
 
  

                                                                        
        

                   

 ، إىل مسألة سننظر من منظار احلكمة املطلقة اليت تتصف ا أحكام كتاب اهللا تعاىل
وموقعها بني الفهم اخلاطئ لبعض املسـلمني  ، تعدد الزوجات ، لنرى حقيقة هذه املسألة 

وبعض التفاسري من جهة ، وبني اجلحود الذي ميارسه بعضهم بإنكار التعدد من أساسـه  
  ..من جهة أُخرى 

هار عمق احلكمة لتبيني احلقيقة اليت حيملها القرآن الكرمي بالنسبة هلذه املسألة ، وإلظ
وجه يتعلّق بالواقع االجتماعي النفسـي  .. املرتبطة ا ، ال بد من حبثها من وجهين اثنني 

احمليط ذه املسألة ، ووجه يتعلّق بتفسري الصور القرآنية اليت حتمل أحكام هذه املسـألة ،  
  ..ومن مثَّ مقارنة هذين الوجهني مع بعضهما 

عي النفسي احمليط ذه املسألة ، ولنبحثه من خالل االحتماالت لنبدأ بالواقع االجتما
  ..املتعلّقة ا ، بشكلٍ جمرد عن األحكام القرآنية 

يف اتمع اإلنساين نرى أنَّ عدد اإلناث أكرب من عدد الـذكور ، فعـدد النسـاء    
إىل أنَّ هـذا باإلضـافة    ..الصاحلات للزواج ، يزيد على عدد الرجال الصاحلني للزواج 

الرجال معرضون للوفاة واألحداث بنسبٍ أكثر منها عند النسـاء ، بسـبب احلـروب    
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كلُّ ذلك يزيد من ارتفاع نسبة النساء الصاحلات للزواج .. وظروف العمل االجتماعية 
  ..يف اتمع على نسبة الذكور 

قـوانني يف  صدرت  إن: النسبة ليست دائماً هكذا ، مثالً  ..ال : وإن قال قائل .. 
ا يعلمون أنَّ املولود بعض اتمعات الشرقية لتحديد النسل ، وقام الناس باإلجهاض عندم

عدد الـذكور   –حني ذلك  –سيكون أنثى ، كوم شرقيني وحتكمهم مفاهيم معينة ، 
وأي حالة يكون فيها عدد  (يف مثل هذه احلاالت املُفترضة : نقول . ..أكثر من اإلناث 

لـيس   حيرم التعدد ، كون التعدد يف كتاب اهللا تعـاىل ، ) كثر من عدد اإلناث الذكور أ
  ..بالتفصيل  شرطي التعددعند  )إن شاء اهللا تعاىل ( سنقف ودون شروط ، هكذا مباحاً 
بشكلٍ  –فترة اإلخصاب وما يتعلّق ا من فطرة غريزية عند الرجل متتد يف حياته  ..

يف  –بشكلٍ عام  – عاماً ، بينما تتوقّف هذه الفترة عند املرأة ملا بعد سن السبعني –عام 
وهناك حاالت تكون فيهـا الزوجـة   .. سن أقل منه عند الرجل بأكثر من عشرين عاماً 

راغبةً عن الوظيفة الفطرية بسبب السن والواقع الذي يفرضه الفارق بني زمين اإلخصاب 
ما زال فيه الزوج راغباً يف هذه الوظيفة ، وعلى ما بني الزوج والزوجة ، يف الوقت الذي 

  ..الرغم من ذلك ، االثنان ال يريدان االنفصال عن بعضهما 
فائضاً من النساء غري املتزوجات ،  –يف كلِّ جمتمعٍ حيرم التعدد  –هذه احلقائق تفرز 

إخصاب  –يف الزمن نفسه  –أو فائضاً من زمن اإلخصاب يف حياة الرجل دون أن يقابله 
  ..مقابلٌ له عند الزوجة ، أو واقعاً من االختالل يف الوظيفة الفطرية 

  :يقع على االحتماالت التالية  ، وهذا الواقع الذي يفرزه حترمي التعدد يف اتمع
  :  
التايل فاخلاسر وب.. إما أنهن يكبنت فطرن ، فال يعرفن الرجال يف حيان  –)  1( 

  ..هو املرأة ، كوا حرمت من أن تعيش حياا الفطرية كأي امرأة متزوجة 
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أو أنهن يعرفن الرجال كأخالء يف الظالم بعيداً عن العالقة الشرعية الشريفة  –)  2( 

النساء فائضات أي ال يقابلهن رجال ، بسبب كون نسبة النساء أعلى  تلكوملّا كانت .. 
لرجال ، فإنَّ عالقتهن غري الشرعية وغري الشريفة مع الرجال إما أن تكون مع رجال من ا

متزوجني وبالتايل التسبب خبيانة نساء أُخر ، وإما مع رجال غري متزوجني ويف هذه احلالة 
وهكذا نرى أنَّ اخلاسر هو املرأة أيضاً ، ألنَّ زوجها .. لن تتغير نسبة الفائض من النساء 

  ..وا من خالل عالقة غري شريفة مع تلك النساء الفائضات خي
 

 ـة دون أن ترغـب   ، والذين يرغبون يف الوظيفة الفطري
 : بسبب فارق امتداد فترة اإلخصاب وما يتعلّق ا من الوظيفة الفطرية زوجام بذلك

  ..إما أنهم يكبتون فطرم ، وبالتايل فاخلاسر هو الرجل  –)  3( 
أو أنهم يعرفون نساء أُخر كخليالت من خالل خيانة زوجام ، وبالتايل  –)  4( 

  ..خيوا زوجها  –يف هذه احلالة  –فاخلاسر هي املرأة ، ألنها 
النتيجة واحـدة هـي    وإن كانت ) 2( وهذا االحتمال مستقلٌّ عن االحتمال رقم 

خيانة الزوجات من قبل أزواجهن ، وبالتايل خسارة املرأة ، فنحن ندرس املسـألة مـن   
  ..منظار االحتماالت املطروحة ، ال من منظار النتائج 

دفعت املرأة مثن خيانة زوجها هلا ألنَّ اخليانة حصلت كون )  2( ففي االحتمال رقم 
ت فطرا ، وبالتايل كون تلك املرأة الفائضة جتـد يف  امرأة من النساء الفائضات مل تكب

حصلت خيانة )  4( بينما يف هذا االحتمال رقم .. الرجل املتزوج حالً لوظيفتها الفطرية 
الزوج بسبب أنَّ الزوج مل يكبت فطرته الفائضة بسبب فارق اإلخصاب ، وبالتايل بسبب 

  ..الفطرية  كون هذا الرجل جيد يف نساٍء أُخر حالً لوظيفته
  ..أو أنهم يطلّقون زوجام الستبداهلن بأُخر ، وبالتايل فاخلاسر هو املرأة  –)  5( 
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وهكذا نرى أنّ اخلسارةَ اليت تدفعها املرأةُ من مستحقّات منعِ تعـدد الزوجـات يف   
 تمعِ هي بنسبةها الرجلُ هي بنسـبة   0,8=  4/5: ايف حني أنّ اخلسارةَ اليت يدفع ، :

وجات ، هـو أربعـةُ   فما تدفَعه املرأةُ من خسارة نتيجةَ منعِ تعدد الز..  0,2=  1/5
  ..أضعاف ما يدفَعه الرجل 

من اخلاسـر األول فيمـا   .. وهنا نقول للذين ينادون مبنع التعدد حبجة محاية املرأة 
وهي تدفع أربعة ، كيف تكون املرأةُ راحبةً من منع التعدد الذي تنادون به .. تنادون به ؟ 

   !!! .. تعدد ؟أضعاف ما يدفعه الرجل من مستحقّات منع هذا ال
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والعاقلُ يعرف هذه احلقيقةَ دون بذلِ الكثريِ من اجلهد ، فكونُ نسبة اإلناث أكرب من 
  بعـض رِمإذا ح هالً ، ألنالنساِء أو مصلحة هو ضد دالتعد الذكور ، يقتضي أنّ منع نسبة

  ..من الزواج ائياً  الرجالِ من الزواجِ بزوجة أُخرى ، فإنه تحرم بعض النساِء
حنن نعلم أنه عند زيادة العرض تقلُّ قيمة الطلب ، فكيف إن حجم الطلب عند زيادة 

فبدالً من أن يقرع الرجل باب املرأة لتكون له زوجةً كرميةً مع زوجة أُخرى .. العرض ؟ 
 –ع التعـدد  يف حال من –ضمن إطار األسرة الكرمية ، ستقرع املرأة باب الرجل املتزوج 

ليكون هلا خليالً يف الظالم ، بعيداً عن ساحة صون كرامتها اإلنسانية ، أو ستكبت فطرا 
  ..مدى احلياة 

حىت حيصلَ التوازنُ االجتماعي اإلنساينُّ الفطري يف اتمعِ ، ال بد من إباحة  ..اً إذ
حتفَظُ كرامةَ املرأة الزوجات ، ضمن شروط دكمِ تعدغطَّ حوالرجل ، وحبيث ي ى الفائض

 دمنعِ التعد خسارة ستحقَّاتلغى مجات ، وتوملّا كانـت هـذه   .. من النساِء غريِ املتزو
 عتتوز كما رأينا  -املستحقَّات-   واحد إىل أربعة ، فإنّ احلـد بنسبة بني الرجلِ واملرأة

يكونَ موافقاً هلذه النسبة ، وال يتجاوزها بأي األعلى املُباح به لتعدد الزوجات ال بد أن 
أربعـةُ   -كما رأينـا   -فحاجةُ املرأة حلُكمِ تعدد الزوجات هو  .. شكلٍ من األشكال 

عند ذلك يوضع إطار حللِّ املسألة ، أوالً لصاحل املرأة ، وثانيـاً   ..أضعاف حاجة الرجل 
  ..لصاحل اتمع بأسره 
امةُ املرأة وحىت تكونَ إباحةُ التعدد لصالحها ، ال بد أن تشرط إباحةُ وحىت تصان كر

التعدد هذه حبصولِ العدلِ ، وحبماية حقوقِ الزوجة األوىل ، وحبرية املـرأة الكاملـة يف   
الزواج ويف الفراق ، فإن هي مل ترغب بأن تكونَ زوجةً لرجلٍ متزوجٍ بزوجة أُخـرى ،  

ارت عدم الزواجِ ، ال أحد مينعها من حتقيقِ رغبتها ، وحبيثُ يكـونُ خيارهـا   وإن اخت
وإن اختارت املرأةُ املتزوجةُ . ....للزواجِ من رجلٍ متزوجٍ ، هو بديلٌ خليارِ عدمِ الزواج 

  ..  الفراق تحفَظُ حقوقُها وحقوق زوجِها ، ضمن إطارِ معيارِ منهجِ اهللا تعاىل 
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ولنبحث املسـألةَ مـن   . ..من زاوية الواقعِ االجتماعي اإلنساينِّ  ملسألةي اهذه ه.. 

خاللِ دالالت القرآن الكرميِ هلا ، عرب اإلحبارِ يف الدالالت واملعاين اليت حتملُها الصورتان 
  :القرآنيتان التاليتان 

              

                

               

                 ] 3 :النساء [  

            ]  129: النساء [  
ما نراه أنَّ السياق السابق للشرط األول ، يتعلَّق باليتامى ، وليس بالزواج وتعدد 

             : الزوجات 

                

          .. وما نراه أنَّ كلمة :    ترد
امى من الذكور تمعرفةً بأل التعريف ، يف مريت ورودها يف السياق ذاته ، وهي تعين الي

امى واضحة بأنَّ اليت       : على حد سواء ، فالعبارةواإلناث 

   : العبارةيف    :  فاملعين ب.. بالتايل و ..املعنيني هم الذكور واإلناث 

       )من منظار يتم فقدان األب ، كما سنرى إن شاء اهللا  
  .. هو أيضاً الذكور واإلناث، ) يف تعريفنا لوجهي اليتم ، تعاىل 

فانكحوا ما  يتامىالطوا يف وإن خفتم أال تقِس(  :  تعاىل مل يقلاهللا وما نراه أنَّ.. 
مل تبلغ  )مبعىن يتم فقدان األب ( اليتيمة ف، ) مثىن وثالث ورباع  هنطاب لكم من



7                  
وإن خفتم أال (  : مل يقل واهللا تعاىل.. .أصالً وال جيوز العقد عليها  ،بعد النكاح 

وذلك ، ) مثىن وثالث ورباع  همأمهاتما طاب لكم من فانكحوا  يتامىالطوا يف تقِس
املنفردات الاليت مل جيدن  هو –كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  –كون اليتم له معىن آخر 

          : فالصيغة القرآنية  ..أزواجاً 

         مطلقة حاملة لكل املعاين اليت يريدها اهللا تعاىل ، ..   
يف كل أوجهه د إباحة التعد حكمِتفصيالً ل اليت حتملاملطلقة ،  الصورة القرآنية ..
 : قوله تعاىل هي ، واليت ال ميكن أن تنوب عنها أية صيغة أُخرى ، املعنية      

              ..  ومن

  : الواضحِ أنّ حكم التعدد الذي حتملُه مشروطٌ بقوله تعاىل              

   .. تفصيلِ فوقوعحكمِ إباحة  ديف كتاب اهللا تعاىل  -التعد-  ، جواباً لشرط
  ..ليس مصادفةً ، وليس عبثاً 

يأيت استمراً للحديث         فما نراه أنَّ الشرط .. 
 عن اليتامى ، يف سياقٍ يتعلَّق باليتامى حصراً ، وباحلث على مساعدم ، وليس يف سياقٍ

  .. يتعلَّق بالزواج وتعدد الزوجات ، األمر كلّه يتعلّق باليتامى 
وجات ، وليس باليتامى يتعلَّق بالزواج وتعدد الز –واألمر  –فلو كان السياق .. 

لكانت الصيغة ،  باستثناءإالَّ  )وليس إباحته  (، واملراد هو منع التعدد  وحل مشكالم
إن خفتم أالَّ  إالَّكم من النساء مثىن وثالث ورباع تنكحوا ما طاب ل وال( : بالشكل 

:  أي.. أي لكانت صيغةَ منعٍ للتعدد ، باستثناٍء هو حالة اليتامى ..  )تقسطوا يف اليتامى 
  .. جلاءت العبارة منعاً لتعدد الزوجات ، إالَّ باستثناء ، هو أالَّ نقِسط يف اليتامى 
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تنكحوا ما طاب  وال( : فهذه الصيغة املفترضة ... والفارق واضح بني الصيغتني .. 

، تكون  )إن خفتم أالَّ تقسطوا يف اليتامى  إالَّلكم من النساء مثىن وثالث ورباع 
إالَّ يف حالة استثناء  –وليس إباحته  –لسياق يتعلَّق بالزواج ، وحتمل حكماً ملنع التعدد 

هي جمرد استثناء  –هذه الصيغة املفترضة  يف –هي أالَّ نقسط يف اليتامى ، فمسألة اليتامى 
  ..يف مسألة هي منع تعدد الزوجات 

           :بينما الصيغة القرآنية .. 

         ، ه من أجل حتمل حكماً ملساعدةاليتامى ، وأن
كونه حالً ، بالتفصيل احملمول ذه اآلية الكرمية ، إباحة حكم التعدد  تمساعدم متَّ

.. لوال مساعدة اليتامى وحل مشاكلهم ، ملا أبيح تعدد الزوجات : مبعىن .. ملسألة اليتامى 
، بشرط هو مساعدة  تعدد الزوجات –وليس متنع  –هذه العبارة القرآنية تبيح : مبعىن 

  ..اليتامى 
       :يف قوله تعاىل  إباحة تعدد الزوجات موجود حكم: وهنا ربما قائلٍ يقول .. 
        ............      

   .......   ]فالعبارة ..  ] 23: ساء الن :       ،

  ..    : مباح ، لكنه حمرم  –يف أساسه  –تعين أنَّ اجلمع 

، ترد يف       : هذه العبارة : نقول رداً على ذلك .. 
من  الثالثةُ ه اآليةُواجلمع الذي تفصل أحكام.. رمات ، وليس احمللالت سياقٍ يبين لنا احمل

قيا ، تى سورة النساء اليت حنن بصدد الوقوف عند دالاله حتده هذه العبارة الكرمية ، بأن
  ..  لو حتقَّق شرطا اجلمع يف اآلية الثالثة من سورة النساء ، فإنه ال جيوز اجلمع بني األختني 

من هنا نرى أنَّ الصيغة القرآنية اليت تبيح التعدد املشروط يف كتاب اهللا تعاىل ، ترد . .
.. ضمن سياق ، وحبيثية ، حاملها وأساسها هو مسألة اليتامى ، وليس الزواج والتعدد 
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األساس فيها هو مسألة اليتامى ، وليس األساس هو منع التعدد لتكون مسألة : مبعىن 

  ..ناء من هذا املنع اليتامى استث
 : فإباحة التعدد ، دون اعتبار الشرط األول .. لذلك ..             

             ، ودون األخذ بعني
  ..خمالفة صرحية لدالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل  قه باليتامى ، هواالعتبار تعلّ

 : نَّ كلمة وما نراه أ..       ي باهلمزط أَ( هي من الرباعي املتعدقس ( ،

حيث اسم الفاعل هو ، ط تتعلَّق بالعدل والعطاء وكلمة أَقس ) قِسطم : (      

      ] ط ( هي على نقيض من الثالث ، و ] 42: املائدةاليت حتمل نقيض ) قَس

 ) : قاسط ( حيث اسم الفاعل هو ، ذلك                     

 : وفق هذا املعىن لدالالت كلمة  –فكيف إذاً  .. ] 15: اجلن [       –  نفهم

  ..؟         : دالالت العبارة 

 وإن خفتم: تقول         : هذه العبارة الكرمية .. 
يكون عادالً  أن الف من فالذي خيا ..املعطائني من العادلني مع اليتامى أالَّ تكونوا  من

من أن يكون ظاملاً ، ألنَّ الذي  من الذي خيافثر عنده درجة من التقوى أك ، معطاء
هو ليس ظاملاً وليس املنطقة الوسطى حيث  ن يكون ظاملاً ، ال مشكلة عنده معخياف من أ

ختاطب         : من هنا نرى أنَّ العبارة  ..معطاء عادالً 
درجة عالية من  علىالذين هم أي ، وا معطائني عادلني الذين خيافون من أن ال يكون

وهذا يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه يف تفسرينا هلذه اآلية الكرمية ، بأنَّ األمر كلَّه . ..التقوى 
مساعدة اليتامى وحل  مبين على العطاء وفعل اخلري ، خوفاً من اهللا تعاىل ، وذلك يف ، هافي

  ..ب إباحة التعدد ، وأنَّ ذلك هو سبمشكالم 
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فالشرطُ ضمانٌ حلق النساِء الاليت سيتزوجن .. وساحةُ الشرط هي ذاتها ساحةُ اجلزاِء 

، واجلزاُء إباحةٌ يف التعـدد  ) بدليلِ أنه متّ البدُء يف عبارة اجلزاء باملثىن ( رجاالً متزوجني 
الذين سيتزوجون ئني عادلني ، وهم ن أالَّ يكونوا معطاالذين خيافون ملألزواجِ املتزوجني 

 من تلك النساِء الاليت يضمنالنص  نحقوقَه..  
وما ذهب إليه معظم املفسرين من أنّ اجلزاَء الذي حيملُ حكم إباحة التعدد ، يدعو 

  وإىل الزواجِ من غريِهـن ، نحقوقَه عبارةُ الشرط النساِء الاليت تضمن الرجالَ إىل ترك ،
خفتم أالّ تقسطوا يف اليتامى فانكحوا غريهن مـن   إنْو) : حسب قول املوروث ( مبعىن 

هذا املذهب من التفسريِ ال حيملُ له القرآنُ الكرمي أي دليلٍ ، .. النساِء مثىن وثالث ورباع 
،  )فانكحوا غريهن ما طاب لكم من النساء ( هن فلو كان صحيحاً لوردت كلمةُ غري

ال تنكحوهن وانكحوا غريهن ما طاب لكم ( عن نكحهن  ُألضيفت عبارةُ اإلعراضأو 
حةً تخص سـا         فعبارةُ الشرط .. ) من النساء 

 ]ى كمـا سـنر   ، )العوانس ( أمهات األيتام ، أو املنفردات  [ حمددةً تتعلّق ا النساء
 املرشحات للزواجِ من رجالٍ متزوجني ، وعبارةُ اجلـزاِء                

      ساحةَ اإلباحة الذي  حبيث ، ختص احلق نضمحيمله يالنص 
  ..لتلك النساء 

وهو الوحيـد  ( إباحة التعدد تفصيل ى حكم ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، ملا أت
جزاًء لشرط ، ولكان حكم إباحة التعدد معطوفاً ) يف القرآن الكرمي عرب هذه اآلية الكرمية 

  .. عدم القسط يف اليتامىعلى 
على النساِء اليتيمات املُراد نكحهن ، حبيث يؤول  -يف اآلية الكرمية  -الشرط  ومحل

لنهيِ عن الزواجِ من تلك النساء ، ونكحِ غريِهن ، ليس سليماً ، وال بـأي  اجلزاُء على ا
  :هذا احلمل وهذا التأويل ليس سليماً لألسباب التالية ... ..وجه من األوجه 



11                  
، والصورة ) املعروف بفقدان األب ( عند بلوغ النكاح تنتهي مرحلة اليتم  –)  1( 

: النساء  [        ......  : القرآنية التالية تشري إىل ذلك

فكيف تكون .. يبين ذلك ] ال يتم بعد احتالم [  عليه السالم ، وحديث الرسول ] 6
قةً بالنساء املُراد نكحهن ، أي النساء الاليت يف عبارة الشرط متعلِّ   كلمة 

عليه رحلة االحتالم ودخلن مبرحلة النكاح ، والقرآن الكرمي وقول الرسول جتاوزن م
يؤكّدان أنَّ اليتم مسألة تنتهي حني بلوغ مرحلة النكاح ، وحني وصول مرحلة  السالم

  !!! ..االحتالم ؟
ساء متعلّقاً فقط بالن        لو كان الشرط  –)  2( 

       املراد نكحهن ، لتسرب احتمال السماح بوقوع اجلور ) يتم فقدان األب ( اليتيمات 
، وهذا حمال ، أو لتعلَّق التعدد ) غري اليتيمات ( على النساء اُألخريات ) عدم القسط ( 

مع ) يتم فقدان األب ( يف هذه احلالة فقط ، أي ال يسمح التعدد إىل بنساء يتيمات 
 –اخلوف من اجلور عليهن ، وهذا يتناىف مع اهلدف من إباحة التعدد الذي يهدف وجود 

  ..إىل تغطية الفائض من النساء  –فيما يهدف 
            لو كان اجلزاء  –)  3( 

وليس يف ، راد نكحهن ، لكان ذلك ضدهن يعين االبتعاد عن النساء اليتيمات امل
مصلحتهن ، فأمر إهلي باالبتعاد عن نكح اليتيمة ، وتركها دون زواج ، ليس بصاحلها وال 

  ..بأي شكلٍ من األشكال 
 الذي حيمله الشرط  اخلوف من عدم العدل –)  4(            

   املرشحة كزوجة ( عدم العدل بني هذه اليتيمة من  خوفاً يكونال ميكن أن
احلق ( فكما رأينا يف النظرية الثالثة .. الزوجة األوىل بني و) ، حسب ما يذهبون إليه ثانية 

مبسألة العدل بني الزوجات ، ألنها ) ق ، س ، ط ( ، ال ترتبط مشتقّات اجلذر ) املطلق 
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بينما .. حد ، وال عالقة لغري اليتيم ذا القسط املطلوب تعين قياس األمور يف ميزان وا

هي اليت ترتبط مبسألة العدل بني الزوجات ، والعبارة ) ع ، د ، ل (  : مشتقّات اجلذر
  : القرآنية               ا تؤكّد ذلكيف اآلية ذا ..  
ق فقط بني اليتامى والزوج الذي يريد نكح امرأة فالقسط الذي حيمله الشرط يتعلّ.. 

 ثانية مع زوجته ، وال عالقة للزوجة األوىل بذلك ، بينما العبارة القرآنية       

         هي املتعلّقة بالعدل بني الزوجة األوىل والزوجة اجلديدة..  

متعلّقاً فقط         لو كان الشرط  –)  5( 

 ، ملا بدئ باملثنى يف عبارة اجلزاء ) يتم فقدان األب ( بالزواج من اليتيمة       

          دئ بالواحدة ، وهذا ينفي التفسريولب ،
ولذلك نرى أنه عند عدم توفّر الشرط يأمر اهللا تعاىل ... رخيي هلذه اآلية الكرمية التا

فالصورة القرآنية هي خطاب ) .. الزوجة األوىل املوجودة مسبقاً ( باالكتفاء بالواحدة 
  ..موجه للمتزوجني من الرجال الذين يريدون الزواج بامرأة ثانية أو أكثر 

خيص النساء         لو كان الشرط  –)  6( 
واخلوف هو عدم  –حسب ما ذهبوا  –املُراد نكحهن ) يتم فقدان األب ( اليتيمات 

 العدل ن ، ملا كان داعٍ للعبارة القرآنية                اليت تأيت
زيادة ال فائدة منها ، ألنَّ  –من هذا املنظار  –زاء مباشرةً ، ولكانت بعد عبارة اجل

الّ بعدم اخلوف من عباريت الشرط واجلزاء تؤمنان العدلَ وعدم السماح بإباحة التعدد إ
  والعبارة القرآنية التالية هلا مباشرةوقوع اجلور ،                

فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لكان هذا تكراراً ، ولتناىف  ..أيضاً شرط العدل  حتمل
  ..ذلك مع مطلق الصياغة القرآنية املرتّهة عن التكرار واحلشو الذي ال فائدة منه 
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       : يف عبارة الشرط    : كلمة –)  7( 

   حسب ما ( حتمل إطالقاً ال ميكن حصره فقط بالنساء اليتيمات دون الذكور
:  هو ورود الكلمة ذاا –كما رأينا  –وما يقوي ذلك ) .. ذهب إليه معظم املفسرين 

    بإطالقها هذا ، يف اآلية السابقة هلذه العبارة مباشرة :   

                                         

               

     ] اجلزم بأنَّ كلمة ...  ] 3 – 2: النساء فكيف يتم    يف
  ..عبارة الشرط ال تعين إالَّ النساء املُراد نكحهن 

بني عباريت الشرط واجلزاِء يف اآليـة   ما هو الرابط..  ذي يطرح نفسهوالسؤالُ ال.. 
 كماليت حتملُ ح الوحيدة تفصيل الكرميةدتعد األحكامِ  إباحة الزوجات ، وما هي حدود

 :     ال بد من الوقوف عنـد كلمـة  ،  على هذا السؤال لإلجابة.. اليت حتملُها هذه اآلية ؟ 
   و املعاين اليت حتملُها هذه الكلمةوإظهارِ الدالالت  وذلك من منظارِ القرآن ،

  ..الكرمي 
معـىن   يف القرآن الكرمي ، هو داخـل ) م  ، ت ، ي(  اإلطار العام ملشتقّات اجلذر

 بالنسبة ا اليتماالنفراد اليت يتعلّق ونظريٍ با للمسألة مأوى وجود مدهلذه ، وهو ع لنسبة
  .. اليت ال جتد زوجاًمعىن املرأة املفردة  تأخذ – من هذا املنظار – فاليتيمة.. املسألة 

، ويعين االنفـراد وعـدم    د إطار خاص مبسألة اُألبوةم يوجوداخلُ هذا اإلطارِ العا
  ..وجود مأوى ونظريٍ بالنسبة هلذه املسألة ، وهو اليتم املعروف بفقدان األب 
  :إذن هناك وجهان للمعاين اليت حتملها كلمةُ اليتيمِ يف كتاب اهللا تعاىل 
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 ]1 [ – ويكونُ فيه اليتيم ، العام الوجه  وال نظري الذي ليس له مأوى مبعىن املنفرد

  :والصورةُ القرآنيةُ التاليةُ حتملُ هذا الوجه بشكلٍ واضحٍ جلي .. بالنسبة ملسألة ما 
               

                                  ]  البقرة :
220 [   

من الواضح أنّ اإلطار العام لكلمة اليتامى يف هذه اآلية الكرمية ، هو إطار يتامى .. 
 وعدمِ املخالطة من الطبيعي أن يشملَ هذا اإل( االنفرادبفقدان األب  طار املعروف اليتم (

          : فكلمـة .. تشـري إىل ذلـك          : والعبارة القرآنية ..
    هم ، ودليلُ ذلك هوهم ومتاعها بأموالمكن حصرترتبطُ بأنفِسهم ، وال ي

ولذلك فاملخالَطَةُ هنا هي مخالطةٌ اجتماعيةٌ معنويةٌ تشملُ حىت ،    الضمري املتصلُ 

هذا العمق املعنوي االجتمـاعي ،    – أيضاً – تؤكِّد    وكلمةُ .. الزواج 
نة وتنفي العمق املادي ، فاُألخوةُ مسألةٌ إميانيةٌ وليست ماديةً ، والعدلُ بالعمقِ املادي وصيا

يتم فقـدان  ( حىت مع غريِ املؤمنني وغريِ اليتامى ، حقوقِ اآلخرين مادياً ، مسألةٌ واجبةٌ 
  ..تشري إىل العمقِ املعنوي االجتماعي      ، ولذلك فكلمةُ) األب 

حتملُ  ، ] 6 :ى الضح [      :  والصورةُ القرآنيةُ التالية.. 
 هذا الوجه ) العام ( دمبجر ةالقرآني تمِ يف هذه الصورةالي مكن حصرتمِ ، فال يمن الي

 لُهتمِ الذي حتمللي العام اً داخلَ إطارِ الوجهاألب ، ويأيت فقدانُ األبِ وجهاً خاص فقدان
  ..هذه الصورةُ القرآنية 

ةرِ القرآنيالصو هذه احلقيقةُ بشكلٍ أكرب  وبقراءة حتتوض هلذه الصورة التالية:   
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  ..  ] 8 – 6 :الضحى  [
 فكما أنّ كلمةَ ..      َقابلُ كلمةت     ّى  ، وبالتايل فإناهلُدى أ

 وكما أنّ كلمةَ .. حالةَ كونِه ضاالً     َقابلُ كلمةت       ّوبالتايل فإن ،

    تقابلُ كلمةَ    كذلك فإنّ كلمةَ .. الغىن أى حالةَ كونِه عائالً 
اليت حتملُها  جن الدالالت واملعاينولو متّ س.. وبالتايل فإنّ املأوى أى حالةَ كونِه يتيماً 

داخلَ إطارِ يتمِ فقدان األب ، دون أن خترج من هذا اإلطارِ ، لتناىف    كلمةُ 
  ..ذلك مع مطلقِ املعاين اليت حتملُها هذه الصورةُ القرآنية 

لقد من اُهللا تعاىل : ولُ تق      فالصورةُ القرآنيةُ .. وهكذا 
بني قومك ، منفرداً عنهم عدمي النظري ) كفطرة نقية ( عليك فآواك بعد أن كُنت وحيداً 

 ..  تمِ فقـداني دمن جمر اً ، أوسعة حيمل إطاراً عاميف هذه الصورة القرآني تموبالتايل فالي
  ..األب 

على عدد الرجالِ الصاحلين  اء الفائضاتويف هذا اإلطار من معىن اليتم تدخل النس
تلك النساُء املنفردات الفائضات الاليت ال جيدنَ أزواجاً ، تشملُهن كلمةُ اليتمِ ف.. للزواج 

،     : وقد وصفهن اُهللا تعاىل يف كتابِه الكرميِ بعبارة ..... بإطارِها العام 
   :يقولُ تعاىل ..  الاليت ال جيدنَ نظرياً يتزوجنهئضات من جنسِ النساِء أي املنفردات الفا
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             ] 127: النساء [  

، تحملُ دالالت خاصةً تتميز      : أنَّ العبارةَ القرآنية ما نراه.. 

 عن دالالت كلمة     يف ها  اآلية الكرمية ذاتهالواردةذاتوحتمل أيضاً دالالت ، 

  ..اليت ترد يف اآلية الكرمية ذاا    : تتميز عند دالالت كلمة اليتامى  خاصةً
 : حيث تبين ذلك كلمة –صغريات كن أم كبريات  – فاُهللا تعاىل يفيت يف النساء.. 
    فيت يفوي ،    تلى علينا يف الكتاب ما يفلو كانت عبارة.. م 

     بِكلمة لَتماألب ، لَش تعين النساَء الصغريات فاقدات    اليت

مفهوم  فالنساء ...          النساء تشري إىل 
  .. غري فاقدات كُن أم كبريات ، فاقدات أبٍ كُن أم شمل جنس النساِء صغريات ي

بالنساِء  عام ليس خاصاً،  فقدان األب وعدمِ بلوغِ النكاحوحنن نعلم أنَّ اليتم مبعىن 
هو     : ونرى أنَّ التعريف يف العبارة القرآنية  ،وليس خاصاً بالرجال 

:   أو ،  ) النساءمن  اليتامى( : ، فاهللا تعاىل مل يقل     : تعريف إضافة 

القرآنية  العبارة.. إذاً ..      :جلَّ وعال  إمنا يقول،  ) اليتامى النساء( 

    )  ذه الصياغة كمضاف ومضاف إليه( هي لتعريف تي مٍ خاص

 مستقلٍ إلنشاء تعريف   ، لكلمة    كلمة ضاف تحيث  بالنساء ،

    ملضاف واملضاف إليه مكوناً من ا ،بذاته يصف كياناً مستقالً بذاته ، 
  .. لنساءلعام لفهوم ااملعن املختلفة و ،ليتم لعام لفهوم ااملعن له خصوصيته املختلفة 
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نرى فيها كلمة النساء معرفة بأل ، )  اليتامى النساء(  :املُفترضة العبارة  بينما.. 

بكلمة اليتامى كمفهوم مستقلٍّ بذاته  بذاته ، وموصوفة اً مستقالًمفهوم وتعينالتعريف ، 
يف هذا السياق ، فكما بينا ، غري صحيحة )  اليتامى النساء( : وهذه العبارة املُفترضة .. 

 :          ومشموالت يف العبارة السابقة يف ذات اآلية الكرمية، النساء الصغريات هن نساء 
           من مل أصالً على ، وال جيوز العقد

يرغب  ، بالغاتنساء نراها تصف     : العبارة القرآنية بينما .. تبلغ بعد 

            :أن ينكحوهن  املستفتون

    ..  
األب ، والذي مل يبلغ النكاح  فيه اليتيم مبعىن فاقد ص ، ويكونالوجه اخلا - ] 2[  

 ] 6: النساء [          ......  : والصورةُ القرآنيةُ ..
  ..هذا الوجه من اليتم  تصف لنا
 .. الزوجات ، ولننظر إىل كلمة دتعد إباحة كماليت حتوي ح الكرمية ولنعد إىل اآلية :
   تم  يفيها ، من منظارالي ملسألة واخلاص الوجهني العام:  

مبعـىن   -كما رأينا   -لو نظرنا من منظارِ الوجه العام ملسألة اليتمِ ، وهو   – ) 1( 
 اد ، وعدمِ توفّرِ النظري ، وعدمِ املخالطة ، فإنّ عبـارةَ الشـرط   االنفر         

     وذلـك يف  معطائني تكونوا عادلني ال من أن وإن خفتم : تعين ،
           على النساِء املنفردات الفائضات الـاليت مل جيـدنَ أزواجـاً   واجلور  الظلموقوع مسألة 

، ولو كانت هو الزواج منهن  هنفإنّ من مقتضيات عدمِ اجلورِ يف حقوق) .. اليتيمات ( 
        :  أو رابعة ، أو ثالثة،  إحداهن زوجةً ثانية

         ..  
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: تقول  – الوجه العام ملسألة اليتم من منظار – جزاؤهافالصورةُ القرآنيةُ ، شرطُها و

 املنفردات جوا الفائضاتة ( إن أنتم مل تتزوالاليت مل جيدنَ أزواجاً ، حـىت  ) انفراد زوجي
زواجاً دف إعطائهن حقّهـن  ،  الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعةوإن كانت إحداهن الزوجةَ 

ولـوال  ، ، وعدم عدلٍ فيهن  يف حقِّهنذلك جوراً  فسيكون، كباقي النساء املتزوجات 
فتشريع إباحة تعدد الزوجات هو لتغطية هذا الفائضِ من .. ذلك ملا شرِع تعدد الزوجات 

 فائضات ال جيدنَ أزواجاً ) يتيمات ( النساِء ، وحىت ال تبقى هناك نساٌء منفردات..  
 )2 ( – من منظارِ لو نظرنا إىل اآلية تم الكرميةالي ملسألة اخلاص والذي يعين  الوجه ،

  مرحلة النكاح ، فإنّ كلمةَ اليتامى يف عبارة الشـرط  فقدانَ األب ، وعدم بلوغ   

      الوالية ، وا تعين األطفال الواقعني حتت  ـهموج خلطاب
وما يقوي ذلك هو .. ، وألي إنسان تعنيه مساعدة هؤالء األيتام األيتام  مرِ هؤالءلويلِّ أ

ـ  اآلية الكرمية اليت تسبقكما بينا ، فالسياق القرآينُّ السابق والالحق هلذه الصورة ،  ذه ه
  :، واتمع كضامن حلقوقهم أمورِ اليتامى  تخاطب أولياء،  الصورةَ مباشرة
              

                
                ]  3 – 2 :النساء  [  ..  

ي أ أكثر منفالذي يمكنه أن يأكُلَ أموالَ اليتامى إىل ماله ، هو ويلُّ أمرِ اليتيم ، .. 
 ،كم التعدد وتفصيله احلاملة حل ،من سورة النساء  الثالثة ومبا أنّ اآلية.. إنسان آخر 

من منظارِ  –، تخاطب  اليت تليها مباشرة أمورِ اليتامى ، فإنّ عبارةَ الشرط تخاطب أولياَء
 ، وأيأيضاً أولياَء أمورِ اليتامى  –النكاح  األب وعدم بلوغ فقدانوجه اليتمِ الذي يعين 
  ..إنسان يريد مساعدم 
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والية رجـلٍ  حتت  وراءه يتامى وزوجة ى رجلٌ ويتركتكون حينما يتوفَّ وهذه احلالة

ويف هذه احلالة إن تزوجت األم من .. على هذه الزوجة  –بعد موت الزوج  –غريِ محرمٍ 
رجلٍ آخر ، كان ذلك على حسابِ اليتامى ، الذين سيفقدون رعايةَ أُمهم وحنانها ، وإن 

ها ، وإن ترك ويلُّ األمرِ اليتامى وأمهم كان بقيت دون زواجٍ كان ذلك على حسابِ حيات
 )أو غريه (  لذلك فاحللُّ األفضلُ هو أن يتزوج ويلُّ أمرِ اليتامى.. ذلك ليس يف صالحهم 

ليضمهم إليه ، وتكونَ أمهم زوجته ، وبالتايل يقتـرب   – إن أرادت ذلك –أم اليتامى 
  ..منهم ومن تعويضهم ما فقدوه من حنان األبِ ورعايته 

،         القرآينُّ يف عبارة الشرط  اخلطاب.. إذاً .. 
موجه ألولياِء أمورِ اليتامى ، فهو أيضاً خطاب  إضافةً إىل أنهمن منظار هذا الوجه لليتم ، 

، فاكتمـالُ  موجه جلميع املتزوجني الذين يريدون مساعدةَ اليتامى وتربِيتهم ورعـايتهم  
الرعاية يكونُ حينما تكونُ أم اليتامى معهم ، ويف الوقت الذي يكون فيه أوالدها اليتامى 

  ..مبكانة أبناٍء لزوجِها اجلديد الذي يريد مساعدةَ هؤالء األيتام 
من منظار الوجه اخلاص لليتم الذي يعين فقدان األب وعدم بلوغ  –يكون الربط و ..

 حتمل حكم إباحـة تعـدد   يف اآلية الكرمية اليت ، بني الشرط واجلزاء –مرحلة النكاح 
ويريدون مساعدة اليتـامى ،  ،  يكونوا عادلني الخيافون من أن أنَّ الذين  : هو الزوجات

الرعاية والتربية ، فإنَّ ضم هـم ، هـو مـن     ،  إليهمهم وإعطاءهم حقوالزواج مـن أم
   ..اليتامى هي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة  ، وإن كانت أم اخلوفمقتضيات هذه 

 ..   إباحـة واجلزاِء يف آيـة مكن الربطُ بني عباريت الشرطمقني فقط يوفق هذين الع
تعدد الزوجات ، ربطاً منطقياً حيملُه القرآنُ الكرمي ، ويناسب قواعد اللغة العربيـة ، وال  

  ..يتعارض مع بديهياتها 
         : وما نراه يف العبارة القرآنية .. 

    هو ورود الكلمات :]    ،     ،    [  َّوأن ،
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نة خلف هذه فما هي احلكمة الكام .. ) أو( وليس ب    العطف هو باحلرف 

  ..الصياغة اللغوية ؟ 
  : كلمة..     د عددما ) هو اثنان ( ال تعين جمرللوحدة احملمولة بالسياق ، إن

: نقول مثالً ..  عنصريهباقتران ما بني راً مكر للوحدة احملمولة بالسياقالعدد اثنني  : تعين
.. مقترنني مع بعضهما يف ايء ، معاً اثنني  ، مبعىن جاؤوا كلّ) مثىن ( جاء الطالب 

مقترنني مع ، ثالثة معاً  مبعىن جاؤوا كلّ ،    :كذلك األمر بالنسبة لكلمة و

أربعة  مبعىن جاؤوا كلّ،      : ، وكذلك األمر بالنسبة لكلمةبعضهم يف ايء 

   : اه جلياً يف العبارة وهذا ما نر ...مقترنني مع بعضهم يف ايء ، معاً 

    قوله تعاىل يف:  

            
                 ]1:  فاطر [  

يف كوما يعودان ، تعين جناحني مقترنني مع بعضهما    : فكلمة .. 

، أجنحة مقترنة مع بعضها  ةتعين ثالث   : للرسول الذي ينتميان إليه ، وكلمة 

تعين أربعة أجنحة     : يف كوا تعود لذات الرسول الذي تنتمي إليه ، وكذلك 
  .. يف كوا تعود لذات الرسول الذي تنتمي إليه ، مقترنة مع بعضها 

 اخلطاب هو للمجتمع ، ويف اتمع ، هناك من يعدد ..       ، مبعىن زوجتني

 ، فهما اثنتني تقترن كلٌّ منهما معه بعقد نكاح      وهناك ، بالنسبة له كزوجات

فهن      مبعىن ثالث زوجات تقترن كلٌّ منهما معه بعقد نكاح ، ،    يعدد  من
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    ، د بالنسبة له كزوجاتوهناك من يعد     مبعىن أربع زوجات ،

كلُّ هذه .. بالنسبة له كزوجات     فهن  ، تقترن كلٌّ منهما معه بعقد نكاح
،  ) أو(  : العطف باحلرف فرضنا أنَّولو .. االت موجودة ، واخلطاب هو للمجتمع احل

 ال حيق له جتاوزه ، لكان على اتمع أن خيتار كحكم للتعدد ينسحب على كلِّ أفراده ،
  : إما    أو ،فقط :      أو، فقط :       فقط..  

         : ة القرآنية وما نراه يف العبار.. 

   كلمة  هو ورود :    ن ( دون كلمةكلمة ورود و، اليت تفيد العاقل  )م: 

   .. فما احلكمة من ذلك ؟ ..  
النساء كذوات عاقلة تناسبهن تستخدم للعاقل ، ف )من ( من املعلوم أنَّ كلمة  ..
هنا    كلمة .. ساء ال تتعلَّق بذات الن، هنا    : كلمة و..  )من ( كلمة 

.. النساء ، يف مسألة تعدد الزوجات العقد على من ، تتعلَّق بالعدد الذي يشرعه اهللا تعاىل 
  : تأيت العبارة القرآنية.. ولذلك           ن حال احلكم احملمول يفلتبي

    : بالنتيجة كلمة..     : من بدالً ومن املمكن أن تكونهذا النص الكرمي ، 
شرعه اهللا تعاىل يف مسألة  كحكمٍ إنما تتعلَّق بالعدد ، تتعلّق بذات النساء كذوات عاقلة ال

  ..تعدد الزوجات 
، وما نراه يف كتاب اهللا ) ط ، ي ، ب : ( ذر هي من اجل   : وكلمة .. 

 ..مرات )  7( ، فكلٌّ منهما ترد ) اخلبيث ( تقابل كلمة ) الطيب ( تعاىل أنَّ كلمة 
، فتعدد الزوجات أحلّه اهللا تعاىل  بعضهمكما يتوهم ، باحلسن واجلمال  له عالقةال األمر 

     ..ال حللِّ مشكلة اليتامى ، وليس إلرضاء شهوات الرج
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هو إجياد حلٍّ ملشاكلِ هـذا  ، من إباحة تعدد الزوجات يف اتمعِ اهلدف  ..إذاً .. 

وإباحةُ التعـدد يف  .. اتمعِ ، سواٌء يف مشكلة الفائضِ من النساء ، أم يف مشكلة األيتام 
ا بني الرجلِ واملرأة ، كتابِ اهللا تعاىل نراها تغطّي متاماً مستحقَّات خسارة منعِ التعدد ، م

 فالعبارةُ القرآنيـةُ  .. بنسبة واحد ألربعة  – كما رأينا – واليت هي         

         ، الزوجات دتعد األعلى إلباحة احلد رصواليت ت
نراها حتملُ املعادلةَ اليت ترسم    فيـه تسـديد بشكلٍ يتم ، حللِّ هذه املسألة األكرب اإلطار

 ادالً متوازناً ، وبالتـايل إـاء  مستحقّات خسارة منعِ إباحة تعدد الزوجات ، تسديداً ع
هذه اإلباحة ، فليس عبثاً أن يكونَ احلد  ماعية والنفسية الناجتة عن منعاملضاعفات االجت
  ..و أربع نساء األعلى للتعدد ه

هذا الشرط يف إباحة تعدد الزوجات ، يبين اُهللا تعاىل شرطاً آخر يلغي عدم  وبعد
          : حتقيقه هذه اإلباحةَ من أساسها

     .. ُويف  هو حصولُ العدل، هذا الشرط ، دحالِ عدمِ حتقّقِ العدلِ فإنّ التعد
  ..خروج على حدود اهللا تعاىل 

بدالً من         يف العبارة القرآنية   ويف ورود كلمة 

         يف الصورة القرآنية  ) و( حرف العطف 

     ة هوالعدلِ ، فمعىن هذه العبارة القرآني شرط ةعلى أمهي فواحدة أو : ، تأكيد
فلو كانت املرأةُ املرتبطةُ بعقد ملك مينيٍ خارج إطارِ العدلِ ، .. واحدة مما ملكت أميانكم 

  ..  ) ما ملكت أميانكموفواحدة (  ت العبارةُ القرآنيةُ على الشكلألت
  ومع أنّ الصورةَ القرآنية                يإىل اجلانبِ املاد شريت

ة هللعدلِ الذي يستطيعاإلنسان ، ومع أنّ الصورةَ القرآني                    
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               ]اخلارجِ عن ،  ] 129: اء النس املعنوي إىل اجلانبِ العاطفي شريت

فإننا جند عمقاً جديداً من الدالالت واملعاين ، عرب تقاطُعِ هاتني .. إطارِ استطاعة اإلنسان 
  ..الصورتني القرآنيتني 
  الصورةُ القرآنية                                   ُإنّ : تقول

يكونُ تقدير ، العدلَ بني النساِء هو خارج استطاعة الرجلِ مهما كان حريصاً ، وبالتايل 
  الصورة القرآنية                    من منظارِ تقاطعِ هاتني الصورتني

فعليه بالواحدة فقط ، ألنَّ العـدلَ   ، حصولِ العدل من خاف منكم عدم:  القرآنيتني هو
 كأن ، بني أكثر من زوجة يا من مجعت لن تستطيعوا عليه مهما حرصتم ، فعليك أن تعلم

  فالصـورةُ القرآنيـة  وهكـذا  . ....بني الزوجات  التام خرجت من دائرة العدلِ   

                                ،ـ  هي عـدمِ   نخرب من اهللا تعاىل ع
  ..مهما كان الرجلُ حريصاً ،  صولِ العدلِ التام بني الزوجاتح

 ومن يتوهم أنّ الصورةَ القرآنيـةَ  ..                             

       َإباحة خد ، املشروطة تنسيف قولـه تعـاىل    التعد               

         َاً كبرياً مل يكن يعلـم حقيقـةسلفاً أنّ اَهللا تعاىل عن ذلك علو ما يفرضإن ،
األحكامِ اليت يرتِلُها ومدى صالحيتها للبشر ، مثّ اكتشف بعد ذلك عـدم صـالحيتها   

قد بينا مبا فيه الكفاية أنه من املستحيلِ أن يكونَ يف القرآن الكـرميِ ناسـخ   فَنسخها ، و
  ..ومنسوخ 

  ..لننظر إىل الصورة القرآنية .. 
                                    

    ] 126: النحل [ 
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  هل خروج املُعاقب مبثل ما عوقب من إطار اخلري الذي ينتظـر الصـابرين  ف    

                  لغي ذلك ، بأن ال يصربب ، هل يويعاقب مبثل ما عوق

 إباحة أن يعاقب اإلنسان مبثل ما عوقب                                 
  ..درجات على سلّم الثواب عند اهللا تعاىل خيارات والقضية قضية .. أبداً .. 

التعدد هو حلل مشاكل اجتماعية ، ولوال هذا اهلدف ملا أُبيح التعدد ، .. كما قلنا .. 
وليس اماً ، ووفق شرطيه متولذلك ، فإنَّ التعدد حينما يكون وفق ما يبينه اهللا تعاىل ، 

تكون أكثر من ) كحل ملشاكل اجتماعية ( فإنَّ إجيابياته إلرضاء شهوات الرجال ، 
ندرك .. من هنا ) .. العدل التام الذي هو فوق طاقة اإلنسان  حصولعدم ( سلبياته 

 : تقاطع دالالت العبارتني               ،              

                    ..  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..            كماليت حتملُ ح الكرمية اآلية اية يف
د ، عرب االلتزامِ إباحة التعدد ، تبين لنا أنّ االستعمالَ السليم حلُكمِ إباحة التعدتفصيل 

 فكلمة .. بشروطه ، هو اقتراب من عدمِ اجلورِ والظلمِ بشتى جوانِبِه      تعين :
تكثر عيالُكم ، فلو كان : ، وال تعين ) ع ، و ، ل ( وهي من اجلذر  جتوروا ومتيلوا

 بالصيغة ةالقرآني من اجلذر  )أالّ تعيلوا ذلك أدىن ( كذلك لكان من األوىل جميُء العبارة
 ) ع ، ي ، ل (                        ] 28: التوبة [ ..   

يكونَ ظاملاً للمرأة كمـا  ال يمكن أن ) كما بينه اهللا تعاىل (  وحكم إباحة التعدد.. 
على الزواجِ من رجلٍ متـزوجٍ ، أو  ) يف اإلسالم (  املرأةُ يتخيل الكثريون ، ألنه ال تكره

   ـمنض بـاحم كمراقِ من زوجِها ، فاملسألةُ حعلى عدم الف كرهجٍ ، كما ال تغريِ متزو
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شروط تضمن حقوق طريفِّ املعادلة ، هدفُه وضع إطارٍ سليمٍ حللِّ املشكالت الناجتة عـن  

  ..توازن اتمعِ بأسرِه  ها خلخلةلنهاية إىل مضاعفات من شأنِطوارئ اجتماعية تؤدي يف ا
من مضاعفات خطرية تنشأ عن معظمِ حاالت تعدد الزوجات يف اتمعات  وما نراه

اإلسالمية ، ناتج عن عدمِ االلتزامِ بشروط التعدد اليت بينها اُهللا تعاىل يف كتابِه الكـرمي ،  
قِ وانعدامِ الضمري ، وعن إلباسِ اجلاهلية القَبلية ثوب اإلسـالم ،  وناتج عن سوِء األخال

  .. مستها الشهوات  ، وارتداِء هذا الثوب على أجساد جربٍ ، بداخلها أنفس سلبيةُ اإلرادة
هؤالء الذين يأخذونَ ببعضِ الكتابِ ويعرضونَ عن بعضٍ ، يجسدون أمثلةً سيئةً ف ..

التمر شيعإليهـامِ  ت ، دهذا التمر اتعطي ضعيفي اإلميان حيثيكمِ اِهللا تعاىل ، وتعلى ح د
  ..ضعيفي اإلدراك بعدمِ صالحية أحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل 

 ، دكمِ التعدالزوجات ، ليس ناجتاً عن ح دتعد نتيجةَ معظمِ حاالت الذي نراه فالظلم
 ةاجلاهلي ما عن املوروثاتوإن   مـن سـلعة أكثر اليت ال ترى يف املرأة املتخلّفة اتوالعصبي

، سواٌء يف سـاحة تعـدد    إالّ العار ، ولذلك فالظلم واقعهدفُها متعةُ الرجل ، وال حتمل 
 هذه الساحة الزوجات أم خارج..  

 هلا ، بعيداً مكانها احلقيقي يف اتمع ، كما أراده اُهللا تعاىل ولكن حينما تأخذُ املرأة 
  بـاملرأة اليت تضر ةاخلالعي ةواإلنساينِّ ، وبعيداً عن اجلاهلي االجتماعي الوأد ةعن جاهلي
وبكرامتها أكثر من جاهلية الوأد ، وحينما يتم متثُّلُ أحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل كما يريد اُهللا 

آليات ةاللغوي الكرمي   تعاىل ، من منظارِ الصياغة كتابِه .. سليمة حني ذلك نرى بصورة
واضحة كيف أنّ حكم تعدد الزوجات هو فرصةٌ أمام املرأة ، تأخذُ ا حينمـا تريـد ،   

  ..وليس قيداً لسجنِها داخلَ أنفاقِ شهوة الرجلِ وعصبيات اتمعات املتخلّفة  
يكون حينما ) كما يريده اُهللا تعاىل ( لزوجات وهكذا فالتمثُّلُ السليم حلُكمِ تعدد ا.. 

ختتاره املرأةُ كأفضلِ خيارٍ أمامها دونَ أي إكراه ، وحينما تجِد فيه اخليار الوحيد لتحىي 
 ها يف مستنقعِ الفاحشةقها ، وبعيداً عن غَرفطرت ةَ بشكلٍ سليمٍ ، بعيداً كبتها الفطريحيات
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خرةَ على حد سواء ، وحينما ال تظلم فيه الزوجةُ األوىل ، وال تكـره  فتخسر الدنيا واآل

 وبالتايل حينما يكون.. ، وحينما تكون متفهمةً هلذا األمر على استمرارِ االقتران بزوجِها 
  ..حالً ملشكالت اتمع ، ال خلقاً ملشكالت يدفع مثنها اتمع بأسره 

ىل متكاملةٌ ، ينظَر إليها من منظارِ كُلية القرآن الكـرمي ، ال  أحكام كتابِ اِهللا تعا ..
، وهي أحكام جمردةٌ من منظارِ األهواِء والشهوات ، وال من منظارِ األعراف االجتماعية 

وإنَّ فرض التصورات البشرية على النصوص القرآنيـة ،  .. عن التاريخ واملكان والزمان 
 –القرآنية إالّ من منظار روايات التاريخ وأقوال رجاالته ، يشوه  وعدم النظر إىل النصوص

صورة األحكام القرآنية املطلقة العادلة ، حيث يتوهم ضعيفو اإلدراك  –يف نفوس البشر 
خبضوع الدالالت القرآنية لألحداث التارخيية املرحلية ، ويضع أفق الفكر اإلسـالمي يف  

هم ، كما رأينا يف مسائل العبيد وملك اليمني ، وكما نشهد إطار تصورات البشر وأهوائ
يف مسألة تعدد الزوجات من مضاعفات اجتماعية ونفسية ، يدفع مثنهـا اإلنسـان أوالً   

  ..وآخراً 

 
 


