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Abstrak 
 

Sisters in Islam, Malezya'daki en büyük feminist gruplardan biridir. Sisters in 

Islam, 1984'te yasalaştırılan bazı yeni İslami Aile Hukuku kanunlarının uygulanmasından 

sonraki memnuniyetsizlikler ile ortaya çıkmaya başlar. 1987'de bir grup kadın, Şeriat 

mahkemelerinde yeni İslam Kanunu'nun uygulanan belirli yasalarından memnun kalmaz. 

Malezya'daki Şeriat mahkemesinde uygulanan bazı mevcut yasaların Müslüman 

kadınlara karşı önyargılı ve ayrımcı olduğunu iddia ederler. Şimdiye kadar tartıştıkları 

haklardan biri de kadınların çok eşlilikteki hakları hakkındadır. 

Bu çalışma Sisters in İslam'ın çok eşlilik hakkındaki görüşlerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Makale, Sisters in İslam'ın bazı Kur'an yorumlarını, Tefsir ve Hadis'i 

çağdaş Müslüman toplumunun kadınlarla saygılı ilişki kurması ile ilgili fikirlerine ve 

Müslüman toplumlarda çok eşliliğin ortadan kaldırılması gerektiği ile ilgili görüşlerine 

uygun şekilde yeniden yorumlama girişimlerini inceliyor. Analitik ve kritik yöntemler 

kullanılarak, bu araştırma Sisters in İslam üyeleri tarafından bu konuda yazılmış bazı 

kitapları analiz etmektedir. Bu makalede, SIS'in problemlerini çözmede kullandığı  

Kur'an ve hadis modelinin İslami bir perspektiften Kur'an ve hadis yorumu için kabul 

edilebilir olmasında gereken şartları taşımadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, Sisters in İslam 

örgütlenmesinin tarihi ve arka planı ile ilgilidir. İkinci bölüm, çok eşliliğe dair İslami 

yorum ve Sisters in İslam'ın bu konudaki yorumu hakkındadır. Üçüncü bölüm, Sisters in 

İslam'ın çok eşlilikle ilgili yorumuna dair bizim görüşümüzü açıklar. 

Anahtar kelimeler: Sisters in İslam, çok eşlilik, Kur'an, Hadis, Kadın 
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 الملخص
 

 األخوات" منظمة بدأت. ماليزيا في النسائية المجموعات أكبر من واحدة هي" اإلسالم في األخوات" منظمة

. 1984 عام في سنه تم الذي الجديد اإلسالمي األسرة قانون تطبيق من استياءهن بعد ماليزيا في بالظهور" اإلسالم في

 يف تطبيقه تم عندما الجديدة اإلسالمية القوانين من قانون عن راضية النساء من مجموعة تكن لم ، 1987 عام في

 ضد مييزيةوت متحيزة ماليزيا في الشريعة محكمة في تنفيذها يتم التي القوانين بعض أن وزعمن. الشرعية المحاكم

 دتعد موضوع يخص ما في المرأة حقوق هي اآلن حتى أجلها من يقاتلون التي الحقوق بين من. المسلمات النساء

 .الزوجات

 محاوالت يتناول المقال. الزوجات تعدد حول" إسالم في األخوات" منظمة رأي تحليل إلى الدراسة هذه تهدف

 التي ريقةالط في نظرهن وجهة مع لتتناسب والحديث القرآنية التفسيرات بعض تفسير إلعادة اإلسالم في األخوات

 اتالمجتمع في الزوجات تعدد امكن اذ واستئصال باحترام نساءه مع التعامل المعاصر المسلم المجتمع على يجب

 نظمةم أعضاء كتبها التي الكتب بعض البحث هذا يحلل ، والنقدية التحليلية الطرق باستخدام ذلك و. اإلسالمية

 التفسيرات نموذج خالل من المشكالت حل طريقة أن المقالة هذه في وجدت. القضية هذه حول" اإلسالم في األخوات"

 منظور من رآنيالق للتفسير المقبولة الطريقة مع تتوافق ال" اإلسالم في األخوات" منظمة نظام يستخدمها التي القرآنية

 .إسالمي

". إلسالما في األخوات" منظمة وخلفية تاريخ حول األول القسم. رئيسية أقسام ثالثة على الدراسة هذه تتكون

 هذا في" اإلسالم في األخوات" منظمة آراء كذا و الزوجات تعدد في اإلسالم رأي على يحتوي ، الثاني القسم

 ".اإلسالم في األخوات" منظمة حسب الزوجات تعدد يخص كل في الكاتب رأي هو الثالث القسم و. الموضوع

 الحديث، نساء القرءان، الزوجات، تعدد ،"اإلسالم في األخوات" منظمة: المفتاحية الكلمات
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 شكر وتقديم
 

من يهده  .الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 هللا في فال مضل له ومن يضلله فال هادي له.

 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مايو، بمديرها وجميع القائمين عليها أدام هللا عطاءها  29يطيب لي ان أقدم الشكر الجزيل لجامعتنا إسطنبول 

ريد أهذا البحث. حتى استطعت أن أتمم  تياألستاذ الدكتور أنس سرميني لمساعدمشرفي أشكر وبقاءها. وأخص أن 

أريد أن أشكر أسرتي خاصة والدي وكذلك  وأخي الكبير أحمد أمير الرشيد. كذلك أن أشكر صديقتي توبة يعقوبي

طيكم العافية أسأل هللا ان يع القيم. جزاكم هللا خيرا كثيرا. لمساعدة لشراء الكتب التي كنت بحاجة إليها لكتابة هذا البحث

  وحفظكم دائما، اللهم آمين.

 . هلكل من يقرأ اأتمنى أن يكون هذا البحث مفيد

 الباحثة
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 المقدمة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 من دحم، تعليما   و تعلما   أهله من جعلنا و ،مستقيما   صراطا   إليه هدانا و ،قويما   دينا   لنا شرع الذي هلل الحمد

 سرارأ سقى و الوفاق بأنوار أوليائه قلوب زين الذي هلل حمدلا و ،نواله و أعطيته وغمرته ،إفضاله و رحمته و عمته

 أي في ال و كتب الدواوين أي في اإلنسان يعلم فال ،اإلشفاق و الوجل الخائفين القلوب ألزم و المذاق لذيذ شرابا   أحبائه

 .الخالق الملك على اعتراض ال و ،له فبعد عاقب إن و ،فبفضله سامح فإن ،يساق الفريقين

 اعتز من عز إله ،قدير شيء كل على هو و ،الحمد له و الملك له ،له الشريك حده و ،هللا إال إله ال أن أشهد

 .األثام لقي و أمره عن تكبر من ذل و ،يضام فال به

 ،أنبيائه خاتم و ،رسله سيد رسوله و عبده محمدا أن أشهد و ،لقائه ليوم أعدها شهادة هو إال إله ال أن أشهد و

 األنبياء يهف جمع الذي ،المشهود اليوم في ،المحمود بالمقام المخصوص أصفيائه و أصحابه و آله على و عليه هللا صلى

 بإحسان هماتبع و بهديه اقتدى و ،بسنته تمسك و نجهه على سار من و أصحابه و آله على و عليه هللا صلى. لوائه تحت

 .    السالم و صحبه و آله على و محمد سيدنا على السالم و الصالة و الرحمين أرحم يا معهم نحن و الدين يوم إلى

 ,بعد أم

 بيئة يف المتبادل والدعم التماسك بناء إلى اإلسالمية الزيجات تهدف. اإلسالم في عظيمة نبوية سنة الزواج

 الشخصية قاتالعال وتعزيز النسل على للحفاظ وسيلة وأكبر طبيعي، حدث إنه. رغباتهم تلبية من بدال   متناغمة، أسرية

 وقتهم لك ليقضوا الزواج ترك ينوون كانوا الذين صحابة على حرم النبي أن حتى. والمحبة الحب سالم تضمن التي

 1.يتزوجوا أن البشر على كان وبالتالي الدين، في جزء تكن لم الوحيدة الحياة ألن هللا، عبادة في

 زواج يعني الزوجات تعدد. الزوجات تعدد ذلك في بما للزواج الكاملة القواعد اإلسالمية الشريعة حددت

 أصبحت األخيرة، اآلونة في ولكن. اإلسالم ظهور قبل منذ الزيجات هذه مثل ممارسة تم وقد. زوجة من بأكثر الزوج

                                                           
1 Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan, Rumah Fiqih 

Publishing, 2018, s. 5 
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 تعدد نأ يعتقد من هناك. المسلمات النساء وخاصة المسلمين بين للغاية للجدل مثيرة قضية الزوجات تعدد قضية

 .المرأة حقوق تنتهك الزوجات تعدد ممارسات أن البعض ويعتقد قانوني غير الزوجات

 يف النساء على غريبة ليست هذه المشكلة. عامة مشكلة ماليزيا في خاصة الزوجات تعدد قضية أصبحت

 لشروطا أحد في ماليزيا .عام كل الزوجات تعدد في زيادة أن هناك الصادرة واإلحصائيات البيانات تظهر كما. ماليزيا

ا هناك ذلك، ومع. المالي االستقرارهي  تعدد الزوجات تمكن التي  مهتتمتعرغم عدم  نيذال األشخاص بعض أيض 

 .الزوجات تعدديريدون  المالي باالستقرار

 من يرالكث في الزوجات تعدد تسبب العصر، هذا في. النبي زمن مثل يكن لم العصر هذا في الزوجات تعدد

 الطالق نأ كما. يوم كل زوجها قبل من للنهب يتعرضن اللواتي النساء معاملة سوء حاالت تتزايد. األسرة في الصراع

ا يؤثر بل فحسب، الزوجة على يؤثر وال االزدياد في آخذ الزوجات تعدد بسبب  أطفالهم قعي بحيث أطفالهم على أيض 

 .ضحايا األحيان من كثير في

 يف يرغبون أو سابقة زوجة موافقة لديهم ليس أو مالي ا القادرين غير الرجال من العديد هناك ماليزيا، في

 نم يلجأ بعض المثال، سبيل على. المحكمة إلى الذهاب إلى الحاجة دون للزواج سهلة طريقة سيجدون ،سرب الزواج

 لماليزيةا الحكومة تعتبر ال وبالتالي،. وغيره تايالنددول من غير ماليزيا ك في الحقة أو ثانية زوجة من الزواج خالل

 تحصل نول الممتلكات، وراثة على قادرة تكون لن أنها بمعنى المشاكل بعض المتزوجة المرأة وستواجه قانوني ا الزواج

 .الزوجة بها تتمتع أن يجب التي المناسبة الحقوق على

 ددع تزايد مع. ماليزيا في النساء بين وخاصة نقاش موضوع الزوجات تعدد مسألة تزال ال النحو، هذا على

 .المعنفات النساء حقوق أجل من الكفاح في تساعد نسائية منظمة هناك ،النساء بقمع المتعلقة القضايا

 المتعلمات النساء من مجموعة قبل من 1998 عام منذ "األخوات في اإلسالم" منظمة تسمى منظمة تأسست

ما في أةالمر حقوق اأجله من نيناضل تيال أشياء بين ومن. المضطهدات النساء إنقاذ في يرغبون الذين عاليا تعليما

 .الزوجات تعدد يخص
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 سالماإل في الزوجات تعدد موضوع بعدها سأناقش ثم. المنظمة هذه خلفية عن تحدثسأ ،هذا البحث في لذلك

ص ما يخفي الشخصي رأيي عن سأعبر األخير، الفصل وفي. هذا الموضوع في منظمة "األخوات في اإلسالم" رأيو

 .الزوجات تعدد موضوع كال من هذه منظمة وكذا
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 "األخوات في اإلسالم" منظمة: األول الفصل
 

 اماليزي في المسلمة المرأة بحقوق النهوض أجل من تعمل حكومية غير منظمة "األخوات في اإلسالم" منظمة

 باسم نعتُص التي والسياسات القوانين تخلق فلماذا -عادال   اإلسالم كان إذا -عادال   هللا كان إذا: بسؤال األمر بدأ

 بدأوا عندما منظمة "األخوات في اإلسالم"ل المؤسسون األعضاء واجهه الذي الملح السؤال هو هذا كان الظلم؟ اإلسالم

 2.اإلسالم باسم المسلمة المرأة ضد التمييز لمشكلة حلول عن بحثهم

 تجمعوا الذين المسلمات النساء من مجموعة قبل من 1988 عام في   "األخوات في اإلسالم"منظمة  تأسست

 منهج لخال من الكريم للقرآن النقدية قراءتنا إن. اإلسالمية الشريعة نظام ظل في النساء تواجهه الذي الظلم لمعالجة

 .والعدالة اواةوبالمس والرحمة، بالحب مليئا   كان للنساء عالم: به نعترف أن يمكننا اإلسالم من عالما   فتحت هيرمينوتيكي

 مشاكلهنب فيهن النساء من العديد ووثقت ونشطاء، ومحللين وصحفيين وأكاديميين محامين من المجموعة وتتألف

 .الدينية السلطات من القانوني االنتصاف التماس عند يواجهنها التي والصعوبات الزوجية

 العثور إلى بحاجة منظمة "األخوات في اإلسالم" لذلك. دار قد المجموعة أعضاء أحد كان الوقت هذا وبحلول

 كان ما جوهر شكلت الثماني النساء هؤالء مع عضوية أكملوا 1989 عام وبحلول الجماعة في جديد عضو على

 :منظمة "األخوات في اإلسالم" ليصبح

 قرآنال الرائد عملها تُنشر كانت التي الدولية، اإلسالمية الجامعة في القرآنية الدراسات معلمة ودود، أمينة .1

  .المرأة منظور من المقدس النص قراءة إعادة: والمرأة

 ماليزيا( ISIS) والدولية االستراتيجية الدراسات معهد في ةمحلل آدم، أسكيا .2

 (الماليزية الوطنية الجامعة) ماليزيا كيبانغسان جامعة في اجتماع ةعالم عثمان، نوراني .3

 والمحيط سياآل التنمية مركز في والتنمية الجنسين بين المساواة برنامج في أقدم برامج موظفة هللا، عبد رشيدة .4

 (APDC)  .الهادئ

 "نيو ستريتس تايمز"، صحفية في صحيفة روز إسماعيل .5

                                                           
2  Zainah Anwar, Shanon Shah Mohd Sidik, Sisters in Islam Annual Review 2006, Petaling Jaya, Sisters in 

Islam , 2006, s. 2 
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 الدولية اإلسالمية الجامعة في القانون في محاضرة أحمد، صليبية .6

 فنانةو األمريكية، السفارة في الثقافية الشؤون مستشارة الجيفري، زورية شريفة .7

 3.ماليزيا ISIS، محللة أولى في زينة أنور .8

 قضاياال من أبعد هو ما إلىالنشاط  اتسعت قد منظمة "األخوات في اإلسالم" كانت التسعينات، نهاية وبحلول

 يكفلها لتيا األساسية والحريات الديمقراطية بالمبادئ التمسك في المتمثلة األكبر القضية إلى المرأة، لحقوق المحددة

 مواقف يتخذن منظمة "األخوات في اإلسالم" بدأت وهكذا. اإلنسان حقوق واتفاقيات ومعاهدات االتحادي الدستور

 .التعبير وحرية الدين حرية بشأن علنية

 تقديم اللخ من والدولية المحلية النسائية الحركة في رئيسيا   دورا   منظمة "األخوات في اإلسالم" تلعب اليوم،

 نسائية حركة طليعة في وهي والتواصل، الدعوة واستراتيجيات الحقوق، على قائم منظور من اإلسالم فهم في مدخالت

 الحكومات نهاتس التي والسياسات القوانين على للتأثير أو اإلسالم فهم في سواء اإلصالح أجل من للدفع ناشئة مسلمة

 .المسلمة األقليات مجتمعات داخل المسلمة الجماعات أو

 منظمة "األخوات في اإلسالم" البعثه: 

ية وتمكين المرأة لتكون داع اإلسالم في والكرامة والحرية والعدالة الجنسين بين المساواة مبادئ تعزيز ومهمتنا

 4للتغيير.

 األخوات في اإلسالم"منظمة  الرؤية": 

 : المجتمعية الرؤية .1

 5.لجميعل االجتماعية والعدالة الجنسين بين والمساواة التعبير حرية يدعم وديمقراطي ا تقدمي ا مجتمع ا نكون أن

 

                                                           
3 Zainah, Shanon, Sisters in Islam Annual Review 2006, s. 4 
4 Sisters in Islam Mission and Vission, 

https://sistersinislam.org/mission-and-vision (21.03.20) 
5 Sisters in Islam Mission and Vission,  

https://sistersinislam.org/mission-and-vision (21.03.20) 

https://sistersinislam.org/mission-and-vision
https://sistersinislam.org/mission-and-vision
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 المنظمة:الرؤية  .2

 6.اإلسالم في والعدالة الجنسين بين للمساواة وعالمي وطني كقائد به يُعترف أن

 عندما المرأة كرامة عزز قد اإلسالم بأن واعترفت اإلسالمية الثورة روح منظمة "األخوات في اإلسالم" دعمت

 المساواة مثل حقوقها وإخالء المرأة اضطهاد يرفض اإلسالم أن يعتقدون وهم. سنة 1.400 قبل عنها الكشف تم

  .اإلنسانية والكرامة

 هي "األخوات في اإلسالم"منظمة  الرئيسية األهداف : 

I. وواقعها المرأة تجربة االعتبار في خذؤيو  اإلسالم مرأة فيإنشاء وتطوير إطار لحقوق ال. 

II. المرأة وىمست أن تفترض التي والقيم الممارسات تغيير طريق عن المرأة ضد والتمييز الظلم على القضاء 

  .الرجل مستوى من أقل

III. اطيةوالديمقر والكرامة والحرية والعدالة بالمساواة المتعلقة واألسس القوانين وتجديد العام الوعي تعزيز 

  .اإلسالم في

 برنامج مجاالت أربعة منظمة "األخوات في اإلسالم" نشاط يشمل : 

I. اإلسالمي النص مصادر وتفسير التحقيق.  

II. والتشريعات األساسي التجديد إلى الدعوة.  

III. زيادة الوعي العام والتعليم العام. 

IV. األساسي والتشكيل االستراتيجي التخطيط.  

 في المرأة تواجهها التي المظالم إزاء العميق قلقهم إلى منظمة "األخوات في اإلسالم" المبكر الوجود ويرجع

 الزوجية هنمشاكل بشأن بشواغلهن يصبن نساء تزورهن ما كثيرا مهنيات، وكناشطات. اإلسالمية الشريعة تطبيق إطار

 كلجنة وال  أ "األخوات في اإلسالم" منظمة أعضاء اجتمع. الدينيين بالمسؤولين يتصلن عندما يواجهنها التي ومشاكلهن

 من فإن وهكذا، 7.اإلسالمية األسرة قوانين تنفيذ قضايا مسألة الستكشاف المحاميات لرابطة تابعة للشريعة فرعية

                                                           
6 Sisters in Islam Mission and Vission,  

https://sistersinislam.org/mission-and-vision (21.03.20) 
7 Zainah Anwar, Islam mana ? Islam Siapa ? Sisters in Islam dan Perjuangan Hak-Hak Perempuan,, 

Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan, Penerbit Karisius, Yogyakarta, 2007, s. 370  
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 ومسؤولي مالمحاك مع التعامل في منزلية مشاكل تواجهن الالتي النساء مساعدة بها، يتمتعن التي بالمهارات مسؤوليتها،

 .الدينيين المسؤولين

 

 

 

 

 

 

RAHIM (1995 .) بعنوان الجفيري زورية شريفة لوحة من مستمد منظمة "األخوات في اإلسالم" شعار

 هللا يعطي خاللها ومن هللا، من هبة. األنثوية اإلنجابية األدوات إحدى   أيضا تعني رحيم. هللا سمات إحدى: الرحم

 8.آخر إلى جيل من ويتطور اإلنسان يولد الحياة،

 العدالة، إثبات أجل من التقدمي اإلسالم أجل من النضال إلى دائما   منظمة "األخوات في اإلسالم" تسعى

 لمتعلقةا القضايا في واسعة خبرة لديها منظمة "األخوات في اإلسالم". معا   والديمقراطية اإلنسان حقوق تحقيق ويمكن

 هؤالء بين ومن. وخارجها البالد داخل من منظمة "األخوات في اإلسالم" مع بالتعاون مختلفة أحزاب هناك. بالمرأة

ي منظمة "األخوات ف. المرأة حقوق أجل من تناضل التي الجماعات وبعض الدينية والشخصيات األكاديميون الخبراء

 .المرأة ضد وخاصة والتمييز الظلم على القضاء نتحاول ما زلن تأسيسها بداية منذ اإلسالم"

 يلي ما اإلسالم"منظمة "األخوات في  أثارتها التي القضايا بين ومن: 

 .( العنف ضد المرأة1

 .القانوني والنظام اإلسالمية األسرة قانون( 2

                                                           
8 Sisters in Islam, 
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 .المرأة على التطرف تأثير( 3

 .( اإلطار العالمي لحقوق اإلنسان4

 انعيص مع انخرطنا وقد. والسياسات القوانين إصالح هي منظمة "األخوات في اإلسالم" لـ الرئيسية الدعوة

 بحمالت مناوق تحالفات شكلنا وقد. الشعبية النسائية والجماعات الحكومية غير والمنظمات اإلعالم ووسائط السياسات

 األسرة انونق إطار في تندرج التي المسائل مثل القضايا من بطائفة العام الوعي وزيادة والسياسات القوانين لتحسين

 انونوق األخالقي، األمن حفظ مثل وغيرهم األطفال على الوصاية في المتساوي والحق الزوجات، تعدد أي اإلسالمي،

 9.التعبير وحرية الدين، وحرية الحدود،

 يف التسجيل في أيضا الرجال بدأ بل فحسب، النساء من منظمة "األخوات في اإلسالم" أعضاء يكن ولم

منظمة "األخوات في  دعم يتم حاليا. الجنسين كال على تركز منظمة "األخوات في اإلسالم" أن يعني مما المجموعة،

 .المحلية المانحة والجهات والمفتين والعلماء والقضاة المحامين من المزيد مع اإلسالم"

 (MUSAWAH)ة اساووالم منظمة "األخوات في اإلسالم"

 في تأُطلق وقد. المسلمة األسرة في والعدالة المساواة أجل من عالمية حركة يه (MUSAWAH)ة اساوالم

 من بلدا ، 47 من ياسياس اوصانع وباحثا   ناشطا   250 من أكثر وضم ،2009 فبراير/شباط في ماليزيا، كوااللمبور،

 10.اإلسالمي المؤتمر منظمة من 32 بينهم

 حقوق مجال في تعمل عريقة ماليزية حكومية غير منظمة وهي، "األخوات في اإلسالم"منظمة  أطلقت

 تالسياقا في العاملة النسائية الجماعات تجتمع أن إلى الملحة الحاجة لتلبية جهودها اإلسالمي، اإلطار في المرأة

 في المسلمة ةالمرأ بحقوق للنهوض الممارسات أفضل وتعزيز الدراسية، المنح وبناء االستراتيجيات، لتبادل اإلسالمية

 والفقهية تيةالالهو الدراسية المنح في" نوعية نقلة" بالفعل كهنا أن إلى الدولي االنتباه نلفت أن أردنا. والعدالة المساواة

 دولي خطاب بناء أردنا كما. المرأة وحقوق اإلنسان وحقوق اإلسالم تعاليم بين للتوفيق إمكانية هناك وأن اإلسالمية،

                                                           
9 We are Sisters in Islam, 

https://sistersinislam.org/about-us/ (08/4/20) 
10 about us Musawah, 

https://www.musawah.org/about/ (18/6/20) 
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 وانينق في القائمة الحقوق لحماية جهودنا لدفع الزخم وبناء اإلسالم داخل ممكنة المساواة أن على للتأكيد عام وصوت

 11.ةالتمييزي والممارسات القوانين بإصالح مطالبنا وتعزيز المتصاعد التطرف ضد اإلسالمية األسرة وممارسات

 (TeleNisa) ساءنيليوالت منظمة "األخوات في اإلسالم"

 الهاتف وخاصة االتصال وسائل استخدام خالل من رسمي ا أنشطتها بتوسيع SIS قامت ،8200 يناير في

 ورةالمشا تقديم طريق عن األزمة من يعانين الالئي للنساء الخدمات ء"تيلينيسا" أنشطة وتقدم TeleNisa.12 المسمى

 اللخ من. المقدم النموذجي الهاتف بخط االتصالتقمن ب أن مشاكللديهن  الالتي للنساء ويمكن. الهاتف طريق عن

 اتربمضطال للنساء والعملي واألخالقي العاطفي الدعم توفر سوف االنترنت على منظمة "األخوات في اإلسالم" هذا

 .ماتأز و الالتي تعانين من

. 2017 لعام ء"تيلينيسا" وإيرادات لإلحصاءات كتاب ا "األخوات في اإلسالم"منظمة  أطلقت ،2017 عام في

 الجرائم وقانون اإلسالمي األسرة بقانون تتعلق قضايا حول ناسال من القضايا مئات ء"تيلينيسا" تلقت السنين، مر على

 الحاالت على مبنية ورؤى معلومات تقديم إلى ء"تيلينيسا" واستنتاجات إحصاءات تهدف. الشرعية الجنائية

 13.عام كل في واالتجاهات

 منظمة "األخوات في اإلسالم"أعمال 

 الكتب .1

 العديد منظمة "األخوات في اإلسالم" أنتجت المحلي، المجتمع إلى وأفكارهم نظرهم وجهات تصل أن لضمان

 قرآنال آيات يستخدمون وهم. المرأة عن الدفاع في المختلفة نظرهم وجهات على بناء والمترجمة المكتوبة األعمال من

 من. الماليزية لغةوال اإلنكليزية هما بلغتين، مكتوبة وأعمالهم. المجتمع بين أكبر نفوذ واكتساب الحجة ةقويلت الكريم

 :"ألخوات في اإلسالما" نشرتها التي األعمال بين

                                                           
11 Musawah Objective, 

https://www.musawah.org/about/ (18/6/20) 
12 SIS TELENİSA, 

https://sistersinislam.org/telenisa/  (4/6/20) 
13 SIS TELENİSA, 

https://sistersinislam.org/telenisa-statistics-findings/ (4/6/20) 
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 المجالت .2

 ،يينالسياس للنشطاء األول مورد يهو "!Baraza"، "األخوات في اإلسالم"منظمة  أطلقت ،2005 عام في

 منظمة "األخوات في اإلسالم" وممولي ،والجنسانية اإلسالمية والدراسات القانون مجال في وطالب أكاديميون

 إلسالم،ا في المرأة حقوق سيما وال اليوم، المسلمين على تؤثر التي المعاصرة المسائل على كزترت يوه. ومؤيديهم

 14.منظمة "األخوات في اإلسالم" أنشطة تحديث المرجعية، والموارد

 روج،للخ الخروج،" يعني "بارازا" المكتوبة، الحديثة العربية للغة فير هانز لقاموس وفقا ؟"!Baraza" لماذا

 اإلسالم، نم األولى القرون في". لتقديم لنشر، للمنافسة، لتجاوز، للتفوق، إلظهار، لفضح، بارزة، تكون أن لتبرز،

 االباراز امرأة. بعقلهن والمعروف السليم، الحكم من امرأة. رأسها تخفض وال وجهها تخفي ال امرأة هي البارزة المرأة

 .15بدل أن تذهب إلى الناس يأتي الناس إلى منزلها كعالمة لإلحترام التي هي

 16:هي وهذه. اإللكترونية مواقعها على راتوشمن 7 منظمة "األخوات في اإلسالم" منظمة نشرت اآلن، وحتى

 .اإلسالمي العالم في األسرة قانون إصالح .1

 .إسالمي إرث: اآلراء تنوع .2

 متكاملة؟ أم متضاربة: اإلنسان وحقوق اإلسالم .3

 .والنسوية اإليمان .4

 مساواة؟ لماذا .5

                                                           
14 Jana Rumminger, Muslim Women Speak, Petaling Jaya, Sisters in Islam, 2005, s. 2 
15 Jana, Muslim Women Speak, s. 1 
16 https://sistersinislam.org/baraza/ (4/6/20) 

https://sistersinislam.org/baraza/
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 .البداية: والنسوية اإلسالم .6

 .البذور زراعة: والنسوية اإلسالم .7

 الكراسات: .3

 SIS:17الصادرة عن من الكراسات 

 .التغييرات أصوات تمكين .1

 .التغيير أجل من الصوت بناء .2

 .واإلنفاذ القوانين تعزيز ينبغي لماذا: ماليزيا في الزوجات تعدد .3

 الماليزي؟ يذهب أين إلى: 355 القانون مشروع .4

 معرفته؟ إلى نحتاج الذي ما: األطفال زواج .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 https://sistersinislam.org/brochures/ (4/6/20) 

https://sistersinislam.org/brochures/
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حول  "األخوات في اإلسالم"منظمة  الفصل الثاني: تعدد الزوجات في اإلسالم وآراء

 هذا الموضوع

 

 اإلسالم في الزوجات تعدد
  

Polygamy" "أمريكانار من زوجة واحدة. في الموسوعة أو تعدد الزوجات يعني أنه يمكن للزوج أن يتزوج أكث 

 18:تقول

 "" "Polygamy للمرأة يكون أن أو ، واحدة زوجة من أكثر الرجل لدى يكون أن من الزوجات تعدد يتكون 

 "الوقت نفس في ، واحد زوج من أكثر

 وفقا". يراتكث نساء من الرجل يتزوج: "الزوجات تعدد مجتمع في السائد العام بالمعنى يُفسَّر، نفسه، الوقت وفي

 سالعك أو النساء من العديد مع الرجل تزاوج فكرة لديها االجتماعية األنثروبولوجيا الزوجات تعدد الستعراض

 20:وهي الزوجات تعدد من أشكال ثالثة هناك االجتماعية، األنثروبولوجيا في. 19صحيح

 سنف في نساء عدة يتزوج أوالنساء  يأبالحصول على  للرجل الذي يسمح زواج نظام وهو ،"بوليجيني" .1

 طويلة فترة منذ مستمر هذا الزواج نموذج فإن للمؤرخين، وفقا(. واحد آن في زوجات عدةللرجل ) الوقت

 .العالم دول حضارات من العديد قبل من به ومعترف

 رأةالم/للزوجة) الوقت نفس في واحد زوج من أكثر لها يكون بأن للمرأة يسمح زواج نظام هو "بولياندري" .2

 من والشمالي الجنوبي الجزء في "البولياندري" الزواج ممارسة توجد ما وغالبا(. واحد آن في أزواج عدة

 ومع. يخول للمرأة الزواج من إخوتها أو من أقاربها الذكور الزواج هذا. روسيا في المناطق وبعض الهند

 .اجتماعي ا انحراف ا ويعتبر دين أي بها يعترف ال "ندرياالبولي" هذا ممارسة فإن ، عام بشكل ، ذلك

 المجتمعات في الزواج من النوع هذا يحدث. "بولياندري"و  "بوليجيني" من مزيج هو الجماعي الزواج .3

 .وأستراليافي الهند  الهيمااليا وجبال التبت في الجبلية المناطقمثل  البدائية

                                                           
18 Francis Lieber, Encyclopaedia Americana, Philadelphia, Thomas Cowperthwait, & Company, 1840, 

s.229 
19 Abdillah Mustari, Poligami dalam Reinterpretasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar, 2014 s. 3 
20 Warkum Sumitro , Moh. Anas Kholish, In’amul Mushoffa, Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer, 

Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia, Universitas Brawijaya Press, 2014, 

s. 3 
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. مجتمعال في يستخدم يعد لم رىباألخ أو "بوليجيني" مصطلح يستخدم ما نادرا الحاضر، الوقت في ذلك، ومع

 الزواج نظام رحظ تم حال، أي على لبولياندري بالنسبة. فقط األنثروبولوجيا علماء قبل من فقط المصطلح هذا يستخدم

 .الرجل من أكثر الزواج على القدرة المرأة تملك ال التي المرأةفطرة  قبل من مكسور ألنه طويلة فترة منذ

. ماإلسال قبل ما عصور منذ موجودا كان فقد العالمية، الحضارة تاريخ خالل من الزوجات تعدد إلى ينظر عندما

 يةالشرق الشعوب بين محمد النبي قبل موجودا   كان كما اإلسالم، على األحوال من حال بأي يعتمد ال الزوجات تعدد

 السيد. وحدود قواعد دون الزوجات تعدد ممارسة تمارس األمة أن غير. ذلك إلى وما والعرب والفرس اليهود مثل

 وجاتالز متعددة العادة هذه أن ،"نبي وأوضح حياة مع اإلسالم ومثل التطور تاريخ اإلسالم روح" كتابه في علي أمير

 21.لئيوإسرا فرسيو سيريااو وبابل الهندوس بين أيضا تنفيذها يتم لها حدود ال

ون أو ستون أو سبع له كان سليمان النبي أن الحديث في ُهنا توضيح تم اإلسالم، قبل ما عصور في شوهد عندما

 22.نساءا تسعون أو مائة

 كما في الحديث رواه اإلمام مسلم عن عدد النساء عند النبي سليمان:

بِيعِ  أَبُو َحدَّثَنِي - ، الرَّ ، ْبنُ  فَُضْيلُ  اْلَجْحدَِريُّ  َكاِمل   َوأَبُو اْلَعتَِكيُّ بِيعِ، أِلَبِي َواللَّْفظُ  ُحَسْين  اد   دَّثَنَاحَ : قَااَل  الرَّ  َوُهوَ  َحمَّ

، اْبنُ  ، َعنْ  أَيُّوُب، َحدَّثَنَا َزْيد  د   َعلَْيِهنَّ  أَلَُطوفَنَّ : فَقَالَ  ،اْمَرأَة   ِستُّونَ  ِلُسلَْيَمانَ  َكانَ : قَالَ  ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعنْ  ُمَحمَّ

، َواِحدَة   ُكلُّ  فَتَْحِملُ  اللَّْيلَةَ، ا ِمْنُهنَّ  َواِحدَة   ُكلُّ  فَتَِلدُ  ِمْنُهنَّ  إِالَّ  ْنُهنَّ مِ  تَْحِملْ  فَلَمْ  هللاِ، َسبِيلِ  فِي يُقَاتِلُ  فَاِرس ا ُغاَلم 

، نِْصفَ  فََولَدَتْ  َواِحدَة ،  ِمْنُهنَّ  دَة  َواحِ  ُكلُّ  لََولَدَتْ  اْستَثْنَى َكانَ  لَوْ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ  إِْنَسان 

ا  23«هللاِ  َسبِيلِ  فِي يُقَاتِلُ  فَاِرس ا، ُغاَلم 

دُ  وَحدَّثَنَا - ، ْبنُ  ُمَحمَّ ، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ُسْفيَاُن، َحدَّثَنَا: قَااَل  ُعَمَر، أَبِي اِلْبنِ  َواللَّْفظُ  ُعَمَر، أَبِي َواْبنُ  َعبَّاد   َعنْ  ُحَجْير 

، ِ  َعنِ  هَُرْيَرةَ، أَبِي َعنْ  َطاُوس   لل ْيلَةَ ا أَلَُطوفَن  : هللاِ  نَبِيُّ  دَاُودَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  قَالَ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِي 

 فَلَمْ  هللاُ، اءَ شَ  إِنْ : قُلْ : - اْلَملَكُ  أَوِ  - َصاِحبُهُ  لَهُ  فَقَالَ  هللاِ، َسبِيلِ  فِي يُقَاتِلُ  بِغاَُلم   تَأْتِي ُكلُُّهنَّ  ،اْمَرأَة   َسْبِعينَ  َعلَى

                                                           
21 Warkum, Anas, Mushoffa, Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer, Kritik Terhadap Paham Ortodoksi 

Perkawinan Poligini di Indonesia, s. 7 
22 Warkum, Anas, Mushoffa, Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer, Kritik Terhadap Paham Ortodoksi 

Perkawinan Poligini di Indonesia, s. 4 

، مالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،  23 
 1275، ص. 3بيروت، ج. –دار إحياء التراث العربي 
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، بِِشق ِ  َجاَءتْ  َواِحدَة   إاِلَّ  ِنَسائِهِ  ِمنْ  َواِحدَة   تَأْتِ  فَلَمْ  َوَنِسَي، يَقُلْ  : " مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ُغاَلم 

 24"َحاَجتِهِ  فِي لَهُ  دََرك ا َوَكانَ  يَْحنَْث، لَمْ  هللاُ، َشاءَ  إِنْ : قَالَ  َولَوْ 

نَاِد، أَبِي َعنْ  َوْرقَاُء، َحدَّثَنِي َشبَابَةُ، َحدَّثَنَا َحْرب ، ْبنُ  ُزَهْيرُ  وَحدَّثَنِي -  َعنِ  ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعنْ  اأْلَْعَرجِ، َعنِ  الز ِ

 ِ  بِفَاِرس   يتَأْتِ  ُكلَُّها اْمَرأَة   تِْسِعينَ  َعلَى الل ْيلَةَ  أَلَُطوفَن  : دَاُودَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  قَالَ : " قَالَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِي 

 تَْحِملْ  فَلَمْ  ،َجِميع ا َعلَْيِهنَّ  فََطافَ  هللاُ، َشاءَ  إِنْ : يَقُلْ  فَلَمْ  هللاُ، َشاءَ  إِنْ : قُلْ : َصاِحبُهُ  لَهُ  فَقَالَ  هللاِ، َسبِيلِ  فِي يُقَاتِلُ 

، ِبِشق ِ  فََجاَءتْ  َواِحدَة ، اْمَرأَة   إاِلَّ  ِمْنُهنَّ  د   نَْفسُ  الَِّذي َواْيمُ  َرُجل   َسبِيلِ  ِفي لََجاَهدُوا هللاُ  َشاءَ  إِنْ : قَالَ  لَوْ  بِيَِدهِ  ُمَحمَّ

 25" أَْجَمعُونَ  فُْرَسان ا هللاِ 

 جاتالزو تعدد لممارسة قيود أو قواعد توجد وال. اإلسالم مجيء قبل موجودا   كان الزوجات تعدد أن التاريخ يسجل

 النساء ددع من الزواج للرجال يمكن العربي، الجاهلية مجتمع في المثال، سبيل على. الوصول تسبق التي األيام في

 بعشر ةالجاهلي في تزوج قد كان ،"الثقفي سلمة بن غيالن" أن روي .ومتطلبات روابط أي ودون قيد دون يردن الالتي

" قيس بن الحارث" الرسول أمر وقد. القرآن حكم في جاء بما وبالتقيد الزائد بتطليق هللا رسول أمره أسلم، فلما نساء،

 بن مروع بن معتب"و" معتب بن مسعود" وكان. نسوة ثماني عنده وكانت بقيتهن، ويطلق أربع ا، نسائه من يختار أن

 وقد ،ثقيف من وكلهم". معتب بن عامر بن مسعود عقيل أبو"و ،"هللا عبد بن سفيان"و ،"مسعود بن عروة"و ،"عمير

، ست    عن لإلسالم عقيل وأبو وسفيان غيالن فنزل نسوة، عشر تزوجوا ا،م عروة ومات. أربع ا أربع ا وأمسكوا ست    سلم 

 26.نسائه عن بالنزول أمر يكن ولم

 روي الحديث في مسند الشافعي: كما

، أَْخبََرنَا - ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ِشَهاب ، اْبنِ  َعنِ  َماِلك  : نِْسَوة   َعْشرُ  َوِعْندَهُ  أَْسلَمَ  ثَِقيف   ِمنْ  ِلَرُجل   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى اّللَّ

 27«َسائَِرُهنَّ  َوفَاِرقْ  أَْرَبع ا أَْمِسكْ »

                                                           
  1275، ص. 3، ج.صحيح مسلممسلم بن الحجاج،  24 

 1276، ص. 3، ج.صحيح مسلممسلم بن الحجاج،  25 
 220، ص. 10ج. ، دار الساقي، المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالمالدكتور جواد علي،  26

 292، ص. 1، دار الكتب العلمية، ج.مسند الشافعيالشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس،  27 
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نَاِد، أَبِي َعنْ  أَْصَحابِنَا، بَْعضُ  أَْخبََرنَا - ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  اْلَمِجيدِ  َعْبدِ  َعنْ  الز ِ ، ْبنِ  الرَّ  نِ بْ  َعْوفِ  َعنْ  َعْوف 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  فََسأَْلتُ  نِْسَوة ، َخْمسُ  َوتَْحتِي أَْسلَْمتُ : َقالَ  ُمعَاِويَةَ، ْبنِ  نَْوفَلِ  َعنْ  اْلَحاِرِث، : قَالَ فَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَّ

 28فَفَاَرْقتَُها َسنَة   ِست ِينَ  ُمْنذُ  َعاقِر   ِعْنِدي أَْقدَِمِهنَّ  إِلَى َفَعَمدْتُ  «أَْربَع ا َوأَْمِسكْ  َواِحدَة ، َفاِرقْ »

 اإلسالم جاء. الجاهلية في الزوجات وتعدد الزواج في الممارسات جميع إنكار تم اإلسالم، مجيء بعد ذلك، ومع

 نم العديد توفير خالل من العريضة الخطوط اإلسالم حدد وقد. الحقيقي الزوجات وتعدد الزواج من الغرض وشرح

 األسرة في االبنة والدة و جدا   يحتقرون المرأة الجاهلية عصر في العرب. القيود بعض وقيود لشروط القواعد

 الرجل يرث ذلكل رجل،لل كملك العربية المرأة وتعتبر. ابنتها حياة دفن في يترددون ال فهم ،العار لتغطيةو  ،عاراتعتبر

 اإلسالم، ظهور بعد ولكن. الدخل كسب أجل من الدعارة على زوجاتهم إجبار في الحق أيضا ولهم والده، زوجة زوجة

 .العالم نظر في المرأة وكرامة مكانة اإلسالم رفع

 أن رىي اإلسالم ولكن. نبيلة أهداف لديه أيضا ولكن الجنسية النشوة عن لالفراج مكان مجرد ليس الزوجات تعدد

هو نفسه كباقي  الزوجات تعدد في الغرض هو وما. نفسه الزواج مسألة عن فصلها يمكن ال الزوجات تعدد مشكلة

 تنفصل ال هللا وصايا إحدى الزواج و الزواج من الغرض عن الزوجات تعدد من الغرض ينفصل ال. أنواع الزواج

  .البشرية الخليقة غرض عن

 3اآلية  النساءاآلية التي غالبا ما يستخدم كدليل على يجوز تعدد الزوجات هي في سورة 

اِء َمثْٰنى َوثُٰلَث َوُربَاَعَۚ    لُوا َفِاْن ِخْفتُْم اََّل  تَْعدِ َواِْن ِخْفتُْم اََّل  تُـْقِسُطوا فِي اْليَتَاٰمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن الن َِسَٓ

 ﴾٣فََواِحدَة  اَْو َما َملََكْت اَْيَمانُُكْمْۜ ٰذِلَك اَْدٰنَٓى اََّل  تَـعُولُواْۜ ﴿

 في يتاماأل بعض بتربية مولعون اإلسالم قبل العرب أن حيث اليتيم، ممتلكات على بالحفاظ تتعلق اآلية هذه

 سئل اعندم( النبي زوجة) عنها هللا رضي عائشة سيدتنا من قصة هناك اآلية، النزول بأسباب يتعلق فيما. منازلهم

 :زبير بن عروة

ِ  َعْبدِ  ْبنُ  العَِزيزِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا ، العَاِمِريُّ  اّللَّ ، ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  َحدَّثَنَا األَُوْيِسيُّ  َرنِيأَْخبَ  ِشَهاب ، اْبنِ  َعنِ  َصاِلح ، َعنْ  َسْعد 

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َسأَلَ  أَنَّهُ  ُعْرَوةُ، بَيْ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  أَْخبََرنِي: قَالَ  ِشَهاب ، اْبنِ  َعنْ  يُونُُس، َحدَّثَنِي: اللَّْيثُ  َوقَالَ  َعْنَها، اّللَّ  ِر،الزُّ

                                                           
 70، ص.3، شركة غراس للنشر والتوزيع، ج.مسند اإلمام الشافعي )ترتيب سنجر(الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس،  28 
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ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َسأَلَ  أَنَّهُ  ِ  قَْولِ  َعنْ  َعْنَها، اّللَّ  ،[3: النساء{ ]َوُربَاعَ } إِلَى[ 3: النساء{ ]تُْقِسُطوا أاَلَّ  ِخْفتُمْ  َوإِنْ : }تَعَالَى اّللَّ

َجَها، أَنْ  َهاَوِليُّ  فَيُِريدُ  َوَجَمالَُها، َمالَُها فَيُْعِجبُهُ  َماِلِه، فِي تَُشاِرُكهُ  َوِلي َِها َحْجرِ  فِي تَُكونُ  اليَتِيَمةُ  ِهيَ  أُْختِي اْبنَ  َيا: »فَقَالَتْ   يَتََزوَّ

، يُْقِسُطوا أَنْ  إاِلَّ [ 140:ص] يُْنِكُحوُهنَّ  أَنْ  َفنُُهوا َغْيُرهُ، يُْعِطيَها َما ِمثْلَ  فَيُْعِطيَها َصدَاقَِها، فِي يُْقِسطَ  أَنْ  بِغَْيرِ   َويَْبلُغُوا لَُهنَّ

دَاِق، ِمنَ  ُسنَّتِِهنَّ  أَْعلَى بِِهنَّ   29«ِسَواُهنَّ  الن َِساءِ  ِمنَ  َلُهمْ  َطابَ  َما يَْنِكُحوا أَنْ  َوأُِمُروا الصَّ

 دق[ النساء سورة وكل] النص أن جواد،. أ هيفاء إليها أشارت التي القرآن، ترجمة في علي محمد أوضح بينما

 بحياة حتض والتي( المنورة المدينة خارج المسلمون يعيشها حرب أكبر ثاني) أحد معركة بعد النبي على بالفعل نزلت

 العديد الحروب هذه من كل أثر ترك وقد. واضح تأثير لها وكان مستمرة، تزال ال الحرب كانت. الرجال من العديد

 كثرأ النساء كانت الوقت ذلك في. ةمتوازن غير الديمغرافية جعل. آباؤهم أو أزواجهم تركهم الذين واألرامل األيتام من

 توفير إلى باإلضافة. الوقت ذلك في االجتماعية المشكلة على التغلب هو البداية في الزوجات تعدد كان. الرجال من

 30.محدود غير فهو الزوجات، تعدد تقييد وكذلك وأيتامهم الحرب ضحايا من لألرامل الحماية

 اذإنف بشأن ولكن. الزوجات تعدد ممارسة مجرد ليس األية هذه في( الشرعية مقاصد) الشرعي الغرض فإن لذا

 ددتهاح التي األحكام لشروط وفقا   إال األرض الواقع في الزوجات تعدد تنفيذ يمكن ال لذلك،. المرأة لحقوق العدالة

 31.فقط اإلسالمية الشريعة

 للرجال تطبيق تعدد الزوجات إذا توفرت فيهم وتسمح الزوجات تعدد بإعمال للمسلمين اإلسالمية الشريعة تسمح

 32:وهي ،الشروط هذه

 الزوجات عدد .1

 المبادئ وضع في األبوية الجاهلية ثقافة على اإلسالمية الثورة رضتاع هذا، الزوجات تعدد حالة وفي

 دتعد اإلسالم اشترط لقد. أقصى كحد أشخاص أربعة نعدده البالغ الزوجات عدد من والحد المناسبة والمتطلبات

                                                           
 139، ص. 3، دار طوق النجاة، ج.صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي،  29 

30 Fathonali, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Vol. 

5, Nombor 1, 2015, s. 18 
31 Fathonali, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia, s. 19 
32 Musthofa Sukawi, Sugeng Hariyadi, Poligami Tanya Kenapa?, Sebuah Gagasan Lurus Tentang 

Bagaimana Seharusnya Menyikapi dan Mungkin Menjalani Poligami Ala Islam, Mirqat Publishing, s. 

107 
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 الزوجات لجميع منصفين يكونوا أن على وقادرين واثقين يكونوا وأن ةأربع عن الزوجات عدد يزيد أال بشرط الزوجات

 بتعدد يدعو وال يأمر ال اإلسالم إن. البشرية الطبيعة مع يتفق كما لزوج زوجة هو الزواج أساس. تزوجها ذيال

ا اإلسالم لكن الزوجات،  :القرآن في وارد هو كما معينة بشروط الزوجات تعدد يمنع ال أيض 

 :3 اية النساء سورة في القرآن اآلية على مستندة

اِء َمثْٰنى َوثُٰلَث َوُربَاَعَۚ  وا فََواِحدَة  تَْعِدلُ فَِاْن ِخْفتُْم اََّل  َواِْن ِخْفتُْم اََّل  تُـْقِسُطوا فِي اْليَتَاٰمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن الن َِسَٓ

 ﴾٣﴿ اَْو َما َملََكْت اَْيَمانُُكْمْۜ ٰذِلَك اَْدٰنَٓى اََّل  تَـعُولُواْۜ 

إن اإلسالم أباح تعدد الزوجات من حيث األصل، ولم يجعله فرضا  الزما ، ولقد أباح اإلسالم هذا التعد د، ألنه 

 أعاله، الكريم القرآن آلية وفقا 33إال نافذ البصيرة. يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في اإلصالح االجتماعي، ال يدركها

اءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما فَاْنِكُحوا بأية } المراد أن المفسرون أجمع  وأ مثنى ومعناه االجتماع، ال{َوُربَاَع   َوثُٰلثَ  َمثْٰنى الن َِسَٓ

 هللا صل ى النبي   فخي ره نسوة، عشر ومعه أسلم أنه سلمة بن غيالن حديث وهو اآلثار، جاءت وبذلك رباع، أو ثالث

 رائر،ح نسوة ثمان عنده كان الحارث بن قيس أن ومقاتل الكلبي عن وروي. البواقي وفارق أربعا   فاختار وسلم عليه

 يف الحسن بن محمد وروى. أربعا   ويمسك أربعا   يطلق أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمره اآلية هذه نزلت فلما

  34.الفقهاء عند المعروف هو وهذا األسدي، قيس بن الحارث كان ذلك أن الكبير، السير كتاب

 نيمك ال األحكام، هذهبو. المرأة وكرامتها أيد اإلسالم حق والحديث، القرآن في والقيود الزوجات تعدد أحكام مع

 .المرأة زواج في اعتباطيا يتصرف أن للرجل

 نفقة .2

 :2به في الزواج ي يجب على الزوج أن يفي تال النفقات

نفقة االحتياجات المادية مثل الطعام والمشروبات والمالبس والمأوى واالحتياجات : ةنفقة الظاهرال (1

 المشتركة.

                                                           
، 4-، دار القلم، دمشق جالفقه المنهجي على المذهب اإلمام الشافعي الدكتور ُمصطفى الِخْن، الدكتور ُمصطفى البُغا، علي الش ْربجي، 33 

 37ص

 280، ص. 1، ج.تفسير السمرقندي=بحر العلومأبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي،  34 
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تشير إلى الطريقة الجيدة بين الزوج والزوجة وكذلك عالقة جنسية جيدة بين الزوج  :ةباطناللنفقة ا (2

 35.والزوجة

لمستوى قدرة الزوج على أساس الشريعة الحكمان المذكورين أعاله إلزاميان من جانب الزوج للوفاء بهما وفقا 

 :المنصوص عليها. ومن بين دليل القرآن والحديث هو كما يلي

i  :ن َسَعتِِه )سورة الطالق  (7ِليُنِفْق ذُو َسعَة  ِم 

ii اد ، َحدَّثَنَا إِْسَماِعيَل، ْبنُ  ُموَسى َحدَّثَنَا ، قََزَعةَ  أَبُو أَْخبََرنَا َحمَّ ِ، ُمعَاِويَةَ  ْبنِ  َحِكيمِ  َعنْ  اْلبَاِهِليُّ  بِيِه،أَ  َعنْ  اْلقَُشْيِري 

ِ، َرُسولَ  يَا: قُْلتُ : قَالَ   أَوِ  ْيَت،اْكتَسَ  إِذَا َوتَْكُسَوَها َطِعْمَت، إِذَا تُْطِعَمَها أَنْ : »قَالَ  َعلَْيِه؟، أََحِدنَا َزْوَجةِ  َحقُّ  َما اّللَّ

  36«اْلبَْيتِ  فِي إاِلَّ [ 245:ص] تَْهُجرْ  َواَل  تُقَب ِْح، َواَل  اْلَوْجهَ، تَْضِربِ  َواَل  اْكتََسْبَت،

 الزوجات لجميع عادل .3

 عبءل ليس هللا حدده الذي الشرط هذا. زوجته بإنصاف ملزم الزوج أن هو الشريعة حددته الذي األخير الشرط

ولكن إذا كانت الشروط عادلة للزوجة ال يمكن الوفاء بها، يمكن أن تحدث مشاكل  الزوجات، تعدد تحريم أو الزوج

 :بصرامة يأمر أيضا القرآن. الطالق قضايا مثل خطورة أكثر مشاكل ستحدث ثم. التمييز والظلم للزوجة

اِء َمثْٰنى َوثُٰلَث َوُرَباَعَۚ َفِاْن ِخْفتُْم اََّل  تَْعِدلُوا فََواِحدَة  َواِْن ِخْفتُْم اََّل  تُـْقِسُطوا فِي اْليَتَاٰمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم مِ  َن الن َِسَٓ

﴾٣اَْو َما َملََكْت اَْيَمانُُكْمْۜ ٰذِلَك اَْدٰنَٓى اََّل  تَـعُولُواْۜ ﴿  

 لواحدةا الزوجة من األكثر بين تعدلون ال أنكم علمتم فإن .المتعددات الزوجات بين العدل هنا بالعدل فالمراد

 فالزموا لكذ علمتم إذا -تعدلون ال أنكم اليتامى حق في علمتم كما طاقتكم، بحسب الزوجية وحقوق والنفقة القسم في

 الزواج لهم أباح بأن عليهم وسع لما -سبحانه -فكأنه .بلغت ما بالغة السراري من شئتم عدد أى أو واحدة، زوجة

 عليهم الواجب فمن. العدل وعدم الميل خوف التوسعة هذه من يلزم قد بأنه أنبأهم النساء، من والرباع والثالث بالمثنى

 37.الواحدة الزوجة على فيقتصروا النساء عدد من بالتقليل يحترزوا أن حينئذ

                                                           
35 Hukum Menunaikan Nafkah Batin, 

https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/959-al-kafi-565-hukum-menunaikan-nafkah-batin#, 

(12/5 1608) 

  244، ص. 2ج. بيروت، –المكتبة العصرية، صيدا  سنن أبي داود،أبو داود سليمان بن األشعث،  36 

 32، ص.3القاهرة، ج. –والتوزيع، الفجالة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر التفسير الوسيط لطنطاويمحمد سيد طنطاوي،  37 

https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/959-al-kafi-565-hukum-menunaikan-nafkah-batin
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 فال العدل عدم خاف وإن يجوز، وال يعدل أنه في يثق دام ما أربع إلى واحدة من يتزوج أن المسلم للرجل

 النساء بين المطلوب والعدل -شرعيا ملكا المملوكات األرقاء اإلماء وهن -الجواري من شاء ما ومعها واحدة إال يتزوج

 كالميل يةالقلب األمور أما المادية، واألمور والمسكن والمشرب المأكل في والتسوية المبيت في بينهن القسم في يكون

إذا كان  39.الظلم وعدم العدل بقيد مقيد هذا ولكن بأربع أو بثالث أو باثنين تزوجوا 38.وسعه في ليس ما فهذا والحب

 يخاف أو غير متأكد أنه يستطيع أن يفعل ذلك، فإن اإلسالم يحثه على أن ال يتزوج أكثر من واحد.

يذكر هللا كلمة خوف مرتين في هذه األية كما لو أن هللا يوجه الهداية لمن لديه شعور بالمسؤولية لكي يكون 

ريعة هللا. إذا تم تسليم الحظر إلى الضمير البشري، فإن حقيقة تعدد الزوجات تكون مقيدة بشرط أو دائما حذرا مع ش

 40.حالة ظروف معينة

 :(جسده) جانبه انحدار مع سيأتي قيامةال يوم في الظالم أن من أيضا يحذر الحديث في

ْحَمنِ  َعْبدُ  َحد ثَنَا: قَالَ  َعِلي    ْبنُ  َعْمُرو أَْخبََرنَا اٌم، َحد ثََنا: َقالَ  الر  ، ْبنِ  الن ْضرِ  َعنِ  قَتَادَةَ، َعنْ  َهم   بَِشيرِ  َعنْ  أَنَس 

، ْبن   ِ  َعنِ  ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعنْ  نَِهيك  ْحدَاُهَما يَِميلُ  اْمَرأَتَانِ  لَهُ  َكانَ  َمنْ : »قَالَ  َوَسل مَ  َعلَْيهِ  للاُ  َصل ى الن بِي   اأْلُْخَرى َعلَى إِلِ

 41«َمائِلٌ  ِشق ْيهِ  أََحدُ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َجاءَ 

 لمنزل،اليست في نفس  منهما كل يعيش حيث ، هنمكان يفصل أن زوجة من بأكثر تزوجي وينبغي للرجل

 ينب الدور أو الوقت يكون أن يجب. واحد منزل في انيرضان أن تعيش كانا إذا إالمشابها  نالمنزال يكون أن ويجب

 الزوج مدة تكون أن يجب. الخاص منزلهما منهما لكل أو منزل لديهما كان سواء والصحيح، نفسه هو الزوجات

 الزوجة يتب في وليلتين يومين أي منهما، كل تتحقق أن يجب ليلتين الزوجة ليالي الزوج قسم إذا ،ساويانمت والزوجة

 النبي انك عندما. زوجته مع عادال   الزوج يكون أن يجب باختصار،. يالتالو الثانية الزوجة منزل في وليلتين األولى

. معه هاأخذيس كان ربحت من القرعة التي الزوجة. زوجاته بين قوم بالتصويتي كان رحلة، في الخروج وشك على

 :42البخاري اإلمام يروي

                                                           
 336، ص. 1بيروت، ج. –، دار الجيل الجديد التفسير الواضحالحجازي، محمد محمود،  38 

  337، ص. 1الحجازي، التفسير الواضح، ج. 39 
40 Dr. Haron Din, Manusia dan Islam, PTS Publishing House, 2015, s.49 

 150، ص.8بيروت، ج.  –، مؤسسة الرسالة السنن الكبرىأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  41 
42 Dr. Haron Din, Manusia dan Islam, s.503-504 
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ِ، أَْخبََرنَا يُونُُس، َعِن  ُ َعْنَها، َحد ثَنَا ِحب اُن ْبُن ُموَسى، أَْخبََرنَا َعْبدُ اَّلل  ِ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعائَِشةَ َرِضَي اَّلل  ْهِري  الزُّ

ا أَْقَرَع بَْيَن نَِسائِِه، فَأَي تُُهن  َخَرَج »قَالَْت:  ِ َصل ى للاُ َعلَْيِه َوَسل َم إِذَا أََرادَ َسفَر  َسْهُمَها َخَرَج بَِها َمعَهُ، َكاَن َرُسوُل اَّلل 

ِ َصل ىاْمَرأَة  ِمْنُهن  يَْوَمَها َولَْيلَتََها، َغْيَر أَن  َسْودَةَ بِْنَت َزْمعَةَ َوَهبَْت يَْوَمَها َولَْيلَتََها ِلعَائِشَ  َوَكاَن يَْقِسُم ِلُكل ِ   َة َزْوجِ الن بِي 

ِ َصل ى للاُ َعلَْيِه َوَسل مَ   43«للاُ َعلَْيِه َوَسل َم، تَْبتَِغي بِذَِلَك ِرَضا َرُسوِل اَّلل 

 لمسألةا ألن بذلك القيام الزوج من يُطلب ال لذلك،. عليه السيطرة يمكننا ال شيء الشعور بالحب والشفقة

 :129 اآلية النساء سورة في هللا قال كما. الرجل رادةاإل تتجاوز وهي خيارا ليست

اءِ  بَْينَ  تَْعِدلُوا اَنْ  تَْستَ۪طيعَُٓوا َولَنْ   اَّلٰلَ  فَِان   ت قُواَوتَ  تُْصِلُحوا َواِنْ  َكاْلُمعَل قَِةْۜ  فَتَذَُروَها اْلَمْيلِ  ُكل   تَ۪ميلُوا فاََل  َحَرْصتُمْ  َولَوْ  الن َِسَٓ

 ﴾١٢٩﴿ َر۪حيما   َغفُورا   َكانَ 

 وفي لقلبيا الميل وفي المحبة في كامال عدال المتعددات زوجاتكم بين تعدلوا أن -الرجال أيها -تستطيعوا ولن

 هذه مثل في الكامل العدل على حرصتم أنكم ولو .وتنافرها النفوس تآلف باختالف تختلف التي األمور من ذلك غير

 اْلَمْيلِ  ُكلَّ  ِميُلواتَ  }َفال وقوله .فيه التحكم يستطيع وال اإلنسان يملكه ال النفسي الميل ألن استطعتم، لما النفسية األمور

َقِة{ َفتََذُروها  استطاعتهم في ليس الالئي المتعددات نسائهم نحو عليهم يجب ما إلى للرجال -تعالى -هللا من إرشاد َكاْلُمعَلَّ

 محرصت ولو الوجوه جميع من كامال عدال بينهن تعدلوا أن تستطيعوا لن أنكم ثبت إذا .القلبي الميل في بينهن التسوية

 حتى ليهاع واإلقبال إرضائها في تبالغوا بأن إحداهن إلى الميل كل تميلوا فال ذلك ثبت إذا. الحرص أتم العدل هذا على

 وال ةالزوجي حقوقها منه فتنال زوج بذات هي ال التي كالمرأة أى كالمعلقة وهجرتموها عنها ملتم التي األخرى تصير

 فسكمأن تجاهدوا أن -الرجال معشر يا -عليكم الواجب وإنما. يكرمها الذي بالزوج يرزقها أن هللا من فترجو بمطلقة هي

  44.الزوجات بين العدل من المستطاع الحق إلى تصلوا حتى

 لىع قادر غير أنه ويشعر الواثق الرجل. الزوجات تعدد يريد من لكل الشريعة وضعتها شروط 3 هناك لذا،

 آليةا. الزوجات بتعدد له يُسمح ال ،لزوجته كون عادالي أن على قادر غير وأنه نفقة من حيث نفقة ظاهر أو الباطن،

 .رجل الجدير وفقا للشروط المبينةلل ةخاص اآلية. الرجال لجميع ليست الزوجات تعدد تتطلب التي القرآنية

                                                           
 159، ص.3، دار طوق النجاة، ج. صحيح البخاريإمام البخاري،  43 

 334، ص. 3طنطاوي، التفسير الوسيط لطنطاوي، ج. 44 
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 على .الزوجات لتعدد لتحريم أو لمنعيستخدمون هذه اآلية  الزوجات تعدد لذين يرفضونا المجموعات بعض

 الحتياجاتا تلبية مثل مادية أشياء شكل في فقط هو هذا من المقصود أن على الكالسيكيون العلماء يتفق األساس، هذا

تعدد م الزوج قدرة عدم إن. ممكن غير الحبالعدالة في  ،نفسيةال الناحية من ألنه. الحب وليس والمادية، البيولوجية

 كوني مل محمد النبي حتى يدل أن حديث ذلك قويوي. القرآن في مذكور في حب عادل غير يكون أن أجل من الزوجات

ا  45:كما في الحدبث الحب مشاعر حيث من على العدل قادر 

ُ  َصل ى الن بِي   أَن  : َعائَِشةَ  َعنْ   فاََل  كُ أَْملِ  فِيَما قَْسِمي َهذَا الل ُهم  : »َوَيقُولُ  فَيَْعِدلُ  نَِسائِهِ  بَْينَ  َيْقِسمُ  َكانَ  َوَسل مَ  َعلَْيهِ  اَّلل 

 .46والدارمي َماَجهْ  َواْبنُ  َوالن َسائِيُّ  دَاُودَ  َوأَبُو الت ِْرِمِذيُّ  َرَواهُ .  «أَْمِلكُ  َوََّل  تَْمِلكُ  فِيَما تَلُْمنِي

ُ  َصلَّى -النَّبِيَّ  أَنَّ  َعائَِشةَ  َعنْ ) اَل : أَيْ (: نَِسائِهِ  بَْينَ  يَْقِسمُ  َكانَ  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَّ : أَيْ (: ْعِدلُ فَيَ ) ُوُجوب ا َوقِيلَ  تُفَض ِ

ي ِ  ْسَمتِيقِ  نُْسَخة   َوفِي اْلقَافِ  بِفَتْحِ (: قَْسِمي) اْلعَدْلُ  َهذَا: أَيْ (: َهذَا اللَُّهمَّ ) َهذَا َمعَ  أَيْ (: َويَقُولُ ) اْلبَْيتُوتَةِ  فِي بَْيَنُهنَّ  فَيَُسو 

 ْلَمَحبَّةِ ا ِزيَادَةِ  ِمنْ : أَيْ (: أَْمِلكُ  َواَل  تَْمِلكُ  افِيمَ ) تَُؤاِخذْنِي اَل  أَوْ  تُعَاِتْبنِي اَل : أَيْ (: تَلُْمنِي فاََل ) َعلَْيهِ  أَْقِدرُ : أَيْ (: أَْمِلكُ  فِيَما)

ا َعدَاهُ  َما أَنَّ  َظاِهُرهُ : اْلُهَمامِ  اْبنُ  قَالَ . اْلقُلُوبِ  ُمقَل ِبُ  فَإِنَّكَ  اْلقَْلبِ  َوَمْيلِ   يِه،فِ  التَّْسِويَةُ  َيِجبُ  َوقُدَْرتِهِ  ِمْلِكهِ  تَْحتِ  دَاِخل   ُهوَ  ِممَّ

 َماَجهْ  َواْبنُ  َوالنََّسائِيُّ  دَاُودَ  َوأَبُو الت ِْرِمِذيُّ  َرَواهُ ) إِْجَماع ا اَلِزَمة   َغْيرُ  فِيِهَما َوالتَّْسِويَةُ  َواْلقُباَُلِت، اْلَوَطأَتِ  َعدَدُ  َوِمْنهُ 

 47.َواْلَحاِكمُ  أَْحَمدُ  َوَكذَا(: َوالدَّاِرِميُّ 

 لرجلا كان إذا المثال سبيل على الزوجات متعدد الرجل فيها يكون أن يمكن التي المعقولة الظروف بين من

ا  ذاإ. ذرية عن بحثلل آخر شخص من تتزوج أن الطبيعي من لذا. أطفاال   تنجب وال عاقرة فالزوجة امرأة، من متزوج 

ا يكون فلن الحالة، هذه مثل في بالزواج له يُسمح لم  الواسعة ةاإلسالمي الشريعة تسمح ال لذلك ،النسلإنجاب  على قادر 

 48.الوضع بهذا

. الرجل إرادة تحقيق على قادرة غير أو مريضة ةزوجال ة أصبحتإذا فجأ ضرورية، مثال،ال حاالت بين من

 49؟واحد من أكثر بالزواج له يسمح لم إذا الصعوبة هذه على للتغلب به القيام يتعين الذي اإلجراء هو ما

                                                           
45 Warkum, Anas, Mushoffa, Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer, s. 11 

، دار الفكر، بيروت، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحعلي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري،  46 

 2114، ص. 5، ج. 2002

 2114، ص. 5، ج. المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة علي، أبو الحسن،  47 
48 Dr. Haron Din, Manusia dan Islam, s.500 
49 Dr. Haron Din, Manusia dan Islam, s.500 



23 
 

 ،لحربا بعد الشباب وجود عدم هو للتطبيق قابل كحل الزوجات بتعدد تسمح التي األخرى العوامل بين من

 بإمكان كوني قد حياتهم؟ تكاليف سيتحمل من الشباب، من أكثر أصبحن النساء أن لدرجة الشباب من العديد قُتل حيث

تكاليف  لىع الحصول في فقط ليست المشكلة لكن العيش، لقمة أجل من بمفردهن يعملن أن العمر هذا في النساء بعض

 50.سالمتهن يحمي زوج إلى يحتجن الالتي النساء حماية مسألة في بل ،المعيشة

 يسمحون الذين أولئك أوال ،: الزوجات تعدد حول نظر وجهات ةثالث هناك كانت ،علماءال بين اآلن، حتى

 غالبية رأي هو هذا. لزوجاته قادرا على العدالةو توفير األسرة على اقادر أن يكون زوج  بشرط الزوجات، بتعدد

 يا ،ثان. الشافعي واإلمام مالك واإلمام والكساني السراخسي مثل الحنفي المذهب ومن بينهم ،والفقهاء خلفال علماء

األشخاص الذين دخلوا  بين ومن. جدا شديد شروطمع  معينة طوارئ حالة في الزوجات بتعدد يسمحون الذين أولئك

ا، الزوجات تعدد حرموا الذين أولئك ثالث ا،. وآخرون ودود وأمينة علي وأصغر شهاب يقريش هم المجموعة هذه  تمام 

 51.لبنان في ودروز والحداد طه محمد محمود ذلك في بما

 شيناق بدأ أفكاره، من. رائد ا كان الذي هوعبده الزوجات تعدد رفض إلى يميلون الذين األشخاص بين من

 ىعل المصرية الحكومة وشجع الزوجات تعدد بشدة عبده رفض. المعاصر اإلسالمي العالم في الزوجات تعدد عن

 علم حيةالنا من. الوقت ذلك في المصري المجتمع في انخفاض إلى الزوجات تعدد أدى له، وفقا. الزوجات تعدد تحريم

 تعدد رفض وأ تعقيد إلى يميلون الذين المسلمين المثقفين من العديد رأي على كبير بشكل عبده رأي يؤثر ،األنساب

 52.هذا يومنا حتى الزوجات

 

 

 

 

                                                           
50 Dr. Haron Din, Manusia dan Islam, s.500 
51 Akhmad Haries, Poligini Dalam Perspektif Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya Dengan Konteks 

Indonesia, Jurnal Madzahib, Vol. IV, No. 2, 2007, s.1 
52 Warkum, Anas, Mushoffa, Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer, s. 15 
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 آراء الفقهاء

a) مذهب الحنفي 

 جصاص بكر أبو الرأي هذا ويمثل. العام الرأي عن مختلف بشكل (3[:4]) النساء سورة يفسر الحنفي المذهب

 إن القرآن، األحكام في قال الذي الرازي صاصج بكر أبو الرأي هذا ويمثل ،"القرآن ماحكأ" في قال الذي الرازي

 53.أيضا   ميتا   زوجها تركت التي األرملة تشمل بل ،تي فقدت أبويهاال االبنة تعني ال اآلية في يتيم كلمة

بزيادة على الواحدة كما قال  في مسألة خوف إذا ال يستطيع أن يعدل بين الزوجات، الحنفية يقول أن ال يقوم

 :وتكملة الطوريالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق المؤلف في كتابه 

ُ  َعلَْيهِ  َحُرمَ  اْلعَدْلِ  َعدَمَ  َخافَ  إذَا أَنَّهُ  "َوَظاِهُرهُ  يَادَة : ساءالن{ ]تَْعِدلُوا أاَل ِخْفتُمْ  فَإِنْ : }أَيْ  اْلبَدَائِعِ  َوفِي اْلَواِحدَةِ، َعلَى الز ِ

يَادَةِ  فِي اْلعَدْلِ  تَْركِ  َخْوفِ  ِعْندَ  اْلَواِحدَةِ  نَِكاحِ  إلَى نَْدب   فََواِحدَة   َواأْلَْربَعِ  َوالثَّاَلِث، اْلَمثْنَى، فِي َوالنَّفَقَةِ  اْلقَْسِم، فِي[ 3  الز ِ

" َوالنَّفَقَةِ  اْلقَْسِم، فِي بَْينَُهنَّ  اْلعَدْلَ  أَنَّ  َعلَى فَدَلَّ  اْلَواِجبِ  تَْركِ  َعلَى يَُخافُ  َوإِنََّما  54َواِجب 

ا َشاءَ  إنْ  أَيْ الزوجات مقدار متساويا مثال في مسألة مقدار الدور، يجب أن يكون لكل  ا يَْوم   نِ َيْوَميْ  َيْوَمْينِ  أَوْ  َيْوم 

أَْربَع ا أَْربَع ا أَوْ  ثاََلث ا ثاََلث ا أَوْ 
55 

يجب على الزوج أن يكون عدال بين زوجاته في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة. ولكن في المحبة 

مريضا أو مجبوبا أو خصيا أو عنينا أو غبرهم في قسم البيتوتة  ولوألن يعدل والوطاء ليس واجبا. يجب على الزوج 

 56.ا في المأكزل والمشروب والملبوسوكذ

 

 

 

                                                           
53 Fathonali, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia, s. 24 

دار  ،شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريالبحر الرائق زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري،  54 

 234، ص. 3الكتاب اإلسالمي، ج.

عة الكبرى المطب ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي،  55 

 180، ص.2بوالق، القاهرة، ج. -األميرية 

 373، ص. 1، دار إحياء التراث العربي، ج. مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحربن سليمان، عبد الرحمن بن محمد  56 
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b) مذهب المالكي 

 مشروعية في الثالثة في سورة النساء اآلية بظاهر والطبري الظاهري وداود مالك اإلمام وتمس ك

 طابَ  ام فَاْنِكُحوا} تعالى بقوله الخطاب في داخلون فالعبيد سواء، حد   على والعبيد، لألحرار األربع نكاح

 لكونفيم الطالق يملكون ألنهم اإلذن على نكاحهم يتوق ف وال كاألحرار، أربعا ينكحوا أن لهم فيجوز {..لَُكمْ 

 57.النكاح

ويرى المالكية إن القسم واجب للزوجات في المبيت، ولكن للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها أو لضرتها 

 ولها الرجوع في ذلك متى شاءت.

ْوَجاتِ  بَْينَ  اْلقَْسمُ  يَِجبُ ( اَل )  قَْصدِ ( لِ  إالَّ ) َحال   ُكل ِ  فِي َوَطِبيعَتِهِ  ِلَسِجيَّتِهِ  فِيهِ  فَيُتَْركُ ( اْلَوْطءِ  ِفي) الزَّ

ْحدَى( إْضَرار  ) ْوَجاتِ  إِلِ َرتْ  َسَواء   َوْطئَِها بِعَدَمِ  الزَّ ْوجِ  أَيْ ( َكَكف ِهِ ) اَل  أَمْ  بِاْلِفْعلِ  تََضرَّ  إْحدَى َوْطءِ  َعنْ  نَْفَسهُ  الزَّ

 ْضَرار  إ أِلَنَّهُ  اْلَكف ِ  تَْركُ  َعلَْيهِ  فَيَِجبُ ( اأْلُْخَرى) َزْوَجتِهِ ( لِ  لَذَّتُهُ  ِلتَتََوفَّرَ ) ِعْندََها َوُهوَ  إلَْيهِ  َطْبِعهِ  َمْيلِ  َمعَ  َزْوَجتَْيهِ 

بِاْلقَْلِب. َواَل  اْلَوْطءِ  فِي اْلُمَساَواةُ  َعلَْيهِ  لَْيسَ  َوفِيَها َعَرفَةَ  اْبنُ 
58 

ْوَجاتِ  أَيْ  ِرَضاُهنَّ  بَِشْرطِ  يَُجوزُ  ْوَجاتِ  أَيْ  َجْمعُُهنَّ  الزَّ  اآْلَخرِ  َعنْ  ِمْنُهَما ُكل   ُمْستَِقل   بَِمْنِزلَْينِ  الزَّ

 فِي قَالَ . اأْلُْخَرى َمْنِزلِ  َعنْ  إْحدَاُهَما َمْنِزلِ  إْبعَادُ  َعلَْيهِ  َولَْيسَ  َشْعبَانَ  اْبنُ  َواِحدَة   دَار   ِمنْ  َوَمْطبَِخهِ  بِِمْرَحاِضهِ 

.بِهِ  َرِضيَتَا َوإِنْ  َواِحد   َمْنِزل   فِي إْسَكانُُهَما يَُجوزُ  َواَل  تَْوِضيِحهِ 
59 

ا َوْطء   باَِل  أَيْ حرام.  يجمع الزوج زوجاته في فراش واحد فإن كان بوطء  60.قَْطع ا فََحَرام   بِهِ  َوأَمَّ

c) مذهب الشافعي 

 61:الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعيفي مذهب الشافعي في كتاب  كما

ولكن قد يطرأ على التعد د ما يجعله مندوبا ، أو مكروها ، أو محرما ، وذلك تبعا  . ُمباح في أصلهتعد د الزوجات 

 :العتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات

                                                           
 239، ص. 4دمشق، ج.  –، دار الفكر المعاصر التفسير المنير للزحيليوهبة بن مصطفى الزحيلي،  57 

 535، ص.3بيروت، ج. –فكر ، دار المنح الجليل شرح مختصر خليلمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي،  58 

 542، ص. 3، ج.منح الجليل شرح مختصر خليلمحمد، أبو عبد هللا،  59 

 543، ص. 3، ج. منح الجليل شرح مختصر خليلمحمد، أبو عبد هللا،  60 

ق، والنشر والتوزيع، دمش، دار القلم للطباعة الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعيُمصطفى الِخْن، ُمصطفى البُغا، علي الش ْربجي،  61 

 35، ص.4ج.
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أـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان ال تعف ه زوجة واحدة، أو كانت زوجته األولى مريضة، أو 

غب بالولد، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما، كان هذا التعدد مندوبا ، ألن فيه مصلحة عقيما ، وهو ير

 .مشروعة، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي هللا عنهم بأكثر من زوجة واحدة

، فإن هب ـ إذا كان التعد د لغير حاجة، وإنما لزيادة التنع م والترفيه، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجات

هذا التعدد يكون مكروها ، ألنه لغير حاجة، وألنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل 

 .بينهن  

: إما لفقره، أو لضعفه،  ج ـ وإذا غلب على ظنه، أو تأكد أنه ال يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهن 

صلى هللا  -، فإن التعدد عندئذ يكون حراما ، ألن فيه إضرارا  بغيره، والنبي أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيف

  ."يقول: " ال ضرر وال ضَرارَ  -عليه وسلم 

 62ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات؟

والعدل الذي أوجبه اإلسالم على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة، إنما هو العدل والمساواة في اإلنفاق، 

 .واإلسكان، والمبيت، وُحسن المعاشرة، والقيام بواجبات الزوجة

مات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات، ألنه ال سلطان لإلنسان على قلبه  ِ أما المحبة القلبية ليست من مقو 

لَْو تَْعِدلُواْ بَْيَن الن َِساء وَ في موضوع المحبة، ولعل  هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى: }َولَن تَْستَِطيعُواْ أَن 

[. أي ال تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة، فال يحملنكم 129َحَرْصتُْم{. ]النساء: 

 .الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من األخرى على الظلم واإلضرار

 ن المعاشرة، فهذا أمر ممكن لكثير من الناسأما العدل فيما ذكرنا من النفقة واإلسكان، والمبيت وُحس

 

. 

 

                                                           
  36، ص.4ُمصطفى الِخْن، ُمصطفى البُغا، علي الش ْربجي، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ج. 62 
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d) مذهب الحنبلي 

  63:الملخص الفقهيفي كتابه  فوزان بن صالحقال كم 

ويباح لمن عنده المقدرة واألمن من الحيف أن يتزوج بأكثر من واحدة؛ قال تعالى: }فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن "

فَإِْن ِخْفتُْم أاَل  تَْعِدلُوا فََواِحدَة { ، والعدل المطلوب هنا هو: العدل المستطاع، وهو التسوية الن َِساِء َمثْنَى َوثاُلَث َوُربَاَع 

 .بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت

ذكروا أنه يسن نكاح واحدة؛ وذلك ألن الزيادة عليها يعرضه للضرر، ولعدم العدل، إال من كان قادرا ، قال هللا 

  .[129}َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم فاَل تَِميلُوا ُكلَّ اْلَمْيِل{ ]النساء:تعالى: 

واختلف: هل األصل في النكاح التعدد أو اإلفراد؟ فالذين قالوا: األصل التعدد، قالوا: إنه الذي أمر هللا به في قوله: 

[ ، فإن هذا أمر بأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن 3ُكْم ِمَن الن َِساِء َمثْنَى َوثاُلَث َوُربَاَع{ ]النساء:}فَانِكُحوا َما َطاَب لَ 

 .[ ، فهذا دليل من يقول: األصل التعدد3بشرط وهو قوله: }فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا{ ]النساء:

ِل يعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم فاَل تَِميلُوا ُكلَّ اْلَميْ دليل من يقول: األصل اإلفراد قوله تعالى: }َولَْن تَْستَطِ 

 ".[ ، فهذا دليل على أن اإلنسان غالبا  ال يستطيع العدل بين الزوجات إال بصعوبة129فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَِة{ ]النساء:

 64الكافي في فقه اإلمام أحمد:في كتابه هللا  عبد الدين موفق محمد أبووقال أيضا 

 يكن لم إذا أشهر، أربعة كل في مرة ووطؤها أربع، كل من ليلة الحرة امرأته عند المبيت الرجل على يجب"

 الدار نىكسك تركه، فجاز حق ألنه بتركه؛ اإلضرار يقصد لم إذا ابتداء الوطء وال المبيت يجب ال: القاضي وقال. عذر

 .المستأجرة

 فقتهان فأسقطت بغيبتها، لها القسم منعته ألنها والنفقة؛ القسم من حقها سقط إذنه، بغير زوجته سافرت وإذا

 يسقط فلم بفعله، حاصل ذلك ألن قسم؛ وال نفقة، من حقها يسقط لم بلدها، من بالنقلة أمرها أو بعثها وإن. بنشوزها

 حقها."

                                                           
 323، ص.2، دار العاصمة، الرياض، ج. الملخص الفقهيصالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،  63 

 92، ص.3، دار الكتب العلمية، ج.في فقه اإلمام أحمد الكافيأبو محمد موفق الدين عبد هللا،  64 
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ا القيود تهدف. الناس حياة إلى الزوجات تعدد حكم فوائد تعود  لتاليوبا. تحامل أي في النظر منع إلى أيض 

 .زوجاته بين العدالة على الحفاظ على قادر أنه يعتقد من قبل من متحيزة الزوجات تعدد ممارسة فإن

 أحد هوف بذلك، للقيام الوسائل ولديه الزوجات تعدد بمتطلبات الوفاء على قادر بأنه الرجل يقتنع عندما

 دون خصيةالش احتياجاتهم في فقط يفكرون الذين األشخاص من بدال  . الزوجات بتعدد الدين لهم يسمح الذين األشخاص

 الوسيلة هي المرأة أن في ويفكرون الجنسية احتياجاتهم تلبية في فقط ينشغلون أسرهم، في والشر الخير إلى النظر

 .الزوجات بتعدد لهم يسمح الواإلسالم  الذكورية، تلبية الشهواتل الوحيدة واألداة

 لب يفعله أن يجب يعني الو يمكن الشخص أن يتركه حكمه جائز ألن. جائز هو الزوجات تعدد أصل حكم

 للمرأة، مشكلة تحدث كان إذا الزوجات، تعدد أثبت قد اإلسالم أن من الرغم وعلى ذلك، ومع. كذل ترك أيضا يمكن

 ماإلسال من إذن على يحصلون ال أشخاص به قام الذي الخاطئ، التنفيذ بسبب ولكن. أخط اإلسالم أن يعني ال هذا

 لىع العجوز الزوجات تحصل ال ما غالب ا ،الزوجات متعددة للعائالت اليومية الحياة من يتبين كما .الزوجات لتعدد

 وقلق مشكلة هي هذه. والدهم من والتعليم الحب من يكفي ما على أطفالهن يحصل وال أزواجهن من الكافي االهتمام

 .خالف على هم الذين والرجال النساء

. مشاكلهم حل كيفية هو يهم ما. الزوجات لتعدد شرط لديه ليس الذي الشخص إلى المسألة هذه تعاد كما

 بالقانون علقتت المشكلة كانت وإذا. باألخالقية أو بالقانون تتعلق المشكلة كانت إذا ما نرى أن ينبغي الحال، وبطبيعة

 يمكن قباألخال القضية تتعلق عندما ولكن. المحكمة إلى شكوى تقدم أن يمكنها فعندئذ حقها، تحصل ال الزوجة: مثل

 .األسرة في حلها

 من الخوفب يشعرون الناس بعض ألن منه الخوف ينبغي شيئا ليس الزوجات تعدد أن الواضح فمن وبالتالي

 أن نبغيي بالطبع. الزوجات لتعدد الذكور لعواطف وعبيدا ضحايا يصبحن الالئي النساء، سيما وال الزوجات، تعدد

 يؤديو مفرط بشكل والغيرة حسد مرض يبدو ما وغالبا ،تعدد الزوجات في هم تيالال النساء بين من أن أيضا نرى

 حافظي ال الذي الزوج موقف بسبب ذلك ينشأ أن ويمكن. الطفل واالغتراب الزوج مع التنافر إلى المطاف نهاية في

 .حقه على
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 لكل يمكن بحيث كجسر، الحياة نأل البعض بعضنا يجب أن نساند الكمال في لتحقيق ندرك أن هو االستنتاج

 مثاال تصبح  األسرة هذهف الزوجات تعدد للعائالت هذا حدث إذا. الكمال تحقيق على قادرة لتكون اآلخر تحفيز منهما

 "جنتي هو بيتي" ل
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 الزوجات التعدد عن "اإلسالماألخوات في "منظمة  رأي

 

دد فيما يتعلق بتع. ةالرئيسي أجندتهم "المرأة حقوق نضال" من جعلن ،اإلسالم"منظمة "األخوات في  بداية منذ

سرية أن تعدد الزوجات يمكن أن يهدد سعادة المؤسسات األ ،منظمة "األخوات في اإلسالم"الزوجات، تعتقد 

ن إنقاذ النساء من اضطهاد الرجال. من بين الحقوق الرئيسية التي يناضلن هي تعدد وانسجامها. من هنا، يحاول

الزوجات. إن استجابة العالم مليئة بالقمع من الرجال المتعددي الزوجات، والعالم سوف يتعرض للدمار إذا لم تحل 

 هذه المشكلة.

 سبيل لىع. استثنائية الظروف أكثر في إال به يسمح ال عقد ولكنه اإلسالم في أصيال حقا ليس الزوجات وتعدد

 الَّ اَ  ِخْفتُمْ  َفِانْ "...  أن على صراحة تنص الزوجات تعدد على اآلية أن المجموعة اكتشفت دراساتها خالل من المثال،

 ذكوريا ساسا  أ سيبقى التركيز فإن الرجال،على  محتكرا النص تفسير ظل طالمال أنه الواضح من كان ..."َفَواِحدَة   تَعِْدُلوا

اءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا " اآليةف  ديقتص هي هللا كلمة أن الرجال فيها يرى عبارة وهي -" َوُربَاعَ   َوُثٰلثَ  َمْثٰنى الن ِسََٓ

  اتالزوج تعدد في الحق. الظلم من فهنمخاو بوضوح يتناول النساء، في النظر النص، أن غير. ورالذك رغبة على

 َما وْ اَ  َفَواِحدَة   تَعِْدُلوا ااَلَّ  ِخْفتُمْ  َفِانْ "...  فقط واحدة زوجة من الزواج أن لتؤكد تمضي اآلية ألن للقرآن، وفقا   ،شرطهو 

ى ٰذِلكَ  اَْيَماُنُكْم   َمَلَكتْ   100".تَـعُوُلوا   ااَلَّ  اَْدٰنَٓ

 االعتقاد رلكس محاولة في الجمهور مع إليها توصلن التي النتائج تبادل إلى معرفتهن، بفضل النساء، وتضطر

 سيالنجور، في الشريعة محكمة قررت عندما 1990 عام في كبيرة فرصة ظهرت. المرأة ضد يميز اإلسالم بأن السائد

 مل ألنه ثانية زوجة من الزواج في الحق له ليس الزوج أن عثمان، وان محمد وان ضد الرؤوف عبد عائشة قضية في

 101.العدالة تحقيق ضمان إلى يسعى الذي اإلسالمي األسرة قانون بموجب األربعة الشروط يستوف

منظمة  – الزوجات متعددة عالقات في الدخول في الرجال حق حول نقاش من تاله وما – الحكم شجع وقد

 في موعمس بديل لصوت كاستراتيجية الكبرى الصحف جميع محرري إلى رسائل كتابة على "األخوات في اإلسالم"

 عدب أنفسهن وتسمية ،"اإلسالم بنات" باسم رسالتهم أول توقيع المجموعة اختارت اسم، عن بحث ا. العامة األماكن

 اليوم يف رسالتهم نُشرت. باكستان كراتشي، في" ألنفسنا القرآن قراءة" حول نسوي اجتماع في بها التقيا مجموعة
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101 Zainah, Shanon, Sisters in Islam Annual Review 2006, s. 5 



31 
 

 دةرائ المجموعة آراء وكانت. الفورية الحماسية لالستجابة اإلنجليزية، باللغة الناطقة The Star صحيفة في التالي

ا ريدت اإلنجليزية باللغة الناطقة New Straits Times صحيفةفي   نشرست ذلك، ومع. الرسالة نفس نشر إلى أيض 

 واسم ليةاألص الرسالة محتوى بتعديل المجموعة تقوم أن وتطلب فقط أصلية رسائل تايمز ستريتس نيو صحيفة

 102".األخوات في اإلسالم"إلى " اإلسالم بنات" أصبحت ،1990 عام في وهكذا،. المجموعة

 مسألة هيمنت عندما ،2003 عام في األسرة على الزوجات تعدد أثر عن النطاق الواسعة الدراسة هذه بدأت وقد

 يرينا/الثاني كانون وفي. والجمهور القرار صانعي وخيال الوطنية األخبار عناوين على أخرى مرة الزوجات تعدد

 لذينا الرجال على السابق في مفروضة كانت التي الشروط تخفيف برليس والية حكومة اقترحت العام، ذلك من

 الجدل أدى. الحاليات الزوجات من الموافقة شرط إلغاء شمل تطور وهو الزوجات متعددة زيجات عقد إلى يسعون

 ضد أجل من الحجج وقُدمت. والية لكل القائمة اإلسالمية األسرة قوانين لتعديل قوية مقترحات إلى ذلك أعقب الذي

 103.الواليات جميع في القانون وتوحيد الزوجات، تعدد تيسير

 Monogamy: My Choice (Monogami" بعنوان حملة "األخوات في اإلسالم"منظمة  أطلقت

Pilihanku)"، المناقشات هذه خضم في. اإلعالم ووسائل البرلمان في الجدل من مزيد في تسببت بدورها والتي، 

 الزوجات، ددبتع يتعلق فيما وخاصة األسرة، في المسلمة المرأة حقوق حماية تدعم التي التجريبية البيانات أصبحت

 104.الفور على"األخوات في اإلسالم" حددتها حاجة وهي للغاية ضرورية

 105:الزوجات تعدد عن الرئيسيون الباحثون

I. Prof Norani Othman (Universiti Kebangsaan Malaysia) 

II. Dr Shanthi Thambiah (Universiti Malaya) 

III. Prof Dr Rashidah Shuib (Universiti Sains Malaysia) 
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 بين الظلم من الخوف بأن ،(129:4) و( 4:3)النساء، تفسير على بناء   الزوجات تعدد البلدان من عدد حد د

 أو اتالزوج تعدد حظر ينبغي وبالتالي تقريبا ، الزوجات تعدد حاالت جميع في حتما   موجود المشتركات الزوجات

  106مثل:  .االستثنائية الظروف من محدود عدد على كبير بشكل قصره

I. محظور الزوجات تعدد" على 1956 التونسي الشخصية األحوال قانون ينص." 

II. وأنه أخرى زوجة يتزوج أن للزوج يمكن ال أنه الزواج عقد في تذكر أن للزوجة األردني القانون يسمح 

 .ذلك فعل إذا الطالق للزوجة يحق

III. يمكن لتيا القيود أساس على الزوجات تعدد على المحكمة موافقة ماليزيا، فيها بما البلدان، من العديد تشترط 

 .بصرامة إنفاذها

 فالظرو تختلف. الشرعية المحكمة من إذن ا الزوجات متعدد الزواج عقد يتطلب: ماليزيا في الحالية الممارسة

 107.اإلجراءات اتباع لعدم عقوبات توجد. والية 13 بين قليال  

 على يتعاقد رجل أي: تونس: اإلسالمي العالم في الممارسات أفضلإن  منظمة "األخوات في اإلسالم"وتقول 

 علم عن تتزوج التي الزوجة أن كما. كليهما أو تونسي فرنك ألف 240 تغريم أو عام لمدة سجنه يمكن الزوجات تعدد

 هاتاألم أو األوصياء أو الزوجين من أي قبل من الزواج إلغاء ويمكن. العقوبات لنفس عرضة تكون الزوجات بتعدد

 108.القانونية اإلدارة أو

 معو. بالعدل الزوجات جميع يعامل أن استطاع إذا الزوجات تعدد عقد في الحق للزوج أن المسلمة المرأة تقبل

 أن يجب الزوجة بأن المسلمة المرأة تشعر. أخرى بزوجة ألزواجهن يسمحن لن المسلمات النساء من العديد فإن ذلك،

 109.أخرى زوجة من الزواج زوجها قرر إذا الطالق طلب على قادرة تكون

ا ماليزيا في المسلمين لغير األسرة قانون إصالح اتخذ لقد ا مختلف ا مسار   نطبقت. الزوجات تعدد حظر تم. تمام 

 في ةمتساوي بحقوق يتمتعان الوالدين وكال والنساء، الرجال من كل على الطالق وأسباب الزواج في الحقوق نفس

                                                           
106 Jana, Muslim Women Speak, s. 6 
107 Jana, Muslim Women Speak, s. 7 
108 Jana, Muslim Women Speak, s. 7 
109 Shareena Sheriff Wan, Nuradiah Wan Mohd Rani, Nur Azmizatun Nadihan Mohamed, Perceptions 

and Realities the Public and Personal Rights of Muslim Women in Malaysia, Petaling Jaya, Sisters in 

Islam, 2019, s. vii 
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 الحقوق ذهه تمنح ولم. الذكور منهم واإلناث لألرامل متساو تقسيم على الميراث قوانين وتنص أطفالهما، على الوصاية

 110.اإلسالمية الشريعة مع متفقة غير تعتبر ألنها المسلمة للمرأة

ا ماليزيا في المسلمات النساء تواجه الواقع، في ا تمييز   لمسلمينا الرجال مقابل ضدهن التمييز يتم أوال ، .مزدوج 

 تتمتع ثحي األخرى، الديانات من النساء ضد للتمييز يتعرضن وثانيا ،. قوانين األسرة اإلسالمية في ماليزيا داخل

 111.والميراث أطفالهن على والوصاية والطالق الزواج في بكثير أقل بحقوق المسلمات النساء

 وشهدت. الزوجات تعدد ممارسة المسلمين الرجال على ماليزيا في اإلسالمية األسرة قوانين تعديالت سهلت

 انخفاض عدم) الخامس الشرط إلغاء 1984 قانون( االتحادية األقاليم) 1994 لعام اإلسالمية األسرة قانون تعديالت

 اإلضافةب. الزوجات بتعدد الشريعة محكمة تسمح أن قبل به الوفاء يجب كان الذي( الحالية لألسرة المعيشة مستوى

 بتسجيل سمح 1994 عام تعديل فإن المحكمة، من بإذن إال الزوجات بتعدد يسمح لم 1984 قانون أن حين في ذلك، إلى

 تالتساهال من مزيد إلى 2005 عام تعديالت أدت. بسيطة غرامة دفع مقابل المحكمة إذن بدون قانونيال غيرال زواجال

 لبد ،ضروري وا عادليكون  أن  اما الزواج أن يثبت أن عليه األول، الشرط. الزوجات تعدد ممارسةب يتعلق فيما

 فكما نرى القانون الماليزي .ضروريا الزواجعادال و  الزوج كان إذا حالة في يتمالقانون القديم الذي ينص أن الزواج 

 112.الجديد سهل تعدد الزوجات

 وجامعة ،""Universiti Kebangsaan Malaysia مع بالتعاون منظمة "األخوات في اإلسالم" قامت

"Universiti Sains Malaysia"، وجامعة "Universiti Malaya" تعدد تأثير" حول ةوطني دراسة بإجراء 

 كثير في يتم الزوجات تعدد أن البحث أظهر. 2012-2007 من" ماليزيا جزيرة شبه في المسلمة األسر على الزوجات

 من األحيان من كثير في العائالت عانت. الحالية الزوجة علم وبدون المحكمة موافقة دون السر، في األحيان من
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 يقتحق لضمان الزوجات تعدد قوانين تشديد إلى منظمة "األخوات في اإلسالم" دعت. عاطفية وصدمة مالية نكسات

 113.الحاليين واألطفال للزوجة واإلنصاف العدالة

 زوجة يهلد النبي أن حقيقة عمدا   يتجاهلون أو يعرفون ال قد الزوجات تعدد لدعم النبي سنة إلى يشيرون والذين

 .وقبلية سياسية ألسباب أو أرملة من األخرى زوجاته من زواجه وكان. خديجة سيدتنا وهي عاما ، 25 من ألكثر واحدة

 114.عائشة سيدتنا كانت خديجة بعد منها تزوجت التي العذراء الوحيدة الزوجة

 بن علي صهره منع النبي أن ماجه ابن سنان في وأوضح البخاري، صحيح في رواه قوي حديث أيضا   وهناك

 115:بالقول الثانية كزوجته جاهل أبو ابنة أخذ من طالب أبي

 ".قلبي يؤذي ، قلبه ويؤذي يزعج وما ، مني جزء فاطمة ألن ، فاطمة ابني طالب أبي بن علي طلق إذا إَّل"... 

 لمستقبلية،ا زوجته بسبب كانت أخرى مرة الزواج القتراح النبي معارضة بأن يجادلون الذين ألولئك بالنسبة

 لزواجا شروط وضعت وفاطمة علي سيد حفيدة حسين، بنت سكينة أن إلى اإلشارة تجدر جهل، أبو ابنة كانت التي

 116.زواجهما طوال( هويتها عن النظر بغض) أخرى زوجة يأخذ أن ينبغي ال زوجها أن ذلك في بما باإلتفاق،

 شيري النبي، زواج حالة في القرءان، في النبي، سنة هي الزوجات تعدد أن يقولون الذين الرجال من كثير

 117:فقط للنبي مميزات أنها على إليها

كَ يََٓا اَيَُّها الن بِيُّ اِن َٓا اَْحلَْلَنا  ا اَفََٓاَء اَّلٰلُ َعلَْيَك َوبَنَاِت َعم ِ ي ٰاتَْيَت اُُجوَرُهن  َوَما َملََكْت يَ۪مينَُك ِمم َٓ  لََك اَْزَواَجَك الٰـتَ۪ٓ

اتَِك َوبَنَاِت َخاِلَك َوبََناِت َخاََّلتَِك الٰ۪تي َهاَجْرَن َمعََكَۘ َواْمَراَة  ُمْؤِمنَة  اِْن َوَهبَْت نَ  ِ اِْن اََرادَ الن بِيُّ اَْن ْفَسهَ َوبَنَاِت َعم  ا ِللن ِبي 

ي اَْزَواِجِهْم َوَما مَ  لََكْت اَْيَمانُُهْم ِلَكْياَل يَُكوَن َعلَْيَك يَْستَْنِكَحَهۗا َخاِلَصة  لََك ِمْن دُوِن اْلُمْؤِم۪نيَنْۜ قَْد َعِلْمنَا َما فََرْضَنا َعلَْيِهْم فَ۪ٓ

 (33:50)سورة األحزاب  ما  َحَرٌجْۜ َوَكاَن اَّلٰلُ َغفُورا  َر۪حي

                                                           
113 Shareena, Nuradiah, Azmizatun, Perceptions and Realities the Public and Personal Rights of Muslim 

Women in Malaysia, s. 28 
114 Nik Noriani Nik Badli Shah, Norhayati Kaprawi, Hadis Berkenaan Wanita dalam Perkahwinan, 

Petaling Jaya, Sisters in Islam, 2014, s. 49-50 
115 Noriani, Norhayati, Hadis Berkenaan Wanita dalam Perkahwinan, s. 49-50 
116 Noriani, Norhayati, Hadis Berkenaan Wanita dalam Perkahwinan, s. 49-50 
117 Noriani, Norhayati, Hadis Berkenaan Wanita dalam Perkahwinan, s. 49-50 
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 على سرتف ما غالبا المرأة كرامة ترفع التي الحديث أو القرآن آيات من العديد األحيان، من كثير في نرى كما

 هأن على الرجال يفيد ما يُفسر ما غالب ا ذلك، من العكس على. أمر أنها الواضح من أنه من الرغم على' نصيحة' أنها

 118.الشكوك من الرغم على 'أمر'

 119:أن عشر السابع القرن أواخر في العثمانية اسطنبول عن دراسة في لوحظ وقد

 دأفرا بين محدودة ممارسات يظل بل شائعة، ظاهرة تليس الزوجات تعدد فإن المسلمة، للمرأة بالنسبة"

 متعدد واجز في إليهن ينتهي لن أنهن من تأكدن القوية األسر في النساء حرصت ذلك، ومع. اقتصاديا القادرين المجتمع

 قدع وضع قبل الزوجية حالتهن بشأن للتفاوض المباشرين أقربائهن وتعاطف ودعم مساعدة ويلتمسن الزوجات

 ".الزواج

 أكبر إحدى ،"النهضة علماء" جماعة رعاية تحت نسائية منظمة وهي ،"العلماء نهضة مسلمة" الحظت وقد

 120:يلي ما إندونيسيا، في اإلسالمية المنظمات

 تجاهلةم لإلسالم، عام كموقف اتخذت أنها هي الحالية اإلسالمية المجتمعات في الزوجات لتعدد األساسية القضية إن"

 "[.3: 4 النساء سورة] اآلية كشف في االجتماعية العدالة سبب

 فوقت الةح فيفي إطار الزواج  ةالجنسي تلبية حاجيتهن إمكانية النساء لمنح وسيلة الزوجات تعدد يكون قد

 أو لنساءل الجنسية االحتياجات أو الجنسية الطبيعة إلى يشير ال نفسه القرآن فإن ذلك، ومع. الرجال عدد النساء عدد

 في ليتاميات،ا للفتيات الغائبة االجتماعية العدالة إلى الحاجة إلى فقط يشير إنه. الزوجات تعدد مع التعامل في الرجال

 121.اإلساءات أنواع جميع من المحميات غير النساء فيه كانت وقت

                                                           
118 Noriani, Norhayati, Hadis Berkenaan Wanita dalam Perkahwinan, s. 49-50 
119 Nik Noriani Nik Badli Shah, Polygamy not a God Given Right to Muslims, 

https://www.malaysiakini.com/news/132369 (3/4/20)  
120 Noriani, Polygamy not a God Given Right to Muslims,  

https://www.malaysiakini.com/news/132369 (3/4/20) 
121 Noriani, Polygamy not a God Given Right to Muslims,  

https://www.malaysiakini.com/news/132369 (3/4/20) 

https://www.malaysiakini.com/news/132369
https://www.malaysiakini.com/news/132369
https://www.malaysiakini.com/news/132369
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 ارالخي تُمنح أن ينبغي ولكن إرادتها، ضد الزوجات المتعدد الزواج تحمل على امرأة أي إجبار ينبغي وال

 الزوجات ددتع وال المسلمين، لغير حصري ا األحادي الزواج اعتبار يجب ال. والتعويض الطالق على للحصول القانوني

 122.األفراد األزواج يتخذها التي الخيارات على يعتمد أن ينبغي بل لمسلمين، حصري أنه على

 لزوجاتا تعدد بخيار السماح يختارون الذين زوجين فإن العدالة، على اإلسالمي التأكيد مع وتمشيا ذلك، ومع

 123.للعدالة األساسي بالمبدأ محكومين سيظلون للزوج

 األطفالو للزوجة االقتصادية العدالة لضمان المحاكم تنظمها كافية قانونية ضمانات هناك تكون أن وينبغي

 124.القضائية اآللية أو التشريعي الحكم نطاق عن تخرج قد العاطفية العدالة كانت لو حتى وجدت، إن الحاليين،

 :تقول( 3: 4 النساء سورة) الزوجات تعدد عن اآلية

اءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما فَاْنِكُحوا اْليَتَاٰمى فِي تُـْقِسُطوا اََّل   ِخْفتُمْ  َواِنْ   ْعِدلُواتَ  اََّل   ِخْفتُمْ  َفِانْ  َوُربَاَعَۚ  َوثُٰلثَ  َمثْٰنى الن َِسَٓ

 ﴾٣﴿ تَـعُولُواْۜ  اََّل   اَْدٰنَٓى ٰذِلكَ  اَْيَمانُُكْمْۜ  َملََكتْ  َما اَوْ  فََواِحدَة  

 "  فقط يرون فإنهم اآلية، تلك الرجال يقرأ عندما أنه أدركنا أبد ا؟ ه عنهايُسمع ال اآلية، نصف عن ماذا

اءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا  اآلية، النساء قرأت عندما. رغباتهم يبررون هللا صوت يسمعون ".َوُربَاَع   َوُثٰلثَ  َمْثٰنى الن ِسََٓ

 عيستط لم وإذا مشروط، الزوجات تعدد حق أن النساء وتفهم. َفَواِحدَة ..." تَعِْدُلوا ااَلَّ  ِخْفتُمْ  َفِانْ "...  بوضوح، سمعن

 اآلية تنص الواقع، في. فقط واحدة امرأة يتزوج بأن يأمر هللا فإن والعادلة، المتساوية المعاملة شروط تلبية الرجل

ى ٰذِلكَ  َاْيَماُنُكْم   َمَلَكتْ  َما اَوْ  َفَواِحدَة   تَعِْدُلوا ااَلَّ  ِخْفتُمْ  َفِانْ "...  أنه على كذلك  تاجنح الذي المبرر هو ما. ا"تَـعُوُلو ااَلَّ  اَْدٰنَٓ

 في إال تحقيقها يمكن ال مسؤولية هو بل اإلسالم، في مشروط غير حقا   ليس الزوجات تعدد أن عن لإلعالن إليه

 125؟المعفاة والظروف الظروف

                                                           
122 Noriani, Polygamy not a God Given Right to Muslims,  

https://www.malaysiakini.com/news/132369 (3/4/20) 
123 Noriani, Polygamy not a God Given Right to Muslims,  

https://www.malaysiakini.com/news/132369 (3/4/20) 
124 Noriani, Polygamy not a God Given Right to Muslims,  

https://www.malaysiakini.com/news/132369 (3/4/20) 
125 Robert W. Hefner, Politikal Multikulturalisme: Menggugar Realitas Kebangsaan, University of 

Hawai’I Press, 2001, s. 372 

https://www.malaysiakini.com/news/132369
https://www.malaysiakini.com/news/132369
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 يةاستقصائ ودراسة إحصائي ا كتاب ا أطلقن الزوجات، تعدد حول منظمة "األخوات في اإلسالم" آراء لتعزيز

 بناء   جالزوا في تحدث التي األشياء بعض في بحثوا فقد الكتاب، هذا على وبناء  . 2018 عام في ء"تيلينيسا" عن للدخل

 . لهم شكوى لتقديم يأتون الذين عمالئهم على
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 بعض وثيقت تم. عام كل يتزايد ماليزيا في الطالق معدل. متزايد بشكل القلق تثير ماليزيا في الطالق حاالت

 ولح الشكاوى من العديد منظمة "األخوات في اإلسالم" تلقت. منظمة "األخوات في اإلسالم" قبل من الطالق أسباب

 2018:126 في الدخل وبيانات ء"تيلينيسا" إحصاءات خالل من سجلتها التي الشكاوى لسجل ووفق ا القضية هذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشكلة في التواصل هو منظمة "األخوات في اإلسالم" أعضاء بين الطالق في الرئيسي المساهم كان ،2018 عام في

 المركز في وجوده عدم من الرغم على. ٪5.8 بمتوسط السابع المركز الزوجات تعدد احتل بينما. ٪17.6 بنسبة

 كل جاتالزو تعدد مسألة تتزايد. الجمهور قبل من به االستخفاف يمكن وال نسبي ا مرتفع الحاالت عدد فإن العلوي،

ا تأثرون أطفالهن بل رنثأت الزوجات فقط يسول. عام  .المشكلة بهذه أيض 

                                                           
126 Shareena Sheriff, Nik Shazarina Bakti, Telenisa Statistic and Findings 2018, Sisters in Islam , 2018, s. 

5 

 أسباب انهيار الزواج النسبة المئوية )%(

 العنف المنزلي  16.3

 المالية 2.2

 الصحة 4.8

الزوج غياب 6.6  

 النفقة 10.5

 تعدد الزوجات  5.8

اإلسالم  إعتناق 3.5  

التواصلمشكلة في  17.6  

 العنف الجنسي  3.1

 الخيانة 9.7

 اآلخر 14.1

 تعاطي المخدرات 5.8
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 في تسجيلها تم التي الزواج في قضايا. 2018 عام في مختلفة منزلية بقضايا تتعلق حالة 1073 هناك كانت 

 2018:127 عام في ء"تيلينيسا" من والدخل اإلحصائي الكتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 والزوجة الزوج بين الرجوع هو يعني عيالرج الطالق. ٪31.2 بنسبة األعلى وه الرجعي لطالقا وكان

 وجاتالز تعدد قضية أن القول يمكن. األسرة القضايا في الألعلى الثاني هو الزوجات تعدد أن حين في. العدة في

األخوات " منظمة جمعتها التي السجالت على بناء   حاالت عدة في المثارة المشاكل حل يمكن. الحاضر الوقت في تتزايد

 ."في اإلسالم
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 النسبة المئوية )%( قضايا في الزواج

 9 زواج غير قانوني

 16.4 تعدد الزوجات

 14.8 قطالتعليق 

 31.2 رجعي

 8.2 إجراء الزواج

 9.7 قرار القاضي

 10.7 تسجيل الزواج



40 
 

 إلى اتالزوج تعدد قضايا بشأن أعضاءها تقسم ، "األخوات في اإلسالم"منظمة  نشرتها التي للسجالت وفقا

 2018:128 عام في ء"تيلينيسا" من واإليرادات اإلحصائية الكتب في اإلحصائيات إلى استنادا  . أجزاء عدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد الزوجات تعدد قضايا حول الشكاوى عدد أن مالحظة يمكن أعاله، المذكورة اإلحصائيات إلى استناد ا

 2018 عام وفي حاالت 106 كانت 2017 و حالة، 78 تلقتها التي الشكاوى عدد بلغ ،2016 عام في. سنة كل زادت

 أنبش شكوى تقدم التي األعلى هي األولى الزوجة فإن أعاله، المذكورة اإلحصائيات ضوء في. حالة 147 إلى ارتفع

 .الزوجات تعدد بزواج تضررا كثراأل كانت األولى الزوجة أن نرى هنا. الزوجات تعدد حالة
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 عدد قضايا عدد قضايا تعدد الزوجات

 2018 2017 2016 السنة

 62 52 21 الزوجة األولى

 41 32 13 الزوجة ثانية

 5 8 0 الزوجة الثالثة

 2 5 3 الزوج

 37 9 2 شريك

 0 0 39 مجهول
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 في ء"نيساتيلي" والدخل اإلحصائية الكتب إلى استناد ا الزوجات تعدد حاالت تفاصيل أدناه اإلحصائية تُظهر 

 2018:129 عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراسم األزواج هؤالء يؤدي. معرفتهم يتجاوز الزوج قبل من الزوجات تعدد أن من أعضاء يشكو ما غالب ا

ا ويحتاجون الماليزي القانون يخالفون وبالتالي التايالندية، الحدود على زفاف مركز في زواج . الزوجة بالغإ إلى أيض 

 .سنوات بضع بعد الزوجات تعدد تكتشف الزوجة نجد الحاالت بعض في

 اشتكى ،2018 عام في. النفقة بسبب الزوجات تعدد في األزواج يفشل ما غالب ا. بالنفقة تتعلق األخرى المسألة

 .األب من النفقة على يحصل يعد لم طفلهم أن من %10.8 واشتكى النفقة، يعطي لم زوجها أن من 9.7%

 الزيجات هذه مثل في الزوجات ستفقد. ماليزيا في مسجلة غير الزوجات تعدد هي الحاالت من 11.4٪ 

 .اليزيام في مسجلة غير والديهم زيجات ألن شرعيين غير أطفالهن اعتبار ويمكن غيرها، والحق الميراث في حقوقهن
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 النسبة المئوية )%( تجزئة حاالت تعدد الزوجات

 9.1 اآلخرون

 11.4 تعدد الزوجات غير المسجل

 10.8 زوجة غير سعيدة

 9.7 غياب الزوج

 7.4 غير عادل دور المبيت

 10.8 ال نفقة )طفل(

 9.7 ال نفقة )زوجة(

 15.2 بدون إذن

 15.9 بدون علم
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 "ماليزيا سانز جامعة"و "ماليزيا كيبانغسان جامعة" مع بالتعاون اإلسالم"منظمة "األخوات في  أجرت

" لماليزيةا الجزيرة شبه في المسلمة األسر على الزوجات تعدد تأثير" حول وطنية استقصائية دراسة "مااليا جامعة"و

 ثانية وزوجات أولى وزوجات أزواج بينهم من فردا   1224 مع مقابالت أجروا حيث ،2012 إلى 2007 من الفترة في

 130.ثانية زوجات وأطفال أولى زوجات وأطفال

 :يلي كما النتائج وكانت

 65% أزواجهن بزواج علم على يكن لم األوليات الزوجات من. 

 األسرة ونفقات وزوجاته ألطفاله زوجال طرف من المخفضة النقدية المساهمات من %40 أفاد 

 األسرة دخل لدعم أطول لساعات العمل األوائل الزوجات من %44 بدأت 

 64% حق المبيت" التفاقيات حترمي لم أزواجهن بأن قلن األوائل الزوجات من" 

 45% المحكمة إلى طلبات يقدموا لم األزواج من 

 60% المحاكم تستشرهم لم األوليات الزوجات من 

 87% سلبية نفسية/  نفسية مشاكل لديهم من األطفال من 

 واستهالك ، المدرسة عن والتغيب ، المخدرات تعاطي في اإلفراط مثلمشاكل  في األطفال من %60 شارك 

 الكحول
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الزوجات تعدد في "األخوات في اإلسالم"منظمة  آراء في يرأيالثالث:  الفصل  

 
 في المرأة حقوق أجل من تناضل التي الحكومية غير المنظمات إحدى هي "األخوات في اإلسالم"منظمة 

 ال. الزوجات بتعدد متعلقال ذلك في بما ،منظمة "األخوات في اإلسالم" عنها تدافع المرأة حقوق من العديد. ماليزيا

 أوافق و أرفض التي الحاالت بعض هناك ولكن صحيح، به  منظمة "األخوات في اإلسالم" تناضل ماب إنكاريمكننا 

 .هاونستخدمي التي الحجة هافي

 النساء لهؤالء جد ا امفيد ذلك أجد و مجانية قانونية خدمات يقدمون أنهم يه أدعمها التي األشياءبين  من

 قوية لفيةبخ منهم البعض يتمتع المنظمة، هذه خلفية إلى بالنظر. مساعدتهن على للحصول لإلساءة تعرضن اللواتي

 حكمةالم إجراءات مواجهة نعليه وتسهل المعنفات للنساء العدالة تدعم أن المنظمة لهذه ميزة إنها. القانوني المجال في

 .الصعبة

 النساء حقوق أجل منأقوى منظمة تقاتل من  اأنه هو منظمة "األخوات في اإلسالم" في يعجبني ما

. ماليزيا في المرأة حقوق أجل من النضال في المنظمات أبرز من هم. الزوجات تعدد حيث من خاصة المضطهدات،

 فحسب، النساء يساعدون ال إنهم. لالضطهاد يتعرضن الالتي النساء لمساعدة لوالوسائ المنصات من العديد توفر نهاإ

ا بل  .األسرة في مشاكل من يعانون الذين الرجال أيض 

 نعلم مافك. النساء نظر وجهة من لديننا فاسيرت تقديم على تعمل أنها منظمة هذه يخص فيما أخرى نقطة هناك

ام لذلك نجد أن بعض األحك إلسالملذكورية وذلك أثر على فهمنا وتطبيقنا  اريخالت عبر المسلمة المجتمات معظم أن

 ضاياق على دائما يسلط الضوءالمجتمعات اإلسالمية ذكورية فإن  وألن المرأة من أكثر الرجل جانب تأخذ اإلسالمفي 

 الشريعة في الموجودة قضايا هذهتأهال لتسليط الضوء على  كثرأ ساءفن. النساء لقضايا ضيقا مجاال ويترك الرجال

 .كثيرا عنها نتحدث ال ولكن ةسالمياإل

يحاولن جاهدات  كطبيبات ومحميات وصحفيات المختلفة مجاالت عدة من نساءا نجد أن كذلك جيدال ومن

في اإلسالم، إال أنهن يعملن جاهدات لتعمق  نهتخصص وعدم مجالهن اختالف رغم. هفي شنيتحسين مجتمع الذي يع

أن مع هذه منظمة نجد  إالنجد أن مثال رجال الدين أو األئمة هم الوحيدين الذين يناقشون الدين  فغالبا .في اإلسالم

 أشخاص آخرين لم نعتد أن نراهم في المجال الديني ويتحدثون باسم الدين. 
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 ادةقي أن حيث خلفيتهن في ضعف ا هناك أن أجد ،منظمة "األخوات في اإلسالم" هؤالء خلفية إلى نظرت إذا

 لقيادة تعليميةال الخلفية تتكون. اإلسالمية التربوية الخلفيات ذوي األكاديميين من ليست "األخوات في اإلسالم"منظمة 

 كانت إذا تفاجأ ال لذلك. والصحافة القانون مجال مثل الغرب في متعلمة دوائر من منظمة "األخوات في اإلسالم"

 .مختلفة الحجة عن التعبير في آرائهم

 امسبق شرطا باعتباره عادل هو الزوجات تعدد في منظمة "األخوات في اإلسالم" عنه أعربت الذي المفهوم

   ساساأ تفكيرهم ويهدف. صحيح غيرفإن فهمهم   اآلية لهذه فهمهم حسب على. الزوجات تعدد من المسلم الرجل لتمكين

 : 4:3 النساء سورة في هللاما قال ك. الزوجات تعدد يحرم اإلسالم بأن انطباع خلق إلى

 ”..…فَِاْن ِخْفتُْم اََّل  تَْعِدلُوا َفَواِحدَة  …“

 هي "عادلة تكون لكي" ولكن الزوجات، لتعدد" مسبق ا شرط ا" ليست اآلية هذه في" عادلة" كلمة الواقع، في

 هألن وذلك. مذنب فهو الزوجات، تعدد بعد عادال   الرجل يكن لم إذا. الزوجات تعدد متعدد كل على مفروض خاص أمر

 يفعلونها التي لألخطاء وفقا معاقبتهم سيتم ثم. زوجاته بين عادال كوني بأن هللا وصية طيعي لم

 يدير لو هنا المقصود. منفصل بشكل تُعرض ال واحدة" حزمة" من مشتق" العدالة" و الزوجات تعدد قانون

 يكونوا أن يريدون ال ولكنهم الزوجات تعدد مارسوا إذا. عادال يكون أن عليه يجب نساء،ال بعدة يتزوج أن الرجل

 زوجة من أكثر من الزواج من المسلم بمنع هللا قصده ما هذا. واحدة بزوجة يتزوجوا أن لهم األفضل فمن ،ينعادل

اءِ  بَْينَ  تَعِْدُلوا اَنْ  تَْستَ۪طيعَُٓوا َوَلنْ  :" 129: 4 النساء سورة في هللا قال. عادلين يكونوا أال يخشون كانوا إذا واحدة  الن ِسََٓ

َقِة   َفتََذُروَها اْلَمْيلِ  ُكلَّ  تَ۪ميُلوا َفاَل  َحَرْصتُمْ  َوَلوْ   هي آليةا هذه ."َر۪حيما َغُفورا   َكانَ  اّلٰلَ  َفِانَّ  َوتَتَُّقوا تُْصِلُحوا َوِانْ  َكاْلُمعَلَّ

 كلمة معنى يفسرون فهم. عادال يكون أن على قادر رجل يوجد ال أنه إلثبات منظمة "األخوات في اإلسالم" دليل أيضا

"العدل" من خالل كالم العلماء، فإن العدل في هذه  . ومع ذلك، إذا نبحث المقصود بوفهمهم لتفكيرهم وفق ا" عادل"

ما ك اآلية هي في توزيع المحبة والمودة. أي أن الرجل ال يمكن أن يكون عادال  في تقسيم الحب والمودة بين زوجته.

 131:حاتمفي تفسير ابن أبي 

                                                           
زار ، مكتبة نتفسير ابن أبي حاتمأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم،  131 

 1083، ص.4المملكة العربية السعودية، ج. -مصطفى الباز 
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ِ ْبِن أَبِي َطْلَحةَ، َعِن اْبِن َعبَّا - س  قَْولَهُ َولَْن َحدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو َصاِلح ، َحدَّثَنِي ُمعَاِويَةُ ْبُن َصاِلح ، َعْن َعِلي 

ِ َواْلِجَماعِ، يَقُوُل: اَل  :تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء ولو حرصتم يَْعنِي  تَْستَِطيَع أَْن تَْعِدَل بِالشَّْهَوِة فِي اْلُحب 

 .فِيَما بَْينَُهن َولَْو َحَرْصتَ 

اِك قَاَل: فِي الشَّْهَوةِ َواْلِجَماعِ  - حَّ  .َوُرِوَي َعِن الضَّ

ِ َواْلِجَماعِ  - ِ، َواْلَحَسِن قَاال: فِي اْلُحب  ْلَمانِي    َوُرِوَي َعْن َعبِيدَةَ السَّ

 زوجة فقط يفضل لم. يقدر طالما مختلفة أفعال في زوجته أنصف لقد. شيء كل في عدال   الناس أكثر هو النبي

 الرغم على. األخرى ةزوج إذن دون زوجة مع يسافر لم ،األخرىمن  رأكث لزوجة عطيي ولم األخرى، عن يجتنب و

 يف خاصة مكانة لعائشة كانت. تهازوج من أكثر عائشة أحب فقد الصدد، هذا في عادل بشكل تصرف الرسول أن من

 132.بهيح شخص أكثر هي عائشة حتى. األخريات زوجاتها تمتلكها تكن لم نبي قلب

 - لمبيتا في أي - نسائه بين يقسم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان: قالت عنها هللا رضي عائشة وعن

 133"أملك وال تملك فيما تلمني فال أملك، فيما قسمي هذا اللهم: "ويقول فيعدل،

 الذي النبي حديث باستخدام حجتهم لتقوية منظمة "األخوات في اإلسالم" تستخدمها التي األخرى األدلة ومن

  :جهل أبي ابنة من الزواج من طالب أبي بن علي يمنع

، ْبنُ  َوقُتَْيبَةُ  يُونَُس، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّثَنَا ، ْبنِ  اللَّْيثِ  َعنِ  ِكاَلُهَما َسِعيد  ، دَّثَنَاحَ  يُونَُس، اْبنُ : قَالَ  َسْعد   لَْيث 

، اْلقَُرِشيُّ  ُملَْيَكةَ  أَبِي ْبنِ  هللاِ  ُعبَْيدِ  ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  َحدَّثَهُ  َمْخَرَمةَ، ْبنَ  اْلِمْسَورَ  أَنَّ  التَّْيِميُّ

 آذَنُ  فاََل  ِلب ،َطا أَِبي ْبنَ  َعِليَّ  اْبَنتَُهمْ  يُْنِكُحوا أَنْ  اْستَأْذَنُونِي اْلُمِغيَرةِ  ْبنِ  ِهَشامِ  بَنِي إِنَّ : »َيقُولُ  َوُهوَ  ِمْنبَِر،الْ  َعلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 ِمن ِي، عَة  بَضْ  اْبنَتِي فَإِنََّما اْبَنتَُهْم، َويَْنِكحَ  اْبَنتِي يَُطل ِقَ  أَنْ  َطاِلب   أَبِي اْبنُ  يُِحبَّ  أَنْ  إاِلَّ  لَُهْم، آذَنُ  اَل  ثُمَّ  لَُهْم، آذَنُ  اَل  ثُمَّ  لَُهْم،

 134"«آذَاَها َما َويُْؤِذينِي َرابََها َما يَِريبُنِي

 

                                                           
132 Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat, Qisthi Press, 2016, s. 
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133 Abdul Aziz, Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat,  s. 176 
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 135:قال. طالب أبي بن علي قصة في الخلط سلمان ألو حسن مشور الشيخ شرح الحديث، هذا سياق وفي

 لنبيا قرار كان. الزوجات تعدد من وسلم عليه هللا صلى النبي يمنعه لم وفاطمة، علي لقصة بالنسبة أما"

 صلى) النبي قال لذلك. هللا شريعة هاألن وليس علي، على وليا   كان ألنه لعلي الزوجات تعدد بحظر وسلم عليه هللا صلى

 هللا عدو ابنة مع موسل عليه هللا صلى النبي ابنة تتحد لن هللا سبيل في ولكن الشرعي، الشيء أمنع ال(: "وسلم عليه هللا

 ".األبد إلى واحد مكان في

 وفي كتاب شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره: 

وَ  َوفِي الخ لَُهم اذن فاََل  َطالب أبي بن َعلي   ابنتهم ينكحوا ان استأذنوني اْلُمغيَرة بن ِهَشام بني ان"   ايَةالر ِ

د بنت فَاِطَمة وان اأْلُْخَرى  حلأ َواَل  َحاَلال احرم لست واني لُمسلم ِرَوايَة َوفِي الخ يفتنوها ان أكره وانا مني بضعَة ُمَحمَّ

ا  المضغة ذَِلكَ َوكَ  اللَّْحم قِْطعَة َوِهي َغيره يجوز اَل  اْلبَاء فبفتح اْلبْضعَة اما الخ هللا َرُسول بنت تَْجتَِمع اَل  َوهللا َولَِكن َحَرام 

 واراب راب اْلفراء َوقَالَ  عقباه خفت َشْيء من َرابَك َما الريب اْلَحْربِي   إِْبَراِهيم قَالَ  اْليَاء فبفتح ييربين َوأما اْلِميم بَِضم

 االيذاء ذَِلك تولد وان َوجه كل وَعلى َحال بُِكل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِي ايذاء تَْحِريم الَحِديث َهذَا فِي اْلعلَماء قَالَ  بَِمْعنى

ا  عَليل جهل أبي بنت نَِكاح بِإِبَاَحة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى أعلم َوقد قَالُوا َغيره بِِخاَلف َهذَا فِي َوِهي ُمبَاحا أَصله َكانَ  ِممَّ

 يَُؤد ِي كذَلِ  ان إِْحدَاهَما منصوصتين لعلتين بَينهَما اْلجمع َعن نهى َولَِكن َحاَلال احرم لست َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى بقوله

 وَعلى لي  عَ  على شفقته لَكَمال ذَِلك َعن فَنهى اذاه من فَيْهلك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبي ِحيَنئِذ   فَيَتَأَذَّى فَاِطَمة أَذَى الى

ة فَاِطَمة ََ  هللا لفض من أعلم َمْعنَاهُ  بل َجمعهَما َعن النَّْهي بِهِ  الُمَراد لَْيسَ  َوقيل اْلغيَرة بَِسبَب َعلَْيَها اْلِفتْنَة خوف َوالثَّانيِ

بيع ثنية تكسر اَل  َوهللا النَّضر بن أنس قَالَ  َكَما يَْجتَِمعَانِ  اَل  انهما  اَل  معنى َويكون َجمعهَما تَْحِريم الُمَراد ان َويْحتَمل الر 

َ  تَْحِريمه َعن اْسُكتْ  َولم احلله لم حرمه َوإِذا احرمه لم َشْيئا أحل فَإِذا هللا حكم يَُخالف َشْيئا أَقُول اَل  أَي َحاَلال احرم  نأِل

 ."هللا َعدو َوبنت هللا نَبِي بنت بَين اْلجمع الن َِكاح ُمحرَمات جملَة من َويكون لَهُ  تَْحِليل سكوتي

في األية  .هركيت أن بل يمكن ذلكبأن تفعل  الزمفي القرآن ال يعني  احالمبفي القرآن تعدد الزوجات مباح. 

زاد األصيلي وأبو الوقت اآلية: قال بعضهم: وجه االستدالل أنها صيغة أمر  {،فانكحوا ما طاب لكم من النساء}

تقتضي الطلب. وأقل درجاته الندب فيثيب الترغيب، انتهى. قلت: ال داللة فيه على الترغيب أصال. ألن اآلية سيقت 
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بينه من أعداد النساء. وقوله: ))يقتضي الطلب(( كالم من لم يذق شيئا من األصول ، فإن األمر لبيان ما يجوز الجمع 

إباحة كما في قوله تعالى: }وإذا حللتم فاصطادوا{، وهل يقال: طلب هللا منه النكاح، أو طلب منه الصيد غاية ما في 

من اإلحرام، ثم بنى هذا القائل على هذا الكالم الواهي. الباب أنه أباح النكاح بالعدد المذكور، وأباح الصيد بعد التحليل 

  . إذا فاألمر هنا يفيد الجواز واإلباحة. 136قوله: وأقل درجاته الندب، فيثبت الترغيب

 بين أينش الذي الخالف. ينشأ ما غالب ا المنزلي للعنف تهديد ا يشكل الزوجات تعدد أن الناس بعض تقول

 عدالةوال أسرته، شؤون إدارة في الزوج على اعتماد ا ذلك، على للتغلب. نعادته هي الغيرة ألن طبيعي، أمر الزوجات

ا األسرة، تجاه بالمسؤولية والشعور لزوجته،  جالزوا) واحدة زوجة مع األسرة حياة في أنه وحقيقة. هللا تجاه أيض 

ا يكون ما غالب ا( األحادي ا شجار   .الزوجات تعدد لرفض سببا ليس هذا لذا،. ذلك من وأكثر شجار 

 الشريعة متطلبات مع فقط تتوافق األحادي الزواج ممارسة فإن ،منظمة "األخوات في اإلسالم"ل وفق ا

ا تعتمد الزوجات تعدد ممارسة ولكن صحيح، والعكس اإلسالمية . بها زموتلت اإلسالمية الشريعة متطلبات على أيض 

 رىكب جريمة وهي اإلسالمية، الشريعة متطلبات عن انحراف هي" العشيقة" وحضانة الزنا ممارسة فإن وبصراحة،

. زوجاتال تعدد لمعارضة سببا ليس فهذا الزوجات، تعددتطبيق  يسيء مسلم هناك كان إذا. اإلسالم نظر في وجريمة

 يف المخدرات يستخدم الذي المستشفى إغالق منا يتطلب هذا فهل المخدرات، تعاطي األشخاص أحد أساء لو حتى

 وعالجه؟ عالجه

 افأن للزواج، مثالية األكثر الشكل هو األحادي الزواج أن يعتقدن منظمة "األخوات في اإلسالم" كانت وإذا

 لمتبادلةا والثقة المتبادل واالحترام اإلنصاف على يقوم( الزوجات تعدد أو األحادي الزواج في سواء) الزواج بأن مقتنع

 .للزواج مثالية األكثر الشكل هو

 واجالز في الظلم ثم اإلسالم، بها يطالب كما زوجاتهم مع عادلين وليسوا األحادي الزواج في كانوا لو حتى 

 .أيضا الحاالت جميع في تعارض أن يجب األحادي

مسلمة تؤمن بأن اإلسالم أعطى للمرأة حقوقها مراة إ يط ككونأوافق مع هذه المنظمة في عدة نقارغم أنني 

عيش ن هذا الموضوع بصفة خاصة وبحقوق النساء بصفة عامة.لفي معالجتنا  رذإال أنني أظن أننا يجب علينا توخي الح
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في زمن أصبحت فيه النساء تطالبن بحقوقهن وبمساوة مع الرجل فخولت للمرأة حرية ممكن لم تشهدها قط عبر 

العدالة تحلي بالوسطية والعلينا فيجب  على حده قد ينقلب لضده.  ذا زادإرغم أنه شيء قد يكون جيدا ولكن التاريخ. 

ويجب علينا أن نكون حيادين وموضوعين و أن ال نميل لطرف فيما يخص هذا الموضوع.  اأو نساء رجاال اسواء كن

 لرجال. ليجب علينا أن نلتزم بالعدالة اإلسالمية وأن نعطي النساء حقوقهن وكذلك  ودون اآلخر 
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 الخاتمة
 

 تحديدل كمعيار أجرتها التي والدراسات استقصائية دراسة نتائج منظمة "األخوات في اإلسالم" استخدمت وقد

 أي حديدت في الحق له وحده هللا. فيه تدخلي ال أن يجب مباشرة واإلنسان. هللا يد في يه الشريعة. الزوجات تعدد حالة

 .قبح فيه يكون ولن جيد هلل قانون كل بالتأكيد،. لإلنسان سيء أو جيد هما

 كنهول اإلسالم به واعترف اإلسالم وصول قبل قائما   كان نظام وهو. اإلسالم أنشأه نظاما   ليس الزوجات تعدد

 لزوجل ويجوز. الزوجات لتعدد حد يوجد ال الماضي، في والثقافة الشريعة وفي. بذلك للقيام الصارمة شروط وضع

. زوجات 4 بـ محدد الزوجات تعدد أصبح اإلسالم، إلى التوصل بعد ولكن. زوجات عشر إلى يصل ما يتزوج أن

ا وكان زوجات 4 للنبي الزوجات تعدد تجاوز. الرجال وقدرة لموضع وفقا هذا ويحسب  .ألمته وليس للنبي فقط خاص 

 لرجالل اإلسالم يعطيها التي الحقيقة يشمل وهذا. البشرية المشاكل لحل لنا تنزل التي هللا شريعة تهدف

 باشرةوم مثالي اإلسالم. المشكلة سبب وليس المشكلة حل أشكال من شكل وهو. زوجة من أكثر لهم يكون أن المسلمين

 سلوكال. حياته في الشرع قانون الرجل يطبق ال عندما أنه هو المشكلة سبب أن والواقع. فيه نقص أو إعاقة يوجد ال

 .األضرار جميع سبب هو وهذا هللا، لشريعة يخضع ال الذي البشري

 ج،الزوا في العفة لقانون الزوجة أو الزوج عصيان من أكثر ليس فهو سيئ ا، يبدو الزوجات تعدد كان إذا

 يويأت السيئ الزوج فإن عادل، غير الزوجات متعدد الزوج كان إذا أنه أي. نفسه الزوجات تعدد خطأ أو عيب وليس

 .معاقبته أو الزوج استشارة يجب ثم. الزوجات تعدد وليس نفسه، الزوج من

ا ليس اإلسالم حدده الذي الزوجات تعدد إن الختام، في لذا،  وقد. ويضعفها المرأة كرامة من يحط نظام 

 يسل الزوجات تعدد عالم في للدخول ماليزيا، في خاصة كزوج، بها القيام يجب التي المصطلحات الشريعة أوجزت

 .األولى الزوجة ومشاعر قلب على الحفاظ أجل من هذا. المسلمين الرجال على السهل باألمر
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 بيروت –دار إحياء التراث العربي ، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  ،م2001/ هـ1422 الرابعة، دار الساقي، المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالمالدكتور جواد علي 

  ،هـ 1400 ، دار الكتب العلمية،مسند الشافعيالشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس 

  ،يع،، شركة غراس للنشر والتوزمسند اإلمام الشافعي )ترتيب سنجر(الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس 

 م 2004 - هـ 1425 األولى،

  ،هـ1422 األولى، دار طوق النجاة،، صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي 

  ،تفسير السمرقندي=بحر العلومأبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 

  ،بيروت –، المكتبة العصرية، صيدا سنن أبي داودأبو داود سليمان بن األشعث 

  ،يع، الفجالة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزالتفسير الوسيط لطنطاويمحمد سيد طنطاوي– 

 1997 يناير: 3 - 1 أجزاء القاهرة،

  ،هـ 1413 - العاشرة ،بيروت –، دار الجيل الجديد التفسير الواضحالحجازي، محمد محمود 

  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحعلي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري، 

 م2002 - هـ1422 األولى،دار الفكر، بيروت، 

  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري

 تاريخ بدون - الثانية ، دار الكتاب اإلسالمي،الخالق وتكملة الطوري

  ،ة يتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي

 هـ 1313 األولى، بوالق، القاهرة، -المطبعة الكبرى األميرية  ،الشلبي

  ،دار إحياء التراث العربيمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرعبد الرحمن بن محمد بن سليمان ، 

  ،هـ 1418 ، الثانية دمشق، –، دار الفكر المعاصر التفسير المنير للزحيليوهبة بن مصطفى الزحيلي 
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  ،يروتب –، دار الفكر منح الجليل شرح مختصر خليلمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي ،

 م1989/هـ1409

  ،هـ1423 األولى، ، دار العاصمة، الرياض،الملخص الفقهيصالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان 

  ،م 1994 - هـ 1414 األولى،، الكتب العلمية، دار الكافي في فقه اإلمام أحمدأبو محمد موفق الدين عبد هللا 

 ر ابن تفسي، حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو

 هـ 1419 - الثالثة ،السعودية العربية المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة، أبي حاتم

 صحيح حشر القاري عمدة، العينى الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو 

 بيروت – العربي التراث إحياء دار ،البخاري

 ،باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالم 
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