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 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱٱٹٱٹٱ
 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف
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 شكر و عرفان

 12قاؿ هللا تعاىل:)َكَمن َيْشُكْر فَِإََنَا َيْشُكُر لِنَػْفِسِو( سورة لقماف اآلية:

ضلمد هللا ضبدان كثَتان طيبان مباركان فيو على ما أكرمنا بو من إسباـ ىذا العمل ادلتواضع، 
 ءالو كصحبو كسلم تسليمان كثَتان.كالصبلة كالسبلـ على سيدان دمحم كعلى 

نتقدـ جبزيل الشكر كالعرفاف لذكم الفضل علينا، إىل كل معلم أفادان بعلمو يف كل أطوار 
الدراسة إىل يومنا ىذا، كالشكر موصوؿ إىل الربكفيسور ضبيده بن زيطة على إشرافو على 

فجزاه هللا عنا خَت ىذا البحث، كلتوجيهاتو البناءة كركحو الطيبة، فوجو كاتبع كراجع، 
 اجلزاء.

كنتقدـ خبالص شكران كتقديران إىل األستاذ الفاضل الدكتور موفق طيب شريف على ما 
جلنة قدمو لنا من معلومات عند احتياجنا إليها، ككذلك الشكر موصوؿ إىل أعضاء 

 .ادلناقشة دلا يقدموه لنا من نصح كتوجيو، فبارؾ هللا فيهم كأجزؿ ذلم ادلثوبة كالعطاء

ابلعرفاف كاجلميل لكل من ساعدان من قريب أك بعيد كلو بكلمة أك دعوة  كما نتديل
 صاحلة، كنشكر كل أساتذة كعماؿ قسم العلـو اإلسبلمية خاصة ك أساتذة اجلامعة عامة.

ك يف اآلخَت ال يسعنا إال أف ندعو هللا عز كجل السداد كالرشاد كالعفاؼ كالغٌت كأف ينفع 
 اإلسبلمية.بنا الوطن كاألمة 

  



 
 اإلىداء

بفضل هللا تعاىل الذم سطر لنا احلياة، ككىبنا التوفيق كالسداد كالثبات، 
كأعاننا على كتابة ىذه ادلذكرة اليت نتمٌت أف تكوف يف ادلستول، ألىديها إىل 

منبع احلناف أمي الغالية كإىل ركح أيب راجية من ادلوىل عز كجل أف يرضبو 
كإىل أساتذتنا يف كلية العلـو اإلسبلمية، كإىل األساتذة كيتغمد ركحو اجلنة، 

 الذين ساعدكان ككقفوا جنبنا يف إسباـ مذكرتنا، كإىل كافة العائلة الكردية.

 

 يوسفات حبيبة
 

 

 
  



 

 اإلىداء
 إىل كالدّم العزيزين أمي كأيب

إىل إخويت كأصدقائي، فلقد كانوا دبثابة العضد كالسند يف 
 سبيل استكماؿ البحث

 إىل صبيع أساتذيت الكراـ شلن مل يتوانوا يف مد يد العوف يل
 إىل جامعيت )اجلامعة االفريقية أضبد دراية أدرار(

أىدم ىذا البحث راجية من ادلوىل عز كجل أف جيد 
 القبوؿ كالنجاح

 

 
  

 

 

 كرمية    راحبي



 
 
 

 

 ادلقدمة



 ادلقدمة 
 

 

 أ

 : ادلقدمة
فهو رابطة ذبمع بُت الرجل  إف اإلسبلـ نظم أكضاع األسرة، فأحل الزكاج الذم ىو عمادىا

 زكجلفل ةتحقق إذا كانت الزكجة عقيم، كذلك من أجل حفظ النفس كتكثَت النسل كىذا ال يكادلرأة
  .عدـ اخلوؼ من اجلور بُت زكجاتوإذا أمن أف يعدد 
ابعتباره من ادلوضوعات  اجلدؿ فيها على مر العصور دد الزكجات من ادلواضيع اليت اثرتع يعترب

من  الذين شككوا يف موضوع تعدد الزكجات ر نقاش يف العامل بسببالشائكة اليت قامت كال تزاؿ مثا
 ، لكن اإلسبلـ بتعاليمو كأحكامو الدقيقةكتقييد حلرية ادلرأة كاعتربكه انتهاؾ ية كمنظماتصبعيات نسائ

، كتكمن أمهية التعدد يحفظ حاضر األسرة كمستقبلهاجاء لتهذيب كتنظيم ما كاف يف األمم السابقة ل
ضاء الوطر مع عفاؼ النفس كصوهنا عن الوقوع يف احلراـ، فهو كسيلة إلركاء الغريزة اجلنسية كق إيف

 األمراض اليت هتدد حياة األفراد خارج العبلقة الزكجية.السبلمة من 
 يف موضوع تعدد الزكجاتيف قوانينها منهج الشريعة اإلسبلمية  العريب ا انتهجت دكؿ ادلغربكم

للوقوع يف  اجملتمع كدرءان  أفراد ، إال أهنا أضافت بعض الشركط اخلاصة حلماية مصلحةيف قانوف األسرة
 ذه التشريعات إىل منع التعدد.احملظور، كما ذىبت بعض ى

  ميكن طرح اإلشكالية التالية: كبناء على ذلك
 تعدد الزكجات؟ كىل كافقت التشريعات ادلغاربية ىذا التنظيم؟ كيف نظمت الشريعة اإلسبلمية 

 ما ىي الشركط اليت كضعها اإلسبلـ للتعدد؟
 ما ىي األسباب الدافعة إىل التعدد؟

 التشريعات ادلغاربية؟ ىي الضوابط اليت كضعتها ما
 أمهية ادلوضوع:

يعترب موضوع تعدد الزكجات من ادلواضيع احلساسة ادلتعلقة ببناء األسرة اليت ىي اجلوىر اليت 
منها: حفظ كياف  تساىم يف النهوض ابجملتمع كاألمة، كيعترب عبلج لكثَت من القضااي االجتماعية

 .الرذيلةضباية اجملتمع من األسرة كعدـ تفككها ككذلك 
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 ب

 أسباب اختيار ادلوضوع:
 ية ادلقارنة.االىتماـ ابلدراسات الشرع

 سُت حلقيقتو.قيقية دلوضوع التعدد، ككشف ادلدلبياف الصورة احل
 سوء فهم بعض أفراد اجملتمع ألحكاـ التعدد.

 بياف احلكمة من تعدد الزكجات.
 للعنوسة ادلنتشرة يف اجملتمعات. جياد حلإ

 دراسة ادلوضوع:األىداف ادلرجوة من 
 دراسة أحكاـ التعدد كشركطو كادلربرات الدافعة لو.

 بياف مركنة التشريع اإلسبلمي كمواكبتو لكل النوازؿ كادلستجدات لكل زماف كمكاف.
 معرفة الضوابط القانونية اليت كضعتها التشريعات ادلغاربية كجزاء سلالفتها.

 الدعوة إىل األخذ ابلتعدد.
 موضوع:الدراسات السابقة لل

 ىناؾ دراسات كثَتة دلوضوع تعدد الزكجات نذكر منها:
تعدد الزكجات بُت الشريعة اإلسبلمية كالتشريعات ادلغاربية، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف  -

فهذه  ـ.2017-ـ2016احلقوؽ زبصص قانوف األحواؿ الشخصية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
الدراسة ذللت لنا الطريق كاستفدان منها، كتناكؿ التشريعات ادلغاربية ما قبل التعديل كبعده، كضلن 

 اكتفينا دبا بعد التعديل فقط. 
إجراءات تنظيم تعدد الزكجات يف قانوف األسرة اجلزائرم دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسبلمية  -

رة ماسًت يف احلقوؽ زبصص قانوف األحواؿ الشخصية، مقراف طارؽ عزيز، مذككالقوانُت الوضعية، 
 ـ.2015-ـ2014جامعة دمحم خيضر، بسكرة،
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 ج

بقرة كردية، مذكرة  مربرات تعدد الزكجات يف الشريعة اإلسبلمية كقانوف األسرة اجلزائرم، بو -
-ـ2017مستغاًل،ادلاسًت يف احلقوؽ زبصص قانوف خاص معمق، جامعة عبد احلميد بن ابديس، 

 ـ.2018
 ادلنهج ادلتبع للموضوع:

ادلنهج التارخيي من خبلؿ ذكر بعض األمم السابقة يف التعدد ككذلك الشرائع  اتبعنا يف حبثنا ىذا
 السماكية.

ادلقارنة بُت الضوابط الشرعية كالقانونية بتبيُت اكجو االتفاؽ  ، الذم يوضحادلنهج ادلقارف 
 كاالختبلؼ بينهما.

 ت ادلعرتضة:الصعواب 
( الذم حاؿ 19ادلتمثل يف انتشار كابء) كوفيد من الصعوابت اليت كاجهتنا يف حبثنا الوضع الراىن

 .ننا كبُت ادلكتبةبي
 صعوبة احلصوؿ على شركح ادلواد القانونية لبعض دكؿ ادلغرب العريب )موريتانية، تونس، ليبيا(. 
 الطريقة ادلتبعة يف البحث: 

كذلك يف اذلامش، قمنا بتخريج األحاديث إذا كاان يف  القرآنية معزكة إىل سورىاذكر أرقاـ اآلايت 
 رقم احلديث، كذلك بذكر ادلصدر، الكتاب، الباب، الصحيحُت اكتفينا هبما، كإذا كاف يف غَتمها

 إف كجد. ، التحقيقدرجة احلديث
ابلنسبة لنقل أقواؿ فقد اتبعنا طريقة كضع األقواس إذا كاف النقل حرفيان، أما إذا كاف النقل  أما

 بتصرؼ قمنا إبحالتو إىل مصدره.
أما التوثيق للكتاب فهو كالتايل: بذكر الكتاب، ادلؤلف، كالتحقيق إف كجد ككذا اجلزء، دار 

كىذا التوثيق للمصادر كادلراجع عند ذكرىا  ادلكاف، اتريخ النشر كالطبعة، كالصفحة.الطبعة، النشر، 
 ألكؿ مرة، كعند تكرارىا نقتصر بذكر اسم الكتاب، ادلؤلف كالصفحة. 

 :كالتايل  حبثخطة ولإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة وضعنا  
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ادلبحث التمهيدم: تناكلنا يف  ك ثبلث مباحث كخاسبة،قمنا بتقسيم خطة حبثنا إىل مقدمة  
األكؿ: تعريف ادلطلب  ،مطلبُت ضمن ، كذلكات كظاىرتو يف اجملتمعات القدديةالزكجمفهـو تعدد 

 ظاىرة التعدد يف اجملتمعات القددية. الثاٍل: أما تعدد الزكجات،
قسمناه إىل ك  ،ت يف ظل أحكاـ الشريعة اإلسبلميةتعدد الزكجا بعنواف ادلبحث األكؿأما 

 الثاٍل: مربرات تعدد الزكجات.ك ادلطلب األكؿ: أدلة ادلشركعية من الكتاب كالسنة،  ،مطلبُت
ادلطلب األكؿ:  ،كقسمناه إىل مطلبُت ادلبحث الثاٍل: تعدد الزكجات يف التشريعات ادلغاربية.أما 

 الثاٍل: نظاـ تعدد الزكجات يف الدكؿ ادلانعة.ك نظاـ تعدد الزكجات يف الدكؿ ادلبيحة، 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 تعريف تعدد الزكجات. ادلطلب األول:

ظاىرة التعدد يف اجملتمعات  ادلطلب الثاين:
  .القددية

ادلبحث التمهيدي: مفهوم تعدد 
 الزوجات وظاىرتو يف اجملتمعات القدمية
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 ادلبحث التمهيدي: مفهوم تعدد الزوجات وظاىرتو يف اجملتمعات القدمية:
احلضارات القددية، فكاف منتشران يف أغلب إف نظاـ تعدد الزكجات كاف سائدان قبل اإلسبلـ يف 

احلضارات كاذلند، الصُت كمصر دكف حصر أك قيد، فقد كاف يف ابدئ األمر مقتصران على الطبقة 
 احلاكمة من ملوؾ كأمراء دكف الطبقة احملكومة من السكاف العادين.

لتعدد يف كسنتطرؽ يف ىذا ادلبحث إىل تعريف تعدد الزكجات يف ادلطلب األكؿ، كظاىرة ا
 اجملتمعات القددية يف ادلطلب الثاٍل.

 ادلطلب األول: تعريف تعدد الزوجات.
 كسنحاكؿ من خبلؿ ىذا الطلب تعريف تعدد الزكجات من الناحية اللغوية كاالصطبلحية. 

 الفرع االول: تعريف التعدد و الزوجة لغة:
الَعدُّ: إحصاء الشيء، كيقاؿ َعّدُه، يَػُعدُُّه عدد  التعدد من" :1جاء يف لساف العربالتعدد لغة:  أوال:

2َّ  هث مث هت مت   ُّٱٱ:َعدِّا كتَػْعدادان كَعدَّةن كَعدََّده، كالَعَدُد يف قولو تعاىل  

معنياف: يكوف أحصى كلَّ شيء معدكدان فيكوف نصبو على احلاؿ، يقاؿ: عددت الدراىم عّدان  لو
كما ُعّد فهو َمْعدكد كعدد، كيكوف معٌت قولو: أحصى كلَّ شيء عددان، أم إحصاء فأقاـ عددان مقاـ 

 اإلحصاء ألنو دبعناه، كاالسم العدد كالعديد.
 كالعديد: الكثرة، كقيل: يَػتَػَعدَُّدكَف عليو يزيدكف عليو يف الَعَدد."

 دبعٌت العدد كالزايدة. من خبلؿ ىذا التحليل نبلحظ أف التعدد جاء
الزكجة مأخوذة من زكج، "زكج: الزام ك الواك، كاجليم أصل يدؿ على تعريف الزوجة لغة:  اثنيا:

 مقارنة شيء لشيء.

                                                           
-281ص دار صادر، بَتكت، ،3، ـاالفريقي ادلصرم لساف العرب، أليب الفضل صباؿ الدين دمحم بن مكـر ابن منظور - 1

282. 
.28اجلن، اآلية  سورة- 2
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ٱ:حيث جاء لفظ زكج يف القرآف الكرَل يف قولو تعاىل1ذلك الّزكج، زكج ادلرأة. كادلرأة زكج بعلها". من
2َّ جح مج حج مث ٱُّٱ  

 :" زكج: الّزْكُج: خبلؼ الفرد. يقاؿ: َزْكجه أك فرد.3كجاء يف لساف العرب

 مل خل ٱُّٱٱ:قاؿ ابن سيده:" كيدؿ على أف الزكجُت يف كبلـ العرب اثناف. قوؿ هللا عز كجل
، فكل كاحد منهما كما ترل زكج ، ذكران كاف أك أنثى.4َّ جم يل ىل  

 كزكج ادلرأة: بعلها، كزكج الرجل: امرأتو، ابن سيده: كالرجل زكج ادلرأة، كىي زكجو كزكجتو".
 5كأشار الراغب األصفهاٍل إىل أف لفظ زكجة لغة رديئة، كاللفظ الفصيح ىو زكج.

 هت مت ٱُّٱقاؿ تعاىل 6كر كاألنثى يف احليواانت ادلتزاكجة."زكج:" يقاؿ لكل كاحد من القرينُت الذ 

7َّ جح مج حج مث  

 الزكاج أبكثر من امرأة يف آف كاحد. اثلثا: تعريف تعدد الزوجات لغة: 
 الفرع الثاين: تعريف تعدد الزوجات اصطالحا: 

 8 تعدد الزكجات ىو: "الزكاج أبكثر من امرأة كفق ما أحل الشرع إىل أربع زكجات".

                                                           
 ،بَتكت،1دار اجليل، ط، 3ــ دمحم ىاركف،عبد السبل :احلسُت أضبد بن فارس بن زكراي، ربقيق معجم مقاييس اللغة، أليب- 1

 .35ص ـ،1991 -ق1411
 .35سورة البقرة، اآلية- 2
 .292-291ادلرجع السابق، ص ابن منظور، لساف العرب،-3

 45سورة النجم، اآلية   - 4
ادلعرفة،  دمحم سيد كيبلٍل، دار كؼ ابلراغب األصفهاٍل، ربقيق:ادلفردات يف غريب القرآف، أيب القاسم احلسُت بن دمحم ادلعر  - 5

 .216لبناف، ص -بَتكت
 .216-215ادلرجع نفسو، ص- 6
 .35سورة البقرة، اآلية - 7
 . 1007ـ، ص2008 -ق1429 القاىرة، ،1معجم اللغة العربية ادلعاصرة، أضبد سلتار عمر، عامل الكتب ، ط- 8
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 الثاين: ظاىرة التعدد يف اجملتمعات القدمية.  ادلطلب
إف تعدد الزكجات نظاـ اجتماعي قدَل، نشأ مع اجملتمعات اإلنسانية القددية، كما ذكره عادؿ 
أضبد سركيس:" كقد أخذ بنظاـ تعدد الزكجات كثَت من اجملتمعات اإلنسانية األخرل كاذلند كالصُت 

تلفت اجملتمعات يف األخذ بنظاـ تعدد الزكجات فأابحتو كالياابف كبعض قبائل إفريقيا... كقد اخ
 1بعضها إبطبلؽ ك قيدتو بعضها حبالة الضركرة".

ىذا يدؿ على أف اإلسبلـ مل يبتدع شيئان جديدان بشأف تعدد الزكجات كإَنا جاء لتهذيب كتعديل 
 ىذا النظاـ.

الفرع األكؿ، كيف الفرع  كسنتناكؿ يف ىذا ادلطلب تعدد الزكجات يف بعض احلضارات القددية يف
 التعدد يف نظر األدايف السماكية القددية. الثاٍل

 الفرع األول: تعدد الزوجات يف بعض احلضارات القدمية.
 يف مصر:  -أ

تعترب حضارة مصر من احلضارات العريقة حيث مرت بعدة تطورات اترخيية، مست صبيع 
األسرة على ذكر موضوع تعدد الزكجات الذم  اجلوانب من بينها اجلانب االجتماعي، نقتصر جبانب 

كاف مقتصرا يف ابدئ األمر على األشراؼ ك األغنياء، حيث مل يكن عندىم حد ذلذا التعدد، كمن 
تزكج من نفراترم ك ايست  الفراعنة الذين قاموا ابلتعدد "امنحوتب الثاٍل كالثالث، كرمسيس الثاٍل

 2تفرت كابنة ملكاحلثيُت."
 يف اليوانن: -ب

                                                           

، نقبل عن عادؿ أضبد سركيس، الزكاج 17تعدد الزكجات بُت الشرع كالواقع، رفيقة قرمادم، نوميداي للطباعة كالنشر، ص -1
 . 53كتطور اجملتمع، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر، القاىرة، ص

 ـ، 1980 -ق1390ليبيا،  -بَتكت، 1ط دار الفتح، ، علي علي منصور،بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية تمقاران- 2
.151ص
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عرفت احلضارة اليواننية تعدد الزكجات حيثكاف ادللك )برايـ(جيمع بُت أكثر من زكجة، كذكر 
ىَتكدكت كيف صبع ادللوؾ بُت الزكجات، كمنهم ادللك )فيليب ادلقدكٍل( الذم صبع بُت سبع زكجات 

 .1ككذا اإلسكندر األكرب
ديز من بُت من استجابوا ذلذا كالقانوف اليوانٍل أابح صراحة التزكج ابثنتُت، ككاف سقراط كيوري

ككانت الزكجة عادة تقبل التسرم كتصرب  ،ككذلك )قانوف دراكوف( أابح التسرم ،الواجب الوطٍت
كأف  ،عليو ألهنا تعرؼ أف الزكجة الثانية مىت فارقها فتنة صباذلا أصبحت يف كاقع األمر جارية يف ادلنزؿ

 2أبناء شرعيُتأبناء الزكجة األكىل دكف غَتىم ىم الذين يعدكف 
 يف الصٌن: -ج
عرؼ القدماء الصينيوف تشريع تعدد الزكجات، ككاف مقتصرا على الطبقة العليا للمجتمع، ككاف  

 التعدد عن طريق الَتسرّم، ككانت الفتيات اليت يستمتع هبن يعتربكف زكجات من الدرجة الثانية، ككن 
خيضعن للزكجة األكىل، ككاف ال يلجأ إىل التعدد إال إذا كانت الزكجة األكىل عاقرا،كما كاف ينظر 

  3إىل التعدد على أنو كسيلة لتحسُت النسل.
 : عند العرب يف اجلاىلية -د

يف العصر اجلاىلي مل يكن للمرأة مكانة أك قيمة، حيث كانت بعض القبائل العربية يفضلوف 
ث، فكاف الذكر يرث كاألنثى ال، كزايدة على ىذا كانوا يتشاءموف من كالدة األنثى الذكور على اإلان

خشية العار كخشية الفقر، يف حُت ىذا كجدت بعض القبائل تعطي للمرأة  فكانوا يئدكهنا كىي حية
متعددة  قيمة حيث كاف الشعراء يُػْرثوف النساء أبشعارىم كمعلقاهتم. كما كاف للزكاج عندىم أنواع

البدؿ، نكاح الشغار كغَتىا من األنكحة اليت كانت منتشرة  ها: نكاح ادلتعة، نكاح الضيزف، نكاحمن
 آنذاؾ. كاف اجملتمع العريب اجلاىلي كأم من اجملتمعات القددية اليت أابحت التعدد، فكاف زعماء 

 ئل،القبائل يتخذكف عدة زكجات، كغرض ىذا التعدد كاف ألجل التفاخر كالتباىي بُت القبا
                                                           

 .152-151، صالسابقدلرجع مقارانت بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية، علي علي منصور، ا - 1
 . 115 -114ليبيا، ص -، تونس2، ـ2، ترصبة: دمحم بدراف، جقصة احلضارة)حياة اليوانف(، ِكؿ َكايرْيل ديورَانت - 2
 .  40-39ـ، ص2010 -ق1431، عماف، 1تعدد الزكجات بُت اإلسبلـ كخصومو، راسم شحدة سدر، دار الثقافة،ط- 3
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كما أكرده إبراىيم دمحم اجلمل بقولو:" كقد يفخر العريب بقوتو كقدرتو على سبلك أكرب عدد من 
  1الزكجات".

فقد أضحى تعدد الزكجات عندىم منتشران بسبب ربقيق الرغبات الشهوانية ادلفرطة للرجل، كما  
حبياة عدد كبَت من الرجاؿ اشتهرت القبائل العربية ابحلركب كالغارات فيما بينهم، كاليت كانت تودم 

كتبقى النساء من غَت ُمعيل ذلن كربـر من الزكاج، فرأكا أف احلل األمثل ذلذه ادلشكبلت يكوف بتعدد 
الزكجات الذم مل حيدد بعدد معُت آنذاؾ؛ فقد يكوف يف عصمة الرجل عشر نساء أك مئة أك يزيد 

األخرايت، فهن مدينات ذلا ابالحًتاـ ككاف للزكجة األكىل امتيازات عن 2كذلك حسب قدرتو كقوتو.
 .3كالتبجيل

ككاف لو ست زكجات كىن: نُتيلة بنت  كمن الذين عّددكا: عبد ادلطلب جدُّ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص،
ُجناب، كىالة بنت أَُىيب، فاطمة بنت عمرك، زَبْمر بنت عبد مناؼ، مسراء بنت ُجْندب، لُبٌت بنت 

  4د عشرة رجاؿ كست من النساء.ىاجر، ككاف لو من األكال
 5.(اخرت منهن أربعاً ككاف للحارث بن قيس شباف نسوة فأخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقاؿ لو: )

 : السابقة الفرع الثاين: التعدد يف األداين السماوية
كاابحتو دكف لقد كاف نظاـ تعدد الزكجات مباحان عند اليهود، فقد جاءت التوراة اليهودية:  -1

أف ربدد عدد معُت، كىناؾ من فقهاء اليهود من كضع حده بثماٍل عشرة، كالبعض اآلخر قيده 
 6ابلقدرة ادلادية من طعاـ كمسكن.

                                                           
كالنشر، القاىرة، تعدد الزكجات يف اإلسبلـ كالرد على افًتاءات ادلغرضُت يف مصر، إبراىيم دمحم اجلمل، دار االعتصاـ للطباعة - 1
 .29ص
 .29ادلرجع نفسو، ص- 2
 .55ـ، ص1981 -ق1401تطور ادلرأة عرب التاريخ، ابمسة كيّاؿ، مؤسسة عز الدين، بَتكت، لبناف، - 3
ـ، ، 1995 -ق1416، 1، طدار الصحابة للًتاث بطنطا،1سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أليب دمحم عبد ادللك ابن ىشاـ، ـ - 4
 .155-154ص
 .628، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ص1، ج1952سنن ابن ماجة، ابب النكاح، رقم احلديث  - 5
 .74تنظيم اإلسبلـ كاجملتمع، دمحم أبو زىرة، دار الفكر العريب، القاىرة، ص- 6
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كمن ىذا يتضح أنو كاف للرجل عند اليهود أف يتزكج أكثر من امرأة؛ كىذا ما سارت عليو األسرة 
، كما كانت ذلم عادة السماح دبعاشرة جوارم الزكجة، 1لالعربية ككاف عاما بُت البطارقة كملوؾ إسرائي

كىذا ما بينو إبراىيم دمحم اجلمل بقولو: "يسمح عندىم دبعاشرة جوارم الزكجة... كمن ذلك ما صنعتو 
سارة زكج سيدان إبراىيم عليو السبلـ مع جاريتها ىاجر، اليت أصلبت سيدان إمساعيل عليو 

كاف موجودان قبل التوراة الذم كاف يف عهد سيدان إبراىيم عليو   كىذا يدؿ على أف التعدد2السبلـ".
اليت مل ربـر تعدد الزكجات كمل 3السبلـ، ككذلك بعد نزكؿ التوراة على سيدان موسى عليو السبلـ 

 تقيده بعدد معُت.
سيدان داكد ك كسيدان سليماف عليهما السبلـ، كما يثبت تعدد  أمثلة ادلُعددين من األنبياء:

قال سليمان بن سيدان سليماف عليو السبلـ احلديث الذم ركاه أبو ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )
س جياىد يف داود عليهما السالم ألطُوَفنَّ الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعٌن كلُُّهنَّ أييت بفار 

سبيل هللا، فقال لو: صاحبو إن شاء هللا فلم يقل إن شاء هللا فلم حيمل منهن إال امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل، والذي نفس دمحم بيده لو قال إن شاء هللا جلاىدوا يف سبيل هللا فرساان 

 4(.أرتعون
ذا التعدد مل يكن مقيدان احلديث يتبُت أف تعدد الزكجات كاف معركفا يف الشرائع السابقة، كى كمن

بعدد معُت إىل أف قرر بنو اتدلود ربديد عدد الزكجات، فاختلف علماء بٍت إسرائيل يف ذلك، منعو 
 5البعض كأابحو البعض اآلخر بشرط ما إذا كانت الزكجة مريضة أك عقيمة أك للخيانة كغَت ذلك.

 اليهودية)التوراة(، فأقرت ما كاف  الداينة ادلسيحية)اإلصليل( جاءت مكملة للداينة ادلسيحية: -2

                                                           
 .23تعدد الزكجات يف اإلسبلـ، إبراىيم دمحم اجلمل، ادلرجع السابق، ص- 1
 .24ادلرجع نفسو، ص- 2
 -ق 1409، القاىرة، 1تعدد نساء األنبياء كمكانة ادلرأة يف اليهودية كادلسيحية كاإلسبلـ، أضبد عبد الوىاب، مكتبة كىبة، ط- 3

 .115ـ،ص1989
 .   524-523ص2819صحيح البخارم، كتاب اجلهاد كالسَّت، ابب من طلب الولد للجهاِد، رقم احلديث: - 4
.127ـ، ص1981 - ق1401 مكتبة اإلدياف، القاىرة، كمكانتها يف اإلسبلـ، أضبد عبد العزيز احلصُت،ادلرأة  - 5
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، كعلى ىذا فالداينة ادلسيحية تقر بتعدد الزكجات  1صحيحا منها، ك صححت ما مت ربريفو
كسابقتها، كما أنو ال يوجد نص دينع أك حيظر أك حيـر التزكج أبكثر من امرأة كاحدة، فإذف التعدد 

كيؤكد ىذا ما أشار إليو جرجي زيداف بقولو:" فالنصرانية ليس فيها نص صريح دينع 2عندىم جائز
.كىذا ما يؤكده 3أتباعها من التزكج ابمرأتُت فأكثر، كلو شاؤكا لكاف تعدد الزكجات جائزان عندىم"

رأم الدكتور دمحم فؤاد اذلامشي بقولو:" إف الكنيسة ظلت حىت القرف السابع عشر تعًتؼ بتعدد 
 .4جات"الزك 

كاستمر الزكاج أبكثر من زكجة إىل أف حرمتو القوانُت الوضعية اليت جاءت يف كتاابت آابء  
الكنسية الذين يركا أبنو من تزكج على امرأتو فإنو زان، لكن ىناؾ آراء سلالفة تبيحو كمنها رأم لوثر 

 .5حيةمؤسس ادلذىب االصليلي حيث كاف يرل أبف تعدد الزكجات ال خيالف أحكاـ ادلسي
 كمن أمثلة الذين عددكا:

األمَت فيليب تزكج زكجتُت، ىنرم الثامن ملك اصللًتا صبع بُت ثبلث زكجات، ملك أرلندا 
 .6دايريت كاف لو زكجتُت

من خبلؿ االطبلع على اتريخ األدايف السماكية السابقة يتضح أف تعدد الزكجات كاف مباحان  
كاف التعدد منتشران بُت بٍت إسرائيل حيث كاف لبعض عند اليهود كالنصارل من غَت قيد للعدد، ف

األنبياء الذين أُرسلوا ذلم عدة زكجات، أما بعد مركر عهد األنبياء ظهرت الكنيسة اليت ىي بدكرىا مل 
زبالف على مبدأ تعدد الزكجات يف ابدئ األمر إىل منتصف القرف السابع عشر حيث ظهرت 

يسة بُت مؤيد لو كبُت معارض، حيث ذكر بعض الفقهاء اختبلفات حوؿ تعدد الزكجات داخل الكن
                                                           

ـ، 2006 -ق1427 مكتبة كىبة، القاىرة، ،6، عطية صقر، ج(مشكبلت األسرة) موسوعة األسرة ربت رعاية اإلسبلـ- 1
 .44ص
 .14ـ، ص2002 -ق 1422، القاىرة، 1الزكجات يف األدايف، كـر حلمي فرحات، دار األفاؽ العربية، ط تعدد- 2
 .50ـ، ص2010 -ق 1431، 4ادلرأة بُت الفقو كالقانوف، مصطفى السباعي، دار الوراؽ كدار السبلـ، ط- 3
 .105األدايف يف كفة ادليزاف، دمحم فؤاد اذلامشي، دار احلرية، القاىرة، ص- 4
-102ـ، ص1972 -ق1392تعدد الزكجات من النواحي الدينية كاالجتماعية كالقانونية، عبد الناصر توفيق العطار، ، - 5

103 . 
 .165-164مقارانت بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية، علي علي منصور، ادلرجع السابق، ص- 6
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ادلسيحيُت أبف التشريعات ادلدنية يف بعض الببلد ادلسيحية كاليوانف كايطاليا كفرنسا كبريطانيا كغَتىا 
، كالسبب يف 1رلمعة على ربرَل تعدد الزكجات ككذا الكنائس ادلسيحية اصبعت على ىذا التحرَل

 .2ضيلها على الزكاج كىذا من أجل خدمة دينهمنظرىم ىو فكرة البتولية كتف
كهبذا موضوع تعدد الزكجات زلل نزاع كأمر سلتلف فيو بُت الطوائف ادلسيحية؛ ألف النيب عيسى 

 عليو السبلـ مل دينع ذلك كمل يوجد نص صريح يف اإلصليل حيـر التعدد.

                                                           
 .102-101الزكجات من النواحي الدينية كاالجتماعية ك القانونية، توفيق العطار، ادلرجع سابق، ص تعدد- 1
 .109-108ادلرجع نفسو، ص- 2
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 ادلبحث األول: تعدد الزوجات يف ظل أحكام الشريعة اإلسالمية.
يتضح لنا أف نظاـ تعدد الزكجات كاف معركفان منذ القدـ عند البشرية، حيث  من خبلؿ ما سبق 

كاف يؤدم دكران أساسيان يف احلياة االجتماعية كاألسرية لدل احلضارات اليت كانت أتخذ دببدأ تعدد 
أسس  الزكجات دكف شركط تنظمو، حىت ظهور اإلسبلـ الذم أبقى على التعدد مباحان أبف كضع

من أضراره اليت كانت منتشرة يف اجملتمعات القددية، كما راعى اإلسبلـ مصاحل األفراد لتنظيمو كللحد 
 يف العاجل كاآلجل معان. 

لقد شرع اإلسبلـ الزكاج كرفع من مكانتو كجعلو ذا أمهية كبَتة من أجل تقوية الركابط بُت األفراد  
  يق ىق يف ىف يث ىث نث  ٱُّٱ:كتوثيق أكاصر القرابة بُت األسر كىذا ميثاقان لقولو تعاىل

 نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك
َّ

اي معشر الشباب من . كقد حث النيب ملسو هيلع هللا ىلص من لو القدرة على الزكاج من الشباب بقولو:" 1
استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنو أغض للبصر، و أحصن للفرج. ومن مل يستطيع فعليو ابلصوم 

.2"فإنو لو ِوَجاءٌ   

 وشروطو. ،األول: أدلة مشروعية التعدد وحكموادلطلب 
يعترب نظاـ تعدد الزكجات يف اإلسبلـ من ادلواضيع اذلامة كاحلساسة اليت اثر حوذلا اجلدؿ 
كصارت مثار نقد كطعن على اإلسبلـ كادلسلمُت عند الغرب كمن أتثر أبفكارىم؛ حيث حاكلوا أف 

بتعدد الزكجات كأبنو يظلم ادلرأة كحيد من حريتها، لكن يومهوا الناس أف الدين اإلسبلمي ىو من أتى 
احلقيقة أف اإلسبلـ كـر ادلرأة كرفع مكانتها كاعطاىا احلق يف قبوؿ الزكاج كرفضو إباتحة فرص الزكاج 
أماـ كثَت من النساء غَت ادلتزكجات كادلطلقات كاألرامل، فعيش بعض النساء بدكف زكاج أشد ضرران 

 ن رجل متزكجمن قبوذلن ابلزكاج م
 كسنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إىل ثبلثة فركع كىي كالتايل:

                                                           
، اآلية- 1  .21سورة الرـك
،  صحيح- 2 مسلم، كتاب النكاح، ابب استحباب النكاح دلن اتقت نفسو إليو ككجد مؤنو، كاشتغاؿ من عجز عن ادلؤف ابلصـو

 .1018، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ص2، ـ1400رقم احلديث 
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 الفرع األول: أدلة مشروعية التعدد من الكتاب والسنة واإلرتاع.
 أوال: مشروعية تعدد الزوجات من القرآن الكرمي.  

 كرد الدليل على التعدد يف آيتُت يف سورة النساء كمها:

 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱٱاآلية األكىل: قولو تعاىل:
1َّ ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك  

  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱاآلية الثانية: قولو تعاىل: 
2َّ نث مث زث  رث يت ىت نت مت زترت يب  

أهنا  3َّ يق ىق يف ىف يث  ىث ٱُّٱٱ:كجو االستدالؿ: قاؿ ابن حجر العسقبلٍل: يف قولو تعاىل
4صيغة أمر تقتضي الطلب كأقل درجاتو الندب فثبت الًتغيب.

 

اليت أصلها  ،بل جاء إحبللو بصيغة األمر ،كقاؿ أضبد شاكر: "إف القرآف نصَّ صراحة على ربليلو
. كإَنا انصرؼ فيها األمر من الوجوب إىل التحليل 5َّ يق ىق يف ىف يث  ىث ٱُّٱللوجوب: 

7"6َّ يف ىف يث ٱُّٱبقولو: 
 

فاهلل سبحانو كتعاىل أمر بو كاألمر يقتضي  ،ك من خبلؿ ىذا يتضح أف تعدد الزكجات جائز 
  كىو ما أكدتو السنة النبوية ادلطهرة. 8اجلواز

                                                           
 .3سورة النساء، اآلية - 1
 .129سورة النساء اآلية  -2

 .3سورة النساء اآلية - 3
. كادلعتمد 104، ص1379، دار ادلعرفة،بَتكت،9فتح البارم شرح صحيح البخارم، أضبد بن علي بن حجر العسقبلٍل،ج - 4

 .  69ق، ص1403، بَتكت، 1، دار الكتب العلمية، ط1يف أصوؿ الفقو، دمحم بن علي الطيب البصرم، تح. خليل ادليس، ج
 .3سورة النساء اآلية- 5
 .3سورة النساء اآلية - 6
، 2005-ق1426 ،ادلنصورة،1ط ،دار الوفاء، 1عمدة التفسَت عن احلافظ ابن كثَت، ربقيق: أضبد دمحم شاكر، ج - 7
 .   459ص
، ادلملكة العربية السعودية، 1، دار كنوز إشبيليا، ط1ادلطلع على دقائق زاد ادلستنقع، عبد الكرَل بن دمحم البلِحم، ـ - 8

 . 40ـ، ص2010 -ق1431
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 اثنيا: مشروعية تعدد الزوجات من السنة
 ،يف عهد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كثَتان من الرجاؿ كقبل أف يدخلوا يف اإلسبلـ ذلم أكثر من أربع نساء كاف

كىذا تطبيقان ألمر هللا تعاىل. ك األدلة على إابحة  ،كدلا أسلموا أمرىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبف خيتاركا منهن أربعان 
 التعدد من السنة كثَتة منها:

أسلم غيالن ابن سلمة وحتتو عشر نسوة. فقال لو قاؿ: " ،عمر رضي هللا عنهماركم عن ابن 
  1"النيب ملسو هيلع هللا ىلص: خذ منهن أربعا

فذكرت ذلك للنيب  ،أسلمت وعندي ذتان نسوةركل أبو داكد عن قيس ابن احلارث قاؿ: "
 2"فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: اخرت منهن أربعا ،ملسو هيلع هللا ىلص

فقال:" فارق واحدة  ،فسألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،"أسلمت وحتيت ستس نسوةعن نوفل ابن معاكية قاؿ: 
 .3فعمدت إىل أقدمهن عندي عاقر منذ ستٌن سنة ففارقتهما" ،وأمسك منهن أربعا"

ألف  ،كعند ادلخالف ال خيار ،يف حديث غيبلف دليبلف: "أحدمها إثبات اخليار وجو االستدالل:
كاآلَخر مل يسأؿ ىل  ،اف يف عقد فبل ينتفي موضع اخليارككذلك لو ك ،نكاح األكاخر ابطل عنده

  4فدؿ على أف احلكم ال خيتلف." ،عقد عليهن يف عقد أك عقود
كيفهم من ىذا أف اخليار للزكج يف اختيار الزكجات اليت يبقيهّن يف عصمتو سواء األكائل أك 

كما يثبت لو اخليار يف حالتُت: يف حالة أنو عقد عليهن يف عقد كاحد أك عقود متفرِّقة ألف   ،األكاخر

                                                           
، صححو األلباٍل، ربقيق: 1953سنن ابن ماجو، كتاب النكاح، ابب الرجل يسلم كعنده أكثر من أربع نسوة، حديث رقم  - 1

، كالًتمذم يف أبواب النكاح، ابب ما جاء يف الرجل يسلم كعنده 628، دار إحياء الكتب العربية، ص1دمحم فؤاد عبد الباقي، ج
 .      586، ص76ك يف كتاب النكاح، ابب جامع الطبلؽ، حديث رقم ،  كمال427، ص1128عشر نسوة، حديث رقم 

، صححو األلباٍل، ربقيق: 2241سنن أيب داكد، كتاب الطبلؽ، ابب يف من أسلم كعنده نساء أكثر من أربع، حديث رقم  - 2
، 1952السابق، حديث رقم ، كابن ماجو، ادلرجع 272، ادلكتبة العصرية، صيدا _ بَتكت، ص2دمحم زليي الدين عبد اجمليد، ج

 .628ص
، ربقيق: دمحم عبد 14057السنن الكربل للبيهقي، كتاب النكاح، ابب من يسلم كعنده أكثر من أربع نسوة، حديث رقم  - 3

 . 299ـ، ص2003 -ق1424 ،لبناف-بَتكت، 3طدار الكتب العلمية،،7القادر عطا، ج
،ط1البغدادم ادلالكي، ربقيق: احلبيب بن طاىر، جاإلشراؼ على نكت مسائل اخلبلؼ، عبد الوىاب  - 4 ، 1، دار ابن حـز

 .708ـ، ص1999 -ق1420لبناف،  -بَتكت
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فكاف لو  ،كيتجسد اخليار يف قوؿ معاكية أنو طّلق األقدـ نكاحا ،النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يسأؿ غيبلف عن ذلك
 .1العقد اخليار يف أيهن شاء ألف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عفا ذلم عن سالف

كقاؿ الشافعي: دلت سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ادلبنية عن هللا على أنو حيـر أف جَيَْمَع رجل بنكاح بُت 
كمن ىذا يستثٌت فعل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف صبعو بُت أكثر من أربع ألنو خصائصو  ،2أكثر من أربع نسوة

إال ما ُحكى عن طائفة من الشيعة أنو جيوز  ،ضبو هللا رلمع عليو بُت العلماءكما "قالو الشافعي ر  ،ملسو هيلع هللا ىلص
كقد يتمسك بعضهم بفعل النيب صلى  ،اجلمع بُت أكثر من أربع إىل تسع كقاؿ بعضهم: ببل حصر

كإما إحدل عشرة كما  ،هللا عليو كسلم يف صبعو بُت أكثر من أربع إىل تسع كما ثبت يف الصحيحُت
كقد ركم عن أنس أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تزكج خبمس  ،فاظ البخارم كقد علقو البخارمجاء يف بعض أل

كىذا عند العلماء  ،عشرة امرأة كدخل منهن بثبلث عشرة كاجتمع عنده إحدل عشرة كمات عن تسع
 .3من خصائص الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص دكف غَته من األمة"

ز اجلمع بُت أكثر من أربع لسوغ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سائرىن يف كقاؿ ابن كثَت: أنو لو كاف جيو 
فلما أمره إبمساؾ أربع كفراؽ سائرىن دؿ على أنو ال جيوز اجلمع بُت  ،بقاء العشرة كقد أسلمن معو

 .4أكثر من أربع
 اثلثا: مشركعية التعدد من االصباع.

 .5كذلك لؤلحرار من الرجاؿ ،معااتفق ادلسلموف على جواز نكاح أربعة من النساء 
 كعليو: أصبع فقهاء األمة سلفا كخلفا على مشركعية التعدد كمل ينقل على أحد من الصحابة 

                                                           
 .53ص ،ـ1990 -ق1410 ،بَتكت ،دار ادلعرفة ،5ج ،دمحم بن إدريس الشافعي ،األـ - 1
، دار التدمرية، 2.كتفسَت الشافعي، ربقيق: أضبد بن مصطفى الفرّاف، رسالة دكتوراه، ج53للشافعي، ادلرجع نفسو، ص األـ  - 2
 .  515ـ، ص2006 -ق1427، ادلملكة العربية السعودية، 1ط
، ادلملكة 2ط، دار طيبة، 3تفسَت القرآف العظيم، إمساعيل بن كثَت القرشي الدمشقي، ربقيق: سامي بن دمحم سبلمة، ج - 3

 .   209ـ، ص1999 -ق1420العربية السعودية، 
 .211ادلرجع نفسو، ص - 4
 . 64ـ، ص2004 -ق1425، دار احلديث، القاىرة، 3بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، دمحم بن رشد القرطيب،  ج - 5
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فقاؿ اجلصاص: صبيع ما أابحتو اآلية من العدد  ،1كال التابعُت أنو صبع يف عصمتو أكثر من أربع
كقاؿ ابن تيمية كىو يذكر مفاسد القوؿ ابلتحليل: جيمع ماءه يف أكثر من أربع  ،2أربع ال زايدة عليها

ك أصبع ادلسلموف على أنو ال جيوز إذا   ،نسوة بل أكثر من عشر كىو ما أصبع الصحابة على ربرديو
 .3كاف الطبلؽ رجعيا

ر دلا عليو بعض ك ال نظ ،ك جاء يف الفواكو الدكاٍل: ربـر الزايدة على األربع إبصباع أىل السنة 
4َّ ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث ٱُّٱادلبتدعة مستندين لظاىر قولو تعاىل:   

فإهنم سلطئوف يف ىذا ادلذىب ادلخالف لئلصباع لعدـ فهمهم اآلية على  ،من إبقاء الواك على ابهبا
قالوا: كدبعٌت أك فاآلية حجة  ،مقتضى العربية من أف ادلراد اثنتُت اثنتُت أك ثبلاث ثبلاث أك أربعا أربعا

كالدليل على أف الواك دبعٌت أك اإلصباع على حرمة اخلامسة ك أف جواز أكثر من أربع من  ،للمشهور
. 5خصائصو ملسو هيلع هللا ىلص  

 الفرع الثاين: حكم تعدد الزوجات واحلكمة منو.
 حكم تعدد الزوجات: أوال
 من حيث حترمي التعدد. .1
 تعدد الزوجات مطلقا. حترمي -

 ري ٰى ام  يل ىل مل يك ىك ٱُّٱذىب أصحاب ىذا القوؿ أف العدؿ ادلباح بنص اآلية األكىل
َّ 

  مستحيل الوقوع بنص اآلية الثانية: ،6

                                                           
، 2، دار الكتب ادلصرية، ط5أطفيش، ج اجلامع ألحكاـ القرآف، دمحم مشس الدين القرطيب، ربقيق: أضبد الربدكٍل كإبراىيم - 1

 .17ـ، ص1964 -ق1384القاىرة، 
، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، 2أحكاـ القرآف، أضبد بن علي الرازم اجلصاص، ربقيق: دمحم صادؽ القمحاكم، ج - 2

 .  347ق، ص1405
 . 264ـ، ص1987 -ق1408، 1، دار الكتب العلمية، ط6الفتاكل الكربل، تقي الدين أضبد ابن تيمية، ج - 3
 .3سورة النساء اآلية  - 4
ـ، 1995 -ق1415، دار الفكر، 2الفواكو الدكاٍل على رسالة أيب زيد القَتاكاٍل، أضبد بن غاًل شهاب الدين النفراكم، ج - 5
 21ص
 .3سورة النساء، اآلية - 6
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كهبذا  ،تدؿ على أف العدؿ مستحل الوقوع 1َّ ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ
كمن ادلعاصرين قاسم أمُت  ،3كمنهم: بعض ادلعتزلة 2حيـر تعدد الزكجات عند أصحاب ىذا الرأم

  .4كغَته

بل القوؿ أبف القرآف حـر  ،فهو ابطل ،كىذا الرأم ال يستند إىل دليل منقوؿ كال منطق معقوؿ
 ،"ككاضح أف ىذا عبث آبايت هللا ،5تعدد الزكجات يف اآلية الثانية إَنا ىو قوؿ يف الدين دبا ليس منو

 تزكج العدد من النساء عند اخلوؼ من ظلم اليتامى كربريف ذلا عن مواضعها فما كاف هللا لَتش إىل
كيضع العدؿ بُت الزكجات شرطا يف التعدد أبسلوب يدؿ على استطاعتو كالقدرة عليو مث يعود كينفي 

 .6استطاعتو كالقدرة عليو "
كبو  ،فهو العدؿ ادلستطاع كادلقدكر عليو ،كما أف العدؿ ادلراد من اآلية األكىل ىو العدؿ ادلادم

كىذا شلا ال يتحكم فيو االنساف  ،بينما العدؿ ادلراد يف اآلية الثانية ىو العدؿ ادلعنوم ،علق التكليفيت
 .7فهي بيد الرضباف يقلِّبها كيف يشاء ،فالقلوب ليست ملكا ألصحاهبا ،فهو ال يتعلق بو التكليف

 حترمي تعدد الزوجات إال لضرورة. -
كيباح إال لضركرة كمن أمثلتها:  ،لتعدد ىو ادلنعذىب أصحاب ىذا القوؿ إىل أف األصل يف ا

أك لضركرة اجتماعية مثل كثرة اليتامى كاألرامل من النساء بسبب احلركب أك  ،عقم الزكجة أك مرضها

                                                           
 .129سورة النساء، اآلية - 1
 الرايض،  -الزكجات يف اإلسبلـ كحكمة التعدد يف أزكاج النيب ملسو هيلع هللا ىلص، عبد التواب ىيكل، مكتبة احلرمُت، السعودية تعدد - 2

 .23بَتكت، ص -دار القلم، دمشق
 .72موسوعة األسرة ربت رعاية اإلسبلـ، عطية صقر، ادلرجع السابق، ص - 3
 . 107تعدد الزكجات بُت اإلسبلـ كخصومو، راسم شحدة سدر، ادلرجع السابق، ص- 4
 . 169-168تعدد الزكجات من النواحي الدينية ك االجتماعية ك القانونية، عبد الناصر توفيق العطار، ادلرجع السابق، ص - 5
 . 182ـ، ص2001 -ق1421، القاىرة، 18اإلسبلـ عقيدة كشريعة، زلمود شلتوت، دار الشركؽ، ط - 6
 .  24تعدد الزكجات يف اإلسبلـ، عبد التواب ىيكل، ادلرجع السابق، ص - 7
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كال يعمل ابالستثناء إال  ،كالتعدد استثناء ،.ك استدلوا على ىذا القوؿ: الزكاج بواحدة ىو األصل1كابء
  .2كرة عند مربر لتعدد الزكجاتكتظهر الضر  ،عند الضركرة

فالقوؿ  ،كىذا القوؿ ابطل كسابقو ألنو ال يوجد يف اآلية دليل على أف الزكاج بواحدة ىو األصل
كاحلكم الشرعي البد لو من دليل  ،ألنو حكم شرعي ،دبنع التعدد إال لضركرة حيتاج إىل دليل شرعي

كما أف اآلية ال داللة فيها   ،3كالدليل الشرعي يف آية التعدد يدؿ على اإلابحة ال احلظر ،شرعي يثبتو
بل األمر يتوقف على "أمن العدؿ  ،على أف هللا سبحانو كتعاىل أيمر يف األصل ابلتعدد أك الواحدة

 .4كال مرضها..." ،فبل يتوقف على عقم ادلرأة ،كعدـ اخلوؼ من اجلور
 من حيث إابحة التعدد .2

 سنتطرؽ إىل أراء العلماء يف العدد ادلستنبط من آية التعدد ك ىي على أربعة أقواؿ:
 ،5ذىب قـو سدل كما كصفهم الرازم يف تفسَته إىل أنو جيوز التزّكج أبم عدد أريد القول األول:

تفيد العمـو كاالطبلؽ على صبيع 6َّ يق ىق يف ىف يث  ىث ٱُّٱكاستدلوا على ذلك أبف اآلية 
 ،ال يصلح أف خيصص العاـ الذم جاء يف اآلية 7َّ ىكمك لك اك ىق ٱُّٱكأف قولو تعاىل:  ،األعداد

فذكر األعداد على سبيل ادلثاؿ ،8ألف زبصيص بعض األعداد ابلذكر ال ينفي ثبوت احلكم عن الباقي
 ال احلصر.

كأقرتو الشرائع  ،ألف تعدد الزكجات كاف مباحا ببل حد قبل رليء اإلسبلـ ،كىذا االستدالؿ ابطل
كجرل يف عرؼ الناس إىل نزكؿ اآلية" فانكحوا ما طاب لكم من النساء..." اليت  ،السماكية السابقة

فقيدتو كمان " مثٌت كثبلث كرابع" كقيدتو كيفان "فإف خفتم أال تعدلوا  ،جاءت لتقيد التعدد ال لُتِقرّه
                                                           

 .28ادلرجع نفسو، ص - 1
 . 305، ادلرجع السابق، صعبد الناصر توفيق العطار ،الدينية ك االجتماعية ك القانونيةتعدد الزكجات من النواحي - 2
 29، صادلرجع السابق ،ىيكلعبد التواب  ،تعدد الزكجات يف اإلسبلـ - 3
 .185اإلسبلـ عقيدة كشريعة، زلمود شلتوت، ادلرجع السابق، ص - 4
 . 487ص ،ق1420 ،بَتكت ،3ط ،دار إحياء الًتاث ،9ج ،دمحم الرازم ،مفاتيح الغيب - 5
 .3سورة النساء، اآلية - 6
 .3سورة النساء، اآلية - 7
 .487ادلرجع نفسو، ص - 8
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ثقفي كمعاكية بن نوفل تدؿ على أف كحديث غيبلف ال  ،كما أف األحاديث السالفة الذكر  ،كاحدة"
فالنيب أمر من كاف يف عصمتو أكثر من أربع أف خيتار منهن أربعا  ،التعدد ال يتجاكز األربع نسوة

.  1األمة كيفارؽ األخرايت. كهبذا يكوف االستدالؿ غَت سديد أيابه النص كترده السنة كإصباع  

أف تعدد الزكجات مباح يف حدكد التسع  إىل 2: ذىب الرافضة ك بعض أىل الظاىرالقول الثاين
كأف الواك  ،كاستدلوا على ذلك أبف قولو تعاىل: "مثٌت كثبلث كرابع" يفيد اثنُت ك ثبلثة كأربعة

 فهو  ،كعضدكا قوذلم من السنة أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص تزكج تسعا ،كهبذا يكوف رلموع األعداد تسعة ،للجمع

كهبذا يباح دلن شاء من أمتو أف ينكح تسع نساء اقتداءن ابلنيب صلى هللا عليو  ،قدكة كجيب إتباعو
 كسلم.

 ٱُّٱإىل أف العدد ادلسموح بو ىو شباٍل عشرة كاستدلوا بقولو عز كجل:  3ذىب اخلوارج القول الثالث:

كاستفادكا منو أف األعداد الثبلثة متكررة؛ دبعٌت  4 َّ ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث
.5كأف الواك للجمع كهبذا يصبح اجملموع شباٍل عشرة ،أربعة أربعة ،ثبلثة ثبلثة ،فهمهم اثنتُت اثنتُت  

"كىذا كلو  ،كيرد على أصحاب القوؿ الثاٍل كالقوؿ الثالث أبف رأيهم شاذ لفهمهم اخلاطئ لآلية
.كقاؿ ابن حـز الظاىرم يف مسألة التزكج من أكثر من 6إلصباع األمة" جهل ابللساف كالسنة كسلالفة

كىل ىم أعلم من  ،فهذا إنكار لقوذلم ،7أربع نسوة: كال حيل ألحد أف يتزكج أكثر من أربع نسوة
 صاحب ادلذىب دبذىبو. 

                                                           
 .  43،صادلرجع السابق ،عبد التواب ىيكل ،اإلسبلـتعدد الزكجات يف  - 1
 .17اجلامع ألحكاـ القرآف، دمحم مشس الدين القرطيب، ادلرجع السابق، ص - 2
 . 239، دار الفكر، ص3فتح القدير، كماؿ الدين دمحم السيواسي، ج - 3
 .3سورة النساء اآلية - 4
 . 45عبد التواب ىيكل، ادلرجع السابق، ص - 5
 . 17اجلامع ألحكاـ القرآف، دمحم القرطيب، ادلرجع السابق، ص - 6
 . 5، دار الفكر، بَتكت، ص9احمللى ابآلاثر، علي بن حـز الظاىرم، ج - 7
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ع" كما أف األعداد " مثٌت ك ثبلث ك راب  ،كأّما الواك ال تدؿ على اجلمع بل ىي للتخيَت كالبدؿ
 . 1تتداخل فيما بينها؛ فادلثٌت داخل يف الثبلث كالثبلث داخل يف الرابع فيكوف اجملموع أربعا

فبل جيوز لغَت  ،فهذا من خصائصو ليست ألحد غَته ،كادعاؤىم االقتداء ابلنيب أبنو تزكج تسع
 السنة.النيب أف يتزكج أكثر من أربع بدليل األحاديث اليت سبق ذكرىا يف أدلة ادلشركعية من 

كىو الرأم الراجح  ،العدد ادلسموح بو ىو أربع زكجات كال جيوز الزايدة عليها القول الرابع:
فأما الكتاب قد ىذب التعدد بقيدين ك األكؿ يف الكم كىو أال يزيد  ،بدليل الكتاب كالسنة كاإلصباع

كىذا لضماف  ،2ظلمكالثاٍل يف الكيف كىو شرط يف إابحة التعدد أال كىو عدـ خوؼ ال ،على األربع
 اذلدكء كاالطمئناف داخل األسرة.

ك أما السنة أكدت على عدـ الزايدة على األربع كيستفاد من خبلؿ األحاديث اليت صحت عن 
فكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أيمر من أسلم من الصحابة كربتو أكثر  ،ك لقد مر معنا نصوص احلديث ،النيب ملسو هيلع هللا ىلص

من أربع أبف خيتار أربعا كيفارؽ سائرىن. ك أّما اإلصباع فقد أصبعت األمة سلفا كخلفا على ىذا 
 كمل يعلم سلالف إال بعض ادلبتدعة.  ،احلكم

 ،لو زلرما كاجبا مندكاب مكركىافيجع ،*األصل يف التعدد اإلابحة إال إذا طرأ عليو ما يغَت حكمو
 فيكوف التعدد: ،3كذلك العتبارات كأحواؿ تتعلق ابلشخص الذم يريد التعدد

 أك أف جيمع بُت احملرمات من النساء. ،حراما: إذا تزكج الرجل بزكجة خامسة -
 كيكوف حراما إذا كاف الرجل متيقن أك غلب على ظنو أنو ال يستطيع العدؿ بُت زكجاتو فيما جيب

كالنيب صلى  ،فالتعدد يف ىذه احلالة فيو إضرارا ابلغَت ،لعدـ الوثوؽ من نفسو من ادليل كاجلور ،عليو
 هللا عليو كسلم يقوؿ: "ال ضرر كال ضرار". 

                                                           
ق، 1405، بَتكت، 2، دار الكتب العلمية، ط 2أحكاـ القرآف، لكيا اذلراسي، ربقيق: موسى دمحم علي كعزة عبد عطية،ج - 1
 . 318-317ص
 . 53عبد التواب ىيكل، ادلرجع السابق، ص  - 2
ـ، 1992 -ق1413، دمشق، 4، دار القلم،ط4الفقو ادلنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي، مصطفى اخِلنْ كآخركف، ج - 3
 .35ص
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كاجبا: إذا كانت الزكجة الواحدة ال ربصنو كخشي على نفسو الزٌل ككاف قادرا على النفقة  -
 .1الباءة فيجب عليو أف يويف بنذرهأك من نذر أف يعدد مع كجود  ،كادلبيت
 ،كاإلحساف إىل األرامل ،مندكاب: إذا كانت فيو مصلحة مشركعة كاإلكثار من النسل -

كإف مل خيش الوقوع يف الزٌل إف مل يتزكج كال  ،كىذا مع إقامة العدؿ ،كاإلنقاص من عدد العوانس
 خيشى الظلم بُت زكجاتو.

ؾ قليل من الباءة كشك يف عدـ قدرتو على العدؿ بُت مكركىا: إذا مل خيش الزٌل مع امتبل -
أك إذا كاف التعدد سيشغلو عن طلب العلم  ،زكجاتو كالنيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"

 كالعمل اخلَتم. 
 اثنيا: احلكمة من التعدد:

فبل خيلو شرعو كأكامره  ،"احلكمة"هللا سبحانو كتعاىل مسى نفسو "احلكيم" كمن صفاتو جبل كعبل 
 كهبذا فالتعدد لو حكم ابلغة جهلها الكثَت منا. ،من احلكمة

 احلكمة من االقتصار على أربع: -
فهذا من سباـ  ،كأابح ملك اليمُت بغَت حصرا ،قاؿ ابن القيم: "كقصر عدد ادلنُكوحات على أربع

مث  ،فإف النكاح يراد للوطء كقضاء الوطَر ،لحةكموافقتها للحكمة كالرضبة كادلص ،نعمتو ككماؿ شريعتو
فأطلق لو اثنية كاثلثة  ،من الناس من يغلب عليو سلطاف ىذه الشهوة فبل تندفع حاجتو بواحدة

كلرجوعو إىل الواحدة بعد صرب  ،ككاف ىذا العدد موافقا لعدد طباعو كأركانو كعدد فصوؿ سنتو ،كرابعة
كقد علق الشارع هبا عدة أحكاـ...فقصر األزكاج على عدد  ،كالثبلث أكؿ مراتب اجلمع ،ثبلث عنها

 2يكوف العدؿ فيو أقرب شلا زاد عليو"

                                                           
ـ، 2008 -ق1469لبناف، -، بَتكت 1سؤاالت يف تعدد الزكجات، دمحم بن سعد بقنة الشهراٍل، مؤسسة الرايف،ط - 1
 .22ص
، 1، دار الكتب العلمية،ط2إعبلـ ادلوقعُت عن رب العادلُت، دمحم ابن القيم اجلوزية، ربقيق: دمحم عبد السبلـ ابراىيم، ج- 2

 .64ـ، ص1991-ق1411بَتكت، 
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قاؿ الطاىر بن عاشور: "كأما االنتهاء يف التعدد إىل األربع...أحسب أف حكمتو انظرة إىل نسبة 
 1كج أربعا"كابعتبار ادلعدؿ يف التعدد فليس كل رجل يتز  ،عدد النساء من الرجاؿ يف غالب األحواؿ

يف رأينا مع مبدأ ربقيق أقصى قدرات  قاؿ كىبة الزحيلي: "إف إابحة الزكاج أبربع فقط قد يتفق
بسبب طركء دكرة العادة الشهرية  ،كتلبية رغباهتم كتطلعاهتم مع مركر كل شهر ،كغاايت بعض الرجاؿ

كقاؿ أيضا: "االقتصار على أربع عدؿ كتوسط كضباية للنساء من ظلم  2دبقدار أسبوع لكل كاحدة"
كىو خببلؼ ما كاف عليو العرب يف اجلاىلية كالشعوب القددية حيث الحد  ،يقع هبن من جراء الزايدة

 3لعدد الزكجات كإمهاؿ بعضهن" 
 كثَتة منها:  للتعدد ِحكم

 ،ستطيعوف النهوض هبا إال بوجود دكلة قويةكال ي ،تبليغ رسالة اإلسبلـ اليت كلف هبا ادلسلموف -
  4كالتعدد من أسباب الكثرة. ،كتستمد ىذه القوة من كثرة أفرادىا

 فتعدد الزكجات يربط بُت أسر كثَتة كيصل بعضها ببعض. ،توطيد العبلقات بُت الناس -
كىو خيشى الوقوع يف الزٌل فيلجأ  ،ىناؾ من الرجاؿ من لو قوة الشهوة ال تعّفو زكجة كاحدة -

كقاؿ اإلماـ الغزايل: "كمن الطباع ما تغلب عليها الشهوة حبيث ال ربصنو ادلرأة الواحدة  ،إىل التعدد
فيستحب لصاحبها الزايدة على الواحدة إىل األربع. فإف يسر هللا لو مودة كرضبة كاطمأف قلبو هبن كإال 

 5فيستحب لو االستبداؿ".
بينما ادلرأة ال تتهيأ  ،ثر استعدادا كهتيؤا للعملية اجلنسية منذ البلوغ إىل سن متأخرةالرجاؿ أك -

فالزكجة يف ىذه  ،ككذلك احلمل كالرضاع ،كمدة النفاس ،لذلك لوجود أعذار كىي: مدة احليض
 .6فاألفضل للزكج التعدد ،احلاالت عاجزة عن تلبية رغبة زكجها

                                                           
 .227ق، ص1484، دار التونسية، تونس، 4التحرير كالتنوير، دمحم الطاىر بن عاشور، ج - 1
 .6668دمشق، ص -، سورية4، دار الفكر،ط9الزحيلي، جالفقو اإلسبلمي كادلتو، كىبة  - 2
 .6669الفقو اإلسبلمي كأدلتو، كىبة الزحيلي، ادلرجع السابق، ص - 3
 .557ـ، ص2004 -ق1425، مصر، 1فقو السنة، سيد سابق، دار الفتح لئلعبلـ العريب،ط - 4

 . 30، دار ادلعرفة، بَتكت، ص2إحياء علـو الدين، دمحم الغزايل، ج  5-
 .558فقو السنة، سيد سابق، ادلرجع السابق، ص - 6
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"فيكوف األفضل تعدد الزكجات ربقيقا  ،اجملتمعات عامةقلة عدد الرجاؿ ككثرة النساء يف  -
كتطهَت اجملتمع من آاثر الزٌل كما يعقبو من انتشار  ،لعفاؼ ادلرأة كصوان ذلا عن ارتكاب الفاحشة

  1األمراض ككثرة ادلتشردين كاللقطاء"
كاإليواء يف  ،اإلحساف إىل النساء األرامل كادلطلقات كادلظلومات بصوهنم عن االضلراؼ كالتبذؿ -

 بيت الزكجية الذم ذبد فيو ادلرأة الراحة كالطمأنينة.

 الفرع الثالث: شروط تعدد الزوجات: 
: فقد أابحت الشريعة اإلسبلمية للرجل ابلتزكج بواحدة أك اثنتُت أك ثبلث أك أربعو لعددا-1

لى أكجبت العدؿ بُت الزكجات فإف خشي من اجلور يف حق إحداىن كجب عليو أف يقتصر ع
كإَنا  كاحدة، كما مل يشًتط اإلسبلـ إابحة تعدد الزكجات لسبب عقم الزكجة أك مرض عضاؿ أصاهبا

يشًتط يف الزكجة األكىل ما يشًتط يف الزكجة الثانية أبف يكوف الزكج الراغب الزكاج هبا القدرة على 
 2ادلهر كالنفقة.

 ائرات يف نكاح أربعا."ككما جاء يف السراج السالك: "كاحلر كالعبد لو أف جيمعا حر 
داللة على ما جيوز للرجل صبعو من النساء يف عصمة كاحدة بعقد كاحد أك متفرؽ، كداللة على 
أف يتزكج من احلرائر مطلقان من كاحدة إىل أربع فقط دكف زايدة كإال كاف زكاجو اخلامس ابطبل فيفرؽ 

 3بينهما لعدـ جواز صبع أكثر من أربع زكجات يف عصمتو .
: أف يقـو الزكج بتوفَت ما يلـز يف حياتو الزكجية من مسكن كمأكل كملبس كغَتىا من النفقة-2

 نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱالضركرايت كىو ما ثبت يف القرآف الكرَل يف قولو عز كجل: 
4ٱٱٱٱٱٱَّ اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

 

                                                           
 . 243، دمشق، ص2، دار الفكر ادلعاصر،ط4التفسَت ادلنَت يف العقيدة كالشريعة كادلنهج، كىبة بن مصطفى الزحيلي، ج - 1
 .185اإلسبلـ عقيدة كشريعة، زلمود شلتوت، دار الشركؽ، ص2-

، مؤسسة العصا، كحدة الرغاية، كزارة الشؤكف 2سراج السالك شرح أسهل ادلسالك، عثماف بن حسنُت برم اجلعلي ادلالكي، ج-3
 .53، ص1992الدينية، اجلزائر، ط

 .7سورة الطبلؽ، اآلية - 4
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كجاءت سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مؤكدة أبف تكوف للرجل القدرة على اإلنفاؽ على الزكجة الثانية كنفقتو  
على الزكجة األكىل كعدـ اإلجحاؼ يف حق إحداىن، عن حكيم بن معاكية الُقَشَِتّم، عن أبيو، 

إَذا طَِعْمت، وَتْكُسوَىا إَذا أْن ُتْطِعَمها " قاؿ: قلت: اي رسوؿ هللا، ماحق زكجة أحدان عليو؟ قاؿ:
 1."اْكَتسيَت، أو اْكَتَسْبت، وال تضرب الوجو، وال تـَُقبِّْح وال تـَْهُجر إال يف البيت

فهو الذم حيدد استطاعتو على  ،أّما كيفية إثبات القدرة على اإلنفاؽ فالشرع تركها للزكج
 اإلنفاؽ من عدمها كذلك بتحكيم غلبة ظنو. 

زكجات مباح بشرط كجوب العدؿ كالتسوية بُت الزكجات كعدـ اإلقتار يف : تعدد الالعدل -3 
نفقتهن كمعاشهن، فالزكج مطالب ابدلساكاة بُت زكجاتو كإعطاء كل كاحدة حقها يف النفقة كادلبيت، 

رج سهمها كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد سفرًا أقرع بٌن نسائو، فأيتهن خفعن عائشة اهنع هللا يضرقالت:" 
خرج هبا معو، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غًن أن سودة وىبت يومها وليلتها 

 2."عائشة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص، تبغي بذلك رضا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
حدل زكجاتو يف احملبة القلبية فبل سلطاف لئلنساف فيها فقد دييل الزكج إىل إ أما ابلنسبة للتسوية

دكف األخرايت ألنو أمر خارج عن إرادة اإلنساف، كىو ما جاء يف القرآف الكرَل ك سنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص، 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بٌن النساء ولو حرصتم فال دتيلوا كل ادليل فتذروىا  لقولو تعاىل:" 

  3كادلعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن هللا كان غفوراً رحيما."

                                                           
ربقيق: دمحم زلي  ،2جحسنو األلباٍل، ،2142سنن أيب داككد، كتاب النكاح، ابب يف حق ادلرأة على زكجها، رقم احلديث: -1

 .244، صادلكتبة العصرية صيدا، بَتكت الدين عبد احلميد،
كتاب اذلبة كفضلها كالتحريض عليها، ابب ىبة ادلرأة لغَت زكجها كعتقها، إذا كاف ذلا زكج، رقم احلديث: صحيح البخارم،   -2

 .159، ص2593
 . 129سورة النساء، اآلية-3
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فتبُت اآلية عدـ القدرة على العدؿ بُت النساء على الوجو الذم ال ميل فيو البتة دلا جبلت عليو 
الطباع البشرية إىل ميل النفس من زايدة يف احملبة أك نقصاف، فليس ابستطاعة إنساف توقيف نفسو عن 

  2، قاؿ ابن مسعود:)العدؿ بُت النساء اجلماع(.1التسوية
كذا احملادثة كاجملالسة كالنظر إليهن كالتمتع) كلو حرصتم( يعٍت على العدؿ كقاؿ احلسن: )احلب ك 

فعن عائشة اهنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يقسم بُت نسائو فيعدؿ،  3كالتسوية بينهن يف احلب كميل القلب(.
 4:" اللهم ىذه قسميت فيما أملك، فال تلمين فيما دتلك وال أملك."كيقوؿ

 مربرات تعدد الزوجات. طلب الثاين:ادل
يتبُت من خبلؿ دراسة موضوع تعدد الزكجات أنو البد من كجود عدة أسباب كدكافع تصلح  

حيث يرل ادلؤيدكف دلوضوع تعدد  ،كمربرات لتعدد الزكجات تعود على الفرد كاألمة ابلفائدة
الزكجات كجود أسباب تدفع الرجل إىل الزكاج دبثٌت كثبلث كرابع، كيرل ادلخالفوف أنو ال كجود ألم 
مربر يدفع الرجل إىل الزكاج على زكجتو سول طلب اللذة، كال يعترب ىذا من ادلربرات حيث إف األمة 

ب أك أف الزكجة ىي من تدفع زكجها إىل الزكاج قد يتعرض ذلا نقص من رجاذلا كما حيدث يف احلرك 
معو أك بطلب صريح منها الذم يبلحظ يف الريف كعند القبائل  بسلوكها سواء عليها

،كسنجمل مربرات تعدد الزكجات يف ادلربرات الشخصية ك ادلربرات االجتماعية يف الفرعُت 5اإلفريقية
 اآلتيُت: 

 الفرع األول: ادلربرات الشخصية.
: يعترب التعدد ألجل ربصُت النفس أمران مطلوابن شرعا لسكينة النفس ك النفس حتصٌن-1

إعفافها ذبنبان للوقوع يف ادلعاصي، فقد أعطاان الشرع رخصة ابلزكاج من اثنية كاثلثة للحفاظ على 
                                                           

-ق1412، ادلكتبة العصرية للطباعة كالنشر، صيدا، بَتكت،3بو الطيب دمحم صديق خاف، جفتح البياف يف مقاصد القرآف، أ-1
 .257ـ، ص1992

 .257ادلرجع نفسو، ص -2
 .257ادلرجع نفسو، ص-3
 . 438، ص1140سنن الًتميذم، كتاب النكاح، ابب ما جاء يف التسوية بُت الضرائر، رقم احلديث: -4
 .23صادلرجع السابق، الزكجات من الناحية الدينية كاالجتماعية كالقانونية، عبد الناصر توفيق العطار،  تعدد -5
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النفس كربصينها فالرغبة اجلنسية قد تتغلب على اإلنساف ألف تكوينها فوؽ طاقتو فإف اخلالق عز 
عل لئلنساف متنفسان لكي ال يصل إىل مرحلة الفتك بكل ما يتصادؼ معو، فقد تكوف من كجل ج

حوادث القتل يرجع سببها إىل التفكَت اجلنسي الذم يسيطر على الشخص، كمل جيد لو متنفسان، فإذا 
 ما زبلص من شهوتو العارمة عاد إىل إنسانيتو.

  1جعل هللا عز جل من تعدد الزكجات عبلجان للرجاؿ لتفادم الكبائر كالذنوب. لذلك
إف الذرية يف اإلسبلـ ذلا مكانة عظيمة، فقد أكصاان الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  احلصول على الذرية:-2

نا برعايتها كعدـ التقصَت يف حق األبناء فَػُهْم من سيخلدكف ذكرل آابئهم، فاألبناء نعمة يف حيات
يتمناىا كل إنساف فَػُهْم زينة احلياة الدنيا، فإجياد الذرية ىي اليت ربمل الرجل على إبراز البذر كربمل 

  2األنثى على التمكُت حىت حيصل النتاج كىو الغرض احلقيقي من احلياة.
: يعترب بعض الرجاؿ حبكم أعماذلم يتنقلوف من بلد إىل آخر كقد يكوف ىذا كثرة األسفار-3
مدة طويلة كيصعب عليو يف كل مرة أف يصطحب زكجتو معو لصعوبة األمر عليها حيث أف لو العمل 

القدرة على التزكج من امرأة اثنية أك اثلثة يف البلد الذم قد يقضي معظم كقتو فيو بسبب عملو كىذا 
 لتفادم الوقوع يف احلراـ.

قد تعجز الزكجة عن العجز عن القيام ابلواجبات الزوجية لعيب جنسي أو دلرض عضال: -4
الوفاء ابحتياجات احلياة الزكجية بسبب عيبها اجلنسي فبل يتحقق التناسل أكقد يطرأ العجز نتيجة 

 فهنا يبقى3مرض عضاؿ يصيب الزكجة فيشل حركتها عن القياـ دبا تتطلبو احلياة الزكجية من أعباء،
الزكج بُت خيارين إما أف يطلقها أك يتزكج أخرل فلو طلقها من ادلمكن ال ذبد من يعيلها أك يكوف 

 ذلا سند.

                                                           
 .81ادلرجع نفسو، ص -1
 .82ص ادلرجع نفسو، - 2
 .24تعدد الزكجات من الناحية الدينية كاالجتماعية كالقانونية، ادلرجع السابق، ص-3
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 الفرع الثاين: ادلربرات االجتماعية.
كالرجاؿ  تتعرض الببلد لشركر احلركب كالنكبات كربتاج إىل من يدافع عنها،قيام احلروب: -1

وضوف ادلعارؾ كالصعاب، كالذم يًتتب على ذلك ىم من يتقدموف الصفوؼ كيدافعوف عنها كخي
  1تقلص عددىم ككثرة عدد النساء ك اليتامى كاألرامل فهم يف ىذه احلالة حباجة إىل من يعيلهم.

 كالتعدد عبلج ذلذه الظاىرة الطارئة. 
: إف تعدد الزكجات خيلق صبلت بُت الناس ذلا أثرىا العظيم يف ربط الصالت بٌن الناس-2
 كالًتابط يف ىذه احلياة.التآزر 

 فإذا تزكج الرجل، فقد صاىر أقواما يرتبط معهم بصلة كثيقة، ربتم عليهم التعاكف كشد األزر.
 .2كإذا كثر األنصار ابلتعدد، فإف ذلك يكوف عظيم الفائدة قوم األثر

لدل : تعترب فئة الذكور أكثر عرضة للوفاة يف الوالدة على اإلانث كثرة اإلانث على الذكور-3
 الشعوب يف العامل.

كلقد سجلت التقارير العادلية أف نسبة كفاة األطفاؿ الذكور أكثر مننسبة كفاة األطفاؿ اإلانث، 
 3كىو ما يتضح لدل الشعوب اليت يزيد فيها عدد مواليد الذكور عن اإلانث كالشعوب األكركبية.

مصحة التوليد دبنطقة  كىذا ما أكده مصطفى السباعي الذم صبعو حوار مع أحد األطباء يف
ىلسنكي)فنلندا( أنو من بُت كل أربعة أطفاؿ أك ثبلثة يولدكف يكوف كاحد منهم ذكران كالباقوف 

 .كىذا ما يربر تشريع تعدد الزكجات4إاناثن.

                                                           
.80ص ادلرجع السابق، غرضُت ، إبراىيم دمحم اجلمل،تعدد الزكجات يف اإلسبلـ كالرد على ادل 1
 .84ص ادلرجع نفسو،-2
 .83ادلرجع السابق، ص إبراىيم دمحم اجلمل،تعدد الزكجات يف اإلسبلـ كالرد على ادلغرضُت ،-3
 .55صادلرجع السابق، ادلرأة بُت الفقو كالقانوف، مصطفى السباعي،  -4



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

: التشريعات ادلبيحة لتعدد الزكجات ادلطلب األول
 )اجلزائر ،ادلغرب ،ليبيا ،موريتانيا(.

: التشريعات ادلانعة لتعدد ادلطلب الثاين
 الزكجات)تونس(.

 

 ادلبحث الثاين
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 ادلبحث الثاين: تعدد الزوجات يف التشريعات ادلغاربية.
تعترب االسرة ىي اللبنة االساسية اليت يقـو عليها اجملتمع، حيث تنشأ من خبلؿ رابط شرعي 
مقدس كىو الزكاج الذم حثنا عليو ديننا احلنيف ، كاألكثر من ىذا أابح تعدد الزكجات ،كبفضل 
 ىذا االىتماـ الكبَت من قبل الشرع بتعدد الزكجات ،ذىبت بعض الدكؿ اإلسبلمية إىل سن قوانُت
لتضبط هبا موضوع تعدد الزكجات ،حيث تنوعت القيود حسب قانوف كل دكلة فأدل ىذا إىل 
اختبلفهم بُت مؤيد للتعدد كبُت معارض ،كابلرغم من أف أحكاـ الشرع دلت على اإلابحة إال أف 
بعض التشريعات اقتصرت على القوانُت الوضعية كالبعض اآلخر كانت متوافقة مع أحكاـ الشريعة 

 مية كستكوف دراستنا يف ىذا ادلبحث حوؿ القوانُت الوضعية للدكؿ ادلغاربية: اإلسبل
 ،موريتانيا(. الزوجات )اجلزائر ،ادلغرب ،ليبياادلطلب األول: التشريعات ادلبيحة لتعدد 

من خبلؿ دراستنا دلا سبق أف الشريعة االسبلمية كضعت شركطان كضوابط للتعدد، فلم يكن 
قبل األمة اإلسبلمية إال أف ظهر الفكر االستشراقي الذم قاـ إباثرة شبهات ىناؾ اعًتاض عليها من 

حوؿ تعدد الزكجات، حيث يرل أبف التعدد إىانة لكرامة ادلرأة كسلب حلقوقها كمنو فإف التشريعات 
العربية يف كل من اجلزائر كادلغرب كليبيا كموريتانية أخذكا بتعدد الزكجات حيث استمدكه من أحكاـ 

عة االسبلمية، لكنهم أضافوا قيودان أخرل بعضها جاء سلالف دلقاصد الشريعة كأصبح ينفر الشري
 الرجاؿ من التعدد مثل: احلصوؿ على موافقة القاضي.

 كسنتطرؽ للتفصيل يف ىذه الدكؿ كاآليت:

 الفرع األول: التشريع اجلزائري. 
 أوال: الشروط اليت وضعها ادلشرع اجلزائري لتعدد الزوجات.

 08ككضع رلموعة من الشركط كالقيود، ذكرىا يف ادلادة شرع اجلزائرم مسح بتعدد الزكجاتفادل
 من قانوف األسرة اجلزائرم.

 (من قانوف األسرة اجلزائرم على ما يلي: 02-05)األمر  08نصت ادلادة: 
 ) يسمح ابلزكاج أبكثر من زكجة كاحدة يف حدكد الشريعة اإلسبلمية مىت كجد ادلربر
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 كتوفرت شركط كنية العدؿ.الشرعي 
جيب على الزكج إخبار الزكجة السابقة كادلرأة اليت يقبل على الزكاج هبا كأف يقدـ طلب الًتخيص 

 ابلزكاج إىل رئيس احملكمة دلكاف مسكن الزكجية.
ديكن رئيس احملكمة أف يرخص ابلزكاج اجلديد، إذا أتكد من موافقتهما ك أثبت الزكج ادلربر 

 1على توفَت العدؿ كالشركط الضركرية للحياة الزكجية (.الشرعي كقدرتو 
كما أف ادلشرع اجلزائرم مكن للزكجُت احلق يف كضع شركط يعترباهنا ضركرية، كشرط عدـ تعدد 

(من قانوف األسرة  02-05:)األمر رقم 19الزكجات كشرط عمل ادلرأة كىو ما جاء يف نص ادلادة 
 اجلزائرم على ما يلي: 

شًتطا يف عقد الزكاج أك يف عقد رمسي الحق كل الشركط اليت يرايهنا ضركرية، "للزكجُت أف ي
  2كالسيما شرط عدـ تعدد الزكجات كعمل ادلرأة، مامل تتناىف ىذه الشركط مع أحكاـ ىذا القانوف".

أعبله يتضح لنا أف ادلشرع اجلزائرم مل خيالف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، غَت  8من خبلؿ ادلادة 
 د التعدد بوجود مربر شرعي كشركط كنية العدؿ. كبياف ىذه القيود كالشركط كالتايل: أنو قي

ادلشرع مل حيدد ادلقصود ابدلربر الشرعي ادلقصود بو ىو ادلربر القانوٍل الذم  ادلربر الشرعي: -1
ضها، كضعو ادلشرع اجلزائرم، فالزكج مطالب إبثبات ادلربر الشرعي إلعادة الزكاج كعقم الزكجة أك مر 

 كيكوف ذلك إبحضار شهادة طبية تثبت مرض الزكجة األكىل. 
"كمعٌت العدؿ، عدـ الوقوع يف معصية الظلم، كالتسوية بُت الزكجات يف  شرط نية العدل: -2

األمور ادلطلوبة شرعا، كادلمكنة طبيعيا، كىذا حىت ال تفضي حياة األسرة إىل شقاؽ كأحقاد 

                                                           
العدد  ،ة الرمسية،ادلتضمن قانوف األسرة، اجلريد1984يونيو سنة ادلوافق ل1404عاـ رمضاف  9مؤرخ يف 11-84قانوف رقم - 1

، 15قمر ريدة ج ،2005فرباير  27ادلوافق  1426زلـر  18مؤرخ يف  02-05ادلعدؿ كادلتمم ابألمر رقم ،910ص ،24
 .20ص
يتضمن قانوف األسرة، ادلعدؿ كادلتمم، ـ 1984يونيو  9ق ادلوافق 1404مؤرخ يف رمضاف 11-84قانوف األسرة، قانوف رقم - 2
 .7، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية كالتمهُت، ص6ط
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الزكج ألهنا من االمور اليت ال ديكن التحكم فيها من قبل القاضي أك ، ال ديكن معرفة نية 1كضغائن"
 غَته، فبل ديكن أف حيمل على قصده ألف األصل يف قصود الناس ربمل على الظاىر كهللا يتوىل

 السرائر.
توفَت العدؿ  كيفهم ىذا من خبلؿ قوؿ ادلشرع اجلزائرم: كقدرتو على القدرة على االنفاق: -3

الضركرية للحياة الزكجية ، كتوفَت ادلسكن كالنفقة...فالوضعية ادلادية للزكج ذلا أمهية كبَتة، كالشركط 
فبها تضمن صبيع احلقوؽ من توفَت الضركرايت كتعليم األكالد، كما حيقق العدؿ كالتسوية بُت 

 الزكجات.
الزكجة  كجيب أف توافقاليت يرغب يف الزواج معها:  إخبار الزوجة السابقة والالحقة -4

األكىل كادلقبل على الزكاج هبا على التعدد، كتكوف موافقتهما "إما بواسطة إفراغهما أماـ ادلوثق يف سند 
 .2رمسي، أك إبحضار ادلرأتُت أماـ رئيس احملكمة كالذم يستجوهبما للتأكد من موافقتهما"

لزكاج الثاٍل حيث يقـو رئيس احملكمة إبعطاء اإلذف للزكج ابطلب ترخيص من احملكمة:  -5
بعد التأكد من توفر الشركط ادلطلوبة؛ إبثبات ادلربر الشرعي كموافقة الزكجة السابقة ك ادلقبل على 

 الزكاج هبا، كتوفر العدؿ كالشركط الضركرية للحياة الزكجية. 
 اثنيا: اجلزاء ادلرتتب عن اإلخالل ابلشروط القانونية.

 8مكرر  8ذلك جزاء كما نصت ادلاداتف  فاإلخبلؿ ابلشركط السالفة الذكر يًتتب على
 .1مكرر

مكرر)جديدة(: ) يف حالة التدليس، جيوز لكل زكجة رفع دعول قضائية ضد  8نصت ادلادة 
 3الزكج للمطالبة ابلتطليق.(

                                                           
بن عكنوف ، ، 3طديواف ادلطبوعات اجلامعية، ،1ج ، بلحاج العريب،(الزكاج كالطبلؽ)الوجيز يف شرح قانوف األسرة اجلزائرم - 1

 .162،ص ـ2004اجلزائر، 
بن شيخ اث ملواي، دار (، حلسن 2005فرباير  27ادلؤرخ يف  05/02قانوف األسرة، )ادلعدؿ كادلتمم دبوجب األمر  -2

 .20ـ، ص2008 -ق1429 القبة القددية ،اجلزائر، ،1ط اخللدكنية،
  .20ص ،، ادلرجع السابقمكرر(8)ادلادةقانوف األسرة اجلزائرم ادلعدؿ كادلتمم  - 3
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ابلتدليس ىو الغش كالكذب، كأف ال خيرب الزكجة الثانية أنو متزكج أك الزكجة األكىل أنو  كادلقصود
 فلكل منهما ادلطالبة ابلتطليق. ،يريد الزكاج أبخرل
: )يفسخ الزكاج اجلديد قبل الدخوؿ إذا مل يستصدر الزكج ترخيصا من 1مكرر 8نصت ادلادة 

 1أعبله(. 8 القاضي كفقا للشركط ادلنصوص عليها يف ادلادة
كمن خبلؿ ادلادتُت نستنتج أف الزكاج الثاٍل يفسخ إذا كاف دكف ترخيص من احملكمة قبل  

الدخوؿ ابلزكجة الثانية كإذا مت الدخوؿ يكوف للزكجة السابقة أك الزكجات األخرايت أف تطلنب 
: 53ادة ، حيث جاء يف ادل2التطليق للتدليس، كما تطالب الزكجات بتعويض الضرر الذم حلق هبن

يف حالة الطبلؽ قبل الدخوؿ هبا، احلصوؿ على تعويض، من جراء تفويت فرصة الزكاج  3حيق للزكجة
 من الغَت هبا.
  من خبلؿ دراسة ادلواد السابقة يتبُت لنا أف ادلشرع اجلزائرم مل خيالف الشريعة

ث كضع قيودان ربمي اإلسبلمية ابلنسبة لتعدد الزكجات، كمل يساير بعض التشريعات اليت منعتو، حي
التعدد كتضبط سَت تطبيقو ابلعدؿ بُت زكجاتو كالقدرة على توفَت ضركرايت احلياة الزكجية كىذه 
الشركط من كجود ادلربر الشرعي لضركرة أك مصلحة، إال أف ما يعاب على ادلشرع اجلزائرم يف شرط 

قبل الدخوؿ، أما بعد الدخوؿ مكرر ابلفسخ  8ك 8عدـ إعبلـ الزكجة السابقة الوارد يف نص ادلادة 
فيمكن ذلما طلب التطليق كالتعويض بسبب التدليس، كما أنو مل يرتب على سلالفة بعض الشركط 
القانونية أم جزاء، كمن ادلبلحظ كذلك أف مسألة حصوؿ ادلوافقة من الزكجتُت فيو صعوبة حيث أهنا 

 عدىا يثبت يف احلالة ادلدنية.تؤدم إىل اللجوء إىل الزكاج العريف مث يثبت حبكم قضائي كب

                                                           
 السابقادلرجع (،1مكرر 8دة قانوف األسرة)ادلا - 1
 قراءة يف نصوص القانوف كاجتهادات احملكمة العليا(، -)قيود تعدد الزكجات كإشكاالهتانسانيةرللة العلـو اإلكردية زلركؽ،   -2

.384-383ص، 1جامعة اإلخوة منتورم قسنطينة ،2017ديسمرب 48العدد
 ،1ط دار اخللدكنية، بن شويخ  الرشيد، مقارنة لبعض التشريعات العربية، دراسة شرح قانوف األسرة اجلزائرم ادلعدؿ - 3

 .113ـ، ص2008 -ق1429
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كمن الواضح أنو يف قانوف األسرة اجلزائرم ال يزاؿ يسمح ابلزكاج خارج الدكائر الرمسية كىو ما 
.كهبذا يسمح القانوف ابنتشار الزكاج العريف الذم يًتتب عليو ضياع احلقوؽ  22جاء يف مفهـو ادلادة 

 كضياع حق الطفل يف النسب.
 ادلغريب. الفرع الثاين: التشريع

إف مدكنة األسرة ادلغربية قننت التعدد، ككضعت عدة شركط لو، كعلى ىذا نظم القانوف ادلغريب  
 : 1مسألة التعدد يف ادلواد التالية

:"دينع التعدد إذا خيف عدـ العدؿ بُت الزكجات، كما دينع يف حالة كجود 40نصت ادلادة 
 شرط من الزكجة بعدـ التزكج عليها".

 :"ال أتذف احملكمة ابلتعدد: 41نصت ادلادة 
 إذا مل يثبت ذلا ادلربر ادلوضوعي االستثنائي .- 
إذا مل تكن لطالبو ادلوارد الكافية إلعالة األسرتُت، كضماف صبيع احلقوؽ من نفقة كإسكاف -

 كمساكاة يف صبيع أكجو احلياة."
غب فيو طلب اإلذف :"يف حالة عدـ كجود شرط االمتناع عن التعدد، يقدـ الرا42نصت ادلادة

 بذلك إىل احملكمة.
جيب أف يتضمن الطلب بياف األسباب ادلوضوعية االستثنائية ادلربرة لو، كأف يكوف مرفقا إبقرار 

 عن كضعيتو ادلادية."
:"تستدعي احملكمة الزكجة ادلراد التزكج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا كمل 43نصت ادلادة

دعاء، توجو إليها احملكمة عن طريق عوف كتابة الضبط إنذارا تشعرىا ربضر أك امتنعت من تسلم االست
 فيو أبهنا إذا مل ربضر يف اجللسة احملدد اترخيها يف اإلنذار فسيبت يف طلب الزكج يف غياهبا.

                                                           
قم الصادر بتنفيذه الظهَت الشريف ر  08.09ادلتضمن دلدكنة األسرة ادلغربية ،ادلعدلة بوجب القانوف رقم  70.03القانوف رقم - 1

 13تاريخ ب 5859اجلريدة الرمسية عدد  ـ،2010 سنة يوليو 16 ادلوافق ؿ -ق1431 عاـ شعباف 3بتاريخ  1.10.103
 .ـ2016يناير 25، صيغة  زلينة  بتاريخ 3837، صـ2010سنة  يوليو26-ق1431شعباف 
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كما ديكن البت يف الطلب يف غيبة الزكجة ادلراد التزكج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر 
 ك زلل إقامة ديكن استدعاؤىا فيو.احلصوؿ على موطن أ

إذا كاف سبب عدـ توصل الزكجة ابالستدعاء انذبا عن تقدَل الزكج بسوء نية لعنواف غَت صحيح 
من القانوف  361أك ربريف يف اسم الزكجة، تطبق على الزكج العقوبة ادلنصوص عليها يف الفصل 

 اجلنائي بطلب من الزكجة ادلتضررة."
دلناقشة يف غرفة ادلشورة حبضور الطرفُت. كيستمع إليها حملاكلة التوفيق :"ذبرم ا44نصت ادلادة

 كاإلصبلح، بعد استقصاء الوقائع كتقدَل البياانت ادلطلوبة.
للمحكمة أف أتذف ابلتعدد دبقرر معلل غَت قابل ألم طعن، إذا ثبت ذلا مربره ادلوضوعي 

 لفائدة ادلتزكج عليها كأطفاذلما."االستثنائي، كتوفرت شركطو الشرعية، مع تقييده بشركط 
:"إذا ثبت للمحكمة من خبلؿ ادلناقشات تعذر استمرار العبلقة الزكجية، 45نصت ادلادة

كاصرت الزكجة ادلراد التزكج عليها على ادلطالبة ابلتطليق، حددت احملكمة مبلغا الستيفاء كافة حقوؽ 
 الزكجة كأكالدمها ادللـز الزكج ابإلنفاؽ عليهم.

 على الزكج ايداع ادلبلغ احملدد داخل أجل ال يتعدل سبعة أايـ.جيب 
تصدر احملكمة دبجرد اإليداع حكما ابلتطليق كيكوف ىذا احلكم غَت قابل ألم طعن يف جزئو 

 القاضي إبهناء العبلقة الزكجية.
 يعترب عدـ إيداع ادلبلغ ادلذكور داخل األجل احملدد تراجعا عن طلب اإلذف ابلتعدد.

سك الزكج بطلب اإلذف ابلتعدد، كمل توافق الزكجة ادلراد التزكج عليها، كمل تطلب التطليق فإذا سب
 بعده." 97إىل 94طبقت احملكمة تلقائيا كمسطرة الشقاؽ ادلنصوص عليها يف ادلواد من

:" يف حالة اإلذف ابلتعدد، ال يتم العقد مع ادلراد التزكج هبا إال بعد إشعارىا من 46نصت ادلادة
 القاضي أبف مريد الزكاج هبا متزكج بغَتىا كرضاىا بذلك. طرؼ

 يضمن ىذا اإلشعار التعبَت عن الرضى يف زلضر رمسي.".
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لقد رتب ادلشرع ادلغريب معايَت موضوعية لتعدد الزكجات، كيتجلى ىذا فيما نصت عليو ادلادتُت 
 من مدكنة األسرة. 41ك  40

ادلغريب نشَت إىل أف للمرأة احلق يف اشًتاط عدـ  كقبل األخذ يف الشركط اليت كضعها القانوف 
.كما 40، كىذا ما نصت عليو ادلادة 1التزكج عليها يف عقد الزكاج، ففي ىذه احلالة دينع التزكج عليها

: "الشركط كلها ملزمة، إال ما خالف  47أعطى القانوف صفة اإللزاـ ذلذه الشركط حيث نصت ادلادة
 الف القواعد اآلمرة للقانوف فيعترب ابطبل كالعقد صحيحا."منها أحكاـ العقد كمقاصده كسل
 أوال: شروط التعدد وىي:

ضمنت مدكنة األسرة ادلغربية شرط العدؿ، كجعلتو ضرورة حتقيق العدل بٌن الزوجات:  -1
من الناحية 2شرطا جوىراي ليضمن سَت احلياة الزكجية، كادلراد ابلعدؿ بُت الزكجات عدـ التمييز بينهن 

'' ولن تستطيعوا أن تعدلوا بٌن ادية أما من انحية ادليل القليب فبل ديكن العدؿ بينهن لقولو تعاىل:ادل
 .129سورة النساء النساء ولو حرصتم فال دتيلوا كل ادليل فتذروىا كادلعلقة." 

، فادلشرع ادلغريب مل حيدد ادلقصود ابدلربر ادلوضوعي االستثنائي ادلربر ادلوضوعي االستثنائي:-2
كىذا األخَت مًتكؾ للمحكمة ىي اليت تبحث كتستقصي عنو من خبلؿ احلاالت ادلتقدمة بطلب 

، كبذلك خّوؿ األمر للقضاة كسلطتهم التقديرية 3التعدد كمعطياهتم كمربراهتم اخلاصة قبل ازباذ القرار
 4دلدل اقتناع القاضي ابإلذف من عدمو.

 ادلربر ادلوضوعي بقولو: الدكتور دمحم الكشبور ككضح
"مل حيدد ادلشرع ذلك بكيفية كاضحة، كادلقصود يف نظران ىو ماال تستقر بغَته جوانب مادية أك 

 معنوية من حياة اإلنساف.
                                                           

 .132ص ادلرجع السابق، شرح قانوف األسرة اجلزائرم، بن شويخ الرشيد، - 1
نعيمة، حبث هناية التكوين، ادلعهد العايل للقضاء، ادلملكة ادلغربية كزارة أحكاـ التعدد بُت مدكنة األسرة كالعمل القضائي، أماف - 2

 .12ص ،ـ2017-ـ2015العدؿ كاحلرايت، 
 19ص ،ادلرجع نفسو - 3
)زبصص تعدد الزكجات بُت الشريعة اإلسبلمية كالتشريعات ادلغاربية ،أضبد مشوشة ،مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ-4

.63صـ، 2017-ـ2016جامعة دمحم خيضر بسكرة، الشخصية(قانوف األحواؿ 
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كمن ذلك مثبل أف تكوف الزكجة عاقرا، أك تنفر كثَتا من االتصاؿ اجلنسي، أك ليست ذلا الرغبة 
 ا يف الفراش... فيو مطلقا، أك تصاب دبرض عضاؿ يقعدى

كالزكج ىو ادلكلف إبثبات ادلربر ادلوضوعي االستثنائي، كاحملكمة ىي اليت تقدره تكيفو كىل ىو 
فعبل مربر موضوعي استثنائي يسمح ابلتعدد أـ ال؟. مع اإلشارة إىل كجوب التضييق ما أمكن يف 

 ذلك التكييف ألننا أماـ رخصة ربمل طابع االستثناء...
كمة ادلربر ادلوضوعي االستثنائي ادلدعى بو أك رفضتو، فيجب عليها أف تعلل كسواء قبلت احمل

  1موقفها سواء ابلقبوؿ أك الرفض".
 توفر ادلوارد الكافية إلعالة األسرتٌن)القدرة على اإلنفاق(:-3

ليضمن ادلشرع ادلغريب توفر العدؿ اشًتط على الزكج القدرة على اإلنفاؽ، فهي من بُت الشركط 
تـز هبا طالب التعدد، كهبذا تضمن صبيع احلقوؽ من نفقة كإسكاف...كىذا ما نصت عليو ادلادة اليت يل

من قانوف األسرة. فيجب أف يكوف للزكج القدرة ادلالية إلعالة األسرتُت، كالعكس أف الزكج الذم  42
ؿ إدريس . كقا41يكوف ضعيف القدرة ادلالية ال يسمح لو ابلزكاج بثانية، كيتجلى ىذا يف ادلادة

 الفاخورم عن طريقة إثبات القدرة ادلالية: 
 . 2"كإثبات ىذا الشرط يتم عن طريق شهادة دخل الفرد، أك رقم معامبلتو العقارية "

 طلب اإلذن القضائي:-4
ادلشرع ادلغريب سار مسار ادلشرع اجلزائرم؛ أبف خوؿ أمر اإلذف إىل القضاة كسلطتهم التقديرية، 

 : ال أتذف احملكمة ابلتعدد، كيتوقف اإلذف على مدعى اقتناع41ادلادة  كيستنتج ىذا من عبارة
القاضي ابدلربر من عدمو، فالقاضي يسمح لطالب التعدد ابإلذف إذا كاف التعدد متعلق أبحد اذلدفُت 
كمها: ادلعاشرة الزكجية كاالصلاب، كالصفة االستثنائية، كهبذا تكيف احملكمة الطلب ىو كذلك أـ ال، 

                                                           
1

ـ، 2015 -ق1436، 3الواضح يف شرح مدكنة األسرة)اضلبلؿ ميثاؽ الزكجية(، دمحم الكشبور، دار األفاؽ ادلغربية، ط - 
  .235-234ص
 ععلى موق  ،(القضائينص القانوٍل ككاقع العمل تعدد الزكجات بُت ال)رللة مغرب القانوف إدريس الفاخورم،  - 2

//www.maroclaw.com:https14:45، 09/02/2020:  ، اتريخ االطبلع. 
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إىل اذلدفُت السابقُت جيب أف تكوف الزكجة السابقة على علم أنو يريد أف يتزكج عليها مع  كإضافة
عدـ اعًتاضها على ذلك، كخلو الطلب من أم مانع من موانع التعدد ليحصل الزكج على اإلذف، 

 1فيوثق الزكاج كدينح عقد الزكاج الثاٍل.
 إعالم ادلرأة ادلراد الزواج هبا: -5
التعدد من طرؼ الزكج إىل احملكمة كالتأكد من أف صبيع الشركط توفرت، بعد تقدَل طلب  

فيأذف القاضي بذلك، كبعدىا يبعث القاضي إشعاران إىل ادلراد التزكج هبا أبف ادلريد للزكاج متزكج 
 .46أبخرل حيث ترضى بذلك كيوثق ىذا اإلشعار يف زلضر رمسي، كىذا ما نصت عليو ادلادة

ادلغريب اختص بوضع اجراءات للقياـ ابلتعدد كىو ما نصت عليو ادلواد كنسجل ىنا أف ادلشرع 
 2، "كغايتها ربصُت مسطرة التعدد كإحاطتها دبجموعة من الضماانت القانونية".45إىل  43من 

 اجلزاء ادلرتتب على اإلخالل ابلشروط القانونية:  اثنيا:
الواثئق ادلقدمة من طرفو للمحكمة أك  كضع ادلشرع ادلغريب للزكج عقوبة يف حالة التدليس؛ بتزكير

يقـو بتغيَتىا، أك كانت لو يد يف عدـ كصوؿ اإلشعار إىل ادلراد التزكج هبا ،كوضع عنواف غَت صحيح 
من القانوف اجلنائي ادلغريب يف الفقرة 361، كالعقوبة متمثلة يف احلبس، كىذا ما دؿ عليو الفصل 

 األكىل كنصها كاآليت:
ق، إىل تسلم إحدل الواثئق ادلشار إليها يف ادلادة السابقة، أك حاكؿ ذلك، "من توصل، بغَت ح 

مع إما عن طريق اإلدالء ببياانت غَت صحيحة، كإما عن طريق انتحاؿ اسم الكذب أك صفة كاذبة، 
كإما بتقدَل معلومات أك شهادات أك إقرارات غَت صحيحة، يعاقب ابحلبس من ثبلثة أشهر إىل 

 3من مائة كعشرين إىل ثبلشبائة درىم". ثبلث سنوات كغرامة

                                                           
.65-64تعدد الزكجات بُت الشريعة اإلسبلمية كالتشريعات ادلغاربية، أضبد مشوشة، ادلرجع السابق ص - 1
 .31صأحكاـ التعدد بُت مدكنة األسرة كالعمل القضائي، أماف نعيمة، ادلرجع السابق،  - 2
بتاريخ 1.81.283ادلغَتة دبوجبو بعض مقتضيات القانوف اجلنائي الصادر األمر بتنفيذه ظهَت شريف رقم 3.80القانوف رقم - 3

-ق1402عاـ  رمضاف 15بتاريخ  3636اجلريدة الرمسية عدد  ـ،1989سنة  مايو 6ادلوافق ؿ-ق1402 عاـ رجب 11
 . ـ2016سبتمرب  19زلينة بتاريخ ، صيغة 835، صـ1982 سنة يوليوز 7ادلوافق ؿ
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  فالقانوف ادلغريب يف مدكنة األسرة كافق الشريعة اإلسبلمية يف معظم األحكاـ اليت
جاءت هبا؛ فأابحت التعدد كفق العدد ادلسموح بو شرعان، كربرَل الزايدة على األربع، كاشًتط كذلك 

القيود الشرعية شركط قانونية كىي: ادلربر العدؿ بُت الزكجات كالقدرة على اإلنفاؽ، كأضاؼ على 
ادلوضوعي االستثنائي، طلب اإلذف القضائي كما سن يف حالة الغش كالكذب عقوبة السجن كغرامة 
مالية كىذا خاص دبخالفة االجراءات الشكلية لطلب التعدد، كىو ردع للمدلسُت، كرغم ذلك إال أنو 

 الزكاج العريف كالذم يًتتب عليو ضياع احلقوؽ، كما ضيق على طالب التعدد شلا مسح ذلم ابللجوء إىل
يؤخذ على ادلشرع ادلغريب أنو يف حالة كقوع الزكاج من غَت القيود كالشركط اليت كضعها مل يرتب على 
ذلك جزاء، كمل يوضح مصَت الزكاج الثاٍل. كلعل ادلشرع اجلزائرم كاف أكثر كضوحان منو يف ىذا 

 اجلانب.
 شريع اللييب الفرع الثالث: الت 

ادلشرع اللييب كغَته من التشريعات العربية اليت قامت إبابحة التعدد، كأضاؼ لو قيود كضوابط من 
:" ال جيوز 1991( لسنة 22من القانوف رقم ) 12شأهنا تنظم العبلقات األسرية، فنصت ادلادة 

 للرجل أف يتزكج ابمرأة أخرل إال بتوفر الشرطُت اآلتيُت:
 افقة كتابية رمسية من الزكجة اليت يف عصمتو أك صدكر إذف احملكمة بذلك. احلصوؿ على مو -1
التأكد من ظركفو االجتماعية كقدرتو ادلادية كالصحية على ذلك من قبل احملكمة. كيًتتب -2

على اإلخبلؿ أبم الشرطُت ادلذكورين يف ادلادة أعبله اعتبار عقد الزكاج من الزكجة االخرل ابطبل ىو 
ليو من آاثر كللزكجة األكىل أف ترفع دعول شفوية أك كتابية ألقرب زلكمة ذلا، كما جيوز كما ترتب ع

ذلا أف تقدـ شكول بذلك إىل اللجنة الشعبية للمحل اليت هبا مقر إقامتها أك أقرب مأذكف أك أقرب 
كقت إحالة الشكول يف أقرب  إماـ جامع، أك نقطة أمن شعيب زللي أك نقابة أك صبعية، كعلى ىؤالء

  1للمحكمة للفصل فيها".

                                                           
بشأف األحكاـ اخلاصة ابلزكاج كالطبلؽ كآاثرىم ككل تعديبلتو إىل  1984لسنة  10النظاـ القانوٍل لليبيا، القانوف اللييب رقم - 1

 .15، ص1991حد 
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 يتضح أف ادلشرع اللييب مل يسمح ابلتعدد إال بعد توفر شرطُت. 12من خبلؿ ادلادة 
 أوال: شروط التعدد:

: أكجب ادلشرع اللييب للزكاج الثاٍل أبف موافقة الزوجة األوىل أو صدور إذن من احملكمة-1
 احملكمة. توافق الزكجة األكىل عن طريق كثيقة رمسية أك إبذف من

التأكد من أف الزكج ميسور احلاؿ مراعاة الظروف االجتماعية وقدرتو ادلادية والصحية: -2
كأف حالتو االجتماعية مستقرة، كتكوف لو القدرة على توفَت شركط احلياة الزكجية كيكوف بصحة 

 جيدة.
 :اثنيا: اجلزاء ادلرتتب على اإلخالل

ف ادلشرع اللييب رتب جزاء على سلالف الشركط اليت كضعها يتبُت من خبلؿ ادلادة ادلذكورة اعبله أ
للتعدد، ببطبلف العقد الثاٍل كأف للزكجة احلق يف رفع دعول إىل احملكمة بذلك؛ أبف ذلا احلق يف 

 ادلطالبة بتطليق الزكجة الثانية. 
فما داعي رفع دعول للمطالبة بتطليق  ،فالعقد الثاٍل ابطل؛ دبعٌت غَت موجود أك غَت معًتؼ بو

 الزكجة الثانية ؟
يتضح من خبلؿ دراسة ما جاء بو ادلشرع اللييب أنو أابح التعدد لكنو قيده دبوافقة الزكجة أماـ  

احملكمة ادلختصة أك إبذف من احملكمة كما أضاؼ أبنو البد من كجود القدرة ادلادية كالصحية للزكج 
 مبلئمة.كتكوف ظركفو االجتماعية 

كادلبلحظ من ىذا أف ادلشرع قصر التعدد على من تكوف حالو ميسورة أك دبعٌت آخر على 
 أصحاب األمواؿ كيظهر أف ىذا األساس مبٍت على الطبقية. 

  ،كمن خبلؿ ىذا يتبُت أف ادلشرع اللييب كافق الشريعة اإلسبلمية يف إابحة التعدد
فية دلقاصد الشريعة اإلسبلمية، ككذلك ىو يقًتب كخالفها يف الشركط اليت كضعها فقد جاءت منا

من نظاـ منع تعدد الزكجات، ألف أغلب الشركط اليت كضعها للتعدد قانونية، كمل يذكر أم شرط 
شرعي يف ادلادة اليت جاء هبا مع أنو قاؿ: االسبلـ دين الدكلة، كتتضح سلالفتو للشريعة من منح 
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جة الثانية، كىو هبذا يظن أنو ينظم العبلقات األسرية بل زادىا الزكجة األكىل حق ادلطالبة بتطليق الزك 
 خراابن كأكثر تعقيدان بنشر احلقد كالبغضاء بُت الزكجات كاألكالد. 

 الفرع الرابع: التشريع ادلوريتاين.
يعترب اجملتمع ادلوريتاٍل من اجملتمعات احملافظة على تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف شىت 

ياة حيث أهنا قننت أحكامها كخصوصا األسرية على اجلانب الديٍت كهبذا كضع شركط رلاالت احل
على ذلك:" يسمح بتعدد الزكجات إذا توفرت شركط كنية  45لتنظيم التعدد، حيث جاء يف ادلادة

 1العدؿ. كيتم ذلك بعد علم كل من الزكجة السابقة ك البلحقة إف كاف شبة شرط."
زكجة أف تشًتط يف العقد عدـ الزكاج عليها، كىذا متجسد يف ادلادة فادلشرع ادلوريتاٍل مكن لل

:"للزكجة أف تشًتط على الزكج أف ال يتزكج عليها أك يغيب عنها مدة معينة أك دينعها من دراسة 28
 2أك عمل ككل شرط ال ينايف ادلقصود من العقد."

 أوال: الشروط اليت وضعها ادلشرع ادلوريتاين.
فادلشرع ادلوريتاٍل "مل حيدد طبيعة شرط نية العدؿ كال نوعو ككيفية : شروط ونية العدل-1

 3االعتداد بو".
أنو يسمح بتعدد الزكجات، ككما سبق كبينا أنو ال ديكن معرفة  45يتضح من خبلؿ نص ادلادة 

 نية الشخص ألهنا من ادلكنوانت، كما أف قصود الناس ربمل على الظاىر.
  

                                                           
لجمهورية ادلوريتانية ـ يتضمن مدكنة األحواؿ الشخصية، اجلريدة الرمسية ل2001يوليو  19بتاريخ  052-2001قانوف رقم: - 1

 .363، ص1004ـ، العدد2001أغسطس 15
 .362، ص28ادلرجع نفسو، ادلادة - 2
، على 187ش صراكم ، (لدكؿ ادلغرب العريبتعدد الزكجات يف قوانُت األسرة دمحم الشافعي، رللة مغرب القانوف) - 3

   .14:45 ،09/02/2020اتريخ االطبلع :  ،www.maroclaw.com //:httpsموقع
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فادلشرع مل يشر إىل ىذا الشرط يف نفس ادلادة بل ذكره يف مادتُت القدرة على اإلنفاق:  -2
كما تتضمنو النفقة  1:"كل إنساف نفقتو يف مالو إال الزكجة فنفقتها على زكجها".140كمها:ادلادة 

 2:"تشمل النفقة الطعاـ كالكسوة كادلسكن كما يعترب من الضركرايت يف العرؼ".142جاء يف ادلادة 
 رتتب على اإلخالل ابلشروط:اثنيا: اجلزاء ادل

يتضح من خبلؿ ما جاء بو ادلشرع ادلوريتاٍل من شركط تسمح بتعدد الزكجات ك مل يرتب أم  
جزاء قانوٍل كعقوبة احلبس مثبل أك غرامة مالية على الزكج، لكنو مسح للزكجة حبل العصمة قضائيا إذا 

ل الزكج جزئيا أك كليا ابلشركط اليت :" إذا أخ29أخل بشركط يف العقد كىو ما نصت عليو ادلادة 
 3علقت الزكجة العصمة هبا جاز حل العصمة قضائيا دببادرة من الزكجة مع متعة يقدرىا القاضي".

  نستنتج أف ادلشرع ادلوريتاٍل كافق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف إابحة التعدد كشرط
 العدؿ بُت الزكجات، 

قة اليت سبكن من اخبار كل من الزكجة السابقة ك البلحقة، ما يؤخذ على ادلشرع أنو مل يذكر الطري
 كمل يرتب جزاء على الزكج على عدـ إخبارىن.

 ادلطلب الثاين: التشريعات ادلانعة لتعدد الزوجات)تونس(.
من خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف كل التشريعات ادلغاربية يف كل من اجلزائر، ادلغرب، ليبيا ك  

موريتانيا سباشت مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إبابحة التعدد، كما حاكلت التوفيق بُت الشرع 
 اإلسبلمي كما جاء يف ادلواثيق كادلعاىدات الدكلية من شركط.

الوحيدة ادلانعة من تعدد الزكجات، فهي اتبعة للدكؿ الغربية يف منعها تعترب تونس الدكلة ادلغاربية 
لتعدد الزكجات، فجعلت منو جردية جنائية يعاقب عليها القانوف كيتبُت ىذا من خبلؿ الفصل 

 من رللة األحواؿ الشخصية:" تعدد الزكجات شلنوع.18

                                                           
 .369ص ادلرجع السابق، ،(، 140ادلادة )قانوف األحواؿ الشخصية ادلوريتاٍل - 1
.369، ص(142 ادلادة) ،دلرجع نفسوا-2

 .362، ص29ادلرجع السابق، ادلادة - 3
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عاقب ابلسجن دلدة عاـ كل من تزكج كىو يف حالة الزكجية كقبل فك عصمة الزكاج السابق ي
كخبطية قدرىا مائتاف كأربعوف ألف فرنك أك إبحدل العقوبتُت كلو أف الزكاج اجلديد مل يرـب طبق 

 أحكاـ القانوف.
 3كيعاقب بنفس العقوابت كل من كاف متزكجا على خبلؼ الصيغ الواردة ابلقانوف عدد 

بتنظيم احلالة ادلدنية كيرـب عقد ( ك ادلتعلق 1957)أكؿ أكت 1377زلـر  4ادلؤرخ يف  1957لسنة
 زكاج اثٍل كيستمر على معاشرة زكجو األكىل.

كيعاقب بنفس العقوابت الزكج الذم يعتمد إبراـ عقد زكاج مع شخص مستهدؼ للعقوابت 
 1ادلقررة ابلفقرتُت السابقتُت".

يب بورقيبة، إف أكؿ رئيس عريب يندد بفكرة إلغاء تعدد الزكجات ىو الرئيس التونسي اذلالك احلب
كىذا من أتثره أبفكار دعاة العلمانية بتحرير ادلرأة، رغم أنو أكرد يف دستورا لدكلة أف دين الدكلة ىو 

 اإلسبلـ إال أنو طبق ما جاء بو الفكر الغريب للمستشرقُت كخالف مقاصد الشريعة اإلسبلمية.
تونسية حيث اعترب فكرة فادلشرع التونسي منع التعدد مطلقا بزعمو أنو حيمي حقوؽ ادلرأة ال

مساكاة ادلرأة مع الرجل من ادلبادئ األساسيةاليت يقـو عليها لتحرير ادلرأة يف جل مناحي احلياة، كما 
ألف فرنك(، كما أنو مل 240أنو فرض عقوبة من قاـ ابلتعدد ابحلبس مدة سنة كبغرامة مالية قدرىا)

 كادلقصود ىنا ىو الزكاج العريف. يسمح بذلك لو ابـر عقد الزكاج خارج النطاؽ القانوٍل
أعبله فقاؿ:" فتعدد الزكاج زلظور  18كعلق األستاذ حلسن بن شيخ آث ملواي على الفصل

إطبلقا سواء كاف الزكاج الثاٍل رمسيا أـ عرفيا. ك يعاقب ابلعقوابت نفسها من كاف متزكجا عرفيا، كأبـر 
ر على معاشرة زكجتو األكىل. كما يعاقب بنفس عقد زكاج اثف ابلطرؽ الرمسية مع امرأة اثنية، كاستم

                                                           
)نقح ابلقانوف 18ـ يتعلق إبصدار رللة األحواؿ الشخصية، الفصل 1956أكت  13رللة األحواؿ الشخصية، أمر مؤرخ يف -1

ـ ادلؤرخ يف 1964لسنة  1ابدلرسـو عدد 5ك 4ك3ـ كأضيفت إليو الفقرات 1958جويلية  4ادلؤرخ يف  1958لسنة 70عدد 
 .6ـ(.ص1964أفريل  21ـ ادلؤرخ يف 1964لسنة  1ـ ادلصادؽ عليو ابلقانوف عدد 1964فيفرم  20
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العقوابت الزكج الذم يتعّمد إبراـ عقد زكاج مع شخص ُمستهدؼ للعقوابت ادلقّررة ابلفقرتُت 
 1السابقتُت، كادلقصود بذلك الزكجة".

دبقارنة األحكاـ اليت جاءت هبا الشريعة اإلسبلمية كادلشرع التونسي، يتضح أف ىذا األخَت 
التعدد يتسبب يف فساد األسرة،  جاءت بو الشريعة، كألغى تعدد الزكجات ألنو يرل أف خالف كل ما

كتشتت األطفاؿ، كالنزاع بُت الضرائر، كابلرغم من أف التعدد إعجاز تشريعي جاء من لدف حكيم 
 عليم كعلى يد الصادؽ األمُت، فكيف يتم تبديل شرع هللا ابذلول كالتشهي؟

بقولو: "كىذا القانوف سلالف للقرآف الكرَل الذم  18كم على ادلادة كعلق الدكتور يوسف القرضا
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع فإن خفتم أال تعدلوا أابح التعدد بشرطو : )

. كىو سلالف للسنة النبوية كذلدم الصحابة، كإلصباع ادلذاىب كالطوائف اإلسبلمية كلها، 2فواحدة(
 . 3أربعة عشر قران، كىو من ادلعلـو من الدين ابلضركرة" كلعمل األمة خبلؿ

                                                           
ادلنتقى يف قضاء األحواؿ الشخصية،)تعليق على قرارات احملكمة العليا ابالستناد إىل الفقو ادلقارف كقانوف األسرة، القانوف - 1

، دار 1ملواي، ج ادلقارف: تونس، ادلغرب، سوراي، علم النفس، كنصوص فقهية للمطالعة من مذىب مالك(، حلسن بن الشيخ آث
 .402ـ، ص2011، اجلزائر، 3ىومو ط

 .3سورة النساء، اآلية- 2
.155-154، صجهة اإلسبلـ، يوسف القرضاكمالتطرؼ العلماٍل يف موا-3
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 اخلادتة :
إف اإلسبلـ أابح تعدد الزكجات ابحلدكد كالشركط اليت سبق ذكرىا، كىذا من أجل جلب 
ادلصلحة للفرد كاجملتمع كدرءا للمفسدة، إال أف أعداءىازبذكا التعدد منفذان للطعن ككسيلة لتدمَت 

ربقيق الشهوة تعاليم الدين اإلسبلمي احلنيف ظنان منهم أف تزكج الرجل أبكثر من امرأة كاف ألجل 
اجلنسية كللحط من قيمة ادلرأة، كمل يعلموا أف األحكاـ اليت شرعها ادلوىل عز كجل ذلا حكمة كمن 

كمعاجلة مشاكل النساء ادلطلقات كاألرامل  ،حكم التعدد : ربصُت النفس من الوقوع يف احملظور
 كادلظلومات.

 كمن النتائج ادلتحصل عليها:
اجملتمعات ذات النظم القانونية كالصُت إف التعدد كاف منتشران يف اجملتمعات القددية ككذلك شهدتو  -

 كاليوانف...
كإَنا حرمو األحبار  ،كالنصرانية( مل ربـر تعدد الزكجاتإف الشرائع السماكية السابقة)اليهودية  -

 الرابنيوف كالكنيسة.
جودان يف العصور القددية، كإَنا جاء لتهذيبو بوضع إف اإلسبلـ مل ينشئ التعدد حيث كاف مو  -

 ضوابط كشركط منها: ربرَل الزايدة على األربع ك العدؿ بُت الزكجات، القدرة على اإلنفاؽ.
تتفق قوانُت األحواؿ الشخصية يف دكؿ ادلغريب العريب على إابحة التعدد إال قانوف األحواؿ  -

 مة دبنعو التعدد.الشخصية التونسي خالف الشريعة سلالفة ات
كخالفتها إبضافة  ،التشريعات ادلبيحة للتعدد تتوافق مع الشريعة يف شرطي العدؿ كالقدرة ادلادية -

 كالًتخيص القضائي. ،كإخبار الزكجتُت ،شركط أخرل كىي: ادلربر ادلوضوعي
قق العدؿ بُت تتفق تشريعات الدكؿ ادلغاربية مع الشريعة اإلسبلمية يف توفَت القدرة ادلادية لتح -

كزبتلف التشريعات مع الشريعة يف طريقة إثبات القدرة؛ فالشريعة تركت األمر إىل تقدير  ،الزكجات
 األمر إىل تقدير القاضي.  تالشخص لنفسو بينما التشريعات خول
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ذىبت تشريعات دكؿ ادلغرب العريب إىل أف الزكجة  ،يف حالة الغش كالكذب من أجل التعدد  -
أما ادلشرع اللييب على غرار ذلك فأعطى للزكجة ادلطالبة أف ترفع دعوة للمطالبة ابلتطليق، ادلتضررة ذلا

 كىذا سلالف للشريعة اإلسبلمية. ،بتطليق الزكجة الثانية
الشركط اليت كضعتها التشريعات حالت دكف إقباؿ الرجاؿ على موضوع التعدد، كاشًتاط  -

 ادلربر الشرعي كطلب إذف القضاء.

 التوصيات:
 ضركرة اىتماـ دكؿ ادلغرب العريب بوضع الشركط اليت تتماشى مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية. -
إعطاء العناية الكافية دبواضيع األسرة، ابلقياـ بدكرات أتىيلية للمقبلُت على التعدد تساعد يف -

 بناء احلياة الزكجية.



 
 

 

 
 

 
 ايت القرانيةآلا فهرس
 حاديثاأل فهرس

فهرس ادلواد القانونية

 الفهارس
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 فهرس اآلايت القرآنية:-1
 الصفحة رقمها اآلية السور 

  َّ    جح مج حج مث هت مت ٹٱٹٱُّٱ البقرة 

 
35 7 

 النساء

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٹٱٹٱُّٱ
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف
  َّ ري ٰى ين ىن ننمن زن

 

3 
16-
19-21 

 ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ
 مت زترت يب  ىب نب مب زب
  َّ نث مث زث  رث يت ىت نت

129 16-19 

 الرـك

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ
 مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك
  َّ نن من زن رن

 

21 15 

  َّ جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ النجم

 
45 7 

 الطبلؽ

 يب ىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ
 ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت رت
  َّ اك يق

 

7 25 
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َّ  هث مث هت مت ٹٱٹٱُّٱ اجلن  

 
28 6 
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 فهرس األحاديث الشريفة:-2
 الصفحة طرف احلديث

 17  " اخرت منهن أربعا"
 27 تطعمها إذا طعمت وتكسوىا إذا اكتسيت..."  " أن

 27  " اللهم ىذه قسميت فيما أملك..."
 17 " خذ منهن أربعا"

 17 " فارق واحدة وأمسك منهن أربعا..."
"قال سليمان بن داود عليهما السالم ألطوفن الليلة 

"... 
11 

 15 " ايمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..."
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 فهرس ادلواد القانونية:-3
 الصفحة رقم ادلادة القانوف

 قانوف األسرة اجلزائرم
08 35-34-33 
19 33 
53 35 

 مدكنة األسرة ادلغربية

40 36 
41 36 
42 36 
43 37-36 
44 37 
45 37 
46 37 
47 38-37 

 40 361 القانوف اجلنائي ادلغريب
 41 12 قانوف األحواؿ الشخصية اللييب

 مدكنة األحواؿ الشخصية ادلوريتانية

28 43 
45 43 

140 44 
142 44 

 45-44 18 قانوف األحواؿ الشخصية التونسي
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
  :القرآن الكرمي 

 :كتب التفسًن وعلومو
ربقيق: صادؽ  ،(370أضبد بن علي أبو بكر الرازم ادلعركؼ ابجلصاص)ت  ،أحكاـ القرآف-

 ق.1405طبعة  ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،القمحاكم
ربقيق: موسى دمحم علي كعزة عبد  ،(504علي الطربم ادلعركؼ بلكيا اذلراسي)ت  ،أحكاـ القرآف -

 ق.1405 ،2ط  ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ،عطية
دمحم الطاىر بن  ،ادلعٌت السديد كتنوير العقل اجلديد من تفسَت الكتاب اجمليد)التحرير كالتنوير( ربرير -

 ـ.1984 ،تونس ،الدار التونسية ،ق(1393عاشور)ت 
 ،ربقيق: أضبدالفرّاف)رسالة دكتوراه( ،ق(204تفسَت اإلماـ الشافعي دمحم بن ادريس الشافعي)ت  -

 ـ.2006 -ق1427 ،1ط ،السعوديةادلملكة العربية  ،دار التدمرية
ربقيق: سامي بن دمحم  ،(774للحافظ إمساعيل بن كثَت الدمشقي)ت  ،تفسَت القرآف العظيم -

 ـ.1999 -ق1420 ،2ط ،ادلملكة العربية السعودية ،دار طيبة ،سبلمة
 ،2ط ،دمشق ،دار الفكر ادلعاد ،كىبة الزحيلي ،التفسَت ادلنَت يف العقيدة كالشريعة كادلنهج -

 ـ.1418
ربقيق: الربدكٍل كإبراىيم  ،ق(671دمحم القرطيب)ت  ،اجلامع ألحكاـ القرآف)تفسَت القرطيب( -

 ـ.1964 -ق1384 ،2ط ،القاىرة ،دار الكتب ادلصرية ،،أطفيش
دار  ،ربقيق: أضبد دمحم شاكر ،عمدة التفسَت عن احلافظ ابن كثَت)سلتصر تفسَت القرآف العظيم( -

 ـ.2005 -ق1426 ،1ط ،ةادلنصور  ،الوفاء
 ،صيدا ،ادلكتبة العصرية ،ق(1307دمحم صيق خاف الِقّنوجي) ،فتح البياف يف مقاصد القرآف - 

دمحم الرازم ادللقب بفخر الدين  ،مفاتيح الغيب)التفسَت الكبَت( - ـ.1992 -ق1412 ،بَتكت
 ق.1420 ،2ط ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،ق(606الرازم)ت 
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 السنة:
 كتب احلديث الشريف وشروحو:

 ،(256أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخارم اجلعفي)ت  ،اجلامع الصحيح)صحيح البخارم( -
 ق.1422 ،1ط ،دار طوؽ النجاة ،ربقيق: دمحم زىَت بن انصر الناصر

شركة  ،ربقيق: أضبد دمحم شاكر كآخركف ،ق(279دمحم بن عيسى بن سورة)ت ،سنن الًتمذم -
 ـ.1975 -ق1395 ،2ط ،طبعة مصطفى البايب احلليبمكتبة كم

مطبعة  ،ربقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي ،ق(273دمحم بن يزيد القزكيٍت ابن ماجو)ت  ،سنن ابن ماجو -
 القاىرة. ،دار إحياء الكتب العربية

ربقيق: دمحم زلي  ،(275سليماف بن األشعث أبو داكد السجستاٍل األزدم)ت  ،سنن أيب داكد -
 بَتكت. -صيدا ،ادلكتبة العصرية ،ن عبد اجمليدالدي
ربقيق: دمحم عبد  ،(458أبوبكر أضبد بن احلسُت بن علي البيهقي)ت  ،سنن البيهقي الكربل -

 ـ. 2004 -ق1424 ،3ط ،لبناف -بَتكت ،دار الكتب العلمية ،القادر عطا
ربقيق: فؤاد عبد  ،ق(261أبو احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم)ت ،صحيح مسلم -

 بَتكت. ،دار إحياء الًتاث العريب ،الباقي
 ،بَتكت ،دار ادلعرفة ،أضبد بن علي ابن حجر العسقبلٍل ،فتح البارم شرح صحيح البخارم -

 ق.1379
 ،دار إحياء الًتاث العريب ،ق(179اإلماـ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي)ت ،موطأ -

 ـ.1985 -ق1406 ،لبناف-بَتكت
 كتب الفقو وأصولو:

 :الفقو احلنفي 
ق(، دار 861فتح القدير، كماؿ الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي ادلعركؼ اببن اذلماـ، )ت -

 الفكر.
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 :الفقو ادلالكي 
 ،(422عبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادم ادلالكي)ت ،اإلشراؼ على مسائل اخلبلؼ - 

 ـ.1990 -ق1425 ،لبناف -بَتكت ،دار ابن حـز ،ربقيق: احلبيب بن طاىر
أبو الوليد دمحم بن أضبد بن دمحم بن أضبد بن رشد القرطيب ادلعركؼ  ،بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد -

 ـ.2004 -ق1425 ،،القاىرة ،دار احلديث ،ق(595اببن رشد احلفيد)ت 
النفراكم  أضبد بن غاًل بن سامل ،الفواكو الدكاٍل على رسالة ابن أيب زيد القَتكاٍل -

 ـ.1995 -ق1415 ،دار الفكر ،ق(1126ادلالكي)ت
  :الفقو الشافعي 
 -ق1410 ،بَتكت ،دار ادلعرفة ،ق(204دمحم بن ادريس الشافعي)ت  ،األـ لئلماـ الشافعي -

 ـ.1990
 ،1ط ،دمشق ،دار القلم ،مصطفى اخِلْن كآخركف ،الفقو ادلنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي -

 ـ.1992 -ق1413
 :الفقو احلنبلي 
ربقيق:  ،ق(751دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم اجلوزية)ت  ،إعبلـ ادلوقعُت عن رب العادلُت-

 ـ.1991 -ق1411 ،1ط ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ،عبد السبلـ إبراىيم
 تقي الدين أبو العباس أضبد بن عبد احلليم ابن تيمية احلنبلي ،الفتاكل الكربل البن تيمية - 

 ـ.1987 -ق1408 ،1ط ،( دار الكتب العلمية728الدمشقي)ت 
العربية  ادلملكة ،دار كنوز إشبيليا ،عبد الكرَل بن دمحم البلِحم ،ادلطلع على دقائق زاد ادلستنقع -

 ـ.1987 -ق1431 ،1ط ،السعودية
 دار  ،ربقيق: خليل ادليس ،ق(436دمحم بن علي الطيب البصرم)ت ،ادلعتمد يف أصوؿ الفقو

 ق.1403 ،بَتكت ،الكتب العلمية
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 كتب ادلعاجم وادلصطلحات:
دار  ،ق(117بن منظور)تاب  ألبو الفضل صباؿ الدين دمحم بن مكـر ادلعركؼ ،لساف العرب -

 ق.1414 ،3ط ،بَتكت ،صادر
ربقيق : كضبط عبد السبلـ دمحم  ،أليب احلسُت أضبد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة -

 ـ.1991 -ق1411 ،1ط ،بَتكت ،دار اجليل ،ىاركف
ربقيق: دمحم  ،ق(502احلسُت بن دمحم ادلعركؼ ابلراغب األصفهاٍل)ت ،ادلفردات يف غريب القرآف -

 لبناف.-بَتكت ،دار ادلعرفة ،سيد كيبلٍل
 ،1ط ،عامل الكتب ،ق(1424أضبد سلتار عبد احلميد)ت ،معجم اللغة العربية ادلعاصرة -

 ـ.2008 -ق1429
 كتب القانون وادلذكرات:  

 ،بن الشويخ الرشيد ،شرح قانوف األسرة اجلزائرم ادلعدؿ دارسة مقارنة لبعض التشريعات العربية  -
 ـ.2008 -ق1429 ،1ط ،دار اخللدكنية

حلسن بن شيخ  ،(2005فرباير  27ادلؤرخ يف  05/02قانوف األسرة )ادلعدؿ كادلتمم دبوجب األمر-
 القبة القددية اجلزائر. ،ـ2008 -ق1429 ،1ط ،ةدار اخللدكني ،آث ملواي

 ،ـ2004 ،3ط ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،بلحاج العريب ،الوجيز يف شرح قانوف األسرة اجلزائرم -
 بن عكنوف اجلزائر.

 دار األفاؽ ادلغربية. ،ـ2015 -ق1436 ،3ط ،دمحم الكشبور ،الواضح يف مدكنة األسرة -
 ادلذكرات:

ادلعهد العايل  ،حبث هناية التكوين ،أماف نعيمة ،بُت مدكنة األسرة كالعمل القضائيأحكاـ التعدد  -
 ادلملكة ادلغربية كزارة العدؿ كاحلرايت. ،ـ2017 -ـ2015 ،للقضاء
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مذكرة لنيل شهادة  ،أضبد مشوشة ،تعدد الزكجات بُت الشريعة كالتشريعات اإلسبلمية ادلغاربية -
 -ـ2016 ،جامعة دمحم خيضر بسكرة ،األحواؿ الشخصية(ادلاسًت يف احلقوؽ)زبصص قانوف 

 ـ.2017
 كتب أخرى:

 بَتكت. ،دار ادلعرفة ،ق(505أبو حامد الغزايل الطوسي)ت ،إحياء علـو الدين -
 القاىرة. ،دمحم فؤاد اذلامشي ،األدايف يف كفة ادليزاف  -
 ـ.2001 -ق1421 ،18ط ،القاىرة ،دار الشركؽ ،زلمود شلتوت ،اإلسبلـ عقيدة كشريعة -
 ـ.1981 -ق1404 ،لبناف -بَتكت ،مؤسسة عز الدين ،ابمسة كّياؿ ،تطور ادلرأة عرب التاريخ -
 -ق1431 ،1ط ،عماف ،دار الثقافة ،راسم شحدة سدر ،تعدد الزكجات بُت اإلسبلـ كخصومو -

 ـ.2010
  نوميداي للطباعة كالنشر. ،رفيقة قرمادم ،تعد الزكجات بُت الشرع كالواقع -
 -ق1422 ،القاىرة ،دار األفاؽ العربية ،كـر حلمي فرحات  ،تعدد الزكجات يف األدايف -

 ـ.2002
 ،مكتبة احلرمُت ،عبد التواب ىيكل ،تعدد الزكجات يف اإلسبلـ كحكمة التعدد يف أزكاج النيب ملسو هيلع هللا ىلص -

 بَتكت. -دمشق ،دار القلم ،الرايف -السعودية
دار  ،إبراىيم دمحم اجلمل ،اإلسبلـ كالرد على افًتاءات ادلغرضُت يف مصرتعدد الزكجات يف  -

 االعتصاـ.
 -ق1394 ،عبد الناصر توفيق العطار ،تعدد الزكجات من النواحي الدينية كاالجتماعية كالقانونية -

 ـ.1972
 ،مكتبة كىبة ،بأضبد عبد الوىا ،تعدد نساء األنبياء كمكانة ادلرأة يف اليهودية كادلسيحية كاإلسبلـ -
 ـ.1989 -ق1409 ،القاىرة ،1ط
 القاىرة. ،دار الفكر العريب ،دمحم أبو زىرة ،تنظيم اإلسبلـ للمجتمع -
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 التطرؼ العلماٍل يف اإلسبلـ، يوسف القرضاكم. -
 القاىرة. ،دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر ،الزكاج كتطور اجملتمع -
 ،لبناف -بَتكت ،1ط ،مؤسسة الرايف ،عد بقنة الشهراٍلدمحم بن س ،سؤاالت يف تعدد الزكجات -

 ـ.2008 -ق1469
 ـ.1995 -ق1416 ،1ط ،دار الصحابة للًتاث بطنطا ،دمحم ابن ىشاـ ،سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص -
الفقو اإلسبلمي كأدلتو) الشامل لؤلدلة الشرعية كاآلراء ادلذىبية كأىم النظرايت الفقهية كربقيق  -

 .4ط ،دمشق -سورية ،دار الفكر ،كىبة الزحيلي ،ث النبوية كزبرجيها(األحادي
 ـ.2004 -ق1425 ،مصر ،1ط ،دار الفتح لئلعبلـ العريب ،سيد سابق ،فقو السنة -
 .ليبيا -قصة احلضارة)حياة اليوانف(، ِكؿ َكايرْيل ديورَانت، ترصبة: دمحم بدراف، تونس -
 بَتكت. ،دار الفكر،(456علي بن حـز الظاىرم)ت ،احمللى ابآلاثر -
 ـ.2010 -ق1431 ،دار الوراؽ كدار السبلـ ،مصطفى السباعي ،ادلرأة بُت الفقو كالقانوف -
 -ق1401 ،القاىرة ،مكتبة اإلدياف ،أضبد عبد العزيز احلصُت ،ادلرأة كمكانتها يف اإلسبلـ -

 ـ.1981
 -بَتكت ،1ط ،دار الفتح ،علي علي منصور ،بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية مقارانت -

 ـ.1980 -ق1390 ،ليبيا
 ـ.2010 -ق1427 ،القاىرة ،مكتبة كىبة ،عطية صقر ،موسوعة األسرة ربت رعاية اإلسبلـ -
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