لمحب،هالئله
.......!!001....-.س

مثلاْ"فمز"كْىألْهأخْرىَ/ْ..جَمهةاميَ"يلا!.ولكن،الأراملمحب؟.؟رْيإبهلمحر4

7.!نبىن.+النس!ناإرإملمنهنالمث.ْكائه،.جروبجماميكن-ولبم00691عام

!قىتجمعانهاأضعا!ْبب!و!أملا؟راامنوهبئ.-جمبد،إء-!)-9أبْئى0ألفة366و

المعائشاثْ.وعرْوفاجمدْد!عنئْإليومِ-ريإبه.ابعإلميثمهدبمما،.ا!ئي.الربسوليعهب

جمبد.يْىيابةْئجِنيبرأنا.بنظرذلِكمثلياويفْثمْي..الزواجمحي!آلشبابمن

ميطعددايستوعبحتىالزوجاتتعدديبيحعامامبرراالمتزوجاتغببو

إ..أ."والعائديمايتوالجطلفاثالأرإملي

!كم!،إلعرهىوانبنوأجْالظلآفما0كئرة4ْالتييودىتالميررَائئْمئبراط:-سيايخعا"

-.-إِء-".":النطييْقْعلدْيفئئملْ

سَيخجفؤن:،غلى.زؤجاخمهم.المزؤاجفىيدرمحْبنينبمئيزينَققنأنَفىلكَْ*

منَالمشالسهْيةْلما،َالزو!جاتا-َْلعفدذ.َءالنئ-دهعهم-كشف-"المبروُ!ْالذ!أمحن

-،1.ْ.جديكَليتزوجواَمنطلاي!لأ..زوجإتهم..ْ.ملىيث!ذم!ن،+-إوعلْدئدْبأشرارهنم.

لل!مجئحصع.هبْات.مصلحةوللس...هئ.-"!كئرة.لملطلا!-التىشميؤدى،إلبْىالأمر

.-ْشلقب!لا.!الطلاقمقْ.أق!خطبرانغْعدد.أفىوجيالفلأن،ْ!للأواللابىولاللمزأةوللا

.991"صيوثصريعهع!دة"ألالهحعلامْ+:مئملتوثْ!حمودا()6ْ

كْلىالوآحدشدوعلنىْ،991صآ"لسابقالمرجعنتلتوتمحهود)17!

.51صوالطلافاْلزوجاتوتعددالطاعةبيت

72صالسمابقالمرجعجديدرأىفيلمدنى11محهدمجمدقولىوهو.)18،!

دائص4الحربأبئعنفضلا.،سبق.9.فيمابندالاحصالج!ةراجع)91(

سبق.فيما93بندراجعالاسعلامىالعالمفى
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القضا.ء0لتفيديريخضعلمجكبردرالزوجاتتعدفىثقييدأنسنجدكذلك

سببين:لأحدالئظبيقعندْأنْيفشللابدأمو

الزابْاثزوجيقومفمثلا،عليهالتحايلى1.يسهلأئه:افيول0ْالسبب

بخلبآْكْثرة9ْوبعد،بأخرىويتزوجروجتهبتطليق.امرأتهعلىالزواجف!ا

نجهذْ!تزضقالمئنىالساجمقةمطلقتهمقبزواجهزوجمالهيعدد(ىْالمقاصْىمىْ

اْمىْ..:هذاالأولاذأماتكعون.!دو!أنهالكرامانثها..،رفىمىْ.فيهلماغالي!اإلمزواج

النى-تانلطلقةْعوفىةإنشكولا.لأبيهمتععوفى(نالمصل!حةمن.فتريالزوج

-ْ-ْ.الزوجعاتتعدد.ميبرراتمىْالبسابقزدتجهاعصمة

:ئعَدَدالىدكجهْالذىالمبررعنالؤث!جكشف!ادْاألْها:الثالْىاَلسبب

.-مجاليكْىوجمْرائبفضمائحإو*صهـالىلأفىى،المبررهدْاافتبل.أوالزوجأت

.علىيتعينصورىاجراءالىبالزواجالقاضىاذنتحولأو،التطبيق

بحثدونواحدةْمنبأكثرالزواجفئالرجل0رغبةلمجردإتخاذهالقاف!

بع!مى:.وللننستعؤضى.الجديدالزواجمبرراتفىالقامْ!منفعلىإوجدى

..".":.-،الأمثلة

،ثهاء.!رات!،امرألهءلمحأبالزواجلهالادْنبطلبالزون!يثْفْدممثلا

أداءمحىْيعجبْرهأْمرضامريضهلألئها"أو،لمتعثْهلالأنهاأومثلاجلْيمىعيب

تكؤنيكْأن!،رمحايتهتستحقلةفريبةلأنهاأو.ْ..جيةالزبىواجباتفا

ينْيمهأوأحد.رْواجهالمحىيرعْبلامريصْةأوأحدلزواجهاَيتقدملممعائسا

الزوبلمبعر!ىالأمورهدْهمىْيئْحثقأرْوللفاضْي..!.سواهلهامحائللا

وبسئيالالجنلم!َعيبهاأوعفمهامنلفتحفقمثَلااليثرجمىالطبيبعلى

هذامنالأزوأجهأفىالمرغوب1غيرالكزيبةحالةعنوالجيرانالأقارب

هذ؟ثبوتفىان.؟!.الاجراءاتهذهمعالأمورتستقيمفهل.!.ابزل!ج

ثبونيإ:عدِموفى...وأ+هلهاizالفديمة.-وأولاالزوجةالى!:0يمم!ءماالأمور

يعره!مالاالأمورهذهوبعضبل...وأ.هلهاالجديدةالزوجةالىيلم!ءما

...)02(تعفهلازوجتهأنادمحىلوكمافحسبالرجلجان!لبطمناللا

متنروعمتاقنتعةفى.سرورالحكيموعبدالباسعطعبدالمقولىبدر)02(



-.--أآ-81

.فىيطلقأوالرجليتزوجأنالجديدةولل!رأةالقديمةللصهـأةْأكرمولعله

ألنصاركاناذاالااللهم...صمتوفىالمحاكمعنبعيداالأخوالهذه

هبشةِبوج!د.المزوجاتتعددنفييدالى-الواقحفى-يهدفونلاالقيدثذا

لمانظراالزوجابتتعددمنحالى0يهدفونوانما،القضاءلتقديريحث!ع

مضط!رانفسهمعهاالرجلييجدوفضائحصعوباتمنالمبرراثباتنجحيط

يرلده!ابمنوالزواجزوجثه!لاقيالىواما،بآخرىالزواجعدمإلىاها

يغيبولا.المعحرامطريقشليوكمحزوجتهعلىالابخقاء0الىواما،غير.ها

الجبورافباتفى.عتث!مبأسلارجيالإْالتطبيقفىسنجدأنناالبالخن

يتساهلونقضماةسنجدكمما،والفضائحالصعوباتكانتمهمافيهبراللغط

كلفىالجديدبالزواجالاذنفيهيصدرالذىالحعدإلىالمبرزاثباتذىْ

.إْلعائلاتكرامةعلىحفاظاالمبررعنْجدىبحثدونكعللب

علىبأ:لزواجلهالاذنا.لمقاضىمنالزوجطلباذا...ثمانيامشالاخذ

نأفىوإ!ملنهاأولادهلجرعايةفراقهمايريدلاولمكنهيكرههالاَن!ه،أهرأت

أشَ،فعلم!كرهتموهنفان..))تعالىبقولهعملافلبيهمابيناللهيح

الفاف!ه،تدخلثم...)31(((كثيراخالبرافيهاللهويجعلشيئاانكرهوا

...الزوجينفيينا،ضلاحْعنوالقاف!والحكمارَانلأهلْاوعجز،للدصلح

امرأته8علىبالزوا.جاْلزوجلهذاالاذنالقاضىيرفضن11الحكمةهنهل

يطلد!هل؟!..لامرأتهكراهيتهفىظالمالرجلأنلةثبتلبىحننى

رفضان...لااللهم؟منهاطلببغيرزوجهامنالزوجةهذهالقاضى

قثبل،شيئاالكراهي!ةْمنيغيرلاالجدي!دْبألزوأجالزوجلهذاا،ذنالمق!اضى

العاثلة.هجرأوزوجتهطلاقالىالرجلفيدفححدتهايزيد

الزواج.فىيستآذنهللقاضىبطننالزوجتفدم...ثمالثامث!الاْخذ.

القاف!سيرفضعلبعما،ْحباشغفتهقدالعملفىلهبزميلةامرأتهعلى

يلأهمع!بابيكونقدللرجلالمرأةاعفافوعدم17/5/6791يوك!الدسعتور

سمبق.فيمما،1ص،هامنتىراجعكحتيرة

مكررب7بندأيضاوراجع،النساءسورة91الاَيةمن)21(

سبق.فيما



-نمأَلا9صى

للقاضى،.سيقولالرجلأقْأوفكأيحسبذلكبعدض..الزواجطلب

...أأولادهبثسؤونليعنىلبفتهوينصرف،وأطعناسمعثا:والمرأةهو

الشبطاثمثاراتهذه))الملحةالشهوةقالت،لاقالاذاالقاض!ان

،اْلحرامهذالماذ!ثبم..(33)((الحلالبدلالحرامثمةفيكون،فاتبعوها

نأهبثم...؟نتصاهدينحضورمعبالتراض!الزواجعقداللهأحلوقد

الدخولعليهماتعذركماالزواجهذأعليهماتعذروصاحبتهالزوجمنكلا

ركضبعد،القاضىيسظطيح.هل..لاَخرأوالسبب،منئروعةغيرعكقةفى

والتبرنمالبغضاءسحبمنالوفض01هذيجرهمايمدنعأن،الزوج3للب

اللهم!)33(.؟!..ص!نه!التخلص0ومحاولةبهاوالفهيوآاغديمةأبالزوجة

؟الألبابأولىب!...الاصلاحأرفىتمابئ...ذلكتطثهترطونف!لم...

برجلىلؤوإجهامبرربأثباتالجديدةالزوجةتكلفهل-مكرر63

؟متصرصوج

البدايةْفىتعدد،-!الر!و!جاطاسفقيدكلناإذا:نتدمماءلأنذلكبعدبآ!ا

-ف!لى،ابعج!ثيببدللز-واجمشروبمميرلروبودميقالننحققب!دال!امبىاذنب

علعىكذللث..ننرطأم،وحيثع!الرجكجانبفىالمبررهذابقيامنكظفبئ

وجو*-الأخرىهى"تك!تأنبهاالزواجالزجليريدالتى.دةالجدبالمر.أة

بالمبرتالبنوجاتتعددتقينبددعاةان؟فبلمنهـتزوجبرجلواتجهـ!ل%مبرر

فىربخبةواما،لهاتج!زاأوأةلملصرامرامحاةاما،اللأهرهذامحنتتفأبا

ق!،بل..ه.المرأةددرنوذ!ببيدهوحدهالرجلمحلىاخبرا

تقبلامرأةكلبأن،والحقيقةاكعاصواا!وكما،يرترفونالمبرردعاة

غيربرجلالزوإجهؤلاءلهايضمنلاالزواجهذابزبرللأنها،الزواج

جمرامؤكاوأسإسبى.المرأةهههـأمل-ظروفه!نتأيأ-اشواخاولأن،متزوخ

!..ببمكرونلقومالمقولنفصل...عفتهاواطويه!،رمحزتها

ز5صيالدممابقالمرجعوالاقتصادالقاتوتهجلى!ة-زهرةأبشمحمد؟()؟

بممهق.فيصابمررر7بندأيضصاراجع)3؟!

!للزوجا!.وللْمْعد-09بم).
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علىوا!دوةالزوجاتبي!نبالعدلقضائياالتعددتقييد-،6

:ا،نفاق

!وابطىلهالننوجامحص!اواجبالزوجاتبينالعدلأنذكرناأنسبق

نخددبتقييدنادىالبعضأنغير.)24(بهالاخلالعندوجزاءات

مستقبلأعدالتهمننأكداذاالابهالقاضىيأذنولا،القا!ىبماذنالزوجمات

)35(.إ.سي!ولمينعلىالانفاقعلىوقدرتهزوجماتهبي!ن

يلى:فيماونناقنتمهاالرأىهذاأصحابأدلةونستعرض

الزوجاتبينبالعدلفحائياالزوجاتتعددتقييدأنصاراحننج:أولا

باستطاعةالزوجاتنعددتتييدبهوردا!رأننصبأنالانفاق1علىوالقدرة

الأمورهذهمنوقضاءديناالتحققفوجب،الانظقعلىوالقدرةأدعدلى

.55الى43بندراجع)4؟(

تقدمت!،نونمثنروعصورمفىمصرفىالداعوةهذهوتبلورت)5؟(

وكان،النجاحلهيكذبولم،م5،91سمنةالاج!اعيةالقنمئونوزارةنجه

الآقيمنالنضينيتضصمن

نألأحدولا،بأخرىزواجهيعقدأنلمنؤوجيجوزلا:الأولىالمادة

مىالألذىالثصرعىالقاضىمنباذنال!،يلعمجلهأو،الزواجهذاغديتولى

.الزواجمكاناختصاصهدائرة

الفح!!طبعدالا،متزوجبزواجالشرعىالقاضىياُذنلا:الثعانيةالمادة

،المعاتنرةبحطعمنكليامهمعهايؤمن،معيتنحتهوأحوالىسحلوكهأنهنوالننحقق

صو-.64منعليهمنفقلَهتحببومن،عص!هفىممنعلىْأكتنروالانفاق

.وفروى

قضائباالشعددتقييدولكن،مصرفىالنجاحالمثمروعلهذايكبولم

قضص،ئبماوتضيببده،53!اسمفةالسورىالقانونبهأخذالافضاقعلىبالقدرة

بالنترط!نالعراقىالقانونأخذكما،5791سنةالمغرب!إذونب"أخذبا!عدل

.9591هسنة

فىكلماتهعبدهحهد5الىنتعببخدلاءببذبعضاسمتفلالمث!روع1هذاوقبل

نروعلىالزوجاتتعددتقييداققرحمتا6؟91سمنةلجفةوئنمكلواالقعددنقد

وبصتالنوابلمجللحىالمقترحاتقدمتوقد،م45!اهمععروعمنكتريب

لوزارةالمقترحاتمذهْحينئذ(زغلولسعد)المجلسهـئيسأعمادضاتنشات

نشئإنلمجعضض!ا9291لسذة25رقمالقافونصدردثم،لدراسقهااوهدل

.الزوجاتلَعدد.تقبيدمققوحاتمن!فببا،الأصة



ت13أ-

"بينذيأتةذْلكأوجبقدالنصهذاأنوا!محببع...الزوجاتتعدفىعند

البزوجاتنجينظلموقعاذاالاالناسعلىقضاءبمتوجبهولم،وربهالعبد

ؤانط،أمؤرميطسيقحبمايتنبآولاالغيبيعلملاالقاف!لأن،تادفعل

فالَا)).َ:ْتعالنئْوقوله...لزوجات!هالزوج1ظطممنبالفعلوقحفبمايفصل

يع!كأف*ْشأنفىللأفرادموجهخطابهوانما((فواحدةتعدلواألاخفظم

منْالأمارالتالهوليسوعزائمهمنياتهمالىفيهيرجعون،جهتهممناللا

سلعطاقلمححلتاداخلينوتقديرهمعرفتهيجعلماالغالبةأوالمطردةاسصادفةإ

أباحذ4أوالزوجاتتعدفىبمنحلتشريعاالأماراننماتلكعلىيترتبحت!االحاكم

يهـثفثم،الطبحغلظعلىتدلبأماراتيرىشخصمنوكم،ت!ييدهو3

)36!((بالواجبوالقيامالمعاشرةلحسنحيامطثالاا،قترانأوالمعاشرةفى

يخافمنعلىوحرم،الزوجاتبينالعدلاشترطالقرأنانيقالولا

هذخبهنفننطريقعنثبحثأنفوجب،امر!أتهعلىيتزوجأنائظلم

ناحيتانلهاالاسلاميةالثصريعةأنذلك،وضعياتثصريعاونجعلهاالثصروط

المنساءبينالظالم0خوفمحامرأةعلىوالعقد،ديثيةوناحيةقضائيةناحية

الدئميحوطهالديتيةالناحيةمنولكنهالقضائيةالناحيةمنصرةجعقد

صخالفتءعلىوجلمحزاللهيعاقبأمر1هنافالتحريم...بوانبهكل!ثن

منظهرماعلىالالهسبيلفلاالقضاءأما،وال!نواياباللصرائرالعليمو!و

فىنىالدبالجانبومثل))الزواجبعدالامحللتدخلهيكنفلم،الأمور

أحكامهتناطالذىالوضىالقانونمنالأخلاققانوناكمثلألشريعة

للأخلا!ويترك،القضاءيدىبينانباتهاويمكنتظهرالتىبالأمور

بحججاثباتهايمكنلاالتىالنف!سيةواللأحاسيسوالملأمخراضالمفاصدجانب

قاهربقالنونالانسالنيةالجمامحاتوصلاح،بحكمهوويهافيحكم،القحنماءأ

!t)7((وال!صرائرالباطنيتولىدينىخلقىواصلاح،الظاهرفىنجنفذ

بالأصلاعالالهاَعلاجلامفاسدالىتؤدىالتىالأمورمنكثيراأنترىآ:لا

بؤرتانمثلاوالكذبفالجبمن،القضائىالاصلاحدونا!ىوالتأيدينىا

..؟والكذابالصجبانيعاقبالقانونف!انصانضعفهل،المفاسدمن.لىكثير

691.*ةصوث!يةصدالالهسلامفىثسلتوتمحهود)26(

الم!مابقالمرجحوالات!تصادالقانونبمجلة،زهرةابومحمد)7؟(

.135ص
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ضاك"يهـشنفدومحثدئذالكذب،أوبالفدلىالحببنيقعأنالا،لااَللهم

رأيناوقد...يقع6ولحد،يفحقدماعلىلابمالفعلوقعماعلىالجزاء

اعراضظأونشوزازوجهاصنتخنت!الننى1للزوجةحلاوضح4سب!حاذاللهأن

الصلحهىايخصالحلهذا"أندررأينا،عليهاالزواجفىمثلابتفكي!ره

؟راللزوجةأنبمعنى،.بي!ذهماالصلصأتعذرانال!فراقأوالزوجييىْبيىْ

زوبكلماةوبينبينهاالصلحالقاض!مينأوازوجهاهل111أو(هلهامنتطلب

ولقا!ى،عليهاالزواجمنز!رجهامنحالقاض!ميطننطلبأنلهماوليس

ببجبهـالزوبخأنأصهلشولكين،أخرىهنالزواجبعدمالزوجينصحبخق

ال!خرىفيذرافىنيكلزوجاتهاحدىالىيميلىاللاأالزوجوعلى.فىْلكعلى

اطزوبلمكان،هـظا!المعدلالزوجعلىثعذر/أوالصلحفشلفان..كالمعلقة

واسعااللهوكان،سعتهمنكلااللهيغنيتفرقاوان\)الطلاق0تطلبأن

،طلاقأوصلحمنالفرآنئىورفىماعيرآخرحلاابتدعومين.1.."حكيما

مق!ايمف!ااقتصرالمترأن2!لأن،ذاكلهيحلوالا،ببدعنهالعاملياسااثمهعليه

ءندالحصري!يدالبيانمقامفىوالافتصار،الحلينْهطتينعلىالبيان

هذينوفى،الحلولمنوردماعلىالاقتصاردريستوجب،الأصولعلماء

.)28(بالغةوحكمةظاهرخيوالمحلعين

الزوجاتبينبالعدلقخهـماءالزوجاتتعدفىتقييدأنصارذكز:ثانيا

بنم!!يقضىاد.ظصلا!يةالمذاهبيعضأن)92(الاصفاقعلىوبالقدرة

ميطيعدلالأمرالنهىكانلوحتى،عنهنه!اقدالنتمارعكاناذاالعقد

بعضعندفاسدايعتبرالجمعة0صلاةسامحةكالبيح،!تروطهأواءركانه

نود!أاذاآمنو!الذينأيعهايا))نعالىبقولهعنهمنه!اإلأنه)03(المذاهب

أ)31((000البغوذروااللهذكرالى0فاسعواالجمعةيو!ميطللصلاة

34بندرإجح)8؟( - TVسصأ.همما38و

لهمابحلثفىالعدوىأحيَدومحمدالعزيزعل!محيصوملنهم)92(.

هه!اللبأتنمار،بليهـ،وما293صالرابعالمجلدالتنرعىالقضاءبمجلةضئعور

.0217ص(المعمابقالمرججوالا!ادالق!اتونبمجلِةجتنهفىرْهرةأبوهحمد

..والحذابلة.اْلممالكيةعند.)0503.(

الجيض.سعورة8الأَية)31(
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علىالقدرةعدنمأو".الظلمخوفهعالثانىالزواجيعتبرعلىاذلكوقياسا

هذاتنْفيذالفضا?احمااشرافيجبوهنا،صرش!اأو،فاسد!الانفاقما

والحقيقة.بطلانهأوزواجعقدبصحةنبتعلقالأمرافىْنالمثرع!االحكم

حرمةلان،الالرقمحقياسهناالقياسوا،صحيحةغيرالحجةهذهأص

للصلاةالمدئاداةآنناءوقحثابتبأمرمتعلقهالبععةيومالمثاداةعندالبيح

علىمحدمْالقدرةأوالظلمتوفعندالزوجاتترد!!ومةأما،يتغيعرولز

دْلمحثيوضح.حالعلىيدوملامتغببرعارضبأمرمتعنقةفهىإلانفاق

ن:العدلءثمخافمنغلىيخرمأنهتقدم))بقولهعبدهم!حمدامتنميخ

طلابأى)المجاورينبعضفهمكمامنهيفهمولا،واحدةمنأكثربتعزوجع

،!اسداأوباطلاالعقديهـونالحالةهذهفىعقدلوأنه(عصرهفىز!رإل9

يظلمولاالظلميخاففقد،العقدبطلانت!شضى،عارضةالحرمة1فان

جمهورأجمعوقد)33(((حلالامحيشةفي!يشفيعدلبنتوبثمايظلموقد

البليعبفسادقضتالتىالمذاهبحتى،)33(ذلكعلىالمسلميناعماء

يعددلمنالزواجعقدصحةرإيهامنكانالجمعةلصلاةاةا"لناداأثناءتماذا

بالزواجيخرهىْ.ببظلم.أويظلمهنأنالمتوق!حمنك!انولو،زوجاته

اتفقكذلك.خكميهماافتراقييستتبحفإرقاالحالتينبينيلأن،المجديد

كالْاامرأتهعلىنزوجلوا.لإنناقامحلىالمقادرغيرالشخصأنعلىالعمماءا

ليسإ،نفاقءلىالمقدرن!أوالزوجاتبينالعدللأن،صحيحازواجهعقد

لزومه،أول!فاذهأوصحتهأولإنعقادهشرطاإوالزواجمحدفىركناأحدهما

العمثر.لمنثجارلبخلالومنالزواجتمامبعداللاترهـفلاأمورهىوالنما

المشتركة.الحياةوظروف

انلرسفهاصحوبالمصاالذرائعبسدالقيدهذاأنصاراستدل:ثمالثا

قوأعثأقمامةالأمرولىعلىأنالبعضرإىفقد،قضاءاليثرطبقلاجازة

المثريعة.فبىهـام.النسماءظلممحوالزوإج،اتباعهيجلب4وبعلىامدين

.035ص،بالمنارتذسعبر3(؟)

اللثريحذفيالنتبخصيةالأحوال4ذاب3فى:شحاتهمهمطفىمركت)33!

.ا؟اص0791طالاساية
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بهتابمنعهالحرامهذاوقوعقبلالأمرولىتدخلفاذا،؟لاسلامية.

ا"رسلة.بإلجصالحأخذاو11للذرائحسدافذلك،.القيد

آبمح!منيسنادمامخاية))أنالى)34(الاَخر0البعضوذهب

الزوجاتت!ددحلهوانما(القرأنفىالزوجاتتعددأيةأي)انجتحفيل

الثصرعبنةالأحكامتعتريهالحلالأنواعكسمائرهوالحلألوهذاالِجورأمىْأذا

المفاسثمنجملهبخزتبقدمابحسبومخيرهماوالكراهةالمنحمنالأخرى

فىمشاهدهوكماالزوجاتبينالجورالناسعلىغلبافاذا.و.الجصالح

هـ*لل!ثوتعدالعائلاتفىفسادالزدرجاتتعدبعننشأو11،أزماننا

وشيوبيمالوإحدة1ال!ائلةأعضاء1بينالعداوةوقيامالنزامهاالواجبالشرعية

يمنرأنالعامةللمصنحةرعايةللحاكمجاز،عامايكونيكادحدالىذلك

لمصلحظهـوافقايراهماحسلبعلى،شرطبغيرأوبلثرطالزوجاتتعدد

!إ((إلأمة

الفقتأن:منهاوجوهمينصحيحةغيروهى،الدمحوىهى8هذ

وليست،...الزوجالتبيعنالعدللتنظيموافيةأحكاماتضمن.،سْلأمىْ

أحكا.ممنحكمتغييرتجيزجماعةبهاتحسأوفرفىيتوهمهامصلنحةكل

الدين،يومالىحلالا،سلامخلاللأن،كْ!يطصباحت!البدو01الاسلام

المصسحسسهاهىالاسلاهـيةال!ثريعةفىا،جتهادت!جيزالتىفالمصلحة

ادهـورلنتذ!سوف،وأهدانهالنئرعمقاصدوتلائمكثرعيائصاتخالفالتاْلا

فيهالزوجاتوتعدد.)35(لاختلاففيهامجاللامؤكدةمصلخةتكون

علىوتحريمه،الدائصةالعبادمصالحعلىبنيتو"اضحةشرعيةنصوص

تكنفلم-اختلافمحلتقييدهأنكماالثصرعيةال!نصوصيظلفألمسلمبن

فيه.تغييرأولبديلالىثْدعوومؤكدةمعتبرةثصرعببةفصلخةهئيالِأ.ْ

ل!ث،وعامةخاصةمصالحالزوجاتتعدداجازةفىأنأحدو،"ينكرْ

أتثىألف143يستومحبوكانم0691سنة4%مصرفىنسبتهكان!ت

.135صىالمرأهَقحريرفىأهيىْقاسم34(ْا

.937كلْص1387صفرعددالاسلاملواءفىزهرةابومحمد)35(
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هؤ،ءسيذهبكانفأين،غيرهابأ!خريمتزوجار.جلامنهنكلتزوجت

المجتمحمصلحةميطأليسثم...قيدناه.أوالزوجاتتعددبابأغلقنالو

غيرالنساءمنأكبرعدداالنظامهذلاايستومحبحتىالتعددنسبةتزيدأن

ال!ثرعيةاللأحكاموتعتريهمباحالزوجاتتجددان،حقا..؟!إلمتزوجات

وقث،فيهزوجاتهظلما،نسانخافاذاحرامايكونفقد،الأخرى

وأمذدوبايكونوقد،)36(مثلاالزوجلاعفافتعينإذاواجبايهـون

التغييرتقبلبحالةتعتعلقمحارضةا!حكامهذهفَأولكق،مكروها

يضعأنانسانأىأوالقاضىأوالحاكميستطيع.لاثمومن،والتبديل

ويجبر!حراماكانانالتعددمنالشخصفيمنحالحالاتهذهفىثابتاحكسا

يتوبثميظلموقديظلمو،الظلمالاثسان0يخاففقد،واجباكاناناءيه

مبافهو،بواجدةأجالزومفىكذلكوالأمر،حلا*!يشةفيعيشفيعدل

نأكداذاحرامابوأحدةاجالزوايكونفقدالمعروفةالنزعيةالأحكام4رتعدرب

تزوجها،ثماهرأةرجلاغتصبلوكما،تزوجهاانأةالمرا1سيظلمأنهالرجل

...كزوجةيعماملهاألانفسهقرارةوفىالفضيحةأوالع!وبةمنفرارا

مفصلهوممامندوباأوواجباأومكروهاكذلكبواحدةإلزواجيكونماوقد

فيمفحالقاضىأوالحاكمببتدخلبأنأحدثادىفهل،ا،سحلامببةبالدراسات

وهكذا..لااللهم.؟.حقهفىحراماكانمنمحلىواحدةبزوجةالزواج

يتعذرالتىالشخصية1الأمورمنوغيرهالزوجاتتعدديكونأنببنبغى

تخلولاالشخصيةالأمورهذهمثلأنعلى.جامدةبقوانينفيهاالتدخل

أثرأإ،جتماعيةللبيئة-قدرنهجلت-الله1جعلفقد،محسوسةرقابةمن

ورقابة،الزواجمسائلفىالأشخاصمنكثيرتصرفاتسوءمنالحدتنى

رقابةميطوأجدىأوثقنكونقدالمر(ةو(هلوالزملاءوالأصدقاءاللأقرباء

.والقضاءالقانون

يقتضىلاالمرسلةبالمصالحايلأخذأوالذرائحسثأنلكيستبينه!كذا

،ا،ستدلالوصحالنظراستقامن،1،اللأحوالهذهفىالزوجاتتعددمنح

،8ل!عباداللهأباحهمابمنح،وقوعهادونالحيلولةببرونالتىالمف!اسدإ*ن

ينيهإاالتربيةطريقعنمنهاالحدأوعليهاالقضاءالىالتوصليمكن

iصئرعددالاسلاملواءفىالبرىزكريا)36( env!375ص.
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منوضهوماالزوبينبببنصلحمنالاسلامرسمهبماالأخذْ!غَطريق

نممففىيرونهاإبخىالمصلحةأما،)37(الزوجاتظلم.لجزيمةخقوبة

فئن!!!رعامعتبرةغيرمصلحةأنهاعرفنافقد،لعبادهاللهأباحهما

تنرأنهاعا2،آترالىقإضىملطفيهاإالظريختلفمؤكدةغييرمصل!حة

8بقيودالزوجاتت!عدداباحةعندتتحققالملتىالمثمربعلمقاصدملانمة

..التعقيدالثهذهوبغيرالاسلامفىالمعروفة

طبيعظيخالفالهمهابقبنالنترطينعلىالقضاء"انتراف-مكرر64

القضائى:العمل

وقرماعلىلمحهـهـيحكم،نبياوليس،بشرالقاض!أنالمعَرولمحأمق

وقحا0إذيتدخللمحهـوثموهـن،الأمورمنيتوقحقدبممايتتبماولاإ*مورا،نجأ

وب؟اذأولكبئ،زوجهاعلىالزوجةمنأوزوجتهعلىالزوجمنظلم

س!وفالشخصهذاأنالقاف!ذوقحأو،زوجاتهظلميثوقعشخصا

ببتلنبأأن-!3!هفىصدقان-يستطيحلأفانه،زوجاتهمحيعدلت"

لهميظليمأنهأمننزوجانزوجاتهمعبالفعلسيعدلالتن!خصهذاكأرْاذابعا

زوجاتهالزوجيخللموقد،يظلمولاالظلمالرجليخافدقد،أحدأهَ

حلالا.يخشةفيريشفيعدليثوبثمنفسهأوأولادهأ؟

بببن!تأنيشطببحأساسأىعىلفرىالقا!اموضحأنفسناولنضخ

صلىورثرتدمنهايستنففالزوجاتتعددطالبلمشمبلىوتضوراتبمانوفعاته

يربههـعلىماالعامللنائب2يلاوكنتلقد.الانفياقعلىقدرتهأوالعدانة

فىعاتنامع!ثنأخذوكتا،بالجامعةبالتدريساشتغالى"قبللممع!نيوالتثمثانى

الجنمائية،4الحاووصحفالخبراءومنوشهودها"القضيةافأطرااميط.ستحقي!ق

أ!رءابتنموال!رائناللأدلةجمحوكان.والقرائنالأدلةامنذلكشغيبر

المستخزبينلتناللاتببتركأووفتْوعهببظنأمرعلىللا...فعلاوفنحقد

منأوالزوجةأوالزوجشهودمنأحدتطيحي!مهولن...وتوقعاتهم

منذلكغنرأوالأسرةتوبيهمكاتبأووالمباحنشالثصرطةفىالمختصين

-3،و38بندوكذلكسمبقفيمماالزوجاتتععددمقنكعلأتبىاجغ371(

سبئ.فيها55
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بخرمخبمنحالاديهسيؤولبمايثنبأأن،السياسية.أوا،داريةا:جهات

بأت!ببخلحأثزوجاتهمحيعدللنبأنه!يقطعامرأتهعلى،الزواجفَ!ا

لصي!ولى،ثهـتاالشخصهذايرزقللاسههـفاللهبأنيقطعاو،معهىْ-.بعدلى

واحثتكلموأن...مثإ*إلماليةمواردهعنصيحةببياناتيدلىحتىأو

و!إد!رصهاورأووإث4تيرننونأنمنتخلو،أقوالهافارْهؤلاءدكا

مزافيهااللأهـريخلوللاشخص!يةعلاقالثالشهادةموضوع"ىْ،المحأباة

ةبركششالزورثصهادةشبثعالىفيهاالنز(عيؤدىوقدبل،!رجاملات

ن"اولمحاء!لمجنمتح!يحأهل!و/المضارالمفاسد1منذلكوعْيروالقال؟لفيل

ببمحر!"!!مطومات3ظاللاثمناقءلىوق!درتهمستقبلاالرجلعدالةالىيظمئن

وألصثنجباثالأصدتاءواالجارالثواالمجيرانأفواهمناجتماعىباحثله

اورصإتاتا!ةمحدامنالخقتىيمكنهل.وعيالهالمزوجمشاهداتربعض

جنتعامحر،61ومركزهالهـجلكمظيرائنالقراالىالالتجاء0الانفاقعلىوقدرته

أكلث؟ش*ن،للااللهم...متلآوالاجتماعالةالدببنيةللواجبأتأدائهومدى

.ب!الدبذإفإبباتإيهثدونممنوطائنةالممتازةا*جتماعيةاكزالمراذوىمن

بثلتتهـوص!...!م!!ميعدلونو،نسائهمالىيحسنونلا،لانتظام

لا،الملهم.؟.بيضاءسمثلاالجمنائيةحالننهممحيفةنتعدلأألش!خص

ويملكؤطزوجاتهمبينيعدلونالمظلمالجنائىالماضىذوىمىْكلطرافمان

نأوهت...!م!شروعت!روبوجهمشروعبوجهالانفاقعلىألقدرة

،وإلخبراءدالشهـويض!عنف!ا!...متوافرةوالقرائن،صحيحة.تشهادة

لمبعدفبماذساءهأميختالناليومالعادلالرجلأنالقاضىيضمنوهل

-و،اللات!اقعلىقادرأسيستمواليومالانفاقعلىالقادرالرجلوأن

علىقادرغيزظلسصاجوماالانفاقاعلىالقادرغي!رالرجلأنإو،المممهت!ل

المحاتىاأناقسبعضدايتهـهموقد..لاالعله!؟اللأيماممستقبل.فىفاك

؟اض!عنوذلكاللانفاق0علىشيددرالشخصكانذابمايحكيمأني!ج

ثكمر+خهءبروهذأ...ممتعلكاتعهوأوراقمرتبهأوالئابتأجرهبيهمانات

يعب!ولكعنهالبياتاتهذهمنالربخلدخلىمعرفةيممت!ببحقد.القاضر*دظْ

يتخثْثَط5ح!اا!ثئالرزق،والدخلالرزقبينوفرق،رزقههعرفةعنقطعا

مدثفىيؤخرماوهيو،مربطةوظهـوفومعنويةماديةعواملمنبه

وءوث،ب!نهلهمهاللهبننأهروالشزفا،الحياةم!طالبلتحقيقالدخلئَفاية

باقتنصسا"الرزهقيزبثففت.افىلأنفاقعلىالرجلقدرةتتوقفالرزقهذا
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وممقاز.ث!رخيصةلرسلحأومناسبرخيصمطهـمكنعلىالرجلبعثورأوأ،حرأة

الدخليْكونقدوبالتالى!عليه!شمامحلىالدخلثباتلركماوذلك..ه

فيف!!الدخلثباتمغسعارايئترتف!عقدمثلا...متؤيراوالرزقاثابتا

نتدرى.لْثْمىوماالرزقما؟))فيزيدالدحنليثباتمحالأسعارتنخضىأو،الرزف

يتتببماْبررْقه،أنا،نساطْيستطيحلا،حقا)38(((غداتكسبمادْأ

ولئن.الناسبأرزاقيايتنبأأنالقاضىعلىالمستحيلمنفكان،شخصيا

الأمممىق،مةألدخرلكفايةهـدىبشأنإلاقتصاديينبعضىتوقعاتصدقت

قيالبىمحذثبالفنئوتخنببل،أخرحينفىتصدفااللافانها،حينفى

وبلمحرفي...الزوجاتتعددغدببحدثكماالخاصةالفردببةألحا،ت

فعان،منهطنذاقاالدخلكفايةبلنمأنحدسهيصدقاافتصاث!أخبيروجود

بفاالرجلسينفقالتىبالوس!صلةيتنبأأنيستطيحل*التئيوهذامثل

هذهصدفْجدلاافت9هـضنااذ!وا:الجديدزواجهبعدلي!منعلىرزقه

الفقَيزثحرمبيلتعازوجاثهببعددأنللغنىنجيزأنيس!وغفهل،اتالتتبؤا

ومظالبْ!مطالبهبكىبكاذلمحقاثهصىسهصبققصدكاناذاالزوجاتتعددءن

!إْ..لفققراءوتعسةللأمخذبباءغنىالتئنريحيهـشنأنيستساغعلا؟يعولمن

اللثمهـولثه*مادةدأطصماثما..َهالمعاييرفيهانضطربأمورهذهان

.ْتننغلقمسألمةفىووثإْانماوالحكم،كماكْيهعْيروالقزائنقاصرةوالخبراء

فأينْه!ش...لعبادهاللهأحهاماتحريممحليهلرتبقدحرامأوبحلال

!ض!ا؟..أنقض!ابب،هذهفىالحكممحندضفيرهتاحسبالذىالقاضى

!..يتفكرونلقومامتوأصاا

ة؟فيف!االناسىكللم.لمحنخافوفالقضيةءالجهمتعركمارجالالقضاةمن

!حكمبئأْ.خكلؤاْبالغدلى...أو،فيهاوحكموافىراسئهاعلىأهدهـهـاادْ!حنْى

ان.*خاثْ!أ،.قضاتهااعىالثلوزارةتشرطفهل،فيهالهماستبانبما

01!ذلمجزدفي!ا.ا!كمءنيمتنعوا!أنالقضايااحدىفىالناس-لما

خاكْوأأفْا؟،.ْالناسغ!قثه،الناسْامحىنفرضىفهـيف...ل*اللهم؟إلوف

وبسلطائاجراالثتدِدمخبنال*متنلتاع،منهمخثنناهأوالزوجاتبيناص!أم

(TA)لقمانسورةمة،3الآية.

-،..-
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001؟فيهالعدلأوالظلمأمارةوظهوربالفعلممارسنةقبلالمقضاء

..فاشهدأللهم

الزوجماتتعددتمآبطبديرفعر(روءبوفىاللا!عملأميةابحؤثمجمح-"65

القاف!:باذن

ما).4(الثانىمههـتمرةفى)93(اللاسلامببةالبحوثجمحناقشى

لتعد؟ت!ييد!شليف!الوما،خريمهأوالزوجاتتعدداباحةحوليفاز

بمبررقضائياتنيبهأو.،..ْالزوجلمحريةتركهأوالقاة!باذنانجوْوجات

وأصدز،الشوجالتبينالعدلبماسمتحطامحةأوالانفاقاعلىبالقدرةأوهـشروع

الزوجاتتثددنجنتمأن))أنهمحلىينصوصريحاواضحاذلكفىقرإراالمجمع

بالقيودالكريمألىلمحرأنذصو!أْبصريح-مباحالمزوجاتثعددأنالمؤتمريقرر

جفاجولا،ادهـوخصنقمثيرالىمتزوكذالحقاهذاممارسةواأن،4فبألوإردة

.911(((القا!ىاذنالىذلكذكا

نفسفىالأز!شعلماءجبهةبيانصدربسنو.اتذلكوقبل

..)43(أحعلى

كىمقامهمل!أمحلماءومن،وثظربحتبعذصادرةالقراراتوهذه

محْرارمحلىليساللاسلاميهاليحوثمجمحا!نبم)43(والدينأخعلم

61!!لمسفة301رقمبالقانونمصرفىالمجهعهذاأننتىء.وقد)93(

الالععلاميهالنحوثمجمع"أنملْه15المادةمْىوجاء،؟3الى15الموا؟)

الاسلاصيةالثنافةتجديدعنىوتعمل...الاس!لاصةولبحوثا!علياالهيئةهو

...والمذهبىاللعيالبىاكنعصبوآثاروالنتعوائبولالفض!منوتجريدها

وع!لماءمصرمنعلهاءالمجمعويضم."مئنسكلاتهنيجدفيماإلمرأىوبيان

الاسلامى.الصا(لمهساط!ر!ن

.6591ماتوهـالموافهت1385المحرمتنمهرفىبالقاهـهـةالمنعقرْ،(.)ء.

.04،صصلارو!ةالال!الد!وثلمجهعا!نَاذىالمؤتمربخنابينظر-)11(

.8-5صالمقحدةالمطبعةطبعةالببان)42!،-ةْ"ْ

وابراهيمءطمونحلعهنالنتعيخ:هـمالمؤدصرهذامْىالمجمععضماءوي)13!

الركيدأوعبدحب*ودمالى!انبوع!حزينوسعليمانالحسينىوالعححاقاللبان
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يدعونلاوأعضاوه،ا*ترىااللأديانبعضفىالموجودةا!هنوثيةالمجامح

لنقراراتهمأنكما،بنئىءالمسلمينالزامنجولهمكهنههـتياسا*ذ؟سهم

الدينذلك،الاسلاموأحكاميتفتىالذىبالقدرالاالمسلمينملزمةتحون

بالدلمنرالاي!ترفولاالبنْئر0وتقديسالكهنوتيةبرفضىالذى،المتين

لمجمحالثان!االمؤتمرقرارأنرأيتوقد.السليموالنظرالمثصفوالبحث

متناسقا،بحثهاالسابقالاسلامأحكام1محمنفا-،ءقدالاسلامبةالمجعحوث

سالمفالاسلاميةالبحوثمجمحفراريكتسبالجعانبهذاومن،أدلتهاثعح

مقمامابيطناللحتىنجعلأنلمثاآنفهل..المسلمننبيناحترامهإلذكر

)44(؟ول!!حتعرامامكانةوالدينوذلعلم

والمزايا:الحالوقبعضمنؤوجاتهيعددميساحرمان-66

السلطاتلجألا،الزوجاتتعددمحاربةسبيلفىأنهذكرناأنسبق

بعضمنز!جاتهيرإفىمنخرمانالى.أفريتياانابدابعضفىالاشعمارية

خليلوعثمانكنونال!"وجمدا!فلهودالرجمنوعبد!سنالرحهنوعبدحل!ن

زهر5يبوومحمدنالرحىبمدوع!ىالمخفيفوعلىالقادرعبدحممهن،على

اللهخلفومحمدا!د"حبومحمودالبهىومحمدورىاْلسف4فرجأحمدوهـحمد

الساببعىعلىومرمدماضىالى!"عبدومحمدالعربىال!"جمدوهحمدأحهـد

وندببمالحسننوروه!صدعلاممهـدىومحمد!،ثموربنالفضلو"ح!د

الاهمملأ!ىللعالمدولج!نغمنوفودهناككاذتكذلك،الجسارْووه!قالج!س

!محالمثسانىالمؤ!ركؤابفىأصمائهابأسمماءأذظهـبيا!،المؤتمر!ذالهى

.411-!0.4صالاسعلامية؟لمد!وث

.بماخ!رأوبنحوالتفعددصننقيبدذ،ْدوْاالذينالعلماء"نأنويلاحض)01ْ؟(

؟حصثعنهذلكوووى02،المراغىمحمدحيخالتفومفهم،قولهءنرجةعيمت

(يضارو.ا.هكما،نت!ححنصبباذ!كلفاوذكر،البلاغبريدةفىالبهـئالمنعمعبد

.026صا،سعابىَالمرفجعجمعْالمجوثمؤقمر.فىبحت"فىز!رةي!بومحهد

عه%عدلثم،ءلملقاصْىباذنال!لعددتجييدأيضى،يرى"دكورلهععلاممحمدكان5

دْا!.و!ساوحىءالزواجْين!صهـ!مماأمامافىجالىي!ل!محمدالتفببدهذاالْاورأىذاك

غدمابب!طلاذ"القرلىيمكنفلاصهـ؟ح!ا3،ناذاالعقدأنءت؟فض!لا،ثر؟3

166صهاضنىافيسملامءفىالاسبرةأ!كانم"كتابأذظت،القاضىب"يأدْنلا

.167و
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وررمكىأوزو!اتهيعددهـقعلىالمدنفىالاقامةكتحبريم،المزاياواإلحقوق

...!عليهاضافيةضريبة

اسلاس!!ةبلادوفىشطؤ!ةسلطاتسلكته"اللاتجاههذ/1أنالمؤسفومن

الحق!هىبعمىمنزوجاتهيعددمننحرمكتراراتأوتشريعاتفأصدرت

يعث.منحرمانمثلآذلكمن.المواطنينسائربهايننمتحالتىوالمزايا

اعىللخالرجالاعارةقصرأو،معيننادأونقابةفىالانئمتراك0منروجاته

بالعلانرالسماحأو،منهازوجاتهيعدفىمنوحرمانبواحدةالمتزوجين

المتزوبينعلىالضريبىالاعفاءقصرأو،واحدةلزوجةالم!جانى

0001بواحدة

الىتؤدىالتىالطرقماأخطرمنالمباتنرةغببرالقيودهذهوتعتبر

تضربل،فحسبزوجاتهعددمنتضرلاوهى.الزوجاتتعددذحريم

حرمانالىتؤفى!لأنهايكونأنينبغىلاماوهوأولافىهوازوجاتهكذلك

ذنبمادون،المواطنينسائربهايتملتعالتىالمزاياواالحقوق0مىْهؤلاء

كذفاوهو،الحديثة1الدستوريةىءaالمبامحينعارضماوهو،جنوه

!ا،مبنفعةوللاللدولةفيهمصلحةلاا،سلاميةالشريعة!أحكامعلىتحايل

الثصريعسةت!ثهىماوهوالزوجناتتعدفىتحريم61لههدفولا،للناس

علق.ا*سلاميعةإ

زوابعنداقامتهن.!محالزوجاتهأسماءببيانالزوجالزام-67

الجديد.بالزواجباخطارهنالموثقوالزام،عليهن

ببيان،الؤواجوثيقةفىيقرأنعلىالزوجاجبارالىالبعض1اتجه1

عثدهـوذ!ادهـامهـع،عل!يهنزواجهعلنداقاهتهن1ومحمالزوجماتهأسماءعن

إلحكيمهذاوهدف،)45(الجدبباجعبالزواباخطمارهن(المأذون)الزواج

أقثهـبمازوجاتهوإعلام،زوجاتمينالرجللدىبماالجديدةالمرلأةإعلأم

.لغيرهأوالزوجالثلتعددالتطليقطلبمنلتمكي!نجديدزواجمنلحيه

مصرتفى8591لسنة001رقمالقانونعليهنص!!وهو)45(

االنتمخصنةالاللأحووقانونالأسرةكقابناأنظو،حبفائبةعقوبةلمخالفقه؟وضع

بعدما.وما2ا2إصا.859ثه
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منالرجلرْوجاتولاالجديدةأةالمراتملْعلاا.للاسلامية.والمثريعة

نشورْابرلهامنتخافأنبمجرد-الزوجةتعطىهىبل،عنهإلتحرى

تنهئكما)46(رأيناكما،الحالةهذهلعلاجتسعىأن-امحراضاأو

عنصحيحغيرببيانالموثقأماميدلىأنمحنإ!زوجالاسكهـ:4أدشريعة

،والخاعالرشواالهـذبمحنننهىلأنها،اقامتهنمح،لأوزوجاتهأسماء

-!و!ا:اللهرس!ولقال:قالتأنهاعنطاللهرضىمحائنت!ةمحنروىوقد

فليعلمها،،دبالسو/1شعرهخضلباوقد،امرأةخطبْأحعكماذا...إ)

.)47("بهايغررلا

أسماءبيانعلىالزوجاببارتجيز،الاسلاميةالتري!عةأنعلى

بزواجهزوجاتهأعلأمعلىاجبارهتبيزلاكفا،اقاهـتهنمحالأوروجاته

وبالتالى،عنهنذلكاخفاءأواعلامهنبينالخيارلهوتنرك،الجديد

الاَتية:ل!إشباب،الزوجات0بتعددباخطارهنالموثقالزامتجيزلملا

غشايكونللاقذ،زوجةأىمحنزوجاتحهتثددالزوجاتصاء.:أولا

الغنئىذيةهىخاصةذيةذوافريتطلبالخداعأوالغشللأن،خداعاولا

نأيقصد،بأترىزواجهخبرلهروجةجمنيخفىمنوأغلب.والخداع

معةعونز،1وصخبخصامدون،ورحمةمودةفىبزوجانةعلاقثدتستقر

تظ-النيةإلذن،والخداعالرثداذب"تتوافوللاومحندئذ،انزوجاتباقىمحأو

خصوصا،ألزوبيةالحياةصياثةعلىوالحرمىالمودةيتهاثى-واضحهو

ءFبالعدالنساء.أذهانشحنمنالاعلاموسائلمعظمفىأصزوجيجدهمامح

.الزوجاتلتعدد

يعل!اأنالخاطبعلىأوجبقدبر!اّالرسولكاناذا:يقالوقد

بابفمن،آخربلونصبغهقدكاناذاالحتلفىشعرهبلونْلخطوبةْ

بزواببرا!هخرياتزوجاتهيحْبروأن،بزوجاتهيحلمهاأن.4ص.!يوجبأرلى

علجلمها،))علىطغ!الرسول!فىيث!واضحبأثهذلك!صىويرفى.الجديد

بطأقةالزوجأبوزاذاوبالتالى،يخدعهاأونجرغهالاأى((بهايغْرولا

سبق.فيما!3بندراجح6؟()

.092ص7باليبهقىسمفْن)47(
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ناثم.شرعايبوزللاماوهوخدعهالمحقد،-الغأئليةالبطاقةأخفىواشخصنة

4ولرا،الجديدبفواجهزوجاتهباخبارالزوجألزمأنه"غنهبدتدْألزسهثل!ْنن!َلنم

تكونقدوعندئذ،ذلكفىتتوافرللاقداخدْأع.واالغتتقْنية.أنعلم!!ا

الكتمانمجردأنالمعروفومن،المفسدةمنأكثرالاخفاءفيالمصل!حة

القاذثنواالمدث!االقانونفىحتى)،تدليساولاولأ.خدامحاغشايعتببرل*

العائلية.دؤنالشخصيةالمبطاقةابرازأوالشعرصبغبخلاف!،(الجئأئى

الزوجة0ْبهترلمأرْومصيرها،علامفيهيدشْثْرط"غقت""الزوَاْجأنكفأ

الع!مفرصةيتيحممماالاَ!خرالزوجعنالدتخرىيسبقهكفاْ،المقذيملأ

"ةألجديدةْالزونجة.

وبالتالى.يمارسهحلالبكلرْوجتْهببخبربأرْفلزمغيرالئزفيج:ثانياْ""ْ

عتنرت4محذلكيتتاخضفلا،بأخرىزواجهخبرلهزو!جةعنأنج!بىافيا

لزوجت!فيهايؤد!االتىالعشرةهىبالمعروفالع!ثرةلأن.،باتمعروفلهأ

ذلكوغير،إلجثلمىللواجبوأداءونفقةورعايةروحىأنسمنحقبىقهأ

نشابعابكلتعلمأنالزوجةحقوقمينوليس."المثرععليهفرضهمما

.()48زوجهايمارسمهحلالىتصرفْأو

خيانةزوجتهمحلنىالرجل0زواجيعتبرخاطىءتصورفببناشاعولقد

إثطورهذاوخطأ!الجديدزواجهعنهاأخيفىااذاْخصوصا.،ؤوجية

؟!زوجببةخياثةيكونفكيف،شرعاحلالأمرالزوجاتتعددق01أْلقيرجح

فىساببتمالذىالزنابببنشاسمحوفرقا،الزناهىالزوجب4الخيانةان

جماهدشأماميتمالذىالزوجاتتعددوبين،الناسأعينعنب!عيداخفاء

-.باللهوالعياذ-فرضاذا،بالناماثم.الزوجةنجةتغلمْلموانالنْأسميط

يخبربأن،أخلاقولاقانونولاشرعيلزمهلافعنذئذ،الزوبخزئاْأن

الكأحلهبزواجيخبرهنبأننلزمهفكيف،الزوجيةالخيانةبهذهزوجأته

!ألعبادهوجلعز

خيأتةيعتبرزوجهاغيرآخردرجلالمىالزوجةاتجعاهيقمالأ-ان،وقد

خيا!تُزوجاتهغيرأحنرىامرأةالىالزوجإتجاهببعننبرلافلفاذا،زوجي!أ.

وانه،،أخرىامرأةأيةالىيتجهلمالزوجبأنذلكعلىويرد؟ْزوجيلأ

8()tمكرر68بندوأ!ختنىطخداعا!تطليق!ابطعنره3لسذذماوأنظر
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يغد!رأخريامرأةالىالزوجتحولولو،لهالهاأحل!ه!ازوجةالىتحول

مخل!رجلالىالزوجةتحولبينما،زوجيةخيالنةمنهذلكلكانزواج

زوج!ية.خب!بانةفيكونزوجغيرالبىثرولهايعنىزوجها

لاخطارهنزواجهعند،زوجاتهأسماء0بيانعلىالزوجاجبار:ثالثا

،الزوجمارسهحلإلبسببالطلاقما1طلبعلىتحريضهنمعنىيحمل6به

زوجهابزواجتخطرالثىالزوجةأنمثها،كثيرةمثاسدالىيؤدىماوهو

الزوجحةكالمتفان.مشابم!ممةمخيرتكونوقدمننماكسةلتكونقدعليها

فيوجها،علبىجحيماالبيتتقلبفانها،الجديدشوْوإجبوأخحلرلثمتضاكدممة

تجعلالتىالقرأننصو!ىمحيتعارضمما،هله21وأوا*دهعليهوتحرض

هذافان،مشاكشةالزوجةتكنلماواذا.ورحمةوهـثدةسكناألزواج

فىيج!علىلموجلعزاللهبأن!تصرحالتىالقرآننحيوممايخالفالحكم

يوقعهاالجديداشواجباالزوجةهذهاخطارأنذلك.!فجمنعليناالدببن

لأف،فيهراغبةغيروهىالتط!ببقطلبالىمعهتضنطرقدكبيرحرجفى

نأبهيحدثهالمنوتتظاهربهتعلمأو،الزواجبهذاننعدم،قبلمنكانت

زاللاأثهبدليل،يحبهافالزوجصحتهبفرضىوأنهصحيحغيركلامه

في!ل!قةتعدملا!النها،الزوجالمتبت!داخطارهابعدأما،عليهامبقيا

المعوةبهاوفلصق،اللت!قطلبمحلىتحرضها،زوجهافىطامعةأو

.!حو!ذا،له!حقاالقانوبئجعله01اذخصوصا،ذصطلبهلماذاالخزىوا

ببتها!خرابالىبدفعهابالغحرجفى

ء-ء4ء.--َ

العبافى،لمصالحاللهأحلهحافىلتضييقالىالحكمهذافىىية:رابعا

ا!لقطلي!عنالكلامعندسنذكراهاالتىالحبمواالاعتراضاتكافةعليهفننرد

.(94)الزوجاتتعددلضرر

بعد،أصبحالمصرىالقانونىالنظمامأنالىبالافن!ارةقاونثَتفى)!4(

ييمأقبالطث!خحعيةا*حوإلافقافوق.غريباتناقضامدصاقضا،النصهذا

تيمع!طبمكهبر.لجيانأدلىاذا،رسعميبةبوثيفةرْواجهيوثقالذىإلزوج

حكبرفيبخمقدزواجطعقداذايعاقبهلابين!ا،اقامفهنمحالأوزوجماتهأسعماء

يعاتبلاالحاليباتالعقيوقانون!ل!إثهـزوجماتهعنالزواجهذا؟أحقى
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الزوجالت:تعددلمروالتطليق-68

هو،للضررالخطليقمنجديدانوعاالمصرىالقانونواضعابتدع

،4القالنونفىمفترضاالضررهذاوكان،المزوجاتتعددلضررالتطليق0

،8591لسنة001القانوننصظاهربينما،).0(9791لسنة

الزناتمطالما،عاماعتنرثمانببهعلى!رهايزببدصزوجةبغيرزنااذاالزوج

الزوجالتذمخصيةالأحوالقانونيعاقببيشيا!زوجاتهصعماكنغيرصمكنفى

الهسلمين،علماءوكافةورسولهاللهح!له6زو/اجا،رسمميةبوثيقةيعضدعندءا

ول،،اقامتهنمحالأوزاوجاتهأسماءعنصحيحغيرببيانللهوتقأدلىإذا

زواب"ا"خفىقدالؤوجهذايكونوقد،الجديدةبزوجتهدخلقديرنلىم

وبينهن،لمجنهوا!رحمةالمودةتطعتمرا"نبهدفالأخرياتزوجماتهعنالمجديد

بالمعدا"زوجاتهذهنأةالمراوتحريروانحضارةالعصرأنصارتنمحنأننبعد

الناسىعلىيضيقالمحلالنوىأن،وغريبما،عجيباأليسر!الزوجاتلتعدد

!إفيهالناهسعلىيوسعوالحرام،ةب"

مكرت)6المادة)فىالتنسأنهذأفىينصىا97!لمسنة44القانونكانفقد5(0)

وببعقبر))ا!نهعلى(منهالاولىبالمادةالمضافة9؟91لسنة5؟القانونمن

أشترطتدكن!مولو،رضاهابغيربأخرىزوجهااقترانبلزوجةآضرارا

زوبتهعلىالزوجاخفاءوكذلك،عليهاالزواجعدمزواجهاعضدفىضليه

بهضىا!ت!هـيقطلبفىالزوجةحقويسقط.بسواهامتزوجأذ"ألجديدة

بذلكرضيتتدتكنلمما،للضررالموجبالسبببقيامعطمهاختارب"ندمذ"

."ضمناأوصراحة

رضىادونالجديدالزواجبأن97!اللععنة4،القانونظلىفى!كموقد

لمسدة41ْالقانونبعمفترضاضررايعد،زوج!هاعصمةفىالمتىالزوجة

.الضررهـذالاثباتحاجةدونالتطلببقطلبللزوجةبجوزبحيث،9791

24و،تنعخصيةأحوال-ق،5لسنة38الطعنينفى9/4/8591نقض

لسنأة03الطعنفى،2/5/83!اونقض،ئفمخصيةأحوال-ق53نم!منط

نتمخصية.أحوالى-ق؟ه

الزونَاقتراننخيجة،!791لسنة4؟القانونظل!ى،الضررويتحقق

الطعنفى،2/5/8391نقض،ب!االطلافالجديدالؤواجانتهىولو،بأخرى

3انهشاالضررلأن،ضتقداكانحكموهو،الذكرسعالف-ق52لسنة03

.زالوتد،بأخرىاجادز؟

!.لزوجاتا0تعدد-01م)
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هاكيكونأنومتهئا،(51)الزوجاتا!عدداصثتطلنقاشكأطرمحدةي!شترط

نإقيلوقد.الؤوجينبينالجثرةدواممعهيتعذرمعنوىأومادىضرر

".!حكمالذىللضررالتطليقفىالم!روفالضررنفسهههالمضررهذا

ككوعلى.خاصذ!عمنضررانهوقيل.ا،سلامىالثنقةاهب0مذبعض!

يتضحكماإ،سلاميةللنترببعةمخالفاالحكمهذانجدألتفسيرين

الاَتى:من

المصرىالقانونفىالمزوجاتتعددلمخ!ررالتطليق0-()1مكرر68

:)52(الاس!لأميةللشريعةمخالفوهو،لملضروللتطليقنختبي!اليديى

،العئثرهدو.اممعهيست!طاعلاافررابالزوجةللاضرارالتطليقأنذلك

هذأتبطاذاا،بهيحكملا،الاسلامىالففهمذا.هببعضت!زهائد!ا

الذء!،الزوجاتتعددلمجردالضردرهذااضافترافانوبالتالى.الضر

مخالفأمر!و،الملغى9791لسنة44القانونعلب!هينصنان

.للدثرع

ضررابزوصننتهالزوجأضراريثبتأنالاسلاميةالث!ريعةفىويكفى

بهقض!مابخلاف،()53يحكمْبالتطليلقحتى،العتنرةدواممعهيسنطاعلا

شرولحاالضررهذاثبوتمح-يستلزمالذى8591لسنة001الفانون

الاَتية:للأسباب،الاسلاميةللنتريعةمخالفاحكمهتجعل-أخرى

53بفانونالمرسحوممن،و3و2/ءكررا11المادةفى)51!

وشص8591لسنة001الفانونمنارزو!ىاب،لمادذالمضافة،92!السنة

أ-!أمنهاورقتطلبأن،زوجهاعليهاتزوجالتىاللزوجةويجوز"أفهعلى

تهـنلمولو،أمنالهممابينالعتنرةدواممعهيتعذرمعنوىا"ومادىضررلحقها

ا،صلاحعنالقاضىعجزفاذا،علببهاببق!زوجيل!21لعقدفىعليهانتمذر!إتنذد

لهذاال!لببىَطإبفىالزوجةحقويمعمقط،بائنةطالتةعليهطلو،بينهه!

رضيتقدكانتاذاالا،بأخرىباالزواجعلمهاتا.ريخهـنسعنةبمضى،اللمصبلبا

.بأخرىتؤوجكلماالتطليقط!فىحتهاوبذبدد،خصممناقيوصراحةبذلك

،صزوجاذ"ظهرلنَم،بسواهاجصزوأذ"تعلملمالجديدةا!زوجةك!اذتاذا5

5((كذلكالتطليقتطلبأنفلها

التنري!ةاعتبارعلىيفص"صردستورلأرْ،دس!تورىعْيروهو)؟ه(

للذلثريع.ال!رئيلسىا!مدرالاسعلامية

وقانهتالاسعرةتابنا3من36بندل!ضررالتطليقنترحفمماراجع)53!

اليه.1الاثعمارةسالفافسخصعيةالاحوال
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ناتطبعت،الصظل!يقالجديدةأوالقدنبمةالزوجةطلباعتبرنااذا:أولا

هذءفىبالتطليقللحكميشتزطألْههذامعنىل!ان،للضررللظأبث

هذا!!الحقهاأنهالزوجهصتثبتأن:الأولالثصسط:ه!هـأنتسوطمحدةالحالة

،أ:اثصانصتا2!والن!س:أمصثالهـعابخبناالعتنْسةدشاممعهيتعذرنحسرإ.لهـو ح:ا

الثالتصوالننرط.ضمناأوسصاحةالزوجاتبتعددرضصببتاقدالزوجةتكون

.ادتطلياظنطلبأنثون،ب!م!واهامتزوجبأنهءا!هاعلىسنةتصرألا

الزوجين.بينالصلحعنالقاحمأيعجزأن،الرابحوالشرط

8!؟إظد،-إفىميةالنتعريعةتلةسئرطهالموالزابعوالئالثالذان!اوالتتروط

تط!بأنالحالةهذةور!الهاوأفضل،بالمرأةضارةوهى،للعضررالتطليق

،زاذادة-اشترطكذدإصا.ب\اتإلزدلترثإبخنطلق،،للضررالتطيقا

-..*--ا-،-ةث5آتْ،شبكا!رْأنصا9*.ت.أرْ.دهاب-داشْو!تد11طْص!ااالتطلطلب

ألإنتباتثذأفىإخنتلتإذابرصث،عفيوصازواجهعقدعلندبأخرىِ:واجه

مز،بخغذراضررابياصننْهرجهازو!ردهـثبتحتى،دعوإهابوفضتيركم

التثاا*سميةاالتنسيعةإمنمادىءيخالقصماوهو،أص!ثصالهمصاببنةال!سصدوام

4؟خمعر،ِثاللامساكُمنتْأهـبه،!ثظكأ،1،المطلليقأتسدرابهذاتكثى

زوابءالجديثةزوجتهمحنالزوجاخفاءنترطانثم.باحسانالتسريح

!مهاتتثالزوجصة0محهظصالتلصلإطلبتنسوط.فىتننساوىيجعئها!؟،بأحصرى

وشرح.بهاع!مهاأا.أمذلكعنهازوج!هاإخفىسواضلالتطليق!طلبلهاانتى

يلنالن.بفف4المساواةبسككقخيشاإلزوجاتأبببنألملههاواةيوببوجلءزإتالد

الخدان!لضررالط!ق!االج!يدةالزوجةطلبأعتبرنااذا:ثاننا

مأافص!!سفأفىون،خأخرعازواحهءصهازوحهاا-ص!اءحعنأصذ،ننجا،الغنْت3
هـ....لىهـ

ا،سلامببة-النتريعةALلمب!افىمخالفاكذلكُالنصلكان،النتروطباقىتوافر

الاَتية:سبادبنافى

العشقصثهىخاصةننةتوالمحريتطلبوالخداعالغشأن(1)

نج!صدبأخرىز!اجهخبرلهزوجةءنيخفى"-قوأفا-لا،رألخداع

وأمعهون!زأعخصامدون،ورحمةةمودفىبزوجاتهعلأقتهننستمرأن

حلالبكلدفوجتهيخبصربأنالزوجببلزمللاكذلك.ألزوجاتباثىورح

عنهسا،يخفىلاور،انه-بةءلرىزواجهعثهاأ!تف!ااذا-وهو.يمارسه
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عنهس!يخفىوانما،خائنابهايعتبرمثصروعةغيرعلاقةأوشائنال!لموكا

.)40(أحْعرىزوجةْمحيمارسهحلا،

عليهـا،العقدجنثعلمكانتلوالجديدةالزوجةانيقالقد()ب

بهذاالارتباطتقبلألاالأرجحمنلكان،القائمالسابقالزواجبأمر

تردثفى"الضررإضىإفترايعنىالقولهذابأنذلكعلىويرد.إنزوج

!.وافتراض(55)9791لسنة24القانونعليهيدنصكانماوهو،الزوجات

التىوالسنةال!رأننصوصلحمهدورانهوالزوجاتتعددفىإئضرر

الشري!!ه1لمبادىءمخالفاالحكمهذايجعلمما،التعددهذاتحل

الزوجاتتعددفىالزوجحقأنعليهالمجمحومن.)56(الاسلامئة

محدمأوابهرضاهاأنذلكاعصمتهف!ازوجةعارضتهولو،شرعاقعائم

له.أثرلارضاها

الجديثذالزوجةرضافىمؤثرؤالخداع!الغثى.انيف!الفد)ب(

الخاطبمنكلءلفتوجبالاسلاميةوالثصريعة.الجديدبلعقد

الزوتقىالحياةتبنىحتى،فيهبماالاَخر0أحداهماينحمحأنوالمخطوبة

ص!اذثثىعنروىامامنها،كثنبرةذلكعلىوالأدلة،سليصةأسسعلى

أحدكمخطبفاذا...)):ا!اللهرسولقال:قالتأنهاعنهااللهرء!

كاقواذا)57(((بهايغرو،،فليعلمهابالسوادشهعرهخضبوقدامرأة

الحفيقىشعرهبأ!نالمخطوبةيعلمأنالخاطب1علىأوجبقدعلنهسدْانرسول

يعلمهاأنعليهيوجبأولىبابفمن،أ!خربلونصبغهقدكاناذا

ياثموخداعهالمخطوبتهالخاطبذشبأنذلكعلىويرفى.بزدرجاته

يبقرلكن،تعزيريةبع!وبةمعاقبتهنترعايجوزكما،ديانةمع!التأدل!ب

كما،والخداعوالغشللتدليسيبطلفلا،قائماالجديدزواجهمحقد

منها،كث!يرةذلكمحلىوالأدلة.الغ!ثىلهذافسخ!طلبللزوجةيهـثنا!

سمبق.فيما67بندراجع)51(

س!بق.فيما5؟اص05هامشراجع)55(
-ق3لسنة28الدعوىفىاْلدولةمفوضىهيئةتقوير-قرب)56(

لجا.دستوري!ة

الحدلبثو،!12و271ص7691طالنلعحماءخطبهابناكشاراجح)57(

.092ص7بالببنيسننبى
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فقد،!اللهرسولحديثمنذلكفهمواءلميهمالله0رضوانالصحابةأدط

لي!خفىبالسوادشعرهخضبقدكانالخطاب1بنعمرعهدفىرجلاأنررثأ

إلىزوجتهأهلشكاهشيبهوانكشفخضابهذهبفلما،شاباويظهرشيبه

مخررت:وقالضرباعمرفأوجعه.شاباحسبناه:وقالو!عنهاللهرف!عمر

الزوجة1أعطىأوالزواجهذْافسخأنهعثهيروولم،خدعتهمأى،القوم

يهـهـق(لاعلىمجمعالاسلامىالفقهأنذلكالىيض!اف.()58التطليقحق

دونحرةزوجةعليهاتزوجاذا،اجالزوافسخولاالتطليقطلبللزوجة

.)95(بأخرىزواجهالجديدةالزوجةعلىأخفىأو،بذلمحثتععاأن

السابق.الموضع-السابقالمرجع-النساءخطبةكشابنارأجع)58(

ابم4زووهى،الاَنلهاوجودلااخرىحالةفىالفقهاءواخلف)95(

فىون،الأمةعلىالحرةزواجأو،حرةزوجةعلىالوقيقن5ا!لأشأىالأمة

ن!ضىالخيارنلحرةالفقهاءمنفريقجعلالحالةهذهفى.الحرةتعلمأن

يكونلاوقيل،اللأهةزواج!س!خيىنفيالخيارللحرة:وقيل،زواجهاتفممخ

وتيلى:،بمولودالأهةمنالمزوجرزقاذاالأمةزواجفسخفىالخيارلمنحرة

المذهبفمَهاءمنالدرديرأعطىوقد.خيارولا،ثابتوبالأمةبالحرةإلزواج

،بالدسوتىحاشيةفىونصه،الحالةهذهفىالطلاقحقللحرةالمالكى

تعلبمولم،حرةعليهاقزوجثم،بئنرطهأمةحرتزوج(ولو

معأدظتقيمبين(نفسهـ،فى)العبدلا(الحر)الزوج(معالحرةخيرت)،بها

...الحاكمكطلاقهواذ...(بائنة)واحدة(بطلقة)تفارقو6الأمة

بهارضيتالتىعلى(ثايخة)أمةتزويج(أو)...(عليهاأمةكتزويج)

فىنفلعيمهافىفتخير(أكثرفألفتبواحدة)الحرةأى(علمهاأو)الحرة

يكونألاوالقرطبىالعربىابنمنكلنرجحبينما."بطلقةالتنلاثالصور

6مدوجلىعزاللهينا"سعاسىعلىالطلاقفىحقولاسمخالكلةىخيارللحرة

القرأنلأحكامالجامعففى.عليهازوجهاجدكأو،1ا!زوجةاعلأمينشنرط

الخيارجعلناوانما:مالكقال:االقاس!مابنقال))!13و5بلفضرطبى

وابنالمسيببنسعيديريد.قبلىالعلماءقالتكماالمسائلهذهفىدلررهَ

اللةكتابفىللأنه،حلالالر.أيتهقالوهماولولا:اكماقال.وغير!ماشهاب

"تج!ازصد.اقهاعلىيقدرولمأخرىالىوأحقاجا!حرةتكفهلمفان.حلال

ابنرواه.القرأنبظاهربالتزوبجأربعالىينعتهـىحتىا*مةايتزوجأن

صال!كألامامأنأى).نكاحهببرد:عنهالقاسعمابنوروى.مالكءنوهب

زواجها/فسخفىالخيارللحرةلمجسأنهوهبابنروايةذا!كفىروايت!انله

لترْوجولوالخيارالهماأنالتالم!ادنورواية،اماءثلاثإ"اءإدتْوجولو

مْىههِوكذلك،الدلنلفىأصحا؟ولوا:الدربياب!.قالب(واحدةأمةدليها
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يجبهـوللااصعتدإهذايئطلللاالزواجفىوالخداعالغشأنحكمويرجح

إ!حلبة(قبلهشرعتالؤواجأنإلى،التطليقحقالزوجمةيعطىولافسخه

يكونوألا،عليهالمترتببالمسببرضىالمحنهقبالسببرضىمنفان،القر.آن

بمانألْهودلمت،ا.لأربعنر،حلهأنعليتمد!الحرةا"ى)لأنهـا،خيارلها

علبئقنرطتكماع!يهاسبحانهاللهنترطوما،أمةتؤوجحرةكاحعلىدنجندر

التحقيفَغاببةوهذ"ا.عل!ممهاوقعالىلهسبحانهانتهتنروطْفىيصتبرولا،نفسها

القراَنأحكامكنابهفىاليعربىابننحواظر،فيهوالانصافالبابتى!

93صا*"ولاالقممىم-ب!دلهانالمعرفةدار!ط t.

المتزوجةالحرةالزوجةحقحولالمايلكىالفقيمافىالخلافكانْيا9و

طم!دونمة6وببنبينهاجعاذأالطلاقأؤالزواجفلسخفى*ضبرجلت

الزوب،ا!نءلمىمجمعونالمذا!بءنوغيرهالمالكىالمذهبفقهاءفان،ووضاها

!دبفىدها!قهـلاالزواجفلمخفىدهـ،خببار!هـلابفجلطاسرة،.اتجزوجةا

وبغبرترامأنولههـدهـن،حرةأخرىزوتجهوبينبينهاجهعأذااحملافاء

اذاأصحرةاالزوجةتيارح!هـلالماث-؟ىالمذهبفقهإءإخت!لافودسبب.رضاها

يجوكألاالأمةباالمحرزوأجأنالىيرجع،أمة"وبينبيتهاَالحروْوجهاجحع

لضا!بحرةالمزواجاستطاس!تهءدمأىْالملطوا!عدم:ْا"حدهمابن!رطنألاأصلا

خوة،يى،ال!نتخوفالثافىوالتترط،اللأشمبالمامندْلكْلغيزأومهرها

سهووغصت25بالاَية!ملأكلهوذلك،الزذ،فىالمو!ثعأوبنهالتنموؤةآلبمدبداد

علب.كاذز؟جث!مبأمةمتزوجاكانأو،جرةمتزوتجاالحركانفاذْا.اا!ساء

بحزةالؤواجالهممت!امحتهءدامأىالط،هـلانترتلأناتىرأىذهبفقد،حرة

ا*!ذا؟ن/إ!هـلأمةازواج!توازخ!دمو!را.لأ!ملىا)كأكلنربح،اشتمْى!د

الييىْو"اكالؤواجا*ن،وأمذ"وْوبتةاسحراامةثهـولىْلااذ:،الغيرهصهلوكة

صلولَأ،منهاولدهكانلفيرهم!لىثكةإرزمةاكانتوأذأ،إمرا!ةفىيبتمعانلا

رقيقاةولدفىيرونأنالىبؤفىىبا*ةمةال!تاجفكْأوإىوتإتا.الأهـ4هذهلميد!

ذلك.هـفيةالجلعىبحرةإحرارْواجأما!همرطينبمالالاالزواجهذايإوزفدلأ

هـ11الحرذيعظممالاالمال!!أالفقهأنذلكبؤكد.أخالأفاهذافهيهيجرىهلا

كانتاذأأما.أمةمص!ماوتزوج،حربزوج4هـتتوب؟،فتاذاالاالتفار

دهـث!هاعاشاأوات!رة!إىا.ا*!هذزكأجادْأالعبد"فانطَبعبدمتتوجةالحرة

حانت!يذه!فىالدس!ونخى"العبدنلعماءمنالأمةارزن،!رذْخببارلافحانه،؟مةا

ءإ.!لىاوتكأ؟نَهـهـ،دز!ج!تزوجةا!صسةكاؤتاذ.أفكذأك5!26ص؟ب

إ!كأ8انلععاء+نالحرة*ن،إطلافاطلبالزوبتإنمنإ*ىيرونفلا،!رة

JAIمقها!والمالكىالمذهبمعيتمْقا!قانونحرمبأنابقؤليلععتريلىتا!ىوبال

!:هصط!-فدا-.ثلإ-تالمدظىلإز.لاثوا:ظر.ءاسيه!عاد!!ربجأنهأو،المدببثة

.71صو62-57ص7!الأمام
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العقود،سائرعنيختلفالزواجع!ندأنعليهالمنقومن.التحرىريطسبقه

منأنهالهافزعمالمخطوبية.الخاطبغشولو،والحياةالعمرعقدلأنه

طلبلهابكونفلا،ذلكغيروثبت،غيرهايعرفلاأنهأوالأثرياء

حالههء!يقةعلمتلوتتزوجهكا!طماأنهاثبتلوحتى،إلتطليق

وأ،مئلاالأثرياءكحنأنهالهوتزمحمالخاطبالمخطوبةتغننىماوكثيرا

يهـتثنهساثم،06()هـ!ستعاربشعرشعرهاتصلأو،قبل!نتتزوجلمأثها

حقوفهاةكافةولهاطلقهافراقهاأرادااذاوعندئذ،غشهاالزواجبعد

دفخمحالخلحتطلب.أنلهاكان،فراقهادتوأراغنئمها01اذفكذلك

يخلهولا.الحكمانبهايقخ!ىأومحلببهايتفقانالتىالماليةمستحقاته

عاطالتحزىفىالغشعلئهوقحمنتقصيرمنالزواجفىائغنترا

-صص.61()الآ!خرإلزوش!

خاصكضرر،الزوجاتننعددل!عررالتطليق-)3(مكرر68

:)62(اللاسلامببةللنتريعةمخالف،للضرشالتطليقمحنمستقل

مستقلاذاثياحطماألزوجاتتعدفىلضرر،الننطليق/اعتبرنااذاأنناذلك

الزوجةتدعىأنفيهفيكفى،)63(للضررللتطليقالعامةالقاعدةعن

فاذا،يختعهاويسلبنفسياويؤذيهاببؤلمهأبأخرىزوجهازواجأن

بينالعشرةامدشامعهيتذرضررأنهيثبتزوجهامحالصلحرفضت

الواصث"لعن!عل!اللهرسموولأنعنهالل"رضىعمرابنروىو!د)06(

المرأةئنسعرتصلالقى!ىوالواصلة.والميل!ستوقنممةافتممة0والووالممستوصلة

ذلك.بهايفعلمنتطلبا!تى!ى4والممعمتوصلى(كال،روكة)آخربضمعر

غببرأوالمعصمو6الرفظكارةكأينهمإَ!"،ماا"وادرةت!رزإتىاهىوالوائنممة

يثمعبهههاأوبالكحلالموضعذاكذ!ضوثمالدميمعميلحتىالمرا!ةبدن"نذلك

ذلك،بهايفعلىا"نطلبمن!ىوالمدستوفتممة،وقنعمات!ونبنقوتنىأو

.501ص14بالنووىبنترح!سلمصحيح.ضرورةلنرأواللقجييل

الزيجاتمنتنير3لأ!لت،بالغنتىالزواجفىالطعنبابفتحولو)11(

!قْ،دلستورىفبنحهههـ،لاسملامببةافسصعةلىا"خالكلاكانوكلا6(؟)

الرئيلىالمصدرالاس!الأمبةالتنريعةاءتثارعلىيفص3-صرفىاتدهقور

لطتشريع.

بهجللمىالنصناقشواْم!أكثرورأىالمنتعتركةاللجنةرأىو!و)63!

.سىالمهالث!عب
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ييزولاإ!الزثجاتتعددلضرربالتطليقلهاالقاضىويجكملمأمثالهما

بسابهِق،ن!م!ضررمنأصابهامامحلىالزوجةثدللأنشيئاالللأمومن

بين!االتلناسببعدمأو،التضحياتهذهوضخامةزوجهامحتضحياتها

!.زوجاثهزوجهايعددلأنمبوروجودبعدمأو،إ*خرىاالزوجةوبين

ومبررأته،التعدددوافععنيفصحكلهذلكثلان،الأسباب1منذلل!لغيرأو

.الضررذلكمحن،النفدس!الضررمدىمحي!بمو

تْعدتضررتفممهنرإرزن،السمابقىالر،1واأىالراهذابينشاسحوكْرق

إ*ولىتاالرأ!اوثقا،للضررللتطليتىالعامةاللأ!لمحاماطاركْىا،لزوجات

هذأيستنبطوبالتالى،لللثرعمخالفزوجثةمعللزوجسلوكأنهيعنى

تعد!.فىالضررتفسيرأما0)64(للشرعالمخالفالزوجمسلكمنالضرر

.التطليهنفىالعامةالأحكاممحنمستقلاتىذاضروأنهعلىإلزوجات

فيهفينظبز،نفدمىألمامنالزوجةيصيبهاما!والضررأنفيعنى،للضرر

الصلج،ورفضالتطليقطلبفىمسلكهامنولمجمتنبطالمرأةجانبالى

عليهكانماالى859!لمسنة001القانونبنصالدورإنيعنىما!رهو

ادمحاءبمجردالصررافتراضىمن9791لسنة44القانونظلفىألعمل

القاف!يحاولأنهووااحدفارقمامح،لحقتهانفسيةآلاماأنوجةأ%

الزوجاتتعددالثتاضىاعتيرالزوجة0رفيضتهفاذ!،الزوجين1بينالصلج

بالتطليق!وحكمأمثالهمابينالع!سزةدواممعهيتعذرضررا

ذاتبةلهحكما،الزوجاتثعدفىلضررالتطليقاعنبارأنصارويسثند

)65(ْاللاَتيةالحججالى،للضررللتطليقالعامةالقاعثةمحنمسلتقعلةخاصة

المنصوصألمزوجاتتعددمبدأمحيتعارضلاالتطليقهذا:أولا

والخصأ،خطأهو،للثمعرعالمخالفالزوجسملوكأنيقالوقد)64(

تمتعددةمعانلهمنتعتركلفظالضرربأنذإكءإىويرد،الضررعنبختلف

الالممبب،علىالملمعبباطالأقبابمنالضررالىدىالمةالخطأطىيطلقيمطو

يعفىبزوجتهبضرأنللزوجيجوزلافقولنا.ا"لخطأعننجتجماع!يطقكها

المتنتهـظ"والالفاظ.لزوبتهضررعنهببننةصأخطأيخطىءأنللزوجيجورْلى"

غ!وتطل،لىلرهنالمنتنىءالتصرفعلىظ!قالرهنكلمةفهثلا،اطغةفىكئيرة

.%خرى46قاظوهكذا،المرهونالنتىءعلىوتطلق،عثهالنانتىءالحق-!

ومضبطة،8591لسنة..1للقانونالتحضيرنهالاعممالأنظه)65(

9و69الجلالسةالمهرىالثههبمجلنس w
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وكلافثت!ْ"لم!نيسأء.مثئنىمنلمكمطمابما.فانحجوا!.":تعالى!ولهكْىمخليه

إةِ"خنتاهـ3اب.دوَ"أصل!علنىبيق!ا"التجددمبدألان.)66-("00ورباع

-"ب!،!أكلرِ!جرديثْنرمْىو!ث؟ابزوجإتلجعثبديحرما*إ!صاابزن،بىلقييد

4.4.ْسإيزب!الهبافْ!ااكْقةموامحلىواحدةمنبأكتنرالزواجيعلقوللا،زوجة

؟ْ-ت+!.)!6(بانجعقاد؟لاأسرْواجأبائهاءب!رأص!ألْهاعا3

ثمتريع!"فى))ْ-ْمنَمب!اَحَوما،.ْ-الأسلام-لمحىمباحالزوجألماَلَعدفى:!لأشا

وجصعتالنثزيعةْ"الاشلأميةْالَآقىح!ؤما"مىْ،للقيدويحْضحا،ألاسعلاميةْ

نتطزفألأأثهااطلأفهْ!َ"كماعلىالمباحتغر!ل*،اللاس!دميطفالشريعة+لنديد

"،ْلْسبيهْاللاسلآميَحثوقا"َالنئريعةْالحفتوقاْ-ْكْىفكل،المطلفةإنحقوقما

ألْةْوثائَببهمأ((!زار!و*ضررللا)اأئه/أولهما:أساسييىْبقيديىومقيدة

4؟،...!َْ(ْلأ)!8((ْالمصالخجلبفقدمْعلىالضررْفىكْعاأ)

زوجبها-أنار"يعنِصا!ثرها!*علنئالزوجةحقمن..أنالمسلمات!ا.:ظلمثا

ث)9!ىاءكقبئل!إء(1ءييالمعرؤ!وبهالهْنروهىْ)).ئعانات.ل!ودهاعمالا،نجا!لمعرو!

يلْثؤ!ماتص).لإ(ت-..ولا*-3.باصحساىْ...((-ئْسيريحأوبمعر!فيفامطساك))-:ذضمالى

جملني-..رْ!جةتجرإنولا+،بهااضرارا.زدرجتهعلىزوجيتزوجأنا،حير!ىف

انتبمنر!جتعييبْالمبرو!بفالثواذا..عنهارغمارجلعصمةثىلى*!ممننمرار

ص...-،.71()!احسان

ال!نف!بمويحقق،الاسلامفىمباحاأخرىمنالزواجكالقاذارابعا

-".ء-.--.ْ.-.الئدمباة.3.سعورةْالايةمىْ)!6(

الأه!تاذه-ل!كقورإء0وبأقوالي،َالمتنمتركة،اللجنةبتعقريرجاءماوهو)67(

صيب69الجلمسةالمجلسبمضبطة-النتمعبمجلسر!بسإححجوبارفعدت

،الخاصعةعليأريةدستوق3لعنة28القهميعةفىالحكومةدةاعمنألض!!
..هوس

ءللتونسومأ917،،."لمعثةالفالْوناضافهاالذىمهـررا6دة111فىبا!طعن

،َ!.،ْ!.ْول.الزوجاتقعدفىثبالشطلي!ق.والخاصة!291ولسنة5؟لبض،ون

-..،ءالطئلتالمعجلضىمضحبطة--الىنضعحهجلدسرفيلهعىقوال6من)68!

كأ-*2.ب.َ-.ء،.3ص!أ

-ة.الفصب!اءا..سورة9الذببةمن)96!

.البتيرة!سووة92؟البمايةمن10،7!

المدثملزكةاللجنةوتقرير،الايضاحيةالم!ذكرة)71!
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القانونيعتبرولم.الأخرىللزو!ةضررعليهببظرتبقدأنه0الا-،لأطز.اْفنه.

.أت4علىاليهنظرانماوا،ذاننهفىضررابأخرىالزواج8591لممنإ.ا..؟

اْلأختمفان)):تعالىفْولهعلىاعتمافى،،.الض!ررغلتىْ.هظنةبسمقفلى

تشنطيعوأولن))؟تعالىقولهالىواستنأدا،72()((.ضاحد!تعدلو،3

اسضررإمطهفانوبالتمالى.)73(((حرصتمولوالنساءبينتعدلواأن

اضرر،اقياممنالتحققالقاجْمايعطىالقانونوا.بأخرىالزواب!ف!اقائمة

علىالواض!عالكرريبعدوانما،رْوجالهيعددأن.فىالبرجلببقلدولأ

(74)((لتعتدواضرارانمسكو،هنولا)):تعالىبقولهعملا،افيخ!رِئالزقيجة

منالحسنمرتبةفىحديثوهى((ضرارولامْررلا)ا:.بقاعدةرعفَلآ

والدارفطىماجهابنوأخرجه،الموطأ0كْىمالك51روِ،إلحديثبماديىالب

بالضرر،الضررمقابلةوالضرار،بمالعنرمفسدةالحاقوالضرر،سننهما.فى

لمبدأوسند،والسنةالكتابمنكثيرةنصوصلهاتشهـدقاعدةوهى

وعمدتهمالفقهاءعدةوه!ا،المصالحوجلبالمفاسدفىرءمْئا*س!سلاحْا

ئفيا،الضررينفىونصها،للحوادثالمثرعيةالأحكامتقعيد؟قنىوهيرانفم

قبلدفعهي!يدكما،والعامالخايرالضررويشمل"،فطلقاخغهويوجبطْت

منيتي!ربماالوقوعبعدورالْعه،الممكنةالوقايةجمكل.طرقاْالرقؤغ

وفقاوتضقأفاقهاتتسعاصقاعدةاهذه.ترارهوتكنيسثزيلهالتىأبعيزالتخ!

.والاضرارالضرزصنرفمنيظهرمابحسب،الزهان1تحوادث

يلتزوحأن،عنهاللهرضىطالبأبىبنعلىعزمحينما:ظسَما

!لكوكان،ذلك!طالرسولعليهأنكر،نررشااللهرسولبنتعلىبأحنرى

I(}7ىفعلوضْرَر-بخ!ةفجاةد

.النساءير3!ْ،الآيةلإ(."من.،-لى2.س

.النساء-طر9؟الاَيةمن)73(

.البقرةشعورة231الاَية-)4.لإ(.!هقس

69المجالعمة-المبلدسمضبطة-الشعبجلسرئببمىأتوالىهن)75(َ

المثع!مقركة.اللحبنةوتقريرالإيضاحيةالمذكرةوكذلك-6و3-ث

79الجلمصة-المجللعىمضبطة-المنتسعبجالسرئيمعىأقوالهن)76(

.ي.18صن
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،للضزرالتطليقطلبفىالحقْالزوجةالمالكىالفقهْيعطى:!ادلمطْ

ؤقماعدَ"ْ(1ْباحساَْلْنممزيحأوبمعروَْفاهصاك)):نعالىبثولمهضملا

للضرز"يقكقاْأمفلةالعئطههدْأمراجعدْكرلتوقد.((ضرارولأمْررل!)ا

افتتى-الأفئلةَومنث-إلاجتماعيةللظروفوفقا،أخرىاأمثلةاليهاتمضاف؟ن

كلاتْاكلتجببقطعأن،التطلايقي!جيزالذىللضررالمالمكية0فقهاءتكبرها

-ان.أولنئ؟يعضبابفمن،ة.الفراش0ف!اعئهأوجههيولىأنأو،رْو-ئهعىْ

-ْوقو،ع!.المالكيةعلى...مذ*هبتخرنججالاضافةوهذه.عيهاترْوجاذالنضي!

(لمزوطفص"ببأنْصزحء.!ض-!المألكيةفقةمراجعبعضكا!تواذا.المدينةأهل.

..!-ْالأْيإ(دْلمح!بببالْاسكت.محنالأحْرى1المراجعأنافىا،يعتبر.صْررالابأخْرى

زوجها...ف!،.-ءعلىلمشترطأنلملزوجةيبوز،المدحنبلىالفقهف!ا:سإيط

يسض،لهاجمانالشرطهذاالزوجخالففاذ!،عليهايتزوجأ،الزوإجعقد

اضرإرأدليهاالزواجاعتبارهانجسببالاذلكتشترطلاوهى.احقدا

يمنعو*لْهْ..لاْ،حَلالايمحرملأالنترطهذابأنالحنابلةمَرحوقد.بها

العقد.!فسخطتنالمشترطةالزوجة1يعطىوانما،عليهاإزواجاميقاسزوج1

الت!-ْ؟،ْفلزونجة8591ْلسئة001نالقاد1ْأجارْالمذهبهدْاعلىزثحْريجا

:تكر،لمولوْ،ضررلمحقهااذا،عنهالتطليقتطلبأن،زوجفاعليهياضزوخ

.)78(عليهايتزوجألذالعقدْفىعليهان!مترحلتلندْ

فىوت،!زوجاتهمعدثواقدعليهماللهرضوانالحممحابةكاناذ!:ظمئا

.ببعتبعزأرْ"ودولْأْ،رْوجاتهمرضاأخذبرسلىآاللهرسولعليهميشنْرطأن

ظلبالزوجاتلهؤللاءيجيزأو،السابقاتبالزوجاتضرراالثانى."يزواج

يزونجَأحإصغَحمط!ه..بل،محلالْيةينْزوجورْهؤلاءكانفثث،اصطليق/ا

.ْالعادة.واألبيئةشأناللأولياتأوالأولىوترضى،أخظهأوْابته

أئقُألى"ْ-الذ!مؤروهقْ،3"المتن!ترالللجن!وتقرير،الايضاحيةالمذكرة)77(

69-.ْأبخحبللعنةْالمععغئبتتجللعقمضبطة-ْالجللممة.مفرر5!بولباغلئى"خمفت

?-*8َ./.0ص

المتعمنننركَْة!اللجتةوقكَرير،الايضاحيةالمذكرة)78(

96ْ-ضةالجلسه-َ-الشعبجلطىبهضبطةمحبثبعلس

محىدر!لذكنواو
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الزوجأتنْعددفى.يعتبرلممبْى-مصْ!فيما-الثئفهاء.مىْكا!ناذاوا

أماإ).بيئتهعر!لهكارْفثد،التطليقطلبللزوجةيجيرْئيسي!صْبريىاِ

مْىواأستاذ..ومثففةمئعلمةالمرأةوأصبحت،الججتمج؟0تطوربْتدالأفْي

يضحأنيجببحيثأت!رثقدفانء-أوضاعه!ولذا،!الخ.ْخجِإخع!ةهْ..-ثَ

مئ.مثلإولنا(97ْ)((القائمالثظثرهذااعتبيارهفىئىالقر4الطصتمْمابالبن

مسألههىألمحتنىالعرافاهْىبمانحيئما-عليهاللهرصْوان--افضعا!ببىألابخام

ممحأل!ةيلأنها،أحْرلمحابأحعكامالمسألة0نالصلمحنىأفتى.مصرْالىر!ط".كأتح".ا

وهن،عصرالىعصرومنمكانالى-مكعانمن"يتعْييؤوالابجتمهاد،-.ْإجشهلذ!ة

المصلح!تقتصْيهحسبما،أخرىر،1دونكْيقيهبرأىنأ!خدْأنلانأ...ثمانْةهذاْة

.ومكانزمانلكلصالحةالاسلامية1والشريعة.)08(لهانشرعاتتهى

كاكْتالمرأغولقد.وكلْعصرظر!كلتواجهوصحمؤئة،صدْهـ،الكثريحَتجعلها

.81()شأئهامىْليرهْعالاسلامفأتنئْألجاهلي!-؟،ْعازإ-فىْ

انشْدْهكدالمباحميطْشيئاالأمرولىرإي.ادْاألْه!ثرجماالمقرر.-وضْأول!

أصبحالناسفسادبسببأنهأو،مفسدةالىوسيلةقصبدجمبْىْذناهـ؟8

يحظر8أنلهكان،مصلحةمناليهيؤدىكانمماأر!جح!!مدةالىيف!ي،

سدأى،الذرائحسدعلىتعلمدالتىاللثرعيةبالسيالهسةعملا،بإبعه؟يدب

مقدمالمفاسد0درءأنهىالقاعدةأنكما،فسادالىالمؤدية0الطرقماابصواب

.)82(المصالح1جلعبعلعى

.)83(محلاجهايتعين،اجتعماعيةمثمكلةالزوجالتتعدد:ظ!"

فيهمأناسايخاطبكان،الأوائلالمبمملمينخاطبحينماوالاسلام

مضبطة-بالنتمجعللعىعضوجاهدأ!حمدالسي!دأقوالمن)97(

.16ص79الجلسة-المجبسى

الشعبهجلسمضبطة-مححجوبعلىصحهدالدكتورأقوالمن)08(

ء-ْء5ء4صإئلإ!إ؟الطيعممة-

هضبطة-النتمعبجلمعىعضومجاهد*إبحمدالممعيدأتوإلي811(.،!من!!

.16ص79ال!جلسة-المجلطس

.135صْالمرأةثحريركتابهفيأجنتاسعم-هذا)82(-.ترب

الإمضماحية.المذكرء!831(0
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!صقىأ01*-خفتنمفان،1ْ:ْؤجلاللهْعزقولالىأنظر،ضميريةيدفظة

،-"ثلاالضمَير:محغد*كتيريخقغيبةوفىالمتأخرةالعصورفىأما..((فواحدة

يعزفؤنَ-ْخن!ةلاد*3ْ.قنغلىْالتيسيرفىندصرفأن،كمشرعينلناينبغى

شعاتأ!ييرايبما.ثحتيجبثونومن،الاشلامرحْصيستغلونومن،الاسلام

المجتمغَألا!سلاهيىصودرةيشوهالذلمحاان.منهمبراءوا،سلام،الاسلام

واحدتْيعولأنيستظيحلافهـجل،الزوجيةالحياةم!ممائلفىالتسيبهو

اث!نين!بينالرغيفيق!مع.إنهو.العدلأنيتوهموهو،نساءأربحيتزوج

وأألببئل-ا.إييميلعفئ،-حجرةدرْوجةكلى.تثَيموأن،.لقمةواحدةكلوببعطى

1(:.ءةالعبإءفيْس.نجلميتثز-و:جمن!كماستطاعمن)).:قال!اونبينا..عدشمةفا.ققديم

الييثثننف!الالئسابْبماالك!ئاية...المكبريصة.ت!حقيق-هوالعدلىأرْثم!الا-على

-.8.*-:-..)84!ث!ايبئات

لحى؟جوأرْبهاْاللاستدلاليصحلا،كلهأالسابقةالحججأنونرى

القاعدتمعنَْ-مستخلاتأتياذاخكمابأعتباره،الزوجيات0ْتعددلضررالتطليق

ح!تا،"حج!ةءالحججهذهعلى-المردونتناول.للضررالتطليقفى.الحاصة

الاشلامبية،.للكثزيعةمخالقطالتطليقأنْهذاتؤكدأخر!!حججاعليهاونزيد

الآتية:للاسبابدسثودرىوغير

فىعليهالمنصوصالزوجاتتعددمبدأحولدورانالحكمهذ،:أولا

(هـ8)"-ؤونجاعمئلْئْوثلاثالشساءميطلكمطابمافاذيمحوا)):تعالىقوله

سصترض،ْ..-!تقدد!ْالزوبَخاتيحرملاالحكينمهدْابأرْالتسليم0محألْهدْلك

دلاْفنالأ--!أت،بانعقادهلاالزواجْبانفاءريتعلق،زوجةمىْأكثروجيود

المؤفيلمزؤنجكئفشيلأ.أفأْيحذتَْل!رْشألْهمىْببكونبألاالزوجالاتعدد

!،الخلحْوزفْصْتالأالمهذْ،1اهىْاحدا0زعمت.ْأدْابحيث،ا"حْريانا

وجكغ--لها،-الزوجينأمثالى.بينالعمثرةامدوامعهيثعذر!ررأصابهاأنه

خعس!نددأن؟يمنحشأقهمن!هو..،قي!د.ْالمطلقةحقوقماكاثةمحبالتطليق

ألمجفنعى-مضبطةْ-النتحعبمجلدصعضوهيبماحمدالدكمور)؟8(

و6i7ص69ْالجلسة

،.-.النم!ماءهع!ورة3الاَيةم!)85(
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.الد!ررارْوهذ!.الئف!م!اللألمهذامنيخلولاالبتعددلأن،اببنوجالث.

تعطيقالىيؤدى،اللهشريعةمجلىتحبايللأفي،يجوزلاالقرأئبمابضجول

الله.كئابئصوحىهىْلئص

أمرهوْوانما،مباحاأمرا-ليس،الاسلامفىالزوجاتتعدفىَ:ولنيا

للانْى:،تماركهيأثمولافاعلهيثاببحيث،العلماءبجمهورعندْهنممتحب

لىجحالْهةفقال،جمْبهـجارْم.أمر!بهأمروجل.عرْاللهأنأأ.!%ْ-...-

فىوالأصل.."ورباعوثلاثمثنىالنساءمنءلكمطافيفانْنكخوا-ماق

هدْابعدوجلعزاللهدْكر.فلما.ممار!يصردهلمحعالنؤجوبْالأفرِ..إفي.ا

صر!ألطْاعمنا((.فوإحدةتعذلوْاأللأخفنْمفان)1:تعالئئوله،َالأهر

المستحبمعنىوهو،جازمغير-طلباطلبهأصبحبحيثوبوبهعنالأفر

والمسنة.لبالمذدؤب

الزواججكموهه!،الأولالزواجحكمهوالثالْىإلزواججنم-(40ْ.)دبص...

.بيبىْيفرقاما.ألثمزعكىيردلممادْ،زؤاجكلحكموهو،واكابعالثتك

ميطوأن)):!ك!القولهاعامةكقاعدةسنةأفي.الزواجوجكموأخْر"..ْ-زرايم

تعدداوعلىالفردىالمزواجعلىيثطبقنصوهودهالنكاحسنتنا

.اينزوجات

تعد؟ىطْيسكثلعبموال!ثرع،علْهالثصرعسكتماِهو.)بإ.المباح..".ء؟

أ-كُما)):ءثكنافالوفد.(6A)خلالىأئهعلبىنصوأنما،!اليز!هيمات

سكئتوما.((عتوورهوعئهسكثوما،ثْهـهـ!هـاموما/.ءخرم،مهو.حلال.إبخنلبه

،إبنرالرسولسماهوفدلممكروهايكولْاولمحدمباحاببكونفْثجمبْهالمثربم

.والجرامالحلالذيرأخرفسم.والعفو.يأثملافاعلهأ-نأياعتبار.،جفوا

شع!الزوجات.وتعدد،سلْةإوومسنْحبواجب:لْوعإِبئ.!الحُلال

وقيتث،جازمغيرأمرابهأمربأن،وجل.عزاللهأحلهفقد،-حومستحب

يكوروألا،ألعدلثتهـطمح،النساء1منأربحالىيكونأن:هىبقيود

-201ص3بالفسيرعمدةهامثسعلى،ر3نت!اهحهد)6؟("إحصد"

892وض.0891792لسنةالمقضاةمجلةبملحقوردكها-901
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قيديكل."واحدرجل.عصمة!ىأختينبينكالجمحالمحارمبينجمحفيه

3.ة-ْ.حلالعلىتضييقهووانما،لمباحنفييداليسذا!"بخلد

إ،رْونجتْهلمحمكْىيضعهاْلقمةكلعلىالزوجيثابالحديثكْى(د)

وضمعاذاْالزوجْيثابَكما؟رْوجةمىْأكثر.كْمكْىذلكوضحاذابالكفما

-إقزؤاحوفى؟زوجةمنأكثريعفكاناذابالكفما،حلالفىتنمهوته

))-وإختصألطباعهنعلىْوالصبز،الزوجالتبحقوقوالقيامالثفسجاهدة3

،!آلدينطريىْالىوارشأدهىْ،اصلاحهنكْىوالسعى،ملْه!الأدْى

هبمْةفكل،أولادهبنْربيةو؟القيام،لأجلهنالحلالكسبكىوالاجتهاد

ييااب،.الدينعلوماحياءفىالغزالىذكركما،((الفلكلعظيمةاعمال

اللناطفؤقكثر،بالتربيةئهموتعهدهالرجلأولادكثرواذا.عليهاالزوج

عضكْانجفنطعَآدمابينمالثوافىْا.اللهرسولصحمداللهالاالهلاأنبدشهادة

؟1،َلهيدعوصالخوولد،بهينتفحوعلم،جالريةْصدقة:ثلاثم!الا

فبئتعدد.الزو!جآتأنيتضمح،وغيرههذاومين.)87(!شاقالىكما

**..8()فىهباحاوليسمستحبحلالأمرهوالاسملام

ننظبنملأدق،؟ا"لنسلىتئظيممعيتعارضلاالزوجاتتعددا!نع!ى

يكؤناَْْفقأن-ويمكن.!وأنثىذكرمنأكثرالزوجةتلدلاأنبهببصدالنسل

تزؤتجت،.وثؤَْهولؤنبنمنأكثرمنهنكلتلدلازوجاتاربحرجلعصمة

ذللث.منأكثرالنسلشطيمأنصارهنهاطلبلمابعيرهامتزوجغيربرجلى

.قوجميصاهع،الاهحملام!بةْالبنصريةالمواربتن!ةانصارمنأنلْىعبن

أتك..-خ!-.!وبنولسنما.5.الارضوعمارةوحدهاللهلعبادةالصحيحالتوجيه

كيازد.ْ.إخرصالمنعملحنولد.ىبالكفما،المب!تنريةمواردهاعلىتعتمدكالمحابان

ء...--ت..؟ت!؟وفروات

المخنافعيةطغييؤكل-.االزوج!اتتعدد-وكذلك،مباحاالزواجببجعلولم)88(

؟ءوإلمعهضلوا.الؤواج.ْمنأفضلاتالعبادا0بنو.افلىالاشتفالىأنا!سذهدوافقد

ض!ة1؟3-مر!.س-.4ْ.س:بالاَتىدْلكعلى

-جعىفىنهوْ،الحلبلفظا"لزواجعنعبرتالنصوصأغلبان(1)

ت.4.ْ((ذلكموراءمالكموأحلط":تعالىكقولهالاباحة

فئلاابخبحميمكأ،فيو:مميرصولنمحلمبمو"ن،والفماجر-البرمنيقعالنكاحأن!ب)

.--..،:..ابثعمافعيبئ.بننعلىويرد.والمذدوبوالمستحبالم!نةحكميأحْدْ

نجضاالله-.!رهلدؤلي*0حببثمْىوردكلها،الاباحنةلفظنجرالحللفظ(1)
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سلْةهالزواْجفجغل،ألثأمةالفامحدةْوضْحْ-قدطغ.الرسنولىْكاىْدىةادا.*ْ.ت-*ة

الحالاثاستنبا!أللقهاءْ-!اتركوقدَ.-الزوآج""خالاتأغلبحكمفذلك

أرْعلىال!فهاء.بْصوفْد.اجابْىواا،ليبسابيزوجاثْولعدد.الأحْر!

عئد9كائتأو،فيوجةللرجلتكن!اافىْوفىْطث،واجباجموِنقد.الزواج

ا.لوقو!أوبهالاتمهوةاستبدإدأ!ماالعنت.يخثم!وكان،لا-تبثْه.-رْوجة

امخندرغاوهىادباءةْيسئطيحأى،بأحْرلمحاالزواج1علىقادر!وكان،3.آلزئآ*فى

زوجاته.بينأوزوجتهمحالعدليستطيحوكان،الزواجمطالبغلنى

افىْاشذلك،مكروها،الزوجاتتعدفىأومرةاةول،الروامِ!يكبىنْتوقذَ

وتعدث،سة5ْللأولالزواجيكورْوكد.لروجاذأ"يظلمآىْْحمثاقْ!أنجزوج

الزواجنفقالاعلىقادرغيرالزوجكانذاأ11وفىْلك،حرأسكآ،ْاَلزؤْقيلط"ْ

كانادْاالحالةهدْهوفى،تزوجاافىْلهرْوجةسيظفمئْيقَأئهأو،َْبرقطَالبة.

الزوجاتشتعدفىالزواجوكون.!هاقالكما،بالصومفعليهالغئت؟ببخدث!+

يحاسبالتىالثينبةالأمورمن،السايقةالحا،لثفىمحرمأآوْهكروها

للمحاكمشأنوللا،الزواجصحةعلىلها"أثرولَا-،َألاَحْرةفىفَليهأرْأنرْوج

يعدا!ثم،تزوجاذافيهْإلزفوعيتيقن.أوالظلنمي!خشىفدالزوجلأطْ،بها

لهاللهيوسحثما،نفاقاعلىقادرذيريكونوقد..يظلم.ولاالزواض!1بعد

الظرو!بعضىفىواجباْالزوتجاتتعددأوالزوأجكؤ!جمفا-أِرْ.ْالربْىقما.-!يَبَئة

عدْو،مهنعلْهسكتوما،حرا.بمْمْهوحرموها،اطه".فهو-..بخل.لأ-ب..-ا!

ببأ!بملا،.و.كلاهمامكروه!ءيكونوقدمبابخاَقد..كلكونعئهت.يْاثععبرء!نيبكلت.هـها

ء..بكلض،؟فبوبخفلنه

.أحلهْوانمما،عنهالشرعيسكتلمالزوجطتوتعدد

التوابمنله،والأولادإبزوجالتليحقالمجما!.من.إ!وإجهْىمالمدبئ(.-*.-سْء

أبقى،ظهراولاقطعارضالاالمنبت.للأن،-اليعباكالن!ممئالمجوْافل؟!وإب-جمق.ط

منغدهما.ويهلكبل،الارضفىئنصيئاببعمرلاضمعبللعبادذالمقفرغأى

.عص!-.-.!ررعْمزصم!ا!ولجب

فهو،المب!ملم.ونجيروالمسلموالفاجرالبر.من-يق!عالزواجكونأما(ب)

المسلممناللحيةاطلاسقفهثلا.علببهماببالبأالم!سلمفقصسنةيكنونال!.-يفئ!في

.لمحي!ته.يطلققدالمسلبموغيرإلفماجرأنمنالوغمعلى،عليهايثابهسنة

6الأقوىءىالتشبالد!يلوالعبرة،ضعبمْةالميشافعيهأفلةأن+ل!كنْيرجمئدبز!

بالمتن.عرضناهالذىالجمهوررأىنجىيِتنافرها-وهو
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بجو؟فلا،بهللمحاكمنثمأقْوللالمقاربمهدرببأثمفناعلهينتاب؟يىنىأمرهو

علإ!قادراكاناذأ،الزوجاتت!إدلحىأوالزوي!جعلىأحداتجبرأنلعا

ذأ،الزوجاتبنبىْأوالزوجةمحالعدلويسبمتطيحالعلنتويخنثىات!إضاظ

.الدسثؤروفىالاسلاعيةالثصريعة.فىمكعفوليةالزواجحرية؟ز

إ"ن،غهرغمارجلعصمةفىاللاشحرارعلىزوجةتجنر،:شظلثا

يمسك!لمفان،بالمعروفزو!حبتهيعاشربأنألزوجأمزوجلمخز4!!!ت

8)الحقأنهعرفماوالمعروف.باحسانائصريحتثبئبحعروف M)،

.)09(يراكفانهتراهتكنلمفان،اهننراكمانكاللهثعبه!أن!الا-ح!عمالت

نأول!ا،زوجهاعصمةفىالبقاءعلىالكارهةالزوجةت!جبرلاامذ!دىوبا

وجل.محزاللهوخشيةالحقمنأساسعلىول!كنتف!ارقه

ال!ضررألثتطونجمقطابفىالحقالكارهةالزوجةاللثرعأعطىوقد

لكرهـشعثإ،ادخماللببقمحنختلفاننظامانوهما،المع!خلجطننف!اإحواوإ

لملزو!قهالزوخعتترةلسوءتطليتىهوللضردراظطليقفا.الزكرجات

زواجهمننف!لهمببةباَل*مرهاشع!ولمجرفىلا،ْللطثرعثمخالفاصسمكاال!.ام!.ب!ممليكه

نظا.عامضرراطضيه!يقوا"للنة"هـعمخالفغيرأمرالزواجعلذ!ل*ن،ءلتلما

عزلله!ثمية!الهباحسانتلصريحوهوالحقمنأساسعلىياهـم،ىاثا!

بسئبكاملةحفوقفايعط!يهاكما،الزوجةعنالضرريرلمححاملأنه،وبل

لمجنلمفاذا.للشرعمخالفاصكب!ملكامعهاسلوكهلمح!اابخملثىاالؤوجْبهاإضرار

عليضزواحهمننف!سلةباَلامتنمعرلتأوكرهنةولكنها،بق!رهاا.،زج ....أفىا

يجبر!ولم،عاصلي!هاالتصرعيضنبئلممالحيالة8هذففى،بحقوقهاؤ،ئمأنهرحمثه!م

و!هـ.أئخلعطلبئنىالحقأعطاهاوا،عنهمارغمات!صيشْهع!هأنقين!ا

ي!متددمالزوجهماتعييضاتدفحبأن.الكارهةالزوجعةيلزماذ،ع!اورلنظام

يضىاش!شوا.منهتتحميردونمعهالزوجيةعلافتهاالنهاءبسبباتأسررمن

فىودرغبتهاعواط!نهاوراءالزوجةاندفاعمنيحد،عدالتهصكنفنصلا.هنا

يصالحقدالذىالزوجمحبالطنرإضىيتمالخلحوا.الزوجيةالحياةدور"أ

.127حس3بالئرطبىتفسير)98(

أموريععلهكمجبريلأتاكمحبيتفى!خمهصئدالمصطفىبهعرفهوهو.ما)59(

ينمإت

لزوجاتادتعد-11م
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الزوجينةبينطصلححكمينمحاولاتبعدالقاضىطويقعنأوزوصجته

ولمبشث،الزوجاتننعددلضررالمطط!يقأما.الأسرةاستقرإراوىىيؤفىمما

هذ!،أخرىزوجةوبينبينهازوجهاجمععندنف!مىبألمالزوجةشعور

منكاملةالمطلقةحقوقاعلىمنهبالحصولالزوجيظلمثظامادتطاصيق

لهاصالقانونيجعلهقدوماالحضانةوأبرةومتعةعدةوذفقةصداقامؤخر

الحر!ماوجمدمالتطليق1بطلبالزوجةيغرىكلهوذطثإ!الحضانةمسكن

حيات!هدمعلىويشجعها،وبينهبينهاالصلحأوإلزوجرضامحلى

التطليقهذايكنلم،بالمعروفيعانترهاالزوجكانفاذا.الزوجية

هيرا!كمانهاللهيعبدكاناذابهالقا!مايحكمكيفاذ،باحسانحاتعرب

دش!!الذىهوالزوجانيقالولا!يرإهسبحانهفهو8يراي!طلم9صان

الجديد،بزواجهيخطىءلمالزوجللأن،عليهابؤواجهذلكالىروجثة

تعدتمقاصدتظحققلاالحقلهذاالمزوج1استعمالوبغير،أ!كسوعحقهفهذا

المجتمع.ولصالحالرجالولصالحالنساءلصالحاللهأحلهالذىإلزوجات

التسرييمف!االقرأنلنصمخالفالمنفلم!الضررلهذاالتطليقذإنوبمالتالى

تععطيلهألىيؤدىالخلحفىالقرأننصحولىدورانأنهكما،باحسان

الحالة.هذهفى

فان)1:تععالىلقوله،الضررمظنةفيهالثانىاجالزواكون:رابعا

تعدلواأناتعستحيعواولن)):تعالىوقوله،((!ثإحدةتعدلواألاخنتنم

طلبفىالحقالزوجةتعطىأنيعنىلا،((حرصتمولوالنساجببن

زواجوكل،الاْولاجالزبىلأن..نفم!ىإومعنوىأومادىضررلأىالتطلبق

علىيفرضوالزوجةالزوجمنلكلىقيدالزواجأناذ،!ررهـقيخلولا

زوجهـاكانسواء،زوجةكلمحمطلوبوالعدل.معينةواجبالتمنهماكل

الزوخيعدلأناالمستحيلىومن.سواهامعهيكنلمأم،-برهاقيمتزوجا

مستطاغغيرزوجاتهبينالعدلفكذلك،وقتكلف!اإلوحي!دةزوجتهمهح

نأاتستطببعوولن)):يقةالح!هذهبيانمعوجلعزقالولذلك،له

((كالمعلقةفتذردرهماالميلكلتميلوافلا،حرصتمولوالنساءبينتعدلوا

أشاالذى،القلبىكمالحب،الميلبعضىفىرخصأنرحمتهمنفيكان

فيصتلمنىفلاأم!لكفيماقسمىهذااللهم)):قالفيماعلبى!ثالهصطفىالجها

.(،أملل!وللانم!ا
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بخديخحتجفلا،الهسنطاعالعدلزوجاتهبينيعدلالزوجكانوطالما

بلمحامحدظمحلنهيرقيلاكما((لترشدو!ضراراتمسهـوهنوللا)1:ترالىدوررله

(Jْ!ضرإرول*ءمررا))تنرعا"لهجائز!حقااستعملالمزوجأنذلمكيؤكد

ضرش!نرهتيصيبعمايسأللاملثروعااستعمالاحقهإسهننحملوث!ن

الزوجيفبينالت!ريقيجيزإلذى-الضورولأن،ذلمحد!غيرأونفس!

بالزوبلممفسدةهههـالحاقوإذمما،ضردركلصوليس-الضمانوب!ستوحبب

نأهوكذلكروالضر،1،للنترعصخالفالزوجمنسلوكأَ!ر،حقب!صير

ضر؟لاقامحدةانثتم.أضرههـنعلىحقبغيرالضرراك!مخصببإ.خل

ال!خاصالضرريتحملمنهافروععدةتحتهيندرجعامأحىا!هى3نجرإررللا

ز"محرفناوقد.أءظمهالدفحالضررينأهونويختار،العامالضرركف!

ز،جهأجمعبسمببثفس!4آلملى*مم!نأصابهالما،التطلببقالزوجةإطب

يستهد!الزوجاتتيعددفىالشجلحقحولدوران!و،.أخرىوببنإبذكاا

الضر.كأمنأعظمومفاسدمحامضررالىيؤدلمحاماوهو،منهو.الحدتصطيل!

الىصاصضىزيادةالىيؤدىنهو6،زوجهاعليها؟نجزوجزوجةببحيبال*!أ

كذرن!الىيؤدىكما،ةam.الزواجأزمةفبزيد،فبهـا،"تشوجاتكاءالنه!ثن

.بذالتس!اإلانحرافاتوظهور،الطلاقاوكثرةال!كأفىاتزواج

الزواجطالبأبىبنمحلىمحلى-ننطالنبىإنكارمنقيلما:ورامطييا

التطلي!قطلبللزوجةأنمحلىيدلللا،ءئهمااللدرضىفاطمةابنتهص!.إى

محلىيدلكما،الخئحطلبلهاأنعلىيدلوإنما،الزوجالثتعد!ل!!مهـر

إبثته.محلىالزواجثتألصهـوهببأذنألملاللأدبماأط

،بسندهالحديثهذاروى،محنهاللهرضالبخارىأنذلكوبيان

نأ:المنثشأمحىيقول-!طأاللهرسولسمعتفال:مخرمةبنالمسور1تفما

19!)طالبأبىبنمحلىابنهمينكرزاأنفىال!-تأذنواالمزيرةبنهنتمامبنى

يطلة!أنطالبأبىبنمحلىبريدأناللا،آذنلاثم،آذنلاثم،آذنفلا

هتنمامبنعيووالح!مأبوواسممه،جهلأبىبنتهىهذهلهعهبموافي)19!

.ايرإبن
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!ر!ههـذيني!أهـاب!لمحامايرنجبثى،منىبخهمعةهىفانما،ابنتهموينكحأبننى

.)29(((آذاهاما

حكمين:،الحديخماث!ذاسكلنالبخارىالاهـاماستنبطوقد

ادء:ت!ءاتسامحمهرهبشواجيآذن!أ،للأبيبثزأنه:الأولال!حكم

.)39(إبنتهعلىةوالغببرالرحمسة3بابمن

!بش،نتتيئ-نجص!لبتاعلأن:حتظسة!أبئعن(9ي!)اصطكما.شهـىافقث

سببكَانذلمكفكأن-ئاطمةعلىنزوجكلا:أهلهالهؤوو،لى،جهل

ذلكفبغاأ)صرجهفىحساانابنوروعا.-!ثااللهر*م!ولطاستلئذاثهم

تغضبل*أنكيزمحمونالناساثما:(ضطهشداللهلرلم!واساايخقالث،فاطمة

.)59(((جهـلأبىبنتناكحعلر!هـلحذا،نبناتك

بأحكطيمعئهااللهرطفاطمةأخئنص!اأنهعل!االرسولمحن؟روولم

وفت،المسمنبناسائرببعاملكئلايحعاملهاكانأنهع!إتنتابلتبإ!،خاصةْ

لت!أص!ت!ركلساهـحمدنجافاحل!كةدهـأن،إلجثهلثت!اواصذىاة):ق!ال

خاالمله-أ!ينصمحالعدلعنيحيذأَنءكلهاوصدللرسولوحاشا.9()آ((يدها

بنانتعلىالزواجيبيحبينما،إبنتهاعمىأدزوأجيبيحثت!،معاملنة

.لا()8((يوحىوحىالملاهوان،أل!وىعنينطقومأ))،أ)79غيره

.؟؟3ص،؟؟،-002ص11بالبخارىبنترحالبمارىفتْح)29،

حكمببنةمنهاسمتنبطأى،موضعينفىللحديثالبخارىترجمفقد)63(

ادنغنر-دفعفىأى،والأنصماتالغيرةفىابفتهعنا!لرفيذب:بابفىالأول

أْغ2وأ.،صى11بالدبخارىبنترحالبارىفتح-لهاا،نصطفوطنبعثها

الحديفتا.ضلماءمن-الثيلعحابورىالح!أكممحمداللهجمدأبوهوأَ)64

241ص11بالبخارىبلثرحالبارىفذخ)59(

.187ص11بالنووىبنترحصع!لمصيح)69(

رء3ذفيها،ابعمهأعجابظرسعيم!جرابنمعالحافظذقفقل!وبالننالى)79!

يصأنيبعدلاأذ"لهببظهر4أذ!ت؟،2ص11بالبخارىثعرحانبمارىبفتح

ذلديكونانبحتهلأنهأو،بناتهعلىيتزوفيلاأنحِلىيرؤطالنبىخصالْصفى

ذ-!-ضهالذىالبخارىرا"ىهووالصحيح.اللعسلامعليهابفاطمةخاصا

ب،لمتن.

النجم.لسورةأو3اللابتان9!)\،لم
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يرتنْترد!ولى،يثالرثلىةزت:.ا!منالزهركارو"ايةْثىه.،ثتافى!تبرصدد

بنْتثشر-؟"ير!!*ثأللدولدن،حراهاأحلولا،حلالاأ!هـمللدتوالْر!))

.)99(((أب!ار!ورعنداللهمحدووبثتإلله!لرله

مختا!محه،بتل!.كأتتإلىصحيحباسنادالتساكمأخرب4مابىؤكدة

إلصبىسنتطرف!،هثمامبنالحارثمحمهماالىجه!لأبىبنتعلر،خطب:ال: ث

:نجْاا!؟إسالاأتأم!-فلمْىود3خما،للا:فقال؟تشألنىحسبها(عيىْ:د-؟،!،"؟ءَ

علىفتال.قحبزعأو!تكأ،طأنهـ!ال.أحسبو.،،من!ثسش!خ!ةف!اطئمه،لْ+

.)001(تكرههشيئاا:هـ/؟.*

هإ!سا،سوببدثروايةالزهرعأوروايةالجسورروايةبينوبالجمح

الآنن!ا:نبد!ز"ثأ

الز-وحباتننعد،يحرمو*أى،حلالايحرمللالخهاسدقهادهـسولأن(1)

يزكض.المسعصينا!نغيره!اصوللا،طالبأب!ابنمحهامى"ت"ت4زوخ-ب!

تلمىثث،كأأك!ادهـوإبمي!إتفَهااأيىبىْمحدىرغيةعلىيتتزضامم!لنلى-بأ-ت!::نى

ع!تإئف،!أالسففثْ!افظائدمامحللا؟رْلدلدل،اسننئدْاهـ4لعداو*يم-ن!لمحا"1،،"ذ.
-؟.يرء.......لههـء

للا،:محأصيررفت،ل؟تممعألنى!!لجهاأعن:لهقال،جهلأيىببنتزوأجهثقا

ذ،:،-:.،6.تأِ!ا!ط3ْصا3،ا6:ثملىالمصط!ىامهفالوعلْدئدْ؟ت"اأتْلحصتلْىند*دط+ 100105

اضرْإة.،،عأناو!ح،لهت!ءةظاطرنسولاألطألعكنافىْلكيؤكد.أْفىْنت6؟مجه!إطسر،ة ....أ.

بلهبثيىْجمعهمحلنىوان!جما،طال!أبىب!محلىرْوجالاذثتفدصف-و/*.....-؟، --.أ

اصا*حسبهـهاالبطاأبىبنعلىاختارلوبحثث،بالذإتجهلاَبىة!يت

!ءف!سههـلاس1ضر،"ثخماأ

لجاجيادهـس!ثليمنع!را!،الاسلام!حسنةمسلمةكانلتجهلأبىوبنت

سذرخمما-كئ!!-ثلعاأبتةطلقاذاذلكلهأجاؤنقدلمبهـ!ا:شواج!ن،أخر.

1،2!لى11بالبخار!بنترحالبارىمْتح)،6!أ

ءل!يدلوهـهـما1،25ص11بالبحنمارىلهتنرحالي،كأىفتح)0041(

وكلم،!ولألىثذتهلأأنكما،ءدده)سزالرسولىاسمتأذىْطاولاوهـأ؟ى..-؟ضَماة .........اهـل

ثهحصمْىءؤتجلِأ.%لولهمولىرأِ!3.كذللثاست!نأدْذوه،ا!غدبىةإبن،هخنصامإهـ-

.آذنلاrز.ا،الض،ثلا
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أرأبزرامايرلمجفنمااتد:محنياالملهرض!فاطمةابنتهحقفى-قالوانسما

ابنتلمبينيحدثأنيخنت!هـ4!ط!أأنهمحلىبدْلكثالا،اَذأهاماثربثذينى

بفاطروكأصؤثىفد،مخيرةمنالضرأذربنبنيحدثما!جهلأبىوبنت!تاط؟ءقى

شح!تنىاكدفةالزتذن،شساوببها.أنهامحلى!جهلأبىفينتمحشننننثابرلا*أ/إةا

علىبلاأيبنتو"لمى،ظ!اشواللهرسولهووالمدهاأنالى!ظرتاطمط

اْ)ْ/ءإدولن32!!زوببماإذاطال!أبىبىْومحلى،اللهمحرو!هادثا/!اْ
صه...هـوص!

*ثاط2وطذ!،إلزو%!الثبببنبالعدلأمراللاسلاملاًن،بينهمايد-ساو!أ

.(101)دصطنهافىوي!فتنهاوبطريبهاإحممةفاصطشثلي

ةحرال!!ت!لللامنهراالر2هذابأنلج!اررل!اللهرسهولصرحكذلمك()ب

ب،:ْ،م!اب؟صةءا-!إطوررىصثوهزواجمحلىاللأبأعتراضالبعض!دء،ءررفتد

صذا%)؟(يط!ث!ل!ىولالرفونحهورخ...!لألضدوفو!أئهأساسمحلى،!فام

بخىبىت،الر!ئمصهلنهبابصا!ابالذاتا،بامحتراكمالأن،خاطشاءألنتور-ويرإ

فاطثتم))و..((منىبضهرو4(فاطمةأعأ)هىنماا":ءلبىاشدقولهاط!برذإً!أ

((منىث!بصة

عليها،زوجهازواجمحجردصنتتأذىالتىللزوجة،أن:الثان!اوالركم

له.فراقهاءن!زووفه!لم،زوب9-،منالخلعأ!ا،مالعلىالطلافانتط!بأن

و!Aص،بالمعادزادفىالحنبلىالجوؤببةقيمابنواسعتدلى)101(

يت!توجألازوجهاصكلىالزوجةتشترطأنيجببزالذىلمذهبهالمل!ورلصثصث

!رفكأنت!رطالىاتنعارة..آذاهاماي!ؤذينى-ل!اظ!قوو"أنالىةذهب.ض!يها

!لمحديثاكاخرىروايةفىأنهبدلبل،-بر!االلهرلسولىبهطالبأبىبنءلىءدو

اكأتبعابنا!هاصأب،أنكحت!انى،فقالالعوبيعبنالعا!ربا6اللاَترصهـرهر3ذ

أ:برببحنتععروه!ا.إكلافأوفىووعدنى:أخرىروايةوفى.وصدغتممأث-بثذي

بعيد؟النظروه!ا.نصساكالمتنروطعرفاوالمحةحروط.يؤذيهابألا!عده

.طشمت!شأنب!اؤةحمأال!لابلىةمدْهبعلىيس!تدلينبهالقيما؟نإفب.؟.صف7

مرةِ!إ.نما"إعةاكانالمذظرهذاصحو!؟.عليهايزوجألازوجهاع!ىالزوجة

ه.أ".!عاءعوهـهـثللاق،الطلاقلهالبأنلَصرحالرواببةب!ي!نما،الط!لأ!لاال!.يخ

.سنرىكيا،الحديثراوىالبشارى!لهترجمكئماخلعا"ى
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وهيما،)201(منهالحديثراوىالخبارىاستنبحلهماهووهذا

ن3الى!ستندا،)301(فيهيشككأنالبعضحماولصحيحاسثنباط

قأا*))ذكروانما،الخلحلفظالمسورحديثفىيذكرلم-!الرسولى

الحنفعبأن.ذلكعلىويرد."ابنتىيطلقأناطالبأبىابنيريد

باعتبارءشه2ذوردوانما،الكريمأنالقرافىلفظهيردلم،فقهىاصطلاح

ت!صريحأوبمعروففامساكمرتانالطلاق))ةتعالىفقال،.مالعلىطلاقا

يقيماأًد*يخافماأنالاشيئاأتيتم!هنممااتأخذواأنلكميحلولا،باحسان

به،افتدثفيماعليهماجناح!لااللهحدوديقيماألاخفتمفان،اللهحدود

همفأو!عكاللهحدوديطعدومن،تعتدوهالمحلااللهحدوفىتلك

.(1.)ء((الظالمون

بعنوانآخربابفىأخرىمرةالحديتلهذ"االبخارى!ترجمفقد)201(

خفتموان":تعالىوقوله،الضرورةعندبالخ!ي!ثميروهل،التنمقاتبالبا

.؟32ص11بالبخارىبثعرحالبارىفتحانظر.الاَية،بينهماء.مقاق

ابنواتهـضمه"323ص11بالبخارىبتنرحالبارىفتحففى)301(

المهلبعنقبلهبطالابنونقل،بهترجمماعلىدلالةفيهلميسبأنه.لتين

خلعا،((أذنفلا)-!االنبىقوليجعلىأن،بايرادهالبخارىحاولانما:ت،لى

يطلتا"نطما!بأبحىابنيريدأنالا"الخبرفىقاللأنه،ذلكيقوى،لا

ف!؟التلععلىىبالطلاقيساتدلأنأرادفان،الطلاقعلىفدل"ابنتى

.((الذرائعبقطعالحكمهنهيؤخذوانما.ضحيف

والمهلب.ا!ذنجنابنمنكلذكرهالذىالاعتراضهذاظىنردالمذنوفى

ين!مأى،الذرائعبقطعالحكمالمسورحديثمنيستتعجينأما

زاتماتز؟يجأنأساسىعلى،المذرائعبسديقولىلمنح!جةمذ"اسعتنبطوا

كىذ!كمنمنعةنخدذلكومع،الأربعيجاوزلمماللرجلحلال11هـاحدةعصى

صذا!2!اTص11بالبارىفتح)"Juافىالضررمنعليهبتهـتبلماا!حال

وانص،،حلالايعحرملاانهوضحهـيه!أالرسعوللأن،صحيحغيرالالعمتدلالى

فى6نالقرفىاعيهالمنصوصحقهايؤكدوهو،للرحمصلةابنتهعنيدافع

4فذباخعأن1هذافىالرلالبابسمدأما.لنفسهافد.اءمالطعلىالطلاثطلب

ضبها،"!اسحدن0هـ4التعضيقأوالتعددتحريماليهبؤدىفيمايتهثلعامضرر

علفظ!اللهرلى؟لالإ"أثمنارالذىالمتزوجاتغيرالفمعماءغددةىا!اذضازببادة

اللى*رسوللهسحعتأنربىعن،مبماقنرةالملع!ورحدينئابعدالبخارىرواهفييا

9-ويكئث،(بالىدبنالى!عل!اأى)العلىميرمْعأن:الساعةاطأنةحرمىْالْه:يفولحن!غا

."..اوندععاءوبكثر،الوجالويقلى،اوخمرننربويكثر،ا!رْناويكثر،الج!ل

.؟؟2-3،2ص11بالبخارىبثسحالبارىفتح

.البِقرةسبود!ة922ِالِأيهإ(...)4



-ول!ها-

نفث،مالامحعىقاطافيألندعلىالمحخحاعنبيخيدث!ص!ت!الرل!نول!اأ)طككا

ذأس!هـ6أنعفإسابنعن،ف!هالطلاقاوكيفالخلعبادبفىالثبر،ر؟!ا1؟؟ط

إعننبمافطشبنثابت(الل!ديارسول:فقالت-!االنبىأتتلمجمبىجقثابت

ثني!إلحرهأكَروإتَْ!ى،(إءافىحروفيكسكهاأى)دينولاء-،-!ا-تءثب*

نأا!ْله.طَفاه!بتياتؤدكاأندرتضىزو!اتكرهأنهاأى)،*نسقىعإ

؟-حتاينب"!أ:بهُأترثبطأ):.-ليناللهرسيههـلفقال(المكفارمنعلكمعهلن!هملصفث

إْئلهر--شلأقا.ن!م:إت.قا..(لهامهـهـ.اال!حدببقةل!هادفخةدةسيلهـىوكعاز)

علر!ببدلا5()501((تطليقةولحلقها،ال!حديقةاقبل:(ضه!إغ!!بهلج!

ببريبن!:محنممماائله0رض!فطمذأبتهمحنلحهاوس!دالرسههـلقولأنأبب!ضاذلك

،وبيا!بببنهاانجثياقايم!*بثأنيتوقيعأنه،آذاهماماوي!ذينىأرابهامما

بنصيلصتثولمجبماوهو،بأخرىعليهاتزوجاذاطالبأب!ابنعلى

هـببالم!طبخة؟أنجعىإهـأ!المزوجأنث!غماواذ!،الحكصينبعثالكرتءبمإقرآق1ا

فد.اص"اصوتجهااصوجلأإتعطيةعالعلىالاالتفريقيتمفلا،الكارهةألمنهاكلَ

.(!6.)لثهثور.ببلا

علىيدلما،جهلإبىلل!تعلىخطبىي!قصةمنيؤخذلاوبالتالى

الزوجا!تتعدفىلضررالننْدكالطببةططنبلهايحبيززوجتهعلىالرجلز"هـاخف

نأامحىاخراهذاشبلوانما،المطلقةحفنوقماكاملعلعىالحصولشهع

دلى،ؤفاق!ثامحني!ض.ماتعجوللنزيجتدلمح!4مالمح!تالطلاقماطلتالبم!ار!مةْفجتة!َ.

أذئغصريحئ!ئىْإتججروفيعْدليأمطم!كه!فمارْ.باالعرو!ببعاملهاكار3ْئا.إصا

.المطتةا؟جخمَقوق.بممانتةمه!الدتطلي!قطملبلهاكالتأى،باحم!ساىْ

ي!لبعنهنانضجئف!م!ْلضررأو،الزوجاتلتغدفىالنطليق:سمادسما

المذهـبحَانواذا.الالم!وميةالمذاهبجمحفىللثابتافسكخاآمبر،الزوجة

الرجنى!زواجأنكئ!ريحةمراجعهفان،للضررالتطليقإجاز.قدالمالم!مى

3ا9ْ-316ص!11بالبخارىبئنرحالبارىف:خ)501/

لاهرأذبالنلن!بةَ،.الحكصنعمقْيغنىا!الرلععولحكيمي!نويديهىا!.)آ

أهل!ا.من-دا!فهوأيى-طالب..بخنوعلى!تجاطمةوبالنممبة.ت:بسبنلت.ا:لت
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الماخمىاصفدابهترإجحبجضىك!انتوإ.ذا.()701حنرر!ضعئبشل*ليظوورى

الزواَننعتئرأنهاألنمص!وتهذالجغف!افلا،)801(ذلكبببانعنت-كطثت

يرئننهـ.لماالتمن!عيلمحرضفىكانذكرهعدمأوذلل!ذكرالأن،ضررابأتكأى

وبهـيث،بعضهاآخرويذكر،أمنئلةفقيهيذكروقد،ببضتبرللا،مابهنهرثا

معرضفىالمثألهذاْذكريمنفلدا.وهكذا،أخرىاصةأمأ؟ثَهـعليها

وأن!كاْ:،بيانالمبيانمرشفكىفىالسكوتاىْيقالحلنى،البيان؟،.-ش!عز

الحالدهذهْفىمحلفيقا""َودءخا،والدتمذفيا!شرحامرر!كى!اذ؟سهبمظن

لمْالمعتعمدينإلمذهب.فخابر!اءمن9!رلج!اأنوطالما.ذههـلىلساكتي!لعملبل*أخه

ألمذهب،ففهاءمنآخرأحديعارصْهولم،ضررابأخرىإن!نفزوج؟لجبث

ذلمك.علىالمذهبفقهاءاجماعيدنىفهذا

التطليةطلباصزوجةاببعطىالذىالضررالمالكيةكتبعرفدتثرفث

ببستعملومن،نترعاجائزأمرالزوجاتوتعدد5((تنرعاإجوزلا!سا))بئت

،المسنن!عْالعمدلزوجاتهبينيعدلبأن،م!ثروعاأسصترمالافى.ةحن!حته

-.أخرئغلىزوجةآثرإثت!أما.ضررمنذلمكعلى.يترننبحكالى.ببسأٌللا

5،2ص؟بْالدسموكلىحانتعية-لىلمدرديرالكبيرالنةسحففى(1)70

،.نترعالا.لمجبوزماوهو،بالضررالتوجعلىادقطليقللزوجهىأ3/،.ولى))

وبهؤثنجا....ألبيه!ااوهحبومممبها4ككىذإوضربها،ءىتنرموجببما،ء،كقبر

هـممابممنبهئعها(التطايقلها!يلعىأى)لا...الننطليقعلىزب،ثةذلك-!إ.ى

وت"دنجبها(نزهةا!ى)وفر!ة(وإلتداليكالاَرْاللممونامذلع!.ومىحى،ماىإ

."عليفاترْوجأو،ذتسأ"وإت!-أذكأكش.ءإكا

بثبههـلتفْوله"م!76.صاْبافي"يرجهوععلىحجازى!إنصئةرةممأ

حجا!ممنعلا...الفراشقىعئهاوجههتوليةأوعنهاكلامهبزطعأى،إخن!رتأ

.((ءلبهاجننوْءِأو!السمكرأو،الصلاةعلىتأدنجنهاا"وونزهات

الؤمحرىأو)زوجتهعلىالرجكزواجأنالنصوصهذهمنوواضح

.المذ!اليهتطلبل!لر!جة!يجيزظ!ورايعقبرلا(لهتحلاهـقيقا.منب،دنتى

ثإ:ا،1)4و.فد17ص4بخ!بالامختصرنت*رحالمجليل!هـاهبمتل(1)80

ق!طجانخصررمن:الحابب!ابنتنرحفىفرحونابنفال.للمضررإ!لطلنبق

برا.وخرب،علب!اهـا"ة51وايثار،عنهـ،الفراثلىمْىوجههوتحويل/حماضفكلأ!"

ترث،!اىنناوت!ثبوالذرْهةاصصعامامنقص!االضررمنوليلس،مؤلماخهحربا

ت4أفىلثئْأىأمنةالتثجعذدببكه!نأنهوالتسرىو."اند--سىفلىولى"إةاولحما

..جئطححي!!.ْيعانترهاأنلهْبخلْذزقالق
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امحتبر،شرعاجائزمخيراخلالاالزوجاتبينالعدلبأحكامأخلبخيث

دواممعهيدمتطاعللاكاناذا،التطليقطلبيجيزضرراالايثارهذا

الزوجينض.أمثالبينالعشرة

معيارهأنيجد،للضررالفقهاءضربهاالتىالأمثلةيتأملومن

الفقهاثفأمثلة.الاسلامىالفقهمعايينركمعظنم،شخمىلاهرضهمحى

مسلكازوجتهمحالزوجسلول!هوالتطليقيجيزالذىالضررأبئعلىتدل

ببصدرماأى،الزوجس!وكالىالضررفىينظروبالتالى،.شرعاجائزيخر

هذاكاناذاماالىفيهينظركما.لزوجنعهبمالفعلىأوبالقول-أذىهيطمنه

الزوجينالىلا،الزوجينأمثالوالى،للسزعمخالفاأوافقاصهالسلوك

فحلعمب.

محليكا،زوبدسازوإجمنالزوجةأصابنفلمىلضرلربالتطليقالقولأما

،الزوجسلوكعن.افظربصرف،الزوجةنفسيةالىفيهينظرأمرفهـو

علىتخريجايكونأنويستحيل،انلالكىالفقهمحنجتعارضماوصو

فامساك)):نعالىقولهفىالكريمالقرأنذمىمحويتعارضبل،امحثهشز

يمسدقكانفاذا.لمنشهالزوجمسلكانىيتنفالنظرعاوهو((بمعروف

فىعفوفهونفدص!اصمأأوضيقمنيعترصهاقدمافان،بالمعروفزوجته

فىويحدلعما،الثيطانوساوسمنوأكثره،حكمبهيناطلااصتنثريعا

ابنثلمأو،أخننهأوبأمهرحمهالزوجيصلعندمايشبههماالفردىلزواجأة

ذلك.منالزوجهتتضايقفقد،متوفاةأوم!اقةزوجةعين

التطليه!طلبللروجةالففهاءيجيزلاأن،للبعضمخريبايبدووقد

اذاالنطليقداشوجةيجيزونبببنما،أخرىزوجةهـععع!كأهنحمفقضىا*اْ

..عذربزيرإلفراشفىعنهاوجههولىأومحذربغيرزوجتهصعنكلامهقطع

العدثزوجا!هبينمحدلهمح،محليهازواجهلأن،اللأهـرفىمخرابةرلا

غيزمسلكمنهيحممدرلماذ،بالمعروفلزوجاتهمنهامساك،المشتطا!

جائزغيرأمر،عذربغيرزوجتهعنكلامهالزوجفطعبينما.شرعا!ائز

التطليقطلبببجيزضررهووبالتالى،المعروفبغيرامساكفهو،نجنرعا

كلامهقطعإذامابخلأف.أمثالهمابينالعلثرة0دواممعهي!متحلاع،كانأذا

كلمةعليسكوتاأو،وقته!فبىاتيختنىلصلاةلتأهب!مثلا،بعذرسكللنها



لأأتْا

الحالأوكذلك.بيعنهماجدللثورةتهدئةأو،لهاعظةروخهاصدرتنابببئ

هالمعروفبغإرامساكفهذا،عذربغيرالفرانتىفىعثهاوجها"شلىاذا

موجلببلاهجر!هو،شرمحاجائزتيروهو،بينهماا،هـدةيقطحقدذلى8إَ

لنشوزها،تأديباا،ضجحفىهبهـهابخلاف،الطليقأصبءيببر،نترعى

زوثعععمرهنصفقضائهوبخلاف،التطليقيجيز*شذشتفه!هـهجر

هههـوانفا،بينهما.يعدلشلالما،ا-لآْخوىالهبرقد-ثفيه(ل!لرأخرهـادْ

بينهما.العدلفىالنترعبأحكاموالتزام،بحقوقهصاذيام

يجنحضهو،الزوحالاتعددلصررالتطللقلأنالقولد+؟.كصللا:سماب
...صا..

يتزوض!ألازوجهاعلىتشترطأنلاصزوجةب!بيزالذىاإء-صاباظامذهبعلى

مينذوعالتخريجأنذلك،الرقدلث!خ4طلبلهاإز،3كلىرشبخفادْ!،امحيها

الثتتقطعى.نحىل!ثورإناخمحاىاإذ!يقبللاإ*-.ص!تها؟ْوا،6ألاجتها

ألصشيضص.النصمحاجتهادللااذ،ورباعوتلأثمحثنىاانرْواثجببجيزوالدلالة

يقيمإْنلا،لمقتضماهوإءعالهمالذكرسالفللنترطحهـمتصحبفىوالحنابلة

!بينب!نهازوجهالجمحالزوجةلحقخ!هـراآناثذهـاشءإبئهذاحكمهم

ثبريتيمولنمااو،لزوجاتاد:هـ6نؤيجةذفدم!ضرربخ!ت!ضَتوي!،أخرى

..الثصرعيخالَفلامماأعيهتعاقد؟عايلزممنْنعتاقددَقأنأساسعداس!ا

الزواجشى.حقهأسقط!دالثصرطإ-هذاالزوجرتىلمالكااأَتلنظرهموفى

م-ولهكأبهالتاهـههـلْاينتْصْ!ا-زوجالماث.تد1تههـ)إ..!تىأ..-إ-.ْ-ا"سه..!،ب+،!أإصأتحْر

اثالخاأنكما.ءالجهايتزوجألاال!!ثفىؤوجو،عىىا-زو*"قىاط.تث..ت.

التطليق.طلبلاالعقدفلسخطلبللزوجةتجيزون-.ات!:تألةهذهف!ا-

تم!ح!،وللا،الحنابلةتخاوصااللأخرىالمذاهبح!صيعأنذذإتَالىيضاف

فن!يمبماْابفقهاءبعيعاتنإقبدليل،الحلاا!يحرممماوش!!صنتبرهالاشرطهذا

ولهـكإ)،،بأخرىالزواجوأالئترطصهذأثخالةفىاصزهـجا!تعلىأ!حنابلة

شروطهمعلىوالمسل!مون.يخالفهأنل!هـوججازلمامتلج!ناالتنرطووثا

.)901(حلالاحرما"و8،!رأأخلشرطاالا

اقن!خصميةا!لأح!والفىدهـالحماتفىبذلعابىمرمدالمعتىهذافى)915(

تا3سمنة28الدمحوىفىالدوإةمفوضىهيئحةوتضرير118-501ص

.99ِ-9لأهىعا.بب!ا-؟"مدثريظ
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ن9دون،شوج!اتهمعلئتلثما.لشدرض!كأانالصحابةتزوجشْثا!نا

المنفهم!إلالمببعتبروف،زو-دإو!همرضاأحْذ!االلهرسولعلميهمإنممننرط

حقو!!بكافةلهاالحكميجي!زضحبرزاالزوجاتننعدد!طالزوجةيصيبالذى

مصأ:،إمصنصمطاءمخمصرةأطم!نالرمخممحلى،زوجهيافرامصصفمصدمصغبتاذ!ألممصللمصت

عصر.كلف!افي!نمههـجههـد

(ص!تثونكالنوامحليهمالهارثنهموانالصحابذبأنالتولالمخال!طنةوَمن-

نجتؤيرأطشبجلب،الاَنالعرفت!غيروقد،والعرفالبيئةشأن،زوجاته!

،.يهوأستاذوزيرنالمرأةأءلجحتأنبعد،بطغيرهالزو!جاتتعثثحك!ئها

/فالصمصلامصصممصفمذهبهمحننالشافعىأنبدلياصالعرفبتغيريتغيرإكهحمصتمصادؤا

!إالمرأةشأنمنليرفحجاءالاسافىمأن!ضا

المغالطة:وجه

خا.*لمزاهـءخاْتف3نن!ث!ئبكئنل!ا.علئهمائلهرصْوارْالدصحابةأق(1)

دفْيْكأإ!.ع!مسلانجالزواجينههـاص!ونكاذ!ابل،والم!عر!إلبيئةالى:يرجحبرداطعما

ر---!فىإح!ضضاب.،أيننط!ررأيولهذا((النكاح!سنتننا!قوان)):ءقي،دلمتيطمت.ى.

فجولر.أوعجزغيرالدنكاحمنيمنعكما:لمهفقال،هتزوبمضببر

،اروهـ.".طأعلببصثئطببةمخببرولة!ةوال!إالزو!اتتعثدأ!كامأنكما()اب

نيهـبب!اةلح!ا،العالمننربمحنوردتقرآذنةنصومىعلىمبني!ةهىوانماْ

.!بطلمزنوماكانسكايعلمسبحاشهوهو،ومجَانزمانك3تىبصثيؤ11ْ

ا؟شبا-ا4نالأمىاطئىا!رس!واءالىأوحىوجلمحزالل4أناشابدتأوهق

-:،تهـبها،5ء*أنإذفىآخب!ثْ!ثمحار؟،لحْعْاكاسيالمْثمانمنيخْرجنأ!فسما"آنالرْةطبط

أتنجبتعكصا،البومتهـاهاالكىبالصورةالعام!ةالحياةصىأنهنْسينشار؟من

شىفيا-."11اعأخىاإت،و!اوبا،الخ..اليهودنفاتلحت!االساعة.تقوم.لنأف

اصزو!صاا؟تااتعثدإحكاهأثانتوكر.هذاعصرناعلىاللأمىالنبىرلهسههـدوجل

.ْ.%أْ+أور.ىرر؟ثء،وئنز،عالْهاإلإهـبمشأنالمتلسثَثالعرف!ا!اْ!مابدنثتهـ.الطلاق

ب،!ل!"كاز،لما-ل!لحضانةسنأقم!نحديدترككما،الفق!اءلاحتهادضقيف

أ!!هـحىص-::!ف!!افيضماخثا،ةالرنخىتين2وهـثياكأال!لْت.-صساءننغبهـ!اقكعن

.أبمىا011)لرمانأ

مص

+صيةا!ن!تَإ*حزالىاوتاذثناللْاسرةكتابنما"ن!2بندراجح)011(



...!!*1صه

الاجتهاتأنخمتا-.صريحنما!بهو،دفبدمايكونو*والاجتهاد()ب

والسلنةْالمقرآننصوضمعي!تعارضألاي!جلب،نصبهيردلمت:ممكل!

تيهكافتممههـعمافىآرالئدبعضغيرعندعا،والشمافعىأد)

لدليلغيرهاوانما،العرفاخترفبسببيذيرهالم،بالعراقحَانمحث،ثا

م!حرفىألتفنىفقد،اللتآلىدلممندرسأنلعد،لهخلهثرء!أ؟ت سهما

"د!ذلكيؤبمد.علممجِالسبينهكاوكانتعنهااللهرضىئبسةبألدبجمدفه

.ءشبفالركان.اذاالهنبيمالشائنع!ابرأىبالعمليقيولونللااسشاورحببةاف!حةب،عز

-بالدليبنالعبرةوانما،ثمحرمحوفالعرفكاناذاا!جديداأيهوبإلمالحرإق

.اللأقوى:كضرمحى

تعدثوشرع،حف!االمرأةشأنمنليرفحالاسلامجاءوقد(!)

اننسا-.ء.ملايينأممامالرحمةب!ابيفتحأن:أح!كها،كثيرة،صاصدو.بتاور

ابيوموالعر!.ضائعاتول*راهباتيعننمن،حتى-*.هـاكزوحشات

الاكتصبادنجبةفالظهـوف.ثىنهالحدلا،الزوءبئتتعدد!صجسدبمد،"عترإحمك!ث

يفقجواأنقدرتهمفىأصبجبحيثبالمالالكثبهـينبيوبملأتالايوبم

حههـلدالمرأةيجدالرجليج!اتاللاجتماعيةاأص!اسروف!إأننَثممما،إتب!كأ(فىأ*

اكنز!تجاتط/غيرالندىلاءميطالفائ!ىفيهافىازفىالذىالوقتفى،مكاق؟روفت

لكنن!ببتحقواححتىمنهما!ررلالهبديلللاحلاالزوجاتتثدثدشإتجثكطن

الاجثماعية.المشكيلاتمينكثيرانحلوحتى،زوجكتاة

يخاطبلمل((فوابحدةتعدلواأللاخفتموان)):تعالىقوله:ذْ،دلم!ا

ابنيأل!!.كلبهيخاطببلي،ثْحسبالأوائلالمسلمينبهاوبا!عرإذلمه

الزوجا؟!انجدداضىنجقديمالذىِالبهـموألمسسما.5-كنمانثلنى؟!امحصرلألىذْ!!

..لأعقدهء-غضإءصحوان،ديالنةيأثم،يعدلألابخافوص!

بشبوأن،برعلاجهاْلجنغببرا،اجتمايخةمش!لمةا!هـههـ*اتأتكدادآنأهـ،

.ْص!ولةْببننمؤةبمافيضارشه،الاسافىمر.أيهتحتاللهأَحلهشمايستغىألفانق

قهحمعلىالمبلْ!االأبْىواجببصْمىْلت.الس!لهفذلل!،إة؟*ل!بثور.ؤ!اأهـ-ءتنهح

حوتال!ذوراطْو،التعدثلمقييديفبمىلا،.الزو!اتْلْئعددفئحهإم-ضنَاذ-إ.تء
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كنىنند-ئالخهـررالاتحىالبب!قط!لبهـنالزوجةبتمكيعنلتعطيلهاالقرأننصومى

طالزواجبأ!كاموالزوجاتألأزواجتوعيةيقتضىواثما،الزوجاتتعدد

هـبأحهـإم،أمحباءمنب!طلبهبماالقيامعلىالتدرةأىالباءةلمحيهيشترطوأنه

إلثكأانتيروزارةاللاسلاثعببةاصدءوةاأجهزةمهمةوتلك،الزوجالتطبينأئعدل

وغيرهم.الاعلامووزارة

هـ،عاولةأو،ح!نجقتهمخب!رءلىالزوجاتنعددتصويرمنحذاروحذار

لز!الحلإلضربرلأن،لمجىشذرسولهوسثنؤأللهكتابفىتردلمبقيودتنفييده

اكنزأءمدفرمن!وإنما،إلمنهشرعمابغيرالحلالتقييدأو،صورتهغير

نن!حما،سالىتنتولوا!ل!)):شعالىقالوقد،(111)وجلعزاللهانكذدبْعلى

الذينان،الكذبأللهعلىلتفترواحراموهذ!حلالهذاالكذباسمنثمءآ

(113)((أددبممحذابولهمقلببلمتاع.يفلحونلاالكذباللهعلىبلمحتبرون

صامشكك،حقببفتهافىهى،الزوجاتتعددمشكلاتأنذكرناأنسبق

نزاتمأو،اللأسرةفىالولدأوالزوجةمكانةحولىنزاعلأنها،زواج؟ن

بهكلتتنازعقذالوحيدةوالزوجة،)113(الحياةمطالبميطفطلبعلى

بالنم!-أولادهامهـانةأو،مثلاأخته.أوأمهمينعندهمكانتهاعلىزوجها

ملبسعلىمعهتتنازعأو،عليهميعطفقدالذينأختهأوأخيهأولادألى

تللزو!نجعلفهل،الحبباةمطالبمنغيرهْأومسكنثأث!يطثاعلىأو

نفسناألماأنادعائهالمجردزو!هامنالتطليقتطلبأنالوحيدة

ضرراذلكأمحذبرناالصلحرفضتفاذا،لهازوجهامعاملةميطبصيبها

كافىمعبالثطليقلهاوحكمنا،أمثالهمابينالعشزةدوإممعهيتعذر

!؟صريحةفىيثيةوتربيةنؤعيةالىيحتاجذلكعلاجأنأم؟!حقوقها

.ا.،ص08!أسنةالقضاةمجلهملحقشاكرمحمدأحمد)111(

اتإ،هكلعلىالنلكىوب؟طبق.التحىال!!رةا!او161الاَيتان1()12

القالولىمنكا!حرمان،الؤوجاتتمددبنمببعبئمايفرضأوصزةمنيحرم

دور،مزابمنالحرمانأواللأبزوجا!ذعددبطسببالعلهكريةالكلياتفى

الاسلتعمافوضهاالتىال!تريعماتبقايامندْلكغيرأوالقهوبنأوالحضانة

تصددهاجممنيولأنننسىولا-أهلهاتنصيربهدفأسيااوأفريقيافى

"خهثدأنظر-ا،شجليزىالالسعمارقائدكرومرا!لوردهومصرفىالزوجات

؟8.-501ص6691طوتطور!،الافريقيةالقمانونببةالنظم!زنج!اقىسصلابم

دلمجق.فببما،لأو8بندىراجع)113(
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تقييدتجيز،جماعةبهاتححسأوفرديتوهمهامصلحةكلوليست

ذلكتجيزالنىا!علحةلأن،مباحأمرالزوجاتتعدفىأنبفرفى،المباح

وأهدافههالشرعمتاصدوتلائم،شرعيانصاثخالفلاالتىالمصلحةهى

.)114(لأختلاففيهامجالللامؤكدةمصلحةالوقتنفسفىوتكون

حلالا،يجعلهالعبادمصالحعلىبنىواضحشرعىنصفيهالزوجاتوتعدد

تكنلموبالتالى،فحسبالعصرهذاعلماءبعضاختلافمحلون!قيعيده

هذاأنكما،أخرالىعالممنفيهاالنظريختلفاذمؤكدةفيهةلمصلحة

فتافىلكلزوجْوكفالةالزواج!ثمجيعمنالشرعلمقاصدملائمغيرأدظقييد

الحندلجتالاخ!رافاتومنالطلاقومنالعرفىاجالزوامنوالحد

ذلك.وغير

المشكلالتا.فى،الزوجاتتعددبتق!ييدالمنادونيراهاالنىوالمفاسد

المتربيظطريقعنمنهاالحديمكن،والأو،دالزوجاتبينتنشأالتى

ببطصلحمنالاسلامرسمهبماالأخذطريقوعن،الصحيحةامدينيةا

أن.يجياالذريعةتسدهاالتىالمفسدةانثم.للحكمينوبعثازَوجينا

مز،كاتبأوالأمرولىيتوهمهامفسدةلا،الثصرعنظرف!امفسدةتكون

يؤد!اولا،مفسدةيعتبرلابينهنالعدلمحالزوجاتوتعدد.انكتاب

كذلكنكونالتىهىالمفسمدةأنكما؟!بابهيسدفكيف،مفسدةالى

اذامأحالةفىمفسدةالتعدديجعلوأثصارهالقانونولكن5نفسهافى

صراجدتر!ىولم،الصلحورفضت،منهنفمم!ألمأصابها.أنهالزوجةإدعت

اللتعدثيعتبرلابينما،التطليقوطلبتالاعلي!هشةتعفتولم،بهضمناأو

المضلحةكانتفمتى.النئروطهذهتتوافرلماذامفسدةالقانونفظرفى

كاترضيتْانفهىَ؟وسخطهماالزوجةرضاتتبحفيهوالمفسدةالتعددفى

،زوجاتهْيعددأنيكنْلهلمسخطتوان،زوجاتهدببعثأنللرجل

علىفيهالمداريصبحوانما،للرجلحقاالزوجاتتعدديكونلاوبالتالى

.()115مقنعةبصورةالزوجاتتعدديلغىماوهو،الزوجاترضا

Iصمْرعدد-الاسلأملواءفىزهرةأبو!حمد)111( TAV97؟صص

سن!حة8؟الضيةفىالدولةمفوضىصلئةتقرير:إلمعنىهذافى)115(

.174و173صعليادلصتوريةقيم!
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مح!ا!زوجهاعليهاذزوجالتىالزدرجةنالقاضههذايحرض:محاتنرا

طلا.اعلىالمزوجخرضقدالطلاقابطلبهاالزوجةأنكما.الطلاقْطلنب

؟!ضالنببىعنوردوقد.لفنثرعومخالفحراموهذا.اللأخرىروجته

فاندا،صحفتهالنشتفرغأخئهاطلاقتسألأنللامرأةيحللا)ا:قاكئشه

.)116(((لهاقدرمائها

صن!لنبايكنلماذاحلالاوالطلاقcحلالاالزوجاتتعدفىكانوأذا

نثممجحفكيف.اللهالىالحلالأبغفيىاطلاقافان،ضرثهابطلاقاذزوجة

الحالاتفىحدتى،آخرحلالممااِلنمةلمجرد،اللهالىك!أال!دولأبغش

لبماتبمما،وجلمحؤاللهالىبغ!ضاالزوجاتتعددفيهاببكونألتم،

أن!برالىالحلإلأنجغضوهو،بالتطليقبحكمبالكوما"ديانةروكروثا

وجل،محزاللهألىبغيضافيكلاالزوجاتتعد*يكونلااللتىانحالاتفى

ا711((ْ)نتحكموكيف!مالكم))؟تاركهيأثمواجباأوفاعلهببثابضستحبطاصسا

يج!ق،السابقالنحوعلى،النف!م!بالضررالأخذ:عتنرأحد

و!كأ،الزوجمقتفويضبغيرالزوجةبيك-الحالةهذهفى-لطلاقة

للأق،الشرعويخالفالطلاقافىوالسنةالقرآننصومىمعيتعارضما

ئش!نجناالماتدعىالزوجةأناذباتيتجاوزلنالحالةهذهفىاالقاضىدور

اسف!ثالصلحعنعجزوأنة،أخرعأزوجةوبينبينهاالجعمحمنأممابها

الزوجينءأمنتالبينالعلثرةدواممعهيتعذرمما،لهوكيلهاأوإصرْوجة.

القرأفْونصوص.مباثصرةيخربصورة،الزوجهبيدالطلاقيكؤنوبذلمك

فاف)):تعالىئالفف!ك،زوجتهعلىيوهـقصعىءالزوجح!قالطلاقأنشوكد

جنايمَفلاطلقهافان،غيرهزوجانننكحخنىبعد.منلهتحلىفلاطل!ا

إلتسا-كللقتمواذا)):سبحانه!قمال.)118(00((بجلترإجعاأقجمليهسك!

..)911(((00بععروفسحوهنأوبمعروففأمسكوهنإجلهنفبل!غن

(012")00تمسوهنلمماالنساءان.طلقتممحليكمجعناحلا)ا:وجلعزوقالط

القلم.هع!ورة36الاَببةا!)16

(Yا)رابم-محوفناكما،النفسىا"للألمهذااثباتطلبهمنجدوىولاا

سبق.فيماا؟هص

.البقرةدسورة023الآسهمن118()

.البقرةسعورةا+2الاَببةمبىْا"ا()"9

237الاَيات،الاَياتهذهمعوائظر،البقرةدممورة3ا!2ا"لايةمن)ء؟ْا(

.الطلاقسمورةاوا.لبقرةهسورة
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بزوابضمناأوصرإحةزوجتهرضايثبتأنللزوجانقيعلواذا

فىالرجلحقأنهذامعنىلكان،ا!ليقطلبهابرفضفليحكم،بأخر!ا

فىورانوهو،بذلكرضاهاعدمأورضا!صاالىيرجحامرأتهعلىألزواج

أج!كحوقد،بهاالعملذحطيلييمعنهدفالزوجاتتعددنصوضحول

زوجةعارضتهولو،نئرعافاثمالتعددفىالزوجحقأندلىالعلماء

.)121(محصمتهفي

الزوجهبه!شعرما!شالزوجاتتعددفىالضرراعتبار:غنرثافى

حوخَفيصوالزوجاتالزوجمنكلايوقح،الصلحرذةكهامعتلمحلم!ألمث!!(

مىالدينفىعليكمجشيطوما)):تعالىاللهقولويخالف،نالغ

.(err)((خرخ

عقيمزوجةمثلاملنها،كنثيزةنماذجالمحاكمأحكاملناتحملفقد

الطلا!وطلبتنفسيافتألمت،رضاهابغيرزوجهاعلي!هاتزوج،تنجبللا

طلبت،كما،أمثالهمابينالعتنرةدواممعهيتعذربماالصلحْاودرفضتصلنه

المحك!ةقضتفاذا،بأخرىزواجهعثهازوجهاأخفىالتىالجديدةوجةاك

زوجةبلايعيشوزوجخللقتينمحنذطثلأسفر،بالطلاقذلزوجتين

نسلاوبلا

فهو،صعلةخداراتللنالحكمهذامحيصلحالشحلأننتمك،ه
.......هـ

،الزواجمناللتنرمحيةالمقاصدمعهايحقق،قدزوجةمحيعيشأنبجمن

رامخبغيروهونطليقهاهىتطلبأو،مخبهـهاليتزوجيطلقهاأقوبنن

يتزوجالتىالزوجةلأن،ذلكمنأبلخ1حرجفىتقحأةالمران19كما.ذلكحمى

بقائهااستمرارعلىغالباتحافظالحكمهذالتطبيققبلحَانتعليهازوجها

حةمعهاوكان،فيهارامخبالزوجأنمؤكدةمنهأولادها4عوالزوجمع

طلبالىمدفوعةالحكمهذاتطبيقبعدأصبحلت!ثم،ْيطلقهالمأنهبدليل

يسيخرر،قداللات!اصديفاتهاأوجاراتهماأوأقاربهابعضىضغطتحلتاحلق

!إلهاحقاالقانونجعلهأنبعدالطلاقتطلبلماذامها

دسريةق3سنة28الدعوىفىالدولةمفوضىهيئةسرمن)121(

.؟91و137و135صعلىببا

الحجهس!ورةVAالاَيةمن)122(

الزوجماتأ-تععدد12م)
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العاطن!(الضررللالط،النساءبعواطفالضرريقاس،:ع!نرظلث

المتعلة،وجلعزاللهحكمهواللثرعىالحكماذ،شرعىحكمبهيتعلقلا

الننمأ.كلعاداتومن.أهوائهمأوبعو.اطفهمالمتعلقللا...المكلفينثفدال

عندئذلأنهانظرا،معهاوالقاحمأالزوجببحتار،خصامهاشىالزوجهأن

فبهَنرمخبوماأمالمنالية!ظلحماأوهواجسمنيساورهاماتحددللا

فئوهوالحليةفىينشؤامنأو)):تعالىلقولهمصداقا،مطالبمن

ءثإطفنستعرضأن-يلىميما-ونحاول.(123)((مبينغيرالخصام

،الزوجاتتعددمنيصيبهنالذىالنفدم!الألمعنتفصجقدالتئالنساء

الننطليق.يجيزضررايعتبرأنشرعايجوزلاالألممهذاأنننرى

بهرا،منهاأكثرالأخرىزوجتهيحبزوجهاأنالزوجةتشعرقد.

دشإ،امعهـايتعذروكانفرضاذا-الآلامهذه..نفسيةالاماآلهايسبب

!سظحقا.يادفحمحالخلعطلبللزوجةتجيز،الزوجينأمثالبينالعنترة

المطلقة،حفوقكافةأخذمحالتطليقطلبلهانجيزولا،المالميةائزوج

أنهعرفمابغيرأى،المعروفبغيرا،مساكعنديكونالثطليقللأن

بحقوققائمالزوجأنوطالما،الحقوقيحددالذىهووالنترع،الحق

يضر"01لافهووبالتالى،بالمعروفيمسكهمافهو،الئرعحددهاكحاالزوجة1

نأوبديهى.للنتهـعمخالفزوجتهمعالزوجمنمسلكهناالضررللأن

كما،بزوجتهيلحقهأنالزوجيستطيحممايكونأنبجبالمسلكهذا

حلاتو!ى-أخرىلزوجةالزوجوحب.بهايذاءهايتجنبأنب!متطيح

قلبهيأمرأنبشرأىي!ستطيح،يتجنبهأنوسعهف!اليسأمر-له

في!،ويقوللنسائهيقسما-!الرسولكانوقد.تلكويبغضهذهفيحب

((.أملكوللاتملكفيماتؤاخذن!افلا،أمللقفيماقسمىهذااللهم)أ:محعناه

نحافىحرصت!مولوالنساءبببنتعددوا.أنتستطيعواولن)):ت!الىقالذَما

بحديته!االرسولوفسره،الميلبعضفأجاز..((الميلكلتلميلوا

.الزوجاتبينالعدلمحالقلوببمي!لالعلماءفسرهكما،كأ3الذسالف

منيتزوجهالابأن،أخرىلزوجةحبهيمنعأنيملكالزوجانقيلفان

،الزوجاتتعدفىمنحالمطلوبأن!ايعنىهذابأنذلكعلىفيرفى،الأَصل

كص.أ،كثيرةلمقاصدوجلعزاللهأحلهنظاملأنه،شرعايجوزلاماوهو

المشكلاتمنكثيرلعلاجمنهمفرو،لهبديللاتنثريعىحلأنه

.الزخرفسورة18الاَلِةا()3؟
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يتحواطفق!دي!درىومن،القلوبمقلببيدالقلوبانثبم.الاجتماعية

القديمىفيأ)المصرىالمثلوفى،لهابغ!ىالىلزوجنهحبهميقالزوجذلب

وجل،محزاللةوالتقت،بنفسهاماالشاكيةالزوجةغثيرتواذا((..نححلر

ت!ازائدبحبزوجهاصدراللهيئنرحأنفع!،بالحدس!نىدفوجهاومحاملت

.)124(((بأنفسهممايغالرواحتىبقوممايغيرلااللهان))

وهثا.كرامتهايمسبماخيرىالرجلزواجأنالزوجةتشعرقد.

نواذ،الخنطليقطلبلهايجيزلالكن،الخل!حطلبلهاببجيزإدنتمعور

ش!خصياالضررمعييارلكان،الضررلتحدي!دالمعنىبهذاالمحاكبمأخذت

أمراالزوجالهتتعددولكان،القاضىدون،وحدهاالشوجةلتتديرمتروكا

الزوب،شسعورأنعلى.محرفناهماآخرالى..وسخطهاالزوجةرضايتبع

ز?:(ومن،الشيطانوساوسمنهو،كرامتهايمسالزوجاتتعددبأن

ننعد.؟أنوالحقييقة.المرأةوتحريروالحضارةالعصروأنصارإلكفنة

الزو!بةرغبةالىبرجحالتصورهذاللأن،المرأقيكيرامةيمس،الزوجات

اللهولأن،نملكهيجوزلاحراندممانزوجهاأنمح،زوجهاامتلاك!ى

ابواهيمومنهم،التعددهذاورسلهأنبيائهميقلكثيرأجازوجلكز

بلغوقد،وسلامهعليهماللهصل!اتومحمدوسليمانوهـرلد!شيعقوب

رسالالتهموكانت،بهاوالنزموا،ربهممحنرسالتهموالرسلاللأنبياءمؤللاء

مالطأمراالزوجاتتعددكانولو،امرأةأمكانرجلاللانسانخ!هـبما

وجقعزاللهأنذلكيؤكد.والمرسلونالأنبياءصنعهلماالمرأةلي!شامة

نحيهكانولو،الناسسائرمنالرسلولغيرلرسله،الزوجاتتعددأررل

العزيز:كتابهفىقالوتعالىسبحانهلأنه،لحرمهالمرأةبكرامة-سماس

واذا.آفىمبنىمنالمرأةأنشكولا.()135((آفىمبنىكرمناولقد."

له،حلالأخرىزوجةلزوجهايكونبأنتسمحلاكرامتهاأنامرأةزعمت

بغيرمسثقبلاابنتهاأوأخنفماوتظلهىتتزوجبأنكرامتهاتسمحث!ل

بغيرمنهنملايينننظلبأنالنساءمجموعكرامةتسمحوهل؟!زواج

؟نطمنبدلا،مكرماتزوجاتليعطتم!نأمامهنالرحمهبابنفتحأم،ؤواج

وكرامتهدا،المرأةعزالزواجأنشكل!إ!3ضائعاتأوراهباتيعثسن

الرعد.سورة11الاَيةمن)؟؟ا(

.الإسراءسورة07الاَيةمط12()5
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الأوداحقهاوهو،طعماله!تذوقماولامعثىللحياةثعرفو*وبجنره

حقوقىانالتالمرأةبانالقوليصحفلابهتظفرلماذ!الذىوالأساسى

..طة5كا

حظ!اجعلقد،زوجهامحأخرىزوجةو-!دإنالزوجدننتصعرد*،.

لهـايسببصصا،أحنرىمعهازوج!ايجمحلمأخرىحظمنأقلالدنيادطأ

،الزوجاتتعددظبيعةمنو!و،وصادقحقيقىالشعورهذا.نفسياأنما

اطبللزوجةيجيزالشعوروهذا.للأخرىضرةزوجةكلسميتدِبه

بالتطلية!الحكميجيزلاولكن،الماليةالزوجمستحقاتدفحمحالخلخ

الاتية:للانسباب،المطلقةحقوقمابكافةالزوجإزامامع

الامساثمنهتحققفقد،زوجاتهبينيعدلالزوجأنطالما(1)

ن7الىذلكأدىولو،خلعاأوبرضاها،التسريعيجوزفلا،بععروف

زوجأته،عددبحسب،الربحأوالثلثأوالنصفمنهالزوجةحظيكبىن

الزو!ميلالىاما:ببؤفىكأذلكبغيروالقولى.الزوجاتتعدفىطبيعةلمحهذه

هنِمالىواما،معلقةأخرىوتركمعظمهأوالميلكلزوجاتهاحدىالى

شرعا.يجوز،وكلاهما،الزو!إتاتتعدد

منهاعامةمصالحلتحقيقثصرعالزوجاتثعددأنمحرفنا)ب(

المشكلاتبعضق!رعلاجالمتزوجاتغيرال!نساءمنالفائضادتنباب

الخلقيةالاثصحرافاتوبعضالعرفىالزواجميقيحدأنهباعنباراللاصجتماعبذ

صحظصيكونأنالزوجةمصلحةميطكانواذا.الطلاقمنيحدككا

الشريعةمبادىءومن.خاممةمصلحةفهذه،زوجهامنكاملااندنيامن

المصلحةعلىالعامةالمصلحةتفديمالعدلمبافىىءومنإ*س!لامد"ا

معها.تعارضتاذ!الحاصة

كالمزوث)كاملاالدنيامنحظلهاقزوجلأامرأةبينشتان)ب(

،تتزوجلموأنجرى،(الزوجاتتعبفىفىكما)ناقصاأو(ءإلوحيد.ة

مبادىءومن.أشدفضررها،الاطلاقعلىحظلهاالأخببرهـلييسد-هذه

سبير،فىالأخفالضرريتحمل،العدلمبادلمحاءومنالاسلاميةالشريعة

لكلىيكونأنالزوجاتثعددمقاصدمنأنعرفلناوقد،ازرلشداالضررد.كع

.زوجفتاة
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ال!ردلمحا،الزواجحالاتمنكثيرفىمتحققالمعنوىالضررهذا(د)

وقت،عليها.أختهأوأمهيفضلزوجهابأنلشعورهاالزوجةتتألمفقد

منأوفرالدنيامنحظلهازوج!هاأخزوجةبأنلشعؤرهاالزوجةتتألم

عمرءن!صمبْالوحيد!ززوجتهعنيبتعد.أنالىالزوجيضطروقد.محظَهما

منحظهاإ*!نالزوجذفتتألم،عملهلظروفسنويا"أوشهرياأو(سبوعيا

هذ،جمإعوفى،نهارليلزوجهامعهايعينئىزوجةحظمنأقلألدنيعا

واتفاوااصعلعاءباجماعالألمهذأبسبببالثنطليقل!شوجةيقضىلاإنحالات

فراقه،لمح!اورغبتزوجهامحهذهحياتهاالزوجةهذهكرهتفان.إلمحاكم

التطليق.طلبلاالخلحاطبذنها

بحت،مادىبمقياسالضرريقيسالبعضان))(126)قيعلوقد.

ف!،بينهماوعدلكريمةمستقرةحياةلكلتيهماالرجلوفرمااذاويعتقدأنه

البعمهؤلاءويندمى،ضرالرولاضررهثال!يكونلافانده،اوحياةمطالب

لغيرهونظرةمجردزوجتهمنيحدتملأنايستطيحلاأنهالرجلينمم!أو

الئزوجهاهجرهاوقدالمرأةبالفما،أخرلرجلصغيرةمجاملةكلمة

نةوالسكبال*منمنهاونزع،ومشاعرهوحنانهحبهوبثها3طأخرامرأة

لملا!تنجزأمشاعرفىمحدلأى؟هذامحدلأى،عدلاهذانسمىثم،والرضا

تعالىكتز!فىوتعالىسبحانهاللهحكمة(دركت!ها،تنفصللاوأحاسيس

.(v)12((..تعدلوان11تستطيعواولن))

علي!انرد،أمورعدةبينواضحخلطعنصادرالسابقوالرأى

ك!"طاا.-.-.:بالأننى

ف!تزوجاتهبينيعدلبآن(الزوجتأمركما،الاسلامية0ال!ثريعة(1)

الروحىال*نسفىبينهنيععدلبأدطكذلكت!أمره،الماديةألحببماةمطالب

ولهذا،زوجاتهفكلهن،والحنانالودمشاعرمنمثهنلكليبثهوما

عنثيقضيهلمامساوياوقتامنهنواحدةكلعنديفنضى(ناعيهأوجبت

الثممعب.مبالىعضو-الح!ببدعبدؤيفلباالسيدةقولوهو)126(

61واةصا958/03/6ْنْىلأ6الجللعحةب!مبرلة

مضسبط،نغفىمذفةلجةأنهاالمؤسعفومن.النلمعاءلممورة!12الاَيهمن!ا2المه

!-حختثم،إؤقدةاا!طبعةفى؟اذهدلوولن"بافظمرس!،اصنضوربمجللس

؟9ص5891لدم!تة.!.التافونبثمعأنالمجلدعىجلساتأعمالمجموءهى
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الزوجالت،حدكابحبهالداخلىاحساسهفىالعدلمنأعفتهانما،ألذخويات

و!ث،بالقلبيتعلقأهـكأاخلىوفى11الاحساحمماهذالأن،اللأتريالتهـنأكثر

زوبمفكل،بوإحدةيتزوجمينمعمشاهدهوكما،مستطاعكأتامر

قال،قلبهفىصكرههاولومشاعرهف!ازوجتهمع.يعدلبأناللثرعمنكا.،مور

شيئاتكر!واأنفع!م!كرهتصوهنفان،بالمعروفوعاشروهن)«:تعالى

المشرنممنكذلكمأمورةوالزوبؤ)138(((كثالبراخيرافيهاللهويجعل

الث!بىحبهاأى-الداخطىاحساسهانجدذلكومح،زوجهامعتعدلىبأن

فكذلك،بزيخرهاهـ!زوجتير!انولو،و*وقات11كلفىمتساوياليس-دت

زوجابته.بينأومكهاالزوج

احدىْزوجاندهالرجليهجرأنالشرعيبنزلاأخرىجهةمن()ب

فتذْروهاافىنيكلن!يلوافلا11ْ:تحالى!ولهبدليل،الأخرىالىلينصرف

يهـتأصماشرواهذامحلىزوحاتها!إىأوزوجتهالزوجهجرورإن((ةى!المع!أ

ضررتأنهعلىالرلماءنصوقد،شرمحىموجيابؤيرهجرللأنه،محدلالعذا

ضنت!أاذاالشطلالقطلبالمضرورةللزو*فيبيز،المعروفبغبمابرامساكا*نعه

دواممعهيستطاعلامماالضررهذاوكان،زوجهاوبينبببنه!االصلح

أمئال!ما.بينالعثرة

ن!رثمجردزوبختهمينيحتملأنيستطيعلاالرجلكانواذا)صب(

تأالمرأةمنيطلببينما،آخرلرجلصزببرةمجاملةكملمةأوغيرهأم!ا

أ!هـفذلك،ومالهوحنانهحبهفىت!شاركهابأخرىاجسهارزوأجترتنمل

ألىتلنظرانمازوجهافيرالىتنظرالمتىالزوجةدلأن،وعادلىظبيعى

12()Aدى!ببةبآنلالمعروفسةالعتةوتتم.النساءسعورة91الاَيةمن

ذنب،بعفيروجههافىيعبسوألا،والنفقةالم!هرهنحم!قها))لؤوبتهانزوج

."غبرهاالى"بلاظ!.را5ولاغلبطاولافظالاالقوكفىمثطلقاببكلنوأن

فىالعقدامتماوالعنترة.واودمامالكمالى:عائنروهنفى(عتنر)لغةو!عيقة

ع!ىوباتالىبعنتفسةوجاطءزال!4فأمر.نصابا!كهالهالمالويعنتراليعدد

مْربها.رزف*،اذصافهاوظةأدْاهاعلىفليصبرننتموزولافاحفتمةغيرمنففرة

ال!شأدنأوأ!كام-49صبى5بالتوطبىت!س!ر.صالحبنأولاداقهـاالله

.363صالأولظالتسم-المربىلأبن
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ينظ!انماالأخرىزوجتهالىي!نظرالذىالزوجبيثما،عليعهام!ِمرجل

المىلثظرزوجاتهغيرأخرىإمرأةالىنظرولو،لهاللهأحلهـ،زوجةألى

4وحناذحبهالأخرىزوجتهيبثالزوجاهذاكانواذا.لهيحل،محرم

مأمو؟برش،يخه!أهملأوقصراذاعليهيحاسبالذىحقهايعطيهافانما

كلحقومن.المستطاعالعدلزوجاتهبينيعدلبأنوجلعزاللههن

زوجاته.ميقغيرهاتعي!ثىكماتعيشأنللرجلؤوجة

الىأزواجهافتعددالرجلمحالمر.أةتتساوىلماذايقالقد(د)

للأتْ،زوجهامخببرالمر.أةعلىحرموجلعزالل!هبأنذلكعلىويرد؟!ىبح

.)913(عرفناماعلى،الأزواجتعددنظامد؟ايصلح،

:القانونفىالزوجاتتعددننظمكيثت-96

سنستصثفانناالزوجاتثعددلأحكامنصوصانضحأنلناكاناذا

علماءجكهـ!رعليهااتفقالتىالؤوجاتتعددأحكاممنال!نصوصهذه

الاَتية:ال!ثصوصاقترحنا11اذذطثفىنصيبولعلنا،إلهسلمين

أربخإ!أكتهـمنرجلمحصمةفىيجتمحأنزيبرهلا:الأولاف

لثي.!.روجا!

إمرإتينبينعصمتهفىالرجليحبمحأنيجوزلا:الثانىافص

حرمتذكرامثهماكلفرضتلوبحيث،الرضاعأوالنسبحرمةبلنهما

.الأخرىعليه

أربح،عصمقهوفىخامسةالرجلزواجباطلايعتبر:الئألثالطص

عصمنثهلمحىيكونمينوبينبينهاالجمحيحللابامرأةالرجلزواج.كذلك

عدتها.ثننقضى!!ىطلقتمنال!عصكةفىوتعتبو،الزوحاتهن

للحدو:وفقالهقزوجاتهويقسمبينأنيعدلالزوجعلى:الرالمج!النص

كالمعلقة.الأخرىف!ذرالميلىكلاحداهنالى!يلللابحيث،المثرعببة

(b)هعملبق.فيصاهكرر5و5بندغصببلاذل!ضاققنمةفىراجح؟ا
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انتسخكلِمدعكنفىزوجتهاسكانالزوجعلى-1:الشامطىاللض

إلبلد.ومحرفالزشجحالالمسكنالفلالفىويعتبر،بمرافقهملممتقك

وأ!ء-تمسهـنفىلهاضزهزوجتهمحيسكن.أنللزوجليس-3

رضاها.بغببر

نأاءراء!!أوذنت!زابعلهأمنخافتانللزوجة:المطدلىاف

وبينه.بينهاالصلحت!طح!!

يؤ3ِاللتصمترداطبأن!زوبهاعليهاتزوج،التىللزوجة:المحمالمجعألن!ص

أمذالهمصابينإدسعنترةامفىوصعهيستظاعل*ضررابهاأضراذاوبيتظببن!

.(الزوجاتلتعدد،،للضررتطلببقوهذا).بينهماالصلحوتعذر

إتكسلثهـومحاوإضهجلاأماموذضعهالستترحياالتىبعخالنصو!ىهذه

هـصنا!هح!ثمراالنميهذهننردأناللازممنوليس،المستق!بللمحىالآ-وأنينإ

ميماخهمحهفي!اسكلنهاخص!كلى6يرأنإ:بغ!ابل،القاذههـنفىواحثم!انفوأ

.القانونلموادالفنى1إتطهـ!بباف؟؟

تنئرببعى:ادجاؤالزوجالتاتعدد-07

صض،ساهـهـيةال6النتري!نهكتوزفىمماب!عضالكنجقلنافقد،وبعد...

مدى-صنصهصابمتان-لكتظهروهى،الزوجاتتدددلى!دراسالتط

نئبرغبيانفىوسلمعليهاللهصلىالرسولوبراعةالكريمامحرآناأصص-مىناار

ألخااصدتْأ،لهربةالشرببعةهذفىمحظمةللثتظهركها،وتقريراوفعلافنوا*ابا

المجتمح.تنظيمتق

له،بديلوللامنههـ؟شلا،تلثرببعىاعجازالزوجاتتعدد:إن،حشا

إدكتنعدةلأن،الرج!الصالحأصلاي!ثرعلموهو،بزوجفتاةكلنتظءفعروو.بى

كنالزببادخ.النساءمجتمحلمصلحةلئنرعوانعما،وت!بدإتم!سئوليةلهبالنسبة

المشكلالنثامشكلةأنانىثنشببرالمنزوجماتغيرالنساءعددفىعةأ.نو

بعد،المزوجاتت!؟دغيرلهاحلولا،الزواجأزمةه!االيومأ*بطتماعية

هههذ!ولعل،وحدهالفردىالزواجنظامعلىال*قت!كعارفنتىاثبوت

بصببةلاالجمعبصيغةالزوجاتتعدد!ْأحلالكريمالفرأنأنفيم!المصر
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فاكحوأ-،اليتامىفىتفشطواألا+خفتموأن)):فيه!حالىفقال،ا!امخزد

تعدلواألاخفتمفان،ووباعوثلالثبملتَنئالثسىاءمنلكمصئلابسكلا

الزوجااتنددأنعلىبذاهـ"يدلناالكريموالقرأن.(12.ر)((فيوإ-عدة

فردياحكيكونأنلمحبل،الفسطءمجتمحوبخاصةالمجذغحلصالحمحلابم

.ا('iw)اإلناحمماْص!أحدلمذنجئثلة

خت،مفكريناعن؟يبرمحيطبتنم!ء!اأوبها2الحشائهض!ا!إهغابتوقد

وتحريروالحضارةال*حربمجاراةتنادع!اأدتىالئاهـشَةالطثممعاراتس!ذ،ر

متخ!اكى-بمْاطلإخدونالأجنبيةانثنفافهاءإىالمستكرل*فكدمحهمولْتيبتة،المر(ة

ألعتر!ام!لمثتيهأجنبىفكرثالغزهِضمعرمما،اصدسنةوإالمقرأنف!قهضلى

الرؤية.ظ!تضحو،

وال*جقماءت!والدسياسيةالديفب!هإملأءشاهـننتميئاحفتماال!!ذاiكَشأ-،ل!ث.

!..حههـلمطالجدلظيحتدممحامةننضئنةالزوجاتنثعدد-ئ!كلتد،إكا*قتئه،إثابةفىا

الزواجم!سيكثرالزوجاتتعددببحرمأنيومأنهالىالجحنثاهذاأنت،در!لقد

الزواجأزمةأنكماأطلاقاذسبية5هـستؤيدالن!توتخمثدإ.ويننثنثو/ألعرفيق

ببهبر"ألقضاءأمامإروجاتأتعدديقيدأنويوم،.-صدفىألمكثرس!بكعزن

شمهادغستثئنرالانفاقجملىوالتدرةالز،وب"دتابىينالعدلىعلىوبانن!هرة

احمرإغبنزطوإا*ملاكإأصحاصبمابين،ذبارةا!ورية،التحي/فالت.وننمبمِا!زور.ا1

النتنتيالتأائعرفى"أسزواجادهـبنىثإضا-قْألسيكثبرث:صا.صا-ور،الرفىننعدفىفى

.اْلنساءس!ورة3اللاَبذ"نا!)03!

ا!رْوايمالىحاجةالفساءأكقنر!نالنساءمنالببتامىءانولمأ)131(

رنجحىأت؟د؟العدل11ححاحة-دهنوأنةا"أشو!الهتغفبىأل،بماءفائخعرَبصببنمن

-.!بحصتبوالاَية.اليننامىوا"حكمامالزوجاتقعدداباحةدنالكرببمأصقرأن

ب،لعدلعوكانأى،الي!نأغل!صطاذاالاإ:دبب!إتازواجعنتت،ى-و!هانز++سبط

ىةاصم!،البتبهةلت!لكفىوللصرأغب..أءهـالهنع!ىا!إفر!لةأوفىا،إ..رمى

3ءا.إطزوتلتاإ:إ.:رالىلْد.وراء!إئصْ+لىْو"طالبارو!،نميرها"نز؟-تأنماتغ.،

"اْليتببماتوغيراليتيمات"نا!زوايمانجا!"ءلى-،لفخعا-ص!ارمفىبةإاا!تإ

فىتتس!اكأاألا!م.وركلواىْ)\لَآقي"بىاشلساءابم!ائخس،ذلكفثرأولامىأمهات

:لاث!تمفان،ورباعوثلاثهـثذ!أالنالصدإءن5لكمب1ط15فان!ح!واأكبتا"ى

نععبق.فجما93"الى02ْيلْد."افىببةا.ئ!،سحير-فىأظزْو((ة"احثوْرثذ!داصههـا
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ال!تانو.،دارس!بالعنتغيبوك"cالنساءميطكثيرحقوقابذلكثستخميح

كما،ورقعلىحبرااللثروطهذهتجعلالتىالكثي!رةالانونيةالحنبل

العالم.بلادهنغيرهاوفىفرنسافىالطلاقاللثروطبالنسنة!دث،

وبيبنالزوجةهحالعدلأحكامأنالىكذلل!ا،شارةتنبغىأنهعلى

الطينويزيد،والزوجاتالذزواجلأثح!رمجهعولةتكونتكادالزوء،ات

هننضويرمنا*محلامووسائلالخيالةودورالتلفازفىيعرضىهابلة

هدشائنسلوكتخيلفىوالتفننصورةبأبشحواحدةمنبأكثريتزوج

الداعينبعضىعلىنعيبكناواذا.شرعاجائزغيركلهوهذا.،وغريب

والمرعظةبالحكمةةالدمحهسبيلسلوكعنانحرافهموجلمحزاللهالى

تهويلوالرواياتالقصصوكتابمفكريناعلىكنذلكنعيبفانا،الحسنة

الشرعىالسلوكتصويردون،منهاواقعيةغيرحموروتخيعلإ"ءاسث

وهه،بهاالعملكيفيةالىالناسوارشادالمحاسنوابرازالضخيم

زوجاتهنبينالعدلالطاقةجهديحاولهرزلأزواجنماذجءشضيقتضى"-،

هقاصثعلىالحفاظالىبينهنالمنافسةوتوجيهخلافاتهنعلىوالق!اء
عنينحرفونأخرينلأزواجونماذج،ورحمةوسكنمودةثناصواجا

ا!عملوكَاالىيوج!مماوالأصدقاءالأهلمنفيجدونالنترعهئاصد

اذاوهضحعكةمئبرةموضوعاتمنكلهذلكيخلوولا،السليماْنشرعى

حسنهح،الضحكأوالاث!ارةمحنيبحثونوالرواياتالقصص.كتالتكان

يبذاءأنينبغىجهدجانبالىهذا.الثصرعبأحكاموالالتزامالآ!ث

المساجدفىوالزوجاتالأزواجتوعيةفىالوعاظمنوغيرهمالمساجدخ!باء

ا،سلاهية.الشريعةفىوحقوقهمبواجباتهموغيرهاوالمنوادىرإلبمعببات

بأحكاآاللالتزامأنوالطاقةالجهدقدر-البحث!ذابينلتد

سثوأصلب،الفكرلمحأالانحرافمنالبدثر!اللعقلمحاصمخير!وْلاسهلملأم

فثريعه،المجتعمحلمنتمكلاتحلوأحسن،الفكر!االغزوطوفاقأًمام

السعههنفيها...الذجيالوسائرالأجناسجميحتخاطبال*سلام

النظمهنفيها...)133(المفرطيهذبوهاالمعتدلببرحمماماشالمرولنة

.87سالمثحخ!صيةالأحوالفىزهرةأبومحمد(ا32)
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نرشالمجتمعصيدفحما!يها...الاصلاحعلىيعينوماالانررافهـْيعالج

السلموفتألنضالمواصلةعلىويحفزه،جراحهيداوىوما،أظقد!أ

يكلماوالنساءباليتامىالرحمةمنفيها..سواءءاالحربووقت

يكلمافيها...وكرامثهنمحزتهنللاخرياتيكفلوماحقوقهم)!ولببن

فاضثكريمةزوجببةحياةظلفىامرأةكليستوعبوماباليتامىالعذاية

وا!م!!اللهحك!القرآنوفى،الضلالفىنْتيه-قوميا-فلماذا...

أهواءهم،تتبحولا،اللهأنزلبمابيبنهماحكموأن))؟...وصريبع

أنمافامحل!تولوافان،اليكاللهأنزلمابعضمحنيثثنذوكأىْواحذرهم

،لفاسقونالناسمنكثايراوان،ذنوبهمببعضبهميص!بأناللهيريد

ا(r)3((يوقذونل!ومحكمااللههـنأحسنومن،يبغونالجاهليةأفحكم

رحصة،لتنكمنلناوهب،هديتنااذبعدأقوبناتزغللاربنا1)000

دببنا،وبال*سلام،رباتعالىباللهرضيناللهالحمد000((الوهابأنتماانك

ورسولا.ثبياوسلمعليهإللهصلىوبمرمد

والباحثينمحامةالناسعلىبنبغىأنهالىكذلكالبحثأشارلق9

يتصيزحتى:يقالماصمدقعلىوالعقلىالثهـعىالدلببليطابواأنخاصة

يتب!عبىاأندليهميكونثم...الحقمنوالباطلالطب!امقلخبيث،1لهم

..هوحثللهمخلصهـومنبقلبالصالحاتيعملواوأن،أحسنهإلقولشما

ود،الحقمنثزلومااللهلذكرقلشبهمتعخشحأنأمنواللذينيأنألمأ)

قلوبهم،فقست،الأمدمحليهمفطال،قبلمنالكننابأوتواكالذينيكوثوا

فىالتكادىمنخيرالحقالىا-رجوعأاف()135((كناشْونمنهموكطثير

أنصنارهـعنوالذودبهوالتملمصاثصوافعهعنوالدفاعالحق.والتزام،الباطل

نثتتوميقفليؤمنشاءف!ن،ربكممنالحقوقل)اللهسببلفىجهاد

..(،.فليكفر

((علمازدنىربوقل"

العظيماللهصدق

.المائدةسورة05و94الاَيتانا!)33

.عمرانآلسعورة8الاَيةإ؟13(

"(3 o!الحديد.نسورة916الاَيةا
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