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 المقدمة

الحمد هلل الذي عَز فحكـ ، وأوجب العدؿ في القسـ ، والصالة والسالـ عمى مف عدد الزوجات 
 وطبؽ الحكـ ، وعمى ّالو وصحبو الذيف في االىتداء كالنجـ . وبعد 

فاف العدالة وشاح اكتست بو كؿ تشريعات االسالـ ، ونيج سارت بظاللو سائر األحكاـ ، 
، بؿ يجب أف يسود في كؿ تصرفات المكمفيف ، ضمانا لتحقيؽ الكرامة ومبدأ ال مساومة فيو 

حيث وَثؽ  (1) چک  ک        ک  گ    چ: اإلنسانية التي أخبرنا اهلل عز وجؿ عنيا ، إذ يقوؿ 

خبر الكرامة بالقسـ ) لقد ( ليكوف حقا مصونا ، وصرحا جميال ، يبرؽ فوؽ ىامة كؿ إنساف ، 
مموثو العقاب . وىذا قوؿ فصؿ وليس ىزؿ ادعاء أو محض افتراء  يستحؽ ىاشمو أو سالبو أو

يتسمى بذكره مف يدعي المحافظة عمى حقوؽ اإلنساف . ولكي تدوـ ىذه الكرامة فقد جعؿ الشرع 
لكؿ فرد حقوقا مضمونة ، وعميو واجبات مفروضة ، فما ىو حؽ ليذا فيو واجب أداؤه  عمى 

 لبشرية إلى أف يرث اهلل األرض ومف عمييا .االخر ، وىكذا ترتبط حمقات السمسة ا

ومما يجب االشارة إليو أف مف قصرت ىمتػو عػف إدراؾ العدالػة ، وضػعفت إمكانيتػو الشخصػية أو 

گ  گ  ڳ   ڳ    چ المالية أو الجسػمية فيجػب عميػو أف يقتصػد فػي الػزواج عمػى واحػدة قػاؿ تعػالى 

ال فانو سيوقع نفسو في المتاىات وتصبح (2) چڳ    حياتو حبمى بالمشاكؿ والمعاناة . وا 

ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ كمػػو فقػػد حاولػػت كشػػؼ ثػػوب اللمػػس عػػف ) أحكػػاـ القسػػـ بػػيف الزوجػػات فػػي الفقػػو 
اإلسػػالمي ( لتظيػػر لنػػا الحقػػوؽ الماديػػة والمعنويػػة ممػػا يصػػوف األسػػرة مػػف أىػػات  الظمػػـ والتفكػػؾ 

ف شػتاتو ، ونظمػت أحكامػو وأدغاؿ التشاحف والتباغض . فطرقت باب جزيئاتو وجمعت ما تفرؽ م
فػػي عقػػد عسػػى أف يكػػوف جمػػيال عنػػد قارئػػو ونقطػػة بيضػػاء فػػي صػػحائؼ كاتبػػو وقػػد اسػػتو  سػػاؽ 
البحػػث عمػػى مقدمػػة وقػػد تػػـ بيانيػػا وثالثػػة فصػػوؿ وخاتمػػة فجػػاء الفصػػؿ األوؿ لبيػػاف حقيقػػة القسػػـ 

لث فبحثت فيو ومشروعيتو وشروطو . وكاف الفصؿ الثاني في بياف مواطف القسـ . أما الفصؿ الثا

                                                 

 77 سورة اإلسراء اآلية (1)

 3ية سورة النساء اآل (2)

 الثاؼس
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حكـ التنازؿ عف القسـ وقطعو لعارض وعقوبة تركو . وتضمنت الخاتمة أىـ النتائج التي توصمت 
 إلييا . واهلل أسأؿ أف يكوف العمؿ خالصا لوجيو وأف ينفع بو . انو سميع الدعاء .

 اىفصو األوه
 حقيقح اىقسٌ تني اىسوجاخ وٍشروعيره وشروعه

ؼ القسـ عند العمماء ثػـ نبػيف األدلػة الشػرعية وكػذلؾ بيػاف شػروط وىذا يعني أننا سنجوؿ في تعري
 الزوجة المستحقة لمقسـ وشروط الزوج وتفصيؿ ذلؾ في مبحثيف: 

  املثحث األوه
 ذعريف اىقسٌ وٍشروعيره وشرائظ وجىته وحق اىسوجح اىىاحدج يف املثيد 

 وتياُ ذىل يف أرتعح ٍغاىة 
 املغية األوه
 تعريف القسم
لمفعؿ قسـ بفتح القاؼ والسيف ويػأتي عمػى معػاف متعػددة لكػف التػي تالمػس مػا نحػف  القسـ مصدر

 :(1)بصدده يمكف إجماليا في ثالثة ىي
 الفرز : يقاؿ فرزتو أجزاء فانقسـ . -1   

 الحصة : وىذا المعنى يظير بعد الفرز لمحقوؽ واستقالؿ كؿ حؽ .  -4
 ظيور الحؽ واستقاللو.  النصيب : ومعناه الحصة . ويبدو انو يسمى بذلؾ بعد -3

فالقسـ في معناه الملوي العممية التي يقوـ بيا الزوج مف فرز حؽ كؿ زوجة مف زوجاتو عمى حدة 
وقطع كؿ المشتركات بينيما ما استطاع إلى ذلؾ سبيال فإذا فعؿ ذلؾ فقد ظيرت الحصص وبػاف 

يسػػتوي سػػاؽ نصػػيب كػػؿ واحػػدة مػػنيف عمػػى حػػده ، فيكػػوف قػػد أعطػػى كػػؿ ذات حػػؽ حقيػػا وبػػذلؾ 
 العدالة التي أمر بيا الشرع . 

أمػػا فػػي االصػػطالح الشػػرعي : فمػػـ أجػػد فيمػػا بػػيف يػػدي مػػف مراجػػع فقييػػة مػػف عرفػػو مػػف الفقيػػاء 
 بتعريؼ مستقؿ لكف يفيـ مف كالميـ انو ال يخرج في معناه عف المعنى الملوي الذي مر قريبا .

 املغية اىثاّي
 أدىح ٍشروعيح اىقسٌ تني اىسوجاخ

بمعنػى اف الػزوج يثػاب عمػى العػدؿ (1)ؼ بيف الفقيػاء فػي وجػوب العػدؿ عنػد القسػـ بػيف الزوجػات ال خال
 في القسـ ويعاقب عمى تركو لألدلة اآلتية : 

                                                 

 . 2/161المصباح المنير لمفيومي  (1)
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 . (2) چگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  چ قولو تعالى :   -1
ة حيث نػدب أي خفتـ أال تعدلوا في القسـ والنفقة في نكاح المثنى والثالث و الرباع فاقتصروا عمى واحد

نما يخاؼ عمى ترؾ الواجب فدؿ  سبحانو وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوؼ ترؾ العدؿ في الزيادة . وا 
 . (3)عمى أف العدؿ بينيف في القسـ والنفقة واجب

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  بعػػػد أف ذكػػػر تعػػػالى فػػػي اآليػػػة السػػػابقة إباحػػػة التعػػػدد قػػػاؿ -2    

وقد اختمؼ الفقيػاء فػي  (4) چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ    گک  گ
 معنى قولو )أال تعولوا ( وكما يأتي :

 . (5)ذىب الحنفية إلى أف معناه : أال تجوروا ، والجور حراـ فكاف العدؿ واجب ضرورة -أ
 .  (6)نقؿ عف الشافعي قولو : إف معناه أال يكثر عيالكـ -ب

كثرة العياؿ لقاؿ ) اف ال تعيموا ( يقػاؿ : عػاؿ اذا مػاؿ وأعػاؿ إذا صػار  وأجيب : بأنو لو كاف المراد    
 . (7)معيال

 (8)ونقؿ عف السمؼ أف معناه : أف ال تميموا -ج
والػذي يبػدو لػي أف القػوؿ األوؿ ىػو األرجػح كمػا يفيػػـ مػف سػياؽ اآليػة كمػا اف القػوؿ الثالػث يػػدخؿ      

 مف حيث المعنى فيو واهلل اعمـ . 
﮵    ﮶      ﮴ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳چ لى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا-3

    ﯁    ﯀﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻      ﮼  ﮽  ﮾      ﮿

بمػػػػػا إف المعػػػػػروؼ ال  (9) چ                              
 يتحقؽ مع الميؿ والجور لذا وجب القسـ بالعدؿ لتتحقؽ المعاشرة بالمعروؼ .

                                                                                                                                            

 . 17/41المحمى البف حـز  6/379نياية المحتاج  – 4/17مواىب الجميؿ  – 5/217المبسوط لمسرخسي  (1)

 3سورة النساء / (2)

 . 3/178بدائع الصنائع  (3)

 . 3النساء / (4)

 . 5/217المبسوط لمسرخسي  – 3/617بدائع الصنائع لمكاساني  (5)

 المبسوط اإلشارة السابقة . – 5/16الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  (6)

 المسبوط : اإلشارة السابقة .  (7)

 المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا .  (8)

 19النساء:  (9)
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يا (قالت كاف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( يقسـ فيعدؿ ويقوؿ عف عائشة )رضي اهلل عن-4
 (1):الميـ ىذا قسمي فيما اممؾ فال تممني فيما تممؾ وال اممؾ ( يعني القمب 

فمع أف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ (قد غفر ما تقدـ مف ذنبو وما تأخر لكنو كاف عمى غاية 
 (2)لفقياء في حكـ القسـ عميو وكاف ليـ قوالفمف العدؿ في القسـ .ىذا وقد اختمؼ ا

 إف العػػدؿ فػػي قسػػمو )صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ ( كػػاف تبرعػػا منػػو لعػػدـ وجوبػػو عميػػو لقولػػو تعػػالى -أ

ٿ  ٿ     ٿڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ

ڄ    ڄڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڦٿ  ٹ   ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 وبيذا قاؿ االصطخري والسبكي مف الشافعية .(3) چڃ  ڃ  ڃ    
إف العػػػدؿ فػػػػي قسػػػمو )صػػػػمى اهلل عميػػػػو وسػػػمـ ( كػػػػاف واجبػػػا عميػػػػو وىػػػػذا ىػػػو المشػػػػيور عنػػػػد  -ب

 الشافعي. 
عف أبي ىريرة )رضي اهلل عنو (عف رسوؿ اهلل )صػمى اهلل عميػو وسػمـ ( انػو قػاؿ:مف كػاف لػو  -5

قو مائؿ. وفي رواية أخر  ) جاء يـو القيامػة وشػقو امرأتاف فماؿ إلى إحداىما جاء يـو القيامة وش
 فيذا الترىيب مف ترؾ العدؿ يدؿ عمى وجوبو عمى األزواج . (4)ساقط (

عف ابف عمر "رضي اهلل عنيما "قاؿ قاؿ رسػوؿ اهلل )صػمى اهلل عميػو وسػمـ( كمكػـ راع وكمكػـ  -6
أىمػػو وىػػو مسػػؤوؿ عػػف  مسػػؤوؿ عػػف رعيتػػو فاإلمػػاـ راع وىػػو مسػػؤوؿ عػػف رعيتػػو  والرجػػؿ راع فػػي

والزوجػػات رعايػػا األزواج  االتػػر   انػػو يحفظيػػف وينفػػؽ عمػػييف .وكػػؿ راع مػػأمور  (5)رعيتػػو .....(
 . (6)بالعدؿ في رعيتو

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    چالمعقػػوؿ :بمػػا إف العػػدؿ مػػأمور بػػو بقولػػو تعػػالى  -7

 (7) چڈ  ژ  ژ   ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

                                                 

 . 2/242سنف أبي داود : (1)

 . 2/47،الروضة الندية لمقنوجي :4/413،ملني المحتاج : 387-6/379نياية المحتاج : (2)

 51( األحزاب: 3) 

 . 2/242سنف أبي داود : (4)

  2/838أخرجو احمد وأبو داود والترمذي . انظر صحيح الجامع الصلير و زيادتو لأللباني :  (5)

 .5/217المبسوط : (6)

 97سورة النحؿ / (7)
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ا قيػػد وخػػص بػػدليؿ ، وبمػػا اف اهلل شػػرع جعػػؿ العػػدؿ فػػي القسػػـ حقػػا عمػػى العمػػـو واإلطػػالؽ إال مػػ
 قضائيا وتعبديا لمزوجات لذا فاف غمطو حراـ وىو ظمـ والظمـ ظممات يـو القيامة .

اإلجمػػاع :قػػاؿ ابػػف قدامػػو : ال نعمػػـ بػػيف أىػػؿ العمػػـ فػػي وجػػوب التسػػوية بػػيف الزوجػػات فػػي  -8
 (1)القسـ خالفا

 املغية اىثاىث
 ىقسٌشرائظ وجىب ا

 -: (2)لكي يكوف القسـ واجبا ال بد مف توفر الشروط اآلتية
أف تكوف لمزوج زوجتاف فأكثر ليصح وجػوب التسػوية بينيمػا بالقسػـ فػاف كػاف لػو زوجػو واحػدة فػال  -5

قسـ عميو وىو بالخيار  بيف أف يقيـ  معيػا فيػو أولػى بػو ألنػو أحصػف وأغػض لطرفيػا وبػيف أف يعتزليػا  
 سوية  بليرىا  إذ ال شريكة ليا معيا أو سنأتي إلى ما يجب لمواحدة مف الحؽ قريبًا.فال مطالبة ليا  بالت

أف ال يعتػػزؿ الػػزوج  نسػػاءه جمػػيعيف  ألنػػو إذا أراد المقػػاـ عنػػد إحػػداىما فيمزمػػو بػػذلؾ أف يقػػيـ عنػػد  -4
سػـ بينيمػا األخر  مثؿ ما أقاـ عندىا تسوية بينيمػا فيمزمػو حينئػذ القسػـ بينيمػا فأمػا إف اعتزليػا سػقط الق

ألنو قد سو  بينيما في االعتزاؿ ليما كما سو  بينيما في القسـ ليمػا فمػـ يجػز الميػؿ إلػى إحػداىما وقػد 
 غاضب النبي )صمى اهلل عميو وسمـ ( بعض نسائو فاعتزؿ جميعيف شيرا .

أف يكوف القسـ في الظاىر مف تصرفاتو وليس في الحب القمبػي ألنػو مػف مػا ال يممكػو العبػد وىػذا  -3
چ    چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ ا اخبرنػػػػػػا اهلل عػػػػػػز وجػػػػػػؿ عنػػػػػػو بقولػػػػػػو مػػػػػػ

قاؿ ابف عبػاس رضػي اهلل عنيمػا : ىػذا فػي الحػب  (3) چ  ڇچ  چ  ڇ       ڇ  ڇ
 . (4)فأما القسـ فينبلي أف يعدؿ وال يفضؿ إحداىما إال بإذف األخر 
 املغية اىراتع

 حق اىسوجح اىىاحدج تاملثيد
 كانت لو امرأة لزمو البيت عندىا ما لـ يكف عذر يدؿ عمى ذلؾ :نص الشرع عمى أف مف 

إذ قػاؿ لػو )صػمى اهلل عميػو وسػمـ (:  )رضي  ا  نهماي(  حديث عبداهلل بف عمرو بف العاص   -5
الـ اخبر انؾ تصوـ النيار وتقـو الميؿ ؟ قمت بمى يا رسوؿ اهلل قاؿ : فال تفعؿ صـ وافطر وقـ ونـ 

                                                 

 . 7/27( لو الملني : 1)

 . 11-4/17، مواىب الجميؿ :  12/278(الحاوي الكبير لمماوردي : 2)

 129لنساء: ( ا3)

 . 5/227( المبسوط لمسرخسي 4)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

والحديث واضح الداللة  (1)لعينؾ عميؾ حقا واف لزوجؾ عميؾ حقا......فاف لجسدؾ عميؾ حقا واف 
 عمى حؽ المرأة في المبيت عندىا والتمتع بيا. 

وكعب بف سور مع المرأة التي اشتكت زوجيا فأمره بمراجعتيا   )قصة عمر بف الخطاب   -4
 (2)وسيأتي تفصيؿ القصة وقد انتشرت ىذه القضية فمـ تنكر فكانت إجماعا

نػػو لػػو لػػـ يكػػف حقػػا لػػـ تسػػتحؽ المػػرأة فسػػت النكػػاح لتعػػذر االسػػتمتاع كمػػا فػػي الجػػب والعنػػة وأل  -3
 وغيرىا.              

وليػػذه األدلػػة فػػإذا كػػاف الرجػػؿ متزوجػػا لواحػػدة وتركيػػا فمػػف حقيػػا مطالبتػػو بالمبيػػت عنػػدىا فػػاف لػػـ 
 يناقض الحياء الممدوح يجبيا فقد أجاز الفقياء ليا طمب ذلؾ عند الحاكـ وال تثريب عمييا ألنو ال

وال المروءة المستحسنة ألنو مقصود النكاح والف المرأة لما عقدتو عمـ الكؿ انو لو فإذا تعػذر جػاز 
 .(3)طمبو دينا وحسف مروءة

 لكف الفقياء اختمفوا فيما يجب ليا إلى أربعة أقواؿ:  
د وقػت معػيف وبيػذا قػاؿ : يؤمر الزوج بإيناس الزوجة بصحبتو أحيانػا مػف غيػر تحديػ القول األول

 .(4)الحنفية في الصحيح عندىـ وىو األظير عند المالكية واستدلوا
باف إلزاـ الزوج بوقت معيف إنما يكوف عند زواجو بأكثر مف واحده لوجود المزاحمة بيف الزوجات   -

حيث تمحؽ كؿ واحدة منيف الملايضة لمقامو عند األخر  فيجب عميو التسوية وىذا ال يوجد عند 
 عدـ المزاحمة :لكف يقاؿ لمزوج : ال تداوـ عمى االنقطاع و وَؼ المرأة حقيا .

: يػػؤمر الػػزوج بالمبيػػت ليمػػو مػػف كػػؿ ثػػالث ليػػاؿ وىػػذا قػػوؿ عنػػد المالكيػػة وبػػو قػػاؿ القييول النيي(ه  -
 .(5)اإلمامية .واستدلوا

 (6) چ  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱچ بقولو تعالى 
ؽ حصتيف والمرأة حصة واحدة لذلؾ يقاؿ عمػى وجو الداللة : بما اف الرجؿ في الميراث يستح

 ذلؾ المبيت فيمنح الزوج ليمتيف ويجب عميو ليمة واحدة لزوجتو .

                                                 

 .2/22متفؽ عميو انظر : المؤلؤ والمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف .محمد فؤاد عبد الباقي : (1)

 .7/28انظر القصة ص   مف ىذا البحث وانظر : الملني : (2)

 .4/13مواىب الجميؿ : (3)

 . 13-4/12جميؿ ، مواىب ال 5/221، المبسوط  3/612بدائع الصنائع  (4)

 372- 4/371، شرائع اإلسالـ لمحمي  4/12مواىب الجميؿ :  (5)

 11-سورة النساء  (6)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

: يػؤمر الػزوج بالمبيػت عنػد زوجتػو مػرة واحػدة فػي الطيػر . وبيػذا قػاؿ المالكيػة  القول الن(لي 
 (1)في قوليـ اآلخر . واستدلوا

 .باف عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو ( قضى بذلؾ  -5
ويجاب . باف عمر ) رضي اهلل عنو ( قضى بو في رجؿ ال يستطيع وطء زوجتو فػي الشػير 
اال مػػرة واحػػدة فممػػا اشػػتكتو قضػػى بػػذلؾ فيػػذه حالػػة خاصػػة ال يقػػاس عمييػػا . ىػػذا إف صػػحت 

 الرواية عف عمر بف الخطاب ) رضي اهلل عنو (         
 ويحصنيا . الف الزوج يحمؿ زوجتو في المرة الواحدة في الشير  -2

 : القول الرابع
يؤمر الزوج بالمبيت عند زوجتو ليمة واحدة في كؿ أربع لياؿ وبيذا قاؿ الحنفية فػي قػوؿ وىػو 

 (2)قوؿ آخر لممالكية وبو قاؿ الحنابمة واستدلوا
بقصة لطيفة رويت عف عمر بف الخطاب )رضػي اهلل عنػو ( إف امػرأة اشػتكت زوجيػا لتركيػا  -1

 رأة :فاستدعاه فأنشدت الم
 أليى خميمي عف فراشي مسجده        وخوؼ ربي باليقيف نعبده

 نياره وليمو ما يرقده                  مفترش جبينو يكدده     
 ولست في أمر النساء احمده                        

 
 : ف(هشد الرجل فق(ل

 وؿ إني امرؤ أذىمني ما قد نزؿ            في سورة النور وفي السبع الط
 وفي الحواميـ الشفا وفي النحؿ          زىدني في قربيا إلى العمؿ 

 ف(هشد كعب رض  ا  نهه وك(ن ح(ضرا فق(ل :
 فاف خير العامميف مف عدؿ             ثـ قضى بالحؽ جيرا  و فصؿ 

 إف ليا عميؾ حقا يا بعؿ                ليمتيا مف أربع لمف عقؿ 
 ؿ            فصؿ فييف وصومّف وسؿ وأنت أولى بالثالث في مي

 وافعؿ ليا ذاؾ ودع عنؾ العمؿ                       
الف النكػاح شػرع لمصػػمحة الػزوجيف ودفػػع الضػرر عنيمػػا وىػو مفػػض إلػى دفػػع ضػرر الشػػيوة  -2

 عف المرأة كإفضائو إلى دفع ذلؾ عف الرجؿ فيجب تعميمو بذلؾ ويكوف النكاح حؽ ليما جميعا .

                                                 

 4/12مواىب الجميؿ  (1)

 5/14والقصة في الجامع ألحكاـ القراف  7/28، والملنى  3/612وبدائع الصنائع  4/13مواىب الجميؿ  (2)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

و لي أف القوؿ الرابع ىو أوسػط األقػواؿ وأعػدليا ويالمػس الواقػع ويراعػي الفطػرة مػف والذي يبد
حيث مراعاتػو ضػماف إحصػاف الزوجػة واكتفائيػا بزوجيػا وشػعورىا بالسػعادة فػي بيػت الزوجيػة 

 كما انو يعطي لمزوج فرصة العبادة أو األعماؿ األخر  واهلل اعمـ .
 املثحث اىثاّي
 شروط اىقسٌ

 يا ما يتعمؽ بالزوج واألخر  تتعمؽ بالزوجة وسنفعؿ ذلؾ في مطمبيف :ىذه الشروط من
 املغية األوه

 شروط اىسوجاخ املسرحقاخ ىيقسٌ
 ال بد مف توفر الشروط اآلتية لكي تستحؽ الزوجة القسـ مف الزوج مع شريكاتيا :

ط مػػع عقػػد زواج صػػحيح : مطالبػػة الزوجػػة بالعػػدؿ فػػي القسػػـ أمػػر مشػػروع ليػػا إذا كانػػت تػػرتب -1
المطمقػة رجعيػا .  -الرجؿ بعالقة زوجية موثقة بعقد صحيح دائـ . لذا ال تستحؽ القسـ كؿ مف :أ

أالمػػػو حتػػػى واف كانػػػت  -المتزوجػػػة بػػػزواج متعػػػو او زواج مؤقػػػت . د -الموطػػػؤة بشػػػبيو . ج -ب
مستولدة . لتعارض المانع مف القسـ مػع المقتضػى منػو وىػو وجوبػو بعقػد الػزواج كمػا اشػعر بػذلؾ 

گ    گڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ ولػػػػػو تعػػػػػالى ق

حيث فرؽ بيف الزوجػة األمػة لػذا  (1) چں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
فانػػو ال يجػػب فػػي اإلمػػاء العػػدؿ الػػذي ىػػو فائػػدة القسػػـ لكػػف يسػػتحب لػػو عػػدـ تعطػػيميف واف يسػػوي 

التي أصبف بعارض فػاف كػؿ واحػدة مػنيف تسػتحؽ القسػـ وىػف إذا تبيف ىذا فاف النساء ال (2)بينيف
: 
المريضػػة فػػي حػػاؿ اإلقامػػة : أمػػا إذا سػػافر بيػػف فتخمفػػت إحػػداىف بسػػبب المػػرض فػػال قسػػـ ليػػا  -أ

لكػػف إذا كانػػت مصػػابة   (3)لكنيػػا تسػػتحؽ النفقػػة وبيػػذا قػػاؿ المػػاوردي كمػػا نقمػػو عنػػو البمقينػػي واقػػره
 أو االيدز أو غيرىا فال تستحؽ القسـ بؿ يجب اعتزاليا بمرض مف األمراض المعدية كالطاعوف 

المجنونة : فاف كانت ال يخاؼ منيا فيي كالصحيحة واف خاؼ مف آذاىا فػال قسػـ ليػا ألنػو  -ب
 . (4)ال يأمنيا عمى نفسو وال يحصؿ ليا انس وال بيا

 
                                                 

 3النساء: سورة  (1)

 . 4/17، مواىب الجميؿ  4/413لني المحتاج ، م 6/379نياية المحتاج :  (2)

 . 6/387نياية المحتاج : (3)

 . 7/28( الملني : 4)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 وكذلؾ تستحؽ القسـ كؿ مف األصناؼ اآلتية : -ج
 انسداد محؿ الجماع بمحـ .الرتقاء وىي التي أصيبت ب - 
 القرناء وىي التي انسد محؿ الجماع بعظـ . - 
 المولية وىي التي حمؼ زوجيا ال يقربيا . - 
 الحائض والنفساء والمحرمة في الحج. - 
 حيث يأتي الزوج عندىف لكف ال يرفث وال يجامع . 
 اف سبب االمتناع منيا أو منو أك المظاىر منيا وىي التي قاؿ ليا زوجيا أنت عمي كظير أمي سواء - 

ىػػػذا وقػػػد نػػػص الفقيػػػاء عمػػػى أف المػػػرأة تسػػػتحؽ القسػػػـ حتػػػى فػػػي كػػػؿ عػػػذر شػػػرعي أو طبعػػػي الف 
وما ذلؾ إال لتحقيؽ سبب ثبوت  حؽ القسـ وىو المحؿ الثابت بعقد  (1)المقصود األنس ال الوطء 

 .(2)أف تأذف لو بذلؾ النكاح فال ينبلي أف يقيـ عند إحداىف أكثر مما يقيـ عند األخر  إال
والباللة إذا اتضح ىذا فانو تستوي في استحقاؽ القسـ وبال فرؽ بينيما المسممة والكتابية والمراىقة 

والعاقمػػة والمجنونػػة إذا امػػف أذاىػػا ويحػػـر عميػػو التفضػػيؿ ألحػػدىما عمػػى األخػػر  ألنػػو خػػالؼ مػػا شػػرع 
 .(3)قيقيا والف القسـ مف حقوؽ الزوجيةالقسـ ألجمو مف العدؿ والمساواة التي شرع القسـ ألجؿ تح

إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجيا فإنيا تستحؽ القسـ. أما الزوجػة الناشػزة  -طاعة الزوج : -4
فال تستحؽ القسػـ ونعنػي بيػا المرتفعػة عػف أداء الحػؽ أو الخارجػة عػف طاعػة الػزوج بػاف 

و تدعي الطػالؽ كػذبا تخرج بلير إذنو أو تمنعو مف التمتع بيا أو تلمؽ الباب في وجيو أ
وكذلؾ إذا امتنعت مف السفر مع زوجيػا فيػو نشػوز مػا لػـ  (4)أو سافرت وحدىا بلير إذنو
 وسيأتي تفصيؿ ذلؾ قريبا إف شاء اهلل تعالى . (5)تكف معذورة بمرض ونحوه

 .(6)أال تكوف صليرة كمف تزوج امرأة صليرة ال تطيؽ الوطء كما نص عمى ذلؾ الشافعية-3
 .(6)الشافعية

حيػػث أف العقػػد ال ينعقػػد فػػي حالػػة  (1)وف ملصػػوبة وىػػو مػػا نػػص عميػػو الشػػافعيةأف ال تكػػ -4
 اإلكراه واف لـ يكف عقد فيي ليست بزوجة .

                                                 

 . 7/28المصدر السابؽ اإلشارة نفسيا ، الملني  (1)

 . 5/218المبسوط السرخسي  (2)

 ، نيايػػػة 7/36، الملنػػػي  4/13، مواىػػػب الجميػػػؿ  3/611المصػػػدر السػػػابؽ اإلشػػػارة نفسػػػيا بػػػدائع الصػػػنائع  (3)
 . 4/13، المحمى ابف حـز  6/385المحتاج 

 .7/37، الملني  6/387نياية المحتاج  (4)

 7/42، الملني  6/387المصدر السابؽ  (5)

 6/381نياية المحتاج  (6)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

اإلقامة فيجب أف تكوف الزوجة مقيمػة مػع زوجيػا لتسػتحؽ القسػـ فػإذا سػافرت فػاف سػفرىا  -5
 (2)ال يخمو مف خمس حاالت وىي :

ا فػػال قسػػـ ليػػا كمػػف ارتحمػػت لخػػراب البمػػد أو أف يكػػوف سػػفرىا لقضػػاء حاجتيػػا الخاصػػة بيػػ -أ
الرتحػاؿ أىميػا أو خرجػت مػف البيػت إلشػرافو عمػػى االنيػداـ ألنيػا فوتػت حػؽ الػزوج حتػػى واف 

. ىػذا (3)كاف ذلػؾ بإذنػو الف اإلذف رافػع لالثػـ خاصػة .وبيػذا قػاؿ الشػافعية والمالكيػة والحنابمػة
 : (4)الفقياء عمى قوليف في السفر العادي أما في خروجيا لمحج ففيو خالؼ عند

:ال يقضي ليا حقيا الفائت في القسـ وبيػذا قػاؿ المالكيػة وىػو قػوؿ الشػافعية فػي  القول األول
. حتى أف المالكية قالوا : فإذا قالػت لػو احػـر عميػؾ مكػث أيػاـ غيبتػي عنػد ضػرتي  (5)الجديد 

 فيو مف الملو .
 شافعية في القديـ .: يقضي ليا لوجود اإلذف وبيذا قاؿ ال القول الن(ه 

ويبػػػدو لػػػي رجحػػػاف القػػػوؿ األوؿ الف السػػػفر قػػػد يطػػػوؿ فيتعسػػػر القضػػػاء عمػػػى الػػػزوج لتضػػػرر 
 الزوجة األخر  بطوؿ غيبتو عنيا بال ذنب منيا وال تقصير .

أف تسافر الزوجة مع زوجيا لحاجتو كما لو سافرت معػو بإذنػو فإنيػا تسػتحؽ القسػـ لكػف  -ب
 . (6)قط حقيا وىذا ما نص عميو الشافعية والحنابمةإذا منعيا مف الخروج فخرجت س

أف يكوف سفر الزوجة لحاجتيا وحاجة الزوج كأف تسافر وحدىا بإذنو لحاجتيما معػا ففػي  -ج
 . (7)سقوط حقيا في القسـ خالؼ بيف الفقياء

 أواًل : ال يسقط حقيا في القسـ وىو قوؿ أكثر الشافعية .
 اىر مذىب المالكية وقوؿ عند الشافعية .ثانيًا: يسقط حقيا في القسـ وىو ظ

والػػذي يبػػدو لػػي ىػػو رجحػػاف القػػوؿ الثػػاني الف السػػفر قػػد يطػػوؿ وعػػدـ إسػػقاطو يػػورث خالفػػات 
 بيف الزوجات واهلل اعمـ .

                                                                                                                                            

 المصدر السابؽ /اإلشارة نفسيا (1)

 .7/47والملني  4/17ومواىب الجميؿ  6/387انظر :تفصيؿ ذلؾ في نياية المحتاج  (2)

 صادر السابقة اإلشارة نفسيا .الم (3)

 6/387نياية المحتاج  4/17مواىب الجميؿ  (4)

 7/47. الملني  6/387( نياية المحتاج : 5)

 7/47الملني  6/387( نياية المحتاج 6)

 6/387، نياية المحتاج :  4/17(  مواىب الجميؿ : 7)



    
 

 

5231 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

أف يكوف سفر الزوجة لحاجة شخص ثالث فيذا يمحؽ بحكـ سفرىا لحاجة نفسيا .ىػذا إذا  -د
ما إذا خرجت بطمب الزوج منيا فيمحؽ بحكـ خروجيػا لـ يكف خروجيا بسؤاؿ الزوج ليا فيو .أ

 لحاجتو بإذنو .
أف يبعثيا زوجيا لحاجتػو أو يأمرىػا باالنتقػاؿ مػف بمػدىا لػـ يسػقط حقيػا مػف نفقػة وال قسػـ  -ىػ

نمػا حصػؿ بتفويتػو فمػـ يسػقط حقيػا كمػا لػو  ألنيا لـ تفوت عميو التمكيف وال فات مف جيتيػا وا 
حؽ البائع مف تسميـ ثمنو اليو لذلؾ يقضي ليا بحسب ما اقػاـ  اتمؼ المشتري المبيع لـ يسقط

 .(1)عند ضرتيا
الحريػػة أي قسػػػـ األمػػػة مػػػع الحػػرة فػػػي المبيػػػت ونعنػػػي باألمػػة المػػػرأة العبػػػدة التػػػي ال تممػػػؾ  -6

حريتيا إما أف تكوف مف الوالدة أو إنيا فقدت بعد سقوطيا في الرؽ بعد حريتيا و سواًء كانت 
مبعضػة أي التػي كانػت ممكػا الثنػيف فاعتقيػا احػدىـ دوف اآلخػر ثػـ تزوجيػا كاممة أو الػرؽ أـ 

رجػػؿ حػػر بعقػػد الػػزواج ولػػيس بعقػػد البيػػع الف مػػف ممكيػػا بػػالبيع فمػػيس ليػػا حػػؽ واجػػب بالقسػػـ.  
فاف تزوجيا مع زوجتو الحرة فإنيمػا يسػتوياف فػي المػأكوؿ والمشػروب والممبػوس الف ذلػؾ مػف 

أمػػا كيفيػة القسػـ بينيمػا فػػي المبيػت فقػد اختمػػؼ  (2)حػرة واألمػةالحاجػات الالزمػة فيسػتوي فيػػو ال
 الفقياء في ذلؾ إلى قوليف :

: يقسػـ الػػزوج لمحػػرة يػػوميف ولألمػة يومػػا واحػػدا وبيػػذا قػاؿ الجميػػور وىػػـ الحنفيػػة  القييول األول
 :(3)والشافعية والمالكية والحنابمة واإلمامية واستدلوا 

عميػو ومرفوعػا إلػى النبػي صػمى اهلل عميػو وسػمـ  ما رو  عػف عمػي رضػي اهلل عنػو موقوفػا -أ
 (4)انو قاؿ ) لمحرة الثمثاف مف القسـ ولألمة الثمث (
 وال يعرؼ لو مخالؼ مف الصحابة وىو قوؿ السمؼ .

الف عدة األمة وحدىا نصؼ عدة الحرة وحدىا لذلؾ وجب اف تكوف قسمتيا نصؼ قسػـ  -ب
 الحرة .

وىػػو النكػػاح فانػػو ال يجػػوز نكػػاح األمػػة بعػػد نكػػاح  ألنيمػػا واف اسػػتويا فػػي سػػبب الوجػػوب -ج
وكذلؾ ال يجوز لمعبد أف يتزوج بػأكثر مػف اثنتػيف ولمحػر أف يتػزوج  ((5))الحرة وال مع نكاحيا .

                                                 

 . 7/47الملنى  (1)

 6/387،نياية المحتاج  4/12، مواىب الجميؿ  3/611بدائع الصنائع  (2)

،  6/385، نيايػػػػة المحتػػػػاج  4/11، مواىػػػػب الجميػػػػؿ  5/218، المبسػػػػوط  611-3/617بػػػػدائع الصػػػػنائع  (3)
 . 4/373، شرائع اإلسالـ  17/41المحمى  7/35الملني 

 3/215، نصب الراية لمزيمعي  3/299سنف البييقي  (4)

 . 6/385، نياية المحتاج  3/617نظر : بدائع الصنائع ىذا عند األحناؼ أما عند الشافعية فال فرؽ ا  (5)
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بأربع نسوة فمـ يتساويا في الحكـ بخالؼ المسممة مع الكتابية الف الكتابية يجػوز نكاحيػا قبػؿ 
مع بيف أربع نسوة ذميات كالحر المسمـ فتسػاويا فػي المسممة وبعدىا ومعيا وكذا لمذمي اف يج

 سبب الوجوب فيتساوياف في الحكـ .
الف الحريػػة تنبػػ  عػػف الكمػػاؿ والػػرؽ يشػػعر بنقصػػاف الحػػاؿ وقػػد ظيػػر اثػػر النقصػػاف فػػي  -د

 الشرع في المالكية وحؿ المحمية والعدة والحد وغير ذلؾ فكذا في القسـ
سػمة الميػالي حػرة عمػى امػة متزوجػة وال مسػممة عمػى : ال يجػوز أف يفضػؿ فػي ق القول الن(ه 

 :  (1)ذمية وبيذا قاؿ الظاىرية و الزيدية واستدلوا
.  فمػـ يخػص (2)مف كانت لػػػو امرأتاف فمػاؿ إلػى إحػداىما جػاء يػـو القيامػة وشػقو مائػؿ قولو  -أ

ؿ مف خاؼ عميو الصالة والسالـ  حرة متزوجة مف أمة متزوجة وال مسممة مف ذمية وأمر عز وج
 أف ال يعدؿ أف يقتصر عمى واحدة مف الزوجات أو أف يقتصر عمى ما ممكت يمينو 

قوؿ إبراىيـ النخعي : ال فضؿ لمزوجة المسػممة عمػى الكتابيػة فػي القسػمة . وقػاؿ مالػؾ  -ب 
 والميث وأبو سميماف القسمة ليما سواء .

مػاء مػف ذلػؾ ولػذا كػاف ىػذا مػا ويمكف اإلجابة عف الحديث بأنو عاـ فػي الحرائػر وقػد خػص اإلي
عميو السمؼ الصالح . أما اآلثار األخر  فإنيا تنص عمى الكتابية وىذا ما ال خالؼ فيو . ىذا 

  -: (3)وقد أجاب أصحاب ىذا القوؿ عف أدلة الجميور بما يأتي
  .حديث عمي رضي اهلل عنو مرسؿ وال حجة ليـ فيو ألنو خبر ساقط مخالؼ لعمـو القراف -أ
مػػا قيػػاس القسػػمة عمػػى العػػدة فباطػػؿ الف القيػػاس كمػػو باطػػؿ ونعارضػػيـ بقيػػاس ادخػػؿ فػػي أ -ب   

اإليياـ مف قياسيـ وىو أنيـ لما كانتا في النفقة سواء وجب أف يكونا في القسػمة سػواء .ومػف الجػدير 
بالذكر اف ىذا الحكـ خاص لمزوج الحر ، أمػا إذا كػاف الػزوج عبػدًا وجمػع بػيف حػرة وأمػة فانػو يسػاوي 

 .(4)بينيما في القسمة . نص عمى ىذا المالكية في المذىب عندىـ خالفا البف الماجشوف منيـ
 إذا اتضح ىذا فيناؾ بعض المسائؿ التي تالمس ىذا الموضوع سنذكرىا كما ياتي :

ذكرنا أف لمحرة ليمتيف ولألمة ليمة فال يحؽ لمزوج الزيادة إلى ثػالث وال الػنقص عػف ليمػة فمػو جعػؿ  -5
 . (5)ثا ولألمة ليمة ونصؼ لـ يجزلمحرة ثال

 . (1)يسوي بيف الحرة والعبدة في حؽ الزفاؼ ألنو لزواؿ الحياء وىما فيو سواء -4
                                                 

 1/47، الروضة الندية  42-17/41المحمى  (1)

 2/242سنف أبي داود :  (2)

 . 17/42المحمى  (3)

   4/13التاج واإلكميؿ . (4)

  6/385نياية المحتاج  (5)
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إذا أقػػاـ عنػػد امرأتػػو األمػػة يومػػا ثػػـ أعتقػػت لػػـ يقػػـ عنػػد الحػػرة األخػػر  إال يومػػا واحػػدا الف المعتقػػة  -3
وتجعػؿ حريتيػا عنػد انتيػاء النوبػػة اسػتوت بػالحرة فػي السػبب فعميػو مراعػاة التسػوية بينيمػا فػي القسػـ 

                 (2)إلييا بمنزلة حريتيا عند ابتداء النوبة 
لو أقاـ عند الحرة يوما ثـ أعتقت تحوؿ عنيا إلى المعتقة ألنيا قد استوت بيا فميس لو أف يفضؿ  -2

 . (3)الحرة بشيء بعدما استوت المعتقة بيا
ادوار وىػو يقسػـ ليػا قسػـ اإلمػاـ لػـ يقػض ليػا مػف األيػاـ  إذا لـ تعمـ زوجتو األمة بالعتؽ حتى مضي -1

 . (4)ليا ما مضى . وىذا قوؿ أكثر الشافعية . وقاؿ ابف الرفعة مف الشافعية : القياس انو يقضي
 املغية اىثاّي

 شروط اىسوج املسرحق عييه اىقسٌ
بالتقصػػير وكػػذلؾ اوجػب اإلسػػالـ القسػـ عمػػى الػػزوج ألكثػر مػػف زوجػة واحػػدة فػػاف تركػو لحقػػو اإلثػـ 

 مالحقة القضاء لو إذا ما توفرت الشروط اآلتية :
الزوجيػػػػة الحقيقيػػػػة : فيجػػػػب أف يكػػػػوف الرجػػػػؿ زوجػػػػًا حقيقػػػػة فيخػػػػرج مػػػػف ذلػػػػؾ زواج المتعػػػػة  -5

والدخوؿ في المرأة بعقد فاسد .فيذا ليس زوجًا ودخولو بالمرأة حراـ ولو أحكامو الخاصة بو  لػذلؾ 
 ال يجب القسـ فيو .

 مناط التكميؼ وقد يصاب ببعض العوارض ولكؿ حكمو وتفصيؿ ذلؾ فيما يأتي:  العقؿ: وىو -4
 (5)الجنوف وىو ستر العقؿ وفقدانو ويقسـ إلى : -أ

: جنوف مطبؽ : وىو الذي لـ ينضبط وقت إفاقتو فيذا ال قسـ عميػو اذا كػاف ال يػؤمف ضػرره  أوال
 رسػػػػػػػػوؿ اهلل  أو أذاه عنػػػػػػػػد الػػػػػػػػوطء يعضػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػديث عمػػػػػػػػي رضػػػػػػػػي اهلل عنػػػػػػػػو قػػػػػػػػاؿ: قػػػػػػػػاؿ

)صمى اهلل عميو وسمـ ( :) رفع القمـ عف ثالثة عف المجنػوف الملمػوب عمػى عقمػو حتػى يبػرأ وعػف 
. أمػػا إذا أمػػف ضػػرره وعميػػو بقيػػة دور وطمبتػػو  (6)النػػائـ حتػػى يسػػتيقظ وعػػف الصػػبي حتػػى يحػػتمـ(

لكي : يجػب زوجتو أو ماؿ ىو إليو أو نفعو الوطء لـز وليو الطواؼ بو عمييف قاؿ ابف شاس المػا
 (7)القسـ عمى كؿ زوج مكمؼ وعمى ولي مجنوف اف يطوؼ بو عمى نسائو .

                                                                                                                                            

 المصدر السابؽ اإلشارة نفسيا (1)

 شارة نفسيا .، المصدر السابؽ اإل 5/227المبسوط  (2)

 المصدراف السابقاف اإلشارة نفسيا  (3)

  6/385نياية المحتاج  (4)

 . 6/381انظر : تفصيؿ ذلؾ بنياية المحتاج  (5)

 1/659أخرجو احمد وأبو داود وغيرىما انظر : صحيح الجامع الصلير لأللباني  (6)

 . 4/371شرائع اإلسالـ:  7/28، الملني  4/12التاج واإلكميؿ  (7)
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: جنوف غير مطبؽ : فػإذا لػـ ينطبػؽ جنونػو فيجػب عميػو مراعػاة أوقػات اإلفاقػة ويجػب عمػى  ن(هي(
وليو مراعاة أوقات الجنوف بشرطو ليكوف لكؿ واحدة نوبة مف ىذا . ولو قسـ لواحػدة زمػف الجنػوف 

  (1)ة أخر  قضى لألولى ما جر  في زمف الجنوف لنقصو .وأفاؽ في نوب
السػػفو : وىػػو خفػػة العقػػؿ وقػػد نػػص الفقيػػاء عمػػى وجػػوب القسػػـ عمػػى السػػفيو ويمحقػػو اإلثػػـ إذا  -ب

ثمو عمى نفسو ألنو مكمؼ  .(2)قصر في ذلؾ وا 
السػػكر : وىػػو تلطيػػة العقػػؿ جػػراء شػػرب الخمػػر ولػػـ يػػنص الشػػافعية عمػػى وجػػوب القسػػـ عمػػى  -ج

 (3)راف .السك
البمػوغ : فيجػب اف يكػػوف الػزوج باللػا لكػػي تػتـ مسػػؤوليتو الشػرعية والقانونيػة . أمػػا إذا لػـ يكػػف  -3

باللا فقد نص الشافعية عمى انو يجب عمى ولي المراىؽ الطواؼ بو عمييف ، واف جار في قسمو 
الػػب عمػػى فػػأثـ جػػوره يقػػع عمػػى وليػػو . اف عمػػـ بػػو او قصػػر عمػػى اف التعبيػػر بػػالمراىؽ جػػر  الل

الصبي المميز الممكف وطؤه كذلؾ ، واألقرب اف غيره لو نػاـ عنػد بعضػيف وطمػب الباقيػات بياتػو 
.  لكػػف الحنفيػػة نصػػوا عمػػى اف اللػػالـ الػػذي لػػـ يحػػتمـ إذا دخػػؿ (4)عنػػدىف لػػـز وليػػو أجػػابتيـ لػػذلؾ

توجػو عمػى بامرأتيف فإنو يسوي بينيمػا فػي القسػـ الف وجػوب التسػوية لحػؽ النسػاء وحقػوؽ العبػاد ت
والذي يبدو لػي إف الشػافعية عنػدما نصػوا  (5)الصبياف عند تقرر السبب كما يتوجو عمى البالليف .

عمى لحػوؽ اإلثػـ بػالولي جػراء تقصػير الصػبي فػي قسػمو بػيف زوجاتػو الف الػذي بنػي عقػد الػزواج 
نػا ال مبػرر لػو ىو الولي إذ ال ينعقد العقد لػوال أذف الػولي بػذلؾ . ومػع ذلػؾ فتحميػؿ الػولي اإلثػـ ى

 .(6) چجب         حب  خب  مب            ىب  چ وقد قاؿ تعالى 
 الصحة : يمكف تقسيـ المرض إلى قسميف : -4
مػػرض يػػؤثر سػػمبا عمػػى المتعػػة الجنسػػية مػػع تػػوفر صػػحتو العامػػة فيػػذا نػػص الفقيػػاء عمػػى انػػو  -أ

واء بػيف النسػاء لمػا يجب عميو القسـ قاؿ السرخسػي : المجبػوب و ألخصػي والعنػيف فػي القسػمة سػ
   (7) بينا اف وجوب القسـ والعدؿ لمصحبة والمؤانسة دوف المجامعة وحاؿ ىؤالء في ىذا كحاؿ الفحؿ

                                                 

 ،الملني اإلشارة السابقة  6/381نياية المحتاج  (1)

 نياية المحتاج :اإلشارة السابقة  (2)

 المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا  (3)

 6/381انظر ما تقدـ نياية المحتاج : (4)

 3/611بدائع الصنائع : (5)

 38سورة المدثر: (6)

  4/371ـ ، شرائع اإلسال 4/12، وانظر مواىب الجميؿ :  5/221المبسوط :(7)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

المرض العادي فإذا كاف الزوج مريضا فقد نص الفقياء عمى اف المريض في وجوب القسـ عميػو  -ب
 ؾ عمى قوليف :كالصحيح أف قدر أف يدور عمييف فاف لـ يقدر فقد اختمؼ الفقياء في ذل

: ال يسقط عنو القسـ لكف ال باس أف يستأذف نساءه في المبيت عند إحداىف وبيػذا  القول األول 
 قاؿ األحناؼ واستدلوا :
بعث إلى أزواجو فػي مرضػو فقػاؿ : إنػي ال اسػتطيع اف أدور بيػنكف   )بما روي عف رسوؿ اهلل 

 (1)ّف لو .فاف رأيتف اف تأذّف لي فأكوف عند عائشة فعمتف . فأذ
كاف يكوف عنػد كػؿ   )فيذا الحديث يدؿ عمى اف الصحيح والمريض في القسـ سواء الف النبي 

واحدة منيف ثـ لما شؽ ذلؾ عميو استأذنيف في اف يكوف عند عائشة فمو سقط القسػـ بػالمرض لػـ 
 (2)يكف لالستئذاف معنى .

عنػػدىا وىػػذا ىػػو ظػػاىر القػػوؿ عنػػد : يسػػقط عنػػو القسػػـ ويختػػار أيػػتيف شػػاء ل قامػػة  القييول النيي(ه 

المالكية قاؿ المواؽ : إف لـ يقدر أقاـ عند أيتيف شػاء إلفاقتػو مػا لػـ يكػف حيفػًا . فػإذا صػح ابتػداء 

 (3)القسـ .

 ( قد فعمو لذا ال يمتفت إلى قوؿ غيره .ويبدو لي رجحاف القوؿ األوؿ  الف رسوؿ اهلل )
س ولػـ يػتمكف مػف إتيػاف النسػاء فػال قسػـ عميػو . أال يكوف محبوسا : فمػف قيػدت حريتػو بػالحب -5

أما إذا تمكف مف إتياف النساء وجب عميو القسػـ . ومػف امتنعػت مػنيف يسػقط حقيػا اف كػاف محمػو 
صالحا لسكنى مثميا . فاف لـ ينفرد بمسكف وأراد القسـ دار عمييف في بيوتيف توفية لحقيف . أمػا 

ليػف . ولػو دعػائيف بمسػكنو وعمػييف اإلجابػة الف  إذا انفرد بمسكف فاألفضؿ المضي إلييف صػونا
ذلؾ مف حقو أما في حالة ما إذا امتنعت إحػداىف مػف اإلجابػة وكػاف مسػكنو الئقػا بيػا سػقط حقيػا 

 . (4)ألنيا ناشزة
والمتأمؿ في األحكاـ األنفة الػذكر يجػدىا تناسػب مػف حكػـ عميػو باالقامػة الجبريػة ولػيس مػف حكػـ 

 ف اليـو . عميو بالسجف كأمثاؿ السجو 

                                                 

  2/243، سنف أبي داود : 9/267صحيح البخاري شرح الفتح : (1)

 .3/611بدائع الصنائع : (2)

 .4/12لو التاج واإلكميؿ : (3)

 . 7/35، الملني  6/381انظر ما تقدـ : نياية المحتاج : (4)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

إذا تبػػػيف ىػػػذا فقػػػد اختمػػػؼ الفقيػػػاء فػػػي حكػػػـ ذىػػػاب الػػػزوج المسػػػجوف الػػػى زوجتػػػو التػػػي ليػػػا مكانػػػة 
اجتماعية أو خفر )شرؼ( ولـ تعتد البروز وكاف محمو في السجف ليس صالحا لسػكنى مثميػا إلػى 

 قوليف :
ش ولمػا فػي ذلػؾ : تحريـ الذىاب إلى بعض ودعاء بعض إلى مسكنو لما فيو مف االيحا القوؿ األوؿ

 . (1)مف تفضيؿ بعضيف عمى بعض مف ترؾ العدؿ وبيذا قاؿ الشافعية في القوؿ األصح عندىـ
: اف المرأة إذا كانت بيذه المواصفات تستثنى مف الذىاب والػزوج ىػو الػذي يػذىب إلييػا  القوؿ الثاني

 . (2)لروياني استلر بووبيذا قاؿ الحنابمة والماوردي مف الشافعية واستحسنو االذرعي وغيره لكف ا
ىذا وقد نص الشافعية عمى اف المرأة إذا كانت معذورة بمرض ونحوه فيذىب الزوج إلييا أو يرسؿ 

 .(3)ليا مركبا اف أطاقت ذلؾ مع ما يقييا مف نحو مرض
 اىفصو اىثاّي

 ٍىاعِ اىقسٌ تني اىسوجاخ
تمتاع والسػػكف واإلطعػػػاـ يمكػػف تحديػػد مػػواطف القسػػـ بػػيف الزوجػػات بخمسػػو وىػػي : المبيػػت واالسػػ

 والممبس وسنفصميا في مبحثيف :
 املثحث األوه

 اىقسٌ يف املثيد
قبؿ الخوض في تفصيؿ الموضوع ال بد مف بياف كيفية البػدء بالقسػـ فػي المبيػت فمػف تػزوج امػرأة 

 ثانية أو ثالثة فكيؼ يبدأ بالقسـ بينيف ؟ اختمؼ الفقياء في ذلؾ إلى مذىبيف .
وب القرعة بينيف لالبتداء في حاؿ ما إذا لـ يرضيف ولـ تحصػؿ الموافقػة فػي : وج الاذهب األول

االبتداء بواحدة منيف بال قرعة وذلؾ تحرزا عػف التػرجيح بػال مػرجح الف البػداءة بواحػدة تفضػيؿ و 
التسػػػوية واجبػػػة لػػػذلؾ يبػػػدأ بمػػػف خرجػػػت قرعتيػػػا ثػػػـ يقػػػرع لمباقيػػػات وىكػػػذا فػػػإذا تمػػػت النوبػػػة راعػػػى 

ف غيػػر قرعػػة . أمػػا إذا بػػدأ بواحػدة ظممػػا اقػػرع لمباقيػػات الف األوؿ للػػو وبيػػذا قػػاؿ الترتيػب األوؿ مػػ
 .(4)الشافعية في الصحيح عندىـ وىو قوؿ الحنابمة وأكثر االمامية

                                                 

 .نياية المحتاج : االشارة السابقة  (1)

 . 6/381، نياية المحتاج : 7/35الملني البي قدامة : (2)

 نياية المحتاج : االشارة السابقة . (3)

 . 4/372شرائع االسالـ :  6/385نياية المحتاج :  (4)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

: لو الخيار فيبدأ بمف شاء بال قرعػة ألنػو أالف ال يمزمػو القسػـ . ولػو أراد االبتػداء  الاذهب الن(ه 
و عميػػو وجػػوب القسػػـ بيػػنيف . وبيػػذا قػػاؿ بعػػض الشػػافعية وبعػػض بمػػا لػػيس قسػػما كػػدوف ليمػػة اتجػػ

 (1)األمامية . 
والذي يبدو لي اف القرعة وسيمة تصمح لمفصؿ السيما إذا وافػؽ عمييػا األطػراؼ عمػال فػي صػيانة 
العالقػػة والمػػودة بػػيف الػػزوج و أزواجػػو لكػػي ال تظػػف إحػػداىما اف عػػدـ اختيارىػػا ىػػو ميػػؿ وتفضػػيؿ 

  اعمـ .األخر  عمييا . واهلل
إذا اتضح ىذا فقد نص الحنابمة عمى كراىة اف يزؼ لمرجؿ امرأتػاف فػي ليمػة واحػدة ألنػو ال يمكنػو 
اف يوفييما حقيما وتستضر التي ال يوفييا حقيا وتستوحش لكػف لػو فعػؿ ذلػؾ فقػد اختمػؼ الفقيػاء 

 -:(2)في أييما يبدأ بيا ؟ وكاف ليـ ثالثة أقواؿ
 بد الحكـ .يقرع بينيما وبيذا قاؿ ابف ع -5
 ىو مخير دوف قرعة ليختار أييما شاء الف الحؽ لو في ذلؾ وبيذا قاؿ ابف عرفة . -4
اف سػػبقت أحػػداىما بالػػدعاء لمبنػػاء بيػػا . أي إذا دعاىػػا زوجيػػا فسػػبقت غيرىػػا. واف لػػـ تسػػبؽ  -3

واحػدة منيمػػا فينظػػر إلػى التػػي سػػبؽ العقػد عمييػػا . فػػاف كػاف عقػػدىما معػػا فنرجػع إلػػى القرعػػة 
 األظير عند المالكية ..وىذا ىو 

 بعد ىذا البياف نعود إلى تفصيؿ القوؿ في مواطف القسـ بالمطالب الثالثة اآلتية :
 املغية األوه

  اىقسٌ يف املثيد يف دار اإلقاٍح
العدؿ في المبيت مطمب شرعي وعندما يطمؽ لفظ المبيت فاألصؿ  فراشو مع زوجتو عادة والنيار
د منو في النيار لذلؾ نص الفقياء عمى ندب االبتداء بالميؿ ويكمؿ لكؿ فيو الميؿ والعدؿ في الميؿ أك

. وتأتي أىمية الميؿ في ذلؾ ألنو لمسكف واإليواء يأوي فيو اإلنساف إلى منزلو (3)واحدة يوما وليمة
  4) چٹ  ڤ  ڤ  چ  لممعاش والخروج والتكسب قاؿ تعالىويسكف إلى أىمو ويناـ في 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ وق(ل تع(لى    5) چڃ      ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃ    چ 

فعمى ىذا يقسـ الرجؿ بيف نسائو ليمة   6)   چ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ

                                                 

 المصدراف السابقاف : االشارة نفسيا  (1)

  7/45وانظر الملني : 4/14مواىب الجميؿ :  (2)

 7/32،الملني :  4/12التاج واإلكميؿ :  (3)

  96سورة األنعاـ  (4)

 11 - 17سورة النبأ (5)

 . 73سورة القصص اآلية  (6)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

ثـ اف التعبير ببات لبياف اف شاف   (1)ليمة وليمة ويكوف النيار في معاشو وقضاء حقوؽ الناس 
عفائو مف القسـ اذ األقرب القسـ ىو الميؿ وليس إلخراج مكث الرجؿ في بعض الحاالت الناد رة وا 

   (2)لزـو مكثو مثؿ ذلؾ الزمف عند الباقيات .
والعػػدؿ فػػي المبيػػت يكػػوف فػػي حالػػة تعػػدد الزوجػػات فيمػػـز الػػزوج إذا بػػات عنػػد واحػػدة المبيػػت عنػػد 
األخر  . لذلؾ نص الفقياء عمى اف المبيت ال يمـز الزوج ابتداءًا ألنو حقو فمو تركو لكف إذا بات 

 .(3)ض نسائو لزمو عند مف بقيعند بع
  -ىذا وقد اختمؼ الفقياء في تحديد لبداية الميمة ونيايتيا إلى المذىبيف :

اف حػػد الميمػػة مػػف غػػروب الشػػمس إلػػى طموعيػػا . وىػػو مػػذىب األحنػػاؼ وىػػو  -الاييذهب األول :
 .(4)الظاىر مف مذىب الحنابمة 

ىػػؿ الحػػرؼ فيعتبػػر فػػي حػػؽ أىػػؿ كػػؿ اف بدايػػة أوؿ الميػػؿ مختمػػؼ بػػاختالؼ أ -الاييذهب النيي(ه  :
.  إذا (5)حرفػػة عػػادتيـ اللالبػػة وىػػذا قػػوؿ ابػػف الرفعػػة أمػػا أخرىػػا فػػإلى الفجػػر وىػػذا مػػذىب الشػػافعية

اتضػػح ىػػذا فػػاف الػػزوج إذا رتبيػػا عمػػى الميمػػة فيجعػػؿ يومػػا قبميػػا أو بعػػدىا لكػػف تقػػديـ الميػػؿ أولػػى 
 .(6)عيةلمخروج مف خالؼ مف عينو ألنو الذي عميو التواريت الشر 

 بعد ىذا البياف نأتي إلى تفصيؿ القسـ الذي يتنوع تبعا لعمؿ الشخص وحالتو وكما يأتي :
 -إذا كاف الزوج مقيمًا فال يخمو مف الحاالت التالية : -1
اف يكػػوف عممػػو بالنيػػار فالميػػؿ ىػػو األصػػؿ فػػي القسػػـ الف اهلل تعػػالى جعمػػو سػػكنا والنيػػار تبػػع  -أ 

 (7)ألنو وقت التردد .
اف يكوف عممػو بالميػؿ ويسػكف بالنيػار كػالحراس و االتػوني وىػو وقّػاد الحمػاـ ومػف  أشػبييـ  -ب 

 (8)فالنيار ىو األصؿ في القسـ ويكوف الميؿ في حقيـ كالنيار في حؽ غيرىـ .
اف يعمػؿ تػػارة لػػيال وتػارة نيػػارا لػػـ يجػزه نيػػاره عػػف ليمػو وال عكسػػو أي األصػػؿ فػي حقػػو وقػػت  -ت 

 (9)تفاوت اللرض .السكوف وىو الميؿ ل

                                                 

 الملني :اإلشارة السابقة . (1)

 . 6/379، نياية المحتاج : 4/413،ملني المحتاج : 4/11مواىب الجميؿ : (2)

 ملنى المحتاج اإلشارة السابقة (3)

 7/32، الملني  6/382نياية المحتاج  (4)

 6/382نياية المحتاج : (5)

 المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا  (6)

 المصدر السابؽ :االشارة نفسيا  (7)

  7/32المصدر السابؽ :االشارة نفسيا ،الملني : (8)

 6/383نياية المحتاج : (9)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

اف يعمػػػؿ بعػػػض الميػػػؿ وبعػػػض النيػػػار فاألوجػػػو اف محػػػؿ السػػػكوف وىػػػو الميػػػؿ ىػػػو األصػػػؿ  -ث 
 . (1)والعمؿ ىو التبع وانو ال يجزيء احدىما عف األخر

اف يكوف عممو في بيتو كالخياط والكاتب فالميؿ فػي حقػو ىػو االصػؿ اذ القصػد انػس الزوجػة  -د 
  (2)بو وىو حاصؿ.

اف مسػػػافرا فعمػػػادة وقػػػت نزولػػػو مػػػا لػػػـ تكػػػف خموتػػػو فػػػي سػػػيره فيػػػو العمػػػاد كمػػػا قػػػاؿ أمػػػا إذا كػػػ -2
 .(3)االذرعي

 .(4)وأما إذا كاف مجنونا فعمادة وقت أفاقتو في أي وقت كاف -3
أمػػا إذا كانػػت الزوجتػػاف ببمػػديف اي كػػؿ واحػػدة فػػي بمػػد فيكػػوف قسػػمو جمعػػة وشػػير وشػػيريف وال   -2

 .(5)ضيعةيقيـ عند إحداىف إال لتجارة أو نظر 
ونػػص بعػػض الفقيػػاء عمػػى اف مػػف كانػػت لػػو امرأتػػاف كػػؿ واحػػدة فػػي بمػػد فعميػػو العػػدؿ بينيمػػا ألنػػو 
اختار المبيت بينيما فال يسقط حقيما عنػو بػذلؾ ، والػزوج مخيػر فأمػا اف يمضػي إلػى اللائبػة فػي 

مكػاف سػقط أياميا وأما اف يقدميا إليو ويجمع بينيمػا فػي بمػد واحػد فػاف امتنعػت عػف القػدـو مػع اإل
 (6)حقيا لنشوزىا .

إذا اتضػػح ىػػذا فػػاف األصػػؿ فػػي المبيػػت ىػػو ليمػػة واحػػدة لكػػؿ زوجػػة فمػػا الحكػػـ إذا أراد الػػزوج اف 
 يجعمو ثالث لياؿ لكؿ منيما ؟ ىذا ما اختمؼ فيو الفقياء إلى ثالثة أقواؿ :

  7): (فعية واستدلوايجوز له ذلك وبمذا ق(ل األحه(ف والا(لكية واالا(اية وهو قول الش القول األول:
قػػػاؿ الـ سػػػممو )رضػػػي اهلل عنيػػػا ( حيػػػث دخػػػؿ عمييػػػا : اف   )بمػػػا روي اف رسػػػوؿ اهلل  -5

بمعنى اف ألمبث عنػدؾ سػبع ليػاؿ وعنػد  (8)شئت سبعت لؾ واف سبعت لؾ سبعت لنسائي
 كؿ زوجة غيرؾ كذلؾ فيذا النص يدؿ عمى إباحة ذلؾ . 

 ا مقدار الدور فاالختيار لمزوج .الف المستحؽ عمى الرجؿ التسوية بينيما فام -4
نيا ليست بعيدة . -3  لقرب ىذه األياـ وا 

                                                 

 المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا  (1)

 المصدر السابؽ : االشارة نفسيا (2)

  8/28المصدر السابؽ : االشارة نفسيا ، الملني : (3)

 4/381، شرائع االسالـ :  7/38ني : ، المل 4/16التاج واالكميؿ :  (4)

 . 7/38الملني  (5)

 . 4/372شرائع االسالـ  4/12، التاج واالكميؿ  6/385، نياية المحتاج  5/218المبسوط : (6)

 . 7/37الملني : 4/16مواىب الجميؿ : 6/385نياية المحتاج : (7)

 . 17/42أخرجو مسمـ : انظر صحيحو بشرح النووي : (8)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

: يحػػػـر الزيػػػادة عمػػػى الػػػثالث بليػػػر رضػػػاىف واف تفػػػرقف فػػػي الػػػبالد لمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف  القيييول النييي(ه 
 . (1)األضرار بااليحاش ، وبيذا قاؿ الحنابمة وىو المذىب عند الشافعية وىو قوؿ لممالكية

: وأما المقدار مف الزماف فميمة وال ينصػؼ الميمػة وال يزيػد عمييػا اال اف   يلحي  ورد ف  اواهب الجم
يرضػػيف ويرضػػى بالزيػػادة او يكػػف  فػػي بػػالد متباعػػدة فيقسػػـ الجمعػػة أو الشػػير عمػػى حسػػب مػػا يمكنػػو 

 . واستدلوا: (2)بحيث ال ينالو ضرر لقمة المدة
ألخػر  فمػـ يجػز جعميػا لألولػى بليػر ألنو إذا بات عند واحدة ليمػة تعينػت الميمػة الثانيػة حقػا ل -5

 رضاىا .
 ألنو تأخير لحقوؽ بعضيف فمـ يجز بلير رضاىف . -4
 رضا المستحؽ كتأخير الديف الحاؿ الف لمتأخير آفات فال يجوز مع أمكاف التعجيؿ بلير  -3

ولػـ يػذكروا دلػيال والػذي  (3): تكػره الزيػادة عمػى الػثالث وىػو قػوؿ أخػر لمشػافعية  القول الن(ل 
لػي رجحػاف القػوؿ األوؿ لصػحة الحػديث الػػوارد ولػيس فيػو خػروٌج عػف العدالػة . ىػذا وقػػد يبػدو 

نص الفقياء عمى اف التسوية المقصودة في البيتوتة عند المرأة ىي لمصحبة والمؤانسػة ال فػي 
المجامعة الف ذلؾ ينبني عمػى النشػاط وال يقػدر عمػى اعتبػار المسػاواة فيػو وىػو نظيػر المحبػة 

  .(4)في القمب
ومف الجدير بالذكر اف الفقياء قد نصوا عمى بعض الحاالت التػي يمارسػيا الػزوج مػع زوجتػو 

 األخر  في غير نوبتيا وىي :
*جواز السالـ عمى زوجتو الثانية في يـو األخر  مف غير حاجة لكف ال يدخؿ عمػى ضػرتيا 

رب المػاء مػف في يوميا إال لحاجة كما ال بأس اف يتوضاء الزوج مف ماء إحد  زوجتيو ويشػ
بيتيا ويأكؿ مف طعاميا الذي ترسمو إليػو فػي يػوـ األخػر  مػف غيػر تعػد كمػا ويجػوز اف يقػؼ 

 (5)ببابيا يتفقد مف شانيا ويسمـ مف غير دخوؿ .
 : (6)لكف ىؿ يجوز لو الدخوؿ إلى بيتيا أـ ال ؟ في ذلؾ خالؼ بيف الفقياء المالكية إلى قوليف 

: 
 اب األخر  لكف دوف دخوؿ وبيذا قاؿ ابف الماجشوف .: ال باس اف يقؼ بب القول األول

                                                 

 . 7/37، الملني  4/16، مواىب الجميؿ  6/385محتاج نياية ال (1)

 مواىب الجميؿ : اإلشارة السابقة . (2)

 نياية المحتاج االشارة السابقة . (3)

 .5/217المبسوط  (4)

 16-4/15مواىب الجميؿ : (5)

 .4/15التاج واإلكميؿ : (6)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 :يجوز لو الدخوؿ دوف اإلقامة وبيذا قاؿ ابف رشد وىو المعروؼ في المذىب عندىـ.  القول الن(ه 
وقػد نػص الفقيػاء عمػى انػو ال يجػوز تبعػيض الميمػة ألنػو يػنلص العػيش لكػف إذا رضػيت الزوجػػات 

 .(1)هلل عميو وسمـ ( عمى نسائو بميمة واحدةبذلؾ فيجوز . يدؿ عمى ذلؾ طوافو  )صمى ا
 -املغية اىثاّي :

 اىعده يف املثيد عْدٍا ينىُ اىسوج ٍسافرا
ال بػد مػػف اإلشػػارة إلػػى اف الفقيػػاء لػػـ يختمفػػوا فػػي اف الحاضػػرة ال تحاسػػب المسػػافرة بمػػا مضػػى ليػػا 

جاتػػو فػػي مػػع زوجيػػا مػػف السػػفر . وكػػذلؾ ال خػػالؼ بيػػنيـ فػػي وجػػوب القسػػـ عمػػى الػػزوج بػػيف زو 
 (2)السفر كما يقسـ في الحضر .

 
كما نص الفقياء عمى انو يشترط في السفر اف يكوف مرخصا فػاف كػاف كػذلؾ فػال قضػاء ولػو فػي 

 (3). مدة ثمانية عشر يوما أما إذا كاف سفر معصية فمتى سافر ببعضيف أثـ مطمقا وقضى لمباقيات
إلػػى أخػر فيجػػب عميػو استصػػحاب الجميػػع ثػـ اف الػػزوج إذا سػافر لنقمػػو كنقػػؿ مجػاؿ عممػػو مػف بمػػد 

معو لكيال تنقطع أطماعيف مف الوقاع كااليالء . ىذا إذا لـ يرضيف بالبقاء فػاف رضػيف فػال بػاس 
بذلؾ لكنو إذا استصحب البعض فانو يقضي لممتخمفات منيف وكػذلؾ ال يجػوز لمػزوج استصػحاب 

رساؿ بعضيف مع شخص محـر إال بقرعة  . (4)بعضيف وا 
 : (5)رؽ بيف السفر الطويؿ والسفر القصير ؟ في ذلؾ قوالف لمفقياءوىؿ ىناؾ ف
: ال فػػػرؽ بػػػيف الطويػػػؿ والقصػػػير بػػػؿ يقػػػرع بينيمػػػا . وىػػػذا ىػػػو القػػػوؿ الصػػػحيح عنػػػد  القيييول األول

 الشافعية والحنابمة .
: ىنػاؾ فػرؽ بينيمػا لػذا ال يقػرع بيػنيف فػي السػفر القصػير فػاف فعػؿ قضػى لمباقيػات  القول الني(ه 

 كاإلقامة و بو قاؿ بعض الشافعية وىو قوؿ عند الحنابمة .فانو 
 ويبدو اف القوؿ األوؿ أرجح الف الضرر يكوف في السفر الطويؿ أكثر .

أما كيفية اختيار احدىما لمسفر فاف كاف يمكنو استصحابيف جميعا فانو يقسـ بينيف في سفره واف 
 حداىما إلى ثالثة مذاىب :لـ يمكنو ذلؾ فقد اختمؼ الفقياء في كيفية االختيار إل

                                                 

 . 7/37، الملني : 4/16، مواىب الجميؿ : 6/385نياية المحتاج : (1)

 .7/14، الملني : 4/17مواىب الجميؿ :  (2)

 . 6/387نياية المحتاج : (3)

 المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا . (4)

 7/42المصدر السابؽ : االشارة نفسيا ، الملني :  (5)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

: اف الزوج إذا سافر فال قسـ عميو حتى لو سافر بأحدىما وقدـ مف السفر وطمبت  الاذهب األول
األخر  اف يسكف عندىا مػدة السػفر فمػيس ليػا ذلػؾ إذ انػو يسػتقبؿ العػدؿ بيػنيف . الف مػدة السػفر 

 ضائعة بدليؿ اف لو اف يسافر وحده دونيف
يػػنيف فيخػػرج بمػػف خرجػػت قرعتيػػا تطييبػػا لقمػػوبيف ودفعػػا لتيمػػة الميػػؿ عػػف لكػػف األفضػػؿ اف يقػػرع ب

 . (1)نفسو ىكذا كاف يفعؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( : إذا أراد السفر اقرع بيف نسائو
: يحـر عمى الزوج استصحاب واحػدة إال بعػد إجػراء القرعػة بيػنيف فػإذا استصػحب  الاذهب الن(ه 

ضػى لمباقيػات مػف نوبتيػا إذا عػادت واف لػـ يبػت عنػدىا، إال أف رضػيف فػال واحدة بال قرعة إثـ وق
ذا خرجت القرعػة لصػاحبة النوبػة  إثـ وال قضاء لكف يحؽ ليف الرجوع عف موافقتيف قبؿ سفرىا، وا 

 أي التي جاء دورىا في القسـ لـ تدخؿ نوبتيا بالسفر بؿ إذا رجع وفاىا إياىا . 
ييػا اإلجابػة حتػى ولػو كانػت محجػورة او كػاف السػفر فػي بحػر كما اف مػف عينتيػا القرعػة يجػب عم

 : (2)غمبت فيو السالمة وىذا مذىب الشافعية والحنابمة والزيدية . واستدلوا
ما روت عائشة رضي اهلل عنيا : كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ اذا اراد سػفرا اقػرع  -5

 يث نص في مشروعية القرعة ذا الحدوى(3)بيف نسائو فآيتيف خرج سيميا خرج بيا معو .
الف في المسافرة ببعضيف بال قرعة تفضياًل ليا ومياًل إلييا فمـ يجز بلير القرعة كالبداية  -4

 بيا في القسـ .
وأجابيـ األحناؼ عف القرعة بقوليـ : وىذا غيػر سػديد الف بالقرعػة ال يعػرؼ أف ليػا حقػا فػي 

أبػدا الخػتالؼ عمميػا فػي نفسػيا فإنيػا ال حالة السفر أوال فاف القرعػة ال تصػمح إلظيػار الحػؽ 
 .(4)تخرج عمى وجو واحد بؿ مرة ىكذا ومرة ىكذا والمختمؼ فيو ال يصمح دليال عمى شيء

: ىو مذىب المالكية فيـ يقولػوف بالقرعػة لكػنيـ يفرقػوف بػيف األحكػاـ فػي نػوع  الاذهب الن(ل 
القرعة عمييػا ال تجبػر عمػى السفر وليـ في ذلؾ خالؼ كبير سنأتي إليو . كما اف مف وقعت 

 (5)السفر مع الزوج سواء كاف سفرا للزو او لتجارة وما يشبو ذلؾ واليؾ التفصيؿ :
 القرعة تكوف في اللزو فقط وىي رواية عف اإلماـ مالؾ في المدونة .  -5
 القرعة تكوف في اللزو والحج اف تساويف او تقاربف وليس فييف مف ىي ارفؽ فيقرع بينيف.  -4
 : (6)كاف السفر سفر تجارة ففيو روايتاف عندىـأما إذا   -3

                                                 

 ، والحديث سيأتي قريبًا . 5/219، المبسوط :  3/611بدائع الصنائع : (1)

 . 9/252، فتح الباري :  1/41، الروضة الندية : 7/27ي :، الملن 388-6/387نياية المحتاج : (2)

 2138رقـ  2/243سنف ابي داود :  (3)

 .5/219، المبسوط :  3/611بدائع الصنائع :  (4)

  4/17انظر تفصيؿ أقواليـ في مواىب الجميؿ :  (5)

  4/18التاج واالكميؿ :  (6)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 يخرج أيتيف شاء بال قرعة .  -يقرع بينيف .               ب -أ
 ( ذلؾ. والذي نرجحو ىو ما ذىب إليو الشافعية ومف وافقيـ في وجوب القرعة مطمقا لفعمو )

يضػا يػدؿ عمػى ذلػؾ ومف الجدير بالذكر اف الزوج إذا أحب المسافرة بأكثر مف واحدة اقرع بينيف أ
( كػاف اذا خػرج اقػرع بػيف نسػائو فطػارت القرعػة لعائشػة ( اف النبػي )ما روتو السيدة عائشػة )

 (1)وحفصة .
كما انو متى سافر بأكثر مف واحدة سو  بينيف كما يسوي بيػنيف فػي الحضػر وال يمزمػو القضػاء بعػد 

العمػـ وحكػي عػف داود انػو يقضػػي  قدومػو لمػف لػـ يسػافرف معػو قػاؿ ابػف قدامػو : وىػػذا قػوؿ أكثػر أىػؿ
 .(2) چ  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  لقوؿ اهلل تعالى

 : (3)وأجيب عف ذلؾ بما يأتي
 اف عائشة )رضي اهلل عنيا( لـ تذكر قضاء في حديثيا . -5
ألف التي سافر بيػا يمحقيػا مػف مشػقة السػفر مثممػا حصػؿ ليػا مػف السػكف وال يحصػؿ ليػا  -4

الحضػر فمػو قضػى لمحاضػرات لكػاف قػد مػاؿ عمػى المسػافرة  مف السكف مثممػا يحصػؿ فػي
 كؿ الميؿ .

إذا تبيف ىذا فيؿ اف نتيجة القرعة ممزمة لمزوجة ؟ وكيؼ يبتدأ الزوج في القسـ إذا عاد مف 
 سفره ؟ وبياف ذلؾ في نقطتيف : 

 -إجبار الزوجة بنتيجة القرعة فيو خالؼ بيف الفقياء : -5
جيػػا اف وقعػػت القرعػػة عمييػػا ألنػػو قػػد يكػػوف لػػبعض ال تجبػػر الزوجػػة عمػػى السػػفر مػػع زو  -أ

النسػاء مػف اللنػاء والمنفعػة والصػػالحية مػا ال يكػوف لليرىػا فتتعػػيف الصػالحة لػذلؾ : وىػذا ىػػو 
 .(4)القوؿ المشيور عند المالكية

 (5)تجبػػر الزوجػػة عمػػى السػػفر مػػع زوجيػػا إذا عينتيػػا القرعػػة وىػػذا قػػوؿ الشػػافعية والحنابمػػة -ب
 عمى ذلؾ بعمـو األدلة التي توجب عمى الزوجة طاعة زوجيا . ويبدو أنيـ يستدلوف

تجبػػػر الزوجػػػة عمػػػى السػػػفر مػػػع زوجيػػػا إذا عينتيػػػا القرعػػػة لكػػػف بشػػػرط اف ال يشػػػؽ عمييػػػا  -ت  
 . (6)السفر أو تدركيا في السفر معرة وبيذا قاؿ بعض المالكية

                                                 

 .9/251أخرجو البخاري انظر الفتح   - (1)

 . 129واآلية في سورة النساء االية  7/41ي الملن - (2)

 المصدر السابؽ اإلشارة السابقة . - (3)

 .4/17مواىب الجميؿ  - (4)

 .7/42الملني  6/388نياية المحتاج  - (5)

 .  4/17مواىب الجميؿ  - (6)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 : (1)اؿ ىيكيفية ابتداء الزوج القسـ إذا عاد مف سفره . ذكر المالكية عدة أقو  -4
 يبتدا بمف أحب مطمقا  -أ

 يبتدا بما سو  التي كانت معو وىذا ممكف بحؽ مف كانت لو زوجتاف وسافر بأحدىما . -ب
 يقرع بيف مف سو  التي كانت معو وىذا بحؽ مف كانت لو أكثر مف امرأتيف. -خ
يبدأ قسمو بأبعدىف قسما ممف يميو فػاف جيػؿ اقػرع بيػنيف . اي انػو يبنػي عمػى مػا مضػى  -ز

قسـ قبؿ سفره وىو ما نرجحو ويعضده قوؿ اإلماـ مالؾ : أحب إتمامو يوـ مف خرج في مف ال
يوميػػا اف قػػدـ أثنػػاء يػػـو ولػػو إتمامػػو عنػػد غيرىػػا وقػػاؿ الحطػػاب : األظيػػر عمػػى وجػػوب إتمػػاـ 

  (2)كسر اليوـ .
  (3)وىناؾ بعض األحكاـ المتعمقة بآثار القرعة وىي :

ى الػزوج السػفر بيػا ولػو تركيػا والسػفر وحػده ألف إذا خرجت القرعة إلحداىف لـ يجب عم  -5
نمػػػا تعػػػيف مػػػف تسػػػتحؽ التقػػػديـ واف أراد السػػػفر بليرىػػػا لػػػـ يجػػػز ألنيػػػا  القرعػػػة ال توجػػػب وا 

 تعينت بالقرعة فمـ يجز العدوؿ عنيا إلى غيرىا .
اف رضي الزوجات كميف بسفر واحدة معو مف غير قرعة جاز ألف الحؽ ليػف إال اف ال   -4

 ريد غير مف اتفقف عمييا فيصار إلى القرعة .يرضى الزوج وي
اف وىبػػت الزوجػػة حقيػػا فػػي القرعػػة لليرىػػا جػػاز إذا رضػػي الػػزوج ألف الحػػؽ ليػػا فضػػمت   -3

  ىبتيا لو كما لو وىبت ليمتيا في الحضر وال يجوز بلير رضى الزوج.
 املغية اىثاىث :

 ٍدج اىثقاء عْد اىسوجح اىثاّيح تدايح زفافها
انيػة أو الثالثػة أو الرابعػة فيػؿ تخػتص بالقسػـ بميػاؿ ىػذا مػا اختمػؼ فيػو الفقيػاء إذا زفت الزوجة الث

 إلى مذىبيف : 
: عمػى الػزوج أف يقطػع الػدور ويفضػؿ العػروس عمػى مػف قبميػا مػف الزوجػات سػبع  الاذهب األول

 ليػػاؿ إذا كانػػت بكػػرًا أمػػا إذا كانػػت ثيبػػًا فتفضػػؿ بػػثالث ليػػاؿ ثػػـ يسػػوي بيػػنيف بعػػد ذلػػؾ و العمػػة فػػي
التفريؽ البكر والثيب ألف في البكر زيادة نفرة عف الرجاؿ فيفضميا لذلؾ . أمػا الثيػب فقػد صػحبت 
نما لـ تصحبو خاصة فيكفييا الثالث لتأنس بصحبتو وىذا المذىب قػاؿ بػو المالكيػة  الرجاؿ قبمو وا 

  (4)ا :والشافعية والحنابمة وىو قوؿ غير مفتى بو عند الحنفية واليو ذىب االمامية واستدلو 

                                                 

 المصدر السابؽ اإلشارة نفسيا - (1)

 4/17مواىب الجميؿ  - (2)

 7/42الملني ألبف قدامو  - (3)

 1/41الروضػة النديػة : 7/37الملنػي : 5/218المبسػوط  4/13مواىػب الجميػؿ  6/386نياية المحتاج : - (4)
 .4/375شرائع اإلسالـ : 
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 حػػػػػػػديث أبػػػػػػػي ىريػػػػػػػرة )رضػػػػػػػي اهلل عنػػػػػػػو( اف النبػػػػػػػي محمػػػػػػػد )صػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو وسػػػػػػػمـ( -5
 (1)قاؿ : تفضؿ البكر بسبع  والثيب بثالث. 

حػػديث انػػس )رضػػي اهلل عنػػو( قػػاؿ : مػػف السػػنة إذا تػػزوج الرجػػؿ البكػػر عمػػى الثيػػب أقػػاـ  -4
ذا تػزوج الثيػب عمػى البكػر أقػاـ عنػدىا ثالثػًا ثػـ قسػـ . قػا ؿ أبػو قالبػة : لػو عندىا سػبعًا وا 

 (2)شئت لقمت اف أنسًا رفعو الى النبي محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( .
قولو )صمى اهلل عميو وسػمـ( ألـ سػممة : اف شػئت زدتػؾ وحاسػبتؾ بػو لمبكػر سػبع ولمثيػب  -3

 . (3)ثالث
 . (4)في رواية البخاري تقييد ذلؾ بما إذا كاف في نكاحو غيرىا -2

ضػػػيؿ العػػػروس البكػػػر بسػػػبع والثيػػػب بػػػثالث وىػػػي نصػػػوص ففػػػي ىػػػذه الروايػػػات داللػػػة عمػػػى تف
 صريحة وصحيحة .

ألف القديمػػة قػػد الفػػت صػػحبتو وأنسػػت بػػو . و الجديػػدة مػػا الفػػت ذلػػؾ بػػؿ فييػػا نػػوع نفػػرة   -1
ووحشػػة فينبلػػي اف يزيػػؿ ذلػػؾ عنيػػا بػػبعض الصػػحبة لتسػػتوي بالقديمػػة فػػي األلػػؼ ثػػـ المسػػاواة 

 بعد ذلؾ .
يما في ذلؾ وال يفضػؿ الجديػدة شػيئا كانػت أـ بكػرا بشػيء لكػف : يجب التسوية بين الاذهب الن(ه 

لمزوج اف يبدأ بالجديدة لما لو في ذلؾ مف المذة ولكػف بعػد اف يسػوي بينيمػا وبيػذا قػاؿ األحنػاؼ . 
 (5)واستدلوا :

الـ سػػػممو رضػػػي اهلل عنيػػػا حػػػيف دخػػػؿ بيػػػا : اف شػػػئت سػػػبعت لػػػؾ واف سػػػبعت لػػػؾ  قولػػػو  -1
 (7)اية: واف شئت ثمثت ثـ درت .وفي رو  (6)سبعت لنسائي .

 فيذه األحاديث صحيحة وليس فييا نص عمى التفضيؿ .
 ويمكف اإلجابة عف ذلؾ باف التسبيع والتثميث إنما يكوف بعد اف تأخذ حقيا بالثالث لكونيا ثيبا .

الف سبب وجوب التسوية اجتماعيا في نكاحو وقد تحقؽ ذلؾ بنفس العقػد ولػو وجػب تفضػيؿ  -2
لكانت القديمة أولى بذلؾ الف الوحشة في جانبيا أكثر حيث ادخؿ غيرىا عمييا فاف ذلػؾ أحداىما 

 يليضيا عادة .

                                                 

 . 17/43شرح النووي لمسمـ :  9/256متفؽ عميو : فتح الباري : - (1)

 . 17/43مسمـ : بشرح النووي :  9/256صحيح البخاري شرح الفتح :  - (2)

 .43/ 17بشرح النووي : مسمـ  - (3)

 المصدر السابؽ اإلشارة نفسيا . - (4)

 .5/218المبسوط لمسرخسي : (5)

 .17/42صحيح مسمـ بشرح النووي : (6)

 المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا . (7)
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

: بػػاف مػػف المسػػمـ فيػػو اف االغاضػػة تػػدخؿ إلػػى نفػػس القديمػػة بمجػػرد العقػػد عمػػى  وياكيين ااج(بيية
ذا مػػا حسػػبنا حجػػـ الوحشػػة واالغاضػػة بينيمػػا لوجػػدن اىا فػػي الجديػػدة لكػػف التعػػدد أحمػػو اهلل لمػػزوج وا 

الجديدة أكثر ألمًا وأعمػؽ حرجػًا ال سػيما إذا لػـ يخصػيا بشػيء يضػيفيا فيػو ليخفػؼ عنيػا الشػعور 
 باللربة والعزلة .

 الف القديمة زيادة حرمة بسبب الخدمة كما يقاؿ : لكؿ جديدة لذة وكؿ قديمة حرمة  -3
 و اهلل تعالى.ويمكف القوؿ : اف ىذا تبرير لو اخذ بو لحرمنا تعدد الزوجات بعدما أحم

وأجابوا عف الحديث الذي استدؿ بو الجميػور : بػاف المػراد التفضػيؿ بالبدايػة دوف الزيػادة كمػا  -4
 ذكر في حػديث أـ سػممو رضػي اهلل عنيػا ) اف شػئت سػبعت لػؾ واف سػبعت لػؾ سػبعت لنسػائي (

 )اف شئت ثمثت ثـ درت ( أي أخبرت  بمثؿ ذلؾ عمى كؿ واحدة منيف . 
القػػػوؿ األوؿ لألدلػػػة المستفيضػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ والتػػػي تػػػنص صػػػراحة عمػػػى  والػػػذي نرجحػػػو ىػػػو

التفضيؿ قاؿ ابف عبد البر : األحاديث المرفوعة في ىذا الباب عمى ما قمناه وليس مع مف خالفنا 
 .  (1)حديث مرفوع والحجة عمى مف أدلى بالنسبة

 املثحث اىثاّي
 اىقسٌ يف االسرَاع واملسنِ واإلععاً وامليثس

 : وسأبين ذلك ف  اطمبين
 املغية األوه

 اىقسٌ يف االسرَاع
اتفؽ الفقياء عمى اف المقصود بالتسوية المطموبة في البيتوتػة عنػد الزوجػة ىػو لمصػحبة والمؤنسػة 

 -: ((2))ال في المجامعة والوطء  وعمموا ذلؾ بأمريف
المحبة القمبية اذ  اف ذلؾ ينبني عمى النشاط وال يقدر عمى اعتبار المساواة فيو فيو نظير -5

اف تػػرجيح أحػػداىف وحبيػػا أكثػػر مػػف غيرىػػا ال يؤاخػػذ عميػػو الػػزوج لقولػػو )صػػمى اهلل عميػػو 
 ((3))وسمـ( : الميـ ىذا قسمي فيما اممؾ فال تممني فيما تممؾ وال اممؾ .

 ألنو يتعمؽ بالميؿ القيري وداعية الطبع . -4
 ((4))يحؿ لو ذلؾ .لكف يستثنى مف ذلؾ حالة ما إذا تركيا عمدا لمضرر فال 

                                                 

 . 7/44الملني  (1)

شػػػرائع  35\7الملنػػػي :  387\6نيايػػػة المحتػػػاج :  11\4التػػػاج واإلكميػػػؿ :  217\5المبسػػػوط لمسرخسػػػي : -(2) 
 372\4اإلسالـ : 

 255\9فتح الباري :  242\2سنف أبي داود :  -(3) 

  11\4التاج واإلكميؿ :  -(4) 
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

ومع ذلؾ فقد نص الفقياء عمى اف األولى اف يسػّوي بيػنيف فػي سػائر االسػتمتاعات ويسػتحب 
لو اف ال يعطميف مف الجماع لئال يػؤدي اإلعػراض عػنيف إلػى فسػادىف أو أضػرارىف ال سػيما 

 ((1))اف كانت عنده سرية أو امرأة جميمة وأثرىا عمييف .
عمػف يميػؿ لسػريتو دوف زوجتػو ىػؿ ىػو حػراـ أـ ال ؟ فأجػاب : وقد سئؿ المخمي مف المالكية 

 ((2))الرواية جوازه والقياس منعو وىو ظمـ لمحرة .
 إذا تبيف ىذا فيناؾ مسائؿ فقيية تتعمؽ باالستمتاع نبينيا بما يأتي : 

حكػػػـ وطء الػػػزوج واحػػػدة مػػػف زوجاتػػػو مػػػع عمػػػـ األخػػػر  بػػػذلؾ . اختمػػػؼ فقيػػػاء المالكيػػػة  -5
 ((3))مى قوليف .والشافعية بذلؾ ع

يكره الوطء مع عمـ األخر  بذلؾ لذلؾ ال يمزميا اإلجابة في حالة ما إذا دعاىػا زوجيػا  -أ
 إلى الوطء إذا عممت األخر  بذلؾ ألف الحياء والمروءة يأبياف ذلؾ 

يحػػـر الػػوطء مػػع عمػػـ األخػػر  بػػذلؾ أو كانػػت تسػػمع وىػػذا مػػا صػػوبو االذرعػػي الشػػافعي  -ب
اد اف يطأ يخرج كؿ مف كاف في البيت مف البيػائـ وغيػرىـ وقد روي اف ابف عمر إذا أر 

 ((4))حتى الصبي في الميد .
لكف حمؿ بعض الفقياء حكـ التحريـ ىػذا عمػى مػا إذا أد  الػوطء إلػى رؤيػة عػورة محرمػة أو 

 ((5))قصد بو األضرار باألخر  .
ضرورة في ذلؾ  ويبدو لي ترجيح الحرمة ال سيما في زماننا مع سعة البيوت وسعة اللرؼ وال

ألف الذيف يكرىوف ذلؾ تعػذر او تعسػر الػوطء قػاؿ ابػف عرفػة : ومنػع الػوطء وفػي البيػت نػائـ 
 ((6))ونحوه عسير اال ألىؿ السعة .

 ((7))في حالة الزوجة إذا خاصميا زوجيا وأراد كثرة الجماع ففي ذلؾ أقواؿ لمفقياء  -4
 ي اليـو .قيؿ يقضي لو القاضي عمييا بأربع مرات بالميؿ وأربع ف -أ

 وقيؿ يفرض لو أربع مرات في اليـو والميمة . -ب
 وقيؿ :إذا كاف الزوج يكثر الوطء وتضررت المرأة فيي كاألجير تمكف مف نفسيا ما قدرت.                 -خ

                                                 

 387\6نياية المحتاج : -(1) 

 17\4مواىب الجميؿ :  -(2) 

 382\6نياية المحتاج :  16\4المصدر السابؽ  -(3) 

 16\4مواىب الجميؿ :  -(4) 

 382\6نياية المحتاج : -(5) 

  16\4مواىب الجميؿ :  -(6) 

 12\4مواىب الجميؿ :  -(7) 
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

حكػػـ دخػػوؿ الػػزوج الحمػػاـ بزوجتػػو معػػا ال يجػػوز ذلػػؾ لحرمػػة الكشػػؼ بيػػنيف نػػص عمػػى ذلػػؾ  -3
وذكر ابف دقيؽ العيد أف أسد بف الفػرات أجػاب األميػر بجػواز دخولػو الحمػاـ  ((1))سحنوف مف المالكية

 ((2))بجواريو وخطأه ابف محرز بحرمة الكشؼ بينيف 
 : ((3))جمع الرجؿ امرأتيو في فراش واحد بال وطء اختمؼ عمى ذلؾ المالكية  -2
 حراـ جمع الحرتيف في فراش واحد دوف وطء قالو ابف عرفة . -أ
 عف محمد وابف الماجشوف  .مكروه وىو رواية  -ب

 أمػػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػػع األمتػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػراش واحػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػد اختمػػػػػػػػػػؼ أيضػػػػػػػػػػا المالكيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػؾ
 -: ((4))إلى ثالثة أقواؿ  
 الجواز كما روي عف مالؾ وابف الماجشوف . -ىو مكروه     ت  -حراـ        ب   -أ                    

 املغية اىثاّي
 اىقسٌ يف املسنِ واىغعاً وامليثس

 :فصيل ذلك ف  فرنينوت
 اىفرع األوه :  

القسـ في المسػكف : المسػكف سػمي بػذلؾ ألف الػنفس اإلنسػانية تسػكف فيػو وتطمػئف فػي جوانبػو وال 
يخفى اف السكوف واالطمئناف مف أىـ معاني السعادة التي شرع الزواج مف اجؿ تحقيقيا وبيا مػف 

ک  گ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کچ اهلل تعػػػػػػػػػػػػالى عمينػػػػػػػػػػػػا إذا يقػػػػػػػػػػػػوؿ 

 ((5))  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ڳگ  گ  گ  ڳ

وال يرتشػػػؼ كػػػال الػػػزوجيف السػػػكوف الحقيقػػػي اف لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ مسػػػكف مسػػػتقؿ  ليمػػػا يميػػػؽ ببيػػػت 
 ((6)). كاف يقسـ ىكذا وألنو أصوف ليف واستر حتى ال يخرجف مف بيوتيف الزوجية الف رسوؿ اهلل 

.((6)) 
زوجاتو بمسكف واحد سواء أكاف ممكو او ممػؾ إحػداىف لذلؾ حـر الشرع عمى الزوج اف يجمع بيف 
مػف وحػؽ الزوجػة أال تسػكف مػع ضػرتيا وال مػع أىػؿ ((1))أو ممؾ غيرىمػا ألنػو ال يصػمح إاّل لواحػدة

                                                 

 16\4التاج واإلكميؿ :  -(1) 

 4/16مواىب الجميؿ :  -(2) 

 4/16التاج واإلكميؿ :  - ((3))

 المصدر السابؽ اإلشارة نفسيا  - ((4))

  21سورة الرـو اآلية  ((5))

 7/34الملني : ((6))
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ال فمػف  زوجيا وال مع أوالده فػي دار واحػدة فػأف افػرد ليػا بيتػا فػي الػدار ورضػيت بػو فػذلؾ جػائز وا 
  ((2))فيقضي عميو بمسكف يصمح ليا .حؽ الزوجة اف تعرض أمرىا إلى القضاء 

ذا قػػاـ الػػزوج بػػالجمع بيػػنيف فػػي دار واحػػدة ويكػػوف لكػػؿ واحػػدة مػػنيف بيػػت فػػذلؾ مػػف حقيػػف فػػإذا  وا 
رضيف بػو جػاز أمػا إذا أبػيف ذلػؾ أو كرىتػو واحػدة مػنيف فميػا الحػؽ فػي ذلػؾ وال يمكػف الػزوج منػو 

أي يحكػـ  (3)مػف أرادت الخػروج منيمػا وىكذا ينبلي اف سكنتا معا باختيارىما اف يكػوف القػوؿ قػوؿ
 القاضي ليا بما أرادت .

ذا تـ تخصيص البيت لواحدة منيف فال يجوز لمزوج دعاء الزوجػات الباقيػات الػى النػوـ فيػو ولػو  وا 
   4)). لـ تكف صاحبتو فيو فأف أجاب الزوجات دعوة زوجيف فمصاحبة البيت منعيف مف الدخوؿ فيو

 فقيػػػػػػػػػػاء فيمػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػو اتخػػػػػػػػػػذ الػػػػػػػػػػزوج لنفسػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػزال يسػػػػػػػػػػتدعيإذا تبػػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػذا فقػػػػػػػػػػد اختمػػػػػػػػػػؼ ال
 نساءه إليو إلى قوليف :  
: يجػػوز ذلػػؾ لمػػزوج ألف لػػو نقػػؿ زوجتػػو حيػػث يشػػاء لػػذلؾ مػػف اقتنعػػت مػػنيف مػػف القييول األول  -

إجابتػػو سػػقط حقيػػا مػػف القسػػـ لنشػػوزىا وبيػػذا قػػاؿ الحنابمػػة وقػػد قػػالوا بأبعػػد مػػف ذلػػؾ عنػػدما أجػػازوا 
ضيف في منازليف ويستدعي البعض األخػر إلػى منزلػو مسػتدليف بػأف لػو اف لمزوج اختيار قصد بع

 ((5))يسكف كؿ واحدة منيف حيث شاء .
: لػػيس لمػػزوج إبعػػاد الػػدار بيػػنيف واسػػتدعاؤىف إلػػى داره ومحمػػو ويجػػوز ليػػف عػػدـ  القييول النيي(ه  -

يني فأنػو مػوؿ إذ اإلجابة وال إثـ عمييف ولذلؾ مف قػاؿ المرأتػو : أنػتا طػالؽ إف وطئتػؾ إال أف تػأت
 ((6))ليس عمييا اف تأتيو والى ىذا ذىب المالكية .

والذي يبدو لي اف ترجيح احد القوليف يعتمد عمى العرؼ السػائد فػي المجتمػع فػأف كػاف مقبػوال فػال 
ال فال واهلل اعمـ .  بأس وا 

بيػػت قمنػػا فيمػػا مضػػى انػػو إذا قػػاـ الػػزوج بجمػػع زوجاتػػو فػػي دار واحػػده ويكػػوف لكػػؿ واحػػدة مػػنيف 
مستقؿ فجائز إذا رضػيف بػو ىػذا إذا اشػتركف بجميػع مرافقػو أمػا إذا تعػدد المسػكف وانفػرد كػؿ واحػد 

                                                                                                                                            

 382/  6نياية المحتاج :  ((1))

  16\4واىب الجميؿ : م ((2))

 382\6نياية المحتاج :  16\4المصدر السابؽ :  ((3))

 382\6نياية المحتاج :  ((4))

 34\7الملني :  ((5))

  16\4مواىب الجميؿ :  ((6))
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مف المساكف بجميع مرافقو كنحو مطبت وحش وسطح ورحبة وبئر ماء والؽ فال حرمة بذلؾ و اف 
 ((1))لـ يرضيف .

صػؿ كػؿ واحػدة عػف كما ال بأس اف كانا فػي دار واحػدة كعمػو وسػفؿ إي لمػدار طػابقيف لكػف بعػد ف
 ((2))األخر  ألف اللرض عدـ اشتراكيما فيما يؤدي إلى التخاصـ .

إذا اتضػػح ىػػذا فػػال بػػأس باشػػتراكيما بالػػدىميز الخػػارج عػػف المسػػكنيف والػػذي ال يػػؤدي اتحػػاده إلػػى 
 ((3))الخصاـ مثؿ اتحاد الممر مف أوؿ باب كؿ منيما .

والشػػعير وغيرىػػا والتػػي اعتػػاد النػػاس قػػديما  أمػػا االشػػتراؾ فػػي الرحػػا التػػي تطحػػف الحبػػوب كالحنطػػة
اقتناءىا في بيوتيـ فينا ينظر إلى العرؼ في البمد . واألوجو عنػد الشػافعية أفػراد كػؿ مسػكف برحػا 

 ((4))كإتحاد بعض المرافؽ ألف االشتراؾ فيو يؤدي إلى التخاصـ .
كف كأف يكوف المسػكف ومف الجدير بالذكر اف الزوج إذا كاف في سفر وتعسر أفراد كؿ واحدة بمس

خيمػة فمػػو جمعيمػا فييػػا مػػع عػدـ دواـ اإلقامػػة وكػذلؾ الحػػاؿ إذا كػػانوا فػي سػػفينة واحػدة فػػال يجػػوز 
 ((5))جمعيما ما لـ يتعذر أفراد كؿ واحدة بمحؿ لصلر السفينة .

 اىفرع اىثاّي
 اىقسٌ يف اىغعاً وامليثس :

الطعاـ ونوعيتو عند تقديمو إلييف ؛  ال يخفى انو يجب عمى الزوج اف يعدؿ بيف زوجاتو في كمية
چ  چ  ڇ     چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ وكػػػذلؾ الحػػػاؿ بالنسػػػبة لممالبػػػس ، والضػػػابط فػػػي ذلػػػؾ 

  ((6)) چڑ  ک  ک  ک  ک      ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
د اجػاز لكف اذا أقاـ الزوج القسـ الواجػب عميػو فػي حػؽ زوجاتػو وأعطػى كػؿ واحػدة مػنيف حقيػا فقػ

وىػػذا مػػا  ((7))المالكيػػة فػػي االظيػػر عنػػدىـ اف يخػػص بعضػػيف بشػػيء ممػػا يػػراه مػػف قػػوؿ او فعػػؿ .
نص عميو ابف حجر اذ قاؿ :فاذا اوفى لكؿ واحدة منيف كسوتيا ونفقتيا واإليواء إلييا لـ يضره ما 

                                                 

 382\6نياية المحتاج :  ((1))

 المصدر السابؽ اإلشارة نفسيا  ((2))

 المصدر السابؽ اإلشارة نفسيا  ((3))

 لسابؽ : اإلشارة نفسيا المصدر ا ((4))

 المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا  ((5))

 7سورة الطالؽ اآلية  ((6))

 12\4مواىب الجميؿ : ((7))
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قػػة اي يوسػػع عمػػى مػػف شػػاء مػػف نسػػائو فػػي النف((1))زاد عمػػى ذلػػؾ مػػف ميػػؿ قمػػب او تبػػرع بتحفػػة .
 والكسوة وال حرج عميو اف يوسع عمى مف شاء منيف لكف بشرطيف ىما :

 اف يقيـ لكؿ واحدة مف زوجاتو االخريات ما يجب ليا بقدر حاليا . -5
 اال يكػػػػػػػػوف مقصػػػػػػػػده األثػػػػػػػػرة والميػػػػػػػػؿ لكػػػػػػػػف لسػػػػػػػػبب اقتضػػػػػػػػاه ومعنػػػػػػػػى اوجبػػػػػػػػو وقػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػروا -4

 ((2))مبررات ذلؾ وىي : 
 أتيا عف الجميؿ الذي صدر منيا .إذا فعمت الزوجة لزوجيا جمياًل فأراد مكاف -أ

 إذا أراد تانيس وحشتو منيا . -ب
 اذا كانت الزوجة شابة او بارة بو فيتحفيا او يمطفيا لذلؾ . -خ

ومع ذلؾ فقد قاؿ ابف حبيب المالكي :  والمسػاواة أولػى والمكػروه مػف ذلػؾ كمػو مػا قصػد بػو األثػرة 
 ((3))والميؿ والتفضيؿ ال لسبب سواه .

مػػػف الفقيػػػاء فمػػػـ ينصػػػوا عمػػػى ذلػػػؾ بػػػؿ قػػػاؿ الرممػػػي الشػػػافعي : ال يظيػػػر منػػػو  أمػػػا غيػػػر المالكيػػػة
 ((4))التفضيؿ والتخصيص .

 اىفصو اىثاىث
 اىرْازه عِ اىقسٌ وقغعه ىعارض وعقىتح ذرمه

سنتناوؿ في ىذا الفصؿ إقباؿ الزوجة عمى التنازؿ عػف حقيػا فػي القسػـ او ىبتػو لزوجيػا أو ألحػد 
سـ وأحكامو ثـ تبيف ما يستحقو الزوج مف العقاب إذا ترؾ القسػـ بػال زوجاتو وكذلؾ قطع الزوج لمق

 مبرر وذلؾ في ثالثة مباحث :
 املثحث األوه

 ذْازه اىسوجح عِ حقها يف اىقسٌ
يمكف تقسـ التنازؿ عف القسـ إلى قسميف :تنػازؿ ىبػو وتنػازؿ مقابػؿ مػاؿ او ضػعفو وتفصػيؿ ذلػؾ 

 في مطمبيف:
 املغية األوه
 اىرْازه هثه

 أربعة أنواع ىي : وىو

                                                 

 255\9فتح الباري : ((1))

 12\4مواىب الجميؿ : ((2))

 14\4المصدر السابؽ : ((3))

 382\6لو نياية المحتاج : ((4))
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 ((1))تنازؿ تيبو الزوجة  لفالنة شريكتيا : و إلخالؼ بيف الفقياء عمى جواز ذلؾ  -5
فمو وىبت الزوجة قسميا لصاحبتيا وكذلؾ فيما إذا  كاف الػزوج متزوجػًا لػثالث فمػا فػوؽ و عينػت 

تتػرؾ   واحده منيف جاز ، ألنػو حػؽ ثبػت ليػا فيجػوز ليػا أف تسػتوفي  حقيػا كمػا يجػوز  ليػا  اف
يدؿ  عمى ذلؾ  رواية عائشة  )رضػي اهلل عنيػا (: إف سػورة  بنػت زمعػة وىبػت يوميػا  لعائشػة 

بػؿ قيػؿ نػزؿ فػي ذلػؾ  ((2))وكاف النبي )صمى اهلل عميو وسمـ ( يقسػـ لعائشػة بيوميػا ويػـو سػورة 
ينيمػا قولو تعالى  )واف امرأة خانت مف بعميا نشػوزا أو اعتراضػًا فػال جنػاح عمييمػا أف يصػمحا ب

 ((3))صمحا والصمح خير (
 ((4))والمراد مف الصمح ىو الذي جر  بينيما  كذا قاؿ ابف عباس )رضي اهلل عنو (

لكػػػف فػػػي ىػػػذه الحالػػػة يشػػػترط رضػػػا الػػػزوج ألنػػػو ال يمزمػػػو الرضػػػا  باليبػػػة الف االسػػػتمتاع بالزوجػػػة  
بػػػوؿ مػػػف حػػػؽ المػػػرأة  ولػػػو جعمنػػػا  الق ((5))الواىبػػػة حقػػػو ، ومػػػف حقػػػو أف يبيػػػت عنػػػدىا  فػػػي ليمتيػػػا 

 ((6))الموىوبة بلير رضا الزوج  سقط  حؽ الزوج في منفعتو بلير رضاه وىو باطؿ 
لكػػف إذا رضػػي الػػزوج باليبػػة وكانػػت اليبػػة لزوجػػو معينػػو مػػف زوجاتػػو  بػػات عنػػدىا الميمتػػيف  حتػػى  

اليبػة واف لـ ترض الموىوب ليا بذلؾ يػدؿ عمػى ذلػؾ  عمػـو ىبػة . سػودة ليمتيػا لعائشػة واف ىػذه 
ليسػػػت عػػػف قواعػػػد اليبػػػات  لػػػذا ال يشػػػترط رضػػػا الموىػػػوب ليػػػا بػػػؿ يكفػػػي رضػػػا الػػػزوج الف الحػػػؽ 
مشترؾ بيف الواىبة وبينو ، و لػيس عنػد الشػافعية  ىبػة يكػوف  القبػوؿ  فييػا  مػف غيػر  الموىػوب 

 . ((7))لو مع تأىمو لمقبوؿ إال ىذه الحالة 
ة  أو مجرد وطء حيث نص  الفقياء عمى جواز وطء وال فرؽ في القبوؿ بيف أف يكوف ىبة لميمة كامم

 . (8) ضرىا بإذنيا  في نوبتيا لكف يستحب أاّل يطأىا إذا كاف وطء األخر  حتى يلسؿ فرجو مف األذ 
وقاؿ أبف قدامة : وىبة الزوجة ليوميا قد تكوف  دائمة في جميع زمانيا كما ثبت  إف سودة وىبت 

كمػػا يجػػوز  أف يكػػوف فػػي  ((9))لعائشػػة بيوميػػا ويػػـو سػػودة  ( يقسػػـيوميػػا لعائشػػة وكػػاف النبػػي )

                                                 

 41\1الروضػػػة النديػػػة  39\7الملنػػػي  388\6نيايػػػة المحتػػػاج  17\4، مواىػػػب الجميػػػؿ  222\5المبسػػػوط  ((1))
  378\4شرائع اإلسالـ 

 454\9صحيح البخاري مع الفتح  ((2))

 128سورة النساء  ((3))

 611\3بدائع الصنائع  ((4))

 378\4شرائع اإلسالـ  41\1الروضة الندية  38\7الملني  6/388نياية المحتاج  ((5))

 4/17مواىب الجميؿ  ((6))

 6/389نياية المحتاج  ((7))

 4/15مواىب الجميؿ  ((8))

 254\9أخرجو البخاري انظر الفتح : ((9))



    
 

 

5211 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمف  كاليبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث  عائشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 (( أف رسوؿ اهلل  ) وجد عمى صفيو بنت حيي في شي فقالت  صفيو لعائشة : ىؿ لػؾ اف)

فػػراف ترضػػي عنػػي  رسػػوؿ اهلل )صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ ( ولػػؾ يػػومي ؟ فأخػػذت خمػػارا مصػػبوغا بزع
فرشتو ليفوح ريحو ثـ اختمرت بو وقعدت إلى جنب النبي )صمى اهلل عميو وسمـ ( فقاؿ رسػوؿ اهلل 

( إليؾ يا عائشة انو ليس يومؾ قالت :ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء فأخبرتػو بػاألمر  فرضػي )
وعمػػػى كػػػؿ حػػػاؿ فػػػاف حػػػؽ الػػػزوج فػػػي االسػػػتمتاع بيػػػا ثابػػػت فػػػي كػػػؿ وقػػػت إنمػػػا منعتػػػو  ((1))عنيػػػا 

 ((2))المزاحمة بحؽ صاحبتيا فإذا زالت المزاحمة بيبتيا ثبت حقو في االستمتاع بيا .
ثػػػـ إذا كانػػػت ليمػػػة الواىبػػػة والموىوبػػػة متواليػػػة أي ليمػػػة الواىبػػػة بعػػػد أو قبػػػؿ ليمػػػة الموىوبػػػة مباشػػػرة  

مػا أـ ال فيجوز  اف تبقى عمى حاليا لكف إذا كانتا متفرقتيف فيؿ يحؽ لمػزوج بعػد اليبػة اف يػوالي بيني
 وطبعا ىذا في حالة ما إذا كاف متزوجا لثالثة فأكثر عمما باف التوالي يعيد نصيب الثالثة أو الرابعة . 

 : لذلك اختمف الفقم(ء  ف  ذلك إلى قولين
  -القول األول :

ال يحػػؽ لمػػزوج أف يػػوالي بػػيف األيػػاـ إذا كانتػػا متفػػرقتيف أاّل يرضػػى لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف تػػاخير  حػػؽ 
لتػػي بينيمػػا لكػػف لػػو تقػػدمت ليمػػة الواىبػػة وأراد الػػزوج تأخيرىػػا جػػاز وكػػذلؾ لػػو تػػأخرت ليمػػة المػػرأة ا
فػػأخر نوبػػة الموىػػوب ليػػا برضػػاىا وبيػػذا قػػاؿ الحنابمػػة وىػػو الصػػحيح  عنػػد الحنفيػػة   ((3))الواىبػػة 

 . ((4))والشافعية 
 -القول الن(ه  :

ذلػػػؾ  وىػػػو قػػػوؿ عنػػػد الحنيفػػػة و  يحػػػؽ لمػػػزوج  أف يػػػوالي بػػػيف الميمتػػػيف المنفصػػػمتيف  إف شػػػاء -1
الشافعية و الحنابمة ويبدو إف القوؿ األوؿ أرجح لما في قوؿ الثػاني مػف بخػس لحػؽ الزوجػة حقيػا  

 ففي ىذه الحالة يكوف الحؽ .
تنازؿ تطمؽ الزوجة ىبتة إي تجعمو لجميع زوجات زوجيا بال تحديد أو إنيا تسقط حقيا ففي  -2

لػذا يجػب عمػى الػزوج التسػوية  بػيف زوجاتػو  الباقيػات الف الواىبػة ىذه الحالة يكوف الحػؽ لمجميػع 
 ((5))صارت كالمعدومة .

                                                 

 والحديث أخرجو ابف ماجو  39-38\7الملني  ((1))

 38\7الملني  ((2))

  39\7الملني  611\3، بدائع الصنائع 389\6نياية المحتاج  ((3))

  39\7الملني  611\3بدائع الصنائع  389\6نياية المحتاج  ((4))

 39\7المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا ، الملني  ((5))



    
 

 

5211 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

تنازؿ تيبة لزوجيا كأف تقوؿ لزوجيا:وىبت حقػي فػي القسػـ لػؾ فيجػوز لػو تخصيصػو لواحػدة  -3
مػػػف زوجاتػػػو أو ألكثػػػر الف الحػػػؽ  صػػػار لػػػو فمػػػو وضػػػعو  حيػػػث شػػػاء مراعيػػػا مػػػا سػػػبؽ بيانػػػو فػػػي 

 ((1))المواالة 
تنػػازؿ تيبػػة لزوجيػػا ولػػبعض زوجاتػػو أو أف تيبػػة لزوجيػػا ولجميػػع الزوجػػات فانػػو يجػػب تقسػػيمو -4

 فانو يقسـ عمييـ بالتساوي . ((2))عمى الرؤوس كما لو وىب شخص عينا لجماعة 
إذا اتضح ىذا فاف مف حؽ الزوجة الواىبة اف ترجع عػف اليبػة متػى شػاءت قػاؿ السرخسػي : ىػذا 

  ((3))حتى إذا أرادت اف ترجع وتطالب بالعدؿ بالقسـ فميا ذلؾ الرضى ليس يمزميا شيئا 
ويجػػب عمػػى الػػزوج  الخػػروج فػػورا مػػف الزوجػػة األخػػر  مباشػػرة بعػػد الرجػػوع وال يقضػػي مػػا فاتػػو مػػف 

كما اف الزوج لو بات في نوبة واحػدة مػف زوجاتػو  عنػد غيرىػا وادعػى  ((4))الميالي قبؿ عممو بالرجوع 
 ((5))تيا لو ثـ لما سئمت عف ذلؾ أنكرت لـ يقبؿ ادعاؤه إال بشيادة رجميف .اف صاحبة النوبة قد وىب

أف يكوف التنازؿ مقابؿ ماؿ أو منفعة تحصؿ عمييا تحصؿ عمييا الزوجة الواىبػة وبيػاف   -4
 ذلؾ في نقطتيف :

 التنػػػػػػػازؿ مقابػػػػػػػؿ منفعػػػػػػػة نػػػػػػػص الفقيػػػػػػػاء عمػػػػػػػى انػػػػػػػو يجػػػػػػػوز لمزوجػػػػػػػة أف  تيػػػػػػػب حقيػػػػػػػا مقابػػػػػػػؿ-أ
 : ((6))منفعة واستدلوا  

قولػػو تعػػالى ) واف امػػرأة خافػػت مػػف بعميػػا نشػػوزا أو إعراضػػا فػػال جنػػاح عمييمػػا اف يصػػمحا  -: أوال
 ((7))بينيما صمحا والصمح خير (

فاآلية تنص صراحة عمى الصمح مقابؿ كسب منفعة كدفع خوؼ النشوز واإلعػراض وبعػض ذلػؾ 
 -سبب نزوؿ األتي :

كػػػاف رسػػػوؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ ال يفضػػػؿ عػػػف عائشػػػة )رضػػػي اهلل عنيػػػا( قالػػػت  -: ن(هيييي(
بعضنا عمى بعض في القسـ مف مكثو عندنا وكاف قؿ يـو اال وىو يطوؼ عمينا جميعا فيدنو مف 
كؿ امرأة مف غير مسيس حتى يبمغ التي ىو يوميا فيبيت عندىا ولقد قالت سودة بنت رفعو حيف 

مـ : يػا رسػوؿ اهلل يػومي لعائشػة فقبػؿ ذلػؾ أسنت وفرقت اف يفارقيػا رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو وسػ

                                                 

 378\4، شرائع اإلسالـ  39\7المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا ، الملني  ((1))

 المصدر السابؽ : اإلشارة نفسيا ((2))

 227\5لو المبسوط  ((3))

 .379\4، شرائع اإلسالـ  39\7، الملني  17\4، التاج واإلكميؿ  389\6نياية المحتاج  ((4))

 نياية المحتاج اإلشارة نفسيا ((5))

  39\7الملني  388\6نياية المحتاج  17\4مواىب الجميؿ  222\5المبسوط  ((6))

 128سورة النساء  ((7))



    
 

 

5211 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( منيا قالت : نقوؿ في ذلؾ انزؿ اهلل تعالى وفي شبياىا أراه قػاؿ 
 . ((1))) واف امرأة خافت مف بعدىا نشوزا (

ففػػي ىػػذا الحػػديث دليػػؿ عمػػى جػػواز اخػػذ العػػوض اذ اف سػػوده رضػػي اهلل عنيػػا لمػػا خافػػت بعػػد اف 
نيا اف يطمقيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وىبت يوميا لعائشة لكػي تضػمف بقاءىػا فػي كبر س

 مع أميات المؤمنيف . عصمة رسوؿ اهلل 
: قاؿ ابف قدامو : واف كاف عوضيا غير الماؿ مثؿ إرضاء زوجيا أو غيره جاز فاف عائشة  ن(لن(

وأخبػرت بػذلؾ رسػوؿ اهلل صػمى  أرضت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عػف صػفية وأخػذت يوميػا
 . َفعَدـ إنكاره يدؿ عمى الجواز . ((2))اهلل عميو وسمـ فمـ ينكره 

: المعقػػػوؿ : فالزوجػػػة ال ترجػػػو فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه اليبػػػة التقػػػرب إلػػػى اهلل تعػػػالى وال التقػػػرب إلػػػى  رابعييي(
نمػػا ترجػػو التقػػرب إلػػى زوجيػػا طمعػػا فػػي الحصػػوؿ عمػػى  منفعػػة معينػػة سػػواء أذكرت يػػا أـ ضػػراتيا وا 

ال فيي مف شدة غيرتيا عمى زوجيا ال تفرط بو لذا يقوؿ السرخسي و لػو كػاف  أخفتيا في نفسيا وا 
عند الرجؿ امرأة فدخمت في سنيا إي كبرت فأراد اف يستبدؿ بيا شابة فطمبت اف يمسػكيا ويتػزوج 

زًا ال بػاس باألخر  ويقيـ عند التي تزوج أياما ويقػيـ عنػدىا يومػا فتػزوج عمػى ىػذا الشػرط كػاف جػائ
بو لقولو تعالى ) واف امرأة خافت ...........والصمح خير ( قػاؿ عمػي رضػي اهلل عنػو إنمػا نزلػت 
ىػػذه اآليػػة فػػي ىػػذا وبملنػػا عػػف رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ انػػو قػػاؿ لسػػودة )رضػػي اهلل عنيػػا( 

لعائشػة رضػي حيف طعنت في السػف : اعتػدي فسػألتو لوجػو اهلل تعػالى اف يراجعيػا ويجعػؿ نوبتيػا 
 ((3))اهلل عنيا لكي تحشر يـو القيامة مع أزواجو صمى اهلل عميو وسمـ ورضي عنيف ففعؿ .

وقػػاؿ الكاسػػاني نحػػوًا مػػف ذلػػؾ ثػػـ قػػاؿ : والمػػراد مػػف الصػػمح ىػػو الػػذي جػػر  بينيمػػا كػػذا قالػػو ابػػف 
 ((4))عباس رضي اهلل عنيما .

ث اف الزوجػػة تتنػػازؿ عػػف حقيػػا فػػي أف يكػػوف تنازليػػا عػػف حقيػػا فػػي القسػػـ مقابػػؿ مػػاؿ : حيػػ -ب 
القسػػػـ مقابػػػؿ بػػػدؿ مػػػالي يدفعػػػو ليػػػا الػػػزوج أو الزوجػػػة األخػػػر  وسػػػنأتي أوال إلػػػى الحكػػػـ الشػػػرعي  

 لمتنازؿ مقابؿ الماؿ  ثـ نبيف جانبا مف صور التنازؿ مقابؿ الماؿ وكما يأتي :
فػػي ذلػػؾ وكػػاف ليػػـ  حكػػـ تنػػازؿ الزوجػػة عػػف حقيػػا فػػي القسػػـ مقابػػؿ مػػاؿ: اختمػػؼ الفقيػػاء  -أواًل :

 ثالثة أقواؿ :

                                                 

 243\2سنف ابي داود  ((1))

  39\7لو الملني  ((2))

  227\5لو المبسوط  ((3))

 611\3لو بدائع الصنائع  ((4))
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

: ال يجػوز اخػذ المػاؿ  كمػا ال يجػوز إعطػاؤه إلسػقاط الحػؽ فػي القسػـ بػيف الزوجػات  القول األول
ويجب عمى مف أخذه أو أعطاه رده إلى صاحبو  سػواءًا كػاف الػزوج أـ الزوجػة وبيػذا قػاؿ الحنفيػة 

 ((1))والشافعية والحنابمة واألمامية واستدلوا :
 قسـ ليس عينًا وال منفعة فال يقابؿ إسقاطو بماؿ وىو لـ يسمـ.الف ال-1

ويمكف اإلجابة : بػاف القسػـ  اف لػـ يكػف عينػا لكػف فيػو منفعػة وراحػة نفسػية يقػدرىا مػف يطمبيػا او 
 يتمتع بيا ولو لـ يكف ليا ثمف كبير عنده لما انفؽ الماؿ للرض الحصوؿ عمييا.

يأخػذ مػف حػؽ زوجتػو األخػر  ليعطيػو إلػى زوجتػو دافعػو الف ىذا الماؿ يعػد رشػوة الف الػزوج  -2
 الماؿ إليو وال تخفي النصوص المحرمة لمرشوة 

 الف في دفع الماؿ إسقاط لحؽ ثابت لملير بال مسقط وىو حراـ . -3
: يكره اخذ الزوجة الماؿ إلسقاط حقيا في القسػـ وىػذا ىػو المػروي عػف اإلمػاـ مالػؾ  القول الن(ه 

فعمونو وغيره أحب إلي وال يعجبني شراء المػرأة مػف صػاحبتيا يوميػا مػف زوجيػا إذ يقوؿ : الناس ي
 ((2))واكرىو وأرجو خفة شراء ليمة ال أكثر .

قػػاؿ ابػػف رشػػد اف شػػراء  المػػرأة  اشػػد كراىػػة  مػػف شػػراء الرجػػؿ الف المػػرأة ال تػػدري مػػا تحصػػؿ ليػػا  
 ((3))لو . بما أعطت  فقد ال يصيبيا  في تمؾ الميمة والرجؿ يدري ما يحصؿ

يجوز اخػذ الزوجػة المػاؿ إلسػقاط حقيػا فػي القسػـ اي يجػوز ليػا بنػاءا عمػى ذلػؾ  -: القول الن(ل 
بيع اليوـ واليوميف مف زوجيا أو مػف ضػرتيا وبيػذا قػاؿ عامػة المالكيػة قػاؿ المػواؽ : وجػاز األثػرة 

دلوا عمػى ذلػػؾ : واسػت ((4))عمييػا برضػاىا بشػيء أو ال كإعطائيػا عمػى إمسػاكيا وشػراء يوميػا منيػا
 باف القسـ حؽ الزوجة وىو بمثابة الوظيفة التي يجوز النزوؿ عنيا بشيء مف الماؿ فكذا ىذا .

وأجيػب : بػاف ىػذا الػدليؿ ضػعيؼ الف اللالػب بقػاء اإلنػس الصػحيح اليػـو واليػوميف والمػأخوذ منػو 
 ((5))شيء يسير بخالؼ التنازؿ عف الوظيفة فاف المتنازؿ يفقدىا تماما .

تبػػيف ىػػذا فػػاف القػػائميف بالحرمػػة ال سػػيما األحنػػاؼ قػػد ذكػػروا صػػورا لمتنػػازؿ مقابػػؿ اخػػذ المػػاؿ  إذا
 -: ((6))سنأتي إلييا ليتسنى لنا معرفة الراجح مف األقواؿ وىي

                                                 

شػػػرح  39\7الملنػػػي  389\6نيايػػػة المحتػػػاج  612\3بػػػدائع الصػػػنائع  222-221\5المبسػػػوط لمسرخسػػػي  ((1))
 378\4شرائع اإلسالـ 

 15\4التاج والكميؿ  ((2))

 15\4التاج واإلكميؿ  ((3))

 14\4التاج واإلكميؿ  ((4))

 15\4مواىب الجميؿ  ((5))

 389\6نياية المحتاج  222-221\5 المبسوط 612\3انظر : تفصيؿ ذلؾ في بدائع الصنائع  ((6))
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 أف تبذؿ الزوجة الماؿ لزوجيا ليجعؿ ليا في القسـ أكثر مما تستحقو . -5
 ؿ ليا في القسـ أكثر مما تستحقو جعاف تحط الزوجة عف زوجيا شيئا مف المير مقابؿ اف ي -4

وىاتاف الصورتاف مف الحراـ والباطؿ الذي ال يخفى فال يحؿ لمزوجيف فعمو ويجب عمى الػزوج اف 
يرد ما اخذ مف الماؿ ألنو رشوة وىػو مػف السػحت الػذي أخػذه لكػي يجػور فػي القسػـ لػذا فيػو حػراـ 

 حؽ عف المستحؽ لو .في منزلة الرشوة في الحكـ ال سيما وقد تسبب في منع ال
 أف يبذؿ الزوج لواحدة منيف مااًل تحصؿ لتجعؿ نوبتيا لصاحبتيا .  -3
 أف تبذؿ الزوجة لصاحبتيا مااًل لتترؾ نوبتيا ليا .  -2
 أف يزيد الزوج في مير زوجتو لتجعؿ نوبتيا لو .  -1
ة أف يعطي الزوج لزوجتو جعال )كمية مف الماؿ او اليداية ( عمى اف تجعؿ نوبتيا لفالن  -1

أي لزوجتو األخر  والمتأمؿ فػي ىػذه الصػور يجػدىا فػي معنػى واحػد وىػو موافقػة الزوجػة 
 األخر  مقابؿ الماؿ وسبب التحريـ في ىذه الصور األربع كما يقوؿ األحناؼ ىو :

 ألنو معاوضة القسـ بالماؿ فيكوف في معنى البيع وانو ال يجوز . -أ
غيػر صػحيح الف البيػع عبػارة عػف مبادلػة مػاؿ ويمكف اإلجابة باف بذؿ الماؿ ىو بمثابة البيع 

بمػػػاؿ وىػػػذا لػػػيس كػػػذلؾ بػػػؿ ىػػػو مبادلػػػة مػػػاؿ مقابػػػؿ منفعػػػة ممموكػػػة لصػػػاحبتيا وىػػػي الزوجػػػة 
ومرغوبػػة عنػػد طالبيػػا وىػػو الػػزوج أو الزوجػػة األخػػر  وال يمكنيػػا الحصػػوؿ عمييػػا لكونيػػا فػػي 

احبتيا لمتنػػازؿ غيػػر ليمتيػػا لػػذلؾ تسػػعى ىػػي او الػػزوج لمحصػػوؿ عمييػػا عػػف طريػػؽ موافقػػة صػػ
عنيا وىذا المعنى ىو عيف المقصود مف عقد النكػاح فيػو عقػد يفيػد حػؿ الػوطء بػيف الػزوجيف 

 وىو ليس في معنى البيع .
 الف الزوج بيذا ال يممؾ شيئا يستوجب الماؿ بمقابمتو لذا فيو حراـ وباطؿ . -ب

اإلنػس والػوطء فػي ويمكف اإلجابة : باف باذؿ الماؿ وىو الزوج او الزوجػة يطمػب ممػؾ منفعػة 
غيػػػػر وقتػػػػو إذ ىػػػػو مممػػػػوؾ لمزوجػػػػة األخػػػػر  لكػػػػف بعػػػػد رضػػػػا صػػػػاحبتو وىػػػػي منفعػػػػة مرغوبػػػػة 
ومشروعة يطمب الحصوؿ عمييا مقابػؿ المػاؿ . ثػـ اف ممػؾ ىػذه المنفعػة يجػوز فػي حػاؿ ىبػة 
صاحبتيا وىي الزوجة األخر  ليا لتحقؽ رضػاىا فمػا المػانع مػف كسػب رضػاىا أيضػا بالمػاؿ 

 محتاجة إليو .الذي قد تكوف 
 ليذا كمو يبدو لي رجحاف المذىب الثالث في جواز التنازؿ عف القسـ مقابؿ الماؿ واهلل اعمـ.

 املثحث اىثاّي
 قغع ّىتح اىقسٌ ىعارض
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

ىنػػاؾ بعػػض الحػػاالت قػػد يقطػػع بيػػا الػػزوج القسػػـ سػػنأتي إلييػػا مػػع ذكػػر أحكاميػػا عنػػد الفقيػػاء 
  -وكما يأتي :

الحنابمة لمزوج الخروج إذا كاف نيارًا أو أوؿ الميػؿ أو أخػره خروج الزوج مف البيت : أجاز  -5
الػػػذي جػػػرت العػػػادة فيػػػو باالنتشػػػار والخػػػروج إلػػػى الصػػػالة ال سػػػيما صػػػالة العشػػػاء والفجػػػر 
واشػػترط الشػػافعية عمػػى الػػزوج انػػو يجػػب عميػػو التسػػوية بػػيف زوجاتػػو فػػي ذلػػؾ فػػاف خػػص 

 ((1))بالخروج ليمة إحداىف فانو يحـر عميو ذلؾ .
حػػد  زوجاتػػو فػػي نوبتيػػا حتػػى انيػػا أغمقػػت البػػاب بوجيػػو قػػد ي -4 حػػدث خػػالؼ بػػيف الػػزوج وا 

 ((2))وامتنعت مف فتحو فماذا يفعؿ ؟ في ذلؾ روايتاف :
األولى : يحاوؿ معيا عمى فتح الباب فاف قدر يبيت عندىا في حجرتيا واف تعذر ذلػؾ ذىػب 

 إلى زوجتو األخر  وبيذا قاؿ محمد مف المالكية .
يؤدبيا وال يحؽ لو الذىاب إلى زوجتو األخر  ولو كانت زوجتو ظالمة لو وبيذا قػاؿ الثانية : 

 ابف القاسـ مف المالكية .
ذكرنا في ما مضى أف اإلسالـ قد منح لمزوج حؽ المبػوث مػع الزوجػة الجديػدة فػي ليػالي   -3

ييع الزفاؼ سبعة أياـ لمبكر وثالثػة أيػاـ لمثيػب . فيػؿ يجػوز لمػزوج الخػروج مػف البيػت لتشػ
جنازة أو إجابة دعوة أو صالة جماعة مف غير رضاىا ؟ ىذا ما اختمؼ فيػو الفقيػاء إلػى 

 ثالثة أقواؿ :
القوؿ األوؿ : يحـر عمػى الػزوج الخػروج لػذلؾ إال برضػاىا وذلػؾ لمنػدوب لتقػديميا لواجػب حقيػا . 

 ((3)).  حيث يقدـ حؽ الزوجية عمى غيرىا . وبيذا قاؿ فريؽ مف فقياء المالكية والشافعية
: يجوز لمزوج الخروج في ىذه الحالة وال يحـر عميو ذلؾ وبيذا قاؿ الحنابمػة والفريػؽ  القول الن(ه 

 .((4))الثاني مف المالكية والشافعية . بعد اف ردوا القوؿ األوؿ ولـ يأخذوا بو
فػي خػروج : يجب مراعاة العرؼ االجتماعي لمبمداف في ذلؾ فالبالد التي ير  أىميػا  القول الن(ل 

شػعار بعػدـ رضػا الػزوج عنيػا كمػا ىػو الصػواب اليػوـ  الزوج فػي ىػذا الزمػاف معػرة تمحػؽ الزوجػة وا 
في تونس ونحوىا مف البالد فانو ال يجوز الخروج . أما في البالد التي ال يعتبروف ذلؾ فالصواب 

 ((5))جواز الخروج لمزوج . وىذا ىو القوؿ الثالث لممالكية . 
                                                 

 33\7الملني  383\6نياية المحتاج  ((1))

 16- 15\4التاج واالكميؿ  ((2))

  383\6نياية المحتاج  13\4مواىب الجميؿ  ((3))

 45\7الملني  383\6نياية المحتاج  13\4مواىب الجميؿ  ((4))

 14\4مواىب الجميؿ  ((5))
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

ذا مرض الزوج ولـ يستطع اإلتياف إلى نسائو فيجوز لػو البقػاء عنػد إحػداىف مرض الزوج : فإ -4
( بعػث إلػى النسػاء يعنػي فػي   ( اف رسوؿ اهلل )بعد استئذانيف يدؿ عمى ذلؾ حديث عائشة)

مرضػػػو  فػػػاجتمعف فقػػػاؿ : إنػػػي ال اسػػػتطيع أف أدور بيػػػنكف فػػػاف رأيتػػػيف إف تػػػأذّف لػػػي فػػػأكوف عنػػػد 
 . ((1))عائشة فعمتف فأذّف لو

خػػروج الػػزوج فػػي قسػػـ إحػػد  زوجاتػػو إلػػى الزوجػػة األخػػر  ولبيػػاف حكػػـ ذلػػؾ فقػػد قسػػـ الفقيػػاء  -5
 الخروج تبعا لوقتو إلى قسميف :

: ليس لمزوج الخروج في نوبة احد في الميؿ لمدخوؿ عمى األخر  ولو كاف ذلؾ  خروج ب(لميل -أ 
وؼ عمػػى الزوجػػة مػػف المػػرض لحاجػػة إال لضػػرورة كمػػرض لكػػف ال يطيػػؿ المكػػث سػػواء أكػػاف، الخػػ

وخػص بعػض الفقيػاء جػواز الػدخوؿ عمػى الزوجػة ((2))ظنا اـ انو احتمؿ ذلؾ ليعرؼ حقيقػة حاليػا 
 أو بمرضيا . ((3))األخر  بما إذا مرضت أو ولدت وال متعيد ليا يقـو بحاجتيا 

ال يمػـز  وأجاز الرافعي مف الشافعية دخوؿ الزوج عمى زوجتو حتػى واف كػاف ليػا متعيػد كمحػـر إذ
 .((4))الزوج إسكانو فمو اف يديـ البيتوتة عندىا ويقضي  

ىذا وقد نص الحنابمة عمى اف الزوج إذا لبث طويال قضى سواء أكانت إقامتو لعػذر مػف شػلؿ او 
 .((5))حبس أو للير عذر الف حقيا قد فات بليبتو عنيا  

ر  مثؿ ما غاب عف ىذه جاز أما كيفية القضاء فاف أحب اف يجعؿ قضاءه لذلؾ غيبتو عف األخ
الف التسػوية تحصػػؿ بػػذلؾ والف إذا جػػاز لػو تػػرؾ الميمػػة بكامميػػا فػػي حػؽ كػػؿ واحػػدة منيمػػا فػػبعض 
الميمة أولى . ويستحب اف يقضي ليا في مثؿ ذلؾ الوقػت ألنػو ابمػغ فػي المماثمػة وىػو مثػؿ قضػاء 

 -: ((6))العبادات والحقوؽ ويتحقؽ القضاء بما يأتي 
 ينفرد بنفسو في ليمة ليس لواحدة منيف فيقضي منيا .أوال : أما اف 

 ثانيا : وأما أف يقسـ ليمة بينيف ويفضؿ التي غاب عنيا بقدر ما فات مف حقيا .
 ثالثا : وأما اف يترؾ مف ليمة كؿ واحدة مثؿ ما فات مف ليمة ىذه .

فيقضي ليػا مػف ليمػة  رابعا : وأما اف يقسـ المتروؾ بينيما مثؿ اف يترؾ مف ليمة احداىما ساعتيف
 األخر  ساعة واحدة فيصير الفائت عمى كؿ واحدة منيما ساعة .

                                                 

 213رقـ  243\2سنف أبي داود  ((1))

  379\4شرائع االسالـ  33\7الملني  383\6نياية المحتاج  ((2))

 .  6/383نياية المحتاج :  ((3))

 المصدر السابؽ االشارة نفسيا  ((4))

 33\7الملني  ((5))

 المصدر السابؽ اإلشارة نفسيا  ((6))
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

ثـ اف الفقياء قاسوا عمى ذلؾ ما لو اختص مسكف إحػداىف بخػوؼ ولػـ تػأمف الزوجػة عمػى نفسػيا 
 . ((1))إال بوجود الزوج فانو يجوز لو البتوتة عندىا ما داـ الخوؼ موجودا لكف يمزمو القضاء

ا فكيؼ يػتـ تقػدير طػوؿ المكػث؟ ذىػب بعػض الفقيػاء إلػى تقػديره بثمػث الميػؿ وقيػؿ : إذا اتضح ىذ
يقدر بساعة طويمة عرفا لكف األوجػو تقػدير الطػوؿ بضػبط العػرؼ فػي ذلػؾ فػإذا كػاف فػوؽ مػا مػف 
شأنو اف يحتاج إليو عند الدخوؿ  لتفقد األحواؿ عادة فيذا القدر ال يعد مػف طػوؿ المكػث لػذا فيػو 

و وال يقضى مطمقة أما ما زاد عميو  فانو ال يتسػامح بػو ألنػو مػف حػؽ اآلدمػي الػذي مما يتسامح ب
التػي تبػيح  ((2))ال يسقط بالعذر لذلؾ فيو يقضى مطمقا إال انو ال يػأثـ ألنػو دخػؿ عمييػا لمضػرورة 

 المحظور. 
عيا ففييا ومف الجدير بالذكر اف الفقياء قد اختمفوا فيما لو دخؿ الزوج عمييا في زمف يسير  فجام

 -: ((3))وجياف
يمزمو اف يقضػيو وىػو اف يػدخؿ عمػى المظمومػة ليمػة المجامعػة فيجامعيػا ليعػدؿ  -:  الوجه األول

 بينيما الف اليسير مع الجماع يحصؿ بو السكف  فأشبو الكثير 
 ال يمزمو قضاءه الف الوطء ال يستحؽ القسـ والزمف اليسير ال يقضى. -: الوجه الن(ه 

 ر خروج ب(لهم( -أ
إذا دخؿ الزوج نيارا عمػى إحػد  زوجتيػو فػي قسػـ زوجتػو األخػر  ففػي ىػذه الحالػة ينظػر إلػى 

 -سبب الدخوؿ الذي ينقسـ إلى قسميف :
نػػص الفقيػػاء عمػػى اف الػػزوج اف كانػػت لػػو حاجػػة مػػع زوجتػػو لوضػػع  الػػدخوؿ لحاجػػة -أوال : 

معو  او غيػر ذلػؾ فانػو  متاع أو اخذ متاع أو تسميـ نفقو أو إذا أراد  اف يتعػرؼ عمػى خبػر سػ
 ((4))يجوز لو الدخوؿ عمييا نيارا واستدلوا : 

ألنو )صمى اهلل عميو وسمـ ( كاف يطوؼ عمى نسائو جميعا فيدنو مف كؿ امرأة مف غيػر  -5
 مسيس حتى يبمغ التي جاءت نوبتيا فيبيت عندىا.

عػاش واالنتشػار  ألنو يتسامح في الدخوؿ بالنيػار مػاال يتسػامح فيػو بالميػؿ إذ أف النيػار لمم -4
لكف ىذا الدخوؿ مقيد فانو ينبلي اال يطوؿ مكثو عمى قدر  الحاجة فإذا ما أطػاؿ المكػث 

 فممفقياء في حكمو قوالف : 

                                                 

 383\6نياية المحتاج  ((1))

 384- 383\6نياية المحتاج  ((2))

 379\4ح شرائع اإلسالـ شر  33\7الملني  ((3))

 33\7الملني 384\6نياية المحتاج  ((4))
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 ((1))يجوز لو تطويؿ المكث لكنو خالؼ األولى وىو قوؿ لمشافعية .  القول األول :
اجػة يشػبو ابتػداء دخػوؿ لليرىػا يجب عميو عدـ تطويؿ المكث الف الزائد عمى الح القول الن(ه  : 

 ((2))وىو حراـ وىذا قوؿ الحنابمة والقوؿ األخر لمشافعية . 
ورد باف وقوع الدخوؿ ىنا في النيار وىو تابع ويلتفػر فيػو مػا ال يلتفػر فػي الميػؿ الػذي ىػو أصػؿ 

 -في القسـ .  إذا اتضح ىذا فيؿ يقضي إذا طاؿ المكث ؟ فيو قوالف :
 

 .  ((3))و لحاجة واف طاؿ وىو الصحيح عند الشافعيةال يقضي إذا كاف دخول -5
 . ((4))يقضي إذا طاؿ المكث وىو قوؿ الحنابمة وقوؿ لمشافعية -4

ويمكػف الجمػع بػػيف القػوليف بحمػػؿ األوؿ عمػى مػػا إذا طػاؿ مكثػػو بليػر حاجػػة والثػاني عمػػى إذا 
 طاؿ فوؽ الحاجة لذلؾ يقضي كما في المكث لياًل.

 : ((5))ي بال سبب وىؿ يقضي لمزوجات الباقيات فيو قوالف لمشافعية: الدخوؿ بال حاجة إ ن(هي(
 : يقضي زمف إقامتو إف طاؿ لتعديو وىو الصحيح عند الشافعية . القول األول
 : ال يقضي الف النيار تبع وىو قوؿ عند الشافعية . القول الن(ه 

 : ((6))وىؿ تجب التسوية في اإلقامة نيارا ؟ فيو قوالف لمشافعية
: ال يجػػب التسػػوية فػػي اإلقامػػة نيػػار ألنػػو لػػيس ىػػو األصػػؿ فػػي القسػػـ كمػػا انػػو  قييول األولال

 وقت التردد وىو يقؿ ويكثر .
: تجػػػػب التسػػػػوية فػػػػي اإلقامػػػػة إف كػػػػاف قاصػػػػدًا قػػػػاؿ االوزاعػػػػي : ال شػػػػؾ إف  القييييول النيييي(ه 

قػػدًا تخصػػيص إحػػداىف باإلقامػػة عنػػدىا نيػػارا عمػػى الػػدواـ واالنتشػػار فػػي نوبػػة غيرىػػا يػػورث ح
ظيار ميؿ وتخصيص .  وعداوة وا 

إذا تبػػيف ىػػذا فيػػػؿ يجػػوز لمػػػزوج االسػػتمتاع بالزوجػػػة التػػي يػػدخؿ عمييػػػا فػػي غيػػػر قسػػميا فيػػػو 
 : ((7))قوالف

 
                                                 

 .  6/384نياية المحتاج :  ((1))

 .  6/384. نياية المحتاج :  7/34الملني :  ((2))

 . 385،  6/384نياية المحتاج  ((3))

 . 6/384نياية المحتاج  ((4))

 . 6/384نياية المحتاج  ((5))

 . 385 – 6/384نياية المحتاج  ((6))

 . 6/384نياية المحتاج  ((7))
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 : يجوز لمزوج االستمتاع بيا لكف ال يطؤىا واستدلوا : القول األول
مػف كػؿ  لمخبر المار مف انو صمى اهلل عميو وسمـ كاف يطوؼ عمى نسائو جميعا فيدنو -5

 امرأة مف غير مسيس ......
 الف النيار تبع و األصؿ في القسـ ىو الميؿ . -4

 : ال يجوز لو إذا أفضى إلييا افضاءا قويا كما في قبمة الصائـ . القول الن(ه 
ورد باف الفرؽ بينيما اف ذات الجماع محرمة إجماعا في الصـو وىنا ليس كذلؾ و ألنو إذا وقع وقع 

 لمعنى خارج وىو حؽ اللير . ولكونو مفسدًا لمعبادة ما لـ يحتط وىنا ليس كذلؾ. جائزا إنما الحرمة
 املثحث اىثاىث

 اىقضاء يف اىقسٌ وعقىتح ذرمه
 وتفصيل ذلك ف  اطمبين :

 املغية األوه: اىقضاء يف اىقسٌ 
إذا فات إحد  الزوجات شيء مف ليالي قسميا فيؿ يحؽ ليا مطالبة الزوج بقضاء ما فػات 

 ا اختمؼ فيو الفقياء عمى قوليف :؟ىذا م
: ال يقضي الزوج ما فات زوجتو مف لياؿ  مف القسـ فمو أقاـ عند إحػداىما شػيرا ثػـ  القول األول

خاصمتو األخر  في ذلؾ قضى عميو القاضي اف يستقبؿ العدؿ بينيما وما مضى فيو ىدر غير 
مػا . فمػا مضػى قبػؿ الطمػب لػيس انو ىو فيو أثـ الف القسمة تكوف بعد الطمب مػف كػؿ واحػدة مني

مف القسمة في شيء والواجب عميو إف يعدؿ في القسمة اال تر  اف ما مضى قبؿ نكػاح إحػداىما 
 .((1))ال يعتبر في التي جدد نكاحيا فكذلؾ ما مضى قبؿ طمبيا وبيذا قاؿ األحناؼ

وبيػػذا قػػاؿ يقضػػي الػػزوج مػػا فػػات زوجتػػو مػػف ليػػالي القسػػـ مػػع زوجتػػو األخػػر   -: القييول النيي(ه 
 الشافعية والحنابمة وذكروا عدة أحواؿ وىي :

إذا سػػافر بواحػػدة بعػػد القرعػػة وكػػاف السػػفر مرخصػػا فانػػو ال يقضػػي لمزوجػػات المتخمفػػات مػػدة  -1 
سػػػفره الف المسػػػافرة قػػػد لحقيػػػا مػػػف المشػػػقة مػػػا يزيػػػد عمػػػى ترفييػػػا بصػػػحبتو.  لكػػػف إذا وصػػػؿ البمػػػد 

ربعة أياـ عند وصولو قضى  مػدة اإلقامػة اف لػـ يعتزليػا المقصود أو غيره وصار مقيمًا فيو بنية أ
.أمػا الحنابمػة فقػالوا : اف أقػاـ ببمػدة مػدة إحػد  ((2))فييا المتناع الترخص حينئذ وبيذا قاؿ الشافعية

                                                 

 . 5/219المسبوط لمسرخسي :  ((1))

 . 6/388نياية المحتاج : ((2))
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وعشػػريف صػػالة فمػػا دوف لػػـ يحتسػػب عميػػو بيػػا الف فػػي حكػػـ السػػفر تجػػري عميػػو أحكامػػو  واف زاد 
 . ((1))ألنو خرج عف حكـ السفر عمى ذلؾ قضى الجميع مما أقامو 

لكنو اف لـ يشأ اإلقامة وعاد إلى بمده فاف مدة ذىابو ورجوعػو  إي األيػاـ التػي يقضػييا فػي ذىابػو 
 .  ((2))ورجوعو ال تقضى ألنيا مف بقية سفره المأذوف فيو فال نظر لتخمؿ أقامة  قاطعة

لمباقيػات يستحضػرىف فانػو يقضػي إذا وصؿ المسافر بمدا وأقاـ فيو مػع إحػد  نسػائو ثػـ كتػب  -2
 . ((3))مف حيث الكتابة وىذا ما صوبو البمقيني مف الشافعية

إذا سافر بواحدة مف زوجاتو بعد القرعة وكاف السفر مرخصا إلى بمػد معػيف ثػـ سػافر إلػى بمػد  -3
 أخر وعاد فيؿ يقضي مدة الذىاب مف البمد األخر؟ فيو قوالف عند الفقياء: 

 . ((4))ي الف سفره جديد بال قرعة وىذا قوؿ عند الشافعية: يقض القول األول
ال يقضي ما سافره ألنو في حكـ السفر الواحد وقد اقرع لو وبيذا قاؿ الحنابمة وىو  القول الن(ه  :

 . ((5))القوؿ األرجح عند الشافعية
ال أي فػي سػفره إذا أقاـ الرجؿ مدة بعد سفره ثـ انشأ سفرًا آخر منو إقامة فاف كاف نو  ذلؾ أو  -4

ال فانو يقضي إذا كاف سفره بعد انقطاع ترخصو  .((6))األوؿ فال قضاء وا 
 : ((7))خروج الزوج في ليمة إحد  زوجتيو إلى أخر  ال يخمو مف احد حالتيف -5
إذا خػػرج لمضػػرورة كمػػرض الزوجػػة فػػاف أطػػاؿ فانػػو يقضػػي لزوجتػػو التػػي خػػرج منيػػا واف لػػـ  -أ   

يجب القضاء مع قصر المكث إذا كػاف منزليػا بعيػدًا بحػث طػاؿ زمػف  يطؿ فال قضاء عميو . وقد
 الذىاب والعودة فيجب القضاء مف نوبتيا واف قصر المكث عندىا .

 إذا خرج للير ضرورة فانو يقضي سواء أطاؿ زمف الخروج أـ لـ يطؿ . -ب   
ف عػػادت إليػػو إذا قسػػـ إلحػػداىما ثػػـ طمػػؽ األخػػر قبػػؿ قسػػميا آثػػـ ألنػػو فػػوت حقيػػا الواجػػب فػػا -6

 .((8))رجعة أو نكاح قضى ليا ألنو قدر عمى إيفاء حقيا فمزمو كالمعسر إذا أيسر بالديف

                                                 

 . 7/42الملني : ((1))

 نياية المحتاج : اإلشارة السابقة  ((2))

 . 6/388نياية المحتاج  ((3))

 . 6/388نياية المحتاج  ((4))

 ابقة .. نياية المحتاج : اإلشارة الس7/42الملني  ((5))

 . 6/388نياية المحتاج  ((6))

 . 6/384نياية المحتاج  ((7))

 . 7/37الملني  ((8))
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إذا قسػػػـ إلحػػػداىما ثػػػـ جػػػاء ليقسػػػـ لمثانيػػػة فأغمقػػػت البػػػاب دونػػػو أو منعتػػػو مػػػف االسػػػتمتاع بيػػػا  -7
عػادت فػاف  ((1))وقالت : ال تدخؿ عمي أو ال تبيت عندي أو ادعت الطالؽ سقط حقيػا مػف القسػـ

 بعد ذلؾ إلى المطاوعة استأنؼ القسـ ولـ يقضي ألنيا ناشز وأسقطت حقيا.
واف كػػاف لػػو أربػػع نسػػوة فأقػػاـ عنػػد ثػػالث مػػنيف ثالثػػيف ليمػػة لزمػػو اف يقػػيـ عنػػد الرابعػػة عشػػرًا  -8

 .((2))لتساوييف
نػيف اف كاف لو أربػع نسػوة فػاف نشػزت إحػداىف عميػو وظمػـ واحػدة فمػـ يقسػـ ليػا وأقػاـ عنػد االث -9

ثالثيف ليمة ثـ أطاعتو الناشز وأراد القضاء لممظمومػة فانػو يقسػـ ليػا ثالثػًا ولمناشػز ليمػة واحػدة فػي 
خمسػػة ادوار حتػػى يكمػػؿ لممظمومػػة خمػػس عشػػرة ليمػػة ويحصػػؿ لمناشػػز خمػػس ليػػاؿ . ثػػـ يسػػتأنؼ 

 .((3))القسـ بيف الجميع
 املغية اىثاّي

 عقىتح ذرك اىقسٌ
ية ولػـ يعػدؿ بػػيف زوجاتػو فانػو يسػتحؽ العقوبػة الدنيويػة واألخرويػػة اذا خػالؼ الػزوج األوامػر الشػرع

السػػػيما إذا ظيػػػر منػػػو تفضػػػيؿ بعضػػػيف فػػػي القسػػػـ او تخصػػػيص إحػػػداىف بشػػػيء دوف سػػػواىا . 
 . ((4))والضابط في ذلؾ : اف ال يظير منو التفضيؿ و التخصيص

 : وتقسم العقوبة إلى قساين
لفقيػػاء عمػػى اف الرجػػؿ إذا تػػرؾ العػػدؿ وجػػار العقوبػػة األخرويػػة : حيػػث ال خػػالؼ بػػيف ا -1

في القسـ بيف زوجاتو فانو أثـ لما ذكرنػا فػي أدلػة المشػروعية وكػؿ إثػـ يسػتحؽ العقػاب فػي االخػرة 
لػذلؾ فػػاف الرجػػؿ يعاقػػب فػػي االخػرة عمػػى تػػرؾ القسػػـ بػػيف زوجاتػو كمػػا يشػػاء اهلل تعػػالى وممػػا ذكػػره 

ط وال يخفػػى مػػا فػػي ذلػػؾ مػػف اإلثػػـ والتشػػيير بػػو الحػػديث الشػػريؼ انػػو يػػأتي يػػـو القيامػػة وشػػقو سػػاق
 عمى أعيف الخالئؽ .

العقوبػػة الدنيويػػة : نػػص الفقيػػاء عمػػى اف الرجػػؿ إذا جػػار فػػي قسػػمتو وعرضػػت زوجتػػو  -2
أمره إلى القضاء أمره القاضي بالعدؿ فاف عاد إلى الجور بعػدما نيػاه القاضػي فانػو يوجعػو عقوبػة 

                                                 

 . 7/37الملني  ((1))

 . 7/37الملنى  ((2))

 . 7/37الملنى  ((3))

 . 6/382نياية المحتاج  ((4))
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

ما صنع وارتكب ما ىو حراـ عميو وىو الجور فيعزر في ذلػؾ ويأمر بالعدؿ ألنو أساء األدب في 
 .((1))ويؤمر بالعدؿ

 .((2))وقيؿ : يزجر عف ترؾ العدؿ فاف عاد نكؿ بو
إذف عقوبتػػػو تعزيريػػػة تبػػػدأ بػػػالوعظ والتػػػوبيت والتيديػػػد ثػػػـ الجمػػػد والحػػػبس والتشػػػيير وال بػػػأس 

تصػػػمح لتأديبػػػو تبعػػػًا لممصػػػمحة  باللرامػػػة الماليػػػة وغيرىػػػا حيػػػث يجتيػػػد القاضػػػي فػػػي العقوبػػػة التػػػي
ولمكانػػػة الرجػػػؿ االجتماعيػػػة . زد عمػػػى ذلػػػؾ اف بعػػػض فقيػػػاء المالكيػػػة يعػػػدوف جػػػور الػػػزوج وتػػػرؾ 
العدالة بيف زوجاتو مف المسائؿ التي تجػرح فػي عدالتػو فػال تقبػؿ شػيادتو ال سػيما إذا تػابع ذلػؾ و 

 .((3))داـو عميو قاؿ الجزولي : ىو جراحة في إمامتو وشيادتو
 خلامتحا

 والكزاهات الفضل أويل وصحبه اّله وعلى باملعجزات املؤيد على والسالم والصالة ، الصاحلات تتن بنعوته الذي هلل احلود

 -: وبعد

ذُصدلدالردٓالىرداجطأٌد ذعدعٕلمدهتددالمسظاٌاظاؼلفٓزؼلرٓظفٕىحزظدأنفثؼد

 : ٔأذَٓكماالثؽسفٓإلٍٕا

َالصَظداخالصَظدحتدٕهاألظدسْالرؼامدلَالدغفدٓالؼدالدح مؼداللثٕدانالثؽدسٌراظاء

 .تؽمًطسفكلَٔسضّالمشاكلترلكفرؽلالؽمُقلٕثٕهَشَظٍه 

ٓالدصَضٔؼردص َإال. فدأكصسشَظردانللدصَضٔكدُنأنتددالالصَضػلّالمع ٔعةلك

 . الرصسفاخمهٔظٍستماَإوماالملثٓالؽةفٓالمع ٔكُنَإالشَظاذًكل

الن،فدداخمدداشَظٍددالٍددأمضددٓفدداالؽددطإلددّخسظدددإذاالصَظددحأنللثاؼددسذددسظػ

 .مىٍاذوةتاػىٍاغٕثرًتطُ األخسِالصَظحَذرضسزٔطُ لدالعفس

َاؼدجلٕلحمهتدالَاؼدجلكلمرراتؼحلٕا شازالمع الصَضظؼلظُاشللثاؼسظٍس. 

ذلدكذعدمغأوٍاأَترلكاألخسِػل مغشَظاذًإؼدِالصَضَطءؼسمحالثاؼسزظػ

 .ػلًٕالمرسذةالمؼىُْللضسز

                                                 

 . 5/219المسبوط :  ((1))

 . 4/12مواىب الجميؿ  ((2))

 . 4/11المصدر السابؽ  ((3))
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

فدٓؼمٍداإظدماطمماتدلمىفؼدحػلدّالؽصدُ أَالمدا الصَظدحأخرظُاشالثاؼسزظػ

 أو لزوجها .لشسٔكرٍاذىاشلٍاأَالمع 

للثداكسا أٔدَظدثؼحللصٕدةأٔدا شاشدحالعدٔددجشَظرًػىدالصَضتماءظُاشالثاؼسزظػ

 .الصَظاختالٓزضأشرسطَال

ػلّػسضًتؼدالؼمُتحٔعرؽكفاوًشَظاذًتٕهلعمًفٓٔؼد ل مهأنالثاؼسزظػ

 .المىاظثحالرؼصٔسٔحالؼمُتحٔؼالثًَالماضٓ. المضاء

 . العاملني رب هلل احلود أى دعوانا وآخز

 
 المصادر

 . الكسٔ  المسان  •

 الكاظداوٓ معدؼُ  تده تكدس أتدٓ الددٔه ػداء للؼامدح الشدساجغ ةذسذٕد فدٓ الصدىاجغ تدداجغ  •

 . الطثغ ظىح ذركس ل  مصس الؼاصمح مطثؼح – ػصمان مخراز أؼمد . ذخسٔط

 . ٌد  897 خ هللا ػثدد أتدُ . الؼثددزْ الماظد  أتدٓ تده ُٔظد  تده مؽمدد . َاالكلٕدل الرداض  •

 . االذٓ العلٕل مُاٌة تٍامش مطثُع

 مؽمدد  ذؽمٕدك المداَز ْ ؼثٕدة تده مؽمدد تده ػلدٓ الؽعده ٓأتد لامدا  الكثٕدس الؽداَْ  •

   2003 - ٌ 1424 تٕسَخ َالىشس للطثاػح الفكس  از َأخسَن ظطسظٓ

 الكردة  از – المسطثدٓ االوصدازْ أؼمدد تده مؽمدد هللا ػثدد ألتدٓ المدسان ألؼكدا  العدامغ  •

 . تٕسَخ –   1988 - ٌ  1408 – 1 ط الؼلمٕح

  از – الثخازْ المىُظٓ ؼعه ته صدٔك الطٕة ألتٓ . ٍٕحالث الدزز شسغ الىدٔح السَضح  •

 .   1984 - ٌ  1404 – 1 ط – تٕسَخ – العدٔدج الىدَج

 – تٕدسَخ – الفكدس  از ، االش ْ العععدراوٓ االشدؼس تده  اَ  أتٓ لألما   اَ  أتٓ ظىه  •

 . لثىان

 ط – الددٔه  وعد الماظد  أتٓ الؽلٓ للمؽمك َالؽسا  الؽا  ظاجل فٓ االظا  شساجغ شسغ  •

 . ٌ  1389 – الىع  اال اب مطثؼح – 1

 اؼٕداء ظمؼٕدح االلثداوٓ الددٔه واصدس مؽمد . الكثٕس الفرػ َشٔا ذً الصغٕس العامغ صؽٕػ  •

 .   2004 - ٌ 1425 4ط – االظامٓ المكرة االظامٓ الرساز
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  

 احكام القسن بني الزوجات يف الشريعة االسالهية احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 مشدكلح طثؼدح – الىدَُْ شدسف تده ٔؽٕدّ شكسٔا أتٓ االما  . الىَُْ تشسغ معل  صؽٕػ •

  . َالرُشٔغ للىشس الرمُِ از 

 ذؼلٕدك مدغ الؼعدماوٓ ؼعدس تده ػلدٓ تده أؼمد لألما   الثخازْ صؽٕػ شسغ الثازْ فرػ  •

 .   2003 - ٌ  1424 1 ط – الصفا مكرثح – تاش ته الؼصٔص ػثد الشٕخ

 الىاشدس – الثدالٓ ػثدد فدؤا  مؽمدد َضدؼً – الشدٕخان ػلٕدً اذفدك فٕمدا َالمسظدان اللؤلدؤ  •

 . المكسمح مكح لىشس الثاش  از ذُشٔغ مٕحاالظا المكرثح

 . اظماػٕل مؽمد لصاؼثٍا ٌ  1324 العؼا ج مطثؼح – العسخعٓ الدٔه لشمط المثعُط  •

 أؼمدد ذؽمٕدك – ؼدص  تده ظدؼٕد تده أؼمدد تده ػلدٓ مؽمد أتٓ االودلعٓ ؼص  الته المؽلّ  •

 . مصس الفكس  از شاكس مؽمد

 المؼدسْ ػلدٓ تده مؽمدد تده أؼمدد لؼامدحل – الكثٕدس الشدسغ غسٔدة فدٓ المىٕدس المصثاغ  •

 لد  تمصدس َأَال ي الؽلثدٓ الثداظٓ مصدطفّ مطثؼدح – العدما مصدطفّ صدؽؽً . الفُٕمٓ

 . الطثغ ظىح ذركس

 ذؽمٕك الدمشمٓ الممدظٓ لدامح ته مؽمد ته أؼمد ته هللا ػثد ته مؽمد الدٔه لمُفك المغىٓ •

 الكردة ػدال   از – الؽلدُ مؽمدد الفرداغ ػثدد .   الرسكدٓ المؽصده ػثدد تده هللا ػثدد .   .

    2005 ٌ 1426 – 5 ط . َالرُشٔغ َالىشس للطثاػح

 الخطٕدة مؽمدد تده مؽمدد الددٔه شدمط – المىٍاض ألفاظ مؼاوٓ مؼسفح الّ المؽراض مغىٓ  •

 الؽددٔس  از – هللا ػثدد الشدسٔ  الشٕخ – ذأمس مؽمد مؽمد .   . َؼممً ظثطً . الشستٕىٓ

 .   2006 - ٌ  1427 الماٌسج

 الدسؼمه ػثدد تده مؽمدد تده مؽمدد هللا ػثدد أتدٓ – خلٕدل مخرصدس شدسغ العلٕدل مُاٌدة  •

 ٌ 1422 . 1ط . الفكس  از . للمؤل  َاإلكلٕل الراض َتٍامشً تالؽطاب المؼسَف المغستٓ

- 2002  . 

 الصٔلؼدٓ ُٔظد  تده ػثدهللا ته مؽمد ته الدٔه ظما  لاما  الٍدأح الؼا ٔس السأح وصٕة •

 .   1973 – 2ط لثىان – تٕسَخ الؼستٓ الرساز اؼٕاء  از –

 ؼمدصج تده اؼمدد الؼثداض اتدٓ تده مؽمدد الددٔه شدمط – المىٍداض شدسغ الدّ المؽرداض وٍأح •

 – مصدس َاَال ي الؽلثدٓ الثداتٓ مصدطفّ مطثؼدح ، الصدغٕس تالشدافؼٓ الشدٍٕس السملدٓ

1375  ٌ - 1938   .   

 
 


