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 الخالصة

من انفسنا ازواجاً لنسكن اليها وجعل بيننا مودة ورحمة، والصالة والسالم على سيدنا دمحم خاتم  الحمد هلل الذي خلق لنا

االنبياء والمرسلين، الذي أمرنا بالتناكح والتزاوج للتناسل وتكثير االمة االسالمية للمباهاة والمكاثرة بها امام األمم يوم 

 القيامة، اما بعد :

ي وحتى االن مازالت البشرية تمارس تعدد الزوجات بصورة من الصور المتنوعة، ولم منذ فجر التأريخ االنسان      

ً اكتفى فيه جميع الرجال بالزوجة الواحدة، وعندما جاء االسالم نظم تعدد الزوجات فأباحه  تعرف البشرية زمانا

فلسفته  لإلسالم، وكان كأصل، ولكن وضع له ضوابط وشروط بعد ان كان قبل االسالم متروكاً دون تنظيم او تهذيب

في اباحة التعدد فهو يراعي مصالح الناس في كل مكان وزمان، حسب تغير ظروفهم واختالف احوالهم، فاالسالم في 

ذلك وسط بين الذين يتركون امر التعدد دون ربط او ضبط ، فيحلون للرجل ان يتزوج من النساء ما شاء، وبين اولئك 

يمة ال تغتفر، وفيه انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها، دون النظر للظروف التي الذين يمنعون التعدد ويرونه جر

 قد تطرأ او للحوادث التي قد تقع. 

وانتقل األمر الى واضعي القوانين الحديثة، فمنهم من يبيح التعدد كأصل استناداً الى الشريعة االسالمية الغراء،       

نهم الذين يمنعون او يضيقون التعدد تأثراً باالفكار الواردة من الغرب او جهالً ومراعاة لظروف الناس واحوالهم، وم

 من بعضهم لحكم وغايات التعدد.
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ABSTRACT 
Praise to be Allah who created us from ourselves as couples to dwell in and make 

between us affection and mercy, and peace and blessings be upon our master 

Muhammad, the Seal of Prophets and Messengers, who ordered us to marry and mating 

for reproduction and to increase the Islamic nation to the mujahideen and multiplying it 

before the nations on the Day of Resurrection. 

      Since the early of human history and until now, mankind still practiced polygamy in a 

variety of images. Humanity did not know a time when all men were single wives. When 

Islam came, polygamy was permitted as an asset. And Islam has its philosophy in the 

permissibility of pluralism, it takes into account the interests of the people everywhere 

and at times, according to the changing circumstances and different conditions, Islam is 

among those who leave the matter of multiplicity without tying or controlling. So let men 

marry women as they please, and those who are prevented. Pluralism and see it as an 

unforgivable crime, In violation of women's rights and abuse of their dignity, regardless 

of the circumstances that may arise or the incidents that may occur. 

      The matter went on to the makers of modern laws, some of them allow pluralism as 

an asset based on the Islamic Sharia law, and taking into account the circumstances of the 

people and their conditions, including those who prevent or narrow the multiplicity 

affected by ideas from the West or ignorance of some of them for the rule and purposes 

of pluralism. 
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 أهمية البحث
ً ان الكل يريد ان يدلي دلوه في مسألة تعدد الزوجات، سواًء أكان من اهل االختصاص ام ال،        قد اصبح معلوما

على اعتبار ان التعدد مسألة تتعلق بالحياة الزوجية، ومن ثم فلكل واحد منا عالقة به سواء من قريب او بعيد، ونظراً 

، فقد اجازته معظم قوانين الدول االسالمية، ومن تلك القوانين الباحة تعدد الزوجات في الفقه االسالمي ولكن بقيود

قانون االحوال الشخصية العراقي، ونتيجةً لما مر به العراق وخاصةً اقليم كوردستان من ظروف وتطورات وانفتاح 

في العديد  على العالم، فقد اجرى برلمان اقليم كوردستان العراق تعديالت عدة على قانون االحوال الشخصية العراقي

من مواده، وقد كان لمنظمات المجتمع المدني المتأثرة بالفكر الغربي المعادي لالسالم وخاصةً النسائية دور كبير في 

هذه التعديالت، فكان لمواد تعدد الزوجات نصيب من هذه التعديالت والذي اصبح بموجبها تعدد الزوجات مقيداً الى 

نوعاً، وهذا التعديل وبهذه الصورة يحتوي على عدة اشكاليات فقهية وقانونية، درجة قريبة من المنع، إن لم نقل مم

وبناًء على ذلك اخترنا موضوع بحثنا تحت عنوان )تعدد الزوجات بين الفقه والقانون( ، لكي نبين موقف كل من الفقه 

 االسالمي والقانون الوضعي من مسألة التعدد.

 

 مشكلة البحث
ساسية التي يثيرها موضوع البحث والذي نحاول من خالله معالجتها بالتركيز على مسألة تعدد تتجسد المشكلة اال      

الزوجات في كل من الفقه والقانون، وذلك من خالل معرفة مفهومه والحكمة من مشروعيته، وهل ان االسالم اوجد 

سالم والشرائع السابقة ؟ وهل هناك قيود التعدد ام كان موجوداً في الشرائع السابقة، وما هو حكم التعدد في كل من اال

الباحة التعدد في االسالم ام انه مباح بشكل مطلق ؟ وهل اجاز القانون التعدد ام منعه ؟ واذا كان قد اجازه، فهل هذه 

 االجازة مطلقة ام مقيدة ؟ واذا كانت مقيدة، فهل هذه القيود التي اوردها القانون موافقة للفقه االسالمي ام ال ؟.

 

 منهجية البحث
اعتمدنا في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي المقارن بين موقف الفقه االسالمي وكل من قانون االحوال       

 8001( لسنة 89العراق رقم )-وقانون تعديالت برلمان اقليم كوردستان 8191( لسنة 811الشخصية العراقي رقم )

 من مسألة تعدد الزوجات.

 خطة البحث

 ن اجل االحاطة بموضوع البحث، قمنا بتقسيم البحث على الشكل التالي: م      

 

 المطلب األول : ماهية تعدد الزوجات

 الفرع االول : تعريف تعدد الزوجات            

 الفرع الثاني : حكم الزواج           

 الفرع الثالث : مشروعية التعدد           

 من مشروعية التعددالفرع الرابع : الحكمة            

 المطلب الثاني : حكم تعدد الزوجات

 الفرع اإلول : حكم تعدد الزوجات في الشرائع السابقة           

 الفرع الثاني : حكم تعدد الزوجات في الفقه االسالمي           

 الفرع الثالث : حكم تعدد الزوجات في القانون           

 الخاتمة                  
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 المطلب االول

 ماهية تعدد الزوجات

 
نقسم هذا المطلب الى اربعة فروع، نتناول في الفرع االول تعريف تعدد الزوجات، وفي الفرع الثاني حكم       

 الزواج، وفي الفرع الثالث مشروعية التعدد، وفي الفرع الرابع الحكمة من مشروعية التعدد.

 
 الفرع االول

 تعريف تعدد الزوجات

 
 سنبين تعريف تعدد الزوجات في كل من اللغة واالصطالح، وعلى الشكل اآلتي :       

 اوالً / تعريف تعدد الزوجات في اللغة :

 تعدد الزوجات لفظ مركب من كلمتين )تعدد( و )الزوجات(، لذلك يقتضي تعريف كل منهما على حدة في اللغة.      

العدد : اي الكمية المتألفة من الوحدات، فيختص التعدد بالمتعدد في ذاته، اي التعدد في اللغة : الكثرة، وهو من       

بما زاد عن الواحد، الن الواحد غير متعدد 
(1)

. 

والزوجة في اللغة : زوج الرجل ، او امرأة الرجل، وجمعها : زوجات، ويقال لها زوج، فالرجل زوج المرأة       

ة : الفرد الذي له قرين، لذلك كل منهما زوج لالَخر والرجل زوج المرأة، ألن الزوج في اللغ
(2)

 ﴿، وقال هللا تعالى 

ْوَجْيِن الذََّكَر َواأْلُنثَٰى   .(3) ﴾َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ

 ثانياً / تعريف تعدد الزوجات في االصطالح :

عرف البعض       
(4)
تعدد الزوجات في االصطالح بأنه " الزواج بأكثر من امرأة وفق ما احل الشرع الى اربع  

 زوجات ".

في حين عرفه البعض االَخر       
(5)
بأنه " هو جمع الرجل في عصمته اكثر من زوجة واحدة الى اربع بعقد صحيح  

 لكل واحدة منها ".

 

 

 

 

 

                                       
1()
دمحم مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء الثامن، دار الهداية، دون مكان الطبع، دون سنة  

 .393الطبع، ص
2()
 .813-818هـ ، ص8181ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت،  
3()
 (.19) سورة النجم، االية 
4()
د.احمد مختار عبدالحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الجزء الثاني، الطبعة االولى، عالم الكتب، دون مكان الطبع،  

 .8001، ص8001
5()
، 8001( لسنة 89اسماعيل ابابكرعلي البامرني، تعدد الزوجات في ضوء تعديالت برلمان اقليم كوردستان بالقانون رقم ) 

،  8088القائه في المؤتمر العلمي االول لكلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، نشرته مجلة جامعة دهوك، عدد خاص، بحث تم 

 .811ص
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 الفرع الثاني

 حكم الزواج

 
يراد بحكم الزواج، الوصف الذي يوصف به الزواج من جهة كونه مطلوب الفعل او الترك او مباح، وللزواج       

ً للحالة التي يكون عليها الشخص، فترد عليه االحكام الشرعية الخمسة،  ً واحداً، وذلك تبعا احكام متعددة وليس حكما

 كما سيأتي بيانها : 

 أوالً / الزواج واجب :

يجب الزواج على من له القدرة عليه وتاقت نفسه اليه ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا والفجور اذا لم       

 يتزوج.

ً اذا تعين لدفع محرم، كما اذا خافت المرأة على نفسها من فاجر ال يصده عنها اال التزوج،        ويجب الزواج ايضا

ا. وينبغي للزوجين ان ينويا بنكاحهما اعفاف نفسيهما واحصانها من الوقوع ففي هذه الحالة يكون الزواج واجباً عليه

فيما حرم هللا عز وجل، فتكتب مضاجعتهما صدقة لهما 
(6)

. 

 ثانياً / الزواج مندوب :

ً اذا كان نفس الشخص تتوق اليه وترغب فيه، وكان يملك مؤنته ونفقته من مهر ونفقة        يكون الزواج مندوبا

ه ولزوجته، وهو في نفس الوقت ال يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ان لم يتزوج، ففي هذه الحالة يكون المعيشة ل

النكاح مندوباً، لما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب واالستعانة على قضاء المصالح، والمرأة في ذلك كالرجل 
(7)

 . 

لى النكاح ونهيه عن التبتل، الذي هو ترك النكاح، فقال " النكاح من )ملسو هيلع هللا ىلص( عوالدليل على ذلك حض الرسول       

سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم االمم في يوم القيامة " 
(8)

 .  

 ثالثاً / الزواج حرام :

وتوقانه اليه، فمتى علم يحرم الزواج في حق من يخل بحق الزوجة في الوطء واالنفاق مع عدم قدرته عليه       

الزوج انه يعجز عن نفقة زوجته او صداقها او شئ من حقوقها الواجبة عليه، فال يحل له ان يتزوجها حتى يبين لها، 

او يعلم من نفسه القدرة على اداء حقوقها. وكذلك ال يجوز ان يغرها بنسب يدعيه وال مال وال صناعة يذكرها وهو 

لنسبة للمرأة اذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، او كان بها علة تمنع كاذب فيها، وكذلك االمر با

االستمتاع، كالجنون او الجذام او برص او داء في الفرج، وعليها ان تبين له ما بها في ذلك، كما يجب على بائع 

ان يردها  السلعة ان يبين ما بسلعته من العيوب، ومتى وجد احد الزوجين بصاحبه عيباً فله
(9)

. 

 رابعاً / الزواج مكروه :

                                       
6()
دمحم بن ابراهيم بن عبدهللا التويجري، مختصر الفقه االسالمي في ضوء القرأن والسنة، الطبعة الحادية عشرة، دار اصداء  

 .111، ص8080ودية، المجتمع، المملكة العربية السع
7()
د.مصطفى الخن و د. مصطفى البغا وعلي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب االمام الشافعي رحمه هللا تعالى، الجزء  

 .81، ص8118الرابع، الطبعة الرابعة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
8()
بن ماجة، الجزء الثالث، الطبعة االولى، دار الرسالة العالمية، بيروت، ابن ماجة ابو عبدهللا دمحم بن يزيد القزويني، سنن ا 

 .91، ص8001
9()
 .81، ص8111سيد سابق، فقه السنة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت،  
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يكون الزواج مكروهاً للفقير الذي ال شهوة له لعدم حاجته للزواج، وال تتوق نفسه للزواج، وكان منشغالً بالعبادة       

ً لطلب العلم، فمن االفضل له ان ال يتزوج كي ال يقطعه الزواج عن العبادة التي اعتادها او عن طلب  او منقطعا

لمالع
(10)

 . 

 

 خامساً / الزواج مباح :

يكون الزواج مباحاً لمن له رغبة فيه، ولكن ال يخاف الوقوع في الزنا وال يتيقنه، بل يتزوج لمجرد قضاء الشهوة       

والتلذذ واالستمتاع، اما اذا نوى من الزواج منع نفسه من الزنا او الحصول على ولد، فانه يكون مستحباً، فالفرق بين 

ستحباً وبين كونه مباحاً النية وعدمها كونه م
(11)

. 

 

 

 الفرع الثالث

 مشروعية التعدد

 

ان تعدد الزوجات مشروع في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واالجماع، وسوف نبين االدلة التي تعطي       

 الشرعية للتعدد :

 اوالً / دليل التعدد في القرآن الكريم :

َن الن َِساِء َمثْنَٰى َوثاَُلَث َوُربَاَع ۖ فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ  َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمٰى فَانِكُحوا َما َطاَب لَُكم ﴿قال تعالى        م ِ

ِلَك أَدْنَٰى أاَلَّ تَعُولُوا  ﴾  تَْعِدلُوا فََواِحدَةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ۚ ذَٰ
(12)

. 

ان اآلية الكريمة اباحت الزواج باثنتين او ثالث او اربع، وان الرجل مخير ان يجمع في هذه االعداد من شاء،       

فان خاف عدم العدل بين الزوجات، فيقتصر على واحدة 
(13)

. 

 ثانياً / دليل التعدد في السنة النبوية الشريفة : 

ان السنة النبوية بينت مشروعية التعدد، فقد روي عن الحارث بن قيس انه اسلم وعنده ثمان نسوة، فذكر ذلك       

 " ً للنبي )ملسو هيلع هللا ىلص(، فقال له " اختر منهن اربعا
(14)
، وروي عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ان غيالن بن مسلمة  

أمره النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( " أن يختر اربعاً منهن " الثقفي اسلم وله عشر نسوة، فاسلمن معه، ف
(15)

. 

واصدق دليل على فضل الزواج وتعدد الزوجات هو رسول هللا )صلى هللا عليع وسلم( وهو خير هذه االمة، وقد       

ي وقت واحد عدد زوجاته، ولكن ال يجوز لغير رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة ف
(16)

. 

 ثالثاً / دليل التعدد في االجماع :

                                       
10()
عبدالرحمن بن دمحم عوض الجزيري، الفقه على المذاهب االربعة، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت،  

 .88-80، ص8003
11()
 .88المرجع السابق نفسه، ص 
12()
 (.3سورة النساء، اآلية ) 
13()
البحوث االسالمية، تصدرها الرئاسة العامة د.ناصر بن عقيل الطريفي، تعدد الزوجات واهميته للمجتمع المسلم، مجلة  

 .810إلدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد، الرياض، دون سنة الطبع، ص
14()
ابو داود سليمان بن االشعث السجستاني، سنن ابي داود، الجزء الثالث، الطبعة االولى، دار الرسالة العالمية، بيروت،  

 .995، ص8001
15()
عيسى ابو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، الجزء الثالث، دار احياء التراث العربي، بيروت، دمحم بن  

 .139دون سنة الطبع، ص
16()
 .811د.ناصر بن عقيل الطريفي، مرجع سابق، ص 
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اجمعت االمة قوالً وعمالً منذ عهد النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( الى يومنا الحاضر على ان تعدد الزوجات مشروع، ولم ينقل عن       

احد الصحابة )رضي هللا عنهم( خالف ذلك، وكذلك لم يقل االئمة وعلماء الدين خالف ذلك مما تقرر في كتب الحديث 

والتفسير 
(17)

. 

 

 الفرع الرابع

 الحكمة من مشروعية التعدد

 

االسالم باعتباره خاتم االديان وانه دين البشرية كلها، قد تضمن المبادئ التي تعالج اي ثغرة قد تؤثر في مسيرة       

اتباعه الى قيام الساعة، لذلك جاء تشريع التعدد لمواجهة بعض الحاالت الطارئة على تكوين االسرة المسلمة، ومن ثم 

المسلم على المجتمع 
(18)

. 

ً مفيدة وفيها منفعة لهم، اال ان الحمالت المسعورة        وعلى الرغم من ان االسالم فرض على المسلمين احكاما

الحاقدة على الدين االسالمي والتي يقف خلفها المنصرون والمستشرقون الذين يريدون تشويه صورة االسالم، قد 

ا على المرأة ومايتعلق بها في احكام الطالق والميراث واالختالط بين حاربت احكام الشريعة االسالمية عامة، وركزو

الجنسين وعمل المرأة وتعدد الزوجات خاصة 
(19)

. 

ولكن هذه الحمالت المسعورة ال تستطيع ان تلغي او حتى تشوه اهداف تعدد الزوجات البعيدة الغور في االصالح       

 رة، وسوف نتناول هنا بعض هذه الِحكم، ومنها :االجتماعي، والتي ال يدركها اال نافذ البصي

اوالً : قد تؤدي ظروف الحرب او طبيعة البيئة الى قلة عدد الرجال بالنسبة الى النساء، فالعدالة تتطلب اباحة زواج 

 الرجل بأكثر من امرأة واحدة النقاذ العوانس او االرامل الالتي فقدن ازواجهن بسبب الحروب او غيرها من حرمانهن

من التمتع بالحياة الزوجية والمعاشرة بطريقة مشروعة بدالً من االنحراف الجنسي غير المشروع 
(20)

. 

فبعد الحربين العالميتين االولى والثانية اللتين اهلكتا الماليين من الرجال، قامت النساء االلمانيات بمظاهرات       

يطالبن بان ينص في القانون على اباحة تعدد الزوجات 
(21)

. 

ثانياً : قد تصاب الزوجة بمرض عضال ال يتمكن الزوج بسبب هذا المرض ان يعاشرها معاشرة االزواج، ففي هذه 

الحالة اما ان يتزوج عليها او يطلقها، وليس في االخير من الوفاء للعشرة الطويلة، واذا طلقها قد يزداد مرضها 

ي في عصمته ولها كل الحقوق الزوجية افضل من الطالق ويتضاعف، في حين ان العيش معه ومع الزوجة الثانية وه

والتشريد 
(22)

. 

 

                                       
17()
االيمان للنشر والتوزيع،  د.احمد بن عبدالعزيز الحصين، نعم تعدد الزوجات ال تعدد العشيقات، الطبعة االولى، مكتبة 

 .89-81هـ ، ص8188الرياض، 
18()
د.احمد علي طه ريان، تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في الشريعة االسالمية، الطبعة االولى، مكتبة االيمان  

 .88، ص8083للنشر والتوزيع ومكتبة الجامعة االزهرية، القاهرة، 
19()
 .98مرجع سابق، صد.احمد بن عبدالعزيز الحصين،  
20()
د.مصطفى ابراهيم الزلمي، احكام الزواج والطالق في الفقه االسالمي المقارن، الطبعة الرابعة، مطبعة روزهه الت ،  

 .98، ص8088اربيل، 
21()
 .881سيد سابق، مرجع سابق، ص 
22()
 .95د.احمد عبدالعزيز الحصين، مرجع سابق، ص 
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ثالثاً : قد يكتشف الرجل بعد الزواج عقماً لدى زوجته، والحال ان للرجل رغبة في النسل، فبدالً من التفريق والطالق 

لالنجاب تشارك  الذي هو ابغض الحالل عند هللا، من االفضل ان يسمح للزوج بأن يتزوج من امرأة اخرى قابلة

الزوجة االولى بأمور كانت تستقل بها، بدالً من طالق الزوجة وتركها بال كافل 
(23)

. 

ً : الرجل يكون قادراً على التناسل منذ بلوغه وحتى يصل الى سن متأخرة، فقد ينجب الى ما بعد سن الستين،  رابعا

دى الرجل الرغبة في النسل ولديه القدرة المالية، فال بد بينما المرأة قلما تنجب بعد سن الخامسة واالربعين، وقد يكون ل

من رعاية هذه الحالة ووضع الحلول السليمة لها، ويكمن الحل في تشريع التعدد
(24)

. 

خامساً : قد يوجد لدى بعض الرجال قوة ورغبة جامحة في ممارسة العملية الجنسية، بحيث ال يمكنه الصبر على ذلك، 

ً ان المرأة تعتريها حاالت كثيرة تضعفها عن القيام بهذه العملية سواًء كان ذلك  وال يكتفي بزوجة واحدة، خصوصا

لضعف عام بها او لكبر سنها او خالل فترات الحيض والنفاس والمرض وغيرها من االسباب، فبدالً من ان يتعرض 

ن يتزوج بأخرى تقوم الزوج للخطأ واالنحراف الجنسي الذي يضر نفسه واسرته ومجتمعه، يكون من االفضل ا

بتحمل عبء ما تعجز الزوجة االولى عن القيام به 
(25)

. 

ً : قد يطلق الزوج زوجته لسبب ما فيتزوج من اخرى، ثم يرى من المصلحة ان يرجع الزوجة السابقة التي  سادسا

لزوجية مع مطلقته طلقها، فاذا لم يسمح بتعدد الزوجات يضطر الزوج بأن يطلق الزوجة الجديدة حتى يستأنف عالقته ا
(26)

  . 

ً : ان شيوع تعدد الزوجات في مجتمع ما، يجعل الطلب على النساء في ذلك المجتمع كبيراً، فتتاح فيه الفرص  سابعا

للزواج لكل امرأة، فال يبقى فيه عوانس وال مطلقات او ارامل فقدن االمل في الزواج بعد فقدان ازواجهن، فحتى 

جد الرجل المناسب الذي يرغب في زواجها، فاذا تزوج يصبح زوجها االب البديل االرملة ذات االيتام، سوف ت

ألوالدها اليتامى، فينعموا بالجو االسري كاالطفال العاديين الذين لم يفقدوا ابائهم، وبذلك يتحقق في هذا المجتمع الوفاء 

لليتيم بحقوقه 
(27)

. 

ً : قد يكون الرجل كثير السفر، وتكون سفراته طوي لة وال يستطيع اخذ زوجته معه كلما سافر، وال يستطيع ان ثامنا

يصبر في سفره هذا بدون زوجته، او ان يكون لديه عمل ومصالح في منطقتين متباعدتين، ويحتاج لالقامة في كلتا 

من  المنطقتين، ففي هذه الحالة يفضل ان يتزوج الرجل بزوجة ثانية اذا كان يحتاج الى إمرأة في مدة اقامته وتحصنه

الزنا، فزواجه من إمرأة ثانية في سفره هذا خير من ان يشبع ميله الجنسي بطريقة محرمة وغير مشروعة 
(28)

. 

ً : ان الشعوب التي حرمت تعدد الزوجات وقعت فيما هو اشد خطراً واكثر ضرراً من ضرر التعدد المزعوم،  تاسعا

جور، حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض فقد انتشرت فيهم الخيانات الزوجية وشاع لديهم الفسق والف

%( من مجموع المواليد  90الشعوب، ونتيجةً لذلك كثرت المواليد من السفاح، فبلغت نسبة السفاح في بعض الدول )

لديهم، مما جعل عقالء بعض الشعوب يصرخون مطالبين بتشريع يجيز التعدد، ويقضي على تلك المفاسد المدمرة 

االجتماعية لحياتهم 
(29)

. 

 

 

                                       
23()
 .81-83علي طه ريان، مرجع سابق، ص د.احمد 
24()
 .881سيد سابق، مرجع سابق، ص 
25()
 .81د.احمد علي طه ريان، مرجع سابق، ص 
26()
 .98د.مصطفى ابراهيم الزلمي، مرجع سابق، ص 
27()
صالح بن عبدالرحمن الحصين، تعدد الزوجات وحقوق االنسان، بحث منشور في مجلة البحوث االسالمية، تصدرها رئاسة  

 .351-355ادارة البحوث العلمية واالفتاء، الرياض، دون سنة الطبع، ص
28()
 .91د.احمد بن عبدالعزيز الحصين، مرجع سابق، ص 
29()
 .881سيد سابق، مرجع سابق، ص 
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 المطلب الثاني

 حكم تعدد الزوجات

 

نقسم هذا المطلب الى ثالثة فروع، نتناول في الفرع االول حكم تعدد الزوجات في الشرائع السابقة، وفي الفرع       

 الثاني حكم تعدد الزوجات في الفقه االسالمي، وفي الفرع الثالث حكم تعدد الزوجات في القانون.

 
 االولالفرع 

 حكم تعدد الزوجات في الشرائع السابقة

 
لم يكن االسالم اول من ابتدع تعدد الزوجات بل كان موجوداً في الشرائع السماوية السابقة ايضاً، ولذلك سنتناول       

 في هذا الفرع تعدد الزوجات في كل من الديانة اليهودية والمسيحية، وكاالَتي :

 الديانة اليهودية :اوالً / تعدد الزوجات في 

تعدد الزوجات جائز شرعاً في الديانة اليهودية، فيقول المحققون في شريعة موسى )عليه السالم( بأنه لم يرد في       

ً لصرح موسى )عليه السالم(  موضع من مواضع التوراة حرمة التزوج بأزيد من امرأة واحدة، ولو كان حراما

يفهم جوازه في بعض المواضع، فاالبكار الالتي كانت غنيمة المديانيين،  بحرمته كما صرح بسائر المحرمات، بل

والتي كانت اثنتين وثالثين الفاً قسمت على بني اسرائيل، سواًء كانوا ذوي زوجات او لم يكونوا 
(30)

. 

كما فعل موسى وقد عدد االنبياء زوجاتهم قبل التوراة كما فعل ابراهيم ويعقوب )عليهم السالم(، وبعد التوراة       

وجدعون وداود وسليمان )عليهم السالم(، وقد جاء في التوراة ان نبي هللا سليمان كان له سبعمائة امرأة من الحرائر 

وثالثمائة من االماء
(31)

. 

وكان تعدد الزوجات في التوراة غير مقيد بعدد محدد من الزوجات، ولكن التلمود قيد التعدد بعدد معين من       

اال ان بعض علماء بني اسرائيل منع التعدد، واباحه البعض اآلخر اذا كانت الزوجة مريضة او عقيمة او ال الزوجات، 

تنجب االوالد وغيرها من الحاالت 
(32)

. 

 ثانياً / تعدد الزوجات في المسيحية :

وعظة ان هللا خلق لم يرد في المسيحية نص صريح يدل على تحريم تعدد الزوجات، وانما ورد فيه على سبيل الم      

لكل رجل زوجته، وهذا اليفيد على ابعد االحتماالت اال الترغيب في ان يقتصر الرجل في االحوال العادية على زوجة 

واحدة، وهذا يتطابق مع ما يقوله االسالم، وال يوجد في االنجيل دليل على ان زواج الرجل من زوجة ثانية مع بقاء 

ون العقد باطالً االولى في عصمته يعتبر زنا ويك
(33)

. 

 

وقد كان المسيحيون االقدمون يتزوجون بأكثر من زوجة واحدة، وحتى الملوك واَباء الكنيسة االقدمين كانوا       

يجمعون اكثر من زوجة واحدة، فملك ايرلندا كان له زوجتان، وملك فرنسا تزوج بأمرأتين، والملك فريدريك الثاني 

ً يبيح كان له زوجتان مع موافقة الك نيسة، وقد سن االمبراطور )تالفيوس فالنتيان( في القرن الرابع الميالدي قانونا

                                       
30()
رحمة هللا بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي، اظهار الحق، الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمية دمحم  

 .8385، ص8111واالفتاء والدعوة االرشاد، الجزء الرابع، الطبعة االولى، السعودية، 
31()
طبعة السابعة، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، مصطفى بن حسني السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، الجزء االول، ال 

 .50، ص8111
32()
 .89د.احمد عبدالعزيز الحصين، مرجع سابق، ص 
33()
 .50مصطفى بن حسني السباعي، مرجع سابق، ص 
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تعدد الزوجات للمواطنين، ولم يحتج االساقفة ورؤساء الكنائس المسيحية، الن الكثير منهم كان لديه اكثر من زوجة 

شرعية وغير شرعية 
(34)

. 

م على االساقفة تعدد الزوجات، وهذا يعني ان التعدد مباح وقد ورد في احد رسائل البابا بولس، بأنه يحر      

لألشخاص العاديين، ويشمل منع التعدد فقط االساقفة. وقد ذهبت بعض الطوائف المسيحية الى ايجاب تعدد الزوجات، 

نادى )الالمعمدانيون( في مونستر صراحةً بأن المسيحي ينبغي ان يكون له عدة زوجات، ويعتبر  8938ففي سنة 

ائفة )المورمون( بأن تعدد الزوجات نظام الهي مقدس ط
(35)

. 

ميالدية، بأنه يجوز للرجل اذا  185وكذاك قال البابا جريجوار )غريغوار( الثاني في تصريح شهير له صدر عام       

لكي  ما كانت زوجته مريضة وغير قادرة على الوفاء بأعبائها الزوجية، ان يتخذ زوجة ثانية له في حاالت معينة،

تخدم زوجته االولى 
(36)

. 

ولكن الكنيسة الحديثة بقيادة البابا في روما حرمت تعدد الزوجات، واعتبرت التعدد خطيئة دينية تستوجب عقاباً       

االذن بالزواج مرة ثانية، بأن يقوم  دينياً، ويتمثل هذا العقاب في الحرمان من الغفران، وكانت الكنيسة تطلب العطاء

الزوج بتقديم ما يفيد ويؤكد وفاة زوجته االولى 
(37)

. 

ويتبين بناًء على ما سبق بأن تعدد الزوجات عند المسيحيين مباح، وال عالقة للشريعة العيسوية في اصله بتحريم       

ما يرون، وبهذا انتشرت الفوضى التحريمية التعدد، ولكن جاء التحريم من قبل الكنيسة ورجالها الذين يشرعون ك

والتالعب في الدين 
(38)
 

 

 

 الفرع الثاني

 حكم تعدد الزوجات في الفقه االسالمي

 

 َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمىٰ  ﴿ان تعدد الزوجات مباح في اصله في الشريعة االسالمية، فقال هللا تعالى       

َن الن َِساِء َمثْنَٰى َوثاَُلَث َوُربَاَعۖ  فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَةً أَوْ  ِلَك أَدْنَٰى أاَلَّ  فَانِكُحوا َما َطاَب لَُكم م ِ َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ۚ ذَٰ

 ﴾ تَعُولُوا
(39)

. 

 ولكن هذه االباحة ليست مطلقة، بل مقيدة بهذه الشروط :      

ان تعدد الزوجات مباح حتى اربع زوجات، فيحرم على الرجل ان يجمع في عصمته اكثر من اربع زوجات في  -8

وقد قال الشافعي بانه ال  ، ﴾ َمثْنَٰى َوثاَُلَث َوُربَاعَ  ﴿وقت واحد، اذ ان في االربع الكفاية، والدليل على ذلك قوله تعالى 

ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة  يجوز لغير رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(
(40)

. 

ان التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات، فمن لم يتأكد من قدرته على العدل ال يجوز له ان يتزوج بأكثر من واحدة،  -8

والعدل المشروط المراد به، هو العدل المادي في المسكن واللباس والطعام والشراب والمبيت وكل ما يتعلق بمعاملة 

                                       
34()
 .81د.احمد بن عبدالعزيز الحصين، مرجع سابق، ص 
35()
 .58-50مصطفى بن حسني السباعي، مرجع سابق، ص 
36()
 .85، ص8115صدقي، تعدد الزوجات بين الشريعة االسالمية والقانون، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  د.عبدالرحيم 
37()
 .85-89المرجع السابق نفسه، ص 
38()
 .81د.احمد بن عبدالعزيز الحصين، مرجع سابق، ص 
39()
 (.3سورة النساء، اآلية ) 
40()
 .801-805سيد سابق، مرجع سابق، ص 
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ِلَك  ﴿مما يمكن فيه العدل، والدليل على ذلك قوله تعالى الزوجات  فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ۚ ذَٰ

 ﴾ أَدْنَٰى أاَلَّ تَعُولُوا
(41)

. 

لزوج ان ال يميل عن وافادت آية اخرى من نفس السورة بأن العدل في الحب بين النساء غير مستطاع، وان على ا      

َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن  ﴿االولى كل الميل، بل عليه ان يعاملها باللطف والحسن بما استطاع ، فقال هللا تعالى 

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما  الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم ۖ فاََل تَِميلُوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَِة ۚ َوإِْن تُْصِلُحوا  ﴾َوتَتَّقُوا فَإِنَّ اَّللَّ
(42)

. 

(، فالعدل المشروط في 881( هو غير العدل المقطوع باستحالته في اآلية )3وان العدل المشروط في اآلية )      

االولى هو العدل الذي يمكن للزوج ان يفعله، وهو العدل المادي كما ذكرنا، كالمسكن والمبيت واللباس والطعام وغير 

الذي ال يمكن في الواقع للزوج ان يفعله، وهو العدل المعنوي في ذلك، اما العدل المقطوع بعدم استطاعته، هو العدل 

الحب والمكانة القلبية، وعلى هذا فال تعلق بين العدلين في اآليتين، إال من حيث انه عدل بين الزوجات، ويظل تعليق 

ؤاخذه هللا عليه، اال اذا تعدد الزوجات بالعدل المادي بين الزوجات مشروطاً وقائماً، واما عدم عدله في حبه بينهن فال ي

افرط في الجفاء وبالغ في االنصراف 
(43)

، والدليل على ذلك، سنة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( ،فكان حين يعدل بين زوجاته يقول " 

اللهم هذا قسمي في ما أملك، فال تلمني فيما تملك وال أملك " ، وكان يعني بذلك حبه لعائشة )رضي هللا عنها( اكثر من 

يرها من زوجاته غ
(44)

. 

ومع اننا قلنا ان تعدد الزوجات مباح في الشريعة االسالمية، اال ان حالته او حكمه يختلف باختالف الشخص       

 المقبل عليه، وكاآلتي :

يكون التعدد واجباً، اذا كان الزوج لديه القدرة المالية والبدنية على الزواج، وكانت زوجته االولى عاجزة  -8

ب، مع حاجه الزوج ورغبته فيه، حيث ان القصد والغاية من  الزواج حصول التناسل والتكاثر عن االنجا

بين افراد االمة االسالمية، وكذلك اذا كانت الزوجة االولى مريضة بداء يستحيل في وجوده حصول 

ظاً له من المعاشرة الزوجية، في هذه الحالة يجب التعدد على الزوج الذي ال يصبر على ترك المعاشرة حف

الوقوع في المعاصي والحرام 
(45)

. 

يكون التعدد مندوباً، اذا كان الرجل يقصد من التعدد الوصول الى غاية شرعية، كأن تكون غايته او نيته   -8

تكثير سواد المسلمين، او حل مشكلة العنوسة عند نساء المسلمين، او ان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام 

ة واحدة بسبب عدم اكتفائه بزوج
(46)

. 

يكون التعدد مكروهاً، اذا كان لغير حاجة، وانما لزيادة التنعم والترفيه، وكان يشك في قدرته على اقامة  -3

العدل بين زوجاته، وربما سيلحق الضرر بزوجاته بسبب عدم قدرته على العدل بينهن 
(47)

. 

ي للزواج الثاني، وان تزوج بالثانية ادى يكون التعدد حراماً، لمن لم يملك القدرة عليه، وال يملك المال الكاف -1

ذلك الى فقره وعجزه عن االنفاق على زوجاته واوالده، وكذلك اذا لم يكن لديه قدرة جسدية للزواج الثاني، 

او اذا غلب عليه الظن بعدم قدرته على العدل بين زوجاته
(48)

. 

                                       
41()
 .818بن عقيل الطريفي، مرجع سابق، ص د.ناصر 
42()
 (.881سورة النساء، اآلية ) 
43()
 .18مصطفى بن حسني السباعي، مرجع سابق، ص 
44()
ابن بطال ابو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك، شرح صحيح البخاري، الجزء السابع، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد،  

 .319، ص8003الرياض، 
45()
الشافعي ابو عبدهللا دمحم بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، االم،  

 .895-899، ص8110الجزء الخامس، دار المعرفة، بيروت، 
46  ()
 .895المرجع السابق نفسه، ص 

47()
 .39د.مصطفى الخن و د.مصطفى البغا وعلي الشربجي، مرجع سابق، ص 
48()
 .35المرجع السابق نفسه، ص 
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ً او حراماً، فالعقد يكون  ومن الجدير بالذكر، انه في حالة الحصول تعدد الزوجات وكان التعدد مكروها

صحيحاً باالجماع ويرتب اَثاراً، كحل المعاشرة ووجوب المهر وغيرها من االَثار، ولكن المعدد يكون اَثماً 
(49)

. 

 

 الفرع الثالث

 حكم تعدد الزوجات في القانون

 

شريعات االحوال الشخصية في العالم االسالمي قد جرت على هدى الشريعة االسالمية في تشريع تعدد ان اغلب ت      

الزوجات، وادرجت تعدد الزوجات واجازته في موادها، ولكن بقيود وليس بشكل مطلق، ومن هذه التشريعات، قانون 

لقاضي وبشروط معينة، وقد ذهب اقليم ، حيث اجاز التعدد بأذن ا8191( لسنة 811االحوال الشخصية العراقي رقم )

الخاص بتعديل  8001( لسنة 89العراق الى ما يشبه منع التعدد بصورة مطلقة حينما اصدر قانون رقم )-كوردستان

قانون االحوال الشخصية العراقي، وقد شملت هذه التعديالت احكام تعدد الزوجات، فقيدت تعدد الزوجات تقييداً مبالغاً 

ئه، وسنعرض تعدد الزوجات في كال القانونين، وسوف نتناول تعديالت اقليم كوردستان بشيء من فيه يشبه الغا

 التفصيل نظراً لالشكاليات التي وردت فيها، وكالتالي :

 اوالً / تعدد الزوجات في قانون االحوال الشخصية العراقي :

ال  -1عالجت الفقرات االربعة االخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون مسألة تعدد الزوجات، فنصت على انه "       

 يجوز الزواج بأكثر من واحدة اال باذن القاضي ويشترط العطاء االذن تحقق الشرطين التاليين :

 ان تكون للزوج كفاية مالية إلعالة اكثر من زوجة واحدة. -8

 ن هناك مصلحة مشروعة.ان تكو -8

 اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فال يجوز التعدد و يترك تقدير ذلك للقاضي. -9

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة  9و1كل من اجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خالفاً لما ذكر في الفقرتين  -5

 او بالغرامة بما ال يزيد على مائة دينار او بهما.

 من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة ". 9و 1ثناء من احكام الفقرتين است -1

يالحظ من المادة اعاله، انه ال يجوز التعدد اال باذن القاضي، فتركت هذه المادة التأكد من مدى تحقق شروط       

المالية والمصلحة المشروعة والعدل، باستثناء الزواج من االرملة التعدد للقاضي، فهو الذي يقرر تحقق شرط الكفاية 

 فال يحتاج الى اذن القاضي للتعدد.

وقد يحصل االلتباس بين  العقوبة الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة ، والعقوبة الواردة في الفقرة الخامسة        

ى انه " ... وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات من المادة العاشرة من نفس القانون ، والتي نصت عل

وال تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً اَخر مع قيام الزوجية " ، ولكن اعتبر البعض 
(50)
بان هذا  

االولى هي  االلتباس ال سند له ، الن هاتين الجريمتين مستقلتين ومختلفتين ولكل منهما احكامها الخاصة، فالجريمة

جريمة تعدد الزوجات، وهي من جرائم الحق الخاص والتي ال يجوز تحريك الدعوى فيها اال بناًء على شكوى المجنى 

عليها )الزوجة االولى او الزوجة الجديدة( ، اما في الجريمة الثانية فان المتهم قد خالف شروط تسجيل عقد زواجه 

 الجريمتين مختلفتين عن بعض. خارج المحكمة، وبناًء على ذلك فان عقوبة

 العراق :-ثانياً / تعدد الزوجات بموجب تعديالت اقليم كوردستان

                                       
49()
 .10مصطفى بن حسني السباعي، مرجع سابق، ص 
50()
جمال صدرالدين علي، تعدد الزوجات والزواج خارج المحكمة مع قيام الزوجية، بحث منشور في مجلة باريزه ر، تصدرها  

 .891-895، ص8001نقابة محامي كوردستان، السنة التاسعة، العدد عشرون، 
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على المادة الثالثة من قانون االحوال  8001( لسنة 89جاء تعديل اقليم كوردستان العراق بالقانون رقم )      

الى درجة منع التعدد، وقد نص على انه "  الشخصية العراقي والمتعلقة بتعدد الزوجات، ليضع شروطاً وقيوداً  ترقى

 ( منها ويحل محلها مايلي : 1،5،9،1ثانيا : يوقف العمل بالفقرات )

 -ال يجوز الزواج باكثر من واحدة اال باذن القاضي، ويشترط العطاء االذن تحقق الشروط التالية :

 موافقة الزوجة االولى على زواج زوجها امام المحكمة. -8

الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي ال يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت المرض المزمن  -8

 بتقرير من لجنة طبية مختصة.

ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي العالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت ذلك  -3

 بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.

الزوج تعهدا خطيا امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القسم  ان يقدم -1

 وغيره من االلتزامات الزوجية )المادية والمعنوية(.

 ان ال تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج. -9

الفقرات)أ،ب،ج،د،ه( من / ثانيا  كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خالفا لما ذكر في اي من -5

من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة 

 ماليين دينار.

 ال يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة )و( اعاله. -1

 شير الى بعضها، ومنها :تثير هذه المادة في موضوع تعدد الزوجات اشكاليات كبيرة ن      

يشترط العطاء االذن القضائي بموجب هذه المادة اجتماع جميع الشروط الواردة فيها مع بعض، اي لو انعدم شرط  -8

من هذه الشروط فال يحق للقاضي ان ياذن للزوج بالتعدد على الرغم من توافر بقية الشروط ، وكان االجدر بالمشرع 

 تماع جميع هذه الشروط مع بعض، الن اجتماعها شبه مستحيل.الكوردستاني ان ال يشترط اج

اشترطت الفقرة )أ( من هذه المادة موافقة الزوجة االولى على زواج زوجها امام المحكمة، واذا لم تاذن الزوجة  -8

وص االولى ، فليس للزوج ان يعدد اياً كانت اسباب ومبررات التعدد حتى ولو توفرت جميع الشروط االخرى المنص

عليها في هذه المادة، ومن المعلوم ان في الغالب ال توافق الزوجة االولى على التعدد حتى ولو كانت هناك اسباب 

ً على هذا النص انه اغفل  معقولة لذلك، وهذا بالنتيجة قد يؤدي الي اكراهها او طالقها من قبل زوجها. ويؤخذ ايضا

وج من ثالثة، نظراً الن النص فقط تطلب موافقة الزوجة االولى على حالة ما اذا كان الزوج لديه زوجتين واراد التز

التعدد، لذلك كان على المشرع ان يتفادى هذا االغفال. ومن الجدير بالذكر ان المشرع في الفقرة الخامسة من المادة 

فريق "، وبتطبيق ( من قانون التعديل نص على انه " اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة االولى طلب الت81)

هذا النص ال يبقى اي دور لموافقة الزوجة، الن الهدف الرئيسي من اخذ موافقتها هو الحفاظ على الزواج االول 
(51)

. 

اشترطت الفقرة )ب( من هذه المادة، ان تكون الزوجة مصابة بمرض مزمن ثابت مانع من المعاشرة الزوجية  -3

والذي ال يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة، فبالنسبة لمرض الزوجة، فانه من 

ر بالمشرع ان ينص بدالً من هذه الحاالت الصعب اجتماع هذه الحاالت المرضية مع بعض، وكذلك كان االجد

المرضية على المرض الذي يمنع من المعاشرة الزوجية دون ضرر 
(52)

. 

اشترطت الفقرة )ج( من هذه المادة ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي العالة اكثر من زوجة  -1

محكمة، كان يكون لديه راتب شهري او دخل معين او واحدة، بشرط ان يثبت ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها الزوج لل

                                       
51()
 .818سماعيل ابابكر علي البامرني، مرجع سابق، صا 
52()
 .813-818المرجع السابق نفسه، ص 
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عقار وغيرها من االثباتات، ونرى بان هذا الشرط منطقي وضروري للموافقة على التعدد. ويتفق هذا الشرط مع ما 

اقره الفقه االسالمي باالجماع في وجوب نفقة الزوجة او الزوجات على الزوج إال الناشز منهن 
(53)

 . 

)د( من هذه المادة لموافقة القاضي على التعدد، بان يقدم طالب الزواج تعهداً خطياً امام المحكمة اشترطت الفقرة  -9

بتحقيق العدل المادي والمعنوي بين الزوجات، واذا كان اشتراط التعهد بتحقيق العدل المادي بين الزوجات منطقياً، 

ً  فان اشتراط التعهد بتحقيق العدل المعنوي امر غير منطقي، النه كما ذكرنا سابقا
(54)
اشترط الفقه االسالمي الباحة  

التعدد، العدل الذي يستطيع االنسان ويقدر عليه هو العدل المادي كالمبيت والنفقة، اما العدل المعنوي فلم يشترطه الفقه 

طاعته، ولهذا االسالمي الباحة تعدد الزوجات، الن هللا عز وجل علمنا ان هناك عدالً خارجاً عن طاقة االنسان واست

من غير الممكن تحقق العدل في ميل النفوس والمحبة، لذا كان على المشرع الكوردستاني ان يقتصر على اشتراط 

التعهد بتحقيق العدل المادي فقط بين الزوجات 
(55)

. 

تزوج اشترطت الفقرة )هـ(من هذه المادة لموافقة القاضي على التعدد، ان ال تكون الزوجة قد اشترطت عدم ال -5

عليها في عقد الزواج، فاذا كانت قد اشترطت ذلك، فال يجوز للقاضي ان يأذن بزواج الرجل من زوجة اخرى 
(56)
  ،

ومن الجدير بالذكر ان شرط عدم التزوج بأمرأة اخرى قد اجازه فقهاء الحنابلة والمالكية واعتبروه من الشروط 

ً من احكام الصحيحة وان لم يكن من مقتضى العقد، النه شرط ال ين افي المقصود من الزواج، وال يخالف حكما

الشريعة االسالمية، ولكن فقط الحنابلة قالوا ان الوفاء به واجب 
(57)

 . 

وقد يثور التساؤل عن حالة اذا وافقت الزوجة على التعدد رغم اشتراطها عدم التزوج عليها في العقد، فهل من       

، نرى في هذه الحالة بأنه من الممكن اعتبار الموافقة الغاًء للشرط ، بناًء على  الممكن االخذ بالموافقة والغاء الشرط

 القاعدة التي تقضي بأن الالحق ينسخ السابق.

ً لما ذكر في اي من الفقرات  -1 نصت الفقرة )و( من هذه المادة على انه اذا عقد الزوج على اكثر من واحدة خالفا

ة، ويؤخذ على المشرع في هذه الفقرة في انه اورد العقوبة ضمن شروط موافقة )أ،ب،ج،د،هـ(يعاقب بالحبس وبالغرام

القاضي على تعدد الزوجات، وهذا امر غير منطقي يجب رفعه، وكذلك لم يخير القاضي في اختيار احدى العقوبتين، 

قاع كلتا العقوبتين او بل اوجب الحكم بهما سويةً، وهذا ايضاً غير منطقي، وكان االجدر بأن يعطي للقاضي صالحية اي

 احدهما على الزوج المعدد.

كذلك نصت الفقرة )ز( من هذه المادة على انه ال يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة )و( ،  -1

يذ وكان االجدر بالمشرع ان يترك تقدير وقف العقوبة او تنفيذها للقاضي، لكي يقرر متى كان الزوج المعدد جدير بتنف

العقوبة عليه ام ال، النه في بعض الحاالت قد تكون هناك ظروف خاصة هي التي دفعت الزوج الى التعدد 
(58)

. 

 

 

 الخاتمة
 بعد االنتهاء من بحثنا توصلنا الى جملة استنتاجات وتوصيات نوردها كما يلي :

 

                                       
53()

 .810د.ناصر بن عقيل الطريفي، مرجع سابق، ص 
54()
 ( من هذا البحث.88الصفحة ) 
55()
توزيع، مصر، احمد نصر الجندي، االحوال الشخصية في اقليم كوردستان العراق، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر وال 

 .81، ص8088
56()
، الطبعة الثانية، مطبعة 8191( لسنة 811د.فاروق عبدهللا كريم، الوسيط في شرح قانون االحوال الشخصية العراقي رقم ) 

 . 11، ص8089يادكار، السليمانية، 
57()
 .888سيد سابق، مرجع سابق، ص 
58()
 .819اسماعيل ابابكر علي البامرني، مرجع سابق، ص 
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 أوال / اإلستنتاجات :  
 الكريم والسنة النبوية الشريفة واجماع الصحابة والفقهاء. ان تعدد الزوجات مشروع في القرأن -8

لم يكن االسالم اول من ابتدع نظام تعدد الزوجات ولم ينشئه، بل نظم احكامه بشكل منطقي وصحيح، بعد ان  -8

 كان هذا النظام فاشياً في االمم السابقة سواء من كانت تدين بدين سماوي او ال تدين بدين سماوي.

د الزوجات في الفقه االسالمي باختالف الشخص المقبل عليه، فقد يكون مباحا او واجباً او يختلف حكم تعد -3

 مندوباً او مكروهاً او حراماً.

ان اغلب تشريعات االحوال الشخصية في العالم االسالمي اجازت تعدد الزوجات وشرعته، لكن بقيود  -1

( لسنة 89شخصية العراقي وقانون رقم)وشروط وليس بشكل مطلق، من هذه التشريعات قانون االحوال ال

الصادر من برلمان اقليم كوردستان العراق والخاص بتعديل بعض مواد قانون االحوال الشخصية  8001

 العراقي.

ان تعديالت برلمان اقليم كوردستان العراق التي جرت على المادة الخاصة بتعدد الزوجات في قانون  -9

لى عجل وتحتاج فقراتها الى مراجعة جديدة، لكي تكون اكثر واقعية االحوال الشخصية العراقي، قد جاءت ع

 وشرعية، النها قيدت تعدد الزوجات تقييدا يشبه الغائه، لالسباب اآلتية :

 ان اجتماع جميع الشروط المطلوبة للتعدد امر صعب جداً وشبه مستحيل. -8

العدل بين الزوجات في االلتزامات ان بعض هذه الشروط غير قابلة التنفيذ وهذا خلل قانوني، كمسألة  -8

المعنوية، وشرط موافقة الزوجة االولى على زواج زوجها من امرأة اخرى، وشرط الحالة المرضية 

 للزوجة.

ً لهذا القانون مبالغ فيه وغير منطقي، ألنه لم يعط للقاضي صالحية  -3 ان عقوبة الزوج المعدد خالفا

فرضها على الزوج المعدد، وكذلك لم يعطه صالحية وقف االختيار بين عقوبة الحبس والغرامة التي ي

 تنفيذ العقوبة على الزوج المعدد، فقد تكون هناك ظروف خاصة هي التي دفعت الزوج للتعدد.

 

 ثانيا / التوصيات :
والخاصة بتعدد الزوجات  8001( لسنة 89نوصي المشرع الكوردستاني بمراجعة المواد المعدلة بالقانون رقم )      

ن جديد، واجراء الندوات والبحوث حول هذا الموضوع وباستشارة ذوي االختصاص من اهل الشرع والقانون، م

 وصياغة المادة الثانية من هذا القانون على الشكل االَتي :

 ( ويحل محلها ما يلي :1،5،9،1ثانياً : يوقف العمل بالفقرات )       

أذن القاضي، ويشترط العطاء االذن تحقق احد الشروط ال يجوز للزوج الزواج بأكثر من واحدة اال ب -1

 التالية  :

 موافقة الزوجة االولى، وزوجاته ان كان متزوجاً من اكثر من واحدة امام المحكمة. -8

 مرض الزوجة الذي يمنع من المعاشرة الزوجية دون ضرر. -8

 عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة. -3

 االذن اضافةً الى ما ورد في )أ،ب،ج( تحقق هذه الشروط : ويشترط العطاء -2

ان يكون لطالب الزواج امكانية مالية تكفي العالة اكثر من زوجة واحدة، على ان يثبت ذلك  -8

 بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.

ق العدل بين الزوجات في ان يقدم الزوج تعهداً خطياً امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقي -8

 القسم وغيره من االلتزامات الزوجية المادية.

 ان ال تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج. -3
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( من ثانياً من 8،8كل من اجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خالفاً لما ذكر في اي من الفقرات ) -3

هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة و بغرامة ال تقل عن ثالثة 

 دينار، او باحدى هاتين العقوبتينماليين دينار وال تزيد عن عشرة ماليين 
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -اوالً 

 مصادر الفقه االسالمي ومراجعه : -ثانياً 

ابن ماجة ابو عبدهللا دمحم بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، الجزء الثالث، الطبعة االولى، دار  -

 .8001الرسالة العالمية، بيروت، 

خاري، الجزء السابع، الطبعة ابن بطال ابو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك، شرح صحيح الب -

 .8003الثانية، مكتبة الرشد، الرياض، 

ابو داود سليمان بن االشعث السجستاني، سنن ابي داود، الجزء الثالث، الطبعة االولى، دار  -

 .8001الرسالة العالمية، بيروت، 

بن عبدالعزيز الحصين، نعم تعدد الزوجات ال تعدد العشيقات، الطبعة االولى، مكتبة  د.احمد -

 هـ .8188االيمان للنشر والتوزيع، الرياض، 

د.احمد علي طه ريان، تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في الشريعة االسالمية، الطبعة  -

 .8083عة االزهرية، القاهرة، االولى، مكتبة االيمان للنشر والتوزيع ومكتبة الجام

الشافعي ابو عبدهللا دمحم بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف  -

 .8110المطلبي القرشي المكي، االم، الجزء الخامس، دار المعرفة، بيروت، 

 .8111ت، سيد سابق، فقه السنة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، بيرو -

صالح بن عبدالرحمن الحصين، تعدد الزوجات وحقوق االنسان، بحث منشور في مجلة البحوث  -

 االسالمية، تصدرها رئاسة ادارة البحوث العلمية واالفتاء، الرياض، دون سنة الطبع.

عبدالرحمن بن دمحم عوض الجزيري، الفقه على المذاهب االربعة، الجزء الرابع، الطبعة الثانية،  -

 .8003ر الكتب العلمية، بيروت، دا

د.عبدالرحيم صدقي، تعدد الزوجات بين الشريعة االسالمية والقانون، مكتبة نهضة الشرق،  -

 .8115القاهرة، 

دمحم بن ابراهيم بن عبدهللا التويجري، مختصر الفقه االسالمي في ضوء القرأن والسنة، الطبعة  -

 .8080عربية السعودية، الحادية عشرة، دار اصداء المجتمع، المملكة ال

دمحم بن عيسى ابو عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي)الجامع الصحيح(، الجزء الثالث، دار  -

 احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة الطبع. 

دمحم رحمة هللا بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي، اظهار الحق، الرئاسة العامة  -

العلمية واالفتاء والدعوة االرشاد، الجزء الرابع، الطبعة االولى، السعودية، الدارات البحوث 

8111. 
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د.مصطفى ابراهيم الزلمي، احكام الزواج والطالق في الفقه االسالمي المقارن، الطبعة الرابعة،  -

 .8088مطبعة روزهه الت ، اربيل، 

على مذهب االمام الشافعي د.مصطفى الخن و د. مصطفى البغا وعلي الشربجي، الفقه المنهجي  -

رحمه هللا تعالى، الجزء الرابع، الطبعة الرابعة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

8118. 

مصطفى بن حسني السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، الجزء االول، الطبعة السابعة، دار الوراق  -

 .8111للنشر والتوزيع، بيروت، 

يفي، تعدد الزوجات واهميته للمجتمع المسلم، مجلة البحوث االسالمية، د.ناصر بن عقيل الطر -

تصدرها الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد، الرياض، دون سنة 

 الطبع.

 مصادر اللغة ومراجعه : -ثانياً 

 هـ.8181روت، ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار صادر، بي -

د.احمد مختار عبدالحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الجزء الثاني، الطبعة االولى، عالم  -

 .8001الكتب، دون مكان الطبع، 

دمحم مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء الثامن، دار الهداية،  -

 دون مكان الطبع، دون سنة الطبع.

 القوانين وشروحها : –ثالثاً 

 .8191( لسنة 811قانون االحوال الشخصية العراقي رقم ) -

( المعدل في 811قانون تعديل تطبيق قانون االحوال الشخصية رقم ) 8001( لسنة 89قانون رقم ) -

 العراق.-اقليم كوردستان

القانونية ودار احمد نصر الجندي، االحوال الشخصية في اقليم كوردستان العراق، دار الكتب  -

 .8088شتات للنشر والتوزيع، مصر، 

اسماعيل ابابكرعلي البامرني، تعدد الزوجات في ضوء تعديالت برلمان اقليم كوردستان بالقانون  -

، بحث تم القائه في المؤتمر العلمي االول لكلية القانون والسياسة، جامعة 8001( لسنة 89رقم )

 .8088اص، دهوك، نشرته مجلة جامعة دهوك، عدد خ

 


