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 :إهداء
 إلى من كانت دعواتها تنير دربي وعقلي

 .التي غرست فينا حب الخير، وربتنا على حب اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم: إلى

 -إلى حبيبتي أمي-

 إلى والدي الغالي

 .إلى كل أفراد العائلة

 . إلى عائلة بحراوي، وعائلة لقمان

 إلى كل األصدقاء والصديقات

إلى أساتذتي في قسم الشريعة اإلسالمية بجامعة تلمسان، بارك اهلل فيهم وأمد في أعمارهم 
 . وحفظهم ذخرا لألمة

 إلى كل مسلم ومسلمة على هذا الكوكب

 .إلى كل أولئك أهدي هذا الجهد المتواضع

 



 شكر وتقدكرر
           ﴿:                          ﴾. 

أشكر اهلل تعالى الذي وفقني إلتمام ىذه الرسالة المتواضعة وأعانني على إخراجها إلى النور، 
 .                                                                                  والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو ومن سار على دربو إلى يوم الدين

أتتقدم بالشكر والتقدير لكل العائلة وأخص بالذكر الوالدة العزيزة، جزاىم اهلل عني          
 .  خير الجزاء

            كما ال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى األستاذ المشرف الذي 
ساعدني بوقتو وعلمو في اإلشراف على ىذه الرسالة، جزاه اهلل عني خير الجزاء وجعلو ذخرا 

 .باي بن زيد: فضيلة األستاذ. لإلسالم والمسلمين

اللذين تفضال بالموافقة على مناقشة ىذه الرسالة، :         وفضيلة األستاذين المناقشين
 .وتصويب ما فيها من خطأ وتقصير، جزاىما اهلل عني خير الجزاء

 .بوسيف مختارية: بلخير عثمان، وفضيلة األستاذة: فضيلة الدكتور

-        كما أتقدم بالشكر والتقدير واالحترام إلى القائمين على جامعة أبو بكر بلقايد
 .وأخص بالذكر أساتذة قسم شعبة العلوم اإلسالمية- تلمسان

عدة   كما اليفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من مدى لي يد العون والمسا
 .من قريب أو بعيد إلنجاز ىذا البحث فأسأل اهلل سبحانو وتعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء

 .وفقني اهلل وإياكم لكل ما يحب اهلل ويرضى



 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                  

 

 

 

 

 

  



 مقدمـــة

 

 أ
 

:مقدمة
        احلمد هلل الذي حكم بالعدل بني الناس، وجعلو من صفاتو، وأمر بالعدل بني الزوجات، وجعل لو 

أحكاما وتشريعات، وحد لو حدودا وعقوبات، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو يف كمالو 
وعظمتو الذي ىدانا بدينو وأرشدنا بأحكامو إىل طريق احلق، والصالة والسالم على نيب اهلل ادلختار الذي 

َ مراد اهلل يف األحكام فرغنب يف اجلنة وحذر من النار، وعلى آلو وأصحابو األبرار ودمن اىتدى هبديو إىل  بَ نين
 :يوم الدين أما بعد

 ﴿:قالتعالى                             

                              ﴾(1) .

       اىتمت الشريعة اإلسالمية اىتماما بالغا مبوضوع العدل بني الزوجات، فمن مجاذلا وعدذلا وحكمتها 
 .أهنا أعطت كل ذي حق حقو، من خالل التشريعات واألحكام الدقيقة ادلنصفة اليت جاءت هبا

      العدل شرط من الشروط اليت أبيح هبا التعدد، ألنو من أسباب صالح األسرة واستقرارىا، وحصول 
التوافق والوئام بني أفرادىا، وقد حيصل بسبب التقصري فيو ضياع احلقوق، دما ينشأ عنو مشاكل أسرية 

 .خمتلفة، وحيصل الكثري من الشقاق والنزاعات دما يضيع مقاصد الشرع من النكاح

 :   ومن ىذا ادلنطلق سأتناول يف ىذا البحث موضوع

، ذلذا أحاول يف ىذه الدراسة بيان صور العدل "العدلبينالزوجاتمظاىرهوآثاراإلخاللبو"   
 .ادلادية وادلعنوية بني الزوجات وحكم اإلخالل هبا وما يرتتب على ذلك من آثار على الفرد واجملتمع واألسرة
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 مقدمـــة

 

 ب
 

:اإلشكالية
 :ديكن صياغة إشكالية البحث فيما يلي

  ما مفهوم العدل بني الزوجات؟ ما ىي مظاىره؟ وما اآلثار ادلرتتبة على اإلخالل بالعدل بني
 الزوجات؟

 ما حكم التسوية بني الزوجات يف األمور ادلادية وادلعنوية؟ 

:أسباباختيارالموضوع
 :دفعين إىل اختيار ىذا ادلوضوع مجلة أسباب منها

 ادليول والرغبة الشديدة يف البحث يف ىذا ادلوضوع. 
 بيان مثار وفوائد العدل ترغيبا يف إقامتو والعمل بو. 
 خطورة مسألة احليف واجلور يف احلقوق الزوجية دلا ورد يف الشرع من الوعيد لصاحبو. 
       كثرة ادلشاكل األسرية اليت تسبب فيها ترك العدل بني الزوجات، دما أورث األحقاد والضغائن

 .يف النفوس البشرية والقطيعة بني أفراد األسرة الواحدة

:أىدافالدراسة
 :    أىدف من خالل دراسيت ذلذا ادلوضوع إىل ما يلي

 بيان مفهوم العدل بني الزوجات الذي يعترب شرطا من الشروط اليت أبيح هبا التعدد. 
 بيان مظاىر العدل بني الزوجات. 
 بيان األمور اليت جيب على الزوج العدل فيها، واليت يعاقب على تركها. 
 بيان األمور اليت ال جيب على الزوج العدل فيها، واليت ال يعاقب على تركها. 
 بيان اآلثار الناجتة عن اجلور وعدم العدل بني الزوجات. 





 مقدمـــة

 

 ج
 

:الدراساتالسابقة
 :   وقفت على دراسات سابقة ذات صلة بادلوضوع من حيث العموم ال اخلصوص منها

 الطالبة ىدى بنت رمزي حسن خياط، (دراسة مقارنة)تعدد الزوجات يف الفقو اإلسالمي ،
جامعة أم القرى، إشراف األستاذ الدكتور يوسف حممود عبد ادلقصود، رسالة مقدمة لنيل 

 .درجة ادلاجستري
 (دراسة ميدانية)تعدد الزوجات يف ظل التحوالت االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية ، 

باتنة، إشراف األستاذ أمحد بوذراع، مذكرة لنيل درجة -الطالبة نادية بن فليس، جامعة احلاج خلضر
 .ادلاجستري يف علم االجتماع

  تعدد الزوجات ىل ىو حل أم خالف الفطرة، الطالب مجعة حممد ذليب، كلية اإلمام 

 .لبنان، إشراف الدكتورة هنى قاطرجي-األوزاعي للدراسات اإلسالمية بريوت

       معظم ىذه البحوث قد حتدث أصحاهبا عن التعدد بصفة عامة، يف حني أن مذكريت اقتصرت على 
 . ، وذلك بتغيري قليل يف حمتوى الدراسة، وإضافة بعض اجلزئيات"العدل"دراسة شرط من شروط إباحتو وىو 

:منهجالدراسة
اعتمدت يف دراسيت على ادلنهج الوصفي التحليلي معمال أداة ادلقارنة ألجل بيان مواطن اإلتفاق 

 .واإلختالف بني فقهاء الشريعة اإلسالمية

 :خطةالدراسة 

يف مقدمة، ومدخل وفصلني وخامتة، وذلك حسب اخلطة ادلعروضة : اقتضت الدراسة أن تكون الرسالة
 :كالتايل

 





 مقدمـــة

 

 د
 

 :وتشتمل على ما يلي:مقدمة

أمهية ادلوضوع، أسباب إختيار ادلوضوع، أىدافو الدراسة، الدراسات السابقة، ادلنهج ادلتبع يف البحث، )
 .(اخلطة العامة للبحث

 :وتوزعت مادتو على مبحثني:  حقيقةالعدل:بعنوان جاءالمدخل

 مفهوم العدل بني الزوجات وحكمو: ادلبحث األول. 
 أنواع العدل واحلكمة من حتقيق العدل بني الزوجات: ادلبحث الثاين. 

حكم العدل يف األمور ادلادية واآلثار ادلرتتبة على اإلخالل : فقد خصصتو للبحث يف: أماالفصلاألول
 .وقد تضمن متهيدا للموضوع، وثالثة مباحث.   هبا

 العدل يف ادلهر واآلثار ادلرتتبة عليو، وحيوي أربعة مطالب مرتبة على النحو اآليت: تناولت يف األول: 

تعريف ادلهر، حكم ادلهر، حكم التسوية بني الزوجات يف ادلهر، آثار اإلخالل بالعدل بني الزوجات يف )
 .(ادلهر

 العدل يف النفقة واآلثار ادلرتتبة عليو، وحيوي أربعة مطالب مرتبة على النحو : وأما الثاين فعنونتو ب
 :التايل

تعريف النفقة، حكم النفقة، حكم التسوية بني الزوجات يف النفقة، آثار اإلخالل بالعدل بني الزوجات يف )
 .(النفقة

 العدل يف السكن واآلثار ادلرتتبة عليو، وحيوي أربعة مطالب مرتبة على النحو : تناولت يف الثالث
 :اآليت

تعريف السكن، حكم السكن، األحكام الفقهية ادلتعلقة بالسكن، آثار اإلخالل بالعدل بني الزوجات يف )
 .(السكن



 مقدمـــة

 

 ه
 

حتدثت فيو عن العدل يف األمور ادلعنوية واآلثار ادلرتتبة على اإلخالل هبا، وقد تضمن : أماالفصلالثاني
 :متهيدا وثالثة مباحث كالتايل

 واآلثار ادلرتتبة عليو، وقد اشتمل على مخسة مطالب  (ادلبيت)العدل يف الَقْسم: ادلبحث األول
تعريف الَقْسم، حكم الَقْسم، أحوال الزوجني يف الَقْسم، ضوابط الَقْسم، وآثار اإلخالل ): كاآليت

 .(بالعدل بني الزوجات يف ادلبيت
 واآلثار ادلرتتبة عليو، وقد اشتمل على أربعة مطالب على  (اجلماع)العدل يف الوطء: ادلبحث الثاين

آداب اجلماع، حكم التسوية بني الزوجات يف الوطء ودواعيو، حكم معاشرة الزوجة ): الرتتيب
 .(جنسيا يف نوبة ضرهتا، وآثار اإلخالل بالعدل بني الزوجات يف الوطء

 العدل يف السفر واآلثار ادلرتتبة عليو، وقد اشتمل على أربعة مطالب على الرتتيب: ادلبحث الثالث :
السفر حلاجة الزوج، أحوال الزوجة يف السفر، حكم القضاء بعد الرجوع من السفر، وآثار اإلخالل 

 .بالعدل بني الزوجات يف السفر

 .ألىم النتائجوخاتمة

ادلشرف على ما أحاطين بو من كرمي :       ال يسعين يف األخري إال أن أتوجو بالشكر لفضيلة األستاذ
اىتمامو وخالصة علمو ونفيس وقتو، حريصا على أن خيرج البحث يف أحلى حلة، فلو الشكر والتقدير، 

كما أشكر السادة أعضاء ادلناقشة على جتشمهم على متابعة ىذه ادلذكرة وتصويبها فلهم مين جزيل الشكر 
 .والتقدير وإىل كل من مدى يل يد العون، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم

 .واهلل من وراء القصد وىو يهدي السبيل

م2015جوان07:يوم:التلمسان

ىـ1436شعبان17:الموافقل

.وفاءبحراوي
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 :مدخـل
العدل بين الزوجات، تعريفه، حكمه، أنواعه، 

 .والحكمة من تحقيقه

 : المبحــث األول
 .مفهوم العدل بين الزوجات وحكمه

 :المبحـــث الثاني

أنواا العدل بين الزوجات والحكمة من  
 .تحقيقه
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 .العدل بين الزوجات، تعريفه، حكمه، أنواعه، والحكمة من تحقيقه: مدخل
دعت الشريعة اإلسالمية إىل حتقيق العدل، فهو من الصفات السامية اليت تستقيم هبا احلياة الزوجية، وقد       

اىتم فقهاء الشريعة اإلسالمية بدراسة ىذا ادلوضوع من نواٍح عدة دلا لو من أمهية كبًنة تتعلق بكمال واستقرار 
 فما تعريفهم للعدل بٌن الزوجات؟ وما حكمو؟ وما ىي أنواعو، وما احلكمة من حتقيقو؟. احلياة األسرية

 :مفهوم العدل بين الزوجات وحكمه: المبحث األول
     كان السعي إىل حتقيق العدل بٌن الزوجات من الصفات اليت ميزت الشريعة اإلسالمية، ألنو من أسباب 

 صالح األسرة واستقرارىا، فما مفهوم العدل بٌن الزوجات؟ وما حكمو؟

 :تعريف العدل:المطلب األول

:  معاين منهاعدةيف اللغة ب العدل جاء :لغة 

 َعَدَل ،ضد اجلور وما قام يف النفوس أنو مستقيم كالَعَداَلة والُعدولة وادلِْعَدلة وادلْعَدَلة وىو .أعدالٌ  (ج): الَعْدل"
: ويقال. مال: عْدًو، وُعُدووً -(َعَدلَ ). يْعِدل فهو َعاِدٌل من ُعدوٍل وَعَدَل بلفظ الواحد وىذا اسم للجمع

 .ىو الذي و دييل بو اذلوى فيجور يف احلكم: ويف أأاء ا سببانو الَعْدلُ  .حاد: َعَدَل عن الطريق

ويقال امرأة  باحلق اإلنصاف، واحلكم: بالفتت أصلو مصدر قولل َعَدْلُت هبذا َعْدوً حسناً، والَعْدلُ : والَعْدلُ 
 .(1)"َعْدَلٌة أيضا، وادلْثُل، النظًن، اجلزاء، والفداء

     

                                                           

 دار  –القاىرة- آخرون الكبًن وي عبد ا عل:ت- مادة عدل- لسان العرب- مجال الدين أبو الفضل زلمد بن مكرم- ابن منظور ــ  1
- 3.ط- مادة عدل -ايط القاموس –رلد الدين زلمد بن يعقوب - بادي آالفًنوز، 2838: ص-4: مج- ت.د- ط.د- ادلعارف
- 4.ط- مكتبة الشروق الدولية- مادة عدل- الوسيطادلعجم - آخرونشوقي ضيف و ،13: ص- 4: ج- م1980- ىـ1400
-  بًنوت-لبنان -مادة عدل -مقاييس اللغةمعجم  - أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا-لرازي، ا618: ص-   م2004- ىـ1425

 .229: ص- 2: مج- م1999- ىـ1420- 1.ط
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.  أن العدل ىو اإلنصاف واحلكم باحلق   يتبٌن من التعاريف اللغوية

 :ذكر منهاسألقد اختلفت التعريفات اوصطالحية للعدل بٌن الزوجات  :اصطالحا: ثانيا

 " (2)"، والنفقة، والكسوة (1)التسوية بٌن الزوجات يف حقوقهن من القْسم. 
 "(3) "التسوية بٌن الزوجات يف احلقوق الزوجية فيما دتكن ادلساواة فيو. 
 "(4)"القسمة بالسوية يف ادلكان و الزمان ويف متاع ادلكان وفيما خيص الرجل من متاع نفسو. 

اليت  حول األمور الظاىرةيدور  اإلصطالحية أن العدل بٌن الزوجات معناه ريفاتيستخلص من التع 
 يف احلقوق ىنالتسوية بٌن: أن العدل بٌن الزوجات ىويتبٌن من ىذا ا، فيستطيع الزوج العدل فيو

. الزوجية الظاىرة كالنفقة،  والِكسوة، والَقْسم وفيما خيص الرجل من متاع نفسو
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الَقْسم بٌن النساء، وىو إعطاء حقهن يف البيتوتة عندىا : ومنو" قسم ادلال بٌن الشركاء" بفتت القاف وإسكان السٌن، مصدر: الَقْسم-1
-زلمد بن زلمد بن زلمد- الغزايل). للصببة وادلؤانسة، و يف اجملامعة، ألهنا تنبين على النشاط، فال يقدر على البيتوتة فيها كما يف ابة

 (.283: ص- 5: ج- م1997- ىـ1417- 1.ط- دار السالم- األزىر- زلمد زلمد تامر: ت- الوسيط يف ادلذىب
عادل أمحد عبد احلق وعلي زلمد معوض : ت - بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع-  عالء الدين أيب بكر بن مسعود احلنفي-الكاساين-2

 .609: ص- 3: ج- م2002 -ىـ1424- 2.ط-  دار الكتب العلمية-بًنوت- لبنان- جود
- م1993-ىـ1413- 1.ط-  مؤسسة الرسالة-بًنوت- ادلفصل يف أحكام ادلرأة والبيت ادلسلم يف الشريعة اإلسالمية- عبد الكرمي زيدان-3
 .262: ص -7: ج
 .34:  ص-م2002-ىـ1422-1.ط- دار األفاق العربية-القاىرة- تعدد الزوجات يف األديان- كرم حلمي فرحات أمحد-  4
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 :  بين الزوجاتحكم العدل: المطلب الثاني

 .(1)مجاع اإلوالسنة و العدل بٌن الزوجات أمر واجب على الزوج اجتاه زوجاتو بنص من القرآن،    

 :من الكتاب: أوال

 ﴿: قوله تعالى                ﴾ (2). 

أخرب ا تعاىل بنفي اإلستطاعة يف العدل بٌن النساء، وذلل يف ميل الطبع بابة واجلماع  ":وجه الداللة
، وأهنم حبكم اخللقة و ديلكون ميل قلوهبم إىل بعض دون شر فوصف ا تعاىل حالة الب،من القلب واحلظ
 .(3)"بعض

 ﴿:قوله تعالى          ﴾  (4) قوله تعالىجاء عقيب:﴿       

          ﴾(5).  
 تعدلوا يف القْسم والنفقة يف نكاح ادلثىن والثالث والرباع فواحدة ندب سببانو وتعاىل إىل أوإن خفتم ": أي

نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل يف الزيادة على الواحدة وإمنا خياف على ترك الواجب فدل على أن العدل 
 .(6)"بينهن يف القسم والنفقة واجب

                                                           

 -ىـ1405- 2.ط - دار الفكر-دمشق-  الفقو اإلسالمي وأدلتو-، وىبة الزحيلي608: ص-  3: ج -بدائع الصنائع- الكاساين- 1
- 5.ط- مؤسسة البستاين-  القاىرة–تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية - ، عبد الناصر توفيق العطار332: ص -7: ج- م1985

 .97: ص- ت.د
 .129اآلية - النساء- 2
- لبنان- عرقسوسي زلمد رضوان  و عبد ا بن عبد اسن الرتكي:ت-  اجلامع ألحكام القرآن-أيب عبد ا زلمد بن أمحد - القرطيب- 3

 .167: ص-  7: ج- م2006-ىـ1427- 1.ط- مؤسسة الرسالة- بًنوت
. 3 اآلية -النساء- 4
. 3 اآلية -النساء- 5
 .264: ص- 7: ج-  ادلفصل يف أحكام األسرة والبيت ادلسلم- عبد الكرمي زيدان- 6



.العدل بين الزوجات مفهومه، حكمه، أنواعه، والحكمة من تحقيقه:                     مدخل  

 

10 
 

  :من السنة: ثانيا

 اا ررسو اهلل  صل اهلل عصلي   رصل  يقل  لن  قائي  : عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت 
 .(1)"الصَّلهُهلَّل  َه ِه ِه قِهقْسيَه ِهي فِهليَها  َه ْسصِه ُه  ف َه َه   َهصُهيْسنِهي فٍفليَها  َهيْسصِه ُه  َه َه  َه ْسصِه ُه : "فلعدو   يسو

احلديث فيو دولة على أن العدل بٌن الزوجات من الواجبات اليت أمر ا عز وجل هبا وذلل  :وجه الداللة
خذه ا عز وجل يف زيادة ميلو القليب لبعض نسائو دون آمن خالل دعوة النيب عليو الصالة والسالم أن و ي

 .البعض ألن ذلل من األمور اليت و ديلل قدرة التبكم فيها

 لَهيُه ا ْسرَه َه  َهااِه    َهااَه   نْس :"عن   ي  ر رة رضي اهلل عني عن النبي  صل اهلل عصلي  رصل ق او
يَهلْسيِه  َهائِهلٌل  َهيِهللُه ِلِهحْسدَها ُهيَها . (2)" عَهصَهل ااُه ْسرَه   َهااَه   َهسْس َه اليِهل َها َهةِه  َهحَهدُه  ِه

  :وجه الداللة
دل احلديث على وجوب العدل بٌن الزوجات من خالل ذكر العقاب الذي يستبقو الزوج من ميلو إلحدى 

 .زوجاتو

 

 

 
                                                           

- السنن- الرتمذي)، 270: ص- 1140 حديث رقم- التسوية بٌن الضرائريفما جاء باب - كتاب النكاح- رواه الرتمذي- ضعيف-  1
نيل األوطار شرح منتقى - زلمد بن علي بن زلمد- الشوكاين- ، صببو ابن حبان واحلاكم(ت.د- 1.ط- مكتبة ادلعارف- الرياض-

 .1256ص- ت.د- ط.د- بيت األفكار الدولية- رائد بن صربي ابن أيب علفة: ت- األخبار
، 609: ص- (3942 )حديث رقم- ئو دون األخرىنساميل الرجل إىل بعض باب - عشرة النساءكتاب  –رواه النسائي- صبيت-  2
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار -  زلمد ناصر الدين- ، صببو األلباين(ت.د- 1.ط- مكتبة ادلعارف- الرياض- السن- النسائي)

 .81ص- 7ج- م1979- ىـ1399- 1ط- ادلكتب اإلسالمي- دمشق- بًنوت- السبيل
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: اإلجماع: ثالثا
و نعلم بٌن أىل العلم يف : " رمحو ا تعاىلةقال ابن قدام.  على وجوب العدل بٌن الزوجات   أمجع أىل العلم

. (1)"وجوب العدل بٌن الزوجات خالفا

 .أنواع العدل بين الزوجات والحكمة من تحقيقه: المبحث الثاني
 اعتىن اإلسالم باحلياة الزوجية هبدف إنشاء كيان عائلي يسوده الوئام واوستقرار، فقد أمر ا عز وجل      

بالعدل يف عدة رلاوت منها العدل بٌن الزوجات، فما ىي األمور اليت جيب مراعاة العدل فيها؟ وما احلكمة 
 من حتقيقو؟

 : بين الزوجاتأنواع العدل: المطلب األول
 :   للعدل بٌن الزوجات أنواع أذكر منها

 :ل المقدورالعد: أوال
. (2)"ىو العدل الواجب بٌن النساء يف حقوقهن من ادلبيت، والنفقة، والسكىن"   

     أوجب ا عز وجل على الزوج العدل بٌن زوجاتو يف أمور مادية تكون يف مقدوره واستطاعتو، كالنفقة 
 .وادلهر، والسكن

 

 

                                                           

دار َعاملَ - الرياض- وعبد ا بن عبد اسن الرتكي وعبد الفتاح زلمد احلل: ت- ادلغين- ُمَوفَّق الدين أىب زلمد عبد ا - مةبن قداا- 1
. 235: ص- 10: ج- م1997-ىـ1417- 3.ط- الكتبُ 

 .650: ص- م2006 -ىـ1427- 1.ط- مكتبة الصفا- القاىرة- الزواج اإلسالمي السعيد-  زلمود ادلصري أبو عمار- 2
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 :غير المقدورالعدل : ثانيا

 قال، (1)" طبيعية تنبعث بال إرادة منو ةىو العدل يف ابة وادليل القليب، فال يُْطَلب بو شرعا ألنو حال"  
 ﴿:تعالى                  ﴾(2)                           . 

 واليت تكون يف مقدور اإلنسان ، أن ا عز وجل أوجب العدل يف األمور الظاىرة     يتضت مما سبق
أن  سكن، وتاركو يعاقب ألنو ترك واجبا من الواجبات ادلأمور هبا، يف حٌنلواستطاعتو كالنفقة، وادلبيت، وا

  ﴿:قال تعالى .العدل يف األمور الباطنية اليت و يتبكم فيها كادليل القليب فال يكلَّف بو وو حياسب عليو

       ﴾(3) اا ررسو اهلل  صل اهلل عصلي    : عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت 
رصل  اا  يقل  لن  قائي  

 .(4)"الصَّلهُهلَّل  َه ِه ِه قِهقْسيَه ِهي فِهليَها  َه ْسصِه ُه  ف َه َه   َهصُهيْسنِهي فٍفليَها  َهيْسصِه ُه  َه َه  َه ْسصِه ُه : "فلعدو   يسو

 .الحكمة من العدل بين الزوجات: المطلب الثاني
 :     جعل ا عز وجل العدل من بٌن الشروط اليت أبيت هبا التعدد، وذلل حلكم أذكر منها

مما حرص اإلسالم على تطبيق العدل  :اإلمتثال ألوامر ا تعاىل وصدق ادلتابعة للنيب صلى ا عليو وسلم/ 1
فيو، العدل بٌن الزوجات، فامتثال الزوج ألمر ا تعاىل بتطبيق العدالة يف احلقوق الزوجية، فيو أجر وثواب    

                                                           

: ص- 2004-  اإلصدار الثاين-م2008- 1.ط- مكتبة دار الثقافة- عمان- شرح قانون األحوال الشخصية-  عثمان التكروري- 1
150. 

 .129اآلية - النساء- 2
. 286ة اآلي- البقرة- 3
 .10ص- سبق خترجيو- 4
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 ﴿:قال تعالىيف الدنيا واآلخرة، وينال صاحبو زلبة ا سببانو عز وجل،         

﴾(1). 

يكون الزوج قدوة لغًنه من ادلعددين ليتسىن ذلم التآسي بو، وىنا و حيرمو ا األجر من جراء ىذا العمل  "/2
﴿:قال تعال، (2)"الطيب         ﴾(3). 

 .حصول األمن واوستقرار يف احلياة الزوجية، والقضاء على ادلشاكل األسرية واوجتماعية الناجتة عن الظلم/ 3

القضاء على األحقاد والضغائن بٌن الزوجات بسبب تفضيل إحداىن على األخرى، باإلضافة إىل نشر / 4
 .ابة والسالم وروح التعاون بينهن، وحتصيل األىداف ادلرجوة من الزوجية

 احلرص على وحدة األبناء وقوة الصلة بينهم بإذابة خطوط النفس اليت غالبا ما تكون لبسا يف تصدع البيت /5

 .األسري

 :استنتاج  
 يعترب العدل من أىم الشروط اليت أوجبها ا عز وجل يف مسألة تعدد الزوجات، فيتضت مما سبق أن الزوج 

مأمور بالعدل يف األمور اليت يستطيعها ولو القدرة فيها كالنفقة، وادلبيت، والسكن، وأما األمور اليت و 
 .يستطيعها كادليل القليب مثال، فال يعاقب على تركها إن مل يكن القصد منها اإلضرار بالزوجة

 

                                                           

 .9اآلية - سورة احلجرات- 1
 .11: ص- ت.د- ط.د- دار الصميعي- العدل بٌن الزوجات- أسامة بن زيد اخليربي-  2
 .74اآلية - سورة الفرقان- 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الفصـــل األول

اللعل  ف األألمو اللمادية وااآلمو اللمترتي  عل  
. ااإلخالل به

 :اللتحــث األول

 .اللعل  ف اللهتة وااآلمو اللمترتي  عيه

 : اللتحــث الثمنف

 .اللعل  ف النفقية وااآلمو اللمترتي  عيه

 :اللتحـث الثملـث

 .اللعل  ف السكنة وااآلمو اللمترتي  عيه
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   .العدل في األمور المادية واآلثار المترتبة على اإلخالل بها: الفصل األول
فقد فرض ا عز ،  كفق نظاـ ٧بكم يلتـز بو الزكج ا٘باه زكجتو أك زكجاتوالرجل كا٤برأةجعلت العالقة بْب      

 ، فما ىو حكمها يف حالة تعدد الزكجات؟"السكن"، ك"النفقة"، ك"ا٤بهر: "كجل على الزكج أمورا مادية منها

 .العدل في المهر واآلثار المترتبة عليه: المبحث األول
ىر، فما ىو  ادل، منهافرضت الشريعة اإلسالمية على الزكج حقوقا مالية للزكجة لتحفظ حيائها، ككرامتها     

 تعريف ا٤بهر؟ كما حكمو ؟ كىل جيب على الزكج التسوية بْب زكجاتو يف ا٤بهر حاؿ كجود أكثر من زكجة؟

. مفهوم المهر: المطلب األول

 :نذكر منها لقد تعددت ا٤بعاين االصطالحية للمهر :لغة: أوال

، كُمهوَرة، كقد َمَهَر ا٤برأة ديَْهرُىا كدَيُْهرُىا َمْهران كأْمَهَرىا (ج) (1)الصداؽ (ا٤بهر)" َمَهْرهتا فهي : قاؿ بعضهم. مُهوره
 . الغالية ا٤بْهر: زكَّجتها غّبم على َمْهر، كا٤بهّبَة: كأَْمَهرهُتا. ٩َبْهورة، أعطيتها َمْهران 

، فهي ٩بُْهر، ك: الفرسُ (أَْمَهرَ )  طلب ا٤بْهر كاٚباذه، كا٤بَتَمهُر :كالَتْمهّبُ . الرجل، اٚبذ ُمْهران  (مهَّرَ )تبعها ُمْهره

   .(2)"األسد ا٢باذؽ باإلفَباس

    

                                                           

مهر، ٫بلة فريضة، )جيمع ٝبع قلة على أصدقة، كٝبع كثرة على ُصُدَؽ، قيل الصداؽ ما كجب بتسمية يف العقد، كلو ٜبانية أ٠باء: الصداؽ- 1
، عالئق ، أْجره دار - بّبكت- لبناف- مغِب اتاج إذل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج- مشس الدين ٧بمد بن ا٣بطيب- الشربيِب). َطْوؿ، حَباُء، عْقره

 (.291: ص- 3: ج- ـ1998-ىػ1418-1.ط- ا٤بعرفة
، 136: ص- 2: ج- مادة َمَهرَ - القاموس ايط- ، الفّبكز آبادم4287: ص- 6: مج- مادة َمَهرَ - لساف العرب- ابن منظور-2

: ت- الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية- إ٠باعيل بن ٞباد- ، ا١بوىرم890: ص- مادة َمَهرَ - ا٤بعجم الوسيط- شوقي ضيف كآخركف
 .821: ص- 4: مج- ـ 1990يناير/كانوف الثاين- 4.ط- دار العلم للماليْب- بّبكت- لبناف- أٞبد عبد الغفور عطار
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ا٤باؿ الذم يدفعو الرجل للمرأة لإلستمتاع هبا كيكوف ٩با : يفهم من التعريف اللغوم أف ا٤بهر ىو الصداؽ أم 
. يباح بو اإلنتفاع شرعا

 : الفقهاء على النحو التارلريفات ا٤بهر عندتعددت تع :اصطالحا: ثانيا

  .(1)"ماؿ جيب يف عقد النكاح على الزكج يف مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أك بالعقد:"عند الحنفية/1

 .(2)"يف نظّب االستمتاع هبا يعطى للزكجة ما:"عند المالكية/2

. (3)"ع ك رجوع شهودارضؾما كجب بعقد نكاح أك كطء أك تفويت بضع قهرا :"عند الشافعية/3

. (4)"عوض يسمى يف النكاح أك بعده:"عند الحنابلة/4

. ماؿ يقدمو الزكج لزكجتو بعقد نكاح أك كطء يف نظّب اإلستمتاع هبا :ك يتضح أف ا٤بهر قاذ     بو

 

 

 

 
                                                           

-دار الكتب العلمية- بّبكت- لبناف- منشورات ٧بمد علي بيضوف- شرح فتح القدير- كماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد - ابن مهاـ-  1
 .304: ص- 3: ج- ـ2002-ىػ1424- 1.ط
 .293: ص- 2: ج- دار إحياء الكتب العربية- ت.د- ط.د- حاشية الدسوقي- مشس الدين ٧بمد عرفة- الدسوقي-  2
- 3.ط-  دار الكتب العلمية- بّبكت- لبناف- هناية اتاج إذل شرح ا٤بنهاج- مشس الدين ٧بمد بن أيب العباس أٞبد - الرملي ا٤بنويف-  3

 .334: ص- 6: ج- ـ2002- ىػ1424
- الطائف- ا٤بملكة العربية السعودية- حسنْب ٧بمد ٨بلوؼ: ت- ىداية الراغب لشرح عمدة الطالب- عثماف أٞبد- النجدم ا٢بنبلي-  4

 .673:  ص1: مج- ـ1996- ىػ141- 1.ط- دار ٧بمد للنشر كالتوزيع
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. حكم المهر: المطلب الثاني
.  كاإلٝباع الكتاب، كالسنة كجوبو، كاألصل يف(1)اتفق الفقهاء على كجوب ا٤بهر للمرأة     

: من الكتاب: أوال

 تعالى قوله:﴿           ﴾(2) .أتوا النساء مهورىن عطاءن مفركضا ال : كمعناه
 . (4)كقيل عند أكثرىم أف ا٣بطاب موجو لألزكاج كقيل لألكلياء. (3)يقابلو عوض

 قوله تعالى:﴿           ﴾(5). 

: وجه الداللة
 .  (6)األجور ا٤براد هبا ا٤بهور فقد دلت اآليتْب الكرديتْب ٗبقتضى صيغة األمر فيهما على كجوب ا٤بهر 

 

 

 

 

                                                           

- 1.ط- إدارة  القرآف كالعلـو اإلسالمية- باكستاف- ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدم- برىاف الدين أيب ا٢بسن علي بن أيب بكر- ا٤برغيناين- 1
 .64: ص- 3: ج- ىػ1417

 .04اآلية - النساء- 2
 .109:  ص2: مج- ت.د- ط.د- دار ا١بيل، دار الفتح لإلعالـ العريب- فقو السنة- السيد سابق- 3
 .211: ص- 3: ج- فآا١بامع ألحكاـ القر- القرطيب-  4
 .25اآلية- النساء- 5
: ص- ـ1961- 2.ط- دار التأليف- مصر- أحكاـ الزكاج كالطالؽ يف اإلسالـ ٕبث ٙبليلي كدراسة مقارنة- بدراف أبو العينْب بدراف- 6

140 . 
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. من السنة: ثانيا 

 (1)"أََن النَِّبي صلى اهلل عليه وسلم ق َالَ ِلرَُجٍل َتزَوَّْج َوَلو بِخَاَتٍم ِمن َحِديد:" عن سهل بن سعد. 

: وجه الداللة
ا٢بديث فيو داللة على كجوب ا٤بهر، كذلك من خالؿ طلب الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ من الرجل دفع  

 .الصداؽ على الرغم من قلتو

  ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رأأ على عبد اهلل بن  :"عن مالك بن أنس رضي اهلل عنه
 َبَ اَرَ   "  ق ال.(2) ِنِّني َتزَوَْجُ  اْمرَأَ  َعَلى َوْ ِن َنَوا ٍ : ق َالَ "  َما َهذَا؟:"عوو أََ َر ُصْ رٍَ   َ  َالَ 

 :وجه الداللة.(4)" َوَلْو ِبَ ا ٍ (3)أَْولِم. اهلل َلكَ 
 . كىذا يدؿ على أف ا٤بهر كاجب  زكاجو بنواة الذىبلقد بارؾ النيب صلى ا عليو كسلم البن عوؼ   

 
                                                           

٧بب الدين : ت )، 375: ص- 3: ج- 5150حديث رقم- باب ا٤بهر بالعركض كخاًب من حديد- كتاب النكاح- ركاه البخارم-  1
باب الصداؽ كجواز كونو تعليم قرآف كخاًب - كتاب النكاح- ، كركاه مسلم(ىػ1400- 1.ط- ا٤بكتبة السلفية- القاىرة- ا٣بطيب كآخركف

: ت)، 1041-1040: ص- (1425)حديث رقم - حديد، كغّب ذلك من قليل ككثّب، كاستحباب كونو ٟبسمائة درىم ٤بن ال جيحف
 .، كاللفظ ٤بسلم(ـ1991- ق1412- 1.ط- دار الكتب العلمية- بّبكت- لبناف- ٧بمد فؤاد عبد الباقي

 (.1042: ص- صحيح مسلم- مسلم )فسرىا أكثر العلماء ٖبمسة دراىم : نواة- 2
معناىا الوليمة، كىو االجتماع ألف الزكجْب جيتمعاف، كمنو أكدل الرجل إذا اجتمع عقلو كخلقو، كىي تقع على كل طعاـ يتخذ لسركر : أكدل- 3

- حسْب بن ٧بمد الي الشافعي)حادث من عرس كأمالؾ كغّبمها لكن استعما٥با مطلقة يف العرس أشهر، كمن غّب قيد فيقاؿ ختاف أك غّبه، 
- 1.ط- دار القلم العريب- حلب- سوريا- علي ٧بمد معوض كعادؿ اٞبد عبد ا١بواد: ت- اإلفصاح عن عقد النكاح على ا٤بذاىب األربعة

 (.174: ص- ـ1995- ىػ1416
- كتاب النكاح- ، كركاه مسلم376: ص- 3: ج- 5155حديث رقم - باب كيف يدعى للمتزكج- كتاب النكاح- ركاه البخارم- 4

حديث رقم - باب الصداؽ كجواز كونو تعليم قراف كخاًب حديد، كغّب ذلك من قليل ككثّب، كاستحباب كونو ٟبسمائة درىم ٤بن ال جيحف
 .كاللفظ للبخارم ،1042: ص- 2: ج- 1427
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 :اإلجماع: ثالثا
. (1)"لقد أٝبع ا٤بسلموف على مشركعية الصداؽ يف النكاح": قاؿ ابن قدامة  

 . بين الزوجات في المهر العدل حكم  : الثالثالمطلب
 .العدؿ بْب الزكجات يف ا٤بهر يقتضي التسوية بينهن

كقد استدلوا . (2)"تفق الفقهاء على أنو ال ٘بب التسوية بْب الزكجات يف ا٤بهور بل جيوز التفاضل فيهاا"    
: على ذلك ب

 قوله تعالى﴿                         ﴾(3).              

   أََن رَُسول اهلل َصلى اهلل َعَليه وَسَلم أَْعَ َ  َصِ َي  وََجَعلَ ِعْ  ََها  :"عن أنس بن مالك
 .(4)"َصَداقََها

   أُِتَي ِ ي اْمرَأٍَ  َتزَوََجَها رَُجلٌ،  ََقاَا َعْنَها، َوَلْم َيْ رِ  َلَها  :"عن عل ق  عن عبد اهلل أنه
أَرَأ َلَها َصَداُا  : َ اْخ َ َلُ وا  َِلْيِه قَرِيبً ا ِمن َ ْهٍر  َ ُيْ  ِيِهم، ُ مَّ ق َالَ : َصَداق ًا َوَلْم َيْدُخل ِبَها

 .(5)"ِنَساِئَها

 
                                                           

 .97: ص- 10: ج- ا٤بغِب- ابن قدامة- 1
فتاكل األسرل، عقد الزكاج، ا٢بقوؽ الزكجية، ا٢بقوؽ ا٤بنفردة، يف كجوب العدؿ بْب )ا٤بوقع الر٠بي - أيب عبد ا ا٤بعز ٧بمد علي فركوس-  2

 .2015مام 15 يـو - www.ferkous.com- ا١بزائر- 173فتول رقم - (الزكجات
 .50اآلية - األحزاب-  3
كتاب - ، كركاه مسلم359: ص- 3: ج- 5086حديث رقم- باب من جعل عتق األمة صداقها- كتاب النكاح- ركاه البخارم- 4

 .، كاللفظ للبخارم1043: ص- 2: ج- 1365حديث رقم- باب فضيلة إعتاقو آمة ٍب يتزكجها- النكاح
- ، صححو الَبمذم519: ص- 3355حديث رقم - باب إباحة التزكج بغّب صداؽ- كتاب النكاح-ركاه النسائي- صحيح-  5

 .1224ص - نيل األكطار- الشوكاين
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 :لداللةوجه ا

الرجل قد يتزكج امرأتْب من طبقتْب متفاكتتْب يف ا٤باؿ كا٢بسب، كيكوف مهر مثل إحداىن أعلى من       "
. (1)"مهر مثل األخرل، فيصدؽ األكذل أكثر من الثانية

 

 .آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في المهر: المطلب الرابع

قال       يعترب ا٤بهر من األمور ا٤بادية الٍب أكجبها ا عز كجل على الزكج كذلك تكرديا للمرأة كرفعا لشأهنا، 
﴿ :تعالى               ﴾(2) ، الفقهاء اتفقوا على "كقد ظهر ٩با سبق أف

 ﴿:قال تعالى، (3)"جواز التفاضل يف ا٤بهر بْب الزكجات                        

  ﴾ (4) . 

      إذ أهنم راعوا أحواؿ ك طبيعة الظركؼ الٍب تعيش فيها كل زكجة، باإلضافة إذل أف الزمن لو تأثّب يف 
اختالؼ ا٤بهر ، فمثال قد يكوف مهر إحداىن كذا ككذا، يف حْب  أنو بعد عشر سنوات أك ٟبسة عشر سنة 
قد خيتلف مهر األخرل كذلك راجع ألسباب منها ارتفاع أسعار السلع، باإلضافة الختالؼ عادات كتقاليد 

، فبهذا ال يكوف الزكج قد أخل بشرط العدؿ بْب الزكجات يف ا٤بهر ألف األصل فيو عدـ ......كل ٦بتمع
الوجوب، إال إذا كاف الزكج يقصد من خاللو التصغّب كالتقليل من شأف إحدل زكجاتو، فينشأ عنو شعور 

                                                           

 .467: ص- 3: ج- ـ1995-ىػ1416- 1.ط- دار السنة- ا٤بملكة العربية السعودية- جامع أحكاـ النساء- مصطفى العدكم-  1
 .25اآلية- النساء- 2
فتول رقم - (فتاكل األسرل، عقد الزكاج، ا٢بقوؽ الزكجية، ا٢بقوؽ ا٤بنفردة، يف كجوب العدؿ بْب الزكجات)ا٤بوقع الر٠بي - فركوس-  3

173  -www.ferkous.com-  2015مام 15يـو. 
 .50اآلية - األحزاب-  4
 

http://www.ferkous.com/
http://www.ferkous.com/
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الزكجة بالظلم، باإلضافة إذل أهنا تشعر بضياع حقوقها كتفضيل الزكجة األخرل عنها كىذا جيعلها دائما ٙبس 
 .بنقص يف اإلىتماـ كا٢بب من قبل الزكج

 .    كلعل ا٤بالحظ يف اإلخالؿ هبذا الشرط ىو األثر النفسي خاصة، كىو نذير شـؤ على كحدة البيت األسرم

 :استنتاج
      يعترب ا٤بهر من األمور الواجبة الٍب كرمت هبا ا٤برأة، فقد كجب على الرجل دفعو للمرأة تعبّبا عن نيتو يف 

 .  إٛباـ الزكاج، كقد اختلف الفقهاء يف تقديره على ثالثة أقواؿ لكل أدلتو كمربراتو

     يضطر الزكج يف بعض األحياف إذل التعدد ٩با يوجب عليو دفع ا٤بهر لزكجاتو، فأجاز ا عز كجل التفاضل 
 .بينهن يف ا٤بهر، كما راعى يف ذلك اختالؼ ظركؼ كأحواؿ كل من الزكجات
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 .العدل في النفقة واآلثار المترتبة عليه:  المبحث الثاني
     شرع ا عز كجل على الزكج اإلنفاؽ على زكجتو ٗبا يلزمها، يف مقابل طاعتو كالقياـ بواجباهتا من تربية 

األكالد، كخدمة البيت با٤بعركؼ، لذلك فإف امتناع الزكج عن اإلنفاؽ يَبتب عليو آثار كأحكاـ شرعية قد تؤثر 
على العالقة الزكجية، فما تعريف النفقة؟ كما حكمها؟ كما حكم التسوية بْب الزكجات يف النفقة؟ كما آثار 

 اإلخالؿ بالعدؿ بْب الزكجات يف النفقة؟

. مفهوم النفقة: المطلب األول

 :بعدة معاينالنفقة يف اللغة  جاءت: لغة: أوال

ُفُق نُػُفوقنا: (نَػَفقَ )" .  مات: نَػَفَق الفرس كالدابة كسائر البهائم، يَػنػْ

ُفُق نَػَفقنا، كبالفتح: نَػَفَق البيع نَػَفاقنا  .َغَلْت كَرغَب فيها، كأَنْػَفَقَها ىو كنَػفََّقها: راج، كنَػَفَقت السلعة تَػنػْ

. من النػََّفاؽ كىو ضدُّ الكَساد: كبالتشديد

، كالنػََّفاُؽ بالكسر َفْقَت على العياؿ ك على نفسك، كا١بمع نَِفاؽه ٝبع النػََّفَقة من : كالنػََّفَقة ما أنْػَفْقَت كاْستَػنػْ
َفُق نَػَفقنا، أم نَِفَد، كقد أنْػَفَقت الدراىم من النَػَفَقة . (1)"كرجل ِمنػَْفاؽه أم كثّب الَنفة. الدراىم، كنَِفَق الزاد يَػنػْ

متعلقة با١بانب ا٤بادم أم كل ما يَبُذلو الشخص من ا٤باؿ على : ستنتج من التعريف اللغوم أف النفقة    أ
 .كمن ىذا يتضح أهنا ال تكوف إال يف كجوه ا٣بّبنفسو كعلى عائلتو، 

 

 

                                                           

- ، الرازم1560: ص- 4: مج- مادة نَػَفقَ - الصحاح- ، ا١بوىرم4508:ص- 6: مج- مادة نَػَفقَ - لساف العرب- ابن منظور-  1
 .571:  ص2: مج- مادة نَػَفقَ - معجم مقاييس اللغة
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:  الفقهاء على النحو التارلاريفلقد تعددت تع :اصطالحا: ثانيا

. (1)"ما يتوقف عليو بقاء شيء من ٫بو مأكوؿ، كملبوس، كسكُب :"عند الحنفية

. (2)"ما بو قواـ معتاد حاؿ األدمي دكف سرؼ :"عند المالكية

 .(3)"طعاـ مقدر لزكجة ك خادمها على زكج كلغّبمها من أصل كفرع كرقيق كحيواف مايكفيو:"عند الشافعية

. (4)"كفاية من ديونو خبزا، كإداما، ككسوة، كمسكنا، كتوابعها:"عند الحنابلة

، ذكر األنواع:  ا٤بختلفة للفقهاء يظهر أهنا اتفقت يف حقيقتها كاختلفت، كتنوعت من حيثريفاتالتع من     
.  ٝبيع عناصر النفقةىمذكرؿ أف تعريف ا٢بنفية كاف شامال ىذا يتبْبمن ؼ .أسباب الوجوب، كعلى من ٘بب

         ما جيب أف ينفقو الزكج على زكجتو ٩با ٙبتاجو من طعاـ، ككسوة: ستنتج أف النفقة ىيأمن ىذا       ك
.  من الضركرياتـسكن، كغّبهك

 

 

 

 
                                                           

- ىػ1419- 1.ط- دار الكتب العلمية- بّبكت- لبناف- ٦بمع األهنر- عبد الرٞبن بن ٧بمد بن سليماف الكليبورل- داماد أفندم- 1
 .173: ص- 2: ـ، ج1998

 .183: ص- 4: ج- ىػ1317- 2.ط- األمّبية- ا٤بطبعة الكربل- بوالؽ- مصر- شرح ا٣برشي- أيب عبد ا ٧بمد-ا٣برشي- 2
 .385: ص- 2: ج- ت.د- 3: ط- حاشية الشرقاكم على شرح التحرير- زكريا األنصارم-  3
- عادل الكتب-  بّبكت- لبناف- ٧بمد أمْب الضناكم: ت- كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع- منصور بن يونس بن إدريس- البهوٌب- 4
 .401: ص- 4: ج- ـ1997-ىػ1417- 1.ط
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 .حكم النفقة: المطلب الثاني
. (1)"ال خالؼ بْب الفقهاء على أف النفقة كاجبة على الزكج ا٘باه زكجتو أك زكجاتو      "

 :من الكتاب: أوال

 قوله تعالى:﴿        ﴾ (2). 

: وجه الداللة

 يف ا٤بطلقات، فإذا كانت السكُب كاجبة للمطلقات بعبارة النص، فإهنا تدؿ على كجوهبا  الكرديةكردت اآلية "
 .(3)"للزكجات بداللة النص، ألهنا أكذل هبذا ا٢بكم

 قوله تعالى.:﴿                   ﴾ (4). 

   :وجه الداللة

 .(5) " كقد فرض ا عليو للزكجة اإلطعاـ كالكسوة،ا٤بولود لو يف اآلية ىو الزكج"
 

                                                           

أيب الوليد ٧بمد بن -  ، ابن رشد القرطيب204:  ص– 6: ج- الوسيط- ، الغزارل109: ص- 5: ج- بدائع الصنائع- الكاساين- 1
: ج- ا٤بغِب- ، ابن قدامة54: ص- 2: ج- ـ1982-ق1402- 6.ط- دار ا٤بعرفة- بّبكت- لبناف- بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد- أٞبد
 .347: ص-  11
 .06اآلية - الطالؽ-  2
 .646: ص- ت.د- ط.د- دار القلم- دمشق- الفقو ا٤بالكي يف ثوبو ا١بديد- ٧بمد بشر الشقفة-  3
 .233اآلية - البقرة- 4
- ـ2008- اإلصدار الثاين- 1.ط- دار الثقافة- عماف- أحكاـ كآثار الزكجية شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية- ٧بمد ٠بارة-  5
 .219: ص
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 قوله تعالى :﴿                    ﴾ (1). 

كمن كاف . لينفق الزكج على زكجتو على قدر كسعو حٌب يوسع عليهما إذا كاف موسعا عليو  :وجه الداللة
 .(2)فتقدر النفقة ٕبسب ا٢بالة من ا٤بنػَْفق عليو باالجتهاد على ٦برل العادة. فقّبا فعلى قدر ذلك

 :من السنة: ثانيا

  يَ ا رَُسول اهلل ِ نَّ أبا س يان  ": حديث ِهند بِْنُ  ًع ب  ِعْنَدما َجاَءا َتْ ُكو ُ حَّ  َوِجها    َال
ُخِذي َما  : "رَُجلٌ  حيح َوَليس ُيْعِطيني َما َيْكِ يني َوَوَلِدي ِ  َّ َما أََخْذا ِمْنه َوُهو َ  َيْعَلم  َ  َال

 .(3)"َيْكِ يِك َوَوَلَدِ  بِالَقْعرُووِ 

ا٢بديث فيو داللة على كجوب النفقة ٥با على زكجها، كأف ذلك مقدر بكفايتها، كأف نفقة كلده : الداللةوجه 
 .(4)عليو دكهنا مقدر بكفايتهم، كأف ذلك با٤بعركؼ ٥با أف تأخذ ذلك بنفسها من غّب علمو إذا دل يعطها إياه

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .7اآلية - الطالؽ-  1
 .57: ص- 21: ج- ا١بامع ألحكاـ القرآف- القرطيب-  2
حديث رقم - باب إذا دل ينفق الرجل، فللمرأة أف تأخذ بغّب علمو ما يكفيها ككلدىا با٤بعركؼ- كتاب النفقات- ركاه البخارم-  3

 .، كاللفظ للبخارم1338: ص-  1714حديث رقم - باب قضية ىند- كتاب األقضية- ، كركاه مسلم427:  ص3: ج- 5364
 .348: ص- 11: ج- ا٤بغِب- ابن قدامة- 4
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  َِوَلُهنَّ َعَليُكم رِْ قُُهنَّ َوِ ْسَوُتُهنَّ  :" قَوُله ًصلى اهلل َعَليه َوَسَلم ِ ي ُحَ   الَوَ اا
. (1)"بِالَقْعرٌووِ 

: وجه الداللة
 .ا٢بديث فيو داللة على ا٤بعاشرة با٤بعركؼ، ككجوب النفقة كالكسوة على الزكج لزكجتو 

: اإلجماع: ثالثا
 أٝبع الفقهاء منذ عصر النيب صلى ا عليو كسلم حٌب عصرنا ىذا على أف نفقة الزكجة على زكجها      
 .(2) كاجبة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .890: ص- 147حديث رقم - باب حجة النيب صلى ا عليو كسلم- كتاب ا٢بج-ركاه مسلم- 1
هناية - ، الرملي ا٤بنويف648: ص- 3: ج- الفقو ا٤بالكي يف ثوبو ا١بديد- ، الشقفة113ص- 5ج- بدائع الصنائع- الكاساين-  2

 .، 348: ص- 11: ج- ا٤بغِب- ، ابن قدامة187- 7ج- اتاج
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.  بين الزوجات في النفقةالعدلحكم : المطلب الثالث
 .العدؿ بْب الزكجات يف النفقة يقتضي التسوية بينهن

اتفق الفقهاء على كجوهبا كقد      تعترب النفقة من األمور ا٤بادية الٍب أكجبها الشارع ا٢بكيم على الزكج، 
 الزكجات فما حكم التسوية بينهن يف النفقة ؟ تللزكجة، كلكن إذا تعدد

:   على قولْبحاؿ التعدد النفقة حكماختلفت آراء الفقهاء يف مسألة    

 (1)قاؿ بو ا٤بالكية"، (عدـ كجوب التسوية يف النفقة، كأف يويف كل كاحدة ما يكفيها):القول األول/1
". (3)ا٢بنابلةك، (2)كالشافعية

 .(5)"ابن تيمية"، ك(4)"قاؿ بو ا٢بنفية"، (كجوب التسوية بْب الزكجات يف النفقة):القول الثاني/2

: األدلة/3

 :أدلة القول األول/1

: من السنة/أ

  (6)"َ اَن الن َّاُس َيَ َحرَوَن ِبَهَدايَ اُهْم َيْوِمي:" عن عائ   رضي اهلل عنها ق ال .
                                                           

 .339: ص- 2: ج- حاشية الدسوقي- الدسوقي- 1
 .380: ص- 6: ج- هناية اتاج - الرملي ا٤بنويف- 2

٧بمد : ت- اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٣بالؼ على مذىب  أٞبد بن حنبل- عالء الدين أيب ا٢بسن علي بن سليماف- ا٤برداكم -  3
 .364: ص- 8: ج- ـ1956- ىػ1375- 1.ط- حامد الفقي

 .608: ص- 3: ج- بدائع الصنائع- الكساين-  4
- ـ2009-ىػ1430- 1.ط- دار كنوز إشبيليا- ا٤بملكة العربية السعودية- اختيارات ابن تيمية الفقهية- فهد بن عبد الرٞبن اليحٓب-  5
 .515: ص- 8: ج
 .231: ص- 2: ج- 2580حديث رقم- كٙبرل بعض دكف بعض- باب من أىدل إذل صاحبو- كتاب ا٥ببة- ركاه البخارم- 6
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يف ىذا ا٢بديث منقبة ظاىرة لعائشة رضي ا عنها، كأنو ال حرج على : قاؿ ابن حجر رٞبو ا":وجه الداللة
  .(1 )"ا٤برء يف إيثار بعض نسائو بالتحف ك إمنا الالـز العدؿ يف ا٤ببيت، ك النفقة ك٫بو ذلك من األمور الالزمة

 نَّ ِحزَْبْيِن،  َِحْزٌ   : أَنَّ ِنَساَء رَُسوِل اهلل َصلى اهلل َعليه َوَسلم:"عن عائ   رضي اهلل عنها ُ
ِمْنه َعاِئَ  ، وََحْ َ  ، َوَصِ َي ، َوَسْوَ  ، َوالِحْزُ  ااَخُر أُ َّ َسْلَق  َوَساِئر ِنَساء رَُسول اهلل َصَلى  

اهلل عليه َوَسَلم، َوَ اَن القْسلُِقوَن قَْد َعلُِقوا ُحبَّ رَُسول اهلل َصَلى اهلل َعَليه َوَسَلم َعاِئَ  ، 
 َ ِ  َا َ اَن ِعْنَد أََحِدِهم َهِدي  ُيرِيُد أَْن ُيْهِديَها  َِلى رَُسول اهلل َصَلى اهلل َعليه َوسَلم  

َ َكلََّم ِحْزُ  أُ ِّن  . أَْخرََجَها َح ًى ِ  َا َ اَن رَُسولُ اهلل َصَلى اهلل َعليه َوسَلم ِ ي َبْيِ  َعاِئ  
َمْن أَرَاَ  أََن  : َ لِِقي رَُسولَ اهلل َصَلى اهلل َعليه َوَسلم ُيَكلُِم الن َّاَس  َي ٌول: َسلَق   َ ُ ْلَن َلَها

ُيْهِدي  َِلى رَُسول اهلل َصلى اهلل عليه َوَسَلم َهِديً   َ لُيْهِدَها َحْيُث َ اَن ِ ي ُبُيوِا ِنَساِئِه  
َما ق َالَ ِلي َ يئً ا،  َ  ٌْلَن َلَها  :  َ َلم َي ُ ل َلَها َ يئً ا َ َسأَلَنَها  َ  َاَل . َ َكَلَق ُه أُ َّ َسلَق  بَِقا ق ٌْلنَ 

َما ق َالَ  : َ َكَلقُ ه ِحيَن َ اَر  َِليَها أَيًضا،  َ َلم َي ُ ل َلَها َ يئً ا، َ َسأَلَنَها  َ  َاَل : َ َكلِِقيه، ق َاَل 
َ  ُتْ ِ يِني ِ ي  :ِلي َ يئً ا،  َ ُ ْلَن َلَها، َ لِِقيه َح َّى ُيَكلِّنَقِك، َ َداَر  ِليَها َ َكَلَق ه  َ  َالَ لَها

أَُتوُ   َِلى اهلل ِمن  : َعائَ  ،  َ ِ نَّ الوَْحَي َلم يَ أْتِيِني َوأَنَ ا ِ ي َ وِ  اْمرَأٍَ  ِ  َّ َعاِئَ  ، ق َاَل 
. (2) "أَ َاَ  يَ ا رَُسَول اهلل

التسوية بْب الزكجات يف النفقة، كالشهوات، كالسكُب فيو مشقة، فلو كجب دل ديكنو  :من المعقول/ ب
 .(3)القياـ بو إال ٕبرج فسقط كجوبو

 

                                                           

دار - بّبكت- لبناف- عبد العزيز عبد ا بن باز: ت- فتح البارم بشرح صحيح البخارم- أٞبد بن علي- ابن حجر العسقالين-  1
 .207: ص- 5: ج- ت.د- ط.د- ا٤بعرفة

 .231: ص-2: ج- 2581حديث رقم - باب من أىدل إذل صاحبو، كٙبرل بعض نسائو دكف بعض- كتاب ا٥ببة- ركاه البخارم- 2
 .242: ص- 10: ج- ا٤بغِب- ابن قدامة-  3
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: مناقشة األدلة/ ج
  نوقش حديث عائشة رضي ا عنها، بأف النيب صلى ا عليو كسلم دل يفعل ذلك كإمنا الذين أىدكا لو

كإمنا دل دينعهم النيب صلى ا عليو كسلم ألنو ليس من كماؿ األخالؽ أف . كىم باختيارىم يف ذلك
كأيضا فالذم يهدل ألجل عائشة . يتعرض الرجل إذل الناس ٗبثل ذلك ٤با فيو من التعرض لطلب ا٥بدية

كأنو ملك ا٥بدية بشرط، كالتمليك ينبع فيو ٙبجّب ا٤بالك، مع أف الذم يظهر أنو صلى ا عليو كسلم 
 .(1)كاف يشركهن يف ذلك، كإمنا كقعت ا٤بنافسة لكوف العطية تصل إليهن من بيت عائشة

 نوقش دليلهم العقلي ب: 

أف ا٤بشقة على الزكج ال تسقط حق الغّب يف العدؿ كإمنا ا٤بخرج بذؿ الوسع يف ٙبقيق العدؿ، كطلب اإلبراء من / 1
. (2) صاحب ا٢بق فيما يبدك من تقصّب يف أداء حقوقو إلسقاطو من عند نفسو دكف إبراء صاحب ا٢بق

  ﴿:قال تعالى،(3)أف الرجل إذا ٙبرل العدؿ كسعى إليو ال يضره بعد ذلك ما خرج عن طاقتو ككسعو/ 2

       ﴾(4)                                                . 

. (كجوب التسوية بْب الزكجات:)أدلة القول الثاني/2

 :من الكتاب/أ

 قوله تعالى:  ﴿          ﴾ (5).     

 :وجه الداللة   
                                                           

 .208: ص- 5: ج- فتح البارم- ابن حجر العسقالين-  1
 .170: ص- ىػ1429شواؿ - 40العدد - العدؿ يف النفقة بْب الزكجات- عبد ا بن صاحل الزير- 2
 .524: ص- 3: ج- جامع أحكاـ النساء- مصطفى العدكم-  3
 .286اآلية- البقرة- 4
 .90اآلية - النحل-  5
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 .أمر ا عز كجل بالعدؿ، كاألمر داللة على الوجوب، فالزكج مطالب بالعدؿ بْب زكجاتو يف النفقة    

 قوله تعالىفيو  األصل:﴿         ﴾ (1 ) قوله تعالىعقيب:﴿    

             ﴾ (2 )إف خفتم أال تعدلوا يف الَقْسم : أم 

كالنفقة يف نكاح ا٤بثُب كالثالث كالرباع فواحدة، ندب سبحانو كتعاذل إذل نكاح الواحدة عند خوؼ ترؾ العدؿ 
أشار يف  يف الزيادة، كإمنا خياؼ على ترؾ الواجب، فدؿ على أف العدؿ بينهن يف الَقْسم كالنفقة كاجب، كإليو

﴿ :بقوله تعالىآخر اآلية        ﴾ (3)(4)٘بوركا، كا١بور حراـ فكاف العدؿ كاجبا ضركرة:  أم. 

 : من السنة/ 2

 َلُه اْمرَأَتَ اِن   مْن َ انَ :"عن أبي هرير  رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ق ال
 .(5)" َيِقيلُ ِ ْحَداُهَقا َعَلى ااُْخرَأ َجاَء، َيْوَ  الِ يَ اَمِ  أََحُد ِ  َْيِه َماِئلٌ 

 

 

 

 
                                                           

 .03اآلية - النساء- 1
 .03اآلية - النساء-  2
 .03اآلية - النساء- 3
 .608: ص- 3: ج- بدائع الصنائع- الكاساين-  4
 .10ص - سبق ٚبرجيو- 5
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  :وجه الداللة

قال كقد . ا٢بديث دليل على أنو جيب على الزكج التسوية بْب الزكجات كحيـر عليو ا٤بيل إذل إحداىن
 ﴿:تعالى       ﴾(1)،  كا٤براد ا٤بيل يف الَقْسم كاإلنفاؽ ال يف ابة ٤با عرفت من أهنا ٩با

. (2)ال ديلكو العبد

: الترجيح/4
كجوب التسوية بْب ) أف الراجح ىو القوؿ الثاين -كا أعلم-من خالؿ ٙبليل األدلة كمناقشتها يظهر         
: ذكر منهاأ، كذلك ألمور (الزكجات

  قوة األدلة من القرآف كالسنة الدالة على كجوب العدؿ. 
 (عدـ كجوب التسوية) ا٤بناقشات كاالعَباضات الٍب تعرض ٥با القوؿ األكؿ. 
  لقد أمر ا عز كجل بالعدؿ بْب الزكجات يف األمور ا٤بقدكر عليها، كالنفقة من األمور الٍب يستطيع

 .الزكج العدؿ فيها
 ا١بزاء كالعقاب الذم دلت عليو األحاديث النبوية. 
  كىذا من باب مراعاة ا٤بصاحل كا٤بآالت(الزكجة، األبناء)انتشار ا٤بشاكل ك األحقاد بْب الزكج كأسرتو ،. 

 

 

 

                                                           

 .129اآلية - النساء- 1
دار ابن - ا٤بملكة العربية السعودية- ٧بمد صبحي حسن حالؽ: ت- سبل السالـ ا٤بوصلة إذل بلوغ ا٤براـ- ٧بمد بن إ٠باعيل- الصنعاين- 2

 .141: ص- 6: ج- ىػ٧1421بـر- 2.ط- ا١بوزم
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 :آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في النفقة: المطلب الرابع
       تعترب النفقة من ا٢باجات الضركرية الٍب جيب على الزكج توفّبىا للزكجة، ففي حالة كجود أكثر من زكجة 

فعليو أف ينفق عليهن بالعدؿ، كذلك من خالؿ توفّب ما ٙبتاجو كل زكجة من األمور األساسية كا٤بأكل 
إخل، فبهذا يكوف قد أدل كاجبو ا٘باه زكجاتو كذلك بإعطاء كل منهن حقها من .....كا٤بشرب كالدكاء كاللباس

النفقة، باإلضافة إذل أنو قد أقاـ العدؿ ا٤بشركط بينهن يف النفقة، كلكن قد يقصِّر بعض األزكاج يف النفقة على 
إحدل الزكجات ٩با قد يؤدم إذل اإلخالؿ بشرط العدؿ الذم أكجبو ا عز كجل فينشا عنو آثار كمشاكل 

 :أسرية  أذكر بعضها

 إذا امتنع الزكج عن اإلنفاؽ على زكجتو فإف ٥با ا٢بق أف تلجأ : "حق الزكجة يف رفع شكول للقاضي 

كليس ٥با ا٢بق بفسخ الزكاج إذا أعسر الزكج بالنفقة على قوؿ أيب حنيفة، يف "، (1)"للقاضي للحكم ٥با بالنفقة
 ". (2)بأف ٥با ا٢بق يف الفسخ (ا٤بالكية، الشافعية كا٢بنابلة )حْب خالفهم الفقهاء الثالثة

 كىو اهنيار الوحدة األساسية كا٫بالؿ بناء األدكار اإلجتماعية ا٤برتبطة هبا عندما : "التفكك األسرم
 .(3)يفشل عضو أك أكثر يف القياـ باإللتزاـ بدكره

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .189-188-187ص- 5ج- ت.د- ط.د- دار ا٤بعرفة- بّبكت- لبناف- ا٤ببسوط- مشس الدين السرخسي-  1
 .179ص- اإلفصاح عن عقد النكاح على ا٤بذاىب األربعة- حسْب بن ٧بمد الي-  2
ا٤بلتقى الوطِب الثاين حوؿ - جامعة قاصدم مرباح كرقلة- التفكك األسرم كأثره على ا٫براؼ الطفل- العايب سليم كبغدادم خّبة -ينظر-3

 .6ص- 2013أفريل 10/ 09أياـ - اإلتصاؿ كجودة ا٢بياة يف األسرة
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 "إف أغلب األطفاؿ الذين اٚبذكا الشارع كبديل عن الوسط األصلي، كانوا عرضة : إ٫براؼ األطفاؿ 

للتفكك األسرم يف مرحلة الطفولة، كالذم غالبا ما كاف يؤدم إذل غياب السلطة الضابطة للطفل كا٢برماف من 
اإلستقرار النفسي كاإلجتماعي الذم حيتاجو الطفل يف بداية حياتو خصوصا عندما يتخلى الوالد عن مسؤكلياتو 

 .(1)"ا٘باه البيت كاألكالد، فيصبح األطفاؿ ضحية لعدد من ا٤بشاكل الٍب ال حصر ٥با

 "(2)"عدـ الشعور باألماف كالطمأنينة ٔبانب الطرؼ اآلخر. 
 "(3)"ا٢بياة يف النجاح لتحقيق إليو حيتاج ٩با طفلاؿ حرماف. 
  ٙبمل الزكجة أعباء ا٢بياة الصعبة، كتوليها مسؤكلية األبناء ٩با قد يدفعها إذل ا٣بركج للعمل لتوفّب

 .ا٢باجات الضركرية

           من خالؿ ىذا يظهر أف األب لو مسؤكلية  ا٘باه زكجتو كأبنائو، فعليو اإلىتماـ بأحوا٥بم كتوفّب كل 
متطلبات ا٢بياة الضركرية من أجل ا٢بفاظ على استمرارية ا٢بياة الزكجية كرعاية مصا٢بهم كإصالح أحوا٥بم 

 .كشؤكهنم لضماف مستقبل الزكجة كاألبناء

 :استنتاج
         يتضح ٩با سبق أف الفقهاء اتفقوا يف مسألة كجوب النفقة على الزكج لزكجتو، كيف حالة التعدد اختلفوا 

يف حكم التسوية بينهن على قولْب، فمنهم من يرجح بالتسوية ا٤بطلقة بينهن كىو قوؿ ا٢بنفية، يف حْب يرل 
ا١بمهور أنو جيب عليو أف يويف كل كاحدة من زكجاتو ما يكفيها على حسب حاجتها، كالظاىر أف اإلخالؿ 

 . بشرط العدؿ بينهن يف النفقة لو تأثّبات سلبية على حياة الزكجة كاألبناء

                                                           

 .09- 08ص - التفكك األسرم كأثره على ا٫براؼ الطفل- العايب سليم كبغدادم خّبة -1
 .08ص- التفكك األسرم كأثره على ا٫براؼ الطفل- العايب سليم كبغدادم خّبة- 2
مذكرة لنيل - دراسة عيادية ٢باالت با٤بركز ا٤بختص بإعادة الَببية با٢بجار- ا٢برماف العاطفي كأثره على جنوح األحداث- بن زديرة علي-3

شعبة علم النفس - قسم علم النفس- كلية اآلداب كالعلـو اإلجتماعية كاإلنسانية- إشراؼ األستاذ شوية سيف اإلسالـ- شهادة ا٤باجستّب
 .92ص- (كساطة ككقاية)العيادم 
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 .العدل في السكن واآلثار المترتبة عليه: المبحث الثالث
      ٙبتاج األسرة إذل قاعدة كدعامة لالرتكاز عليها، كالسكن قد ديثل ىذه ا٣باصية ألنو يلم مشل األسرة   

كحيقق الراحة كالسكينة، كما أنو يعترب سَبا للزكجْب، كأمنا كاستقرارا لألسرة، فكيف عرفو الفقهاء؟ كما حكمو؟ 
كما األحكاـ ا٤بتعلقة بو حاؿ كجود أكثر من زكجة؟ كما اآلثار ا٤بَبتبة على اإلخالؿ بالعدؿ بْب الزكجات يف 

 السكن؟

. مفهوم السكن: المطلب األول

 :  السكن يف اللغة بعدة معاين منهاجاء: لغة: أوال

 ،َسَكَن الشيء يْسُكن ُسُكوننا إذا ذىبت حركتو،  ككل ما ىدأ فقد َسَكَن كالريح كا٢بر. ضد ا٢بركة: الُسُكوف "
. َسَكتَ : َسَكَت، َسَكَن الرجل: كقيل َسَكَن يف معُب.  ك٫بو ذلك،كالربد

 ،الناركالزكجة كبالتحريك النار، ككل ما َسَكْنت إليو كاْسَتْأَنْسَت بو، : أىل الدار كسكاهنا، كاّلسََّكن: (السَّْكن) 
. أْسَكاف (ج). الربكة، كالقوتكالرٞبة، ك

االستقرار، الطمأنينة  (الَسكيَنة)الفقر كالضعف، ك: (ا٤بْسَكنة)َمَساِكن، ك (ج).مكاف الُسْكَُب : (كا٤بْسَكن)
. (1) "ا٤بْسَكن الذم ُيْسِكُنها الزكج إياه: كُسْكَُب ا٤برأة. كالوقار

 يدكر حوؿ ا١بانب ا٤بادم للسكن، إذ أنو ا٤بأكل الذم يأكم إليو الشخص مالحظ أف التعريف اللغو   أ
. لالستقرار كالطمأنينة

 

 
                                                           

، 440: ص- مادة َسَكنَ -  ا٤بعجم الوسيط- ، شوقي ضيف كآخركف2053: ص- 3: مج- مادة َسَكنَ - لساف العرب- ابن منظور-  1
 .564: ص- 1:ج- مادة َسَكنَ - معجم مقاييس اللغة- الرازم
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 :اصطالحا: ثانيا

              ٘بب السكُب ٥با يف بيت خاؿ عن أىلو كبيت منفرد من دار لو غلق، كمرافق:"عرفه الحنفية/ 1
 .(1) "كمراده لزـك كنيف، كمطبخ، كينبغي اإلفتاء بو ٢بصوؿ ا٤بقصود

الدار الٍب يعدىا الزكج ينبغي أف تكوف مسكنا مستقال، يتوفر فيها كل ا٤بنافع الضركرية :"عرفه المالكية/2
فالدار عندىم ليست ا٢بجرة ا٤بعدة للنـو فقط، كإمنا منزؿ متكامل حيوم كل اللواـز . كا٢بماـ كا٤بطبخ

 .(2)"الضركرية

٥با عليو هتيئة مسكن يليق هبا عادة من دار أك حجرة أك غّبمها، كال يشَبط كونو ملكو، :"عند الشافعية/3
 .(3)"بل جيوز مستأجرا أك مستعارا

جيب ٥با مسكن لالستتار عن العيوف، كيف التصرؼ ك االستمتاع، كحفظ الدكاـ فجرل :"عند الحنابلة/4
. (4)"٦برل النفقة كالكسوة

 كضعوا شركطا جيب أف تتحقق يف ا٤بسكن حٌب يكوف الئقا بالزكجة كىذه ـ تعريفات الفقهاء أنو منيظهر    
. الشركط هتدؼ لتحقيق مصلحة الزكجْب يف االستقرار

من   يشتمل على الضركريات األساسية، السكن عبارة عن بيت أك منزؿ يوفره الزكج لزكجتو:ستنتج أفأ    
 .أجل االستقرار

                                                           

- الرياض- عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلي ٧بمد معوض: ت- رد اتار على الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار- ٧بمد أمْب- ابن عابدين- 1
 .321-320-319: ص- 5: ج- ـ2003- ىػ1423 –ط .د- دار عادل الكتب

 .342: ص- 2: ج- ت.د- ط.د- دار الفكر- بّبكت- ٧بمد عياش: ت- الشرح الكبّب- أٞبد أبو الربكات ا٤بالكي- الدردير-  2
-ىػ1375- 3.ط- شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب الى كأكالده- مصر- منهاج الطالبْب- أىب زكريا حيي بن شرؼ- النوكم-  3

 .74: ص-  4: ج- ـ1956
 .355: ص- 11: ج- ا٤بغِب- ابن قدامة-4
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 .حكم السكن:المطلب الثاني
، بنص من القرآف،  (1)"اتفق الفقهاء على أف توفّب ا٤بسكن للزكجة يعترب من ا٢بقوؽ الواجبة على الزكج   " 

 . السنة كا٤بعقوؿ

: من الكتاب: أوال

 قال تعالى:﴿         ﴾ (2). 

: وجه الداللة

 (.3)"لٍب يف صلب النكاح أكذلاإذا كجبت السكُب للمطلقة ؼ "

 تعالى قوله :﴿       ﴾ (4)                                                             

 

 

 

 

                                                           

أبو عبد الرٞبن األخضر : ت- جامع األمهات- ٝباؿ الدين بن عمر- ، ابن ا٢باجب332: ص- 2: ج- بدائع الصنائع-  الكساين- 1
- ، ابن حـز352:  ص- 9: ج- اإلنصاؼ- ، ا٤برداكم332: ص- ـ2000-ىػ1421- 2.ط- اليمامة- بّبكت- دمشق- األخضرم

 . 91: ص- 10: ج- ت.د- ط.د- إدارة الطباعة ا٤بنّبية- األزىر- مصر- ٧بمد مُب الدمشقي: ت- الى- أيب ٧بمد علي بن أٞبد
 .6اآلية -  الطالؽ- 2
 .355: ص- 11: ج- ا٤بغِب- ابن قدامة-  3
 .19اآلية- النساء-  4
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: وجه الداللة

 عن العيوف كحفظ لالستتارمن ا٤بعركؼ أف يسكنها الزكج يف مسكن، ألهنا ال تستغِب عن ا٤بسكن  "
. (1)"ا٤بتاع

 :من السنة: ثانيا

   يَ ا   :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ق ال ل  ااق  بن  قيس  :" عن عائ   رضي اهلل عنها 

 .(2)" َ اِاَق   ِنََّقا الُسْكَنى َوالَن َ ََ  لَِقن َ اَن ِلزَوِجَها َعَليَها الرَْجَع 

: وجه الداللة
جعل النيب صلى ا عليو كسلم النفقة كالسكُب للزكجة ا٤بطلقة رجعيا، كىذا داللة على أف السكن كاجب  

 .للزكجة الٍب يف عصمة الزكج

: من المعقول: ثالثا
. (3)أف الزكجة ال تستغِب عن ا٤بسكن لالستتار عن العيوف، كيف التصرؼ، كاالستمتاع، كحفظ ا٤بتاع   

 

 

 
                                                           

 .803: ص- 7: ج- الفقو اإلسالمي كأدلتو- كىبة الزحيلي-  1
: ت)779: ص- 7: ج- 15725حديث رقم- باب ا٤ببتوتة ال نفقة ٥با إال أف تكوف حامال- كتاب النفقات- ركاه البيهقي يف سننو- 2

 .(ـ2003- ىػ1424- 3.ط- دار الكتب العلمية- لبناف- بّبكت- ٧بمد عطا
 .355: ص- 11: ج- ا٤بغِب- ابن قدامة-  3



. واآلثار المترتبة على اإلخالل بها  العدل في األمور المادية                     :الفصل األول  

 

  38  
 

  . األحكام الفقهية المتعلقة بالسكن:المطلب الثالث

: حكم اختصاص الزوجة بمسكن واحد: أوال
، ألف ذلك ليس من ا٤بعاشرة (1)الفقهاء أنو ال جيوز للزكج ا١بمع بْب امرأتْب يف مسكن كاحد اتفق     

الشارع، كمنع ا١بمع بْب امرأتْب يف مسكن كاحد حق عنها با٤بعركؼ، كألنو يؤدم إذل ا٣بصومة الٍب هنى 
.﴿:قال تعالى .(3)فيسقط برضامها عند ا١بمهور ،(2)خالص ٥بما              

         ﴾( 4). 

: وجه الداللة

، كىذا داللة على أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف (5)"ذكر سبحانو كتعاذل أهنا بيوتا كدل تكن بيتا كاحدان  "
 .ىا ا٣باصُيْسِكن كل زكجة يف سكن

 

 
                                                           

شهاب الدين - ، القرايف237: ص- 3: ج- ت.د- 1.ط- ا٤بطبعة العلمية- البحر الرائق شرح كنز الدقائق- زين الدين- ابن ٪بيم-  1
ركضة - ، النوكم460: ص- 4: ج- ـ1994- 1. ط-بّبكت- دار الغرب اإلسالمي- ٧بمد بو خبزة: ت- الذخّبة- أٞبد بن إدريس

كشاؼ - ، البهوٌب348: ص- 7: ج- ـ1991-ىػ1412- 3.ط- ا٤بكتب اإلسالمي- عماف- بّبكت- دمشق- الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب
 .173: ص- 4: ج- القناع

 .556: ص- الزكاج اإلسالمي السعيد- ٧بمود ا٤بصرم-  2
- 1.ط- دار الكتب العلمية- بّبكت- لبناف- مواىب ا١بليل لشرح ٨بتصر خليل- أيب عبد ا ٧بمد بن ٧بمد - ا٢بطاب الرعيِب-  3

دار - بّبكت- لبناف- حاشية البجّبمي على ا٣بطيب- سليماف بن ٧بمد بن عمر- ، البجّبمي259: ص- 5: ج- ـ1995- ىػ1416
 .235: ص- 4: ج- ـ1996-ىػ1417- 1.ط-  الكتب العلمية

 .53اآلية - األحزاب- 4
 .556: ص- الزكاج اإلسالمي السعيد- ٧بمود ا٤بصرم-  5
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: نصوص الفقهاء في المسألة

ال جيوز أف جيمع بْب الضرتْب أك الضرائر يف مسكن كاحد، إال برضاىن للزـك :"جاء في البحر الرائق
. (1)"الوحشة

. (2)"ليس لو ٝبعهن يف بيت كاحد إالَّ برضاىن: قاؿ مالك:قاؿ ابن يونس:"جاء في الذخيرة

فال ينبغي أف جيمع بْب الضرتْب يف مسكن كاحد، إال أف تنفصل ا٤برافق، فإف ذلك ظاىر :"جاء في الوسيط
. (3)"يف اإلضرار

ألف على كل كاحدة منهما  ال جيوز ا١بمع بْب زكجتيو فأكثر يف مسكن كاحد،:"جاء في كشاف القناع
    ضرر ٤با بينهن من الغّبة، ك اجتماعهن يثّب ا٣بصومة، ألف كل كاحدة منهما تسمع حسو إذا أتى األخرل، 

 (4)" ترل ذلك فإف رضيتا ذلك جازأك 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .237: ص- 3: ج- البحر الرائق - ابن ٪بيم-  1
 .460: ص- 4: ج- الذخّبة- القرايف-  2
 .290: ص- 5: ج- الوسيط- الغزارل-3

 .173: ص- 4: ج- كشاؼ القناع-البهوٌب- 4
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 .حكم المعاشرة الجنسية للزوجتين في مسكن واحد: ثانيا
. (1)"اتفق الفقهاء على أنو يكره أف يعاشر الزكج إحدل زكجتيو كاألخرل ترل ذلك   "

َ  َيْن ٌُر   : أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ق ال:"عن عبد الرحقن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه
.  (2)"الرَُجلُ  َِلى َعْورَِ  الرَُجِل، َوَ  َتْنُ ُر القرْأَُ   َِلى َعْورَِ  القرْأَ ِ 

 .كشفاؿال يؤمن فيو من كاحد يف بيت الزكجتْب شَباؾ كا دؿ ا٢بديث على سَب العورات، :وجه الداللة

: نصوص الفقهاء في المسألة

لو اجتمعت الضرائر يف مسكن كاحد بالرضا يكره أف يطأ إحدامها ٕبضرة :"جاء في البحر الرائق/1
 .(3)"األخرل، حٌب لو طلب كطأىا دل تلزمها اإلجابة كال تصّب باالمتناع ناشز

ال يقاؿ ٝبعهما يف منزؿ كاحد يستلـز كطء إحدامها ٕبضرة األخرل ألنو :"جاء في حاشية الدسوقي/2
. (4)"ديكن أف يطأىا يف غيبة األخرل

يكره كطء إحداىن ٕبضرة البقية ألنو بعيد عن ا٤بركءة كال تلزمها اإلجابة :"جاء في حاشية البجيرمي/ 3
. (5)"إليو

                                                           

أيب إسحاؽ إبراىيم - ، الفّبكز آبادم342: ص- 2: ج- حاشية الدسوقي- ، الدسوقي237: ص- 3: ج- البحر الرائق- ابن ٪بيم- 1
-ىػ1390- ط.د- شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب ا٢بلىب ك أكالده- ٗبصر- التنبيو يف الفقو الشافعي- علي بن يوسف الشّبازم

 .234: ص- 10: ج- ا٤بغِب- ، ابن قدامة109: ص-  ـ1951
حديث - باب يف كراىية مباشرة الرجاؿ الرجاؿ كا٤برأة ا٤برأة- كتاب اإلدياف عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم- ركاه الَبمذم- صحيح- 2
 .626: ص- 2793رقم
 .237: ص- 3: ج- البحر الرائق- ابن ٪بيم- 3
 .342: ص- 2: ج- حاشية الدسوقي- الدسوقي- 4
 .234: ص-  4: ج- حاشية البجّبمي على ا٣بطيب- البجّبمي- 5
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. (1)" ىنا ال يعِب الكراىة ا٤بعركفة، كإمنا ىي صيغة من صيغ التحرميالكراىةب كالتعبّب "

إف رضيتا بأف جيامع كاحدة ٕبيث تراه األخرل، دل جُيز، ألف فيو دناءة كُسخفا كسقوط مركءة :"قال ابن قدامة
. (2)" فلم يبح برضامها

بوجود جيوز للزكج النـو بْب زكجتيو يف فراش كاحد من دكف معاشرة، كما جيوز لو ذلك ": الفقهاء قال
 .(3)"٧بـر

بال ٝباع  مع امرأتو جيوز نوموك.  جاز، بينهما يف ٢باؼ كاحد الزكج بنـو الزكجتْبإف رضيتا":اء في اإلقناعج
. (4)"ٕبضرة ٧بـر ٥با

. ذهاب الزوج إلى زوجاته أو دعوتهن إليه: ثالثا
اتفق الفقهاء يف حالة تعدد الزكجات، أنو من األكذل على الزكج أف يطوؼ على نسائو يف مناز٥بن إقتداء     "

 .(5)"برسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كذلك ألنو أحسن يف العشرة، كأصوف ٥بن
  اَن رَُسولٌ اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ  ُيَ ضِّنلُ َبْعَضنَ ا َعَلى  :"عن عائ   رضي اهلل عنها ق ال َ

َبْعٍ   ي ال َسِم ِمْن َمْكِ ه ِعنَدنَ ا، وَ اَن قَ لَّ َيوٌ  ِ  َّ وهو َيُطوُو َعَلينَ ا َجِقيًعا،  َيْدُنو ِمن ُ ل  
ُلَغ  لى الِ ي هو َيْوُمها  ََيبِيُ  ِعْنَدَها . (6) "اْمرَأٍَ  من َغير َمِسيس َحَ ى َيب ْ

                                                           

 .160: ص- ت.د-  1.ط- دار الكتاب ا٢بديث- القاىرة- ا٢بقوؽ ا٤بعنوية للزكجة- نور الدين أبو ٢بية- 1
 .234: ص- 10: ج- ا٤بغِب- ابن قدامة- 2
 .174، 173، ص4ج- كشاؼ القناع- البهوٌب- 3
دار - كآخركف- عبد ا بن عبد اسن الَبكي: ت- اإلقناع لطالب اإلنتفاع- شرؼ الدين موسى بن أٞبد بن موسى- ا٢بجاكم-  4

 .427: ص- 3: ج- ـ2002- ىػ1423- 3.ط- ىجر
موفق الدين أىب ٧بمد عبد ا - ، ابن قدامة381: ص- 6: ج- هناية اتاج- ، الرملي ا٤بنويف460: ص- 4: ج- الذخّبة-  القرايف- 5

 .390: ص- 4: ج- ـ1997- ىػ1418- 1.ط- دار ىجر- عبد ا بن عبد اسن الَبكي كآخركف: ت- الكايف- بن أٞبد 
إركاء - ، صححو ا٢باكم370ص- (2135)حديث رقم- باب يف القسم بْب النساء- كتاب النكاح- ركاه أبوداكد- صحيح حسن-  6

 .85ص- 7ج- الغليل
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 أَنَّ رَُسولُ اهلل َصَلى اهلل َعَليه وَسلَم َ اَن َيْسأَلُ ِ ي َمَرِضِه الِذي  : "عن عائ   رضي اهلل عنها
 .(1 )...."أَنَ ا َغًدا أَْيَن أَنَ ا َغًدا أَينَ : َماَا ِ يهِ 

: وجه الداللة
 .دؿَّ ا٢بديثاف على أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف يطوؼ بْب نسائو   

: نصوص الفقهاء في المسألة
. (2)ذلك إال أف يرضْب. كليأتيهن ك ال يأتينو، لفعلو صلى ا عليو كسلم: قاؿ مالك:"جاء في الذخيرة

 ٢بقهن كإف انفرد ٗبسكن توفيةإف دل ينفرد ٗبسكن ك أراد القسم دار عليهن :"جاء في نهاية المحتاج
. (3)"فاألفضل ا٤بضي إليهن صونا ٥بن كلو دعاؤىن ٗبسكنو كعليهن اإلجابة ألف ذلك حقو

 يكوف لكل كاحدة منهن مسكن يأتيها فيو، ألف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أفكاألكذل :"جاء في المغني
كاف يقسم ىكذا، كألنو أصوف ٥بن كأسَب، حٌب ال خيرجن من بيوهتن، كإف اٚبذ لنفسو منزال يستدعي إليو كل 

 .(4)"كاحدة منهن يف يومها كليلتها، كاف لو ذلك، ألف للرجل نقل زكجتو حيث شاء
. (5)"جيوز للزكج أف يناـ بْب زكجتيو يف ٢باؼ:"جاء في فقه النساء
معاشرة الزكج إلحدل زكجاتو على مرأل من األخرل يعترب من ارمات الٍب هنى عنها يظهر ٩با سبق أف 

 . ىذا الفعل الشنيع قد يذىب ا٢بياء ك االحَباـ بْب الرجل كأزكاجوألف ،ا عز كجل
 
 

                                                           

-3: ج- (5217)حديث رقم- باب إذا استأذف الرجل نساءه يف أف دُيَرَّض يف بيت بعضهن فأذفَّ لو- كتاب النكاح- ركاه البخارم- 1
 .392: ص
 .460: ص- 4: ج- الذخّبة- القرايف-  2
 .381: ص- 6: ج- الرملي ا٤بنويف- هناية اتاج- 3
 .245: ص- 10: ج- ا٤بغِب- ابن قدامة-  4
 .194: ص- ت.د- ط.د- دار اإلعتصاـ- القاىرة- فقو النساء يف ا٣بطبة كالزكاج- ٧بمد رأفت عثماف-5
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 .آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في السكن: المطلب الرابع
     السكن عبارة عن مأكل يوفره الزكج لزكجتو أك زكجاتو، من أجل اإلستتار عن العيوف كحفظ ا٢باجات 

ا٣باصة لكل منهن، فعلى الزكج أف يعدؿ بْب زكجاتو يف السكن كذلك بتوفّبه لكل منهن حسب ا٢باجة، إما 
بسكن مستقل لكل كاحدة، أك بسكن كاحد يشَبكن فيو بالتساكم كعلى حسب الضركرة، كما عليو أف يأخذ 

بعْب اإلعتبار ظركؼ كأحواؿ كل منهن ، فليس من العدؿ أف ُيسِكن إحداىن يف منزؿ كالقصر كاألخرل يف 
غرفة صغّبة ال تكاد تفي بالغرض، أك يعطي إحداىن ٥با ستة أكالد غرفة يف حْب يعطي األخرل ٥با كلد غرفتْب 
أك ثالثة غرؼ، فهذا يعترب من ا١بور كا٢بيف ا٤بنهي عنو كقد يؤدم لإلضرار بالزكجة ا٤بظلومة الٍب ضاع حق من 

 : حقوقها ، فيعترب إخالؿ بالعدؿ ا٤بشركط بْب الزكجات يف السكن كقد ينجم عنو آثار سلبية أذكر منها
  شعور الزكجة بالظلم، كنقص اىتماـ الزكج كذلك من خالؿ حرماهنا حق من حقوقها السكنية بتفضيل

 .الزكجة األخرل
  ،كيظهر من خالؿ حرماف الطفل من انتباه الكبار كاىتمامهم بو كحرمانو من ا٢بب "إمهاؿ األبناء

 .(2)"التباغض كالعداء كالتحرش بْب األكالدفينشأ عنو "، (1)"كالعطف كا٢بناف

 " ا٢بقد كالكراىية بْب الزكجات كاألكالد، فيَبتب عليو زيادة ا٥بوة بْب الزكجة كزكجها كأىلو، أك بْب أىلو
كأىلها، أك بْب الزكجة األكذل كالزكجة الثانية، أك بْب أىليهما، ككل ذلك من آثار عدـ العدؿ بْب الزكجات 

حيث تتالشى أسباب ا٤بودة كتضمحل الركابط اإلجتماعية كتتفشى القطيعة بْب األرحاـ الٍب حذر ا 
 . (3)"مرتكبها

                                                           

مذكرة - ا٤بشكالت النفسية كالسلوكية لدل أطفاؿ السنوات الثالثة األكذل ابتدائي كعالقتها بالتحصيل الدراسي- عبد الالكم سعدية- 1
- تيزم كزك- جامعة مولود معمرم- ـ2012- ـ2011- إشراؼ ٞباش ا٢بسْب- مكملة لنيل شهادة ا٤باجستّب يف علم النفس ا٤بدرسي

 .38ص- قسم علم النفس- كلية العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية
 .79: ص- األديافتعدد الزكجات يف - كـر حلمي فرحات أٞبد- 2
إشراؼ - رسالة مقدمة لنيل شهادة ا٤باجستّب- - دراسة مقارنة- تعدد الزكجات يف الفقو اإلسالمي- ىدل بنت رمزم حسن خياط-  3

فرع الفقو - قسم الدراسات العليا الشرعية- كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية- جامعة أـ القرل- ق1423- يوسف ٧بمود عبد ا٤بقصود
 .342ص- كاألصوؿ
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 "عن أبي هرير   ، (1)"العقاب كا٢بساب الذم ينالو الزكج يـو القيامة من جراء ا٤بيل إلحدل الزكجات
َلُه اْمرَأَتَ اِن َيِقيلُ ِ ْحَداُهَقا َعَلى   مْن َ انَ :"رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ق ال

 .(2)"ااُْخرَأ َجاَء، َيْوَ  الِ يَ اَمِ  أََحُد ِ  َْيِه َماِئلٌ 

    يظهر ٩با سبق أف السكن من األمور ا٤بادية األساسية الٍب جيب على الزكج توفّبىا لكل زكجة من 
الزكجات، كما عليو أف يعدؿ بينهن يف ذلك بإعطاء كل منهن حقها من السكن حسب ا٢باجة كإال يكوف قد 

  . أخل بشرط العدؿ ا٤بطلوب
 

                                                           

 .111:  ص-تعدد الزكجات يف الشريعة اإلسالمية- توفيق العطار-  1
 .10ص- سبق ٚبرجيو- 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ثانيالفصـــل ال

  ااثار اللمترتة ععل  عنويةالعدل في األمور الم
. ااإلخالل به

 :اللتحــث األ ل

 . ااثار اللمترتة ععيه (اللتيت)العدل في القَْسم

 : اللتحــث الثاني

 . ااثار اللمترتة ععيه (الوطء)العدل في الجلاع

 :اللتحـث الثالـث

 .العدل في السفت  ااثار اللمترتة ععيه
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 : واآلثار المترتبة على اإلخالل بهاالعدل في األمور المعنوية: الفصل الثاني
 من مجال الشريعة اإلسالمية وعدذلا أهنا جعلت للمرأة حقوقا ربمي كرامتها وترفع من شأهنا، وقد اختلفت    

، فما ىي األحكام اليت تتعلق هبذه ....ىذه احلقوق وتنوعت حبسب احلاجة والظروف، كادلبيت والوطء والسفر
 احلقوق حال التعدد؟ وما اآلثار ادلًتتبة على اإلخالل بالعدل فيها؟ 

 :عليهواآلثار المترتبة  (المبيت)العدل في الَقْسم : المبحث األول
احلياة الزوجية أمسى وأرقى عندما يقوم ِكالَ الزوجُت بواجباتو ويأخذ كل منهما حقوقو، فمن الواجبات  تعترب    

 اليت تقع على عاتق الزوج أن يبيت يف عش الزوجية مع امرأتو اليت ىي حاللو، وقد يكون عند الرجل امرأتُت 

 وما اآلثار ادلًتتبة على اإلخالل بالعدل فيو؟ أو أكثر، فما حكم التسوية بينهن يف ادلبيت؟

 :مفهوم الَقْسم: المطلب األول

:  بعدة معاين يف اللغةوقد جاء: لغة : أوال

َمو: الَقْسمُ  . َجزَّأَه، وىي القْسَمة: مصدر َقَسَم الشيء يْقسُمو َقْسًما فانْ َقَسَم، وَقسَّ

: النصيب، احلظ، العطاء، واجلمع أَْقَساٌم، وىو الَقِسيم واألقَاِسيم: القْسُم، بالكسر: وينقسم إذل قسمُت
. احلظوظ ادلْقُسومة بُت العباد

. وادلْقِسُم الرجل احلالف. ادلوضع الذي حلف فيو: الَقَسُم، بالتتريي إإا أريد ادلصدر، اليمُت، وادلْقَسمُ 

م الوجو: والَقَسامُ  َها .اجلمال واحلسن، وفالن َقِسيم الوجو وُمَقسَّ         والَقَساِميُّ من يطوي الثياب أول طَي ِّ
  .(1)حىت تنكسر على طَِيو

                                                           

، 400: ص- 2: مج- مادة َقَسمَ - معجم مقاييس اللغة- ، الرازي3630: ص- 5: مج- مادة َقَسمَ - لسان العرب- ابن منظور-  1
 .162: ص- 4: ج- مادة َقَسمَ -  ايط- الفَتوز آبادي
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 .من الشيءالنصيب، وىو إعطاء كل شخص حظو ونصيبو : ستخلص من التعريف اللغوي أن الَقْسم معناهأ  

 :اصطالحا: ثانيا

 : عند الفقهاء على النتو التارل اإلصطالحية للَقْسماتتنوعت التعريف   

. (1)"التسوية بُت ادلنكوحات، ويسمى العدل بينهن :"عند الحنفية/ 1

 .(2)"العدل بُت الزوجات :"عند المالكية/2

. (3)" إعطاء الزوجات حقهن يف البيتوتة، للصتبة وادلؤانسة، ال يف اجملامعة:"عند الشافعية/3

. (4)"توزيع الزمان على زوجاتو، إن كنَّ اثنتُت فأكثر:"عند الحنابلة/4
 .العدل بُت الزوجات يف الزمان والبيتوتة، ال يف اجملامعة:    أستنتج من التعاريف االصطالحية أن القسم ىو

 

 

 

 

 

                                                           

 .410: ص- 3: ج- شرح فتح القدير- ابن مهام- 1
 .159: ص- 2ج- ت.د- 2.ط- دار الفكر- أسهل ادلدارك شرح إرشاد السالي- أبو بكر بن حسن- الكشناوي- 2
 .283: ص- 5: ج- الوسيط- الغزارل- 3
 .174: ص- 4: ج- كشاف القناع- البهويت- 4
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. الحكم التكليفي للَقْسم: المطلب الثاني

وجوب القسم رلمع :"البجيرمي قال، (1)اتفق الفقهاء على أن الزوج مأمور بالعدل يف القسمة بُت زوجاتو   
وقد استدلوا على وجوبو . (2)" وجوبو فسقاعتقادهعليو معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده، فإن تركو مع 

: اإلمجاع و، والسنة،من الكتاب

: من الكتاب: أوال

 قوله تعالى:﴿                          

          ﴾ (3) .

. (4)دل ىذا اخلرب على وجوب الَقْسم، ودل على جواز ىبتو  :وجه الداللة

 قوله تعالى:﴿      ﴾(5.) 

 

                                                           

- بَتوت- لبنان- الكايف يف فقو أىل ادلدينة ادلالكي- أيب عمر يوسف بن عبد ا- ، القرطيب217: ص- 5: ج- ادلبسوط- السرخسي- 1
- ، ابن قدامة345: ص- 7: ج- روضة الطالبُت وعمدة ادلفتُت- ، النووي256: ص- م1992-ه1413- 2.ط- دار الكتب العلمية

- 5.ط- دار ادلؤيد- الرياض- فتاوي اللجنة الدائمة للبتوث العلمية واإلفتاء- أمحد بن عبد الرزاق- ، الدويش376: ص- 4: ج- الكايف
 .202: ص- 19: ج- م2003-ى 1424

 .232: ص- 4: ج- حاشية البجَتمي على اخلطيب- البجَتمي- 2
 .128اآلية - النساء- 3
- علي زلمد معوض وعادل أمحد عبد ادلوجود: ت- (شرح سلتصر ادلزين)احلاوي الكبَت- أيب احلسن علي بن زلمد - ادلاوردي البصري- 4

 .570: ص-  9: ج- م1994-ى 1414- 1.ط-  دار الكتب العلمية- بَتوت- لبنان
 .129اآلية - النساء- 5
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أمر ا عز جل الرجال بالعدل بُت أزواجهم فيما استطاعوا فيو العدل بينهن من القسمة  :وجه الداللة
 إإ كان قد صفح ،والنفقة وترك اجلور يف إلي بإرسال إحداىن على األخرى فيما فرض عليهم العدل بينهن فيو

 .(1)ذلم عما ال يطيقون العدل فيو بينهن شلا يف القلوب من ابة واذلوى

: من السنة/ 2

 َكااَك رَك ُس و اهلل  َك َك  اهلل عَك لي    َك َك   َكاا  َك قِس   َكلنَك  : "عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت 
. (2)"ال َّلهُس َّل  َك ِس ِس قِسقْسيَك ِسي  ِسليَكا  َك ْس ِس ُس    َك َك   َك ُسيْسنِسي  ٍفليَكا  َكيْس ِس ُس  َك َك  َك ْس ِس ُس : " ِسقَكائي  َكليعِسوُس  َك  ُس وُس 

: وجه الداللة
 .داللة على وجوب القسمفيو دل احلديث على أن النيب صلى ا عليو وسلم كان يقسم بُت زوجاتو، وىذا  

 لَكيُس ا ْسرَك َك  َكااِس    نْس  َكااَك :"عن   ي  ر رة رضي اهلل عني عن النبي     اهلل ع لي      ق او
. (3)" َكيِسليُس  ِس ْسعَكا ُسيَكا عَك َك  ااُس ْسرَك   َكااَك   َك ْس َك ال ِسل َكا َكةِس  َك َكعُس  ِس َكلْسيِس  َكائِسيٌل 

وقد   احلديث دليل على أنو جيب على الزوج التسوية بُت زوجاتو و حيرم عليو ادليل إذل إحداىن  :وجه الداللة
 ﴿:قال تعالى              ﴾(4) ، وادلراد ادليل يف الَقْسم و اإلنفاق ال يف

ا عرفت من أهنا شلا 
َ

 .(5)ديلكو العبدال ابة دل

 

                                                           

 .506: ص- 3: ج- جامع أحكام النساء- العدوي- 1
 .10ص- سبق زبرجيو- 2
 .10ص- سبق زبرجيو- 3
 .129اآلية- النساء-  4
 .141: ص- سبل السالم- الصنعاين- 5
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: من اإلجماع/ 3

 .(1)"ال نعلم بُت أىل العلم يف وجوب التسوية بُت الزوجات يف الَقْسم خالف:"قال ابن قدامة

 

. أحوال الزوجين في الَقْسم: المطلب الثالث
 :    راعى الفقهاء يف الَقْسم أحوال كل من الزوج والزوجة، وتفصيلها كاآليت

 : أحوال الزوج: أوال 

نص الفقهاء على أن الزوج الصيب ادلراىق أو ادلميز الذي ديكنو الوطء يستتق عليو الَقْسم،  :قسم الصبي/ أ
 .(2)عباد وىو من أىلوق الحألنو 

 (3)"وال فرق يف وجوب القسم بُت كون الزوج صغَتاً ودخل على امرأتو أو كان كبَتاً :"جاء في النهر الفائق

 

 

 

                                                           

 .235: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 1
- 1.ط- ادلطبعة الكربى األمَتية ببوالق- مصر- تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق- فخر الدين عثمان بن علي- الزيلعي احلنفي- 2

 .180ص- 2ج- ى 1313

- بَتوت- لبنان- دار الكتب العلمية- أمحد عزو عناية: ت- النهر الفائق شرح كنز الدقائق- سراج الدين عمر بن إبراىيم- ابن صليم-  3
 .294: ص- 2: ج- م2002-ى  1422- 1.ط
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  :قسم المريض/ب

اتفق الفقهاء على أن القسم مطلوب يف الصتة وادلرض على السواء ، فيقسم ادلريض واجملبوب والعنُت واخلنثى 
 .(1)واخلصي، ألن القسم لألنس، وإلي حاصل شلن ال يطأ

      َكاَّل رَك ُس وُس اهلل  َك َك  اهلل عَك َكلي  :"عن عائشة رضي اهلل عنها  عن الر  و     اهلل ع لي 
يِس ال ِس   َكااَك  ِسليِس   .(2) ...." َك  َكا غَكًعا  َك ْسنَك  َك  َكا غَكًعا  َك نَك :   َك  َك  َكااَك  َكقْس َكوُس  ِسي  َكرَكضِس

 .دل احلديث على أن النيب عليو الصالة والسالم كان يقسم بُت زوجاتو يف أيام مرضو :وجه الداللة

، فإن دل يأإن لو أن يقيم عند ، إن شق على ادلريض القسم استأإن أزواجو أن يكون عند إحداىن      "
، فإإا صح استأنف القسم من (3)"  بقرعة، أو اعتزذلن مجيعا إن أحب إلي تعديال بينهنىاإحداىن، أقام عند

. (4)"جديد

:  قسم المجنون/ ج

: ختلفت أقوال الفقهاء يف ىذه ادلسألة على ثالثة أقوالا

: قال المالكية

 .(5)"على ورل اجملنون أن يطوف بو إال أن ال يستطيع"

                                                           

- 1.ط-  دار الكتب العلمية- بَتوت- لبنان- ادلدونة الكربى- ، مالي بن أنس األصبتي221: ص- 5: ج- ادلبسوط- السرخسي-  1
 .236: ص- 10: ج- ادلغٍت- ، ابن قدامة288: ص- 5: ج- الوسيط- ، الغزارل191: ص- 2: ج- م1494- ه1415

 .42ص- سبق زبرجيو- 2
 .176: ص-  4: ج- كشاف القناع- البهويت- 3
 .256: ص- الكايف- القرطيب- 4
 .254: ص- 5: ج- مواىب اجلليل- احلطاب الرعيٍت- 5
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  :قال الشافعية

ذل التسوية، وإن ظلم  عرلنونا ال خياف منو، فعلى وليو أن يطوف بو عليهن، أو يدعوىن إليو إإا كان الزوج"
أمث الورل، وإمنا جيب إإا كان يقسم يف حال كونو عاقال فجن، فإن دل يكن يقسم يف حال عقلو ال جيب على 

نو ظلم واحدة أو أقرت اليت ظلمها بسببها أوإإا أفاق فقامت بينة على . الورل أن يبتدئ القسم بعد جنونو
ن كان جين يوما ويفيق يوما فأيام اجلنون كالفيئة، إقضى للمظلومة وال يقبل قول الورل عليو بأين ظلمت، و

وعليو القسم من أيام إفاقتو، حىت لو أقام من حال جنونو أياما عند واحدة، فال قضاء، خبالف اجلنون 
. (1)"ادلطبق

: قال الحنابلة

إن كان الزوج رلنونا ال خياف منو، طاف بو الورل عليهن، وإن كان خياف منو، فال قسم عليو، ألنو ال "    
وإن دل يعدل الورل يف القسم بينهن، مث أفاق اجملنون، فعليو أن يقضي للمظلومة، . حيصل منو أنس وال فائدة

. (2)"ألنو حق ثبت يف إمتو، فلزمو إيفاؤه حال اإلفاقة، كادلال

 :أحوال الزوجة في القسم: ثانيا

، ألنو (3)نص الفقهاء على أنو إإا طلق الرجل إحدى زوجتيو وقت قسمها عصى وأمث ": حق المطلقة/أ
فوت حقها الواجب ذلا، فإن عادت بعد إلي إليو لزمو أن يقضي ذلا ألنو قدر على إيفائو بعد العجز عنو، 

 .(4)"فلزمو كالدين إإا أعسر بو مث أيسر

                                                           

- لبنان- عادل أمحد عبد ادلوجود وعلي زلمد معوض: ت- التهذيب يف فقو الشافعي- أيب زلمد احلسُت بن مسعود بن زلمد- البغوي-  1
 .538: ص- 5: ج- م1997-ى 1418- 1.ط- دار الكتب العلمية- بَتوت

 .236: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 2
: ص- 2: ج- ت.د- ط.د- بَتوت- دار الكتاب العريب- ارر يف الفقو على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل- رلد الدين أيب الربكات-  3
43. 
 .390: ص- 4: ج- الكايف- ابن قدامة- 4
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احلائض ، الرتقاء، الصتيتة، اتفق الفقهاء على أن القسم تستتقو الزوجة ادلريضة": حق المريضة/ب
 .(1)"الصغَتة ادلمكن وطؤىا والكبَتة فكلهن سواء وارمة، النفساء

أما اجملنونة إن كان ال خياف منها فهي كالصتيتة، فإن خاف منها فال قسم ذلا ألنو ال يَْأَمن على نفسو وال "
. (2)"حيصل ذلا أنس وال هبا

 :حق البعيدة/ج

إن كان عند الرجل امرأتُت يف بلدين، فعليو العدل بينهما، ألنو اختار ادلباعدة بينهما، فال يسقط حقهما      "
عنو بذلي، فإما أن ديضي إذل الغائبة يف أيامها، وإما أن يُ ْقدَمها إليو وجيمع بينهما يف بلد واحد، فإن امتنعت 

وإن أحب القسم بينهما يف بلديهما، دل ديكن أن يقسم ليلة . من القدوم مع اإلمكان، سقط حقها لنشوزىا
  .(3)"وليلة، فيجعل ادلدة حسب ما ديكن كشهر وشهر، أو أكثر أو أقل، على حسب تقارب البلدين وتباعدمها

إن أقام يف بلد إحدامها نُظَر إن دل يُقم معها يف منزذلا ال يلزمو القضاء لألخرى، ألن ادلقام يف البلد معها     " 
. (4)"ليس بَقْسم، وإإا أقام معها يف منزذلا جيب عليو القضاء لألخرى، ألن القسم ال يسقط باختالف البلد

 

 

                                                           

رفعت : ت- األم- زلمد بن إدريس- ، الشافعي455: ص- 4: ج- الذخَتة- ، القرايف382: ص- 4: ج- رد اتار- ابن عابدين- 1
سراج الدين أيب عبد ا - ، الدجيلي282: ص- 9: ج- م2002- ى 1422- 1.ط- دار الطباعة والنشر والتوزيع- فوزي عبد ادلطلب

- 1.ط- مكتبة الرشد- أبو مازن زلمد اخلورل وأبو يوسف زلمد شعبان: ت- الوجيز يف الفقو على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل- احلسُت
 .358: ص- م2004- ى 1425

، 345: ص- 7:ج- روضة الطالبُت- ، النووي2: ص- 4: ج- شرح اخلرشي- ، اخلرشي218: ص- 5: ج- ادلبسوط- الكاساين- 2
 .237: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة

 .249: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 3
 .538: ص- 5: ج- التهذيب- البغوي- 4
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: جديدة الحق/د

 : على قولُت(1)"اختلف الفقهاء يف ادلدة اليت يقيم فيها الزوج مع زوجتو قبل أن يستأنف الدور "

. (4)، احلنابلة(3)، الشافعية(2) قال بو ادلالكية"(أن يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثالث)":القول األول

 ِسنَك القُسنَّلة  ِس َكا  َك َك َك َك الرَك ُسيُس البِس ْسرَك عَك َك  اللَكلِّي   : "عن   ي ق   ة عن   س رضي اهلل عني ق او 
ثً ا ثُس َّل قَكقَك   .(5)" َكق َكا َك عِسنعَك َكا  َكبْسًيا  قَكقَك    َك ِس َكا  َك َك  َك اللَكلِّي َك عَك َك  البِس ْسرِس  َكق َكا َك عِسنعَك َكا ث َك َك

 َّلي   :  ا ر  و اهلل     اهلل ع لي      ليا     ها  ق ا  عنع ا ث ثا   ق او:"عن      ية  
ئْستِس  َكبَكيْستُس لَك ِس   َك ِساْس  َكبَكيْستُس لَك ِس  َكبَكيْستُس لِسنِسقَكائِسي   .(6)"لَكلْسسَك  ِس ِس عَك َك   َك ْس ِس ِس  َك َكااٌل    ِساْس  ِس

أفعل بي  ال: ىو النيب صلى ا عليو وسلم ألن كل واحد من الزوجُت أىل لصاحبو، ومعناه: ادلراد باألىل     
. (7) فعال يدل على ىواني عندي

 .دل احلديثُت على عدد األيام اليت تستتقها كل من البكر والثيب بعد الزفاف: وجه الداللة
 

                                                           

نص الفقهاء أنو يكره أن يزف إليو امرأتان يف ليلة واحدة أو يف مدة حق عقد إحدامها، ألنو ال ديكنو أن يُوف َِّيهما حقَّهما، وتستضر اليت ال - 1
يوفيها حقها وتستوحش، فإن فعل، فأدخلت إحدامها قبل األخرى، بدأ هبا، فوفاىا حقها، مث عاد فوَّفَّ الثانية، مث ابتدأ القسم، وإن زفت الثانية 

م من أخرجت ذلا القرعة . يف أثناء مدة حق العقد، أسبو لألوذل، مث قضى حق الثانية وإن أدخلتا عليو مجيعا يف مكان واحد، أقرع بينهما، وَقدَّ
 (.258-257: ص- 10: ج- ادلغٍت- بن قدامةا). منهما، مث وَّفَّ األخرى بعدىا

 .189: ص- 2: ج- ادلدونة الكربى- مالي بن أنس األصبتي- 2
 .294: ص- 5: ج- الوسيط- الغزارل- 3
 .395: ص- 4: ج- الكايف- ابن قدامة- 4
كتاب - مسلم- ، ورواه391: ص- 3: ج- 5214حديث رقم - باب إإا تزوج البكر على الثيب- كتاب النكاح-رواه البخاري- 5

 .واللفظ للبخاري. 1084: ص- 1461حديث رقم - باب قدر ما تستتقو البكر والثيب من إقامة الزوج عندىا عقب الزفاف- الرضاع
- 5: ج- 1460حديث رقم - باب قدر ما تستتقو البكر والثيب من إقامة الزوج عندىا عقب الزفاف- كتاب الرضاع- رواه مسلم- 6
 .1083: ص
 .461: ص- 4: ج- الذخَتة- القرايف- 7
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: نصوص الفقهاء في المسألة
. (1)"قضي للبكر بسبع وللثيب بثالث وال قضاء:"جاء في جواهر اإلكليل
زبتص بكر جديدة عند الزفاف سبعا بال قضاء، وثيب بثالث، ويسن زبيَتىا :"جاء في مغني المحتاج

. (2)"ثالث بال قضاء، و سبع بقضاء
احلكمة من إلي، أي وجوب اإلقامة عند الزوجة اجلديدة ادلدة ادلذكورة، ىي أن تذىب الوحشة من ىذه "  

 .(3)"الزوجة اجلديدة، وحيصل التقارب واأللفة بينهما
. (4)قال بو احلنفية (البكر والثيب سواء):القول الثاني

 لَكيُس ا ْسرَك َك  َكااِس    نْس  َكااَك :"عن   ي  ر رة رضي اهلل عني عن النبي     اهلل ع لي      ق او
 .(5)" َكيِسليُس  ِس ْسعَكا ُسيَكا عَك َك  ااُس ْسرَك   َكااَك   َك ْس َك ال ِسل َكا َكةِس  َك َكعُس  ِس َكلْسيِس  َكائِسيٌل 

 اا ر  و اهلل     اهلل ع لي        اا   ق   لن  قائي  : عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت 
. (6)"ال َّلهُس َّل  َك ِس ِس قِسقْسيَك ِسي  ِسليَكا  َك ْس ِس ُس    َك َك   َك ُسيْسنِسي  ٍفليَكا  َكيْس ِس ُس  َك َك  َك ْس ِس ُس : " ليعو     و

: نصوص الفقهاء في المسألة
 .(7)" اجلديدة أو ثيبابكرا كانتاجلديدة و القددية يف حكم القسم سواء، :"جاء في المبسوط

 
 .(1)"والقددية واجلديدة سواء، ألن القسم من حقوق النكاح وال تفاوت بينهما يف إلي:" جاء في البناية

                                                           

 .329: ص- 1: ج- ت.د- ط.د- ادلكتبة الثقافية- بَتوت- جواىر اإلكليل شرح سلتصر خليل- صاحل عبد السميع اآليب- األزىري- 1
 .338: ص- 3: ج- مغٍت اتاج- الشربيٍت- 2
- ط.د- دار اجلامعة اجلديدة- اإلسكندرية- القاىرة- دراسة مقارنة- اجلوانب الفقهية للقوامة الزوجية- حسن صالح الصغَت عبد ا- 3

 .105: ص- م2007
 .432: ص- ت.د- ط.د- دار الفكر- دمشق- بشار بكري عرايب: ت- اللباب يف شرح الكتاب- عبد الغٍت الغنيمي- ادليداين- 4
 .10ص- سبق زبرجيو- 5
 .10ص- سبق زبرجيو- 6
 .218: ص- 5: ج- ادلبسوط- السرخسي- 7



  واآلثار المترتبة على اإلخالل بهاالعدل في األمور المعنوية        :               يالفصل الثان

 

56 

 

 منها التفضيل يف البداءة دإن األحاديث اليت استدل هبا أصتاب القول األول، ادلرا:"بن نجيماقال 
باجلديدة، دون الزيادة وال شي أن األحاديث زلتملة فلم تكن قطعية الداللة فوجب تقدمي الدليل القطعي 

. (2)"واألحاديث ادلطلقة
 :الترجيح

أن يقيم عند البكر سبعا وعند )ول القول األ-وا أعلم-ترجحمن خالل عرض أقوال الفقهاء يف ادلسألة ي     
: ، إلي ل(الثيب ثالثا

 إكر األحاديث الدالة على بيان عدد األيام اليت تستتقها كل من البكر والثيب  .
  شلا جيعلها تستوحش ،البكر تكون صغَتة غَت معتادة على الرجال وعلى اجلو األسري اجلديد أن 

. بعكس الثيب يكون ذلا خربة بالرجال
: حق الناشز/هـ

اتفق الفقهاء على أن الزوجة الناشز ال حق ذلا يف القسم، ألهنا أسقطت حق نفسها، وإإا عادت إذل        
. (3) تستتق القضاء ودلادلطاوعة بعد إلي استأنف القسم من جديد،

 ثالثُت ليلة، مث لالثنتُتإإا كان لو أربع نسوة، فنشزت إحداىن، وظلم أخرى فلم يقسم ذلا، وقسم       "
أطاعتو الناشز، وأراد القضاء للمظلومة، فإنو يقسم ذلا ثالثا، وللناشز ليلة، مخسة أدوار، فيكمل للمظلومة 

فإن كان لو ثالث نسوة، فظلم إحداىن، وقسم بُت  .مخسة عشر، وحيصل للناشز مخس، فتتصل التسوية
 فإنو يبدأ فيويف اجلديدة حق العقد، مث يقسم بينهما، وبُت ءالباقيتُت ثالثُت ليلة، مث تزوج جديدة، وأراد القضا

 .(4)"ادلظلومة مخسة أدوار، كما إكرنا يف اليت قبلها سواء
. ضوابط القسم: المطلب الرابع

                                                                                                                                                                                                       

- 4: ج- م1990-ى 1411- 2.ط- دار الفكر- بَتوت- لبنان- البناية يف شرح اذلداية- زلمد زلمود بن أمحد العيٍت- الرامفوري-  1
 .796: ص
 .235: ص- 3: ج- البتر الرائق- ابن صليم- 2
 .390: ص- 4: ج- الكايف- ، ابن قدامة347: ص- 7: ج- روضة الطالبُت- النووي- 3
 .393: ص- 4: ج- الكايف- ابن قدامة- 4
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   من الوقوع يف ادليل الذي حرََّمو ا عز وجل، وضع الفقهاء ضوابط ليتتقق هبا العدل ادلشروط   لإلحتياط
: يلي إكر ماأالتعدد ومن مجلة ىذه الضوابط يف 

. عماد القسم الليل: الضابط األول
للسكن خالف بُت الفقهاء أن عماد القسم الليل دلن معاشو هنارا، والعكس بالعكس، ألن الليل  ال     

﴿:، قال تعال، والنهار للمعاش واالنتشارواإليواء                ﴾ (1)، 
والنهار يدخل يف القسم تبعا ، (2)ومن كان معاشو بالليل كاحلارس فعماد قسمو النهار ألن هناره كليل غَته

 .(3)لليل

 ا  َك ْس َكة    اليُس  ِسنلن رضي اهلل عَكنها  َك َكبَكت  َك ْس َكهَكا ليَكائِسشَكة رضي اهلل  ": عن عائشة روي بدليل ما 
. (4)"عنها   َك َكااَك النَكبِسيُس  َك َك  اهلل عَك َكلي   َك َك   َك ْسقِس ُس ليائشَكة  ِسلَك  ِسها   َك   عائِسشَكة

: كيفية القسم بين النساء في المبيت: الضابط الثاني
، إقتداء برسول (6)يوما وليلة(5 )اتفق عامة الفقهاء على أنو من الواجب على الزوج أن يقسم بُت نساءه     

  .(7)ا صلى ا عليو وسلم، وألنو أقرب إذل التسوية يف إيفاء احلقوق فإن زاد على إلي دل جيز إال برضاىن
 .(1)"ومىت بدأ بواحدة من نسائو، فبات عندىا فقد أخطأ، ألنو ال ذبوز لو البداية بإحداىن إال بالقرعة      "

 َكااَك رَك ُس وٌل اهلل     اهلل ع لي       َك  ُس َك ِّييُس  َكيْس َكن َكا عَك َك   َكيْس ٍف  :"عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت  
                                                           

 .11-10- اآليتُت- النبأ- 1
، ابن 290: ص- 5: ج- الوسيط- ، الغزارل4: ص- 4: ج- شرح اخلرشي- ، اخلرشي386: ص- 4: ج- رد اتار- ابن عابدين- 2

 .388: ص- 4: ج-  الكايف–قدامة 
 .242: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 3
 .391: ص- 3: ج- (5212)حديث رقم - باب ادلرأة هتب يومها من زوجها لضرهتا- كتاب النكاح- رواه البخاري- 4
ال جياوز الثالث، ومنهم من قال جيوز إذل : وقد قال بعضهم جيوز أن يبيت ثالث ليال عند واحدة، وثالثا عند األخرى، ومنهم من قال- 5

 (. 292: ص- 5: ج- الوسيط- الغزارل). السبع، ومنهم من قال ال تقدير واالختيار إذل الزوج، وإمنا عليو التسوية فقط
 .356: ص- الوجيز- ، الدجيلي4: ص- 4: ج- شرح اخلرشي- ، اخلرشي217: ص- 5: ج- ادلبسوط- السرخسي- 6
 .389: ص- 4: ج- الكايف- ابن قدامة-  7
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 ي ال َكقْس ِس  ِسنْس  َك ْسلِسي عِسنعَك  َكا    َكااَك ق َكيَّل  َك  ٌل  ِس َّل      َك ُس وُس عَك َكلن َكا  َكيِسلًيا   َكلعْس ُس   ِسن  ُسي ا ْسرَك َكةٍف  ن  
لس  َك َك   َكب ْس ُسغَك  ل  ال ِسي     َك ْس ُسها  َكلَكبِسلتُس عِسنْسعَك َكا غَكلر  َكقِس

(2). 
:  وجه الداللة

 .دل احلديث على أن النيب صلى ا عليو وسلم كان يقسم بُت نساءه، وال يزيد على يوم وليلة 
 . تنازل الزوجة عن حقها في القسم: الضابط الثالث

 منتها يف القسم، وذلا أن ترجع ألهنا أسقطت حقا دل جيب بعد (3)اتفق الفقهاء على أنو جيوز للزوجة ىبة   
 .(4)فال يسقط 

 "  ا  َك ْس َكة    اليُس  ِسنلن رضي اهلل عَكنها  َك َكبَكت  َك ْس َكهَكا ليَكائِسشَكة رضي اهلل عنها   َك َكااَك النَكبِسيُس 
. (5)" َك َك  اهلل عَك َكلي   َك َك   َك ْسقِس ُس ليائشَكة  ِسلَك  ِسها   َك   عائِسشَكة

: وجه الداللة
 .دل احلديث على جواز ىبة الزوجة حقها يف القسم لضرهتا 
 

: نصوص الفقهاء في المسألة

                                                                                                                                                                                                       

عبد اللطيف مهيم وماىر ياسُت : ت- اذلداية على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل- أيب اخلطاب زلفوظ بن أمحد بن احلسن- الكلوإاين-  1
 .411: ص- م2004-ى 1425- 1.ط- غراس للنشر والتوزيع- الكويت- الفتل

 .41ص- سبق زبرجيو- 2
تصح وخيص هبا الزوج من أراد وىذا ىو الظاىر، و قيل ليس لو : يف حُت اختلف الفقهاء يف مسألة ىبة الزوجة نوبتها للزوج فقال األكثر- 3

 (.144: ص- سبل السالم- الصنعايت)إن قالت لو خص هبا من شئت جاز، : إلي بل تصَت كادلعدومة، وقيل
- الشرح الصغَت على سلتصر أقرب ادلسالي إذل مذىب اإلمام مالي- ، الدردير417: ص- 3: ج- شرح فتح القدير- ابن مهام- 4

- 2: ج- ارر- ، أيب الربكات298: ص- 5: ج- الوسيط- ، الغزارل144-143: ص- 2: ج- ت.د- ط.د- مؤسسة العصر- اجلزائر
 .43: ص
 .57ص- سبق زبرجيو- 5
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وإن رضيت إحدى الزوجات بًتك قسمها لصاحبتها جاز، وذلا أن ترجع عن :"جاء في شرح فتح القدير
 .(1)"إلي

وإن وىبت نوبتها من ضرة فالكالم لو ال ذلا، فإن رضي اختصت ادلوىوبة خبالف :"جاء في أقرب المسالك
. (2)"ىبتها لو فتقدر الواىبة عدما ال إن اشًتى فيخص من شاء وذلا الرجوع

. (3)"وجيوز للمرأة أن هتب ليلتها لبعض ضرائرىا:"جاء في المهذب
وللمرأة أن هتب حقها من القسم لبعض ضرائرىا بإإنو ولو، فيجعلو دلن شاء منهن، :" جاء في اإلنصاف

. (4)"فمىت رجعت يف اذلبة عاد حقها
 

 .اآلثار المترتبة على اإلخالل بالعدل بين الزوجات في الَقْسم: المطلب الخامس
      ربلم كل فتاة أن يكون عندىا زوج تكمل معو حياهتا، حيفظ عرضها ويهتم بشؤوهنا ومصاحلها، فالزوج 

 . ىو األساس الذي تنبٍت عليو األسرة يتتمل أعباءىا ويسعى لتتقيق مصاحلها ومتطلباهتا
إلي ألسباب قد تكون شخصية وقد تكون غَت إلي، شلا جيعل مسؤوليتو ، و        قد يضطر الزوج للتعدد

تزداد وتتسع، فعلى الزوج أن يبيت عند كل واحدة من زوجاتو مثلما يبيت عند األخرى حىت يؤدي واجبو اذباه 
كل منهن، فيقيم العدل ادلشروط يف التعدد، فينال بذلي رضا ا ورضا الزوجات، ولكن بعض األزواج قد 

يقصر يف حقوقهن وباألخص إإا كانت إحدى الزوجات صغَتة السن إات مجال ومال، فقد  ينسى أصال أن 
لو زوجة أخرى شلا يؤدي لإلجتاف وادليل وتفضيل إحداىن، فيظلم األخرى ويسقط حقا من حقوقها فينشأ 

 :عن إلي آثار سلبية أإكر بعضا منها
 " ،عندما تسوء العالقة الزوجية بُت الزوجُت وترى الزوجة أهنا مظلومة لفقدان شعور الزوجة  بالظلم 

                                                           

 .417: ص- 3: ج- شرح فتح القدير- ابن مهام- 1
 .67: ص- أقرب ادلسالي دلذىب اإلمام مالي- الدردير- 2
- 1.ط- دار الكتب العلمية- بَتوت- لبنان- ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي- أيب إستاق إبراىيم بن علي- الفَتوز آبادي الشَتازي-  3

 .417: ص-  3: ج- م1995- ى 1412
 .372-371: ص- 8: ج- اإلنصاف- ادلرداوي- 4
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 ، حبيث ال (1)"يأمر الزوج بوجوب العدلف فلها احلق أن تلجأ إذل القاضي ،(ادلبيتك)حقوقها ادلشروعة 

﴿:لقوله تعالى ،دييل إلحدى زوجاتو كل ادليل وينسى األخرى فتصبح كادلعلقة         

      ﴾(2)اليت  الىي إات زوج، وال ىي أمي: ن ادلعلقة معناىاأ":كتب التفسَت جاء يف ، وقد 
  .(3 )"(مطلقة)

تأديب بتوبيخ، أو حبس، أو الالعقوبة ادلناسبة من بُت العقوبات التعزيرية ادلقررة شرعا كالقاضي   عليووقعي    "
إإا رأت الزوجة أن الزوج دل يتوقف عن شلارسة الظلم واجلور وتعذر عليها العيش معو فلها أن ف"، (4)"غرامة مالية

أنو إإا ادعت الزوجة إضرار الزوج ذلا قوال أو :"من القانون، واليت جاء فيها (32) تطلب التطليق وفق ادلادة
فعال وثبت للقاضي أنو ال ديكن مع ىذا اإلضرار استمرار احلياة الزوجية وعجز القاضي عن اإلصالح بينهما 

، ومعٌت ىذا أن القانون يعطي للزوجة احلق يف (5)"وطلبت الزوجة التطليق منو، طلَّقها القاضي عليو طلقة بائنة
 .طلب التطليق إإا واجهت صعوبة يف اإلستمرار مع الزوج

 

 

                                                           

 .153:  ص-شرح قانون األحوال األحوال الشخصية،- التكروري- 1
 .129اآلية - النساء- 2
- مكتبة ابن تيمية- القاىرة- زلمود زلمد شاكر: ت- تفسَت الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن- جعفر بن جرير- الطربي-  3

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه - أيب القاسم  زلمود بن عمر- ، الزسلشري285: ص- 9: ج- ت. د– 2.ط
: ص-  2: ج-  م1998- ى 1418- 1.ط- مكتبة العبيكان- الرياض- عادل أمحد عبد ادلوجود وآخرون: ت- زلمود بن عمر- التأويل
159. 

 .111: ص- تعدد الزوجات- توفيق العطار- 4
 .153: ص- شرح قانون األحوال الشخصية- التكروري- 5
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  قال تعالىتفويت مقاصد عظيمة إكرهتا اآلية الكردية :﴿             

                            ﴾(1) ،
 .(2)"رمحتو إياىا أن يصيبها بسوء: حب الرجل امرأتو، والرمحة: ادلودة: وروي معناه عن ابن عباس قال"

 العدوان وىو عبارة عن سلوك "كثرة ادلشاكل وادلشاحنات وتأثَتىا على نفسية األبناء شلا يًتتب عليو 
يصدر إما عن الطفل اذباه أفراد آخرين كرد فعل، وإما عن عدم الرضا بالواقع اإلجتماعي، وإما نتاجا عن 

 .(3)"النقص، وإما يكون ناذبا عن ادلشاكل األسرية
 ابتعاد األبناء عن الوالد بسبب الشعور بالظلم شلا ينشأ عنو احلقد والكره. 
  تعرض الزوجة واألبناء لظلم اجملتمع الذي ال يرحم، كالضرب والشتم، والكالم القاصي، واإلستفزازات

 .إخل....وادلساومات
     يظهر شلا سبق أن ادلشكل ليس يف التعدد وإمنا ادلشكل يف األشخاص الذين يقومون بو، وينسون القيام 

باحلقوق الزوجية ادلطلوبة، فيقطعون صلتهم بأسرىم اليت أنعم ا هبا عليهم، فاحلفاظ على سباسي األسرة من 
 . الواجبات اليت تقع على عاتق الزوج والزوجة

 :استنتاج
   يتبُت شلا سبق أن الفقهاء اتفقوا على وجوب القسم للزوجات، فلالحتياط من ادليل الذي هنى عنو ا عز 

وجل جعل الفقهاء ضوابط يتبعها الزوج حىت ال يكون غَت عادل بُت زوجاتو أو يظهر منو التفضيل إلحداىن 
 .على األخرى، وقد راعوا يف إلي أحوال كل من الزوجُت حىت يتتقق العدل ادلشروط يف التعدد

 
 
 

                                                           

 .21اآلية - لروما- 1
 .412ص- 16ج- اجلامع ألحكام القرآن- القرطيب- 2
 .11ص- التفكي األسري وأثره على إضلراف الطفل- العايب سليم وبغدادي خَتة- 3
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 :واآلثار المترتبة عليه (الجماع)العدل في الوطء: المبحث الثاني
    جعل ا عز وجل الوطء ودواعيو مباحا إإا كان إلي باحلالل، حىت ال يقع اإلنسان يف الزنا           

فما ىي آداب اجلماع؟ وما ىي . والفواحش اليت حرمت عليو، وقد جعل ىذا وفق آداب ومبادئ يُ ْلَزُم هبا الزوج
األحكام اليت تتعلق بو يف حالة وجود أكثر من زوجة؟ وىل جيب على الزوج التسوية فيو بينهن؟ وما اآلثار 

 ادلًتتبة على اإلخالل بشرط العدل يف اجلماع؟
.  الجماعآداب: المطلب األول

:  الجنسياإلتصالوجوب اإلستتار عند / 1
الزوجة ليست ملزمة بأن سبكن زوجها من نفسها يف غَت خلوة، وحيرم على الزوج أن يطلب منها إلي ألن     

 .(1)حفظ العورة مأمور بو ادلسلم، وال جيوز لو أن يكشفها إال لزوجتو أو جاريتو اليت يستمتع هبا 
: التسمية/2

اهلل   ق او ر  و. (2) اجلنسي االتصال التسمية من الزوج قبل إستتباب بُت الزوجُت، اإلستمتاع آدابمن     
 َكنِّيبْسن َكا الشَّلل َكااَك  .  ِسقْس ِس اهلل  ال َّلهُس َّل : لَك ْس  َكاَّل  َك َكعَك ُس ْس   ِس َكا  َكرَكا َك  َكاْس   َك ْس ِسيَك  َك ْس َكيُس  ق َكاوَك :"    اهلل ع لي     

. (3)" َك َكًعا  َك َكنِّي  الشَكل َكااَك  َكا رَك َكقْس َكن َكا    َك ِس َّليُس   ِساْس  ُس َكعَّلر  َكلْسنَكهُسيَكا  َكلَكعٌل  ِسي  َكلِس َك  لَك ْس  َك ُسرَك ُس  َكل َكااٌل 
 أي حيرم على الزوج أن يتتدث عن ما فعلو مع زوجتو من أمور تتعلق باجلماع :(4)ال يفشي سرها/3

 ِساَّل  ِسنْس  َك َكرِّي الن َّلااِس عِسنعَك اهلل  َكنْس ِسلَكًة  َك ْس َك ال ِسل َكا َكةِس  :"عن ر  و اهلل     اهلل ع لي      ق او. ومقدماتو
رَّل َكا . (5)"الرَّل ُسيُس  ُس ْس ِسي  ِسلَك  ا ْسرَك َك ِسي   َك ُس ْس ِسي  ِسلَكليِس  ثُس َّل  َكنْسشُسرُس  ِس

                                                           

 .191: ص- فقو النساء يف اخلطبة والزواج- رأفت عثمان-  1
 .192: ص-  ادلرجع السابق- فقو النساء يف اخلطبة والزواج-  2
 .1058: ص- 1434حديث رقم - باب ما يستتب أن يقولو عند اجلماع- كتاب النكاح- رواه مسلم-  3
: ص- م2005-ى 1426- 1.ط- دار الكتب العلمية- بَتوت- لبنان- شرح كتاب النكاح- علي أمحد عبد العال- الطهطاوي-  4
70. 
 .1060: ص- (1437)حديث رقم- باب ربرمي إفشاء سر ادلرأة- كتاب النكاح- رواه مسلم-  5
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ا ْسرَك َك ُسي    ِس َكا  َكعَكا الرَّل ُسيُس :"ق او الر  و     اهلل ع لي     : (1)تحريم هجران المرأة لفراش زوجها/4
ئِس َكةَك  َك َك   ُس ْسبِس َك  يِس    َك َك َكتْس  َكاْس  َك ِسياَك  لَكيَكنَك َكهَكا الي َك . (2)" ِسلَك   ِسرَكا ِس

﴿:قوله تعالى: تحريم إتيان الحائض/5                     

                               

          ﴾(3). يبُت ا تعاذل يف ىذه اآلية أن مجاع احلائض حرام طبعا وشرعا، فإنو 
مضر جدا، فإن ا تعاذل ينهى عن قربان النساء باجلماع مادام احليض موجودا ويفهم منو حل اجلماع إإا 

 .(4) انقطع
: ق او".  ن      ا نا:"عن   ي  ر رة  ا ر  و اهلل     اهلل ع لي      ق او :(5)تحريم الدبر/6

ا ْسرَك َكةَك   َكائِسً ا   َك ْس  :"   ق َكاوَك  قع "    َك َك  ا ْسرَك َكة"  [ثُس َّل ا  َك  َكا  ]  "      ي  ع لي  َك َكعَّلقَكيُس  ِسيَكا  َك ٌل وُس 
ع    ميع ر  و اهلل       [اهلل] َك َكع  ر ا   َّل    َكوَك  : ا ْسرَك  ُسي  ي  ُس ُسرِس ا:"  ق اوَك  قع " َك َك  ا ْسر َكة

. (6)" اهلل ع لي     
 .(8) اجلنسياالتصالىو اإلنزال خارج الفرج عند :ومعٌت العزل:(7)أالا يعزل الزوج عن زوجته إال بإذنها/ 7

 .(8)اجلنسي

                                                           

 .396: ص- 3: ج- جامع أحكام النساء- العدوي- 1
 .387: ص- 3: ج- 5193حديث رقم - باب إإا باتت ادلرأة مهاجرة فراش زوجها- كتاب النكاح- رواه البخاري- 2
 .222اآلية - البقرة- 3
- ط.د- مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر- بَتوت- لبنان- مسند العروس لتأسيس األسرة اإلسالمية السعيدة- عبد الرمحن اجلوزو-  4

 .162: ص- ت.د
 .257: ص- الكايف- القرطيب- 5
إرواء - ، صتتو األلباين701: ص- 3904حديث رقم - باب يف الكهان-  كتاب الكهانة والتطهَت-  رواه أبو داود- صتيح- 6

 .69ص- 7ج- الغليل
 .332: ص- 7: ج- الفقو اإلسالمي وأدلتو- وىبة الزحيلي- 7
 .194: ص- فقو النساء يف اخلطبة والزواج- العدوي- 8
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. (1)" ُسن َّلا  َكيْس ِسوُس عَك َك  عَكهْسعِس رَك ُس وِس اهلل  َك َك  اهلل عَك َكليِس  َك َك َك    َكال ُسرْس اُس  َكنْس ِسوُس : "عن  ا ر  ن عبع اهلل ق او

ال جيوز أن جيامع الزوج إحدى زوجتيو أمام األخرى دلا فيو من دناءة و سخط وسقوط ادلروءة، وىذه "/ 8
. (2)"صفات ال تباح بالرضا

. بين الزوجات في الوطء و دواعيهالعدل حكم : المطلب الثاني
 :العدل بُت الزوجات يف الوطء ودواعيو يقتضي التسوية بينهن

، وقد استدلوا على إلي من (3 )"(اجلماع)بُت الزوجات يف الوطء  الفقهاء على عدم وجوب التسويةاتفق    "
: ، وادلعقولاإلمجاعالكتاب، والسنة، و

: من الكتاب: أوال
 قوله تعالى:﴿                      ﴾(4) .

يكون من بدنو وقلبو   يف احلب واجلماع، وأن مااالستطاعةدلت اآلية الكردية، على عدم ": وجه الداللة
 .(5)"فذلي شيء ال يستطيع أن ديلكو

 
 
 

                                                           

 .390: ص- 3: ج- 5209حديث رقم - باب العزل- كتاب النكاح- رواه البخاري- 1
حاشية البيجرمي على - ، البجَتمي342: ص- 2: ج- حاشية الدسوقي- ، الدسوقي237: ص- 3: ج- البتر الرائق- ابن صليم- 2

 .234: ص- 10: ج- ادلغٍت- ، ابن قدامة234: ص- 4: ج- اخلطيب
-   ، البجَتمي27: ص- 3: ج-ادلدونة الكربى- ، مالي بن أنس األصبتي432: ص- اللباب يف شرح الكتاب- الغنيمي ادليداين- 3

: ت- زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد- مشس الدين أيب عبد ا زلمد- ، ابن قيم اجلوزية238: ص- 4: ج- حاشية البجَتمي على اخلطيب
 .138: ص- 5: ج- م1998-ى 1418- 3.ط- مؤسسة الرسالة- شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط

 .129اآلية - النساء-  4
 .287: ص- 9: ج- تفسَت الطربي - الطربي-  5
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 :من السنة: ثانيا
 اا ر  و اهلل     اهلل ع لي        اا   ق   لن  قائي  : عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت 

 .(1 )"ال َّلهُس َّل  َك ِس ِس قِسقْسيَك ِسي  ِسليَكا  َك ْس ِس ُس    َك َك   َك ُسيْسنِسي  ٍفليَكا  َكيْس ِس ُس  َك َك  َك ْس ِس ُس : " ليعو     و
احلديث يدل على أن ابة وميل القلب أمر غَت مقدور للعبد، بل ىو من ا تعاذل ال ديلكو  :وجه الداللة

 .(2)العبد
: اإلجماع: رابعا

. (3)"ال نعلم خالفا بُت أىل العلم أنو ال ذبب التسوية بُت النساء يف اجلماع:"قال ابن قدامة
:  المعقول:خامسا
  اجلماع طريق الشهوة وادليل، وال سبيل إذل أن يسوي الزوج بينهن يف إلي، فإن قلبو قد دييل          

 .(4)إذل واحدة دون األخرى
 (5)التسوية ادلستتقة يف البيتوتة ال يف اجملامعة ألهنا تنبٍت على النشاط. 

: نصوص الفقهاء في المسألة
التسوية يف البيتوتة للصتبة وادلؤانسة ال يف اجملامعة ألن إلي ينبٍت على النشاط وال يقدر :"جاء في المبسوط

. (6)" ادلساواة فيو فهو نظَت ابة يف القلباعتبارعلى 
وال يطلب بتسوية يف نفقة وكسوة على األصح كالوطء إن دل يقصد ضررا أو يكف ليوفر :"جاء في الشامل

. (1)" لذتو لألخرى
                                                           

 .10ص- سبق زبرجيو- 1
 .512: ص-  3: ج- جامع أحكام النساء- العدوي- 2
 .245: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 3
 .652: ص- الزواج اإلسالمي السعيد- أبو عمار ادلصري-  4
 .411: ص- 3: ج- شرح فتح القدير- ابن مهام -5

 .217:  ص-  5: ج-  ادلبسوط- السرخسي- 6
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وال ذبب التسوية يف اجلماع، فإنو يتعلق بالنشاط والشهوة وىي ال توايت يف :"جاء في العزيز شرح الوجيز
. (2)"ستمتاعاتاإلكل وقت فيو لكن األحب التسوية فيو، ويف سائر 

. (3)"ولو وطىء زوجتو ودل يطأ األخرى فليس بعاص:" جاء في مختصر الخرقي
  مثلما كانت التسوية بينهن يف اجلماع غَت واجبة فإنو من األكيد أن التسوية يف مقدماتو كاللمس 

.  ، تكون غَت واجبة........والتقبيل، 
 فيما دون الفرج، من القبل، واللمس، وضلومها ألنو إإا دل االستمتاعال ذبب التسوية بينهن يف ":قال ابن قدامة

. (4)"ففي دواعيو أوذل ذبب التسوية بينهن يف اجلماع
. حكم معاشرة الزوجة جنسيا في نوبة ضرتها: المطلب الثالث

. (5 )اتفق الفقهاء على أنو يكره أن يصيب أو يطأ الزوج زوجتو يف يوم األخرى إال أن تأإن لو يف إلي    
:  باستدلواوقد 
 َكا  َكااَك  َك ْس ق َكيَّل  َك ْس   ِس َّل  َكرَك ُس وُس اهلل  َك َك  اهلل عَك لي  َك َك َك َك  :" عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت 

 َك ُس وُس عَك َكلن َكا  َكيِسلًيا  َكلُس َكب ِّييُس  َك  َك ْسيِسسُس  َكا  ُس اَك ال ِسق َكااِس    َك ِس َكا  َكااَك  ِسلَك  ال ِسي  ُس َك  َك ْس ُسهَكا  َكبِسلتُس  
. (6)"عِسنْسعَك َكا

 
                                                                                                                                                                                                       

 .380: ص- 1: ج- م2008-ى 1429- 1.ط- القاىرة- الشامل يف فقو اإلمام مالي- هبرام بن عبد ا- الدمَتي- 1
- لبنان- علي زلمد معوض وعادل أمحد عبد ادلوجود: ت- (الشرح الكبَت)العزيز شرح الوجيز- أيب القاسم عبد الكرمي بن زلمد- القزويٍت- 2

 .360: ص- 8: ج- م1997-ى 1417- 1.ط- دار الكتب العلمية- بَتوت
- 1.ط- مؤسسة دار السالم-  دمشق- سلتصر اخلرقي على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل- أيب القاسم عمر بن احلسُت- اخلرقي- 3

 .149: ص-  1378
 .246: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 4
: ص- 8: ج- احلاوي الكبَت- ، ادلاوردي285: ص- جامع األمهات- ، ابن احلاجب386: ص- 4: ج- رد اتار- ابن عابدين- 5

 .367: ص- 8: ج- اإلنصاف- ، ادلرداوي576
: ص- 7: ج- 1475حديث رقم- باب الرجل يدخل على نسائو هنارا للتاجة ال ليأوي- كتاب النكاح القسم والنشوز- رواه البيهقي- 6

490. 
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: وجه الداللة
دل احلديث على جواز دخول الزوج على بعض زوجاتو يف غَت يومهن من القسم، من دون مجاع، فلو كان  

 .غَت جائز دلا فعلو النيب صلى ا عليو وسلم
   َكااَك رَك ُس وٌل اهلل     اهلل ع لي       َك  ُس َك ِّييُس  َكيْس َكن َكا عَك َك   :"عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت 

 َكيْس ٍف  ي ال َكق ِس  ِسنْس  َك ْسلِسي عِسنعَك  َكا    َكااَك ق َكيَّل  َك  ٌل  ِس َّل      َك ُس وُس عَك َكلن َكا  َكيِسلًيا   َكلعْس ُس   ِسن  
لس  َك َك   َكب ْس ُسغَك  ل  ال ِسي     َك ْس ُسها  َكلَكبِسلتُس عِسنْسعَك َكا . (1)" ُسي ا ْسرَك َكةٍف  ن غَكلر  َكقِس

دل احلديث على أن الرسول عليو الصالة والسالم دل يكن جيامع إحدى زوجاتو يف زمن  :وجه الداللة
 .األخرى، على الرغم من فعلو كل اإلستمتاعات األخرى

. (2)"االستمتاعلو أن يدخل على ضرهتا يف إلي الزمن إال حلاجة ضرورية غَت  ال جيوز:"قال الخرشي
 

 :آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في الجماع: المطلب الرابع
       من ادلعاشرة بادلعروف أن حيًتم الزوج الرغبة الفطرية للزوجات يف اجلماع ربصينا وإعفافا ذلن من الفاحشة 

واحلرام، فعليو أن يويف كل واحدة منهن حقها يف ادلعاشرة على حسب احلاجة والكفاية اليت تتفاوت بُت امرأة 
﴿وأخرى، من غَت تقصَت يف حقهن أو تفضيل إلحداىن،        ﴾ (3). 

التسوية يف البيتوتة للصتبة وادلؤانسة ال يف اجملامعة ألن إلي ينبٍت على النشاط وال ىو "      والعدل ادلطلوب
أن يعطي كل زوجة حقها من ادلعاشرة حسب :  أي.(4)" ادلساواة فيو فهو نظَت ابة يف القلباعتباريقدر على 

حسب حاجتها وعلى قدر كفايتو، ألن اجلماع يتعلق بظروف وأحوال الزوج كاحلالة النفسية وادليل القليب 
 .للزوجة، كما أن سن ومجال ادلرأة لو تأثَت على نفسية ورغبة الزوج يف وطئها

                                                           

 .41ص- سبق زبرجيو- 1
 .4: ص- 4: ج- شرح اخلرشي- اخلرشي- 2
 .19  اآلية-النساء- 3
 .217:  ص-  5: ج- ادلبسوط- السرخسي- 4
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، ولكن امتناع الزوج عن إعطاء الزوجة ما (1)     واألصل أن الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب التسوية يف اجلماع
ربتاجو من حقوقها اجلنسية كأنثى بغرض التقصَت أو اإلضرار هبا يعترب من اجلور واحليف ادلنهي عنو شلا ينشأ 

 :عنو مشاكل وآثار سلبية أإكر بعض منها
 " إنتشار ظاىرة اخليانة الزوجية، فهي ال تقتصر على العملية اجلنسية فقط، بل أهنا تشمل مدى واسع

من درجات اخليانة، ككشف أسرار البيت أو سر الزوج ادلؤسبن عند الزوجة، مقابلة ومواعدة الغَت من 
اجلنس اآلخر بعدم علم أي من الطرف ادلقابل، كذلي الكذب على الطرف اآلخر من أجل منفعة 

شخصية ىو خيانة زوجية، أخذ النقود خلسة بدون علم الزوج، فجميع ىذه التصرفات ىي من أنواع 
 .(2)"اخليانة الزوجية واليت أقصاىا اجلنس

  ،صتيتا تبقى الزوجية دعقىذا ال فبعد انعقاد ،األصل يف الزواج التأبيد إن"إنتشار ظاىرة الطالق  
ولكن قد تصاب احلياة الزوجية دبا ال يستطيع معو العشرة وتصبح  ،(3)"قائمة إذل وفاة أحد الزوجُت أو كليهما

فأباح الطالق عند تعذر استمرارية "، جتيما بعد أن كانت سكنا وراحة، فعاجل اإلسالم األمر عالجا شافيا
﴿:لقوله تعالى ،(4)"الزوجية احلياة            ﴾(5).ا مم         و

ستنتج بأن تفضيل الزوج لبعض زوجاتو دون البعض سبب يف سوء العشرة وتشتت مشل األسرة وتفشي ي سبق
 .ظاىرة الطالق

 "(6)"فشل احلياة الزوجية، وىو أحد ادلشكالت األسرية اخلطَتة اليت هتدد كيان األسرة . 
 احلقد والغَتة بُت الزوجات. 

                                                           

-   ، البجَتمي27: ص- 3: ج-ادلدونة الكربى- ، مالي بن أنس األصبتي432: ص- اللباب يف شرح الكتاب- الغنيمي ادليداين- 1
 .138: ص- 5: ج- زاد ادلعاد - ، ابن قيم اجلوزية238: ص- 4: ج- حاشية البجَتمي على اخلطيب

-01:  يف يوم-wnnl2002@yahoo.com: موقع- نظرة ربليلية نفسية شاملة- اخليانة الزوجية- وائل فاضل علي- ينظر-  2
 .م06-2015
 .  263: ص- أحكام وأثار الزوجية-زلمد مسارة- 3
 .176: ص- شرح قانون األحوال الشخصية- التكروري-4
 .229اآلية - البقرة- 5

 . 08ص- التفكي األسري وأثره على إضلراف الطفل- العايب سليم وبغدادي خَتة- 6

mailto:wnnl2002@yahoo.com-
mailto:wnnl2002@yahoo.com-
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  وقوع الزوجة يف احلرام نتيجة التقصَت وعدم تلبية رغبة الزوجة يف ادلعاشرة، شلا يؤدي إذل ربمل الزوج إلمث
 .  جلوءىا لتلبية حاجتها من احلرام

 شيوع الزنا والفاحشة يف اجملتمع. 
       إن السعي للقيام بالواجبات الزوجية يقع على عاتق كال الزوجُت، فهما ادلسؤوالن عن أمن واستقرار 

 .األسرة، ورعاية مصاحلها وشؤوهنا لضمان استمرارية احلياة الزوجية
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 :العدل في السفر واآلثار المترتبة عليه: المبحث الثالث
    السفر عبارة عن رحلة يقوم هبا الشخص، قد تكون داخل البلد وقد تتعدى حدوده، فعلى الزوج اإللتزام 

ببعض األحكام إإا أراد السفر يف حالة وجود أكثر من زوجة، فما ىي األمور اليت جيب على الزوج أخذىا 
 .بعُت االعتبار حالة قيامو بالسفر؟ وما اآلثار ادلًتتبة على اإلخالل بالعدل  فيها؟

 :السفر لحاجة الزوج: المطلب األول
إإا أراد الزوج السفر فأحب محل نسائو معو كلهن أو تركهن :  الزوج فقالوا(1)اتفق الفقهاء يف مسألة سفر    "

. (3)"، ألن القرعة لتعيُت ادلخصوصة منهن بالسفر(2)كلهن، دل حيتج إذل قرعة
:  بينهن إإا أراد السفر بواحدة أو بعضهن على قولُتاالختياراختلفوا يف كيفية     

قال بو  (، وإإا سافر بإحداىن بغَت قرعة أمث(4) إال بقرعة ببعضهنال جيوز لو السفر )": القول األول
 .(7)"، والظاىرية(6)، واحلنابلة (5)الشافعية

 
 
 

                                                           

موسوعة - زلمد رواس قلعو جي )اخلروج عن عمارة الوطن األصلي أو وطن اإلقامة إذل مكان يبعد مسافة يصح فيها قصر الصالة: السفر- 1
 (.800: ص- 2: ج- م2001- ى 1422- 2.ط- دار النفائس- بَتوت- لبنان- فقو ابن تيمية

 (.249: ص- 5: ج- فتح الباري- ابن حجر العسقالين)ما ثبت فيو احلق الثنُت فأكثر و تقع ادلشاحنة فيو فيقرع لفصل النزاع : القرعة- 2
 .252: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 3
وإن آثرت أخرى بو جاز إإا رضي الزوج، ألن احلق ذلا، . إن خرجت القرعة إلحداىن، فامتنعت من السفر معو، سقط حقها، المتناعها- 4

وإن سافر هبا بقرعة مث بدا لو . أشبو ليلتها يف احلضر، وإن أحب تركها والسفر وحده، جاز، ألن القرعة ال توجب، وإمنا تعُت مستتق التقدمي
 (.297: ص- 4: ج- الكايف- ابن قدامة)فأبعد السفر، فلو استصتاهبا معو، ألنو سفر واحد 

مكتبة - الرياض- ادلملكة العربية السعودية- إبراىيم اخلَضَت: ت- سلتصر خالفيات البيهقي- أمحد بن فرح اللخمي - اإلشبيلي الشافعي-  5
 .190: ص- 4: ج- م1997-ى 1417- 1.ط- الرشد

 .178: ص- 4: ج- كشاف القناع- البهويت-  6
 .67: ص- 10: ج- الى- ابن حزم- 7
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: األدلة/ 1
 َكااَك رَك ُس وُس اهلل  َك َك  اهلل ع لي  َك َك َك    ِس َكا  َكرَك َك  َكقْسرَكاَك  َكلْسنَك  :"عن عائشة رضي اهلل عنها ق الت 

. (1) " ِسقَكائِسيِس  َك َكارَكاِس ال ُسرْسعَكةُس عَك َك  عَكائِسشَكةَك  َك َك ْس َكةَك  َكخَكرَك َك  َكا  َكيَكيُس  َكيِسلًيا
 "(2) "القرعة تكون تطيبا لقلوب الزوجات ودفعا لتهمة ادليل عن نفسو. 
 "(3)"ادلسافرة ببعضهن من غَت قرعة تفضيل ذلا، وميل إليها. 
 اإلقتداء بفعل الرسول صلى ا عليو وسلم، أنو كان يقرع بُت نسائو يف حال السفر .

: نصوص الفقهاء في المسألة
فعليو أن يقرع :  عند صلاز حاجتواالنصرافمن أنشأ سفرا يف حاجة على قصد :" جاء في الوسيط

. (4)"بينهن
 أو امرأتُت أو ثالث أقرع بينهن فمن خرجت عليها القرعة سافر بامرأةوإن أراد السفر :" جاء في المهذب

. (5)"هبا
. (6)"إإا أراد السفر، دل جيز لو أن يسافر بإحداىن إال بقرعة:"جاء في زاد المعاد

:  (بال قرعة)طال أو قصر (السفر بإحداىن)أي الزوج  (لو)وليس :"جاء في شرح منتهى اإلرادات
. (7)"ألنو تفضيل ذلا والتسوية واجبة

                                                           

كتاب - ، ورواه مسلم390ص- 3ج- (5211)حديث رقم-باب القرعة بُت النساء إإا أراد سفرا- كتاب النكاح- رواه البخاري- 1
 .، واللفظ دلسلم1894ص- (2445)حديث رقم- باب يف فضل عائشة رضي ا عنها- فضائل الصتابة رضي ا تعاذل عنهم

 .203: ص- الوجيز يف أحكام األسرة- عبد اجمليد مطلوب-  2
 .253: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 3
 .300: ص- 5: ج- الوسيط يف ادلذىب- الغزارل- 4
 .485: ص- 2: ج- ادلهذب- الفَتوز آبادي-  5
 .138: ص- 5: ج- زاد ادلعاد- ابن القيم اجلوزية-  6
- عبد ا بن عبد اسن الًتكي:  ت- شرح منتهى اإلرادات دقائق أورل الّنهى لشرح ادلنتهى- منصور بن يونس بن إدريس- البهويت-  7

 .321: ص- 5: ج- م2000- ى 1421- 1.ط- مؤسسة الرسالة
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 .(1)"أما السفر بامرأة من زوجاتو أو بامرأتُت أو بثالث فال يكون إال بالقرعة:"جاء في المحلى
. (3)، واحلنفية(2)قال بو ادلالكية ( شاء من غَت إقراع بينهمابأيتهمالو أن يسافر ) :القول الثاني

: األدلة
بعض النسوة قد تكون أنفع يف السفر من غَتىا فلو خرجت القرعة لليت ال نفع هبا يف السفر ألضر حبال     

ينبغي أن :" الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من األخرى، وقد قال القرطيب
خيتلف إلي باختالف أحوال النساء، وزبتص مشروعية القرعة دبا إإا اتفقت أحواذلن لئال زبرج واحدة معو 

. (4)"فيكون ترجيتا بغَت مرجح
: نصوص الفقهاء في المسألة

. (5)"والغزو فيقرع  إال يف احلجاختاروإن سافر :"جاء في اإلكليل
واعلم أن ادلدونة قالت إن أراد الزوج سفرا اختار من نسائو واحدة للسفر :"جاء في حاشية الدسوقي

 .(6)"معو
 .(7)"فلو السفر دبن شاء منهن والقرعة أحب تطيبا لقلوهبن:"جاء في رد المحتار

فيسافر الزوج دبن شاء )دفعا للترج  (يف القسم حالة السفر)الزوجات : أي (وال حق ذلن):"جاء في اللباب
 .(8)"(منهن

                                                           

 .67: ص- 10: ج- الى- ابن حزم- 1
االختيار مطلقا، القرعة مطلقا، اإلقراع يف احلج والغزو فقط ألن ادلشاحنة تعظم يف سفر القربات، : وذلم أربعة أقوال يف ىذه ادلسألة ىي- 2

 (.202: ص- الوجيز يف أحكام األسرة اإلسالمية- عبد اجمليد مطلوب)اإلقراع يف الغزو فقط ألن الغزو تشتد فيو الرغبة لرجاء فضل الشهادة 
ل احلنفية القرعة تطيبا لقلوهبن - 3  (.416: ص- 3: ج- شرح فتح القدير- ابن مهام)فضَّ
 .311: ص- 9: ج- فتح الباري- ابن حجر العسقالين - 4
 .204: ص- ت.د- ط.د-  مكتبة القاىرة- مصر- اإلكليل شرح سلتصر خليل- زلمد األمَت الكبَت-  5
 .343: ص- 2: ج- حاشية الدسوقي- الدسوقي- 6
 .385: ص- 4: ج- رد اتار على الدر ادلختار- ابن عابدين- 7
 .432: ص- اللباب يف شرح الكتاب- الغنيمي ادليداين- 8
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 :مناقشة األدلة
 :مناقشة أدلة القول الثاني/ أ

   ال جيوز زبصيص شيء إال ما خصو نص ودل خيص النص إال السفر بقرعة  فما عدا إلي فهو ظلم، فإن قيل 
 أن لو أن يسافر بواحدة منهن فهو عدل بينهن بادلنع فليس بذلي مائال إذل إحداىن، وأما إإا سافر بغَت 

 .(1)قرعة بواحدة منهن فقد مال إليها وىذا ظلم ال حيل
 :الترجيح

، (اإلختيار يكون بالقرعة)القول األول - وا أعلم-   من خالل عرض األدلة وربليلها يظهر أنو يًتجح 
 :وإلي ل
  قوة األدلة 
 اآليات الدالة على وجوب العدل. 
 القرعة ال يكون فيها ظلم وجور يف حق أي منهن. 
 اإلقتداء بالرسول عليو الصالة والسالم يف أنو كان يقرع بُت نسائو. 
 ادلناقشات الواردة على القول الثاين. 

 :أحوال الزوجة في السفر: المطلب الثاني
:   نص الفقهاء على أن حق الزوجة يف السفر يتوقف على أمرين أساسيُت ومها    

: إكر تفصيلها كالتارلأحاجة الزوجة للسفر، وإإن الزوج ذلا بالسفر و
إإا سافرت الزوجة بغَت إإن الزوج سقط حقها من القسم والنفقة ألن القسم لألنس والنفقة للتمكُت من / 1

 .(2)، اتفق عليو الفقهاء، وقد منعت إلي بالسفراالستمتاع
:  إإا سافرت الزوجة بإإن الزوج للتجارة مثال، أو للتج أو للعمرة، أو للزيارة ففي ىذه ادلسألة قوالن/2

                                                           

 .67: ص- 10: ج- الى- ابن حزم- 1
- 2: ج- ادلهذب- ، الفَتوز آبادي190: ص- 2: ج- ادلدونة الكربى- ، مالي بن أنس األصبتي49: ص- سلتصر اخلرقي- اخلرقي- 2

 .370: ص- 8: ج- اإلنصاف- ، ادلرداوي483: ص
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، (2)، وأحد األقوال عن الشافعي(1) اخلرقي، وابن قدامة اختارهالحق ذلا يف النفقة وال يف القسم، وىذا الذي /أ
 وقد عدم اجلميع فسقط ما تعلق بو، كالثمن دلا وجب يف االستمتاعواستدلوا لذلي بأن النفقة للتمكُت من 

.  (3)"مقابلة للبيع  سقط بعدمو
، وأحد األقوال عن (4)، قال بو احلنابلةال يسقط حقها ألهنا سافرت بإإنو، فأشبو إإا سافرت معو/ب

 .(5)الشافعي
إن سافرت الزوجة بإإن الزوج فيما خيصو من أشغالو وجب عليو القسم، ألن لو أن يستويف حقو منها /3

 .(7) ، واحلنابلة(6)، قال بو الشافعية وغَتهباالستمتاع

. (8) " الزوجة من السفر مع الزوج سقط حقها يف القسمامتنعتإن "/4
.  (9)"لو سافرت الزوجة وحدىا بإإنو حلاجتهما معا دل يسقط حقها"/ 5
وإال  لو سافرت الزوجة حلاجة ثالث فيظهر أهنا كتاجة نفسها، إإا دل يكن خروجها بسؤال الزوج ذلا فيو،"/6

 .(10)"فيلتق خبروجها حلاجتو بإإنو
 
 
 

                                                           

 .151: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 1
 .288: ص- 5: ج- الوسيط- الغزارل- 2
 .502: ص- 3: ج- جامع أحكام النساء- العدوي- 3
 .412: ص- اذلداية- الكلوإاين- 4
 .483: ص- 2: ج- ادلهذب- الفَتوز آبادي- 5
 .580: ص- 9: ج- احلاوي الكبَت- ادلاوردي- 6
 .251: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 7
 . 178: ص- 4: ج- كشاف القناع- البهويت- 8
 .387: ص- 6: ج- هناية اتاج- الرملي ادلنويف- 9

 387: ص-  6: ج- هناية اتاج- الرملي ادلنويف-  10
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. حكم القضاء بعد الرجوع من السفر: المطلب الثالث
 الفقهاء يف مسألة قضاء الزوج، إإا سافر بإحدى زوجتيو أو بعضهن بعد رجوعو من السفر على    اختلف

: أقوال
. (2)قال بو اجلمهور، (1 )(ال يلزمو قضاء ما فات من أيام السفر للزوجات الباقيات): القول األول
. (3)قال بو داود الظاىري (يلزمو قضاء ما فات من أيام السفر للزوجات الباقيات):القول الثاني

 :األدلة
. (ال يلزمو قضاء ما فات من أيام السفر للمتبقيات)أدلة القول األول

 "وعدم إكر عائشة للقضاء داللة على عدم وجوبو على . (4)"أن عائشة رضي ا عنها دل تذكر القضاء
 .على الزوج

  إإا قضى الزوج للزوجات الباقيات أيامهن (5) دبشقة السفر، فاختصت بالقسماختصتأن ادلسافرة ، 
من السفر يكون بفعلو ىذا قد ظلم الزوجة اليت سافرت معو وإلي بسبب ما عانتو من مشقة يف السفر بعكس 

. األخريات
 
 

                                                           

 ، (397: ص- 4: ج- الكايف- ابن قدامة)اختلف الفقهاء بُت السفر الطويل والقصَت، فلم يفرق اجلمهور لعموم اخلرب وادلعٌت - 1
: ص- 8: ج- ادلهذب- الفَتوز آبادي)وقال أصتاب الشافعي يف وجو من األوجو بوجوب القضاء يف السفر القصَت ألنو يف حكم احلضر 

- العدوي)إن أقرع  ال يقضي وإن دل يقرع قضى : ال يقضي سواء أقرع أو دل يقرع، وقال الشافعي وأمحد: ، وقال أبو حنيفة ومالي(485
 (.528: ص- 3: ج- جامع أحكام النساء

- الوسيط- ، الغزارل189: ص- 2: ج- ادلدونة الكربى- ، مالي بن أنس األصبتي611: ص- 3: ج- بدائع الصنائع- الكاساين-9
 . 138: ص- 5: ج- زاد ادلعاد- ، ابن قيم اجلوزية300: ص- 5: ج
 .253: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 3
 .397: ص- 4: ج- الكايف- ابن قدامة- 4
 .485: ص- 8: ج- ادلهذب- الفَتوز آبادي- 5
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 :نصوص الفقهاء في المسألة
إن سافر الرجل مع إحدى امرأتيو حبج أو غَته فلما قدم طالبتو الثانية أن يقيم عندىا :"جاء في المبسوط

مثل ادلدة اليت كان فيها مع األخرى يف السفر دل يكن ذلا إلي، ودل حيتسب عليو بأيام سفره مع اليت كانت 
. (1)"معو

هبا أو غزا هبا، مث اعتمر يف ضيعتو وحاجتو أو حج بإحداىن أو  أرأيت إن سافر بإحداىن" :جاء في المدونة
ليس إلي : قال مالي: قدم على األخرى فطلبت منو أن يقيم عندىا عدد األيام اليت سافر مع صاحبتها؟ قال

 .(2)"امرأتوذلا ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي األيام اليت كان فيها مسافرا مع 
. (3)" بعض نسائو يف السفر بقرعة دل يقض للباقياتستصتبفلو :"جاء في نهاية المحتاج

. (4)"فإإا قدم ابتدأ القسم بينهن:"جاء في مختصر الِخرقي
. (يلزمو قضاء ما فات من أيام السفر للمتبقيات):أدلة القول الثاني

﴿: قوله تعالى               ﴾(5) .
  :وجه الداللة

دلت اآلية الكردية على عدم ادليل إلحدى الزوجات، وىذا داللة على وجوب القضاء بعد الرجوع من      
 .السفر للزوجات ادلتبقيات

. (6)"يقضي للبواقي سواء أقرع أو دل يقرع، وىذا مذىب أىل الظاىر:"جاء في جامع أحكام النساء
 

                                                           

 .219: ص- 5: ج- ادلبسوط- السرخسي- 1
 .189: ص- 2: ج- ادلدونة الكربى- مالي بن أنس األصبتي- 2
 .380: ص- 6: ج- هناية اتاج- الرملي ادلنويف- 3
 .149: ص- سلتصر اخلرقي- اخلرقي- 4
 . 129اآلية - النساء- 5
 .528: ص- 3: ج- جامع أحكام النساء- العدوي- 6
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. (1)"وحكي عن داود أنو يقضي:"جاء في المغني
   يستخلص شلا سبق أن ا عز وجل جعل السفر من األمور اليت جيب على الزوج أخذىا بعُت االعتبار يف 

حالة وجود أكثر من زوجة حىت ال يقع منو ادليل واجلور، وقد راعى يف إلي أحوال كل من الزوجُت، إإ أن 
الفقهاء اختلفوا يف كيفية اختيار الزوج إحدى زوجاتو أو بعضهن يف حالة خروجو للسفر على قولُت، فالشافعية 

واحلنابلة والظاىرية قالوا بوجوب القرعة، يف حُت خالفهم ادلالكية واحلنفية فقالوا أن للزوج احلق يف ادلسافرة دبن 
شاء منهن، كما أهنم اختلفوا يف مسألة القضاء بعد الرجوع من السفر فقال اجلمهور بأنو ال يلزم الزوج قضاء ما 

 .فات من أيام السفر، وقال الظاىرية باإللزام
 

 :آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في السفر: المطلب الرابع
إخل، فعلى الزوج أن ........والتعاون،  ادلودة وابة والتفاىم، وحسن العشرة،أساسهااحلياة الزوجية          

 عسر وصعوبة العشرة يراعي العدل يف معاملة زوجاتو، وإلي حىت ال حيصل منو اجلور وادليل الذي يؤدي إذل
، فينشأ عنو شعور الزوجة األخرى بالظلم وعدم اإلىتمام من قبل الزوج  األسري يؤثر على ايطشلاالزوجية 

الذي يعترب ملجؤىا يف السراء والضراء، فعليو أن يعدل بُت زوجاتو يف السفر حىت ال يقع يف ادليل الذي حرَّم 
 :عليو، واإلخالل هبذا الشرط ينجم عنو آثار سأإكر منها

 

 

 

 

 

                                                           

 .253: ص- 10: ج- ادلغٍت- ابن قدامة- 1
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 "،ا ال يرضى لعبادهمن جراء ادليل إلحدى الزوجات، ف اإلمث والعقاب الذي يستتقو الزوج 

عن  ، (2)"يستتق على عملو ىذا أن يعد يف الدنيا من ادلمقوتُت وحيشر يف اآلخرة مع الظادلُتكما "، (1)"الظلم
لَكيُس ا ْسرَك َك  َكااِس  َكيِسليُس  ِس ْسعَكا ُسيَكا    نْس  َكااَك :"  ي  ر رة رضي اهلل عني عن النبي     اهلل ع لي      ق او

جيعل ا إلي عالمة تشهد على ظلمو بُت ": أي  (3)"عَك َك  ااُس ْسرَك   َكااَك   َك ْس َك ال ِسل َكا َكةِس  َك َكعُس  ِس َكلْسيِس  َكائِسيٌل 
.  (4)"زوجاتو

 ورغبتها، والظلم ظلمات يوم القيامة حذر منو دبصاحلهاالزوج ىتمام اعدم شعور الزوجة بالظلم، ل 
 .ا عز وجل

 " اآلثار النفسية اليت تلتق بادلرأة من جراء ظلم زوجها ذلا، كالقلق واحلسرة والشعور بالضعف
 .(5)"وعدم األمان وفقدان الثقة بالرجل

 دعا اإلسالم إذل تعدد الزوجات إلي أن الظروف قد تقتضي التعدد  " للتعدد،النظرة السلبية 

لصاحل الذكر أو األنثى أو كليهما فا أعلم دبا يصلح خللقو فهو ادلتصف بالعلم ادلطلق وال يصف الدواء إال 
 ﴿:قال تعالى، (6)"اءمن علم الد                  ﴾( 7).  ولكن

غَت  ،....ية السابقةزوجعالقتو ال ربطيمسبيال ل أواجلنسية شباع رغبتو عامال إلبعض األزواج يتخذ التعدد 
  ،مقصرا يف واجباتو الزوجية رلتفا يف حق إحدى الزوجات مباٍل بالظروف الشرعية اليت شرع من أجلها التعدد،

                                                           

 .111:  ص-تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية- توفيق العطار- 1
 .153:  ص-شرح قانون األحوال الشخصية- التكروري- 2
 .111: ص- تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية -توفيق العطار-  3
 .10ص- سبق زبرجيو- 4
 .351ص- تعدد الزوجات يف الفقو اإلسالمي- ىدى بنت رمزي -  5
 .29: ص- م1991-ى  1411- 1.ط- دار ادلنار- اخلرج- فضل تعدد الزوجات- أبو عبد الرمحن- 6
 .03اآلية - النساء- 7
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والتقصَت احلاصل من الزوج يعطي نظرة سلبية للتعدد شلا يؤدي إذل النفور منو ونظرة اجملتمع للزوجة الثانية، أو 
. نظرة سيئةبالثالثة، أو الرابعة 

 الًتمجة اخلاطئة لإلسالم من خالل أخطاء أبنائو. 

 :استنتاج
       إن ا عز وجل أمر بالعدل بُت الزوجات يف أمور متعددة كالَقْسم، اجلماع، السفر، والعدل من 

الصفات السامية اليت تساىم يف نشر االستقرار والسالم بُت أفراد األسرة، واإلخالل بو يؤدي إذل نشوب 
مشاكل وآثار سلبية على ايط األسري عامة، والزوجة واألبناء خاصة، كما يعطي ترمجة خاطئة لتعاليم 

اإلسالم انطالقا من أخطاء أبنائو، فتكون األسرة ادلبتالة باحليف واجلور ثغرة مفتوحة ألعداء الدين واألمة جيب 
سدىا بالعودة إذل كتاب ا واإلستمساك بسنة نبيو صلى ا عليو وسلم حىت تؤدي رسالتها ووظيفتها يف 

 .اجملتمع
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 :خاتمة
 :ميكن إمجال أىم نتائج ىذه الدراسة يف

 العدل شرط من شروط إباحة التعدد. 
 مقدور عليو كالنفقة والسكن، وغري مقدور عليو كاجلماع وامليل القليب: العدل نوعان. 
 العدل ال يقتضي التسوية يف كل شيء وىذا ما لوحظ جليا يف املهر والوطء.... 
                         العدل بني الزوجات يراعى فيو ظروف الزوج وىذا ما لوحظ جليا يف القسم ملن معاشو بالنهار

 .أو العكس
 اإلخالل بشرط العدل وعدم احملافظة على حتقيقو ينشأ عنو آثار سلبية  على الفرد واألسرة واجملتمع. 
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 :فهرس اآليات القرآنية:                                أوال

 الصفحة رقم اآلية اآلية
 البقرة

﴿: تعالىالق                  

                        

                      

   ﴾. 

222 63 

﴿:تعالىقال           

  ﴾. 

229 68 

﴿:.ل تعالىقا                 ﴾. 233 24 

      ﴿:قال تعالى ﴾. 286 12-29 
 

 النساء

  ﴿: قال تعالى               

                        

                 ....﴾. 

- 30- 9- أ 03
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 ﴿:تعالىال ق           ﴾. 04 17 

﴿: تعالىال ق       ﴾ . 19 36-67 

﴿: تعالىالق          ﴾. 25 17-20 

  ﴿: تعالىالق              

       .............﴾ 

128 48 

﴿:  تعالىالق                   ﴾. 129 9-12 

 ﴿:قال تعالى               ﴾. 129 31-49-60-
64- 76 

 النحل
 ﴿   تعالىالق        ﴾ . 90 29 

 الفرقان

 ﴿:قال تعال         ﴾74 13 
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 الروم

 ﴿: قال تعالى               

                         

        ﴾

21 61 

 األحزاب
 ﴿ تعالىالق                     

  ﴾. 

50 19-20 

.﴿:قال تعالى                

      ﴾. 

53 39 

 الحجرات
   واْقِسُطوا﴿:قال تعالى    ﴾. 09 13 

 النبأ
﴿:قال تعال                 ﴾ . 10-11 57 

 الطالق
﴿:قوله تعالى        ﴾. 06 24 

 :.قوله تعالى                 ........﴾. 07 25 
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 :فهرس األحاديث واآلثار: ثانيا

 الصفحة طرف الحديث التسلسل
ي َي ْم َي اي َي َي ْمي َي ْم ِت ي َي َي يي" 01  ُأ ِت َيي ِت ي اْم َي َي ٍةي َي َي َي َي َي ي َي ُأ ٌلاي َي َي اَي

 ............".صَيدَي ق ً ي َي َي ْمي َيدْمخُأ يبِت َي 
19 

ي َي ِت يَييي ِت َي ي َي َي ي   َّر ُأ ُأي" 02 ي َي ْم  63 ...". اْم َي َي ُأ ي ِت َي ي ِت َي اِت ِتاي  َي َيبَي ْم

  ي   ن يصص ي اي صل ي وص ي  أي ص ي ندي ايببي عويي" 03
 .....".اَي يهَيذَي ؟:" َي َي َييصُأ ْم َي ٍةي َي  َي اَيي

18 

ي َي َي َّر ْمي َي َيعيبِت َي  َي ٍةياِتبيي" 04  َي َيي   َّرنِت يصص ي اي صل ي وص يق َي اَيي ِت َي ُأ ٍة
 ..............".حَيدِت د

18 

  َي ييي:  ي   ن يصص ي اي صل ي وص يق  اي    ط ةيب  يقلس" 05
 ......".  َي طِت َيةي ِت َّر َي ي  لُأ ْم َي يي

37 

 َيي َيوُأعاي ايصَيص ي اي َيصَيل ي وَيصَي ي َي ْم َي َييصَي ِتلَيةي َي َي َي َيي ِت ْم َي َي ييَي"  06
 ................".صَيدَي قَي َي 

19 

ي َي ْم ٌل ُأي   َي ُأ ُأيي:  ي وعاي ايصص ي اي صل ي وص يق  ا" 07  40 ..". َي

 َّري َيوُأعاُأي ايصَيصَي ي اي َيصَيل ي وَيص َيي َي  َيي َيلْم َياُأي ِت ياَي َي ِت ِتي  ذِت يي َيي" 08
ي ِتل ِتي  .....". َي  َي يغَيًد ي َي ْمبَيي َي  َي يغَيًد ي َي بَيي:ياَي اَي

42-51 

  ي وعاي ايصص ي اي صل ي وص ي   ي      ي ق  مي  ده ي ال  اي" 09
صِت ِتيي: ق  ا ي َيصَي ي َيهْم يبِت ِت  ........".  َّر ي َيلْمسَي

54 

  يوَيعْم َي ي مي   ُأ اِت لبي   ي اي َي   ي َيهَينَي ي َيعْماَي َي ي  َي اِت َيةيي" 10
 ..........".   ي اي    ا

57-58 
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ي َياَي ِّري    َّر اِتي ِت دَيي اياَي ْم ِت َيًةي َيعْممَيي   ِتل َي اَيةِتي   َّر ُأ ُأي ُأ ْم ِت يي" 11  ِت َّرياِتبْم
 .............". ِت َي ي اْم َي َي ِت 

62 

يي:ي َي َّري ِتلَي يَيي َيوُأعاِتي ايصَيص ي اي َيصل ي َيوَيص " 12 اي َي ِت ْم ٌل  ُأبَّريحِت ْمبَيلْمبِت
 ......".اِت ْم ي َي اِت َيةاي َيحَي ْمصَيةاي َيصَي ِتلَيةاي َيوَيعْم َي 

28 

ي َي َي َي َي  َييبِت َيدَي   َي هُأ ْمي َيعْماِت " 13  27 .........". َي  َيي    َّر اُأ

 َي  َيي َيوُأعاُأي ايصَيصَي ي اي صل ي َيوَيصَي يي ِت َي يخَي َي َيي َيقْم َي َييبَيلْمبَيي ِتلَي اِت ِتيي" 14
ي   ُأ ْم َيةُأي َيصَي ي َي اِت َيةَيي َيحَي ْمصَيةَيي  .........". َي َي  َياِت

70 

يي" 15 ي ُأ َي ِّر ُأيبَي ْم َي  َي ي َيصَي يبَي ْم ٍة  َي  َيي َيوُأعاٌلي ايصص ي اي صل ي وص ي َي
ياَي ْمثِت ي ِت دَي  َي ا  .......".  ي   َيل ِتياِتبْم

41-58 -
67 - 

يي" 16  ُأ  َّر ي َي ْم ِتاُأي َيصَي ي َي ْمدِتي َيوُأعاِتي ايصَيصَي ي اي َيصَيل ِتي َيوَيصَي اي َي   ُأ ْم  ُأ
 .................". َي ْم ِتا

64 

يي ا" 17 ي َي َي ي  َيصُأ ْم ِت ي ٍةل َي ي َي ْمصِت ُأ اي  َيالَي  َّر ُأ َّريهَيذِت ِتيقِتلْم َي ِت ي ِتل َي ي َياْمصِت ُأ
 ...................". َياْمصِت ُأي

10-12 -
49 -65 -
55 

صَي ُأايق َي اَيي" 18 ي  َي ْم ِت َيي َيهْم ي َي َّري َيحَيدَيهُأ ْماي ِت َي ي َي َي  َيي َي ْم .يبِتلْم ِتي ااي  صَّر ُأ َّري:ي َيعْم
 ..................". َي ِّرنْم  َي ي   َّرل َي  َيي

62 

يي" 20 ي َي َيوُأعاُأي ايصَيصَي ي اي َيصل ي َيوَيصَي َيي َي ُأعوُأ يق َي َّري َيعْممي ِت َّر اَي ي َي  َيي َي ْم
 ............". َيصَيل  َي ي َي ِتلً  

66 

اي"اعو ي  يحد ث ي َيصَيدَّرقَي ُأيبِت َي ي َي ٌلعاُأي:يق  ا".يابي   ي  ه  " 21
 ..........".  ي َي َي ي اْم َي َي "اي[ ُأ َّري   َي  َي يي]

63 

اِتبَيي  لُأ َّرةي ِت َي ي َي َي َي َيي   َي ُأ ُأي  نِت ْم َيي َيصَي ي  ثَيلِّر ي َيق َي مَيي ِت دَيهَي يي" 22
 .............".وَينْمً   يقَيلَي اي َي ِت َي ي َي َي  َيي

54 
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ي َي  َيي" 23 ي َي ِتل ُأي ِتحْمدَي هُأ َي ي َيصَي ي اُأخْم َيأي َي يَياي َيعْممَييي ابْم  َي ُأي اْم َي َي  َي  ِت
 ..........".   ِتل َي اَيةِتي َيحَيدُأياِت َيلْم ِتياَي اِت ٌلي

10-30-
44-49 -
55-78 

 26 ......". َي َي ُأبَّري َيصَيل ُأ ي ِت ْمقُأ ُأبَّري َي ِتلْمعَي ُأ ُأبَّريبِت   َي ْم ٌل وِتي" 24

  َي ي َيوُأعاي اي ِت َّري ب يو ل  ي َي ُأ ٌليا ليي َي َيلسي ُأ ْم ِتل  ياَي يي" 25
 .............". َي ْم ِتل  يي

25 

 



     فهرس المصادر والمراجع                                                                  

 

89 

 

: فهرس المصادر والمراجع: ثالثا

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

: الكتب المطبوعة: أوال

 1/بًنكت- جواىر اإلكليل شرح سلتصر خليل -صالح عبد السميع اآلبــــي- األزهري -
 .ت.د- ط.د- ادلكتبة الثقافية

 2/ت.د- ط.د-  الصميعيدار- العدؿ بٌن الزكجات- أسامة بن زيد الخيبــري. 

 3/ إبراىيم : ت- تصر خالفيات البيهقيمخ- أحمد بن فرح اللخمـي- إشبيلي الشافعي
 .ـ1997-ىػػ1417- 1.ط-مكتبة الرشد- الرياض- ادلملكة العربية السعودية- اخلَضًن

 4/إشراؼ زلمد زىًن - إركاء الغليل يف ختريج أحاديث منار- محمد ناصر الديــن- األلباني
 .ـ1979- ىػ1399- 1ط- ادلكتب اإلسالمي- دمشق- بًنكت- السبيل- الشاكيش

 5/لبناف- حاشية البجًنمي على اخلطيب- سليمان بن محمد بن عمـر- البجيرمي -
 .ـ1996-ىػ1417- 1.ط-  دار الكتب العلمية- بًنكت
 6/زلب الدين اخلطيب : ت- صحيح البخارم- عبد اهلل محمد بن إسماعيـل- البخاري

 .ىػ1400- 1.ط- ادلكتبة السلفية- القاىرة- كآخركف
 7/أحكاـ الزكاج كالطالؽ يف اإلسالـ حبث حتليلي كدراسة مقارنة- بدران أبو العينين بــدران -

 .ـ1961- 2.ط- دار التأليف- مصر
 8/ت- التهذيب يف فقو الشافعي- أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد - البغوي :

- 1.ط-دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف- عادؿ أمحد عبد ادلوجود كعلي زلمد معوض
 .ـ1997-ىػ1418
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 9/زلمد : ت- كشاؼ القناع عن منت اإلقناع- منصور بن يونس بن إدريــــس- البهوتي
 .ـ1997-ىػ1417- 1.ط- عامل الكتب-  بًنكت- لبناف- الضناكم أمٌن
 10/شرح منتهى اإلرادات دقائق أكيل الّنهى لشرح  -منصور بن يونس بن إدريــــس- البهوتي

. ـ2000- ىػ1421- 1.ط- مؤسسة الرسالة- عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي :ت- ادلنتهى

 11/زلمد عطا: ت- السنن الكربل- أبى بكر أحمد بن بن الحسيــن- البيهقي -
 .ـ2003- ىػ1424- 3.ط- دار الكتب العلمية- لبناف- بًنكت
 12/حكم على أحاديثو األلباين- سنن الرتمذم- محمد بن عيسى بن ســورة- الترمذي -

 .ت.د- 1.ط- مكتبة ادلعارؼ- الرياض
 13/أمحد عبد : ت- الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية- إسماعيل بن حـــاد- جوهري

 .ـ1990يناير/كانوف الثاين- 4.ط -دار العلم للماليٌن- بًنكت- لبناف- الغفور عطار
 14/أبو عبد الرمحن األخضر : ت- جامع األمهات- جمال الديــن- ابن الحاجب

 .ـ2000-ىػ1421- 2.ط- اليمامة- بًنكت- دمشق- األخضرم
 15/ت- اإلقناع لطالب اإلنتفاع- شرف الدين موسى بن أحمد بن موســى- الحجاوي :

 .ـ2002- ىػ1423- 3.ط- دار ىجر- كآخركف- عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
 16/عبد : ت- فتح البارم بشرح صحيح البخارم- أحمد بن علــي- ابن حجر العسقالني

 .ت.د- ط.د- دار ادلعرفة- بًنكت- لبناف- العزيز عبد اهلل بن باز
 17/مصر- زلمد مىن الدمشقي: ت- احمللى- أبي محمد علي بن أحمد- ابن حزم -

 .ت.د- ط.د- إدارة الطباعة ادلنًنية- األزىر
 18/دراسة مقارنة- اجلوانب الفقهية للقوامة الزكجية- حسن صالح الصغير عبد الــلَّـه -

 .ـ2007- ط.د- دار اجلامعة اجلديدة- اإلسكندرية- القاىرة
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 19/اإلفصاح عن عقد النكاح على ادلذاىب األربعة- حسين بن محمد المحلي الشافعي -
- 1.ط- دار القلم العريب- حلب- سوريا- علي زلمد معوض كعادؿ امحد عبد اجلواد: ت

 .ـ1995- ىػ1416
 20/مواىب اجلليل لشرح سلتصر - أبي عبد اهلل محمد بن محمد- الحطاب الرعيني

 .ـ1995- ىػ1416- 1.ط- دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف- خليل
 21/ادلطبعة الكربل- بوالؽ- مصر- شرح اخلرشي- أبي عبد اهلل محمـد -الخرشي -

 .ػىػ1317- 2.ط- األمًنية
 22/سلتصر اخلرقي على مذىب اإلماـ أمحد - أبي القاسم عمر بن الحسيــن- الخرقي 

 .ىػ1378- 1.ط- مؤسسة دار السالـ-  دمشق- بن حنبل
 23/رلمع األهنر- عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولـي- داماد أفندي -

 .ـ1998- ىػ1419- 1.ط- دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف

 24/حكم على - السنن- أيب داكد سليماف بن األشعث- أبو داود سليمان بن األشعـــث
 .ت.د- ط.د- مكتبة ادلعارؼ- الرياض- أحاديثو األلباين

 25/الوجيز يف الفقو على مذىب اإلماـ - سراج الدين أبي عبد اهلل الحسيــن- الدجيلي
- 1.ط- مكتبة الرشد -أبو مازف زلمد اخلويل كأبو يوسف زلمد شعباف: ت- أمحد بن حنبل

 .ـ2004- ىػ1425
 26/دار - بًنكت- زلمد عياش: ت- الشرح الكبًن -أحمد أبو البركات المالكـــي-الدردير

 .ت.د- ط.د- الفكر
 27/نيجًنيا- أقرب ادلسالك دلذىب اإلماـ مالك- أحمد بن محمد بن أحمــد- الدردير -

 .ت.د- ط.د-  مكتبة أيوب كانو
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 28/الشرح الصغًن على سلتصر أقرب ادلسالك إىل - أحمد بن محمد بن أحمـد- الدردير
 .ت.د- ط.د- مؤسسة العصر- اجلزائر- مذىب اإلماـ مالك

 29/دار إحياء - ت.د- ط.د- حاشية الدسوقي -شمس الدين محمد عرفـة- الدسوقي
. الكتب العربية

 30/1.ط- القاىرة- الشامل يف فقو اإلماـ مالك- بهرام بن عبد اللَّـه- الدميري -
 .ـ2008-ىػ1429

 31/فتاكم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء- أحمد بن عبد الـرزاق- الدويش -
 .ـ2003-ىػ1424- 5.ط- دار ادلؤيد- الرياض

 32/لبناف- معجم مقاييس اللغة- أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا- الرازي -
 .ـ1999- ىػ1420- 1.ط- بًنكت
 33/لبناف- البناية يف شرح اذلداية- يينمحمد محمود بن أحمد الع- الرامفوري -

 .ـ1990-ىػ1411- 2.ط- دار الفكر- بًنكت
 34/بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد- أبي الوليد محمد بن أحمد- ابن رشد القرطبي -

 .ـ1982-ىػ1402- 6.ط- دار ادلعرفة- بًنكت- لبناف
 35/هناية احملتاج إىل شرح - شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد- الرملي المنوفي

 .ـ2002- ىػ1424- 3.ط-  دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف- ادلنهاج
 36/ت.د- 3: ط- حاشية الشرقاكم على شرح التحرير- زكريا األنصـاري. 

 37/الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل - أبي القاسم  محمود بن عمر- الزمخشري
- عادؿ أمحد عبد ادلوجود كآخركف: ت- زلمود بن عمر- كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل

 .ـ1998- ىػ1418- 1.ط- مكتبة العبيكاف- الرياض
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 38/ادلطبعة - مصر- تبيٌن احلقائق شرح كنز الدقائق- فخر الدين عثمان بن علي- الزيلعي
 .ىػ1313- 1.ط- الكربل األمًنية ببوالؽ

 39/ت.د- ط.د- دار اجليل، دار الفتح لإلعالـ العريب- فقو السنة -السيد سابــق. 

 40/دار الطباعة - رفعت فوزم عبد ادلطلب:  ت-األـ- محمد بن إدريــس- الشافعي
 .ـ2002- ىػ1422- 1.ط- كالنشر كالتوزيع

 41/مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  -شمس الدين محمد بن الخطيـب- الشربيني
 .ـ1998-ىػ1418-1.ط- دار ادلعرفة- بًنكت- لبناف- ادلنهاج

 42/ت.د- ط.د- دار ادلعرفة- بًنكت- لبناف- ادلبسوط- شمس الدين السرخـسي .

 43/ىػ1425- 4.ط- مكتبة الشركؽ الدكلية- الوسيطادلعجم  -شوقي ضيف وآخــرون -
 . ـ2004

 44/رائد : ت- نيل األكطار شرح منتقى األخبار- محمد بن علي بن محمد- الشوكاني
 .ت.د- ط.د- بيت األفكار الدكلية- بن صربم ابن أيب علفة

 45/زلمد : ت- سبل السالـ ادلوصلة إىل بلوغ ادلراـ- محمد بن إسماعيـل- الصنعاني
 .ىػ1421زلـر- 2.ط- دار ابن اجلوزم- ادلملكة العربية السعودية- صبحي حسن حالؽ

 46/ت- تفسًن الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف- جعفر بن جريـــر- الطبري :
 .ت.د- 2.ط- مكتبة ابن تيمية- القاىرة- زلمود زلمد شاكر

 47/دار الكتب - بًنكت- لبناف- شرح كتاب النكاح- علي أحمد عبد العــال- الطهطاوي
 .ـ2005-ىػ1426- 1.ط- العلمية
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 49/عادؿ : ت- رد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار- محمد أميـن- ابن عابدين
- ىػ1423– ط .د- دار عامل الكتب- الرياض- أمحد عبد ادلوجود كعلي زلمد معوض

 .ـ2003
 50/ىػ1411- 1.ط- دار ادلنار- اخلرج- فضل تعدد الزكجات- أبو عبد الرحمن-

 .ـ1991
 51/لبناف- مسند العركس لتأسيس األسرة اإلسالمية السعيدة -عبد الرحمن الجوزو -

 .ت.د- ط.د- مؤسسة عز الدين للطباعة كالنشر- بًنكت
 52/ادلفصل يف أحكاـ ادلرأة كالبيت ادلسلم يف الشريعة اإلسالمية- عبد الكريم زيـــدان -

 .ـ1993-ىػ1413- 1.ط- مؤسسة الرسالة- بًنكت
 53/ىػ1429شواؿ - 40العدد - العدؿ يف النفقة بٌن الزكجات- عبد اهلل بن صالح الزيـر. 

 54/مؤسسة - القاىرة-الوجيز يف أحكاـ األسرة اإلسالمية- عبد المجيد محمود مطلوب
 .ـ2004-ىػ1425- 1.ط- ادلختار

 55/مؤسسة - القاىرة– تعدد الزكجات يف الشريعة اإلسالمية - عبد الناصر توفيق العطار
 .ت.د- 5.ط- البستاين

 56/ 1.ط- مكتبة دار الثقافة- عماف- شرح قانوف األحواؿ الشخصية- عثمان التكروري -
 .2004- اإلصدار الثاين- ـ2008

 57/زلمد زلمد تامر: ت- الوسيط يف ادلذىب- محمد بن محمد بن محمد- الغزالي -
 .ـ1997- ىػ1417- 1.ط- دار السالـ- األزىر
 58/ادلملكة العربية السعودية- اختيارات ابن تيمية الفقهية- فهد بن عبد الرحمن اليحيـــى -

 .ـ2009-ىػ1430- 1.ط- دار كنوز إشبيليا
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 59/التنبيو يف الفقو الشافعي- أبي إسحاق إبراهيم بن علي- فيروز آبادي الشيرازي -
 .ـ1951-ىػ1390- ط.د- شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب احللىب ك أكالده- مبصر
 60/3.ط- القاموس احمليط - مجد الدين محمد بن يعقـوب- فيروز آبادي -

 .ـ1980- ىػ1400
 61/ادلهذب يف فقو  -أبي إسحاق إبراهيم علي بن يوسف الشيرازي- فيروز آبادي

. ـ1995- ىػ1412- 1.ط- دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف- اإلماـ الشافعي
 62/عبد اهلل بن عبد احملسن : ت- ادلغين- ُمَوفَّق الدين أبى محمد عبد اللَّه- ابن قدامة

 .ـ1997-ىػ1417- 3.ط- دار َعاملَ الكتبُب - الرياض- الرتكي كعبد الفتاح زلمد احللو
 63/ عبد اهلل بن عبد احملسن : ت- الكايف- موفق الدين أبي محمد عبد اهلل- قدامةابن

 .ـ1997- ىػ1418- 1.ط- دار ىجر- الرتكي كآخركف
 64/دار - حتقيق زلمد بو خبزة- الذخًنة- شهاب الدين أحمد بن إدريس- القرافي

 .ـ1994- 1. ط-بًنكت- الغرب اإلسالمي
 65/لبناف- الكايف يف فقو أىل ادلدينة ادلالكي- أبي عمر يوسف بن عبد اهلل- القرطبي -

 .ـ1992-ىػ1413- 2.ط- دار الكتب العلمية- بًنكت
 66/(الشرح الكبًن)العزيز شرح الوجيز- أبي القاسم عبد الكريم بن محمد- القزويني -

- 1.ط- دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف- علي زلمد معوض كعادؿ أمحد عبد ادلوجود: ت
 .ـ1997-ىػ1417

 67/زاد ادلعاد يف ىدم خًن - شمس الدين أبي عبد اهلل محمد- ابن القيم الجوزية
-ىػ1418- 3.ط- مؤسسة الرسالة- شعيب األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط: ت- العباد

. ـ1998
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 68/بدائع الصنائع يف ترتيب - عالء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي- الكاساني
دار الكتب - بًنكت- لبناف- علي زلمد معوض كعادؿ أمحد عبد احلق جود: ت -الشرائع
. ـ2002- ىػ1424- 2.ط- العلمية

 69/دار األفاؽ العربية- القاىرة- تعدد الزكجات يف األدياف- كرم حلمي فرحات أحمـد-
 .ـ2002-ىػ1422-1.ط
 70/دار الفكر- أسهل ادلدارؾ شرح إرشاد السالك- أبو بكر بن حسـن- الكشناوي -

 .ت.د- 2.ط
 71/اذلداية على مذىب - أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن- الكلوذاني

-                      الكويت- اللطيف مهيم كماىر ياسٌن الفحل عبد: ت- اإلماـ أمحد بن حنبل
 .ـ2004-ىػ1425- 1.ط- غراس للنشر كالتوزيع

 72/دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف- ادلدكنة الكربل- مالك بن أنس األصبحــي  -
 .ـ1494- ىػ1415- 1.ط
 73/(شرح سلتصر ادلزين)احلاكم الكبًن- أبي الحسن علي بن محمد- ماوردي البصري -

-         دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف- علي زلمد معوض كعادؿ أمحد عبد ادلوجود: ت
 .ـ1994-ىػ1414- 1.ط
 74/دار - احملرر يف الفقو على مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل- مجد الدين أبي البركات

 .ت.د- ط.د- بًنكت- الكتاب العريب
 75/ط.د-  مكتبة القاىرة- مصر- اإلكليل شرح سلتصر خليل- محمد األمير الكبيـــر -

 .ت.د
 76/ت.د- ط.د- دار القلم- دمشق- الفقو ادلالكي يف ثوبو اجلديد- محمد بشر الشقفة 
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 77/ط.د- دار اإلعتصاـ- القاىرة- فقو النساء يف اخلطبة كالزكاج- محمد رأفت عــثمان -
 .ت.د
 78/دار النفائس- بًنكت- لبناف- موسوعة فقو ابن تيمية - محمد رواس قـــلعه جي -

 .ـ2001- ىػ1422- 2.ط
 79/دار - عماف- أحكاـ كآثار الزكجية شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية- محمد سمارة

 .ـ2008- اإلصدار الثاين- 1.ط- الثقافة
 80/1.ط- مكتبة الصفا- القاىرة- الزكاج اإلسالمي السعيد- محمود المصري أبو عمـار -

 .ـ2006- ىػ1427
 81/ اإلنصاؼ يف معرفة الراجح - عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان- المرداوي

 .ـ1956- ىػ1375- 1.ط- زلمد حامد الفقي: ت- أمحد بن حنبل من اخلالؼ على مذىب
 82/اذلداية شرح بداية - برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر- المرغيناني

 .ق1417- 1.ط- إدارة  القرآف كالعلـو اإلسالمية- باكستاف- ادلبتدم
 83/ لبناف- زلمد فؤاد عبد الباقي: ت- صحيح مسلم- أبي حسين بن الحجاج- مسلم -

 .(ـ1991- ىػ1412- 1.ط- دار الكتب العلمية- بًنكت
 84/1.ط- دار السنة- ادلملكة العربية السعودية- جامع أحكاـ النساء- مصطفى العـدوي -

 .ـ1995-ىػ1416
 85/عبد اهلل : ت- لساف العرب -ل محمد بن مكرمضجمال الدين أبو الف- ابن منظور

 .ت.د- ط.د- دار ادلعارؼ– القاىرة - علي الكبًن كآخركف
 86/بشار بكرم عرايب: ت- اللباب يف شرح الكتاب- عبد الغني الغنيمــي- ميداني -

 .ت.د- ط.د- دار الفكر- دمشق
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 87/حسنٌن : ت- ىداية الراغب لشرح عمدة الطالب- عثمان أحمد- النجدي الحنبلي
- ىػ141- 1.ط- دار زلمد للنشر كالتوزيع- الطائف- ادلملكة العربية السعودية- زلمد سللوؼ

. ـ1996
 88/ت.د- 1.ط- ادلطبعة العلمية- البحر الرائق شرح كنز الدقائق- زين الديــن- ابن نجيم. 

 89/أمحد : ت- النهر الفائق شرح كنز الدقائق- سراج الدين عمر بن إبراهيــم- ابن نجيم
 .ـ2002-ىػ1422- 1.ط- بًنكت- لبناف- دار الكتب العلمية- عزك عناية

 90/حكم على أحاديثو - السن- عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي- النسائي
 .ت.د- 1.ط- مكتبة ادلعارؼ- الرياض- األلباين

 91/1.ط- دار الكتاب احلديث- القاىرة- احلقوؽ ادلعنوية للزكجة- نور الدين أبو لحيــة -
 .ت.د
 92/ادلكتب اإلسالمي- عماف- بًنكت- دمشق- ركضة الطالبٌن كعمدة ادلفتٌن- النـووي -

 .ـ1991-ىػ1412- 3.ط
 93/شركة مكتبة كمطبعة - مصر- منهاج الطالبٌن- أبى زكريا يحي بن شـرف- النووي

 .ـ1956-ىػ1375- 3.ط- مصطفى البايب احمللى كأكالده
 94/منشورات زلمد - شرح فتح القدير- كمال الدين محمد بن عبد الواحد- ابن همام

 .ـ2002-ىػ1424- 1.ط-دار الكتب العلمية- بًنكت- لبناف- علي بيضوف
 95/ػىػ1405- 2.ط- دار الفكر- دمشق- الفقو اإلسالمي كأدلتو- وهبة الزحيلــي -

 .ـ1985
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: الرسائل

 1/دراسة عيادية حلاالت بادلركز - احلرماف العاطفي كأثره على جنوح األحداث- زديرة علي
إشراؼ األستاذ شوية سيف - مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن- ادلختص بإعادة الرتبية باحلجار

شعبة علم النفس - قسم علم النفس- كلية اآلداب كالعلـو اإلجتماعية كاإلنسانية- اإلسالـ
 .(كساطة ككقاية)العيادم

  2/ادلشكالت النفسية كالسلوكية لدل أطفاؿ السنوات الثالثة األكىل  -عبد الالوي سعدية
مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستًن يف علم النفس - ابتدائي كعالقتها بالتحصيل الدراسي

كلية - تيزم كزك- جامعة مولود معمرم- ـ2012- ـ2011- إشراؼ محاش احلسٌن- ادلدرسي
. قسم علم النفس- العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية

 3/رسالة - دراسة مقارنة- تعدد الزكجات يف الفقو اإلسالمي- هدى بنت رمزي حسن خـياط
- جامعة أـ القرل- ىػ1423- إشراؼ يوسف زلمود عبد ادلقصود- مقدمة لنيل شهادة ادلاجستًن

 .فرع الفقو كاألصوؿ- قسم الدراسات العليا الشرعية- كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية

: المواقع

 1/موقع- نظرة حتليلية نفسية شاملة- اخليانة الزكجية- وائل فاضل علـي: 
wnnl2002@yahoo.com-ـ2015-06-01:  يف يـو. 

 2/فتاكل األسرل، عقد الزكاج، )فركوسادلوقع الرمسي -  فركوسعبد اهلل المعز محمد علي
- اجلزائر -173فتول رقم - (احلقوؽ الزكجية، احلقوؽ ادلنفردة، يف كجوب العدؿ بٌن الزكجات

www.ferkous.com. 
 
 

mailto:wnnl2002@yahoo.com-
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 :الندوات
 1 /جامعة قاصدم - التفكك األسرم كأثره على احنراؼ الطفل- عايب سليم وبغدادي خيـرة

أفريل 10/ 09أياـ - ادللتقى الوطين الثاين حوؿ اإلتصاؿ كجودة احلياة يف األسرة- مرباح كرقلة
2013. 
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 فهرس الموضوعات: رابعا

 الصفحة الموضوع
 إهداء
 شكر

 هـ-أ مقدمة
 7. العدل بين الزوجات، تعريفه، حكمه، أنواعه، والحكمة من تحقيقه: مدخل

 7 .مفهوم العدل بين الزوجات وحكمه:        المبحث األول
 7 .تعريف العدل: المطلب األول
 9 .حكم العدل: المطلب الثاني

 11 .أنواع العدل بين الزوجات، والحكمة من تحقيقه:      المبحث الثاني
 11 .أنواع العدل: المطلب األول
 12 .الحكمة من العدل بين الزوجات: المطلب الثاني

 15 .العدل في األمور المادية، واآلثار المترتبة على اإلخالل بها: الفصل األول
 15 .العدل في المهر واآلثار المترتبة على اإلخالل بهذا الشرط:       المبحث األول

 15 .مفهوم المهر: المطلب األول
 17 .حكم المهر: المطلب الثاني

 19 .حكم التسوية بين الزوجات في المهر:            المطلب الثالث
 20 .آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في المهر:            المطلب الرابع

 22 .العدل في النفقة واآلثار المترتبة على اإلخالل بهذا الشرط: المبحث الثاني

 22 .مفهوم النفقة:            المطلب األول
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 24 .حكم النفقة:             المطلب الثاني
 27 .حكم التسوية بين الزوجات في النفقة:            المطلب الثالث
 32 .آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في النفقة:             المطلب الرابع

 34 .العدل في السكن واآلثار المترتبة على اإلخالل بهذا الشرط:    المبحث الثالث
 34 .مفهوم السكن:             المطلب األول
 36 حكم السكن:            المطلب الثاني

 38 .األحكام الفقهية المتعلقة بالسكن:              المطلب الثالث
 43 .آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في السكن:              المطلب الرابع

 46 .العدل في األمور المعنوية واآلثار المترتبة على اإلخالل بها: الفصل الثاني
واآلثار المترتبة على اإلخالل  (المبيت)العدل في القسم:       المبحث األول

 . بهذا الشرط
46 

 46 .مفهوم الَقْسم:             المطلب األول
 48 .الحكم التكليفي للَقْسم:             المطلب الثاني

 50 .أحوال الزوجين في الَقْسم:              المطلب الثالث
 57 .ضوابط الَقْسم:              المطلب الرابع

 59 .آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في الَقْسم:              المطلب الخامس

واآلثار المترتبة على اإلخالل بهذا  (الوطء)العدل في الجماع:     المبحث الثاني
 .الشرط

62 

 62 آداب الجماع:            المطلب األول
 64 .حكم التسوية بين الزوجات في الوطء ودواعيه:             المطلب الثاني
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 66 ,حكم معاشرة الزوجة جنسيا في نوبة ضرتها:              المطلب الثالث
 67 .آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في الجماع:             المطلب الرابع

العدل في السفر واآلثار المترتبة على اإلخالل بهذا :       المبحث الثالث
 .الشرط

70 

 70 السفر لحاجة الزوج:            المطلب األول
 73 .أحوال الزوجة في السفر:            المطلب الثاني
 75 .حكم القضاء بعد الرجوع من السفر:            المطلب الثالث
 77 .آثار اإلخالل بالعدل بين الزوجات في السفر:            المطلب الرابع

 81 خاتمة
-82 .الفهارس العامة
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 83 .فهرس اآليات القرآنية

 86 .فهرس األحاديث واألثار
 89 .فهرس المصادر والمراجع

 101 .فهرس الموضوعات

 

 



 

 

 :ملخص الموضوع
أباحت الشريعة اإلسالمية للرجل التعدد، وفق ضوابط وشروط 

بَ يَّنها الفقهاء في مصنفاتهم ومؤلفاتهم وذلك رعيا لمصلحة 
 .األسرة ودفعا للمضار عنهم

ومن ىذه الشروط العدل في األمور المادية كالنفقة والسكن، 
وفي األمور المعنوية كالمبيت والجماع، وأي إخالل بها تنجر 

 .عنو آثار وخيمة على الفرد واألسرة والمجتمع

 :الكلمات المفتاحية

 .السكن- النفقة- اآلثار- الجور- الَقْسم- العدل
 


	?????? ????????1.pdf
	???????2.pdf
	?????3.pdf
	????? 4.pdf
	?????5.pdf
	????? 6.pdf
	?????? 7.pdf
	????   8.pdf
	???? 9.pdf
	10 ????? ????? (2).pdf
	????? ?????11.pdf
	????? ??????12.pdf
	????? ?????? 13.pdf
	?????.pdf
	14?????.pdf
	??????? ????????15.pdf
	???? ?????? 16.pdf
	17???? ????????.pdf
	18???? ??????? ????????.pdf
	???? ?????????19.pdf
	???? ???????.pdf

