
أحكام القسم بين                                                                                نكاح  كتاب ال

 الزوجات
147 

 

 أحكام القَْسم بين الزوجات -15

 :كيفية القسم بين الزوجات 

 إذا كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن فيما يلي:

 : وهو توزيع الزمان ليالً ونهاراً بين زوجاته.القسم -1

وعماد القسم الليل؛ ألنه مأوى اإلنسان إلى منزله، وفيه يسكن إلى أهله، 

هار للمعاش، والنهار يتبع الليل فيدخل في القَْسم وينام على فراشه، والن

 تبعاً.

والبداءة في القسم ومقدار الدور إلى الزوج، وله أن يدور على نسائه كل 

 يوم، لكن ال يبيت إال عند من لها الدور.

ويجب القسم في حال الصحة والمرض، فإن كان مرضه شديداً استأذنهن 

 أن يبيت حيث يحب.

الوطء؛ ألنه ال يملك الشهوة، لكن يستحب القسم في وال يجب القسم في 

 االستمتاع؛ ألنه أكمل في العدل.

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )قال هللا تعالى:  -1

 .[129]النساء: (  ژڈ

َع أْقرَ  اً إِذَا أَرادَ َسفَرملسو هيلع هللا ىلص  ٬الْت: َكاَن َرُسوُل اا قَ ْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللا عَ وَ  -2

ا َمعَهُ، َوَكاَن يَْقِسُم ِلُكل ِ اْمَرأةٍ بِـهَ َها َخَرَج ْهـمُ ن  َخَرَج سَ تُـهُ َن نَِسائِِه، فَأي  بَـيْ 

ا تَـهَ لَ لَـيْ أن  َسْودَةَ بِْنَت َزْمعَةَ َوَهبَْت يَْوَمَها وَ  ْيـرَ ا، غَ تَـهَ لَ لَـيْ ن  يَْوَمَها وَ ْنـهُ مِ 
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ِ ِلعَائَِشةَ َزْوجِ الن    .(1)متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص. ٬تَْبتَِغي بِذَِلَك ِرَضا َرُسوِل ا ،ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

َمَرِضِه ال ِذي  فِـيَكاَن يَْسأُل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أن  َرُسوَل ا َعنْها َعْن َعائَِشةَ َرضَي هللاُ وَ  -3

 لَـهُ يدُ يَْوَم َعائَِشةَ، فَأِذَن يُـرِ . «؟اً ؟ أْيَن أنَا َغداً أْيَن أنَا َغد»ِه: فِـيَماَت 

ىِت َعائَِشةَ حَ بَـيْ  فِـيوُن َحْيُث َشاَء، فََكاَن أْزَواُجهُ يَكُ  َماَت ِعْندََها، قَالَْت  تـ 

، فَقَبََضهُ هللاُ تِـيبَـيْ  فِـيِه فِـي لَـي  يَْوِم ال ِذي َكاَن يَدُوُر عَ ال فِـيَعائَِشةُ: فََماَت 

 .(2)متفق عليه .َن نَْحِري َوَسْحِري، َوَخالََط ِريقُهُ ِريِقيبَـيْ َوإِن  َرأَْسهُ لَ 

 :حكم القَْسم في السفر 

م على الزوج إذا سافر، ويقرع بين زوجاته إذا أراد السفر ليخرج سْ ال قَ 

 بإحداهن؛ دفعاً لتهمة الميل عن نفسه، فمن خرجت القرعة لها خرج بها.

وال يجب على الزوج أن يبيت عند األخرى مقابل أيام السفر؛ ألن مدة 

 السفر ضائعة.

بغير إذن زوجها، أو أبت السفر معه، أو أبت المبيت عنده، ومن سافرت 

سقط حقها في القسم والنفقة؛ ألنها عاصية كالناشز، وال يسقط حقها من 

 النفقة والقسم إن بعثها الزوج لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه.

َن نَِسائِِه، بَـيْ َخَرَج أْقَرَع َكاَن إِذَا  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  أن  الن  َرِضَي هللاُ َعْنـَها  َعْن َعائَِشةَ 

يْ إِذَا َكاَن بِال ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  قُْرَعةُ ِلعَائَِشةَ َوَحْفَصةَ، َوَكاَن الن  الفََطاَرِت  ِل َساَر َمَع لـ 

يْ َن البِـيكَ تَـرْ د ُث، فَقَالَْت َحْفَصةُ: أال تَـحَ َعائَِشةَ يَ  لَةَ بَِعيِري َوأْرَكُب لـ 

 لَـىإِ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ، فََرِكبَْت، فََجاَء الن  لَـىبَ  أْنُظُر؟ فَقَالَْت:بَِعيَرِك، تَْنُظِريَن وَ 

مَ َحْفَصةُ، فَسَ  لَـْيـهِ ِل َعائَِشةَ َوعَ َجـمَ  ىا، ثُم  َساَر حَ لَـْيـهَ عَ  لـ  نََزلُوا،  تـ 
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ِ َن اإِلذِْخِر َوتَ بَـيْ ا لَـْيـهَ ا نََزلُوا َجعَلَْت ِرجْ لَـم  َعائَِشةُ، فَ  تْـهُ َواْفتَقَدَ  قُوُل: يَا َرب 

ً َعْقَرب لَـي  َسل ِْط عَ  ً َشْيئ لَـهُ ، َوال أْستَِطيُع أْن أقُوَل نِـيأْو َحي ةً تَْلدَغُ  ا متفق  .ا

 .(1)عليه

 :حكم من وهبت يومها لضرتها 

يجوز للمرأة برضا زوجها أن تهب حقها من القسم أو بعضه لضرتها، 

 أو لزوجها، ويجعله لمن شاء.

أن  َسْودَةَ بِْنَت َزْمعَةَ َوَهبَْت يَْوَمَها ِلعَائَِشةَ،  ِضَي هللاُ َعْنـَهارَ  َعْن َعائَِشةَ 

 .(2)متفق عليه .ْوِمَها َويَْوِم َسْودَةَ بِـيَ يَْقِسُم ِلعَائَِشةَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َوَكاَن الن  

 :ما يفعل إذا تزوج البكر على الثيب 

 سبعاً ثم قسم. إذا تزوج الرجل بكراً وعنده غيرها أقام عند البكر -1

وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثالثاً ثم قسم، وإن أحبت سبعاً فَعَل وقضى مثله 

 للبواقي، ثم يقسم بعد ذلك ليلة لكل واحدة. 

الزوجة البكر غريبة على الزوج، وغريبة على فراق أهلها، فاحتاجت  -2

 لزيادة اإليناس وإزالة الوحشة بخالف الثيب.

َج أُم  سَ لَـم  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـَها ةَ َعْن أُم ِ َسلَـمَ  -1 ةَ أقَاَم لَـمَ ا تََزو 

ً ِعْندََها ثاَلث هُ إِ »، َوقَاَل: ا أْهِلِك َهَواٌن، إِْن ِشئِْت َسب ْعُت  لَـىَس بِِك عَ لَـيْ  نـ 

 .(3)أخرجه مسلم «.لَِك، َوإِْن َسب ْعُت لَِك َسب ْعُت ِلنَِسائِي

جَ  إِذَا الس ن ةِ  ِمنَ : الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ أنٍَس  َعنْ وَ  -2 ُجلُ  تََزو   لَـىعَ  بِْكرَ ال الر 
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ً َسْبع ِعْندََها أَقَامَ  الث ي ِبِ  جَ  َوإِذَا ،َوقََسمَ  ،ا  ِعْندََها أَقَامَ  بِْكرِ ال لَـىعَ  الث ي ِبَ  تََزو 

ً ثاََلث ً  إِن  : لَقُْلتُ  ِشئْتُ  َولَوْ : قاَِلبَةَ  أَبُو قَالَ  .قََسمَ  ثُم   ،ا ِ  إِلَـى َرفَعَهُ  أَنَسا  .ملسو هيلع هللا ىلص الن بِـي 

 .(1)متفق عليه

 :حكم الجلوس مع زوجاته كل يوم 

 يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم.

ويجوز أن يطوف على زوجاته كلهن كل يوم، ويالطفهن لتطمئن 

نفوسهن، ومداعبتهن من غير جماع، وتفقد أحوالهن، سواء اجتمعن في 

 مكان، أو كانت كل واحدة في بيتها.

فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل، وبات معها في 

 فراشها.

عَْصِر الإِذَا اْنَصَرَف ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬اَن َرُسوُل اكَ  َعنْها َعْن َعائَِشةَ َرضَي هللاُ 

، فَدََخَل عَ فَـيَ نَِسائِِه،  لَـىدََخَل عَ  َحْفَصةَ، فَاْحتَبََس أْكثََر  لَـىْدنُو ِمْن إِْحدَاُهن 

ا َكاَن ـمِ   .(2)متفق عليه .تَبِسُ يَـحْ م 

 :حكم جماع الرجل زوجته في غير ليلتها 

رى ولو في غير يومها إذا كانت يجوز للرجل أن يجامع زوجته األخ

 على ضرتها الدورة؛ لحاجة اإلنسان إلى الجماع، ودفع الشهوة بالحالل.

 ويجوز له أن يطوف على نسائه بغسل واحد.

نَِسائِِه  لَـىَكاَن يَُطوُف عَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـي  أن  نَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َماِلٍك  ْبنِ  أنَِس َعْن 

                                                 

 (.1461ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5213أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1474ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5216أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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يْ ال فِـي  .(1)متفق عليه .يَْوَمئٍِذ تِْسُع نِْسَوةٍ  لَـهُ ، وَ َواِحدَةِ اللَِة لـ 

 

 :حكم افتخار الضرة 

ال يجوز للضرة أن تكذب على ضرتها بما لم يكن، لتفتخر عليها، 

 وتوغر صدرها على زوجها كذباً بما لم يكن.

ةً، ضَ  ِلـي، إِن  ٬أن  اْمَرأةً قَالَْت: يَا َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـَها  َعْن أْسَماءَ  ر 

؟ فَقَاَل َرُسوُل نِـيال ِذي يُْعِطي ْيـرَ ُجنَاٌح إِْن تََشب ْعُت ِمْن َزْوِجي غَ  لَـي  ْل عَ فَـهَ 

 .(2)متفق عليه .«ُزورٍ  بَـيْ يُْعَط َكالبِِس ثَوْ  لَـمْ ُمتََشب ُِع بَِما ال»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

 :حكم غيرة الرجال 

تهك، وعلى : هي أن يغار العبد على محارم هللا أن تنغيرة المسلم

 عرضه أن يدنس، وعلى زوجته أن تقع في الحرام ونحو ذلك.

إِن  هللاَ يَغَاُر، ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1

ْ  ٬ةُ اْيـرَ ُمْؤِمَن يَغَاُر، َوغَ الَوإِن   َم عَ ال تِـيَ أَْن يَأ ق متف «.لَـْيـهِ ُمْؤِمُن َما َحر 

 .(3)عليه

ِ َعِن الن   َعنْهـما َرضَي هللاُ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِداوَ  -2 َجن ةَ، الدََخْلُت »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

َمْن َهذَا؟ قَالُوا: ِلعَُمَر اْبِن ـ، فَقُْلُت: لِ اً َجن ةَ، فَأْبَصْرُت قَْصرالُت تَـيْ أْو أ

. قال ُعَمُر «تِكَ ْيـرَ ي بِغَ ْلـمِ إِال عِ  نِـينَعْ يَـمْ  لَـمْ ، فَ لَـهُ َخط اِب، فَأَرْدُت أْن أْدخُ ال

ي يَا نَ  بِـي، بِأ٬َخط اِب: يَا َرُسوَل االْبُن  . َك أَغاُر؟لَـيْ ، أَوعَ ٬ا بِـي  أْنَت َوأُم ِ
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 .(1)متفق عليه

 :غيرة النساء 

 النساء يغرن على أزواجهن أن يشاركهن فيه غيرهن.

هَ أا َرِضَي هللاُ َعْنـهَ َعْن َعائَِشةَ  -1  ٬ُسوِل اِلـرَ اْمَرأةٍ  لَـىا قَالَْت: َما ِغْرُت عَ نـ 

ا، لَـْيـهَ إِي اَها َوثَنَائِِه عَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َخِديَجةَ، ِلَكثَْرةِ ِذْكِر َرُسوِل ا لَـىَكَما ِغْرُت عَ  ملسو هيلع هللا ىلص

َرَها بِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـىَوقَْد أوِحَي إِ   َجن ِة ِمْن قََصٍب.ال فِـيا لَـهَ ٍت بَـيْ أْن يُبَش ِ

 .(2)متفق عليه

ِعْندَ بَْعِض نَِسائِِه، فَأْرَسلَْت  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  : َكاَن الن  الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنٍَس وَ  -2

َهاِت   فِـي ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  الن   تِـيَها َطعَاٌم، فََضَربَِت ال  فِـيَن بَِصْحفٍَة نِـيُمْؤمِ الإِْحدَى أم 

ْحفَةُ فَاْنفَلَقَْت، فَ َخاِدِم، فََسقََطِت الالا يَدَ تِـهَ بَـيْ  ْحفَِة  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َع الن  َجـمَ ص  فِلََق الص 

ْحفَِة، َويَقُوُل:  فِـيَها الط عَاَم ال ِذي َكاَن فِـيُع يَـْجـمَ ثُم  َجعََل  َغاَرْت »الص 

ُكمْ   .(3)أخرجه البخاري .«أم 
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