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 سورة النساء

 ایة تعدد الزوجات

 َْتْعِدُلوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  َفِإنْ  اعَ َوُربَ  َالثَ َوثُ  َمْثَنى اءِ النِّسَ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا اْلَیَتاَمى ِفي ُتْقِسُطوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  َوإِن 

 )٣( َتُعوُلوا َأالَّ  َأْدَنى َذِلكَ  َأْیَماُنُكمْ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  َفَواِحَدةً 

 لإلباحة؟ أم للوجوب} َلُكمْ  َطابَ  َما فانكحوا: {تعالى قوله في األمر هل

} واشربوا واْ َوُكلُ : {تعالى قوله في األمر مثل لإلباحة} فانكحوا: {تعالى قوله في األمر أن إلى الجمهور ذهب

 ] .٥٧: البقرة} [َرَزْقَناُكمْ  َما َطیَِّباتِ  ِمن ُكُلواْ : {قوله وفي] ١٨٧: البقرة[

: الىتع بقوله محجوبون وهم للوجوب، األمر ألن اآلیة، هذه بظاهر وتمسكوا واجب النكاح: الظاهر أهل وقال

 ] .٢٥: ءالنسا} [لَُّكمْ  َخْیرٌ  َتْصِبُرواْ  َوَأن: {قوله إلى} َطْوالً  ِمنُكمْ  َیْسَتِطعْ  لَّمْ  َوَمن{

 یسل أنه على ذلك فدل فعله، من خیرٌ  الصورة هذه في النكاح ترك بأن تعالى فحَكمَ «: الفخر اإلمام قال

 . »واجب أنه عن فضالً  بمندوب

 ؟} ورباع وثالث مثنى: {تعالى قوله معنى ما الحكم االول

 فمثنى نوعها، من المذكور على منها واحدة كل وتدل العدد، ألفاظ من الكلمات هذه أن على اللغة علماء اتفق

 اشتهت ما انكحوا: والمعنى أربعة، أربعة على تدل وُرباع ثالثة، ثالثة على تدل وُثالث اثنین، اثنین على تدل

 .تریدون حسبما أربعاً  وأربعاً  ثالثًا، وثالثاً  ثنتین، ثنتین النساء، من نفوسكم

 ماك العدد، من أراد ما الجمع یرید ناكح كل لیصیب التكریر وجب للجمیع الخطاب كان ولما: الزمخشري قال

 لم أفردت ولو أربعة، وأربعة ثالثة، وثالثة درهمین، درهمین: درهم ألف وهو المال هذا اقتسموا: للجماعة تقول

 همیندر  درهمین: قلت فإذا الكالم، یضح لم درهمین الكثیر المال اقتسموا للَجمع قلت لو أي. معنى له یكن

 .دراهم أربعة ال فقط درهمین یأخذ واحد كل أن المعنى كان
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 هذا في یقدح وال ذلك على والفقهاء العلماء أجمع وقد أربع، على الزیادة حرمة على داللة اآلیة هذه وفي

 أن المراد وأن للجمع الواو أن على بناء نسوة بتسع التزوج جواز من المبتدعة بعض إلیه ذهب ما اإلجماع

 .وأربعاً  وثالثاً  اثنتین اإلنسان یجمع

 َبُعد َمنْ  قاله كما تسع إباحة على یدل ال) ورباع وثالث مثنى( العدد هذا أن إعلم«: القرطبي العالمة قال

 لَّىصَ  النبي بأن ذلك وَعَضد جامعة، الواو أن وزعم األمة، هذه سلف علیه كان عما وأعرض والسنة، للكتاب

 المقالة، ذهه وقال الجهالة، هذه إلى صار والذي عصمته، في بینهن وجمع تسعاً  نكح  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ 

 هذاو ) عشرة ثمان( بین الجمع بإباحة فقالوا ذلك، من أقبح إلى بعضهم وذهب الظاهر، أهل وبعض والرافضةُ 

 في جمع أنه والتابعین الصحابة من أحد عن یسمع لم إذ األمة، إلجماع ومخالفة والسنة، باللسان جهل كله

 یفارقو  منهن أربعاً  یختار أن السالم علیه فأمره نسوة عشر وتحته) غیالن( أسلم وقد أربع، من أكثر عصمته

 .سائرهن

 كذلكو  وأربعة، وثالثة اثنین: وتقول تسعة( تقول أن تدع ال والعرب اللغات، بأفصح العرب تعالى خاطب وقد

 » .) عشر ثمانیة( یقول وال ثمانیة، ستة، أربعة، فالناً  أعط: یقول ممن تستقبح

 ذالشّذا هؤالء ظهور قبل المجمعین عصر وانقضى أربع، على الزیادة حرمة على حصل قد اإلجماع إن: أقول

 :الشاعر یقول وكما وغباء جهل محض هو فإنما بقولهم عبرة فال المخالفین،

 المستقیم الصراط عن یضل...  شیخ بغیر العلوم أخذ ومن

 »السقیم الفهم« من وآفته...  صحیحاً  قوالً  عائب من وكم

 !الجهالء؟ وتطاول السفهاء حماقة من اهللا أعاذنا

 الحكم الثاني هل االحرار والعبید مخاطبون باآلیة ؟

 الخطاب في داخلون فالعبید والعبید، لألحرار األربع نكاح مشروعیة في اآلیة هذه بظاهر مالك اإلمام وتمّسك

 اإلذن، على كاحهمن یتوقف وال كاألحرار، أربعا ینكحوا أن لهم فیجوز. إلخ َلُكمْ  طابَ  ما َفاْنِكُحوا: تعالى بقوله

 .النكاح فیملكون الطالق، یملكون ألنهم

 أجمع: قال الحكم عن اللیث روى لما اثنتین، فوق النساء من یجمع ال العبد أن إلى والشافعیة الحنفیة وذهب

 في والخطاب: قالوا اثنتین، فوق النساء من یجمع ال العبد أن على وسّلم علیه اهللا صّلى اهللا رسول أصحاب
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 قدر امرأة له طابت متى إنسانا یتناول إنما ألنه العبید، یتناول ال النِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  طابَ  ما َفاْنِكُحوا: تعالى قوله

 مواله، بإذن إال نكاحه یجوز ال ألنه كذلك، لیس والعبد نكاحها، على

 »عاهر فهو مواله إذن بغیر تزّوج عبد أّیما«: وسّلم علیه اهللا صّلى لقوله

 


