
84 
 

 مقدمة:  
 وهن إما ٌُؤخذن فً حروب فً سبٌل هللا := السباٌا الالتً . بملن الٌمٌن          أو      . بالزواج  : تحل المرأة فً اإلسالم إما * 

 من ٌُتخذن للخدمة = إماء      -                                                                             

 من ٌُتخذن للمتعة = سراري )جمع ُسّرٌة ( -                                                                             

 

 ماوٌة  فمد :* تعدد االزوجات كان معروفا وسائدا فً الشرائع الوضعٌة واألدٌان الس

 . أباحت الٌهودٌة تعدد الزوجات      

 بٌحه لبعض كبار األمراء لم ٌرد نص فً المسٌحٌة ٌمنعه وكان مباحا حتى منعته الكنٌسة فً المرون الوسطى ، وكانت تُ  .     

 وروبا ولبعض األفارلة المسٌحٌن فً عصرنا الحالًأوالملون فً        

 : شروطثالث ولكنه ألره بعً البعض ، * أي أن اإلسالم لم ٌأت بتعدد الزوجات كما ٌدّ     

 ) متوسط الدورة الشهرٌة عند المرأة ربع شهر = اسبوع (حدده بأربعة فمط   -           

 (ٌجوز شرعا اإللدام على الزواج بواحدة أوأكثر إال لمن ٌمدر على مؤن الزواج  ال)المدرة على اإلنفاق   -           

 :العدل بٌن الزوجات   -           

ٌَْمانُُكْم ذَِلَن أَْدنَى أاَلا تَعُولُوا"  .                        (3) النساء   "  فَإِْن ِخْفتُْم أاَلا تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَ

 كالمبيت والنفقة  وحسن المعاشرة (  المراد التسوية بين الزوجات في النواحي المادية العدل) أال تعدلوا =                                 

ٌَْن النَِّساِء َولَْو َحَرْصتُمْ  . "                       (921 النساء ("  َولَْن تَْستَِطٌعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَ

  
  –وهو أمر متوقع  -العاطفي  قلب والميلمن سيطرة الرتحذاآلية  العاطفة والميل القلبي ،في  أن تعدلوا = العدل المراد هنا التسوية)  

 ( !!أن اآلية تدل على عدم جواز التعدد الستحالة تحقق شرط العدل  كما يزعم البعض م أو جور على بعض الزوجات ، وليسيكون هناك ظل حتى ال    

 

 : ُحكمه 
 "  َوإِْن ِخْفتُْم أاَلا تُْمِسطُوا فًِ اْلٌَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاع" 

حّرِب !! .. ( =)ِشرٚع  رعذد اٌسٚجبد  -     ُِ   اٌمرآْ ثبٌشرٚغ اٌسبثمخثصر٠ح  ٠خعع ٌألحىبَ اٌخّسخ = لذ ٠ىْٛ ِجبحب أٚ ٚاججب أٚ ِٕذٚثب أٚ ِىرٚ٘ب أٚ 

  جرٖ ثخّسخ ألْ إٌجٟ أِعٝ ِع اٌس١ذح خذ٠جخ ، ٚوبٔذ رى) نٍس بُسنتً   ( ) فبٔىحٛا = األِر عٍٝ اإلثبحخ ١ٌٚس عٍٝ اٌٛجٛة  ضنٍس بفز٠الحع : اٌزعذد                          

  وّب ٠ذعٟ اٌجعط ..!!  .. (رسّح ثبٌزعذد  دْٚ أْ ٠جّع ِعٙب اِرأح أخرٜ   ر٠عبْ شجبثٗ فٟ ث١ئخ ٚ٘ٛ فٟ  عبِب 52عشرعبِب ،                                                 

 ٠حزبج إٌٝ إرْ اٌمبظٟ .. رعذد اٌسٚجبد ِزرٚن ٌزمذ٠ر اٌرجً ، ٚال  -  

 اٌفرد ٚاٌّجزّع ، ٚاٌزعذد اسزثٕبء فٟ حبالد خبصخ ٌحّب٠خ )اخزالف(اإلسالَ اٌسٚاج ِٓ اِرأح ٚاحذح األصً فٟ   -  

 ٠ُىرٖ ٌّٓ رىْٛ ٌٗ اِرأح رعفٗ ٚرىف١ٗ أْ ٠زسٚج ع١ٍٙب ٌّب ف١ٗ ِٓ :  -  

 .. ضزر نهشًجت األًنى       . تعزٌض انشًج نفسو إنى انٌقٌع فً انحزاو  ين عدو انعدل  انًادي أً انعاطفً.              

 رزعذٜ ثٕز١ٓ الاٌّزسٚج١ٓ  ِٓ ارمٛي إحذٜ اإلحصبئ١بد  أْ ..   خ١ٌس ثّشىٍخ فٟ اٌّجزّعبد اإلسال١ِ رعذد اٌسٚجبد   -       

 ُ٘ ٚاحذثالثخ ُ٘ ٚاحذ ث١ٓ وً أٌف ز٠جخ ، ٚاٌّزسٚج١ٓ ِٓ أرثعخ ِٓ  %  فمػ ِٓ اٌس٠جبد ، ٚاٌّزسٚج١ٓ 3ٔسجزُٙ        

 الف ز٠جخ !!آِٓ وً  خّسخ       
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 : انحكًت ين تعدد انشًجاث 

  * أسباب عايت :

 لٍخ اٌرجبي ٚوثرح إٌسبء ثسجت اٌحرٚة أٚ األِراض .. اٌخ  -       

 ، ٌٍعًّ فٟ اٌسراعخ ٚاٌصٕبعخ .. اٌخ( ) فٟ اٌحرٚةاحز١بج األِخ ٌس٠بدح إٌسً   -        

 جزّبع١خ إٌٝ إ٠جبد ِصب٘راد ٚلراثبد ٌٕشر اٌذعٛح اإلسال١ِخ وّب حذس ِع إٌجٟ ٚاٌصحبثخ ٚآي اٌج١ذاٌحبجخ اال  -        

 

  أسباب خاصت :* 

  ِرض اٌسٚجخ  أٚ عمّٙب أٚ عذَ رٛافك غجبعٙب ِع غجبع اٌسٚج   -     

 .. اٌخالفبد اٌعبئ١ٍخ أٚ اٌشخص١خ   ٔز١جخ ٌىثرحورا٘خ اٌرجً ٌسٚجزٗ   -     

 (.. !!  أْ٘ٛ ِٓ اٌطالق فٟ ثعط اٌحبالدلذ ٠ىْٛ  ثمبء اٌسٚجخ فٟ عصّخ زٚجٙب ِع زٚجخ  أخرٜ إ خ :ظ)  ٍِحٛ            

 ،تصال انجنسً ىٍت بعض اننساء عند ِكبز سنين نالاسدٌاد انقدرة انجنسٍت نبعض األسًاج تجعهيى غٍز يكتفٍن بشًجت ًاحدة خاصت يع كزا  -     

 ًقتضى اندٌن انذي ٌدعٌ  إنى انتًسك  بانعفت ًانشزف ٌُحتى تعدد انشًجاث فً يثم ىذه انحاالث بدال ين اندخٌل فً عالقاث آثًت  .. ًب         

 

 لذ  ٠ىْٛ : انحكًت فً ينع تعدد األسًاج نهًزأة  -  ٠الحع :

 . ِٕع إٌساع ث١ٓ اٌرجبي                          . ظ١بع األٔسبة ٚاخزالغ أصٛي األثٕبء                 

 

 انحكًت  ين تعدد سًجاث اننبً  :  -     

 اٌّصب٘رح رؤدٞ إٌٝ وسر حذح اٌعذاٚح عٕذ اٌمجبئً اٌعرث١خ .          . رٛث١ك صٍزٗ ثىجبر اٌصحبثخ  وأثٟ ثىر ٚعّر                

 إثطبي ثعط اٌعبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌجب١ٍ٘خ وبٌزجٕٟ ..      .      ٗ إٌٝ ٔسبء اٌّس١ٍّٓ     ئٔمً أحٛاي إٌجٟ ِع ٔسب .               

 

 :  انحكًت فً سٌادة عدد سًجاث اننبً عن أربعت  -     

 .  رسٚج إٌجٟ  زٚجبرٗ لجً ٔسٚي آ٠خ رحذ٠ذ اٌعذد ثأرثعخ ، ٚعٍٝ عبدح اٌعرة فٟ رٌه اٌٛلذ            

 )رشذ٠ذ عٍٝ إٌجٟ( عٓ اٌس٠بدح ع١ٍٙٓ ، ٚأِرٖ ثئِسبوٙٓ ، ٚأال ٠جذٌٙٓ ثأزٚاج أخر٠بد  .  ٔٙبٖ هللا            

 ٔسب١ٔخ ٚاٌجعط ألسجبة رزعٍك ثبٌذعٛحإٚاٌجعط ألسجبة  .  رسٚج ثععٙٓ ثأِر ِٓ هللا            
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 ( أمهات المؤمنٌن=  )  : نساء النبي  

 : زوجة  31  - 
  –بنت عمرحفصة  –بنت أبً بكرعائشة  – بنت زمعة سودة – بنت خوٌلد خدٌجة) لرشٌات   6.     ← عربٌات  31 -دخل بهن :  33*           

 ( "رملة" بنت أبً سفٌان أم حبٌبة – "هند" بنت أبً أمٌة بن المغٌرة م سلمةأ                                                                       

 الحارثجوٌرٌة بنت  –) زٌنب بنت جحش"بنً أسد" غٌر لرشٌات  4.                                                                 

 "بنً هالل" (مٌمونة بنت الحارث  –زٌنب بنت ُخزٌمة "بنً هالل"   –" بنً المصطلك"                                                                       

 بنً النضٌر" " ًّ ٌَ صفٌة بنت حُ ←  )من الٌهود( غٌرعربٌة3 -                               

 )الجوٌنٌة(من بنً ِكندة  3      -         من بنً ِكالب  3لم ٌدخل بهن :     2 *          

 )بنً النضٌر؟ أو بنً لُرٌظة ؟(رٌحانة بنت زٌد .             )مصر(مارٌة المبطٌة ← ِملن ٌمٌن  2  -     

 ع ُسّرٌة( ()ِملن الٌمٌن = نساء ٌؤخذن سباٌا فً حروب فً سبٌل هللا ، بعضهن ٌُتخذن للخدمة كإماء )جمع أمة( ، وبعضهن ٌُتخذن للمتعة كَسراري )جم 

 

 من أمهات المؤمنين : ملسو هيلع هللا ىلص زواجهأسباب * 

 لم ٌجمع فً فراشها زوجة أخرى أو ملن ٌمٌن لمدة خمسة وعشرٌن عاما .. ←السٌدة خدٌجة  -

 لرعاٌة بناته )أم كلثوم وفاطمة( بعد وفاة السٌدة خدٌجة ←السٌدة سودة بنت زمعة  -

 أبً بكر. بوحً من هللا " .. زوجتن فً الدنٌا واآلخرة( + توطٌد عاللته مع أبٌها  ←السٌدة عائشة  -

 لتوطٌد عاللته مع أبٌها عمربن الخطاب ←السٌدة حفصة  -

 بعد استشهاد زوجها وابن عمته "عبد هللا بن جحش" ٌوم أحد )مولف انسانً( ←السٌدة زٌنب بنت ُخزٌمة  -

 )مولف انسانً(بعد وفاة زوجها وأخٌه فً الرضاعة " أبً سلمة" متأثرا بجرحه ٌوم أحد  ←السٌدة أم سلمة  -

 إلبطال ظاهرة التبنًمر من ربه بأ ←السٌدة زٌنب بنت جحش  -

 خٌر النساء بركة على لومها .. بإسالمها أسلم لومها !! .. ←السٌدة ُجوٌرٌة بنت الحارث  -

 اكراما لها على ثباتها على اإلسالم بعد هجرتها إلى الحبشة ووفاة زوجها "عبٌد هللا بن جحش" ُمتنصرا !! ←السٌدة أم حبٌبة  -

-  ًّ  .. مهرها اسالمهالعتمها .. كان  ←السٌدة صفٌة بنت ُح

 كانت اشرف العرب نسبا وأصهأرا !!( لكسر حدة العداء مع اصهارها )أمها ←السٌدة مٌمونة بنت الحارث  -

 

 : ( ملسو هيلع هللا ىلص)من أمهات المؤمنين في حياة النبي يتوف*   

 من البعثة( 31)السٌدة خدٌجة  -                    

 ( ـه 4)السٌدة زٌنب بنت ُخزٌمة  -                 

 ملن ٌمٌن) (ـه31)رٌحانة بنت زىد  السٌدة  -                    

 

 نً عن تسع زوجات ، وواحدة ملن ٌمٌتوفً النب* 

 

 نساء النبً جمٌعهن ُدفّن فً البمٌع بالمدٌنة ماعدا : * 

 من البعثة(31)" بمكة = الحجون ُدفنت فً  ممابر "المعالّة← السٌدة خدٌجة .                   

 هجرٌة ( 31)ُدفنت فً "َسَرف" بٌن مكة والمدٌنة ← السٌدة مٌمونة بنت الحارث .                   

 

 (جرٌةه 21))أطولهن ٌدا ..!( ول أمهات المؤمنٌن لحولا بالنبً بعد وفاته السٌدة زٌنب بنت جحش أ * 

 جرٌة (ه 35).. !(  )أشدهن بالءً خر أمهات المؤمنٌن لحولا بالنبً بعد وفاته السٌدة أم َسلَمة آ * 


