
ة اإلسالمية يف تعدد الزوجاتوجهة نظر الشريع
أمحد عبيدى فتح الدين

Abstrak: Poligami telah dipraktekkan oleh berbagai suku dan dibolehkan oleh
berbagai ajaran agama, seperti Yahudi, Hamurabi, peradaban India dan Cina, jauh
sebelum kedatangan Islam. Poligami dilakukan tanpa tata aturan yang definitif,
sehingga yang menjadi faktor determinan adalah hasrat pihak lelaki yang disesuaikan
dengan kemampuan fisik dan finansial. Hal yang sama juga terjadi pada suku-suku
Arab pra-Islam. Tulisan ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana poligami
dalam ajaran Islam dan beberapa perbedaan pendapat seputar poligami dalam Islam.

مقدمة

.وقد أوفاها الفقهاء واملفسرون حقها من البحث والتمحيص. 
موجودة لدى مجيع الشعوب واألمم والديانات دون جاء اإلسالم وكانت هذه العادة

و ضوابط حتدد مسارها، بل كان األمر موكال اىل رغبة الرجل مقرونة بقدرته التقيد بعدد معني أ
، وعند الفرص، )شريعة محوراىب(اليهودية، وىف العراق القدمي املالية واجلسدية فقط كما ىف الديانة 

.وىف احلضارة اهلندية، وىف الصني وىف العرب قبل اإلسالم
وقد عرف العرب التعدد أيضا ىف الزوجات كب

أن التقييد بعدد حمدود بل كان األمر مفوضا إىل هوى الرجل وجاهه وماله، ومماورد ىف ذلك 
.)5/17: 1967القرطىب، (سوة غيالن الثقفى أسلم وحتته عشر ن

توضيح
اإلسالم وتعّدد الزوجات-أ

وحدود واضحة املعامل تصان جاء االسالم وعادة التعدد موجودة، لكنها دون ضوابط
.معها كرامة املرأة وإنسانيتها



واقتصر حكم االسالم أزاء هذه العادة على وضع قواعد وأسس تنظمها بشكل حيفظ  
.كرامة املرأة وحقوقها

يستحسنها، بل أباحها إباحة مقرونة إال سالم مل ينشىء تلك العادة ومل يوجبها ومل 
لكونه أقرب اىل العدل وأبعد عن الفقر الناتج عن كثرة العيال بتفضيل اإلكتفاء بزوجة واحدة 

وإن "فقال تعاىل ) 22-5/21: 1967القرطىب،(بسبب تعّدد الزوجات كما قال بذلك الشافعى وغريه 
لكم من النساء مثىن وثالث ورباع وإن خفتم اال اليتامى فانكحوا ما طابخفتم اال تقسطوا ىف 

).3سورة النساء اآلية " (ولواأال تعأميانكم ذلك أدىنتعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
سيما ىف احلب القلىب وامليل النفسى املطلوب بني الزوجات شيئا سهال والوليس العدل 

ولن تستطيعوا أن " فقال تعاىل حرص على ذلك القرآن من مقدور اإلنسان حىت لو ولذلك نفاه
).129اآلية سورة النساء " (تعدلوا بني النساء ولو حرصتم

وجهة نظر الفقهاء والكتاب واملفكرين حول مسألة تعّدد الزوجات-ب

:تباينت مذاهب الفقهاء والكتاب ىف مسألة تعّدد الزوجات على النحو التاىل
. جواز التعّدد ىف حالة الضرورة فقط: أوال

دأ للضرورة ذهب فريق من الفقهاء والكتاب املعاصرين إىل أن التعدد جائز من حيث املب

.معارضته من باب املصلحة ودعوا إىل التخلى عنه
حممد عمارة، (وقد ذهب اىل هذا الرأى من املفكرين احملدثني منهم الشيخ حممد عبده 

)140: 1945قاسم أمني، (قاسم أمني وممن تبعه ىف هذا الرأي) 90-95: 1972
:وفيما يلى أدلة الشيخ حممد عبده ومن وافقه

1-

)1980:124حممد عمارة، (والراحة 
ث ال إنتشار الفساد والعداوة بني أوالد الضرائر نتيجة الكره والعداء فيما بينهن حي-2

يرتىب األوالد إّال على كره كل واحد منهما لآلخر، ويستمر النزاع بينهم إىل أن خيربوا 



وهلذا كله جيوز للحاكم أن مينع تعدد الزوجات صيانة للبيوت عن . 
).124: 1980حممد عمارة، (الفساد

أصوله منع ال ينكر أحد أن جميئ الدين اإلسالمي ملصلحة الناس وخريهم، وإن من-3
ال ضرر وال ضرار ىف "الضََّرِر والضِّرَاِر عمال حبديث الرسول صلى هللا عليه وسلم 

فإذا ترتب على شيئ مفسدة ىف زمن مل تكن ) 2/784: ابن ماجه، دت" (االسالم
تلحقه فيما قبله فال شك ىف وجوب تغري احلكم وتطبيقه على احلال احلاضرة، يعىن 

اما واألمر على ما نرى ونسمع ". مقّدم على جلب املصاحلدرء املفاسد "على قاعدة 
فال سبيل اىل تربية األمة مع فشو تعدد الزوجات فيما، لذا ينبغى للعلماء النظر ىف 

ىف صدر اإلسالم من صلة من الفوائد ماكانت حتققها تبق هلاهذه املسألة الىت مل 
)350- 4/349: 2000حممد رشيد رضا، (النسب والصهر الذى تقوم به العصبية 

.طلقاذهب الفريق الثاىن اىل منع تعدد الزوجات منعا م: ثانيا
نظر فريق آخر من املفكرين املعاصرين إىل أن تعدد الزوجات عادة سيئة من سيئات 

اجلاهلية األوىل كاخلمر،
.اىل حدحترمي التعد

وجنيب مجال ) 61: 1972الطاهر احلداد، (وقد ذهب اىل هذا الرأى منهم الطاهر احلّداد 
وأدلة هذا الفريق ما ). 64- 63:ت.جنيب مجال الدين وشحادة اخلورى، د(الدين وشحادة اخلورى 

:يلى
كان عامة العرب يعّددون نساءهم بالحّد الستعماهلن ىف خد-1

عن األجراء وخدمة البيت واالستمتاع، فجاء ووضع بادىء األمر حّدا أقصى هلذا 
امسك أربعا وفارق "التعدد، فقال النىب صلى هللا عليه وسلم ملن أسلم وله أزواج 

اىل اشرتاط العدالة بالتسوية بينهن مث تدرج). 1979:178االمام مالك، " (سائرهن
فانكحوا ما طاب لكم من "وجعل اخلوف من عدم العدل كتحقيقه، فقال تعاىل 

حتذيرا ) 3سورة النساء اآلية " (فواحدةالنساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم اال تعدلوا



فيه مث عّرب عن تعذر الوفاء بشرط العدل بينهن مهما بذل. هلم من عاقبة هذا التعدد
سورة " (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم" من احلرص كما ىف اآلية 

وهذا برهان من هللا على حبه للتوحيد مبا نص عليه من تعذر ). 129النساء اآلية 
)61: 1972الطاهر احلداد، (العدل بني النساء 

ودة والرمحة وسكون إن ىف التعدد منافاة لآلية الىت تفسر الزواج بأنه يقوم على امل-2
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا "النفس للنفس كما ىف قوله تعاىل 

حيث يعرتى الرجل ) 21سورة الروم اآلية " (لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة
القلق واالضطراب وتتبدل الراحة واهلناء بالشقاء ىف حياته الزوجية، إذا كان متعددا

زوجات وأوالدهن ويسود البيت َجوٌّ من الفوضى والفتنة، وكل هذه والعراك بني ال
).61: 1972الطاهر احلداد، (األمور مناف ملرامى الزواج ىف اآلية املذكورة 

إن زيادة النساء على الرجال ظاهرة مؤقتة حتدث بعد احلروب والكوارث ال يلبث أن -3
جنيب مجال (ج عن قلة الرجال 

بل السبب الصحيح هلذه الزيادة امللحوظة ىف ) 64- 63:ت.الدين وشحادة اخلورى، د
عدد النساء هو حرمان أغلبية الشباب من الثروة مث أن غالء املهور جعلهم يصرفون 

.زواج، فيبقى قسم كبري من النساء خاليا عن الزواجعن ال

.ىل اإلباحة املطلقةذهب الفريق الثالث إ: ثالثا

أخذت األمة آراءهم بالقبول، فقالوا بإباحة تعدد الزوجات من غري توقف على قيد أوشرط، 
أو اجتماعية ما دام التعدد حيقق مصلحة شخصية. َشْرَطْى العدالة والقدرة على اإلنفاقَماَعَدا

للعباد فإذا ما انتفت املصلحة انتفى احلكم بانتفائها ويرتتب على هذا أن إباحة التعدد منوطة 
.باملصلحة



) 204: 1971الشيخ حممود شلتوت، (وقد ذهب إىل هذا الرأي الشيخ حممود شلتوت 
وغريمها كثريون من باحثى العصر، ومن أدلة ) 76: 1971: حممد ابو زهرة(واألستاذ حممد أبو زهرة 

:هذا الفريق ما يلى
شرط، وجوابه " وإن خفتم"ن قدميا وحديثا من تفسري آية التعدد بأن ما فهمه املسلمو -1

فانكحوا ما "هن أى إن خفتم إال تعدلوا ىف مهور اليتامى وىف النفقة علي" فانكحوا"
)5/11: 1967القرطىب، (أى غريهن من النساء " طاب لكم

ومن أدلة السنة ما فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم مع الذين دخلوا ىف االسالم وهم -2
أسلمت وعندى مثاىن : متزوجون بأكثر من أربع زوجات، فعن قيس بن احلارث قال

على " (ِاْختَـْر منهّن أربعا"له ذلك، فقال نسوة فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت 
)3/269: عمر الدارقطىن، دت

الدليل على اشرتاط العدالة والقدرة على اإلنفاق ىف تعدد الزوجات مطلقا ما ورد عقب -3
النص على إباحة التعدد، وقد فهم العلماء من هذا النص أنه البّد من العدالة والقدرة 

مث أن تقدير عدالة الشخص أمر يرجع اىل الرجل ) 75: 1971أبو زهرة، (على اإلنفاق 
نفسه دون غريه ألنه أمر وجداين ال يطيق أحد استكشافه إال هو، وألن العقود ال تفسد 

خياف الظلم رمبا ال يقع فيه وإن كان هو ألمور متوقعة وإمنا تفسد ألمور واقعة، فمن
، ولذلك قال العلماء يتوقعه، ومن خياف الفقر قد يرزقه هللا من حيث ال حيتسب

)76ص : نفس املرجع(باشرتاط الشرطني املذكورين ديانة القضاء 

املناقشة ونتائج البحث

يظهر من خالل عرض اآلراء املختلفة وأدلّتها فيبدو أن رأى الفريق الثالث املتمثل ىف 
عد عصر ابقاء تعدد الزوجات مسموحابه كما فهمه علماء األمة اإلسالمية وتوارثوه عصرا ب

.مقرونا باشرتاط العدالة والقدرة على اإلنفاق وحتقيق املصلحة
إن تعدد الزوجات مبدأ مشروع ىف االسالم حيث جاء وكان التعدد منتشرا بني خمتلف 

االسالم على التحديد باألربع وتقييد اجلواز دور شعوب بال نظام وحدود، فاقتصر الديانات وال



لعرف االسالمي مند عهد الرسول والعصور الزاهرة الالحقة مبظنة العدل واإلنفاق، وجرى ا
.بتفويضهما اىل دين املرء وضمريه وتقواه
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