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ولو  ،لو غُير هذا لكان أحسن: إال قال يف غده ،إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً يف يومه"
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 إىــــــداء

 إىداء

 رمحه اهلل تؼاىل.ثبة...... والدي احل سي حة الؼلن،هي سرع يف ًفإىل 

 حفظها اهلل تؼاىل.....والدتي الغالبح ....هي  كاى رضاها سز جناحيإىل         

 .كزاهاً وػزفاًاًإسوجي الفاضل ..إىل هي ساًدًي وصرب إلمتام دراسيت...     

 تي حفظهن اهلل.إخىاًي و أخىا .......إىل هي هبن وهؼهن حتلى  احلباج  ...     

  أتنائي و تناتي األحثاء .............إىل هي كاًىا هديح رب السواء..     

 .وًفغ  هبن اهلل رػاهن...,,,, هزار، وًداء، وحمود، وولبد، وامساػبل، وتزاء

 .جشاهي اهلل خري اجلشاءصديقاتي الغالباخ  ........إىل هي متبشى تالؼطاء..    

 ًثباً      وتالقزآى دستىراً ومبحود ,وتاإلسالم ديناً ,اًإىل كل هي آهي تاهلل رت

 ورسىالً.

راجبح املىىل ػش و جل أى جيؼله خالصاً لىجهه الكزين وأى  أهدي هذا اجلهد املتىاضغ

 .هقارتاً للصىابينفغ ته وجيؼله 
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 شكر وتقدير

 شكـــر وتقديـــر
ىذه الرسالة، كيسرىا لي، الذم بنعمتو تتـ الصالحات، الذم أنعـ عمىَّ بإتماـ  الحمد هلل 

ك  فالحمد كؿ الحمد لو كحده أكالن كآخران، ك الصالة كالسالـ عمى معمـ البشرية جمعاء، سيدنا محمد 
 عمى آلو ك صحبو، ك مف سار عمى دربو إلى يـك الديف.

شكر الناس ك االعتراؼ بفضميـ، فإني أتقدـ بجزيؿ الشكر  تعالىلما كاف مف تماـ شكر اهلل 
 الدكتكر:فاف لكؿ مف ساعدني في إتماـ رسالتي ىذه، كأخص بالذكر شيخي فضيمة األستاذ ك العر 

كالذم كاف لي الشرؼ بتفضمو كتكرمو بالمكافقة عمى  -حفظو اهلل كرعاه-مـازن إسماعيل ىنية
فبذؿ جيده ك كقتو، ك فتح لي عقمو كفكره، فرأيت مف جميؿ خمقو ك  اإلشراؼ عمى إعداد ىذه الرسالة،

ر عممو ما حمدت اهلل عمى أف كفقني لمتتممذ عمى يديو كالنيؿ مف عممو، فاهلل تعالى أسأؿ أف يجزيو كاف
عني كعف طمبة العمـ خير الجزاء، ك أف يبارؾ في كقتو كعممو ك عممو، ك أف يمد في عمره، ك أف 

 ينفع بو أمتو، كأف يجعمو مف كرثة جنة نعيـ.
 مف السادة أعضاء لجنة المناقشة:كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لكؿ 

 .-حفظو اهلل- ماهر حامد الحوليالدكتكر:  األستاذ فضيمة
 .-حفظو اهلل- بسام حسن العفكفضيمة الدكتكر: 
 لقبكليما مناقشة الرسالة.

حفظو اهلل -أ. محمد عوض اهلل )أبو نزار( كما أتقدـ بفائؽ الشكر ك االمتناف إلى شيخي 
التي تدقيقان لغكياى، جزاه اهلل خير الجزاء، ك بارؾ اهلل لو في عممو ك عممو، ك لتطكعو بتدقيؽ رس -كرعاه

 أمد في عمره، ك ختـ لو بالصالحات.
ممثمة برئيسيا فضيمة الدكتكر:  -بغزة-كما أتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف لمجامعة اإلسالمية 

أف يجزم  عميا، سائمة المكلىكالتي منحتني فرصة إتماـ الدراسة ال -حفظو اهلل- كمالين كامل شعث
 القائميف عمييا خيران.

إلى كميتي الفاضمة كمية الشريعة كالقانكف ممثمة بعميدىا فضيمة الدكتكر:  كالشكر مكصكؿه 
أف يسدد خطاىـ  كأعضاء الييئة التدريسية فييا، أسأؿ اهلل  -حفظو اهلل- رفيق أسعد رضوان

 كيكفقيـ لما يحب كيرضى.
نجاز ىذا البحث، ك تمنى لي الخير إكؿ مف مد لي يد العكف، ك ساىـ في  كال أنسى أف أشكر

 كدعا لي بالتكفيؽ.
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 مقـــــــــدمـة

m  
إن الحمد هللا نحمده ونستعین به ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من 

وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شریك له وأشهد أن یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، 
 ... وبعـــد، محمدًا عبده ورسوله

اهتم الشارع الحكیم بعقد النكاح اهتمامًا بالغًا، ومیزه عن باقي العقود، وذلك لما له من خطر 
وأهمیة بالغة في حفظ مقصد مهم من مقاصد الشریعة اإلسالمیة أال وهو حفظ النسل، فرتب حقوقًا 
وواجبات للزوج على زوجته، وللزوجة على زوجها، وكذلك قرر حقوقًا مشتركة بین الزوجین، وأوجب 
مراعاة كل هذه الحقوق لتستقر الحیاة الزوجیة وتقوى الرابطة األسریة التي هي اللبنة األساسیة في بناء 

  .المجتمع
عامالت بینهم، و لما ولما كان العرف هو لب حیاة الناس العملیة والحاكم على كثیر من الت

كانت أعراف الناس متغیرة تبعًا لتغیر الزمان والمكان، مما یؤثر على التطبیقات الفقهیة المختلفة، فقد 
  - :آثرت أن أبحث مدى تأثیر هذه األعراف في جانب من جوانب هذه الحقوق، واخترت جانب الزوج

: I، أهمها القوامة لقوله لخصوصیة الزوج، فقد خصه المولى عز وجل بأمور كثیرة - أوالً 
َجاُل [ اُموَن َعَىل النَِّساءِ  الرِّ   .)1(] َقوَّ

التساع باب األسرة وكبر حجمه؛ وألن التعمق في مسائل محدودة یزید من التعمق، و  - ثانیاً 
وتوفیقه، وٕان أخطأت فمن نفسي ومن   Iفإن أصبت فمن فضل اهللا. اإلیضاح، واالستنتاج
  .Yتقصیري، والكمال هللا 

  :طبیعة الموضوع -والً أ
الموضوع عبارة عن دراسة فقهیة مقارنة في باب األحوال الشخصیة، في موضوع حقوق الزوج 

  .ومدى تأثیر العرف في هذه الحقوق في تطبیقاتها المعاصرة
  :أهمیة الموضوع - ثانیاً 

  :تكمن أهمیة الموضوع فیما یلي
سریة في خضم المستجدات جهل كثیر من األزواج لحقوقهم الزوجیة وواجباتهم األ .1

  .العرفیة

                                                           
  ).34(جزء من اآلیة : سورة النساء )(1
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 مقــــدمة

الفقيية حكؿ التطبيقات العرفية  معاكاألحكاـ القضائية كقرارات المجالفتاكل  تبايف بعض .2
 المستجدة.

طغياف بعض األعراؼ عمى الحقكؽ الزكجية مما سبب الكثير مف المشاكؿ األسرية  .3
 كالنفسية.

 أسباب اختيار الموضوع:  -ثالثاً 
 أىمية المكضكع سبب رئيس في اختيارم لو. .1
اإلسالمية كاستيعاب أحكاميا لشتى مستجدات الحياة البشرية،  بياف مدل شمكلية الشريعة .2

 كمف ذلؾ ما يتعمؽ بالمسائؿ العرفية المتباينة ذات العالقة بحقكؽ الزكج.
باألعراؼ المختمفة، بكضع  المتعمقة الشرعية كالضكابط األحكاـ بياف إلى الممحة الحاجة .3

 .ميزاف لمعرؼ المعتبر المؤثر في الحكـ
 تبار الشريعة ألعراؼ الناس كعاداتيـ لرفع الحرج عنيـ.تكضيح مدل اع .4

 الجيود السابقة: -رابعاً 
كتاب مف كتب الفقو المختصة بفقو  كك حديثان بحقكؽ الزكج، فمـ يكد يخم اىتـ الفقياء قديمان 

األحكاؿ الشخصية مف ذكر ىذه الحقكؽ، ك ما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، منيـ مف تناكليا ضمف حقكؽ 
 منيـ مف أفرد ليا دراسات متخصصة.الزكجيف ك 

ككذلؾ ناؿ مكضع العرؼ حظان كافران مف اىتماـ الفقياء كاألصكلييف عمي مر العصكر، لما لو 
 مف أثر كاضح في األحكاـ الفقيية حيث أحيؿ كثيره منيا إلى العرؼ .

 كقد اتخذت الدراسات في مكضكع العرؼ منحييف:
 المنحى األول:

 لعرؼ مف ناحية أصكلية بحتة كىي كثيرة أىميا ما يمي:دراسات تناكلت مكضكع ا
ق المطبكعة ضمف 1252)رسالة نشر العرؼ في بناء بعض األحكاـ( البف عبيد المتكفى سنة  -1

 مجمكعة رسائمو.
سنة،  )العرؼ كالعادة في رأم الفقياء عرض نظرية في التشريع( لألستاذ الدكتكر أحمد فيمي أبك -2

 ـ.1949ـ ك طبعت سنة 1941نكقشت سنة كىي رسالتو لألستاذية كقد 
لمدكتكراه، كقد  )أثر العرؼ في التشريع اإلسالمي( لألستاذ السيد صالح عكض، كىي رسالتو -3

 ـ.1969نكقشت سنة 
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 مقــــدمة

ما كتبو األستاذ مصطفى الزرقا في كتابو )المدخؿ الفقيي العاـ( الجزء الثاني منو تحت عنكاف  -4
 "نظرية العرؼ".

تطبيقية( لمشيخ يعقكب الباحسيف ك التي طبعت في  ةراسة نظرية تأصيمي)قاعدة العادة محكمة د -5
 ق.1423مكتبة الرشد في عاـ 

 المنحى الثاني:
 كىك المنحى الذم اتبعتو في -دراسات تناكلت مكضكع العرؼ مف ناحية فقيية تطبيقية

 -يا:ذا ما قكرنت بعدد مؤلفات المنحى األكؿ كمف أىمإ، كىي تعد قميمة نسبيان -رسالتي
)العرؼ: حجيتو كأثره في فقو المعامالت المالية عند الحنابمة(" دراسة نظرية تأصيميو تطبيقية "  -1

لى قسـ إلمدكتكر عادؿ بف عبد القادر بف محمد بف كلي قكتو، ك ىي رسالتو لمماجستير مقدمة 
 ق .1415الدراسات العميا الشرعية بجامعة أـ القرل كقد نكقشت عاـ 

)أثر العرؼ عمى كتاب بداهلل بف عبدالرحمف بف عبداهلل الحمداف المعنكنة بػػػ ع :رسالة الباحث -2
ة اإلماـ محمد بف سعكد ( كىي رسالة ماجستير في الفقو المقارف مقدمة لجامعالنكاح

 .اإلسالمية
كىي رسالة ماجستير لمباحثة: الياـ عبداهلل عبدالرحمف  ؽ كمتعمقاتيا(رى )أثر العرؼ عمي الفي  -3

التي امتازت  .ـ2003 /ق 1424-ق 1423 -جامعة أـ القرل-دمة لقسـ باجنيد، مق
ك متعمقاتيا مف أحكاـ فقو األسرة كالطالؽ  ؽرى الفي بالجانب التطبيقي في تكضيح أثر العرؼ في 

 ك الخمع كالرجعة ك اإليالء ك الظيار ك المعاف كغيرىا...
 بقو بما يمي: س ماكمكضكع ىذا البحث يختمؼ ع

لسابقة عنيت بالجانب األصكلي كجعمت الجانب التطبيقي أمران ثانكيان أكردتو جؿ الدراسات ا -1
 كأمثمة تكضيحية.

مف نحى المنحى التطبيقي لـ يتناكؿ مكضكع حقكؽ الزكج لتكضيح أثر العرؼ في المسائؿ  -2
رغـ عدـ استطاعتي الحصكؿ عمييا عمى المتعمقة بو، كرسالة )أثر العرؼ في كتاب النكاح(، 

حصمت عميو مف ممخص ليا كاف كافيان في معرفة ما تناكلتو الرسالة حيث  إال أف ما
تخصصت في أثر العرؼ في كتاب النكاح كمسائمو، كالتساع الباب ككثرة مسائمو لـ تكؼ 
الرسالة بتطبيقات العرؼ في ىذا الباب، كفي تناكلو لمحقكؽ الزكجية كاف تركيزه عمى حقكؽ 

 ر القميؿ.ز لزكج نصيب إال النالزكجة أكثر حيث لـ يكف لحقكؽ ا
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 مقــــدمة

كانت  إذاما حاكلت في بحثي أف أركز عمى المسائؿ العرفية في جانب حقكؽ الزكج لتكضيح  -3
بحثان تناكؿ ىذا الجانب أك حسب اطالعي بليذه األعراؼ مف أثر عمى أحكامو أـ ال كلـ أجد 

اقع الحياة، أما و، كقد كاف تركيزم في البحث عمى األعراؼ الحديثة لمالمستيا ك فيتخصص 
األعراؼ القديمة التي كانت زمف الفقياء فقد أشرت إلييا إشارة لتكضيح كيؼ بنى الفقياء 
أحكاميـ عمى أعراؼ زمانيـ لالستفادة منيا في القياس لما استحدث مف أعراؼ فأرجك مف اهلل 

 السداد كالتكفيؽ.
 خطة البحث: -خامساً 

 -:ة فصكؿ، كخاتمة كقسـ عمى النحك التاليالمقدمة السابقة، كثالث اشتمؿ البحث عمى
  :الفصل التمييدي

 العرف وحقوق الزوج
 : حثامبثالثة وفيو 

 : العرؼ: مفيكمو كأركانو كأقسامو كحجيتو.المبحث األول
 : التعريؼ بحقكؽ الزكج في اإلسالـ.المبحث الثاني
 : عالقة العرؼ بحقكؽ الزكج.المبحث الثالث

 الفصل األول:
 ي حقوق الزوج قبل الدخولأثر العرف ف

 وفيو مبحثان:
 أثر العرؼ في حقكؽ الزكج المالية قبؿ الدخكؿ.  المبحث األول:
 أثر العرؼ في حقكؽ الزكج غير المالية قبؿ الدخكؿ. المبحث الثاني:

 الفصل الثاني:
 العرف في حقوق الزوج بعد الدخول أثر

 وفيو مبحثان:
 كج المالية بعد الدخكؿ. أثر العرؼ في حقكؽ الز  المبحث األول:
 أثر العرؼ في حقكؽ الزكج غير المالية بعد الدخكؿ. المبحث الثاني:

 منيج البحث: -سادساً 
اتبعت في ىذا البحث المنيج االستقرائي االستنباطي، كذلؾ بتتبع ما قيؿ مف أقكاؿ في كؿ  -1

 مسألة، كعزكتيا إلى مظانيا.
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ال إذا كانت المسألة مستجدة فأذكر آراء االقتصار عمى المذاىب الفقيية المعتبرة، إ -2
 المعاصريف كأدلتيـ.

 عمى المسائؿ العرفية المتعمقة بحقكؽ الزكج دكف غيرىا لتجنب االستطراد. االقتصار -3
 إذا كانت المسألة مف مكاضع االتفاؽ، أذكر حكميا ك دليمو مع تكثيقو مف مظانو المعتبرة. -4
ف كانت المسألة خالفية، اتبعت ما يمي: -5  -كا 

تحرير محؿ النزاع لتكضيح محؿ االتفاؽ كالخالؼ، ك تكضيح سبب الخالؼ ما أمكف  . أ
 ذلؾ.

 ذكر األقكاؿ في المسألة مع بياف أىـ األدلة لكؿ فريؽ دكف االستطراد تجنبان لإلطالة. . ب
التركيز عمى مكضكع البحث بذكر األعراؼ المتعمقة بكؿ مسألة بعد أدلة كؿ فريؽ، ك  . ت

 قبؿ الترجيح.
 ؟الترجيح أشير إلى ما إذا كانت األعراؼ المذككرة ليا أثر في الحكـ أـ ال في أسباب . ث

 أما في تدكيف المعمكمات فاتبعت ما يمي: -6
 رقـ ثـ السكرة اسـ بذكر كذلؾ الكريـ القرآف في مكاضعيا إلى الكريمة اآليات عزك .1

 .الحاشية في اآلية
كـ عمييا ما لـ تكف عند تخريج األحاديث الشريفة التي أستدؿ بيا في البحث، كالح  .2

 البخارم أك مسمـ.
 عزك المعمكمات إلى مظانيا األصمية.  .3
تكثيؽ المراجع في الحاشية بتقديـ اسـ المؤلؼ عمى اسـ الكتاب ثـ ذكر رقـ الجزء  .4

 كالصفحة، مع تدكيف باقي المعمكمات في قائمة المصادر كالمراجع.
 خاتمة البحث: -سابًعا

 ت.تشمؿ أىـ النتائج كالتكصيا
 الفيارس العامة: -ثامناً 

 تشتمؿ عمى:
 فيرس اآليات القرآنية الكريمة. أكالن: -
 .كاآلثار ثانيان: فيرس األحاديث الشريفة -
 ثالثان: فيرس المصادر كالمراجع مع ترتيبيا أبجديان. -
 رابعان: فيرس المكضكعات. -
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 مفيوم العرف
 :العرف في المغة -أوالً 

ؼ: أصؿ الكممة مادة )ع ر ؼ( كتطمؽ في المغة عمى معافو كثيرة، تعكد في مجمميا إلى مف عر 
 وىي: أصكؿ ثالثة بينيا تداخؿ

: كمنيا عرؼ الفرس؛ سمي بذلؾ لتتابع الشعر عميو، يقاؿ طار تتابع الشيء متصاًل ببعضو .1
ُعْرًفو َوادُْْرَسََلِت  ، كمنو قكلو تعالى(2)عرفان، أم بعضيا خمؼ بعض (1)القطا

أم متتابعات  (3)
 .(4)كشعر العرؼ

فالعرؼ: ضد النكر، كيأتي بمعنى العمـ، نقكؿ عرؼ فالف فالنان، كىذا أمر  السكون والطمأنينة: .2
، كما عرفو الناس سكنكا إليو كاطمأنكا  .(5)معركؼ، أم معمـك

، كناقة عرفاء: حسيان كاف أـ معنكيان. كمف األكؿ: عرؼ األرض ما ارتفع منيا االرتفاع:العمو و  .3
فالعرؼ " . كمف الثاني: "ما كـر مف المعاني(6)األنؼ :مشرفة السناـ، كامرأة حسنة المعارؼ، أم

كىي مف أعمى المعاني الكريمة  ،يأتي بمعنى المعركؼ ك الصبر ك الجكد كالنصح كحسف الصحبة
ْكَقو ِف  َوَصوِحْبُفَم قاؿ اهلل تعالى:  َمْعُروًفو الدُّ

كفنا( في قاؿ الز  ،(7) جاج في بياف معنى )مىٍعري
، كال يخفى ما في ىذه المعاني مف سككف (8)اآلية: }المعركؼ ىنا ما يستحب مف األفعاؿ{

 كطمأنينة لمنفس.
 :العرف في االصطالح -ثانياً 
"ما استقر في النفكس  ىو بقولو: وقد عرفوكاف لعبد اهلل بف أحمد النسفي،  معرؼأقدـ التعاريؼ ل   

 .(9)لعقكؿ كتمقتو الطباع السميمة بالقبكؿ"مف جية ا

                                                           

 (.2/510صباح المنير ): نكع مف الحماـ. الفيكمي: المالقطا( 1)
 (.1/836( الفيركز آبادم: القامكس المحيط/ فصؿ العيف )2)
 (.1( سكرة المرسالت: اآلية )3)
 (.426(؛ الرازم: مختار الصحاح/ مادة عرؼ )ص: 3/2899( ابف منظكر: لساف العرب/ مادة عرؼ)4)
 (.1/206لصحاح / باب عرؼ )(؛ الرازم: مختار ا4/281( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة/ مادة عرؼ)5)
 (.513( ابف فارس: مجمؿ المغة/ باب العيف كالراء كما يثمثيما )ص: 6)
 (.15( سكرة لقماف: جزء مف اآلية )7)
 (.4/197( الزجاج: معاني القرآف )8)

 .(593النسفي: كشؼ األسرار)ص:( (9
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 :وبيانو التعريف شرح
 .لفظ عاـ يشمؿ القكؿ، كالفعؿ )ما(: .1
 .قيد في التعريؼ يخرج ما حصؿ بطريؽ الندرة أك المصادفة )ما استقر في النفوس(: .2
 بو عدة أمكر:  خرجفي التعريؼ  قيد ثافو  )من جية العقول(: .3

 كات؛ كشرب الخمر كاعتياد الفجكر، ما كاف منبعو األىكاء كالشي  أ.
  .ما كاف بسبب خاص كفساد األلسنة نتيجة االختالط باألعاجـ ب.
ما كاف بسبب أمر اتفاقي، كتفاؤؿ قكـ أك تشاؤميـ مف أعماؿ اقترنت مصادفة بنفعو ليـ أك ج. 

 ضر، مما أدل بيـ إلى فعميا أك تركيا.
كرتو الطباع السميمة أك بعضيا فيككف عندىا يخرج ما أن )وتمقتو الطباع السميمة.....الخ(: .4

 .(1)نكران ال عرفان 
   :(2)اعترض عمى ىذا التعريف من عدة نواحٍ 

بيامان، كأنو أقرب إلى التعريؼ بالمفيكـ منو إلى الحد. -1  أف بو غمكضاى كا 
التعريؼ في كممتي )النفكس، كالطباع( عمى العمكـ كالشمكؿ لعادات جميع الناس،  داللة )اؿ( -2

 يخرج العرؼ الخاص مف التعريؼ فيككف التعريؼ غير جامع. مما
كيكىـ أنو قسـ كاحد كىذا غير صحيح             ،ان أف التعريؼ غير داؿو عمى أف لمعرؼ أقسام -3

 يتضح عندما أبيف تقسيمات العرؼ.
حراؽ المكتى، كتستسيغ كشؼ  -4 كيؼ تكصؼ الطباع بالسميمة كىي تقبؿ عقكد الربا، كا 

   .(3)العكرات؟!
   .(4)أف الطباع السميمة كالعقكؿ السميمة تخطئ كتصيب كالعصمة إنما ىي لمشرعب: ويجاب عميو

 :ومن التعريفات القريبة لتعريف النسفي السابق
   .(7)الكفويكتعريؼ   ،(6)زكريا األنصاريكتعريؼ الشيخ  ،(5)الجرجانيتعريؼ 

في الحكـ، أال  رط العتباره مؤثران فو لمعرؼ أىـ شق( فراعى في تعري816)تابن النجارأما   
   .(8)ؿ ما عرفتو مما ال ترده الشريعة"كىك عدـ معارضتو لمشرع، حيث قاؿ: "ىك ك

                                                           

 (.10( أبك سنة: العرؼ كالعادة في رأم الفقياء )ص:(1
 (.1/95) ( قكتة: العرؼ(2
 (.1/96(؛ قكتة: العرؼ )9( أبك سنة: العرؼ كالعادة )ص:(3
 (.9( أبك سنة: العرؼ كالعادة في رأم الفقياء )ص:(4
 .(152)ص: باب العيف التعريفاتالجرجاني: ( (5
 (.72الحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة )ص: :األنصارم( (6
 (.1/617( الكفكم: الكميات، فصؿ العيف )(7
 باب/ فكائد في قكاعد المغة. (4/448بف النجار: شرح الكككب المنير)( ا(8
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 وأذكر من تعريفات الفقياء المحدثين: 
   .(1): "ىك ما تعارفو الناس، كساركا عميو مف قكؿ أك فعؿ أك ترؾ"ما عرفو خالف حيث قال

أك أنو  "سابقو مف دكر بتعريؼ العرؼ بأنو "ما تعارفو الناسكال يخفى ما في ىذا التعريؼ ك 
 "كؿ ما عرفتو".
    .(2)العرؼ: "ىك عادة جميكر قـك في قكؿ أك فعؿ" :، قاؿمصطفى الزرقاتعريؼ األستاذ 

 :وبيانو التعريف شرح
 .إلى أف العرؼ نكع خاص مف العادة شارةإ قولو )عادة(: -1
 يعتمد عمى نصاب عددم مف الناس.يفيد أف تحقؽ العرؼ  قولو )جميور(: -2
د فيو إشارة إلى قسـ مف أقساـ العرؼ بأنو قد يككف عرفان خاصان بأىؿ بم تنكير لفظ )قوم(: -3

 قد يككف عامان يشمؿ الناس جميعا.معيف، أك أىؿ حرفة معينة، كما 
 فيو إشارة إلى أمريف: في قول أو فعل(:)قولو  -4

 .كىك ككنو عرفان قكليان أك فعميان تقسيـ آخر مف تقسيمات العرؼ أال  :األكؿ -
ال كاف حادثان طبعيان عاديان،  - الثاني: أف العرؼ ال يككف إال فيما كاف عف تفكير كاختيار كا 

    .(3) ال قكالن أك فعالن.
 :التعريف المختار

ىك كؿ قكؿ  العرف:)يمكف لي الجمع بيف التعاريؼ السابقة كمجانبة المآخذ بالتعريؼ اآلتي 
تقرت عميو نفكس جميكر قكـو كشيدت لو عقكليـ، كتمقتو الطبائع السميمة بالقبكؿ، مما ال أك فعؿ، اس

 ترده الشريعة(.
 مبررات التعريف:

 إشارة إلى أف العرؼ ينقسـ إلى عرؼ قكلي، كآخر فعمي. )كل قول أو فعل(: -
 قيد يخرج ما حصؿ بطريؽ الندرة، أك المصادفة. )استقرت عميو نفوس...(: -
شارة إلى ركف مف أركاف العرؼ كىك كجكد نصاب عددم مف الناس يزاكلكف ىذا إ )جميور(: -

 العرؼ.
 إشارة إلى قسـ آخر مف أقساـ العرؼ كىك العرؼ الخاص بأىؿ بمد معيف. )قوم(: -

                                                           

 .(89)ص: ( خالؼ: عمـ أصكؿ الفقو(1
 (.2/872) ( الزرقا: المدخؿ الفقيي(2
 (.2/874) ( الزرقا: المدخؿ الفقيي(3
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قيد ثاف يخرج ما كاف منبعو األىكاء كالشيكات، كما كاف بسبب خاص  )شيدت لو عقوليم(: -
  ب أمر اتفاقي كالتطير.كفساد األلسنة، ككذلؾ ما كاف بسب

 يخرج ما تنكره الطباع السميمة. )تمقتو الطبائع السميمة بالقبول(: -
 إشارة إلى أىـ شركط اعتبار العرؼ ليككف مؤثران في الحكـ. ا ال ترده الشريعة(:م)م -
 :العالقة بين العرف والعادة -ثالثاً 

غة: مأخكذة مف مادة )ع ك د(، إف لفظ العادة مف أكثر األلفاظ صمةن بالعرؼ، كالعادة في الم
فيي الديدف كالدربة كالتمادم في الشيء حتى يصير لو ، (1)كتفيد الرجكع إلى الشيء المرة بعد األخرل

 .(2)سجية
أم ما استمر الناس عميو عمى حكـ  ،ألمر المتكرر مف غير عالقة عقميةيي اف أما في االصطالح:

 .(3)المعقكؿ كعادكا إليو مرة بعد مرة 
 :ثالث عمى فرؽو فكانكا فيو بيف العادة كالعرؼ د اختمؼ نظر الفقياء في العالقة التي تربط كق 

فاستعممكا الكاحد منيما بمعنى اآلخر، كممف ساكل  فريق ساوى بين العادة والعرف: -
 :بينيما في التعريؼ

   .(7)و خالف ،(6) وأبو زىرة، (5)، وابن عابدين(4)النسفي
ألف العرؼ يشمؿ القكؿ كالفعؿ، أما العادة  ،رؼ أعـ مف العادة: رأل أف العوفريق ثانٍ  -

 :وممن قال بذلكفتقتصر عمى العرؼ الفعمي.  
  .(9)كبذلؾ قاؿ صاحب التيسير، (8)، قاؿ: "العادة: العرؼ العممي"ابن اليمام

كعممكا ذلؾ بأف العادة تطمؽ عمى العادة  ،جعؿ العادة أعـ مف العرؼ وفريق ثالث: -
 قط كممف رجح ذلؾ:الجماعية ف

  .(11)أحمد أبو سنة .، كد(10)لزرقاا مصطفى األستاذ
                                                           

 ( مادة عكد.4/3158( ابف منظكر: لساف العرب )(1
 .(4/182مقاييس المغة )ابف فارس: معجـ ؛ (2/218العيف )الفراىيدم: ( (2
 (.1/350( ابف أمير الحاج: التقرير كالتحبير )(3
 (.49؛ الباحسيف: العادة محكمة )ص:(593النسفي: كشؼ األسرار)ص:( (4
 مف مجمكعة رسائؿ ابف عابديف. (2/112ابف عابديف: رسالة نشر العرؼ)( (5
 .(273أبك زىرة: أصكؿ الفقو )ص:  (6)
 (.89:( خالؼ: أصكؿ الفقو )ص(7
 .(1/282( ابف أمير الحاج: التقرير كالتحبير)(8
 (.1/317( أمير بادشاه: تيسير التحرير )(9

 (.(2/874المدخؿ الفقيي العاـ ) الزرقا:((10
 .(15: العرؼ كالعادة )ص:أبك سنة( (11
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نيـ أجركا العادة كالعرؼ بمعنى إالخالؼ إنما ىك خالؼ لفظي، حيث  ىذا :في الحقيقة فإنو 
، لذلؾ قالكا: كاحد في استعماالتيـ، ذلؾ ألف العادة بتكررىا كاستمرارىا تستقر في النفكس فتسمى عرفان 

 العرؼ كالشرط(، ك)ىذا ثابت بالعرؼ كالعادة(.)ك، )العادة محكمة(
 :فأركان العر -اً رابع

ُـّ بو الشيء، ك  ،ما ال كجكد لمشيء إاٌل بو يقصد بالركن:   .(1)داخؿه فيوىك كىك ما يت

 ان أف لو أركان تجدكبحسب ما خمصت إليو مف تعريؼو لمعرؼ كباطالعي عمى ما كتب فيو، ك 
 لكي يككف معتبران. ان كشركط

 ىي:ثالثة ركان العرف أو 
 الجميور المزاول لمعرف: -األول

بمزاكلة ىذا العرؼ، بما  د عمى نصاب عددم مف الناس، يقكمكففالعرؼ في تحقيقو يعتم
 شيدت لو عقكليـ، كتمقتو طباعيـ السميمة بالقبكؿ.

 األمر المعتاد أو المتعارف عميو:  -الثاني
 -عنى المغكمتعممة في معنى عرفي يختمؼ عف المكاأللفاظ المس- كاف ىذا األمر قكالن أسكاء 

كاألفعاؿ المتعارؼ عمييا كأف تككف مصاريؼ النقؿ عمى البائع لممشتريات الثقيمة في عرؼ - فعالن  ـأ
 بمد ما.
 :واالستقرار التكرار -الثالث

أفراد أك جماعات ال يككف عرفان عندىـ إاٌل يقكـ بو إطالؽ األلفاظ عمى معافو خاصة إف 
، فإف ذلؾ ال يككف تصرفاتيـاره المرة تمك األخرل، ككذلؾ إذا جرل العمؿ كفؽ تصرفات معينة مف بتكر 

عرفان إاٌل باعتياد الناس متابعتو كتكراره، مما يفيد استقراره في نفكسيـ كقبكؿ طبائعيـ لو، كمما يكسبو 
 القكة الممزمة في تطبيقو.

ر كافية لجعؿ العرؼ معتبران كمحٌكمان لذلؾ كىي غي ،أركاف العرؼالسابقة ىي  ةكىذه الثالث 
 كضع الفقياء شركطان العتباره يأتي بيانيا في حجية العرؼ.

 .أقسام العرفخامسًا: 
 بحسب االعتبارات التي ينظر فييا إليو، نذكر منيا:ك قسـ الفقياء العرؼ إلى أقساـو متعددةو، 

 )لفظي(، كعرؼ عممي.  عرؼ قكلي باعتبار سببو كمتعمقو: ينقسـ العرؼ بيذا االعتبار إلى، -1
 باعتبار مف يصدر عنو العرؼ: كينقسـ بيذا االعتبار إلى، عرؼ عاـ، كعرؼ خاص. -2

                                                           

 .(1/29) : تمخيص األصكؿزاىدم( ال(1
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 باعتبار مكافقتو لممعنى المغكم: كينقسـ بيذا االعتبار إلى، مقرر لممعنى المغكم، كقاضو عميو. -3
لشرع أك نفاىا، كأعراؼ باعتبار المصدر المنشئ لو: كينقسـ بيذا االعتبار إلى، أعراؼ أقرىا ا -4

 ليس في نفييا أك إثباتيا دليؿ شرعي.
 أواًل: باعتبار سببو ومتعمقو: 

 ينقسـ العرؼ بيذا االعتبار إلى عرؼ قكلي )لفظي(، كعرؼ عممي.
كىك أف يشيع بيف الناس استعماؿ بعض األلفاظ، أك التراكيب في العرف القولي )المفظي(:  - أ

 .(1)سماعو غيره بال قرينة، أك عالقة عقميةمعنى معيف، بحيث ال يتبادر عند 
فيك كالمغة الخاصة بيف أصحابو فإذا احتاج فيـ مقصكده إلى قرينة، أك عالقة عقمية لـ يكف 

 .(2)ذلؾ عرفان بؿ كاف مف قبيؿ المجاز
فيفيـ بقرينة البدؿ أف مقصده " ، لك قاؿ شخص آلخر: "كىبتؾ ىذا بعشرة دنانيرومثال القرينة

فالمراد ىنا أنو  ": كأف يقاؿ: "حارب صداـ الككيتومثال العالقة العقميةجازان ال اليبة. ىك البيع م
 حارب أىؿ الككيت كسكانو، إذ الككيت ىي المكاف، فيستساغ اإلسناد إلى أىمو بعالقة كرابطة عقمية.

: لفظ )دابة( كضع لكؿ ما يدب عمى األرض، بينما تعارؼ أىؿ ومن أمثمة العرف القولي
 .(3)طالقو عمى )الحمار(، كأىؿ العراؽ يطمقكنو عمى )الحصاف(إ عمى مصر
 .(4)كىك اعتياد الناس عمى شيء مف األفعاؿ العادية، أك المعامالت المالية العرف العممي: - ب

بالتعاطي يفيد الرضا، كتعارفيـ أكؿ نكع البيع أف تعارؼ الناس  ومن أمثمة العرف العممي:
لي لحمان انصرؼ إلى لحـ الضأف دكف غيره  : اشترأحدىـ ف غيره فإذا قاؿدك  مف المحـ كمحـ الضأف

عمالن بالعرؼ العممي ليـ. ككذلؾ تعارؼ الناس في بعض البالد تعجيؿ جزء مف المير، كتأجيؿ 
  .(5) الباقي إلى ما بعد الكفاة أك الطالؽ

 ثانيًا: باعتبار من يصدر عنو العرف.
 اـ، كعرؼ خاص.كينقسـ بيذا االعتبار إلى عرؼ ع

  .ىك أف يككف العرؼ منتشران في جميع البالد بيف جميع الناس أك غالبيتيـ العرف العام: - أ

                                                           

 .(1/171القرافي: الفركؽ ) ؛(2/114،115(؛ ابف عابديف: نشر العرؼ )617الكفكم: الكميات )ص:  ( (1
 (.2/876( الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ )(2
 (.19( أبك سنة: العرؼ كالعادة )ص:(3
 (.246(؛ البغا: أثر األدلة المختمؼ  فييا )ص:876( الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ )ص:(4
 (877( الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ )ص: (5
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تعارؼ الناس أف دخكؿ المساجد باألحذية فيو تحقير ليا، كتعارفيـ عقد  ومن أمثمتو:
 .(1)االستصناع، كما إلى ذلؾ مما ال ينكره أحد

ببمدو أك مكافو دكف آخر، أك بيف فئة مف  كىك أف يككف تعارفو مخصكصان  العرف الخاص: - ب
 .(2) الناس دكف أخرل

كىك متجدد ألنو يدكر مع مصالح  ،كىذا النكع مف العرؼ لو صكر كثيرة، ال تعد كال تحصى
 الناس كتسييؿ أمكرىـ كرفع الحرج عنيـ.

رىـ حتى عرؼ المحاميف تأجيؿ بعض أجك  ، : عرؼ التجار فيما يعد عيبان يرد بو المبيعومن أمثمتو
 .(3) تربح الدعكل كيكسب القضية المككمة إليو

 ثالثًا: باعتبار موافقتو أو مخالفتو لقواعد الشرع، ونصوصيا: 
 كينقسـ بيذا االعتبار إلى: صحيح ك فاسد.

كىك ما تحققت فيو شركط اعتباره شرعان، مما يجعمو مكافقان لقكاعد الشريعة العرف الصحيح:  -1
و الناس بما ال يخالؼ نصان شرعيان، كال يفكت مصمحةن، كال يجمب ؛ أم ما تعارف(4)كنصكصيا

 مفسدةن.
كيدخؿ فيو االصطالحات الشرعية  ،: تعارفيـ تقديـ اليدايا مف الخطيب لخطيبتوومن أمثمتو

 كالصالة كالزكاة كالحج، فاستعماليا في المعنى الشرعي أىمؿ معناىا المغكم. 
 حرامان أك يسقط كاجبان. تو كأف يحؿشرع أك أدلكىك ما خالؼ قكاعد الالعرف الفاسد:  -2

: تعارؼ بعض التجار عمى الفكائد الربكية، كاالختالط في الحفالت كاألندية ومن أمثمتو  
، كما إلى ذلؾ مف أعراؼ فاسدة مما ال يحكـ بيا اء البنات ميكرىفَّ عند تزكيجيفالعامة، ككأخذ أكلي

 .(5)لعدـ اعتبارىا

                                                           

 (.2/877(، الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ )2/132لعرؼ )( ابف عابديف: نشر ا(1
 (.1/262(، قكتة: العرؼ )2/878( الزرقا: المدخؿ الفقيي )(2
 (.877( الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ )ص: (3
 (.1/264( قكتة: العرؼ )(4
 (.1/265( قكتة: العرؼ )(5
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 مصدر المنشئ لو.باعتبار ال :رابعاً 
 ك إثباتيا  دليؿ شرعي.أكينقسـ بيذا االعتبار إلى: أعراؼ أقرىا الشرع أك نفاىا، كأعراؼ ليس في نفييا 

ندبان، أك نيى عنيا  كمعنى ذلؾ أف يككف الشرع أمر بيا إيجابان أكأعراف أقرىا الشرع أو نفاىا:  -1
  .(1)كراىةن، أك تحريمان، أك أذف فييا فعالن أك تركان.

القصاص في القتؿ العمد العدكاف، كجعؿ الدية في الخطأ عمى العاقمة، ك سمب ومن أمثمة ذلك: 
 العبد أىمية الشيادة.

كحكميا أنيا ثابتة ال تتبدؿ كال تتغير بتغير األزماف كالبيئات، كال يؤخذ فييا بآراء الناس؛ كأف   
مجتمع مف رقي كتمديف ا كصؿ إليو الف القصاص في القتؿ العمد العدكاف كحشية تتنافى مع مإ :يقاؿ

 ـ. فقد أصبحت بداللة النص كاألدلة الشرعية أحكامان شرعية ال تتبدؿ كال تتغير.فيجب أف يحر 
كىي أعراؼ لـ يتعرض ليا الدليؿ الشرعي  أعراف ليس في نفييا او إثباتيا  دليل شرعي: -2

  .(2)وىي عمى ضربين:، بإثبات أك نفي
 كفطرتو بتغير األزماف كاألماكف كاألحكاؿ؛ ألنيا عائدة إلى طبيعة اإلنسافاألكؿ: ثابتة، ال تتغير  -

 التي جبؿ عمييا، كشيكة الطعاـ كالشراب كالحزف كالفرح.
كالثاني: متبدلة، تختمؼ باختالؼ األزماف كاألماكف كاألحكاؿ، فيككف مستقبحان في مكاف كمستحسنان  -

 في آخر. 
ي بالد كمستحسف في أخرل، كمنيا ىيئات المباس : كشؼ رأس الرجؿ فيك قبيح فمثال ذلك

  .(3)نحك ذلؾ ك ،كالمسكف كاألناة كالسرعة في األمكر
 حجية العرفسادسًا: 

يقــول ابــن  .(4)مػػا زاؿ الفقيػػاء قػػديمان كحػػديثاي يعتبػػركف العػػرؼ كيبنػػكف عميػػو الكثيػػر مػػف األحكػػاـ 
كيُّعػد المػذىب المػالكي مػع المػذىب  (5)ر""كالعرؼ في الشػرع لػو اعتبػار لػذا عميػو الحكػـ قػد يػداعابدين: 

رحمػػػو اهلل:  الشـــاطبييقػػػكؿ  ،الحنفػػػي مػػػف أكثػػػر المػػػذاىب تكسػػػعان فػػػي األخػػػذ بػػػالعرؼ فػػػي بنػػػاء األحكػػػاـ
 .(6)"العكائد الجارية ضركرية االعتبار"

                                                           

 (.2/448( الشاطبي: المكافقات )(1
 . (249البغا: أثر األدلة المختمؼ فييا )ص:؛ (21ة )ص:( أبك سنة: العرؼ كالعاد(2
 (.2/449طبي: المكافقات )( الشا(3
 (.85ابف نجيـ: األشباه كالنظائر )ص:؛ (5/223( الكاساني: بدائع الصنائع )(4
 (.112/  2ابف عابديف: نشر العرؼ ) ((5
 (.439/  3الشاطبي: المكافقات ) ((6
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"اعمػـ أف اعتبػار العػادة  :رحمـو اهلل -يقـول اإلمـام السـيوطيكالشافعية كذلؾ لـ ييممػكا العػرؼ 
 .(1)"ريجع إليو في الفقو في مسائؿ ال تعد كثرةكالعرؼ 

"مف أدلة  :رحمو اهلل –يقول اإلمام الفتوحي الشيير بابن النجار ككذلؾ اعتبره الحنابمة إذ 
 .(2)أم معمكؿ بيا شرعان  الفقو أيضان "تحكيـ العادة"، كىك معني قكؿ الفقياء: "إف العادة محكمة"،

 :المعقول عمى اعتبار العرفوقد قام الدليل من الكتاب والسنة و 
 :من الكتاب -أوالً 

ذذوِهؾَِي  َوَأْعذذِرْض  بِذذوْلُعْرِف  َوْأُمذذرْ  اْلَعْػذذوَ  ﴿ُخذذذِ  : قكلػػو .1 ، كاسػػتدؿ الفقيػػاء عمػػى (3)َعذذِن اْْلَ
 .(4)اعتبار العرؼ كحجيتو بيذه اآلية

 :وجو الداللة
 بو. بران لما أمر اهلل باألمر بالعرؼ، فمك لـ يكف العرؼ معت أمر اهلل تعالى نبيو المصطفي 

 :يمي مابى ىذا االستدالل اعترض عموقد 
 العػرؼ، إذ فسػر العممػاء كفما اصطمح عميو الفقياء كاألصػكليال نسمـ أف العرؼ في اآلية ىك 

، أك أنػػو المعػػركؼ مػػف (5)رؾ اهلل تعػػالى بػػو، كعرفتػػو بػػالكحيفييػػا تفسػػيرات مختمفػػة منيػػا: أنػػو كػػؿ مػػا أمػػ
يا النفس، بأف تعفك عمف ظممؾ كتعطي مف إلي كتطمئف ،سنة ترتضييا العقكؿاإلحساف، ككؿ خصمة ح
 .(7)، أك غير ذلؾ مف التفسيرات(6)حرمؾ كتصؿ مف قطعؾ

 :ن ىذا االعتراض بما يمىأجيب عوقد 
أحاديث كثيرة تعضد ما ذىبنا إليو مف اختيار العرؼ في الشريعة اإلسالمية، ك ف ىناؾ آيات إ

 جماع.فضالن عف اإل

                                                           

 (.90)ص السيكطي: األشباه كالنظائر ((1
 (.448/  4)رشرح الكككب المنيابف النجار:  ((2
 (.199سكرة األعراؼ: اآلية ) ((3
 (.109/ 1(؛  الزرقا: المدخؿ الفقيي )3(؛ ابف عابديف: نشر العرؼ )ص: 149/ 3القرافي: الفركؽ ) ((4
 (.284/  29) لباب التأكيؿ: الخازفا ((5
 (.345/  7القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) ((6
 (.121:( ؛ الباحسيف: العادة محكمة )ص25أبك سنة: العرؼ ك العادة )ص:  ((7
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 :القرآنية اآلياتاًل: من أو 
ن ﴿لُِقـِػْق ُذو َسَعيٍ  : قكلو .1 ِرْزُقُه َفْؾُقـِػْق ِِم و آَتوُه اَّلل ُ ال ُيَؽؾُِّف اَّلل ُ  َسَعتِِه َوَمن ُقِدَر َعَؾْقهِ  مِّ

ا   .(1)َكْػًسو إاِل  َمو آَتوَهو َسَقْجَعُل اَّلل ُ َبْعَد ُعْْسٍ ُيْْسً
  وجو الداللة:

عميو  عمى العادة، كىي دليؿ أصكلي بنى اهلل   دير شرعي، إنما أحالو اهللليس لإلنفاؽ تق
 .(2)األحكاـ، كربط بو الحالؿ كالحراـ

ن  ِمثُل ال ِذي َعَؾقِفن  بِودَعُروِف  : قكلو .2  .(3) ﴿َوََلُ
 .(4) َوكِْسَوُُتُن  بِودَْْعُروِف  ﴿َوَعَذ ادَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُفن   : قكلو .3
 : و الداللةوج

اإلنفاؽ بما تعارفو الناس، ككذلؾ اعتبار العرؼ، فقد قيدت األكلى  اآليتاف صريحتاف في
  .أرجعت الثانية الكسكة كالرزؽ كاإلنفاؽ إلى ما اعتاده الناس

ًْ َأْيَمُكُؽمْ  : قكلو .4 اٍت ُؾَم ِمـْؽُ َوال ِذيَن ََلْ َيْبُؾُغوا الُْ  ﴿لَِقْسَتْلِذْكُؽُم ال ِذيَن َمَؾَؽ ِمْن  ْم َثََلَث َمر 

َعْوَراٍت  َثََلُث  اْلِعَشوءِ  َقْبِل َصََلِة اْلَػْجِر َوِحَي َتَضُعوَن ثَِقوَبُؽْم ِمَن الظ ِفَرِة َوِمْن َبْعِد َصََلةِ 

 .(5) ل ُؽم
 : وجو الداللة

نبني االثياب، فباالستئذاف في األكقات التي جرت العادة فييا باالبتذاؿ، ككضع  أمر اهلل 
 .(6)كـ الشرعي عمى ما كانكا يعتادكنوالح

 ثانيًا: من السنة 
َما َرآُه اْلُمْسِمُموَن َحَسًنا "قاؿ:   النبي عمدة احتجاجيـ مف السنة ما ذيكر، مف أف .1

  .(7)"المَِّو َحَسنٌ  ِعْندَ  فُيوَ 
                                                           

 (.7سكرة الطالؽ: اآلية ) ((1
 (.195/ 8)(؛ ابف قدامو: المغني4/289ابف العربي: أحكاـ القرآف) ((2
 (.227سكرة البقرة: اآلية ) ((3
 (.233سكرة البقرة: اآلية ) ((4
 (.58سكرة النكر: اآلية ) ((5
 (.4/450: شرح الكككب المنير)ابف النجار(؛ 12/304)القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ((6
     .[(3/83(،)4465)ح: طمحة كأبك ضمرة حديث الصحابة، باب: أما دركو]كتاب/معرفةمست الحاكـ في :وجأخر ( (7

 . قاؿ األلباني: الإرساال فيو أف إال منو أصح شاىد كلو يخرجاه، كلـ اإلسناد، صحيح ىذا حديث كقاؿ عنو:
نما لو أصؿ ة األحاديث الضعيفة ممسعكد، انظر: سمس ابف عمى مكقكفا كرد مرفكعا كا 

  (.2/17()533كالمكضكعة)ح:
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 :وجو الداللة
فصار  "المَِّو َحَسنٌ  ِعْندَ  ا فُيوَ َما َرآُه اْلُمْسِمُموَن َحَسنً "  النبي العرؼ مندرجه تحت قكؿ

  .(1)يككف كذلؾ أف اهلل إالحسنان عند  العرؼ حجة بيذا النص يعتد بو، فال معني لككنو
 :ى االستدالل بيذا الحديث بأنوعترض عموقد ا

 .فال تقـك بو حجة  مكقكؼ عمى ابف مسعكد
إنَّ َأَبا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح،  يا رسول اهللقالت: "ىند بنت عتبة أف   ما ركتو السيدة عائشة .2

ُخِذي َما َيْكِفيَك "إالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َماِلِو َوُىَو اَل َيْعَمُم، َفَقال:  َوَوَلِدي َفاَل ُيْعِطيِني َما َيْكِفيِني
 .(2)"ِباْلَمْعُروف َوَوَلَدكَ 
 :وجو الداللة

فيك كالشرط الالـز ، (3)ييا تحديد شرعييفيد ىذا الحديث اعتماد العرؼ في األمكر التي ليس ف  
 .(4) في الشرع
رىاـً  عف .3 ةى: ٍبفً  سىٍعدً  ٍبفً  حى يِّصى ، َفَأْفَسَدْت ِفيِو ِزٍب َدَخَمْت َحاِئًطا ِلَقْومٍ َناَقًة ِلْمَبرَاِء ْبِن َعا َأنَّ " ميحى

، َوَما َأْفَسَدِت اْلَمَواِشي ِبالمَّْيِل َفُيَو ْمَواِل ِحْفَظَيا ِبالنََّيارِ َعَمى َأْىِل األَ   َفَقَضى َرُسوُل المَّوِ 
 .(5)"ياَضاِمٌن َعَمى َأْىمِ 

 :وجو الداللة
التضػػميف  بػػي الن ىؿ شػػيء عمػػى اعتبػػار العػػادة فػػي األحكػػاـ الشػػرعية ؛ إذ بنػػدىػػذا الحػػديث أ  

 ىفقضػػ ،إذ كػػؿ مػػف صػػاحب الناقػػة كصػػاحب البسػػتاف معػػذكر فػػي دعػػكاه .(6)عمػػى مػػا جػػرت بػػو العػػادة
بما ىك معركؼ مف عاداتيـ مف حفظ أىؿ الحكائط أمكاليـ بالنيار، كحفظ أىؿ المكاشي    رسكؿ اهلل

 .(7)مكاشييـ بالميؿ

                                                           

 (.223/  5الكاساني: بدائع الصنائع ) ((1
  .[(65 /7) (،5364إذا لـ ينفؽ الرجؿ فمممرأة أف تأخذ )ح: باب: النفقات،] كتاب/  في صحيحو البخارمأخرجو:  ((2
 (.407/  4ابف حجر: فتح البارم ) ((3
 (.17 -16/ 12العيني: عمدة القارم ) ((4
صححو . (2/747،748()37)القضاء في الضكارم كالحريسة: كتاب/ األقضية، باب] مالؾ في المكطأ :أخرجو ((5

 .[(5/362(، )1527ركاء الغميؿ )ح:إ ]األلباني: انظر 
 (.4/452نير): شرح الكككب المابف النجار ((6
 (.243/  2الدىمكل: حجة اهلل البالغة) ((7

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2331
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2331
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 ثالثًا: من المعقول 
 استدلوا بالمعقول من وجوه: 

جد أنيا قد أقرت بعض األعراؼ التي كانت مكجكدة قبؿ راء فركع الشريعة اإلسالمية ك استقب .1
اإلسالـ كبيع السمـ كالمضاربة كذلؾ لصالحيا كألغت أعرافان كعقكد الربا كالغرر لفسادىا. فدؿ 

 .ذلؾ عمى اعتبار العرؼ الصحيح كطرح األعراؼ الفاسدة
ت لما عرؼ الديف أصالن كلما عرفت فركعو ما ذكره الشاطبي مف أنو لكال اضطراد العادا .2

فمكال  ،كال معني لممعجزة إال أنيا فعؿ خارؽ لمعادة المطردة ،فالنبكة ال تعرؼ إال بالمعجزة
 . (1)اعتبار العادة لما اعتبر األمر الخارؽ ليا

ذلؾ ألف  ،عدـ اعتبار العرؼ كالعكائد يؤدم إلى التكميؼ بما ال يطاؽ كىذا باطؿ شرعان  .3
كما إلى ذلؾ مف عادات معتبرة في  –ب: إما أف يعتبر فيو العمـ كالقدرة عمى المكمؼ بو الخطا

ف لـ يعتبر يككف التكميؼ متكجي –تكجيو التكميؼ  إلى   ان أك ال، فإف اعتبر فيك ما أردنا، كا 
مف ال مانع لو، كذلؾ ىك عيف التكميؼ  ك العالـ كغير العالـ كالقادر كغير القادر كمف لو مانع

   .(2)ما ال يطاؽب
 :شروط اعتبار العرف

، إذا تخمؼ أحدىا، أك اختؿ لـ يصح تحكيـ العرؼ، ليككف مؤثران  كضع الفقياء لمعرؼ شركطان 
 وىي:كلـ يكف صالحان لالعتداد بو أك البناء عميو، 

 .(3)اً أن يكون العرف مطردًا، غالب: الشرط األول .1
والمقصود لحكادث مف غير تخمؼ. : أف ييعىمؿ بو في جميع اوالمقصود باضطراده  

، (4)كقد عبر البعض عف ىذا الشرط بالعمـك .ثشيكعو بيف أىمو في أكثر الحكاد بغمبتو:
"اعمـ أف  :يقكؿ ابف عابديف ،. بالشيكع كاالستفاضة بيف جميع أىمو(5)كعبر عنو آخركف

 .(6)ميعيـ"كالن مف العرؼ العاـ كالخاص إنما يعتبر إذا كاف شائعان بيف أىمو يعرفو ج

                                                           

 (.2/484الشاطبي: المكافقات) ((1
 "رسالة ماجستير". (104)ص:  ص العمـك بالعرؼيعطا أىؿ: تخص (؛411/ 2الشاطبي: المكافقات ) ((2
 (.881–2/873)العاـ(؛ الزرقا: المدخؿ الفقيي 92السيكطي: األشباه كالنظائر )ص: ((3
 (.2/484اطبي: المكافقات )الش ((4
 (.56أبك سنة: العرؼ كالعادة )ص: ؛ (2/134ابف عابديف: نشر العرؼ ) ((5
 (.2/132ابف عابديف: نشر العرؼ ) ((6
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 ،ميع حكادث النكاحكمؤجَّؿ في ج ،فإذا اضطرد في بمد ما تقسيـ المير في النكاح الى مٌعجؿ
 .(1)فيعتبر ذلؾ حاكما فييا ،ف حصؿ في أكثر الحكادثككاف غالبا بأ

إنما تعتبر العادة إذا " :-رحمو اهلل  -السيوطي كيخرج بيذا الشرط العرؼ المضطرب يقكؿ
 .(2)"فال فإذا اضطربت ،اطردت

فيعد  ،جرياف العادة مع التخمؼ عنيا يتساكلكىك أف  ،العرؼ المشترؾ كيخرج بو أيضان  
 .(3)العرؼ عندىا فاسدان ال يعتد بو لتعارض العرفيف فال يقيد أحدىما اآلخر كال ييخصصو 

ؿ ، بأف يعـ العرؼ جميع بالد المسمميفنو ال يمـز مف االضطراد كالغمبة أاإلشارة إلى  ركتجد
 يكفي شيكعو بيف أىؿ بمد كاحد؛ أك أىؿ حرفة كاحدة، ليثبت حكمو عمييـ.

 
 :عدم معارضتو لتصريح بخالفو من المتعاقدين :نيالثاالشرط 

 لكيـ ذلؾ العرؼ، فداللة النطؽ أقك خالؼ العرؼ؛ دليؿ عمى تر بما ىك فتصريح المتعاقديف 
 مف داللة العرؼ.

"كؿ ما يثبت في العرؼ إذا صرح : -رحمو اهلل–يقول اإلمام عز الدين بن عبد السالم 
 .(4)المتعاقداف بخالفو، بما يكافؽ مقصكد العقد صح "

؛ إذا ييحكـ بالعرؼ (المعركؼ عرفان، كالمشركط شرطان )صان لقاعدة يصكال يعتبر ىذا الشرط تخ
 .ما ال تصريح فيويالجارم ف

مكاف المتعاقديف الكفاء إان كفي ىذا عمى أف يككف الشرط المصرح بو كالمخالؼ لمعرؼ مشركع 
 -ومثال ذلك:بو، 

ر العمؿ عنده مف غير أكؿ أك شرب مف العصر إلى المغرب يلك اشترط المستأجر عمى األج
ليكـ كاحد لزمو ذلؾ، أما لك شرط عميو العمؿ شيران متكاصالن بال أكؿ أك شرب لـ يمزمو ذلؾ، لتعذر 

 .(5)الكفاء بو كتبطؿ اإلجارة

                                                           

 (.874/  2الزرقا: المدخؿ الفقو العاـ ) ((1
 (.92األشباه كالنظائر )ص: السيكطي:  ((2
 (. 57أبك سنة: العرؼ كالعادة )ص:  ((3
 (.186/  2السالـ: قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ) ابف عبد ((4
 .(186/ 2قكاعد األحكاـ ) :ابف عبد السالـ ((5
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 :: أال يخالف العرف أدلة الشرعلثثاالشرط ال
أك أصؿ قطعي مف أصكؿ  ،يككف في العمؿ بالعرؼ تعطيؿه لحكـو ثابتو بنص شرعي الأ أم

 .(1)الشريعة
بؿ يعتبر عرفان فاسدان،  ،فال اعتبار لو كال قيمة ،فإذا خالؼ العرؼ النص الشرعي مف جميع الكجكه

ٍء  ِف  ﴿َفنِْن َتـَوَزْعُتمْ : عمالن بقكلو اع كتخاصـ نز  فالشرع بنصكصو كقكاعده ىك المرجع األكؿ لكؿ ََشْ

ُسولِ  وُه إََِل اَّلل ِ َوالر  إِْن ُكـُتْم ُتْمِمـُوَن بِوَّلل ِ َواْلَقْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْرٌ َوَأْحَسُن َتْلِويًَل  َفُردُّ
(2). 

تو، كتدخؿ األدلة في كالرد إلى الرسكؿ أم إلى سن ،إلى كتاب اهلل مأفالرد يككف إلى اهلل 
 .(3)األمر بالرد إلييا تبعان لذلؾ
ال لقمبت األعراؼ أسسان في التشريع مف العرؼ لفالنص ىنا أقك  الخمكر ككشفت كأباحت ، كا 

 .العكرات لغير ضركرة بحجة أف ذلؾ عرؼ في بعض البالد
يف النص بؿ كاف مما يمكف التكفيؽ بينو كب ،كأما إذا لـ يترتب عمى العرؼ ىذا التعطيؿ

كىذا فيو تفصيؿه  ،الشرعي أك تنزؿ النص الشرعي عميو فعندىا يككف لمعرؼ اعتبار كسمطاف يحتـر
ك بحسب مقارنتو لكركد  ،أك أصؿ قطعي أك اجتياد ،تختمؼ نتائجو بحسب ما يخالفو العرؼ مف نص

 .(4)أك عامان أك خاصان  ،النص أك حدكثو بعده، ككذلؾ بحسب ككنو عرفان لفظيان أك عمميان 
 :الشرط الرابع: أن يكون موجودًا عند إنشاء التصرف

أم أف يككف العرؼ المراد تحكيمو، مكجكدان كمعمكالن بو كقت إنشاء ىذا التصرؼ بأف يككف 
  .(5)سابقان لو، كمستمران إلى زمف إنشائو فيقارنو، ال طارئان عميو أك حادثان بعده

ا ىك المقارف السابؽ دكف و األلفاظ إنمالعرؼ الذم تحمؿ عمييقكؿ اإلماـ السيكطي: "
 .(6)المتأخر"

، أك ما يدخؿ في المبيع تبعان، فالمعتبر في ذلؾ ىك يما يعد عيبان تغيرت عادة الناس ف فإذا
العرؼ المكجكد عند إنشاء التصرؼ، دكف الالحؽ أك المتركؾ القديـ، ألف ىذا العرؼ ىك ما قصده 

 ، لذا يردكف إليو عند التنازع.دىـ، ككصاياىـ كعقك الناس عند إقراراتيـ

                                                           

 (.902(؛ الزرقا: المدخؿ الفقيي )ص:281األدلة المختمؼ فييا ) (؛ البغا: أثر61رؼ كالعادة )ص: أبك سنة: الع ((1
 (.59سكرة  النساء: جزء مف اآلية ) ((2
 (.574/ 1ـ القرآف)ابف العربي: أحكا ((3
 (.902)ص: العاـ الزرقا: المدخؿ الفقيي ((4
 .(65 :ص)العرؼ كالعادة في رأل الفقياء  :أبك سنة( (5
 (.96األشباه كالنظائر )ص:  السيكطي:( (6
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 مفهوم حقوق الزوجأوال: ً

 مفيوم الحق: .أ 
 الحق لغة:

يرجػع أصػؿ كممػة الحػؽ فػي المغػة إلػى)ح ؽ ؽ(، كىػك نقػيض الباطػؿ، ك يجمػع عمػى حقػػكؽ ك 
ممػػؾ كالمػػاؿ، كالمكجػػكد، كالثابػػت، كالصػػدؽ، حقػػاؽ، كمػػف معانيػػو: األمػػر المقضػػي كالعػػدؿ كاإلسػػالـ، كال

، كالنصيب  .(1)كالمكت كالجـز
كيمكف حمؿ كؿ ىذه المعاني عمى معنىن كاحػد ىػك الثبػكت 

، كذلػؾ باعتبػارات مختمفػة، بػدليؿ (2)
 أم ثبت ككجب. (3)﴿َلَؼْد َحق  اْلَؼْوُل َعَذ َأْكَثِرِهْم َفُفْم اَل ُيْمِمـُوَن : قكؿ اهلل 

 ًا: الحق اصطالح
قػاؿ "ىػك  حيث اخترت مف تعريفات الحؽ عند الفقياء، تعريؼ األستاذ الدكتكر مصطفى الزرقا

 .("4)اختصاص يقرر بو الشرع سمطةن أك تكميفان 
 كذلؾ لألسباب اآلتية: 

 شارة إلى جكىر الحؽ كماىيتو كما يميزه.إكلو )اختصاص(: ق .1
 أقره الشرع. قكلو )يقرر بو الشرع(: إشارة إلى أف مصدر الحؽ ىك ما .2
قكلو )سمطةن أك تكميفان(: إشارة إلى مكضكع الحؽ فيك ما يقتضيو مف )سػمطة( عمػى شػخص أك  .3

شػػػيء، أك )تكميػػػؼ( بػػػالتزاـ عمػػػى إنسػػػاف أك لتحقيػػػؽ غايػػػة معينػػػة. فيػػػك جػػػامع ألنػػػكاع الحقػػػكؽ 
 . (5)الدينية، ك المدنية، كاألدبية، كالعامة، كالمالية كغير المالية

 :مفيوم الزوج .ب 
 وج لغًة:الز  
الػػزكج خػػالؼ الفػػرد، كالػػزكج: مالػػو نقػػيض )كالرطػػب كاليػػابس( أك نظير)كالصػػنفيف المتمػػاثميف(،  

بعضػػػػػػػػيما؛ باقترنػػػػػػػػا  ككػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػد معػػػػػػػػو آخػػػػػػػػر مػػػػػػػػف جنسػػػػػػػػو زكج، كيطمػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػى الرجػػػػػػػػؿ كالمػػػػػػػػرأة إذا

                                                           

 (.1/143/144(؛ الفيكمي: المصباح المنير )10/49) ب( ابف منظكر: لساف العر (1
 (.4تعسؼ بيا )ص:( شمس الديف: حقكؽ الزكجيف كمدل ال(2
 (.7( سكرة يس: )اآلية: (3
 (.10،ص:3الزرقا: المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ )ؼ:( (4
 (.4/2839الزحيمي: الفقو اإلسالمي كأدلتو)( (5
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ًَ  اْسُؽنْ  آَدمُ  ﴿َوُقْؾـَو َيو: ، قاؿ اهلل (1)؛ كىي زكج الرجؿفيك زكج المرأة ـ َي  ُجَك َوَزوْ  َأْك  ،(2)اْْلَ
مػف  ؽ بينيما في مسائؿ الميراث خكفان كقد استعمؿ الفقياء لفظ )زكجة( لممرأة دكف الرجؿ، لمتفر 

 . (3)كقكع المبس
 الزوج اصطالحًا:

ال يفترؽ المعنى االصطالحي عف المعنى المغكم حيػث يطمػؽ الفقيػاء لفػظ )زكج( عمػى الرجػؿ 
 إذا اقترف بالمرأة بعقد نكاح صحيح.

 قوق الزوج اصطالحًا:ح .ج 
ىػػك مصػػطمح يػػدؿ عمػػى: مػػا لمػػزكج عمػػى زكجتػػو مػػف مصػػالح ككاجبػػات ثبتػػت لػػو  حــق الــزوج

 بالشرع بمكجب عقد الزكاج بينيما، كخصو اهلل عز كجؿ بو.

 ثانياً: منشأ الحق في الشريعة اإلسالمية:

 منشأ الحق:
يعة اإلسػالمية ىػك تقريػر أشار التعريؼ السابؽ إلى أف منشػأ الحػؽ أك سػببو األساسػي فػي الشػر 

 الشارع الحكيـ لو، بمعنى أف يككف مستندان إلى المصادر أك األدلة الشرعية في المجمؿ.
لشػرع ذلػؾ لػو، ال "ما ىك حؽ لمعبد إنما ثبت ككنو حقان لو بإثبات ا :-رحمو اهلل–يقكؿ الشاطبي 

 ( 4)بحكـ األصؿ" ذلؾبككنو مستحقان ل
مسؤكؿ، لو حقكؽ كعميو كاجبات لمصمحة الفرد كالجماعة، ك  فاإلنساف في منظكر الشرع مكمؼ 

 كباالستقصاء لمشرع كأدلتو كيجد أف الحقكؽ تثبت بما يمي:
 حقكؽ ثابتة بالشرع: كثبكت حؽ التكارث بيف الزكجيف. .1
 حقكؽ ثابتة بالعقد: كثبكت حؽ الممكية لممشترم بعقد البيع. .2
 بحسب العرؼ كعادة أىؿ البمد في ذلؾ. حقكؽ ثابتة بالعرؼ: كثبكت مقدار النفقة لمزكجة .3

                                                           

(؛ الفيزكز 1/205(؛ الفيكمي: المصباح المنير باب )زكج( )2/291ابف منظكر: لساف العرب فصؿ الزام ) ((1
 (.1/192الزام ) آبادل: القامكس المحيط فصؿ

 (.35سكرة البقرة: )اآلية ( (2
 (.9األشقر: أحكاـ الزكاج)ص: ((3
 (.2/104الشاطبي: المكافقات)( (4
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 :حقوق الزوج في الشريعة اإلسالمية ثالثاً:

شرع اهلل تعالى الزكاج، لما فيو مف حكـ بالغة كمعاف عظيمة، كسٌمى عقده ميثاقان غميظان، أحؿ 
ه بو لمزكجيف ما كاف محرمان عمييما قبمو مف تصرفات، كأثبت بو حقكقان ككاجبات عمى كال الطرفيف تجػا

ا انحػراؼ صاحبو، كبمراعاة ىذه الحقكؽ، كالقياـ بتمؾ الكاجبات تسػير الحيػاة الزكجيػة سػيران حسػنا، دكنمػ
 كتستقر الحياة. ىالمجتمع كيرق لسر التي ىي لبنات المجتمع، فيقك األ لعف مسارىا الصحيح، فتقك 

 كقػػػػػػػد أثبػػػػػػػت اهلل تعػػػػػػػالى لمػػػػػػػزكجيف حقكقػػػػػػػان كفػػػػػػػرض عمػػػػػػػييـ كاجبػػػػػػػات ك ذلػػػػػػػؾ بقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:
ن   َجولِ  ج ال ِذي َعَؾْقِفن  بِودَْْعُروِف  ِمْثُل  ﴿َوََلُ  .(1)َدَرَجٌي  َعَؾْقِفن   َولِؾرِّ

 فما ىذه الحقكؽ التي أثبتيا اهلل تعالى لمزكج عمى زكجتو؟ كما أقساميا؟.
 أنواع حقوق الزوج:

 تثبت حقكؽ الزكج عمى زكجتو بثبكت عقد النكاح الشرعي بينيما كتزكؿ بزكالو.
 اعتبارات عديدة أذكر منيا ىذا التقسيـ:بنقسـ إلى أقساـ عديدة كت

 -:تنقسـ بيذا االعتبار إلى حقكؽ مالية كحقكؽ غير ماليةك : حقوق الزوج قبل الدخول -أوالً 
 حقوق الزوج المالية قبل الدخول: .1

 حق التوارث:  . أ
ا دامػػت الزكجيػػة يثبػػت لمػػزكجيف حػػؽ التػػكارث بمجػػرد العقػػد الصػػحيح  بينيمػػا، كيبقػػى ىػػذا الحػػؽ مػػ

 قائمة، كذلؾ بشركط ككيفية أثبتيا الشرع ليما.
ْ  َأْزَواُجُؽذذذذمْ  َتذذذذَركَ  َمذذذذو كِْصذذذذُف  ﴿َوَلُؽذذذذمْ  :قػػػػاؿ اهلل  ذذذذن   َيُؽذذذذنْ  إِْن ََل َوَلذذذذٌد َفذذذذنِْن َكذذذذوَن  ََلُ

ذذن   ُبذذ ُ  َفَؾُؽذذمُ  َوَلذذٌد  ََلُ ذذو َأوْ  ُيوِصذذيَ  َوِصذذق يٍ  َتذذَرْكَن ِمذذْن َبْعذذدِ  ِِم ذذو الرُّ ذذن   َدْيذذنٍ  ِِبَ ُبذذ ُ  َوََلُ إِْن  َتذذَرْكُتمْ  ِِم ذذو الرُّ

 ْ  .(2)َتَرْكُتْم  ِِم و َفَؾُفن  الثُُّؿنُ  َوَلٌد  َوَلٌد َفنِْن َكوَن َلُؽمْ  َلُؽمْ  َيُؽنْ  ََل
 المير:  . ب

 لمزكج أف يسترد نصؼ المير عند تطميقو زكجتو قبؿ الدخكؿ، كقد سمى ليا ميران. 
ْؼُتُؿوُهن   : اهلل قاؿ ن  َفِريَضًي َفـِْصُف َمو  ﴿وإن َصؾ  وُهن  َوَقْد َفَرْضُتْم ََلُ ِمْن َقْبِل َأْن ََتَسُّ

  .(3) َفَرْضُتْم إاِل  َأْن َيْعُػوَن َأْو َيْعُػَو ال ِذي بَِقِدِه ُعْؼَدُة الـَِّؽوِح 

                                                           

 .(228سكرة البقرة: اآلية )( (1
 (.12سكرة النساء: اآلية )( (2
 (.237سكرة البقرة: اآلية )( (3
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ما يسقط المير أك يشطره يرجع إلى الفرقة؛ فإف كانت منيا أك بسببيا يسقط حقيا في  كضابط

 .(1)لمير، أما إذا لـ تكف منيا كال بسببيا فإنو يشطر بينيماا
ذا مات أحد الزكجيف قبؿ الدخكؿ يثبت المير في حؽ الزكجة ألف عقد النكاح ال يبطؿ  كا 

نما ىك نياية لو.  بالمكت بدليؿ التكارث، كا 
 حقوق الزوج غير المالية قبل الدخول: .2

 حرمة المصاىرة: .أ 
 -:فف النساء، ثالثة يحرمف بالعقد ىميحـر عمى الزكج أربعة أصناؼ 

 زكجة األب أك الجد ك إف عال. .1
ف سفؿ.زكجة االبف ك  .2  ابف االبف كا 
 أصكؿ الزكجة. .3

 أما فركع الزكجة فتحـر بالدخكؿ.
 وكرامتو: وحفظ عرض .ب 

كرامتو مف كرامتيا، فكجب عمييا صكف حت زكجة لو أصبح عرضو مف عرضيا ك لما أصب
عمى غير المحاـر أك الخمكة باألجانب، أك ما إلى ذلؾ مما يصكف  ذلؾ كمو بعدـ التبرج، أك الكشؼ

 سمعتو كييرضي شعكره.
 حق طمب االستمتاع: .ج 

تحديد مكعد لمدخكؿ بيا، كعندىا يحؽ لمرأة زكجة لمعاقد كيباح لو طمب إذا تـ العقد فقد صارت ا
تمنع نفسيا عنو حتى يدفع ليا أف تسأؿ اإلنظار مدة جرت العادة أف تصمح أمرىا فييا، ك ليا أيضان اف 

 ، ككذا لمزكج لك طمب اإلمياؿ لتييئة نفسو فإنو يميؿ لذلؾ.(3)ك يجيز منزؿ الزكجية( 2)ليا المير كامالن 
 حقوق لمزوج بعد الدخول.  -ثانياً 
 الحقوق المالية بعد الدخول: .أ 

 حق حفظ مالو:ك
كالتمؼ كالتبذير  تصكنو مف اإلسراؼتحفظ ماؿ زكجيا كما تحفظ ماليا ك عمى الزكجة أف 

تي تحنك عمى زكجيا كتشفؽ عميو كمدح المرأة ال كاليالؾ، كال سيما في حاؿ غيابو، كقد أثنى النبي 
: أىفَّ رىسيكؿى اهلًل ك  ـو ٍبًد اهلًل ٍبًف سىالى : تحفظ مالو، فعف عى َخْيُر النَِّساِء َتُسرَُّك ِإَذا َأْبَصْرَت، َوُتْعِطيَك "، قىاؿى

 .(4)"َبَتَك ِفي َنْفِسَيا َوَماِلكَ َوَتْحَفُظ َغيْ  ِإَذا َأَمْرَت،
                                                           

 .(4/388الشربيني: مغني المحتاج )( (1
 .(7/260ابف قدامة: المغنى )( (2
 البيكتي: كشاؼ القناع(؛2/278(؛ حاشية قميكبي)2/298الدسكقي ) حاشية ؛(2/288: بدائع الصنائع )يالكاسان( (3

(5/187). 
كصححو  .[(13/159)،(386معاكية بف قرة عف عبد اهلل بف سالـ )ح: :باب ]المعجـ الكبير الطبراني في :( أخرجو(4

 (.1/624(، )3299)ح:يادتوالجامع الصغير كز  األلباني: انظر: صحيح
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 مالية بعد الدخول:ال غيرالحقوق  .ب 
 حق الطاعة:  .1

مؿ اهلل الرجؿ مسؤكلية القكامة بما أكدع فيو مف قكة بدنية كقدرة عمى تحصيؿ الماؿ كاإلنفاؽ ح
اُموَن  عمى أسرتو، كفي مقابؿ ىذه القكامة أكجب عمى الزكجة طاعتو، قاؿ اهلل تعالى: َجوُل َقو  ﴿الرِّ

َل اَّلل ُ َبْعَضُفْم َعَذ َبْعٍض َوبَِم َأكَػُؼوا  ، كىذه الطاعة أمر طبيعي تقتضيو الحياة (1)َعَذ الـَِّسوِء بَِم َفض 
مف حفظ لكياف األسرة مف التفكؾ كاالنييار، كلما فيو مف بث لممحبة المشتركة بيف الزكجيف لما فيو 

إلى الفرقة لعناد التي تؤدم في الغالب اك  نيا تقضي عمى آفة الجدؿإنيما، حيث كالتآلؼ كالمكدة بي
 ىذه الطاعة تككف في حدكد الشرع إذ ال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ. كالمنازعة كالشقاؽ، ك 

 حق االستمتاع: .2
 َعنْ لكؿ مف الزكجيف حؽ االستماع بصاحبو تحقيقان لمقصد النكاح، كاستجابةن لداعي الفطرة، 

ِإَذا َدَعا الرَُّجُل اْمرََأَتُو ِإَلى ِفرَاِشِو، َفَأَبْت َأْن َتِجيَء، َلَعَنْتَيا "َقاَل:  ، َعِن النَِّبيِّ َأِبي ُىَرْيَرَة 
 (.2)"الَماَلِئَكُة َحتَّى ُتْصِبحَ 

 تحريم إفشاء سره: .3
 ال مينة عمى سره،الرفيقة األزكجيا، فيي السكف ك الطمأنينة، ك يحـر عمى الزكجة إفشاء أسرار 

َأْسَماُء ِبْنُت َيِزيَد،  ففي حديث ؛ا كاف متعمقان باالستمتاع بينيماخاصة مكال تذيع لو سران ك تؤذيو بكالـ، 
ْىِمِو، َوالرَِّجاُل َوالنَِّساُء ُقُعوٌد ِعْنَدُه َفَقاَل: "َلَعلَّ َرُجاًل َيُقوُل: َما َيْفَعُل ِبأَ  َأنََّيا َكاَنْت ِعْنَد َرُسوِل اهلِل 

نَُّيْم َفُقْمُت: ِإي َواهلِل َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَُّينَّ لَ "َوَلَعلَّ اْمرََأًة ُتْخِبُر ِبَما َفَعَمْت َمَع َزْوِجَيا َفَأَرمَّ اْلَقْوُم  َيُقْمَن َواِ 
ِشَيَيا َوالنَّاُس ْيَطاَنًة ِفي َطِريٍق َفغَ َذِلَك ِمْثُل الشَّْيَطاُن َلِقَي شَ  َفاَل َتْفَعُموا َفِإنََّما ِمْثلُ "َقاَل:  نَ وَلَيْفَعمُ 

 .(3)"َيْنُظُرونَ 
 حق التأديب: .4

تجاه زكجيا، فمزكجيا أف يؤدبيا أكالن بالمكعظة الحسنة ك إذا خالفت الزكجة ما كجب عمييا 
ذلؾ بالتكجيو كبياف الخطأ كالتذكير بالحقكؽ، كالتخكيؼ مف غضب اهلل كمقتو، ثـ باليجر لفراشيا، ثـ 

                                                           

  (.34سكرة النساء: اآلية )( (1
 .[(7/30)،(5193 :)حفراش زكجيا مياجرة المرأة باتت : إذاالنكاح، باب /كتاب]في صحيحو : البخارمأخرجو( (2
 (414)ح:  شير التميمي عف معمر أبك حفص أبي بف حفص /بابالمعجـ الكبير] في  : الطبرانيأخرجو ((3

 .الصغير ( في صحيح الجامع4008ح: حسنة األلباني: انظر ) . ك[(24/162)
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وُفوَن ُكُشوَزُهن  َفِعُظوُهن  َواْهُجُروُهن  ِف ادََْضوِجِ  : اهلل رب غير المبرح. قاؿ بالض ﴿َوالَل ِِت ََتَ

ُبوُهن  َفنِْن َأَصْعـَُؽْم َفَل َتْبُغوا َعَؾْقِفن  َسبِقًَل  َواْْضِ
(1).  

 خدمة البيت وتنظيم شؤونو: .5
مة منزلو، كىك حؽ مختمؼ فيو بيف كمف حقكؽ الزكج أيضان: حقو عمييا في خدمتو كخد

بالمعركؼ مف مثميا لمثمو،  ، فيجب عمى المرأة خدمة زكجيا(2)كالراجح فيو أف مرجعو لمعرؼ الفقياء،
كيتنكع ذلؾ بتنكع األحكاؿ، فخدمة البدكية ليست كخدمة القركية، ككذلؾ خدمة القكية ليست كخدمة 

 ا جاء في السنة كاألثر.الضعيفة  كقد استدؿ القائمكف بالخدمة عمييا بم
 أما من السنة:  -

َتْشــُكو ِإَلْيـِو َمــا َتْمَقــى ِفـي َيــِدَىا ِمــَن  َأتَـِت النَِّبــيَّ    َفاِطَمــةَ َأنَّ   فعـن عمــى بــن أبـي طالــب
َأْخَبَرْتـُو َعاِئَشـُة، َقـاَل:  الرََّحى، َوَبَمَغَيا َأنَُّو َجـاَءُه َرِقيـٌق، َفَمـْم ُتَصـاِدْفُو، َفـَذَكَرْت َذِلـَك ِلَعاِئَشـَة، َفَممَّـا َجـاءَ 

َفَجاَء َفَقَعَد َبْيِني َوَبْيَنَيـا، َحتّـَى َوَجـْدُت  َعَمى َمَكاِنُكَما"َفَجاَءَنا َوَقْد َأَخْذَنا َمَضاِجَعَنا، َفَذَىْبَنا َنُقوُم، َفَقاَل: 
َأْو َأَوْيُتَمـا  -مَّـا َسـأَْلُتَماإ ِإَذا َأَخـْذُتَما َمَضـاِجَعُكَما َأاَل َأُدلُُّكَما َعَمـى َخْيـٍر مِ "َبْرَد َقَدَمْيِو َعَمى َبْطِني، َفَقاَل: 

ِمـْن َفَسبَِّحا َثاَلثًا َوَثاَلِثيَن، َواْحَمَدا َثاَلثًا َوَثاَلِثيَن، َوَكبِّرَا َأْرَبًعا َوَثاَلِثيَن، َفُيـَو َخْيـٌر َلُكَمـا  -ِإَلى ِفرَاِشُكَما 
 .(3)"َخاِدمٍ 
 من األثر: وأما -

َبْيَر ِخْدَمَة اْلَبْيِت، َوَكاَن َلُو َفَرٌس، َوُكْنـتُ َعِن اف .1  ْبِن َأِبي ُمَمْيَكَة، َأنَّ َأْسَماَء، َقاَلْت: ُكْنُت َأْخُدُم الزُّ
َأُسوُسُو، َفَمـْم َيُكـْن ِمـَن اْلِخْدَمـِة َشـْيٌء َأَشـدَّ َعَمـيَّ ِمـْن ِسَياَسـِة اْلَفـَرِس، ُكْنـُت َأْحـَتشُّ َلـُو َوَأقُـوُم 

، َقاَلـْت: "َسـْبٌي َفَأْعَطاَىـا َخاِدًمـا َجـاَء النَِّبـيَّ "ِو َوَأُسوُسُو، َقـاَل: ثُـمَّ ِإنََّيـا َأَصـاَبْت َخاِدًمـا، َعَميْ 
 .(4)َكَفْتِني ِسَياَسَة اْلَفَرِس، َفأَْلَقْت َعنِّي َمُئوَنَتوُ 

                                                           

 (.34ية )اآل سكرة النساء:( (1
 (.3/77)ابف رشد: بداية المجتيد( (2
 .([7/65)(،5361)ح:  زكجيا بيت في المرأة عمؿ :، بابالنفقاتأخرجو: البخارم في صحيحو ]كتاب/  ((3
 ([. 4/1717()2182 :ح، )كاز إرداؼ المرأةج: بابالسالـ،  /كتاب]) صحيحو في مسمـ: أخرجو (4)
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 حق التجمل والتزين: .6
كذلؾ لما ركاه عبد اهلل ابف  ؛قمبوعمى الزكجة أف تتزيف لزكجيا لتدخؿ السركر كالسعادة إلى 

لىٍت ىىًذًه اآٍليىةي:  عباس  ي ﴿َوال ِذيَن َيْؽـُِزونَ قاؿ: لىمَّا نىزى َهى َواْلِػض  َأاَل ": قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  (1) الذ 
اِلَحُة ِإَذا َنَظَر ِإَلْيَيا َسرَّْتُو، وَ  َذا َغاَب َعْنَيا ُأْخِبُرُكْم ِبَخْيِر َما ُيْكَنُزإ اْلَمْرَأُة الصَّ َذا َأَمَرَىا َأَطاَعْتُو، َواِ  اِ 

 .(2)"َحِفَظْتوُ 
 حق ثبوت النسب: .7

فينسػػب األطفػػاؿ إلػػى أبػػييـ باعتبػػار أنيػػـ مػػف صػػمبو مػػف زكجتػػو كىػػك حػػؽ لمػػزكجيف كاألطفػػاؿ 
ٍيرىةى ، جميعان    (3)"ِر اْلَحَجرُ اْلَوَلُد ِلْمِفرَاِش، َوِلْمَعاىِ "قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   فعىٍف أىًبي ىيرى
 حق المعاشرة بالمعروف: .8

لمزكجاف حؽ المعاشرة الحسنة بػالمعركؼ مػف كػؼ األذل كنحػكه تحقيقػان لمقصػد الػزكاج بإرسػاء 
 المكدة كالرحمة بينيما.

ذنْ  َوِمْن آَيوتِِه َأْن َخَؾَق َلُؽذم: قاؿ اهلل  ْقذـَُؽم َأْزَواًجذو لَِّتْسذُؽـُوا إَِلْقَفذو َوَجَعذَل بَ  َأكُػِسذُؽمْ  مِّ

يً  ًة َوَرْْحَ َود  ُرونَ  إِن   م  ِف َذلَِك آَلَيوٍت لَِّؼْوٍم َيَتَػؽ 
(4). 

 حق الفراق: .9
كىػػػك مػػػف الحقػػػكؽ المشػػػتركة فػػػإذا اسػػػتحالت الحيػػػاة الزكجيػػػة بػػػيف الػػػزكجيف فممػػػزكج حػػػؽ الفػػػراؽ 

ذ: بالطالؽ، يقػكؿ اهلل  َتوِن َفنِْمَسوٌك بَِؿْعذُروٍف َأْو َتْْسِ يٌ  بِنِْحَسذونٍ الط ََلُق َمر 
 كلمزكجػة أيضػان  .(5)

 حؽ طمب الطالؽ مف زكجيا أك مف القاضي بالفسخ أك الخمع.
 حرمة المصاىرة: .10

 كىك حؽ مشترؾ بيف الزكجيف بمجرد العقد كالمحرمات بالمصاىرة عمى التأبيد أربعة أصناؼ:
ف عال. .1  زكجة األب أك الجد كا 
ف سفؿ. .2  زكجة االبف كابف االبف كا 
 .أصكؿ الزكجة .3
 فركع الزكجة المدخكؿ بيا. .4

                                                           

 (.34سكرة التكبة: آية )( (1
ك أما حديث محمد بف أبي حفصة  باب:، الزكاة] كتاب/ الصحيحيف المستدرؾ عمى الحاكـ في :أخرجو ((2

 نفس المرجع. :انظر ،يخرجاه كلـ الشيخيف، شرط عمى صحيح حديث ىذا :كقاؿ .[(1/567)،(1487)ح:
 ([.8/165)،(6818:ح) الحجر لمعاىر: باب الحدكد،/ كتاب] و صحيح في بخارمال: أخرجو( (3
: اآلية )(4  (.21( سكرة الرـك
 (.229( سكرة البقرة: آية )(5
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 حق اإلنجاب: .11
فَعـْن َمْعِقـِل ْبـِن  ال يجكز لمزكجة أف تمتنع عف اإلنجاب تحقيقان لمقصد النكاح في حفظ النسػؿ.

ــيِّ  ــى النَِّب ــاَء َرُجــٌل ِإَل ــاَل: َج ــَيَســاٍر، َق ــا اَل َتِم نََّي ــاٍل، َواِ  ــرََأًة َذاَت َحَســٍب َوَجَم ــي َأَصــْبُت اْم ــاَل: ِإنِّ ُد، ، َفَق
ُجَيا، َقاَل:  ُجـوا اْلـَوُدوَد اْلَولُـوَد َفـِإنِّي ُمَكـاِثٌر "ُثمَّ َأتَاُه الثَّاِنَيَة َفَنَياُه، ُثمَّ َأتَاُه الثَّاِلثَـَة، َفَقـاَل:  "اَل "َأَفَأَتَزوَّ َتَزوَّ

 .(1)"ِبُكُم اأْلَُممَ 
 حق االستئذان: .12

 -كيشمؿ ىذا الحؽ نكعيف مف االستئذاف:
 ألحد بدخكؿ بيتو إال بإذنو حتى لك كاف مف محارميا.األكؿ: عدـ اإلذف  -
 الثاني: ال تخرج كال تصـك النافمة إال بإذنو. -

ٍيرىةى  :  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو فعىٍف أىًبي ىيرى اَل َيِحلُّ ِلْمَمْرَأِة َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَيا َشاِىٌد ِإالَّ ِبِإْذِنِو، "قىاؿى
  (2)"ِإالَّ ِبِإْذِنِو، َوَما َأْنَفَقْت ِمْن َنَفَقٍة َعْن َغْيِر َأْمرِِه َفِإنَُّو ُيَؤدَّى ِإَلْيِو َشْطرُهُ َواَل تَْأَذَن ِفي َبْيِتِو 

 حق المحافظة عمى عرضو و كرامتو: .13
عمى عرضيا ككرامتيا صكنان  ما يسئ لمزكجة يسئ لمزكج لذا كجب عمى الزكجة المحافظة

وُت َقوكَِتوٌت َحوفَِظوٌت لِْؾَغْقِى بَِم َحِػَظ اَّلل ُ : اهلل قاؿ  ،توكرام ك زكجيا لعرض  وِلَ َفولص 
(3)  

 حق تربية أوالده و الصبر عمييم: .14
تربية األكالد مسؤكلية مشتركة تضامنية بيف الزكج ك زكجتو، فمف حقكؽ الزكج عمى زكجتو أف 

يكـ القيامة، بؿ األـ أصؿ  تيتـ بتربية أكالده دكف إىماؿ أك تقصير، فيذه أمانة عظيمة ستسأؿ عنيا
 في التربية السميمة الرشيدة بحكـ مالزمتيا لألكالد مدة زمنية أطكؿ مف الزكج المشغكؿ في عممو.

ًف النًَّبيِّ  فعىًف اٍبًف عيمىرى  :  ، عى َأاَل ُكمُُّكـْم رَاٍع، َوُكمُُّكـْم َمْسـُئوٌل َعـْن َرِعيَِّتـِو، َفـاأْلَِميُر "أىنَّػوي قىػاؿى
َعَمــى النَّــاِس رَاٍع، َوُىــَو َمْســُئوٌل َعــْن َرِعيَِّتــِو، َوالرَُّجــُل رَاٍع َعَمــى َأْىــِل َبْيِتــِو، َوُىــَو َمْســُئوٌل َعــْنُيْم، الَّـِذي 

َو َمْسـُئوٌل ِه َوُىـَواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَمى َبْيِت َبْعِمَيا َوَوَلِدِه، َوِىـَي َمْسـُئوَلٌة َعـْنُيْم، َواْلَعْبـُد رَاٍع َعَمـى َمـاِل َسـيِّدِ 
 .(4)"َعْنُو، َأاَل َفُكمُُّكْم رَاٍع، َوُكمُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 

                                                           

  .[(6/291( )1789النيي مف تزكيج مف لـ يمد مف النساء )ح: :النكاح باب/كتاب ]صحيحو أبك داكد في :( أخرجو(1
 .وسالمرجع نف :كصححو األلباني انظر

 .[(7/30(،)5195)ح:ف المرأة في بيت زكجيا إال بإذنوال تأذ النكاح، باب: /كتاب ]( ركاه البخارم في صحيحو(2
  (.34( سكرة النساء: آية )(3
 .[(3/1459( )1829اإلمارة، باب: فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة الجائر)ح: /كتاب]مسمـ في صحيحو :أخرجو( (4
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 حق إعانتو عمى طاعة اهلل: .15
عمى إعانة كؿ مػف الػزكجيف لرخػر عمػى طاعػة اهلل، فعىػٍف  كىك حؽ مشترؾ فقد أثني النبي 

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المَّػًو  ،أىًبي ىيرى المَُّو َرُجاًل َقـاَم ِمـَن المَّْيـِل َفَصـمَّى َوَأْيَقـَظ اْمرََأتَـُو، َفـِإْن َأَبـْت  َرِحمَ ": قىاؿى
َنَضـَحْت ِفـي َنَضَح ِفي َوْجِيَيا اْلَماَء، َرِحَم المَُّو اْمرََأًة َقاَمْت ِمَن المَّْيِل َفَصمَّْت َوَأْيَقَظـْت َزْوَجَيـا َفـِإْن َأَبـى 

 .(1)"َوْجِيِو اْلَماءَ 
 و اإلرشاد: حق التعميم .16

كىك حؽ مشترؾ لمزكجيف فعمى الزكج أف يعمـ زكجتو أمكر دينيا كمعاشيا بنفسو أك باإلذف ليا 
ف كاف لدييا عمـ تعمـ زكجيا بمجمكع األدلة المكجبة لنشر العمـ، ككذلؾ عمييا نصحو ك  رشاده بذلؾ، كا  ا 

 . ةأـ سمم نو كاف يستشير زكجتوأحيث ثبت   ىإف استنصحيا أسكة بالمصطف
 حق بر أىمو: .17

عانتو عمى طاعة اهلل،  لما كجب عمى الزكج بر كالديو كأىمو، كلما كجب عمى الزكجة طاعتو كا 
عة كالديو لحؽ لذا كاف مف الكاجب عمييا إعانتو عمى بر كالديو كأىمو، باحتراميـ  ككسب كدىـ كطا

ى الزكج أيضان بر الزكج بإرضاء كالديو عنو، كىك حؽ مشترؾ ليما إذ عم ىالمصاىرة كلكسب رض
عانتيا عمى أداء حقيـ عمييا.  أىميا كا 

 حق إكرام ضيفو: .18
عمى الزكجة إكراـ ضيؼ زكجيا في حدكد الشرع فتعينو في تجييز المطعـ كالمشػرب كالمسػكف 

 لمضيؼ أسكة بأخالؽ زكجة خميؿ الرحمف إبراىيـ عميو السالـ. 
 حق العدل بين زوجاتو: .19

فػػي القسػػـ كالمبيػػت كالنفقػػة  -ةإف كػػاف لػػو أكثػػر مػػف كاحػػد-عمػػى الػػزكج أف يسػػكل بػػيف زكجاتػػو 
 كالكسكة، كىذا حؽ مشترؾ لمزكج كزكجاتو جميعان.

 حق اإلرضاع: .20
 اختمػػؼ الفقيػػاء فػػي كجػػكب الرضػػاع عمػػى األـ، فمػػنيـ مػػف أكجبػػو عمييػػا عمػػى اإلطػػالؽ، كمػػنيـ

 مى الدنيئة دكف الشريفةالعادة في ذلؾ فأكجبو عبإطالؽ، كمنيـ مف اعتبر العرؼ ك  مف لـ يكجبو عمييا
  غيرىا، ثدم يقبؿ ال أف إال عمييا رضاع فال المطمقة كأما

 
 
 

                                                           

 .[(1/453)،(1164)ح: باب: )صالة التطكع(، ،الكتر /كتاب ]تدرؾ عمى الصحيحيفالمس الحاكـ في :( أخرجو(1
 نفس المرجع. :انظر ،يخرجاه كلـ مسمـ، شرط عمى صحيح حديث ىذاكقاؿ 
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َفذذنِْن َأْرَضذذْعَن َلُؽذذْم َفذذ ُتوُهن    : اهلل لقػػكؿ .(1)الرضػػاع أجػػر الػػزكج كعمػػى اإلرضػػاع فعمييػا

ُأُجوَرُهن  
(2)  

 حق السفر بزوجتو: .21
كاالنتقاؿ بيا حيػث ينتقػؿ عمػى تفصػيؿ بيػنيـ تو أمر ااء بالجممة إلى أف لمزكج السفر بذىب الفقي

كالسػبب فػي ذلػؾ: أنػػو  كػػانكا يسػافركف بنسػائيـ فػي الغػزكات كغيرىػػا فقػد ثبػت أف صػحابة رسػكؿ اهلل 
يخاؼ عمى نفسو الفتنة، كما أف المرأة تقػـك عمػى شػأف زكجيػا فػي سػفره، كلربمػا كػاف تركػو المرأتػو فيػو 

ذلػؾ تعػريض ليػا إلػى فػي مػر آكػد.. كذلػؾ شػريطة أف ال يكػكف ضرره عمػى المػرأة كفتنػة ليػا، فيكػكف األ
الخطػػر، أك الكقػػكع فػػي الضػػرر، فػػإف كػػاف فػػي السػػفر تعػػريض ليػػا إلػػى مثػػؿ ذلػػؾ، فحينئػػذو يجػػكز ليػػا أف 

 .(3)تمتنع

                                                           

(؛السنيكي: أسنى 2/525)الكبير الشرح عمى (؛الدسكقي: حاشيتو3/620رد المحتار): عابديف ابف( (1
 .(5/368(؛ ابف قدامة: المغني)7/222اج)(؛الرممي: نياية المحت3/445المطالب)

  (.6( سكرة الطالؽ: آية )(2
 (.4/314المكسكعة الككيتية ) :اإلسالمية كالشئكف األكقاؼ كزارة ((3



  
  العرف وحقوق الزوجة والعالقة بينيماالعرف وحقوق الزوجة والعالقة بينيما            

  

28 

 

 الفصل التمييدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  عالقة العرف بحقوق الزوجعالقة العرف بحقوق الزوج
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 عالقة العرف بحقوق الزوج
 

حقكقػان تثبػت بػالعرؼ، كالعػرؼ المعتبػر ىػك الػذم تحققػت فيػو بافى مف المبحث السابؽ أف ىناؾ 
، وكغيػر مصػرح بخالفػ شركط االعتبار كأىميػا أال يكػكف مخالفػان ألدلػة الشػرع، كمكجػكدان عنػد التصػرؼ،

 كمستفيضان شائعان.
الحقكؽ لعباده كجعميػا مقيػدة ال مطمقػة فػي تػآلؼو بػديع بػيف الحػؽ  كالكاجػب   كقد أعطى اهلل

كحقػػكؽ زكجتػػو عمػػى كجػػو - فأكجػػب عمػػى الػػزكج ألخػػذ حقكقػػو مراعػػاة حقػػكؽ اآلخػػريف ،سكمصػػالح النػػا
كأداء مػػػا عميػػػو مػػػف كاجبػػات نحكىػػػا كنحػػػك المجتمػػػع كذلػػؾ بمراعػػػاة األعػػػراؼ المعتبػػػرة فػػػي  -الخصػػكص
 لرفع الحرج كتيسير أمكر الحياة. مجتمعو،

فيػو، فتكػكف  صػرؼ، كمقصػكدةن كلرسكخ األعراؼ بػيف النػاس فإنيػا تكػكف حاضػرة فػي أذىػانيـ كقػت الت  
في بياف قدرىا كنكعيا، لذا ترككا التمفظ بيا اتكاالن ك  أشياء كثيرة أك في المنع منيا،  كافية في اإلذف في

؛ فأنزلكا العرؼ منزلة المفظ في كثير مف العقكد؛ في البيع كالككالة كالنكػاح، بػؿ (1)عمى إفادة العرؼ ليا
النية في أبػكاب كثيػرة، ففػي البيػع بالمعاطػاة اعتبػركا أف فعػؿ المعاطػاة ـ المالكية قد أقامكا العرؼ مقا إف

 (2)فيو داللة عرفية كافية عمى الرضا كلك في غير المحقرات فقالكا بإلزاـ البيع فييا بالتقابض
كفي العبادات جعؿ الفقياء العادة مقياسان لكثيػر مػف المسػائؿ التػي مرجعيػا العػرؼ كلػـ يػرد مػف 

كجػكب طمػب المػاء عمػى  ومثالـو:ليا، لككنيا صفات إضػافية يترتػب عمييػا حكػـ شػرعي، الشارع تحديد 
كلػػيس عميػػو أف يجيػػد نفسػػو فػػي الجػػرم إلدراؾ المػػاء كال أف يخػػرج عػػف مشػػيو "قػػالكا: -قبػػؿ التػػيمـ-فاقػػده

يػا المعتاد، كال أف يعدؿ عف طريقو أكثر مما جرت عميو العادة بالعدكؿ إلى العيكف كالمياه التػي يعػدؿ ل
 (3)عف الطريؽ

كفي األحكاؿ الشخصية رد الفقياء كثيػران مػف األمػكر إلػى تقػدير العػادة كالعػرؼ، سػأذكر بعضػان منيػا  
 :-مكضكع البحث- مما لو عالقة بحقكؽ الزكج

الرضا بالزكاج ىك حؽ لمزكجيف ليقع العقد صحيحان، كسككت الفتاة البكر إذا استؤذنت في  .1
ذلؾ أف  ؛بالنكاح، ألنيا لك كانت كارىو لصرحت بامتناعيا عنو النكاح، يدؿ ظاىران عمى الرضا

كفي مسالة  (4)الحياء في عرؼ الناس كعادتيـ إنما يككف في الرضا كالقبكؿ، ال في الرفض
                                                           

 (65أبك سنة:العرؼ كالعادة )ص:( (1
 (.4/229مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ): الحطاب( (2
 (1/503: التاج كاإلكميؿ)المكاؽ( (3
 (165يف: العادة محكمة )ص:الباحس( (4
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اختالؼ الزكجيف في متاع البيت، بأف يدعيو أحدىما أك يدعي االشتراؾ في جميعو، أناط 
تص بالعادة المطردة بيف الناس لترجيح ما يخ -نةعند انعداـ البي–المالكية حكميـ في ذلؾ 

ككف ي دالمكاف الكاحك احد ك اٍلكاحد في الزمف ال بكؿ منيما مف متاع مع يمينو حتى إف الشيء
  (1) .ساء بالًنسبة إلى آخًريفالن جؿ بالنسبة إلى قكـو كمف متاعر تاع الم مف

و أيضان فإذا سرؽ أحدىما مف لمزكج عمى زكجتو أف تحفظ مالو حاؿ غيابو، كىك حؽ ليا عمي .2
اآلخر، يختمؼ الحكـ باعتبارات أىميا اعتبار العرؼ لمحرز، فعند مالؾ كركاية عف الشافعي 
اختارىا المزني،أنو إذا انفرد كؿ كاحد منيما ببيت فيو متاعو، فالقطع عمى مف سرؽ مف ماؿ 

 . (2)صاحبو
البيت أرجعو المالكية إلى ما ىك  االختالؼ الكاقع في حؽ الزكج عمى زكجتو بالنسبة لخدمة .3

عادة أىؿ البمد مف خدمة باطنة كالعجف كالكنس إال أف يككف العرؼ عندىـ أف الزكج يخدـ 
 (3)زكجتو فعميو عندىا اخداميا تنزيال لمعرؼ منزلة المفظ

قد قسـ فقياء المالكية ألفاظ الطالؽ إلى ألفاظ صريحة، مف حقكؽ الزكج الفراؽ بالطالؽ، ك  .4
ف الظاىر: ىك ما إكقالكا  كنائية، كجعمكا ألفاظ الكناية فييا عمي قسميف: ظاىر كخفي. كألفاظ

نت حراـ، كبتة، كبتمة، كخمية، كبرية، كبائف، أك  مثؿ: سرحتؾ، فارقتؾ، ان يعتبر في العرؼ طالق
غاربؾ كنحك ذلؾ مف ألفاظ. ألنيا ألفاظ كالصريحة تدؿ بالعرؼ عمى أنو أراد بيا  ىكحبمؾ عم

 (4)ؽالطال
ادعتو الزكجة ك أنكره الزكج مف حقكؽ الزكجيف االستمتاع، فإذا اختمؼ الزكجاف في المسيس ف .5

عالف الدخكؿ فإف الحكـ يتكقؼ عمى حصكؿ الخمكة الصحيحة بينيما، كقد أرجع الفقياء إقبؿ 
 . (5)شركط الخمكة الصحيحة إلى العرؼ في ذلؾ مف إرخاء ستر كنحكه

قبؿ الدخكؿ طمب االستمتاع بزكجتو إذا عجؿ ليا  ؽ الزكجحقك مف  العرؼ كمدة اإلنظار: .6
 مدة تصمح فييا أمرىا بما جرت العادة بمثمو. مياؿاإلالمير، كلكف العرؼ جعؿ لممرأة حقان في 

                                                           

 (1/540الحطاب: مكاىب الجميؿ)( (1
 .(8/371؛ المزني: مختصره)(4/233ابف رشد: بداية المجتيد)( (2
 (.169إعماؿ العرؼ في األحكاـ كالفتاكل في المذىب المالكي )ص: محمد ابف التميف:( (3
 (561-1/560الفاسي: شرح ميارة التحفة)( (4
 (.19/271المكسكعة الفقيية الككيتية ): اإلسالمية شئكفكال األكقاؼ كزارة( (5
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ذا ما ذىب ، كى(1)قاؿ الخرشي: "الزكجة تميؿ زمنان بقدر ما يتجيز فيو مثميا بحسب العادة"
. أما مف لـ يعتبر العرؼ في ىذه (2)قيؿ مستحبو كاجب، ك إليو الشافعية أيضان كقالكا بأن

 (3)المسألة كالحنابمة فقالكا بأنيا ال تميؿ لعمؿ الجياز.
عادة نفقة الزكجة كاجبة عمى الزكج، كقد أككمت النفقة الكاجبة عميو في التقدير إلى العرؼ كال .7

 ىك ألنقص مف ذلؾ، فال تجاب ىي ألكثر مما يميؽ بيا كال؛ بقدر كسع الزكج كحاؿ الزكجة
 ال ضرار".كعسره تحقيقان لقاعدة "ال ضرر ك  مع مراعاة يسار الزكج

 : اهلل كجبو الشرع عمييما بالمعركؼ لقكؿىك حؽ لمزكجيف كقد أك  ،حسف العشرة .8
وُهن   ن   :اهلل  كقكؿ (4)بِودَْْعُروِف  ﴿َوَعوِِشُ ال ِذي َعَؾْقِفن  بِودَْْعُروِف  ِمْثُل  ﴿َوََلُ

، فما (5)
 تعارفو الناس مف حسف المعاممة كطيب العشرة بيف األزكاج ىك الحكـ في ذلؾ.

                                                           

 .(3/259الخرشي: شرح مختصر خميؿ )( (1
 .(3/279قميكبي كعميرة )( (2
 .(5/187البيكتي: كشاؼ القناع )( (3
 (.19سكرة النساء: )اآلية: ( (4
 (.228سكرة النساء: )اآلية: ( (5
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قابمة لمتكيؼ مع األزماف )مرنة( إف مف حكمة التشريع أف ترؾ كثيران مف األحكاـ مطمقة 
كاألمكنة المختمفة، كجعميا في التطبيؽ مرتبطة بما تعارفو الناس بينيـ، حيث رد الفقياء الكثير مف 

كاحتكاكيـ بأمـ أخرل  ة الختالؼ الناس كتبايف أفياميـ،ر إلى تقدير العرؼ كالعادة. ك نتيجاألمك 
أعراؼ منيا الصائب كمنيا ما جانب الصكاب،  استحداثإلى فقد أدل ذلؾ كعكامؿ أخرل كثيرة... 

 ككاف لبعض ىذه الفتاكل األثر البالغ عمى حقكؽ الزكج.
أثر ىذه األعراؼ عمى بعض حقكؽ الزكج قبؿ كقد خصصت ىذا الفصؿ لتكضيح جانب مف  

الدخكؿ فكاف المبحث األكؿ خاصان بأثره عمى حقكقو المالية، كالمبحث الثاني كاف خاصان بأثره عمى 
حقكقو غير المالية، أما الفصؿ الثاني فكاف في أثر العرؼ عمى حقكؽ الزكج المالية كغير المالية بعد 

 الدخكؿ.
 ما يمي: وق الزوج المالية قبل الدخول فقد بينت فيوأثر العرف عمى حقكأما في 

 فيو أثر العرف في المسائل المتعمقة بو.وقد وضحت أواًل: العدول عن الخطبة: 
 -وفيو أربعة مطالب: 

 حكميا.تكييفيا الفقيي ك ك  مشركعيتياك  : حقيقة الخطبة: تعريفياالمطمب األول        
 دمو الخاطب مف مير.أثر العرؼ في حكـ ما قالمطمب الثاني: 

 أثر العرؼ في حكـ اليدايا المقدمة في الخطبة.المطمب الثالث:         
 : أثر العرؼ في حكـ التعكيض عف ضرر العدكؿ.المطمب الرابع        

 ثانيًا: المير: وفيو توضيح ألثر العرف في المسائل المتعمقة بو.
 -وفيو أربعة مطالب: 

 .كحكمو -حقيقة الميرالمطمب األول: 
 : أثر العرؼ في تحديد أكثر المير.المطمب الثاني

 أثر العرؼ في تجييز الزكجة ك بيت الزكجيةالمطمب الثالث: 
: أثر العرؼ في ادعاء الزكجة لمخمكة الصحيحة بعد العقد كقبؿ إعالف الدخكؿ لتستحؽ المطمب الرابع
 كامؿ المير.
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 ئل عرفية ومالية:وما يتعمق بو من مسا أواًل: العدول عن الخطبة
نظران لخطكرة عقد الزكاج كقدسيتو، شرع المكلى عز كجؿ لو أحكامان خاصة، ليكفؿ لو الدكاـ 

 كاالستمرار، كمف ىذه األحكاـ التي تعتبر مقدمة ليذا الميثاؽ الغميظ "الخطبة".

 .حقيقة الخطبةالمطمب األول: 
 الخطبة في المغة: -

 ر عدة تشترؾ في معنى كاحد منيا:ب( كتدؿ عمى أمك -ط-مأخكذة مف مادة )خ
خيطبة بضـ الخاء: كىي المكعظة، فيقاؿ خطب القكـ أم ألقى فييـ مكعظة، كقيؿ أيضان ما لو 

 أكؿ كآخر كالرسالة.
ٍطب بفتح الخاء كتسكيف الطاء: كىك األمر العظيـ.  كمنيا خى

مف امرأة كمنيا الًخطبة بكسر الخاء: كىك المعنى الذم نحف بصدده: كىك طمب النكاح 
 (1)معينة.

ككؿ ىذه المعاني السابقة تدؿ عمى أف ىناؾ أمران عظيمان ييعالج؛ فالخيطبة بالضـ ال تككف إال 
فى أمر ذم باؿ فيعظ الخطيب أك المتحدث في أمر ضركرم، ك الًخطبة بالكسر كذلؾ أمر عظيـ 

 (2)كمقدمة لمزكاج كىك أمر ذك باؿ أيضان.
 الِخطبة في االصطالح: -

 عنى الخطبة في الشرع معناه في المغة، فيي: يطابؽ م
، أم: طمب الرجؿ الزكاج بامرأة بأف يتقدـ بيذا (3)التماس الخاطب النكاح من جية المخطوبة

 (4)لذم ييستدعى بو إلى عقدة النكاح.الطمب إلى أىميا. كقيؿ إنيا الذكر ا

                                                           

 .(1/360) فصؿ الخاء المعجمةظكر: لساف العرب ابف من ؛(180الرازم: إيضاح مختار الصحاح )ص:( 1)
 (.2/1013( مف سكرة البقرة )235الشعراكم: مف تفسير اآلية )(2)
 (.4/219الشربيني: مغني المحتاج) (؛2/342( الدردير: الشرح الصغير المسمى" بمغة السالؾ")3)
 (.1/433الكفكم: الكميات، فصؿ الخاء ) (4)
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 مشروعية الخطبة:
 الخطبة مشروعة بالكتاب والسنة:

 من الكتاب: .1
ْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِي الـَِّسوءِ ﴿ :ؿ اهلل بقك   .(1)َواَل ُجـَوَح َعَؾْقُؽْم فِقَم َعر 

 وجو الداللة:
كيجكز لو التعريض أما  ،أفادت اآلية أنو ال يجكز التصريح بالخطبة مف المتكفى عنيا زكجيا

 (2)ركط المخطكبة شرعان لمف تكافرت فييف شالتصريح كالتعريض بالخطبة ليا ك  إذا انقضت العدة فيجكز
 كفي ذلؾ كمو دليؿ عمى أف الخطبة مشركعة.

 من السنة: -3
كردت أحاديث كثيرة تبيف مشركعية الخطبة، منيا ما يبيف صفات المخطكبة، كمنيا ما يبيف 

..كىذه األحاديث في جممتيا .جكاز النظر إلييا، ك منيا ما ينيى عف خطبة الرجؿ عمى خطبة أخيو
َأْن َيِبيَع  َنَيى النَِّبيُّ "، أنو كاف يقكؿ: بة، ك أكتفي منيا بما ركاه ابف عمر تبيف مشركعية الخط

َذَن َلُو َبْعُضُكْم َعَمى َبْيِع َبْعٍض، َواَل َيْخُطَب الرَُّجُل َعَمى ِخْطَبِة َأِخيِو، َحتَّى َيْتُرَك الَخاِطُب َقْبَمُو َأْو َيأْ 
  (3)."الَخاِطبُ 

 وحكميا: التكييف الفقيي لمخطبة
الخطبة مقدمة تسبؽ عقد الزكاج، فيي ليست عقدان، كلكنيا كعد بعقد الزكاج، كىي مدة تركو 

نظران لما لعقد الزكاج مف قدسية كخطكرة.  ،كدراسة يقكـ بيا كؿ مف الطرفيف، شرعيا المكلى عز كجؿ
 ،ال يعد عقدان حة ا قبكؿ اليدية أك قراءة الفاتك ال يعد قبض أم شيء عمى حساب المير عقدان، ككذ

 كبناءن عمى ما سبؽ فإف الخمكة في أثناء الخطبة حراـ كالدخكؿ بالمخطكبة زنا. 
 (4)ي جائزة كقاؿ البعض إنيا مستحبة.: فيحكميا أما

                                                           

  (.235)ية: اآلسكرة البقرة:  (1)
 (.1/544(؛ األلكسي: ركح المعاني )3/192القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (2)
 .[(7/19(، )5142كتاب/ النكاح، باب: ال يخطب عمى خطبة أخيو..)ح:]أخرجو: البخارم في صحيحو  (3)
 (.7/30النككم: ركضة الطالبيف ) (4)
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 اطب من مير بعد العدول عن الخطبةأثر العرف في حكم ما قدمو الخ: المطمب الثاني
 حكم العدول عن الخطبة: .1

د غير ممـز كالكع ،، ألنيا كعد بالزكاج(1)أف يعدؿ عف الخطبة متى شاء يحؽ لكؿ مف الخاطبيف
ف كاف مقتضى الكفاء بالكعد يقضي بعدـ العدكؿ، ك (2)عند جميكر الفقياء ألف إخالؼ الكعد خمؽ  ؛ا 

آَيُة الُمَناِفِق " قاؿ أف رسكؿ اهلل  صفة مف صفات المنافقيف، ففي حديث أبى ىريرة ذميـ، ك 
َذا َوَعَد َأْخَمَف "َثاَلٌث: ِإذَ  َذا اْؤُتِمَن َخاَن، َواِ   .(3)ا َحدََّث َكَذَب، َواِ 

ألنيا في  ،فمك عدؿ الخاطب عف الخطبة مف غير سبب مقبكؿ شرعان يككف آثمان عند اهلل ديانة
 .(4)ْسُئوالً َوَأْوُفوا بِوْلَعْفِد إِن  اْلَعْفَد َكوَن مَ ﴿ حكـ العيد الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بكفائو بقكلو:

 حكم المير عند العدول عن الخطبة: .2
 .(5)اسـ لما تستحقو المرأة بعقد النكاح أك الكطءالمير: 

ال خالؼ بيف الفقياء في كجكب رد ما قدمو الخاطب مف المير إليو عند العدكؿ عف الخطبة، 
حؽ مف حقكؽ ذلؾ ألف المير أثر مف آثار عقد الزكاج الصحيح ك  ؛بقطع النظر عف الطرؼ العادؿ

الزكجة يثبت ليا نصفو بالعقد ككمو بالدخكؿ، كحيث لـ يتـ عقد الزكاج فإنو يبقي حقان خالصان لمخاطب، 
لو استرداده عند العدكؿ عف الخطبة لعدـ تعمؽ حؽ المخطكبة بو، كيأخذ حكـ الكديعة كتككف يد 

 .(6)المخطكبة عميو يد أمانو

                                                           

 . (2/228الدردير: الشرح الكبير) (1)
الحمكم:  (؛7/3059) (؛ القارم: مرقاة المفاتيح3/237) ه كالنظائر، كتاب الحظر كاإلباحةابف نجيـ: األشبا (2)

 (. 2/110) حاشيتو عمى األشباه كالنظائر
 .[(3/180(، )2682كتاب/ الشيادات، باب: مف أمر بإنجاز الكعد )ح:  ]أخرجو: البخارم في صحيحو (3)
 (.34ية )اآلسكرة اإلسراء:  (4)
(؛ الجزيرم: الفقو عمى المذاىب 1/367(؛ الحصني: كفاية األخيار)4/230رد المحتار) عابديف: ابف( 5)

 (.4/89األربعة)
(؛ ابف حجر الييثمي: فتح الجكاد بشرح 3/260عمى الخرشي) توحاشي :العدكم (؛3/100تار)حابف عابديف: رد الم (6)

 كالشئكف األكقاؼ كزارة (؛8/296(؛ المرداكم: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ )2/86اإلرشاد)
 (.39/172المكسكعة الفقيية الككيتية) :اإلسالمية
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مقابمة التمكيف مف  يبالزكاج كف قابمة إتماـ العقدكالسبب في ذلؾ: أف المير إنما قرر في م
َفَم اْسَتْؿَتْعُتْم بِِه ِمـُْفن  َف ُتوُهن  ُأُجوَرُهن  ﴿ :االستمتاع بالمرأة لقكؿ اهلل 

(1). 

 وجو الداللة: 
فرض اهلل سبحانو كتعالى المير كأكجبو عمى الرجاؿ لمنساء في حالة استمتاعيـ بالزكاج، 

 االستمتاع المشركع، فإف لـ يكف استمتاع فال أجر.كاألمر مرىكف ب
كلما كاف العدكؿ عف الخطبة نقضان لمكعد بالعقد لـ يجب البدؿ كىك المير المقرر ككجب رده 

 إف كاف قائمان ك مثمو أك قيمتو إف كاف ىالكان، بغض النظر عف الطرؼ الذم كقع منو العدكؿ.
 األعراف والمير في الخطبة: .3

ات كاألعراؼ يتبعيا الخاطباف في المير تبعان لما درج عميو الناس في بالدىـ ىناؾ بعض العاد
 -:منيا ما يمي

اعتاد الناس أف يتقدـ أىؿ الخاطب إلى أىؿ المخطكبة، فيقرؤكف الفاتحة كيتفقكف عمى المير  .1
قد يدفعكف المير أك جزءان منو في فترة الخطبة، فإذا كاف المير في بعض البمداف كالجياز، ك 

قدان فقد تشترم بو المرأة أشياء جيازية، كقد يشترم الخاطب أشياء جيازية بتكميؼ منيا أك مف ن
 كلييا الشرعي عمى حساب المير. فما الحكـ في ذلؾ عند العدكؿ عف الخطبة؟

جرل العرؼ أيضان بأف يتقدـ كؿ مف الخاطب كالمخطكبة بيدايا لرخر، ففي بعض  .2
دية العرس، ك قد تقدـ اليدية عمى شكؿ حقيبة بيا مالبس المجتمعات يقكـ الخاطب بتقديـ ى

كأدكات لمزينة يطمؽ عمييا بالعامية)شنطة(، أك عمى شكؿ ىدية مف الذىب تسمى )شبكة( فيؿ 
 يجرل عمى ىذه اليدايا حكـ المير فيستردىا الخاطب بالعدكؿ أـ أحكاـ اليدايا كاليبات.؟!.

 :د المير عند العدول عن الخطبةأثر تمك األعراف عمى حق الزوج في استردا
عمى ثبكت حؽ العدكؿ عف الخطبة لكؿ مف الخاطبيف كأف لمخاطب أف يسترد  (2)اتفؽ الفقياء

 (3)ألف المرأة ال تستحؽ المير إال بعقد الزكاج ؛ما دفعو عمى حساب المير

ؿ أف في حالة شراء أشياء جيازية مف المير بعد قبضو في فترة الخطبة فالراجح عند العدك  .1
يؤخذ بعيف االعتبار مراعاة قكاعد الشريعة اإلسالمية كالعدالة كاإلنصاؼ بحيث ال يجمع ضرر 

                                                           

 (.24سكرة النساء: )اآلية:  (1)
 (.2/348) الطحاكم: مختصر اختالؼ العمماء (؛3/49) ابف رشد: بداية المجتيد (2)
 (.    204 ،19/203المكسكعة الككيتية) :اإلسالمية كالشئكف األكقاؼ كزارة 3))
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يف إعادة ب عدكؿ عنوالجيازية فيعطى حؽ الخيار لممالعدكؿ كضرر التعكيض عف األشياء 
التعكيض عف الضرر المترتب عمى العدكؿ عف  "ىذا ما يسمىالجياز أك دفع قيمتو، ك 

 ح في المطمب الرابع مف ىذا الفصؿ.كالمكض "الخطبة
أثناء الخطبة أىك مف  يأما إذا اختمؼ الخاطباف بعد العدكؿ عف الخطبة فيما قدمو الخاطب ف .2

المير أـ ىدية؛ فادعى الخاطب أنو مف المير ليثبت لنفسو حؽ استرداده، كادعت المخطكبة 
 -ي:فالحكـ في ذلؾ عمى النحك التالأنو ىدية لتنفي عنو ذلؾ الحؽ؛ 

يينظر إلي مىف يثبت كالمو بالبينة؛ فإنو يحكـ لو كفؽ ىذه البينة. فإف قدـ كالىما بينة  :أوالً  
ألنيا تثبت خالؼ الظاىر كالبينات شرعت إلثبات خالؼ  ؛عمى ما يقكؿ تيرجح بينة المخطكبة

ييدم بعدىا  لككنو كاجبان عميو ثـ ؛الظاىر، كالظاىر معو إذ إف الخاطب يسعى أكالن في أداء المير
 (1)كيتبرع.
ف لـ يكف ألحدىما بينة، فالحكـ لمعرؼ الجارم في بالدىـ فإف قضى العرؼ بأنو مف  - كا 

ف قضى العرؼ أنو مف اليدايا كاف القكؿ قكليا ك  ،المير كاف القكؿ قكؿ الخاطب مع يمينو ا 
 .مع يمينيا

ف تساكل العرؼ في ذلؾ فكاف مشتركان بأف يسكغ أف يككف ميران كأف  - يككف ىدية فالقكؿ كا 
 (2. )قكؿ الخاطب مع يمينو ألنو المممؾ فيككف لو القكؿ في كيفية التمميؾ

ىك ما يرجحو  -عند انعداـ البينة- بالشنطةكما يسمى  بالشبكة كعميو: فالراجح فيما يسمي
العرؼ بيف الناس، كالذم قد يختمؼ في المكاف الكاحد باختالؼ الزمف فعمى سبيؿ المثاؿ قبؿ عدة 
عقكد كانت )الشبكة( أقرب ما تككف إلى المير منيا إلى اليدايا فكانت أكؿ ما يتـ التفاكض عميو في 
أمكر الزكاج المالية بيف الطرفيف، بؿ ك قد يقع الخالؼ في كثير مف األحياف بيف الخاطب كأىؿ 

قديرىا، كلتركت المخطكبة في قيمتيا، فمك كانت مف اليدايا لما كاف التفاكض عمييا كال الخالؼ في ت
لذلؾ فإنيا م فييا المفاكضة كال المساكمة، ك لتقدير الخاطب "الميدم"، فاليدايا ىبات كاليبات ال تجر 

كانت تأخذ حكـ المير، أما في الكقت الحاضر كمع غالء الذىب الفاحش كالمستمر تغير حاؿ الشبكة 
كاج فغدت في عرؼ الناس اليـك كأصبحت شيئان رمزيان قد ال يتعدل في كثير مف األحياف خاتـ الز 

 كاهلل أعمـ. أقرب إلى اليدايا منيا إلى المير فتأخذ حكميا...

                                                           

 (.3/151بف عابديف: رد المحتار)ا 1))
 (.1/179) (؛ أبك الحسنات: الجامع الصغير كشرحو3/150الحصفكي: الدر المختار) 2))
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 مقدمة في الخطبة بعد العدول عنياأثر العرف في حكم اليدايا ال: المطمب الثالث
 

 حكم اليدايا المقدمة في الخطبة بعد العدول عن الخطبة. .1
 تحرير محل النزاع: 

حؽ العدكؿ عف الخطبة لكؿ مف الخاطبيف كأف لمخاطب أف يسترد ما اتفؽ الفقياء عمى ثبكت 
        .(1) ألف المرأة ال تستحؽ المير إال بعقد الزكاج ،دفعو عمى حساب المير

 -كاختمفكا في حكـ اليدايا المقدمة في الخطبة بعد العدكؿ عنيا عمى أقكاؿ ثالثة ىي:
 القول األول:

الكة أك المستيمكة ما لـ يحدث مانع مف مكانع الرجكع في يجب رد اليدايا القائمة دكف الي
  (2)الحنفيةاليبة. كذىب إلى ىذا القكؿ 

كعميو فإف الخاطب يسترد ىداياه القائمة في يد المخطكبة كالحمي الذىبية أك الساعة أك 
يجكز  ط، أما إف ضاع، أك استيمؾ كالمباس تـ استعمالو أك الطعاـ تـ أكمو فاليالقماش الذم لـ يخ

 استرداد قيمتو ككذلؾ لك طرأت عمى اليبة زيادة أك تغيير كما لك كاف قماشا فخاطتو.
 القول الثاني:

 يككف الحكـ عمى التفصيؿ التالي:
- .  إذا كجد شرط بينيما، أك عرؼ قائـ بيف الناس عيمؿ بو أكالن
 إذا لـ يكف ىناؾ شرط أك عرؼ يينظر إلى المتسبب في العدكؿ. -

ف  فمف كاف العدكؿ ا فبعينو، كا  مف جانبو حؽ لرخر استرداد ما دفعو مف ىدايا إف كاف قائمن
ف كاف مف  كاف ىالكنا فبقيمتو. فإف كاف العدكؿ مف جانب المخطكبة حؽ لمخاطب استرداد اليدايا كا 

  (3).المالكيةجانب الخاطب حؽ لممخطكبة استمرار تممؾ اليدايا كذىب إلى ذلؾ 
 القول الثالث:

 .(5)الحنابمةك( 4)الشافعيةالقائمة بعينيا كالمستيمكة بقيمتيا كىك ما ذىب إليو  ترد اليدايا

                                                           

 .(3/49ابف رشد: بداية المجتيد)(؛ 3/153الحصفكي: الدر المختار)1) )
 (.3/153الحصفكي: الدر المختار) (؛6/131الكاساني: بدائع الصنائع) (2)
 (.4/114لكبير ك حاشية الدسكقي: )الدردير: الشرح ا (3)
 (.15/389المطيعي: تكممة المجمكع شرح الميذب) 4))
 .(6/65ابف قدامة: المغني) (5)
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 سبب الخالف:
 :يرجع الخالف في المسألة إلى ما يمي

: فمف قاؿ إنيا ىبة تحققت فييا شركط اليبة االختالف في التكييف الفقيي ليدايا الخطبة -1
الرجكع في اليبة فيسترد منيا ما كاف قائمنا دكف  ككاف ممف يجيز الرجكع في اليبة قاؿ إنيا تأخذ حكـ

المستيمؾ مالـ يحدث مانع مف مكانع الرجكع في اليبة، كمىف رأل أف ىدايا الخطبة ليست بيبة، ألف 
اليبة ال تككف بعكض كىدايا الخطبة إنما كانت نظير تقكية الصالت إلتماـ العقد فافترقا فجاز لو 

 الرجكع.
العرف القائم بين الناس وكذلك الطرف المتسبب في العدول مؤثرًا  االختالف في اعتبار -2
 .في الحكم

، فإف لـ يكجد عرؼ في ذلؾ قاؿ: يراعى  فمف اعتبر ذلؾ جعؿ العرؼ مرجعنا في الحكـ أكالن
مىف لـ يعتبر ذلؾ كمو لـ يعمؽ ك  جانب المعدكؿ عنو بأف ال يجمع عميو ضررا العدكؿ كاسترداد اليدايا.

 كلـ يعتبره. الحكـ عميو
 األدلة والترجيح:

 )القائؿ بكجكب رد اليدايا القائمة دكف اليالكة أك المستيمكة(. أدلة أصحاب القول األول:
 فقالكا: بالمعقولاستدؿ اصحاب ىذا القكؿ 

ألف مف مكانع الرجكع  ،اليدايا ىبات تأخذ حكميا، فترد إف كانت قائمة كال ترد إف ىمكت أك استيمكت
 .(1)ؾ أك االستيالؾباليبة اليال

 .جانب المعدكؿ عنو(لعرؼ ك االذم راعى الشرط ك )أدلة أصحاب القول الثاني: 
 المعقكؿ.استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالسنة ك 

 أواًل: السنة.
 (2)."اْلُمْسِمُموَن ِعْنَد ُشُروِطِيْم َما َواَفَق اْلَحقَّ "َقاَل:  ، َعْن َرُسوِل المَِّو َعْن َعاِئَشَة  .1
  لداللة:وجو ا

 يحث الحديث عمى مراعاة الشركط كالكفاء بيا ما دامت في حدكد الشرع، كمقدكران عمى تنفيذىا.

                                                           

  .(3/153الحصفكي: الدر المختار) (؛6/131ساني:  بدائع الصنائع)االك( 1)
. كصححو [(2/57(،)2310كتاب/ البيكع، باب: كأما حديث أبي ىريرة )ح: ]أخرجو: الحاكـ في المستدرؾ 2))

 (.5/207(،)1360األلباني: انظر اركاء الغميؿ )ح:
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 ثانيًا: المعقول.
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالمعقكؿ مف كجييف: 

  الوجو األول:
دـ بشرط ع (1)لمستيمكة بقيمتيااالرجكع باليبة القائمة بعينيا ك تأخذ اليدايا حكـ اليبات فيجكز 

كتككف حاضرة في أذىاف الناس عند  (2)كجكد عرؼ أك شرط ينافي ذلؾ ألف األعراؼ في ذلؾ معتبرة
 التصرؼ.

  الوجو الثاني:
ال يجكز أف يجمع عمى الميدل إليو ألـ العدكؿ كألـ االسترداد ما لـ يكف ىك الذم عدؿ عف 

 (3)كاف العدكؿ مف الجانب اآلخرإف  الماليالخطبة، ككذلؾ ال يجمع عمى الميدم ألـ العدكؿ كالغـر 
 فمف العدؿ اف يتحمؿ الضرر مف كاف متسببان فيو.

 أدلة أصحاب القول الثالث: )القائل برد اليدايا القائمة بعينيا والمستيمكة بقيمتيا(
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالمعقكؿ عمى النحك التالي:

ف لـ يثب  ؛اليدايا ىبات كاليبة ال يجكز الرجكع فييا - ، اْبِن َعبَّاٍس  بدليؿ ما ركاه (4)عميياكا 
 (5)"الَعاِئُد ِفي ِىَبِتِو َكالَكْمِب َيِقيُء ُثمَّ َيُعوُد ِفي َقْيِئوِ ": َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ 

ف ىدايا الخاطب يجكز الرجكع فييا ألف مف شرط اليبة أف تككف بغير عكض كالكاىب أإال   -
رط بقاء العقد، فإذا زاؿ ممؾى الرجكع، كاليبة بشرط في الخطبة إنما كىب في ىذه الحاؿ بش

 .(6)الثكاب
حيث ترد القائمة بعينيا بينما ترد المستيمكة ؛ كال فرؽ بيف اليدايا القائمة كاليدايا المستيمكة -

 بقيمتيا.

                                                           

 (.4/114الدردير: الشرح الكبير كحاشية الدسكقي)  (1)
 (.157، 4/156: بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ)صاكمال (2)
 (.40أبك زىرة: األحكاؿ الشخصية)ص:( 3)
  (.6/65ابف قدامة: المغني) (4)
( 2589كتاب/ اليبة كفضميا، باب: ىبة الرجؿ ألمرأتو ك المرأة لزكجيا)ح:]أخرجو: البخارم في صحيحو  (5)

(3/158).] 
 (.3/552باب: ما ال يرد مف اليدايا كاليبات)‘ سابؽ: فقو السنة؛ (10/32مجمكع فتاكل شيخ االسالـ)6))



  
  قبل الدخولقبل الدخول  العرف وحقوق الزوجالعرف وحقوق الزوج            

 

43 

 

 الفصل األول

 :األعراف في ىدايا في الخطبة
سكاء أكانت جرت أعراؼ الناس أف يتقدـ الخاطب في أثناء الخطبة بالعديد مف اليدايا  -

طعامان أك شراباى أك لباسان أك قماشان أك ذىبان أك ما شابو ذلؾ، منيا ما يتـ االتفاؽ عميو 
، ك -كتككف عادة مف الذىب-كفستاف الخطبة كمصاريؼ الحفمة كنكع الشبكة ك مقدارىا 

 .منيا ما يككف بدكف اتفاؽ مسبؽ
كؿ عف الخطبة بيف متشدد في كتفاكتت األعراؼ بيف الناس في رد ىذه اليدايا عند العد -

استردادىا، بؿ كاسترداد كؿ ما أنفؽ في فترة الخطبة حتى ثمف زجاجة العصير، ك بيف 
 متسامح ال يطالب باسترداد أم شيء كبخاصة إذا كاف العدكؿ مف جانبو.

 أثر ىذه األعراف في الحكم:الترجيح و 
كذلؾ ما لـ يكف ىناؾ شرط أك عرؼ، مف مراعاة جانب المعدكؿ عنو  ؛أرجح ما ذىب إليو المالكية

 لألسباب التالية:
إف مراعاة الشركط كالكفاء بيا أصؿ ثابت مف أصكؿ الديف ما دامت في حدكد الشرع، كمقدكران  .2

اْلُمْسِمُموَن ِعْنَد ُشُروِطِيْم "َقاَل:  ، َعْن َرُسوِل المَِّو َعاِئَشَة  عمى تنفيذىا لما ركتو السيدة
 (1)."قَّ َما َواَفَق اْلحَ 

اعتبار العرؼ المكافؽ لمشرع في المسألة لو قيمتو حيث يككف العرؼ حاضران في أذىاف الناس  .3
ف لـ يتمفظكا بو  .عند تعامالتيـ كمقصكدان فييا كا 

حقاؽ لمحؽ كتحقيؽ لركح الشريعة اإلسالمية  .4 مراعاة جانب المعدكؿ عنو فيو إنصاؼ كا 
لميدل إليو ألما العدكؿ ك استرداد اليدايا، كال كمقاصدىا حيث إنو ال يجكز أف ييجمع  عمى ا

 (2)عمى الميدم ألما العدكؿ كالغـر المالي سيما كأف العدكؿ كقع مف الطرؼ اآلخر
ـ 2005، كأخذ بو القانكف اإلماراتي لعاـ (3)العمماء المعاصريف كشراح القانكفكقد أخذ بيذا الرأم أكثر 

 ككاف نصو ما يمي: 18 كالثامنة( مف المادة الخامسة ك السادسة كالسابعة)في الفقرات 

                                                           

. كصححو [(2/57(، )2310كتاب/ البيكع، باب: كأما حديث أبي ىريرة )ح: ]أخرجو: الحاكـ في المستدرؾ (1)
 (.5/207(، )1360األلباني: انظر ركاء الغميؿ )ح:

  (.40أبك زىرة: األحكاؿ الشخصية )ص: (2)
(؛ بدراف أبك العينيف: أحكاـ 39،40محمد أبك زىرة: األحكاؿ الشخصية )ص: (؛1/60السباعي: شرح القانكف ) (3)

 (.40الزكاج ك الطالؽ)ص:
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إذا عدؿ أحد الطرفيف عف الخطبة كليس ثمة شرط أك عرؼ، فإف كاف بغير مقتضى فال حؽ  .1
 لو في استرداد شيء مما أىداه لرخر، كلرخر استرداد ما أىداه.

ف كاف إذا كاف العدكؿ بمقتض فمو أف يسترد ما أىداه إف كاف قائمان، أك قيمتو يكـ القبض إ .2
 ىالكان أك مستيمكان كليس لرخر أف يسترد.

 .إذا انتيت الخطبة بعدكؿ مف الطرفيف استرد كؿ منيما ما أىداه لرخر إف كاف قائمان  .3
إذا انتيت الخطبة بالكفاة أك بسبب ال يد ألحد الخاطبيف فيو أك بعارض حاؿ دكف الزكاج فال  .4

 يسترد شيء مف اليدايا.
ء في تطبيؽ رأم المالكية بشكؿ عممي في حكـ اليدايا، كفيو إرضاء كيعتبر ىذا مف أحسف ما جا

 لجميع األطراؼ بمراعاة جانب المعدكؿ عنو كسبب العدكؿ.
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 .ةأثر العرف في تعويض ضرر العدول عن الخطب: المطمب الرابع
 

 :العدول عن الخطبة ىحكم التعويض عن الضرر المترتب عم .1
لتعكيض عف ضرر العدكؿ في زمانيـ، ربما ألف الناس لـ يتعرض الفقياء القدامى لمسألة ا

قديمان ما كانكا يتكرطكف فيما قد يضرىـ كىـ يعممكف أف الخطبة ىي مجرد كعد بإتماـ عقد الزكاج قد 
يتـ كقد ال يتـ، كمف يتكرط في تصرؼ قبؿ أف يستكثؽ ألمره يككف مقصران في حؽ نفسو فيتحمؿ تبعة 

 .(1)لبة بتعكيضىذا التقصير كال يحؽ لو المطا
كلما تغيرت األحكاؿ كتبدلت األعراؼ بتغير الزماف كاختالؼ المكاف، استجدت أضرار ناجمة 
عف العدكؿ عف الخطبة، فتصدل ليا الفقياء المعاصركف بالتحميؿ كالفتكل بيف مؤيد لمبدأ التعكيض 

 عنيا كمعارض لجكاز ىذا التعكيض سيران عمى نيج القدامى مف الفقياء.
 محل النزاع:تحرير 

ضماف كال تعكيض؛ إذ  اتفؽ الفقياء عمى أف العدكؿ عف الخطبة إذا لـ يترتب عميو ضرر فال .1
 مناط الضماف كقكع الضرر.

الخاطبيف فيو يد، فال ضماف  كما أنيـ اتفقكا عمى أف العدكؿ إف ترتب عميو ضرر كلـ يكف ألحد .2
 كذلؾ كمكت أحدىما أك كعدكليما باالتفاؽ كالتراضي.

مفكا في ضماف الضرر الناتج عف العدكؿ عف الخطبة إف كاف بسبب مف العادؿ أك بفعؿ منو ىؿ كاخت
 ؟لضرر، فيحكـ عميو بالتعكيض أـ اليضمف ذلؾ ا

 -وكان ليم في ذلك أقوال ثالثة ىي:
محمد ىك ما قاؿ بو القدامى كأخذ بو الشيخ يقتضي عدـ التعكيض عف الضرر، ك القول األول:  .1

 .(2)تي الديار المصريةمف بخيت المطيعي
 محمود شمتوتلشيخ ا ىك ما قاؿ بوجكب التعكيض عف العدكؿ مطمقان، ك يقتضي ك  القول الثاني: .2

   .(3)شيخ األزىر

                                                           

 (.75األشقر: أحكاـ الزكاج )ص:(1)
 (.75)ص: شقر: أحكاـ الزكاجاأل(2)
 (.1/69) السباعي: شرح القانكف (3)
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كقد ذىب إلى  ،يقتضي كجكب التعكيض في حالة كقكع ضرر )مادم أك معنكم( القول الثالث: .3
كاشترطا لذلؾ  (2)السنيوري عبد الرازق، كالدكتكر (1)مصطفي السباعيذلؾ كؿ مف الدكتكر 

 ثالثة شركط ىي:
 .أف يثبت أف العدكؿ لـ يكف بسبب مف الطرؼ اآلخر .1
أف يقع ضرر مادم أك معنكم بسبب العدكؿ غير االستيكاء الجنسي ألنو ال ضماف عف الضرر  .2

.  الناتج عف فعؿ محـر
 أف يؤكد الخاطب رغبتو في إتماـ الزكاج. .3

 األدلة والترجيح:
 .)القائل بعدم التعويض عن ضرر العدول( ول األول:أدلة أصحاب الق

 مف كجكه: بالمعقولاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ 
 األول:  الوجو

التعكيض ال يككف إال نتيجة عمؿ ضار أك إخالؿ بعقد، كالخطبة ىي مجرد كعد بالزكاج غير 
ىك الجزاء األخركم ال ممـز ألف في إلزاميا إكراىان عمى الزكاج، كغاية ما يترتب عمى اإلخالؼ بالكعد 

 الدنيكم، كعميو فال تعكيض لمخاطب.
 الوجو الثاني: 

ألف اإلذف الشرعي  ؛العدكؿ عف الخطبة حؽ مأذكف فيو فإذا مارسو الخاطب فال تعكيض
 .(3)ينافي الضماف
 الوجو الثالث: 

مجرد ألنو يعمـ أف  ؛كاف األكلى عمى كؿ مف الخاطبيف أف يحتاط لنفسو كال يتكرط فيما يضره
الخطبة ال تمـز الطرؼ اآلخر بشيء، كعميو فيككف ىك مف قصر في حؽ نفسو فيتحمؿ تبعات ذلؾ، 

 .(4)كيسقط حقو في التعكيض

                                                           

 (.1/62السباعي: شرح القانكف ) (1)
 (.690-1/689السنيكرم: الكسيط) (2)
 (.2/727)(؛ محمد الزحيمي: القكاعد الفقيية ك تطبيقاتيا449البركتي: قكاعد الفقو )ص: (3)
 (.75األشقر: أحكاـ الزكاج)ص:(4)
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 .)القائل بوجوب التعويض عن العدول عن الخطبة مطمقًا( أدلة أصحاب القول الثاني:
 بالقياس والمعقول:استدؿ أصحاب ىذا القكؿ 

 .أواًل: القياس
)المتعة( فالمتعة تعكيض يعطى لمزكجة إذا طمقيا زكجيا عما لحقيا مف ضرر  قياسان عمى

 . (1)معنكم بانكسار قمبيا جراء الطالؽ
كمجرد العدكؿ عف الخطبة ال يخمك مف ضرر مادم أك معنكم كبخاصة في الكقت الحاضر 

أكثر كاف الضرر  كمما كاف االىتماـبة إلى مستكل اىتماميـ بالعقد، ك حيث يرقى اىتماـ الناس بالخط
  .(2)أكبر، كمتى كقع الضرر كجب إزالتو بالتعكيضفي العدكؿ أشد ك 
 ثانيًا: المعقول

العدكؿ عف الخطبة ىك انحراؼ عف السمكؾ المعركؼ كالمألكؼ بالشخص لمكصكؿ إلى عقد 
 الزكاج كىذا إضراره في ذاتو يكجب التعكيض.

 اعترض عميو:
.القكؿ بذلؾ ينافي حقيقة الخطبة فيي  .1  ال تعدك ككنيا كعدان بالزكاج غير ممـز
القكؿ بالتعكيض مطمقان يخـر الركف األعظـ في الزكاج كىك التراضي، فيك يحمؿ عمى  .2

استكماؿ عقد زكاج خاؿو مف الرضى ىركبان مف التعكيض كىذا الزكاج يككف عرضة لممشكالت 
لناتج عف الزكاج كاليزات نتيجة إحساس مف فرض عميو التعكيض بالظمـ، كما أف الضرر ا

 .(3)باإلكراه أكبر مف الضرر الناتج عف العدكؿ
أدلة أصحاب القول الثالث: )القائل بالتعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة ال 

 .عن مجرد العدول إذا وقع بسبب من الطرف العادل(
 عمى النحك التالي: بالمعقولاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ 
لكؿ مف الخاطبيف، كلكف إذا رافؽ ذلؾ أفعاؿ ضارة فإف لمطرؼ  ال ننكر أف العدكؿ حؽ
 كذلؾ يستند إلي أصميف في الشريعة اإلسالمية ىما:  ،المتضرر حؽ المطالبة بالتعكيض

مبدأ منع التعسؼ في استعماؿ الحؽ؛ فإذا كاف استعماؿ الخاطب لحقو في األصل األول:  . أ
عميو التعكيض تبعان لمقاعدة المشيكرة "ال العدكؿ يتسبب بأضرار تمحؽ بالطرؼ اآلخر، كجب 

                                                           

 (.1/279فسير القرآف العظيـ)ابف كثير: ت 1))
 (.32فاركؽ كريـ: الكسيط في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية)ص: (2)
 (.22(؛ السرطاكل: األحكاؿ الشخصية )ص:78عمر األشقر: أحكاـ الزكاج )ص: 3))



  
  قبل الدخولقبل الدخول  العرف وحقوق الزوجالعرف وحقوق الزوج            

 

48 

 

 الفصل األول

 ىضرر كال ضرار"، فالتعكيض ىنا بسبب اإلساءة كالتعسؼ في استعماؿ الحؽ، بحيث أدل إل
 .(1)ضرر بالغير ال عف مجرد العدكؿ عف الخطبة

أف الكعد إذا لـز منو ارتباط المكعكد بعمؿ أك عقد أك قكؿ كاف سببو ذلؾ األصل الثاني:   . ب
عف تخمؼ الكاعد بتنفيذ كعده ضرر ما، حكـ عميو قضاءن بتنفيذ ذلؾ الكعد، كىك  الكعد، كنشأ

 ، حيث استدلكا لقكليـ ىذا بالكتاب كالسنة:(2)المالكيةالراجح كالمعتمد عند 
 فمن الكتاب:

َوَأْوُفوا بِوْلَعْفِد إِن  اْلَعْفَد َكوَن َمْسُئوالً ﴿ :قكؿ اهلل  
(3) 

  وجو الداللة:
كمف ينقض ذلؾ العيد ييسأؿ عف  ،بإتماـ العيد باهلل فيما بيف الناس كبعضيـ  قد أمر اهلل 

 .(4)ذلؾ يـك القيامة
 :ومن السنة

اِمتِ   (5)، َقَضى َأْن اَل َضَرَر َواَل ِضرَاَر"َأنَّ َرُسوَل المَِّو "،  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
 وجو الداللة: 

نشأ عف تخمؼ الكاعد  ؽ نقض الكعد ضرران بالمكعكدعف ايقاع الضرر، فإذا ألح  نيى النبي 
 .(6)حكـ عميو قضاءن بتنفيذ ذلؾ الكعد ،بتنفيذ كعده

 :العرف وضرر العدول عن الخطبة
قد يترتب عمى العدكؿ عف الخطبة بعض األضرار المادية أك المعنكية التي تتفاكت بحسب 

 -أعراؼ الناس كعاداتيـ، كمف أمثمة ىذه األضرار ما يمي:
قد تستمر الخطبة لسنكات مما قد يفكت عمى المخطكبة خطابان آخريف كفرصان أخرل لمزكاج،  .1

 كقد تصبح أكبر مف السف المرغكب فيو بالزكاج فيفكتيا الزكاج بالكمية.

                                                           

 (.431الحمكم: آثار الخطبة )ص: (1)
 (.4/25القرافي: الفركؽ) 2))
 (.34سكرة اإلسراء: )مف اآلية  3))
 (.1/236سير ابف عباس )تف 4))
([ 2/784(،)2340كتاب/ األحكاـ، باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره )ح: ]أخرجو: ابف ماجو في سننو (5)

 .ونفس المرجع كصححو األلباني: انظر
 (.4/25القرافي: الفركؽ) (6)
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 .قد يطمب الخاطب مف مخطكبتو االستقالة مف كظيفتيا أك ترؾ دراستيا .2
 .نتقاؿ إلي بمدىا لمعيش فييا أك إلي بمد آخرقد تشترط المخطكبة منو االستقالة مف كظيفتو كاال .3
تجيز األعراؼ في بعض الدكؿ لمخاطبيف الخركج معان إلى األماكف العامة كالحدائؽ ك  .4

المتنزىات كالمطاعـ كدكر الميك، كقد يتخمؿ ذلؾ بعض التجاكزات، ك األعماؿ المنافية لمشرع 
معة المخطكبة كشرفيا، متناسيف مف مالمسة كمصافحة كتقبيؿ... كما إلى ذلؾ، مما يمس بس

، فيأخذ الخاطب مف مخطكبتو في ىذه لخطبة ما زاال أجنبييف عف بعضيماأنيما في فترة ا
أىميا كالمجتمع مف حكليا  الفترة ما لـ يكف ليأخذه منيا لكال ىذه األعراؼ السقيمة، كلكال إجبار

الخطاب عنيا بعد العدكؿ عف عمى ذلؾ، مما يمحؽ بيا ضرران معنكيان كبيران كيعرضيا لعزكؼ 
 .خطبتيا األكلى

نسج القصص كالحكايات حكؿ أسباب  ىالعدكؿ عف الخطبة قد يعرض الخاطبيف أيضان إل .5
كقد يذيع أحدىما بيف الناس أف سبب الفسخ أمر يسيء لسمعة اآلخر فييمحؽ بو  ،العدكؿ

ؿ كانت كظيفتو ضرر مادم في ما إذا حا ىالكثير مف الضرر المعنكم، كالذم قد يصؿ إل
 حساسة أك كانت لو مكانة اجتماعية رفيعة تتأثر سمبان بمثؿ ىذه الشائعات.

تكميؼ أك  ىقد يقكـ الخاطب بشراء أشياء جيازية أك بإعداد البيت عمى نسؽ معيف بناءن عم .6
طمب مف المخطكبة أك كلييا ثـ تعدؿ عف الخطبة، ك مف جانب آخر قد يطمب الخاطب مف 

عينان مف الجياز سيما لك كاف عرؼ بالدىـ أف الجياز عمى المخطكبة أك مخطكبتو نكعان م
أىميا فتعده المخطكبة، ثـ يعدؿ ىك عف الخطبة... فيمحؽ بالطرؼ المعدكؿ عنو الضرر في 

 .كال الحاليف
 الراجح وأسباب الترجيح:

عنكم أرجح ما ذىب إليو الدكتكر السباعي ك مف كافقو مف التعكيض عف الضرر المادم كالم
 -:يبالشركط التي ذكرىا مع التنكيو إلى ما يأت

 التعكيض حؽ لمخاطب كما ىك حؽ لممخطكبة حيث إف مناط الحكـ ىك الضرر. .1
ذاعة أحدىما بيف الناس مف أف سبب الفسخ أمر يسيء  .2 اعتبار ما يمس الشرؼ كالخمؽ كا 

 لسمعة المعدكؿ عنو في الخطبة ىك مف الضرر المعنكم المكجب لمتعكيض.
  لك لألسباب اآلتية:وذ

إف ترجيح ىذا القكؿ يمنع العادؿ عف الخطبة مف التعسؼ في استعماؿ حقو في العدكؿ إذا  .1
ألحؽ ذلؾ ضرران بالطرؼ اآلخر، كىذا مما تقره قكاعد الشريعة اإلسالمية كيحقؽ مقاصدىا. 
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نما فالتعكيض في ىذه المسألة ليس بسبب العدكؿ، فممارسة الحؽ ال يكجب التعكيض، ك إ
ضرر الغير بسبب مف  التعكيض ىنا بسبب التعسؼ في استعماؿ الحؽ بحيث أدل إلى

 .(1)الطرؼ العادؿ
قكؿ المالكية باإللزاـ بالكعد قضاءن لو كجاىتو، كبخاصة إذا أكد الخاطب مضيو في الخطبة  .2

 كلـ يكف لو سبب كجيو يقتضي فسخيا.
ضماف عف الضرر الناتج عف الفعؿ  اإلغكاء الجنسي ال يعد ضرران يكجب الضماف، ألنو ال .3

، فاألعراؼ الفاسدة ك المخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ال تأثير ليا في الحكـ ك (2)المحـر
ال لما ينتج عنيا مف أضرار، بؿ فمتكف ىذه األضرار بمثابة العقكبة لكؿ مف تجاكز 

دات كاألعراؼ المشينة التي المحرمات، كسدان لمذرائع يمنع الناس مف التمادم في مثؿ تمؾ العا
 ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف.

 ثانيًا: المير.
 وحكمو. المطمب األول: حقيقة المير

 ،(3)مرأة عمى الرجؿ بالنكاح أك الكطءالمير اسـ لمماؿ الكاجب لم 
ظيار  ،(4)قد أجمع الفقياء عمى كجكب المير عمى الزكج لزكجتو حكمو: كرمز منو عمى إكراميا كا 
 مى الكسب كالعطاء كبذؿ ما يممؾ في سبيميا.قدرتو ع

 :المطمب الثاني: تحديد أكثر المير
َوإِْن َأَرْدُتُم ﴿ :بقول اهلل  عمى أنو ال حد ألكثر المير، كاستدلكا لذلؾ (5)اتفق الفقياء 

َتوكًو َوإِْثًم  اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَؽوَن َزْوٍج َوآَتْقُتْم إِْحَداُهن  ِقـَْطورًا َفَل َتْلُخُذوا ِمـْهُ  َشْقئًو َأَتْلُخُذوَكُه ُِبْ

ُمبِقـوً 
(6). 

                                                           

 (432الحمكم: آثار العدكؿ عف الخطبة في الفقو كالقانكف )ص: (1)
 (.431دكؿ عف الخطبة في الفقو المقارف )ص: الحمكم: آثار الع (2)
(؛ الجزيرم: الفقو عمى المذاىب األربعة 1/367(؛ الحصني: كفاية األخيار)3/316البابرتي: العناية شرح اليداية) (3)

(4/89.) 
 .( 1/78؛ ابف المنذر: اإلجماع)(9/392الماكردم: الحاكم الكبير ) (4)
العدكم: حاشيتو عمى كفاية (؛ 9/396الماكردم: الحاكم الكبير)(؛ 1/390( الممطي: المعتصر مف المختصر)5)

: المحمى باآلثار )(؛ 3/57(؛ ابف قدامة: الكافي )2/41الطالب)  (.9/496ابف حـز
 (.20)النساء: اآلية: (6)
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 :وجو الداللة
ف اختمؼ مقدارهدلت اآلية عمى جكاز اإلصداؽ بالقنطار كالمراد ب  كىذا  (1)و الماؿ الكثير كا 

 .(2)ال يمثؿ إال بمباح ألف اهلل  ؛دليؿ عمى جكاز المغاالة في الميكر
 اعترض عميو:

َمِميِّ قال: َخَطَبَنا عمر رحمو  . ف عمر بف الخطابباألثر الثابت ع  عن أبي الَعْجَفاِء السُّ
اهلل، فقال: أال ال ُتَغاُلوا ِبُصُدِق النساء؛ فإنيا لو كانت َمْكُرَمًة في الدنيا، أو تقوى عند اهلل؛ لكان 

أكثَر من  من بناتو امرأًة من نسائو، وال ُأْصِدَقِت امرأةٌ  ما أصدق رسول اهلل  أوالكم بيا النبي 
 .(3)ِثْنَتْي َعْشَرَة ُأوِقيًَّة.

 وجو الداللة من األثر:
عف المغاالة في ميكر النساء، كلـ يكتًؼ بذلؾ بؿ أشار إلى أف   نيى عمر بف الخطاب 

 .أك سيؽ إليو  يككف أكثر المير بمقدار ما ساقو النبي
 أجيب عميو:

بؿ فييا ما يشيد أنو مكافؽ ليا، كذلؾ مف  السنة، يليس في نيي عمر عف ذلؾ ما يناف 
 (4)كجييف:

 النيي الذم يقصده أمير المؤمنيف ىك مف باب التنزيو ال التحريـ.الوجو األول: 
أف اآلية كردت في المرأة التي يريد الزكج أف يطمقيا، ك كاف قد فرض ليا ميران، فال الوجو الثاني: 

ما كثر مقداره، فاآلية كردت في كجكب المحافظة عمى يجكز لو أف يأخذ منو شيئان دكف رضاىا، مي
صداؽ المرأة كعدـ االعتداء عميو كنيي عمر عف المغاالة في الميكر ال ينافيٌ ذلؾ، بحكـ أنو صار 

 .حقان ليا بمحض اختياره، فإذا خالؼ ىك، ككافؽ عمى المير الغالي فيك المسؤكؿ عف ذلؾ دكف غيره
 ميور:األعراف وتحديد الحد األعمى لم

 حتى يكمنا ىذا: راكدت فكرة تحديد الحد األعمى لممير الكثيريف بداية مف عمر  
                                                           

 (.1/133الزيد: مختصر تفسير البغكم) 1))
 (.5/99القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) 2))
 [.(6/336(،)18346كتاب/ النكاح، باب: الصداؽ مف األغنياء )ح: د في صحيحو)األـ(]أخرجو: أبك داك  (3)
في مقاؿ كتبو في انكار  ما شاع عمى األلسنة مف  (519 – 514/  28مجمة التمدف اإلسالمي )األلباني:  4))

 :الساعة ىػ(، 1381/  7/  6اعتراض المرأة عمى عمر، دمشؽ: مكتبة المسجد النبكم الشريؼ  بتاريخ: )
03:01 AM. األلبانى الديف ناصر محمد العالمة مكقع الشيخ. 

http://www.al-shaaba.net/vb/showthread.php/4378 
                   

http://www.al-shaaba.net/vb/showthread.php/4378
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فقد تصطمح قبيمة ما عمى تحديد مقدار أعمى لممير كال تسمح بالزيادة عميو فإذا دفع  -
صادرت المبمغ الزائد ككضعتو في صندكؽ يصرؼ  ،الخاطب زيادة عما حددتو القبيمة

 .(1)عمي المحتاجيف
بمبمغ أقؿ مما لك  يانفسدد عائمة كبيرة مقدار مير الفتاة اذا زكجت مف العائمة كقد تح -

 .كاف الخاطب مف غير العائمة
كقد يتكرع بعض اآلباء عف المغاالة في الميكر فال يقبؿ البنتو إال المير القميؿ، فإذا قدـ  -

بألفيف أك اؿ سعكدم مثالن، يرده عميو كيكتفي ليا الخاطب ميران قدره خمسكف ألؼ ريى 
 (2)ثالثة.

 فما حكـ الشرع في كؿ ذلؾ؟!
 ذه األعراف في تحديد أكثر المير:أثر ى

 :باستعراض الدليؿ عمى أنو ال حد ألكثر المير تبيف بأف غاية ما يدؿ عميو قكلو تعالى 
َوآَتْقُتْم إِْحَداُهن  ِقـَْطوًرا

في المير مف  ىك إباحة أف يككف المير قنطاران مما يعني أف المغاالة (3)
المباحات شرعان، كليس فيو ما يدؿ عمى الكجكب، بؿ إف ذلؾ متركؾ لمناس لتفاكتيـ في الغنى كالفقر 
كؿ بحسب حالو كحاؿ مف يرغب بالزكاج منيا، بما يتناسب كمركزىما االجتماعي دكف تقدير لحده 

مر الذم يؤدم إلى عزكؼ األعمى إال أف ذلؾ ال يبرر ما تعارفو الناس مف المغاالة في الميكر، األ
قد كردت أدلة كثيرة تؤكد استحباب عدـ ادة نسبة العنكسة بيف الفتيات، ك الشباب عف الزكاج كزي
 -المغاالة في الميكر منيا:

 (4)."َأْعَظُم النَِّساِء َبَرَكًة َأْيَسُرُىنَّ َصَداًقا"َقاَل:  : َأنَّ النَِّبيَّ َعْن َعاِئَشَة  .1
َداِق َأْيَسُرهُ ": َقالَ  ، َأنَّ النَِّبيَّ َعاِمٍر  َعْن ُعْقَبَة ْبنِ  .2   (5)."َخْيُر الصَّ

                                                           

( 21/88اصطالح القبيمة عمى تحديد المير( ) ابف باز: مجمكع فتاكل ابف باز كتاب النكاح باب الصداؽ )جكاز (1)
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=2&

PageID=4095&languagename= 
 (.21/89ابف باز: مجمكع فتاكل ابف باز كتاب النكاح، باب الصداؽ )البنت أحؽ بميرىا( ) (2)

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=2&
PageID=4094&languagename= 

  .20النساء: )اآلية(: (3)
كقاؿ عنو: حديث  [.(2/194(،)2732كتاب/ النكاح، باب: أما حديث سالـ)ح:  ]المستدرؾفي أخرجو: الحاكـ  (4)

 .ونفس صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه، انظر المرجع
كقاؿ عنو:  [.(2/198(، )2742كتاب/ النكاح باب: ك أما مف حديث سالـ )ح:  ]أخرجو: الحاكـ في المستدرؾ 5))

 .ونفس حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه، انظر المرجع
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ْجُت اْمرََأًة ِمَن اأْلَْنَصاِر، َفَقاَل َلُو َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ  .3 ، َفَقاَل: ِإنِّي َتَزوَّ
َعَمى "َقاَل: َقْد َنَظْرُت ِإَلْيَيا، َقاَل: "ي ُعُيوِن اأْلَْنَصاِر َشْيًئاَىْل َنَظْرَت ِإَلْيَياإ َفِإنَّ فِ ": النَِّبيُّ 

ْجَتَياإ َعَمى َأْرَبِع َأَواٍقإ َكَأنََّما َتْنِحُتوَن ": َقاَل: َعَمى َأْرَبِع َأَواٍق، َفَقاَل َلُو النَِّبيُّ  "َكْم َتَزوَّ
َة ِمْن ُعْرِض َىَذا اْلَجَبلِ   (1)."اْلِفضَّ

طمحت قبيمة أك عائمة ما عمى تحديد قيمة الحد األعمى لممير جاز ليـ ذلؾ لجكاز تقييد لك اص 
، شريطة أف يتجدد التصكيت (2)المباح في مقابؿ تحقيؽ مصمحة عامة تربك عمى المصالح الشخصية

 عمى ىذا االقتراح بيف الحيف كاآلخر لضماف اعتبار تمؾ المصمحة قائمة.
القبيمة أك حاكميا كحده دكف باقي القبيمة فال يصح ذلؾ ألنو حؽ  أما أف يككف ىذا رأم كبير 

أعطاه اهلل لمنساء ال يساكميف فيو أحد، كعندىا: يكتفى في ىذا المقاـ بالنصح كاإلرشاد إلى تقميؿ 
لى ما مف شأنو أف يؤدم إلى التيسير فيي دكف كضع حد أعمى لممير  االميكر كعدـ المغاالة فييا كا 

 ما ببذلو فييا كدليؿ عمى رغبتوظيار إلكراـ الزكج لزكجتو، لو حكمة بالغة إذ فيو إ سيما كأف المير
 بحب كتشعر قمبيا فيطيب كالعطاء الكسب عمى قدرة مف عميو اهلل فطره ما مع تكافقان  سبيميا في يممؾ
 الطالؽ إيقاع قبؿ الزكاج تكاليؼ فيقدر النكاح عقد بخطر الرجؿ يشعر اآلخر الجانب كفي ليا، الرجؿ
 .كيستقر النكاح فيدكـ اإلقامة كتطيب بينيما العشرة فتحسف إليو مضطران  إال يكقعو فال

 كاف لما ألنو ذلؾ، لو يجكز فال ابنتو مير في المغاالة عف يتكرع الذل لألب بالنسبة أما 
 اإذ منو الحط في القرار صاحبة ىي كانت (3)- زكجيا عمى المرأة حقكؽ مف كحؽ - كاجبان  المير
 إال ميرىا مف شيئان  يرد أف لو فميس: عميوك الحؽ، ىذا يحرميا أف لكلييا يجكز كال رشيدة بمغت
  (4).بإذنيا

 
 

                                                           

( 1424-75أخرجو: مسمـ في صحيحو ]كتاب/ النكاح، باب: ىبة الرجؿ ألمرأتو ك المرأة لزكجيا )ح: (1)
(2/1040.]) 

كتاب/ النكاح، باب: الصداؽ )جكاز اصطالح القبيمة عمى تحديد المير( ]ابف باز: مجمكع فتاكل ابف باز (2)
(21/88).] 

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=2&
PageID=4095&languagename.= 

 (.3/113الحصفكي: الدر المختار) (3)
 (.9/293الحاكم الكبير) الماكردم: (4)



  
  قبل الدخولقبل الدخول  العرف وحقوق الزوجالعرف وحقوق الزوج            

 

54 

 

 الفصل األول

 جييز المرأة نفسيا أو بيت الزوجية.أثر العرف في ت: المطمب الثالث
  

ظياران لشرؼ عقد الزكاج كخطره، كلكف ىؿ يعتبر  أكجب اهلل تعالى المير لمزكجة تكريمان ليا كا 
 ىذا المير خالصان لمزكجة تتصرؼ فيو كيفما تشاء، أـ تجبر عمى تجييز نفسيا أك بيتيا منو؟!

 المقصود بجياز البيت: 
 .(1)ما يعد بو مسكف الزكجية مف أثاث كفراش كأدكات منزلية عند زفاؼ الزكجة إلي زكجيا   

 المقصود بتجييز الزوجة: 
 أدكات لمزينة كما شابو ذلؾ.ما تحتاجو الزكجة مف حمي كمالبس ك  شراء   

 بيت الزوجية:حكم تجييز المرأة و 
 اختمؼ الفقياء في حكـ الممـز بجياز الزكجة كبيت الزكجية عمى ثالثة أقكاؿ: 

 بميرىا أك بشيء منو كال عمى كلييا.  يمـز بو الزكج كال يجب عمى المرأة أف تتجيزالقول األول: 
 .(5)والظاىرية ،(4)والحنابمة ،(3)وجميور الشافعية ،(2)الحنفيةكىك قكؿ جميكر الفقياء مف 

 .(6)لمالكيةكىك قكؿ ا تمـز بو الزكجة لمشرط أك العرؼ.القول الثاني: 
إذا دفع ليا الزكج الماؿ منفصالن عف المير اك زاد فيو عف مير المثؿ فتمـز الزكجة بو  القول الثالث:

  .(7)لحنفيةافي حدكد ما دفعو زيادة عف المير،  كىك قكؿ بعض 
 األدلة والترجيح:

 )القائؿ بإلزاـ الزكج بو(.أدلة أصحاب القول األول: 
 استدؿ الجميكر عمى قكليـ ىذا بأدلة مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ.

 الكتاب: .1
ٌُ َسَؽـُْتْم ِمْن ُوْجِدُكمْ ﴿:  قكؿ اهلل  .أ  َأْسؽِـُوُهن  ِمْن َحْق

(8). 
                                                           

 (.133مركاف القدكمي: جياز المرأة في ضكء الشريعة اإلسالمية كقانكف األحكؿ الشخصية)ص: (1)
 (.3/585ابف عابديف: رد المحتار)؛ (12/142: عمدة القارم)عينيال( 2)
 (.4/264: حاشية الجمؿ )جمؿال 3))
 (.5/140البيكتي: كشاؼ القناع) 4))
: المحم (5)  (.9/108) باآلثار ىابف حـز
 .(2/459: بمغة السالؾ)صاكمال؛ (4/484النفزم: النكادر كالزيادات)( 6)
 (.3/585ابف عابديف: رد المحتار ) (7)
 (.6) سكرة الطالؽ: اآلية: 8))
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  وجو الداللة:
، فممتي في صمب النكاح أكلى كيككف عمى قدر حاؿ (1)نى لممطمقةأفادت اآلية كجكب السك

ك المعركؼ أف المسكف ال يتحقؽ الغرض منو إال باكتماؿ تجييزه بفراش كأثاث  ،الزكج ك كسعو
 كأدكات، فيمـز الزكج بيذا التجييز تبعان إللزامو تكفير المسكف.

ْحَؾيَوآُتوا الـَِّسوَء َصُدَقوُِتِن  كِ ﴿:  ب. قكؿ اهلل 
(2). 

 وجو الداللة: 
المير لمزكجة نحمة، كالنحمة ما يزكؿ بو ممكو مف غير أف يممؾ بدالن مثمو فدؿ  أكجب اهلل 

 .(3)عمى أنو ال يستحؽ بإزاء المير عمييا جيازان كال غيره
ٍء ِمـُْه َكْػًسو َفُؽُؾوُه َهـِقًئو َمِريئً ﴿:  ج. قكؿ اهلل   .(4)وَفنِْن صِْبَن َلُؽْم َعْن ََشْ

اآلية المير كسائر أمالؾ الزكجة تتصرؼ فيو كما تشاء،  هبمكجب ىذ جعؿ اهلل وجو الداللة: 
 كعميو فال تمـز بجياز أك غيره إال بما طابت بو نفسيا.

 السنة .2
ْد َوَىْبُت َنْفِسي َلَك : َجاَءْتُو اْمرََأٌة َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل المَِّو، ِإنِّي قَ َعْن َسْيِل ْبِن َسْعٍد، َأنَّ النَِّبيَّ 

ْجِنيَيا ِإْن َلْم َيُكْن َلَك ِبَيا َحاَجٌة.  َفَقاَل َرُسوُل َفَقاَمْت ِقَياًما َطِوياًل، َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو، َزوِّ
ِإْن " :زَاِري َىَذا. َفَقاَل النَِّبيُّ َفَقاَل: َما ِعْنِدي ِإالَّ إِ " َىْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء ُتْصِدُقَيا ِإيَّاُهإ": المَِّو 

 (5)."َأْعَطْيَتَيا ِإزَاَرَك َجَمْسَت اَل ِإَزاَر َلَك، َفاْلَتِمْس َشْيًئا
 وجو الداللة:

كعميو فال تمـز بتجييز  (6)دؿ الحديث عمى أف الصداؽ كمو لممرأة كال يبقي لمرجؿ فيو شيء
 تتصرؼ فيو كيفما تشاء. ألنو ممؾ خاص خالص ليا ؛نفسيا أك بيتيا منو

                                                           

 (.5/186الزجاج: معاني القرآف) 1))
 (.4) سكرة النساء: اآلية 2))
 (.2/365الطحاكم: مختصر اختالؼ العمماء) 3))
  (.4) سكرة النساء: اآلية 4))
([. 37/498) (،22850)ح: أخرجو: أحمد في مسنده ] مسند األنصار، حديث أبي مالؾ سيؿ بف سعد الساعدم 5))

 ([.6/354()1934ح:و األلباني: انظر ]اركاء الغميؿ)صحح
 (5/140البيكتي: كشاؼ القناع) (6)
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 المعقول: .3
 كاستدلكا بالمعقكؿ مف كجييف:

 الوجو األول: 
أكجبيا اهلل تعالى  يألنو جزء مف النفقة الت ؛إيجاد المسكف المناسب كتييئتو كاجب عمى الزكج

 .(1)لغيره كانت نفقتو عميو ان عميو لزكجتو جزاء االحتباس، فكؿ مف كاف محبكسان بحؽ مقصكد
: )كاألمر باإلسكاف أمره باإلنفاؽ، ألنيا ال تمكف مف الخركج لمكسب لككنيا انيالكاس يقكؿ

 .(2)عاجزة بأصؿ الخمقة لضعؼ بنيتيا( 
 الوجو الثاني: 

 فال تمـز بالتجييز منو. (3)المير في مقابؿ المتعة كالشيء ال يقابمو عكضاف
 لعرؼ(.)القائؿ بإلزاـ الزكجة بو لمشرط أك اأدلة أصحاب القول الثاني: 

 المعقول: استدؿ المالكية لذلؾ مف
أك اشترط عمييا الزكج ذلؾ،  -ك لك لـ تقبض المير -إذا كانت العادة جارية بإلزاميا الجياز

قد جرل العرؼ في جميع األمصار ك  جرياف العرؼ يدؿ عمى الرضا بو،  ألف كجكد الشرط أك ؛تمـز بو
ة كتجيزه بما يحتاج إليو، ككذلؾ تجيز نفسيا، كأف كالعصكر عمى أف الزكجة ىي التي تعد بيت الزكجي

الزكج إنما يدفع المير ليذا الغرض فإذا لـ تقبضو قبؿ البناء بيا ال تطالب بو، كما كأنيا ال تطالب 
 .(4)بجياز يزيد عمى مقدار ما قبضت مف مير

ك زاد أنفصالن عف المير )القائؿ بإلزاـ الزكجة بو إذا دفع ليا الزكج الماؿ مأدلة أصحاب القول الثالث: 
 (فيو عف مير المثؿ

 ي:تاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ مف المعقكؿ عمى النحك اآل
إذا دفع الزكج مقداران مف الماؿ منفصالن عف المير، كزائدان ففي تمؾ الحالة تككف الزكجة  (1

اليبة بشرط العكض، حيث يجكز الرجكع فييا إذا  ىممزمة بما اشترطو الزكج ألنو في معن
 .(5)يتحقؽ العكض لـ

                                                           

 (.4/379البابرتي: العناية شرح اليداية) (1)
 (.3/210اني: بدائع الصنائع)الكاس 2))
  (.3/585ابف عابديف: رد المحتار) 3))
 (.2/459الدردير: الشرح الصغير) (4)
 (.227(؛ أبك العنيف: الفقو المقارف لألحكاؿ  الشخصية )ص:3/585ابف عابديف: رد المحتار ) (5)
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إذا بالغ الزكج في المير عف مير المثؿ، تمـز الزكجة بإعداد الجياز في حدكد الزيادة،  (2
ألنو ما زادىا في ميرىا إال مف أجؿ أف تقكـ بالجياز مف جانبيا، فإف لـ تفعؿ كاف ليا 

عمى ما لك زادىا عف مير المثؿ نظير كصؼ مرغكب فيو، فإف  قياساً مير المثؿ فقط 
ف تخمؼ كاف ليا مير المثؿ ال غير. كجد  الكصؼ كاف ليا المسمى كا 

في العرؼ يمتزمكف كثرة المير لكثرة الجياز كقمتو لقمتو، كال شؾ أف المعركؼ عرفان  (3
 كلذلؾ تطالب بجياز مقابؿ ىذه الزيادة. (1)كالمشركط شرطان 

 العرف في جياز الزوجة وتجييز بيت الزوجية:
قبؿ البناء بما تحتاجو  أغمب األمصار عمى تجييز الزكجة نفسيا تجتمع األعراؼ كالعادات في

مالبس كأدكات لمزينة بما تقبضو مف مير كلكنيا تختمؼ في تجييز بيت الزكجية مف ىذا مف حمي ك 
 المير.

ففي بعض المجتمعات يمـز الزكج بو ميما بمغ مقدار ما دفعو مف مير، كفي مجتمعات أخرل 
 اء أقبضت معجؿ ىذا المير أـ لـ تقبضو.تمـز بو الزكجة كأىميا سك 

كيخصص البعض يكمان إلرساؿ ما تجيزت بو الزكجة إلي بيت الزكجية في أجكاء احتفالية 
 المطمكب. لحيث يجتمع أىؿ العركسيف لمعاينة الجياز كتقدير ما إذا كاف الئقان أـ دكف المستك 

 الراجح وأسباب الترجيح:
مف إلزاـ الزكج تجييز بيت الزكجية، مع إضافة اعتبار العرؼ في أطمئف لترجيح ما قاؿ بو الجميكر 

 تجييز المرأة لنفسيا مف المير عرفان صحيحان يمكف العمؿ بو كذلؾ لألسباب التالية:
قكة استدالليـ في إثبات أف المير حؽ خالص لممرأة تتصرؼ بو كيفما تشاء كال تجبر منو  -1

 عمى تجييز بيت كال جياز كال غيره.
 دليؿ شرعي معتبر. ىبإلزاـ الزكجة أك أىميا بالجياز ال يستند إلالقكؿ  -2
العرؼ الجارم بإلزاـ الزكجة تجييز بيت الزكجية بما زاد عف مير المثؿ ىك مظنة الخصكمات  -3

 كالنزاعات فيككف عرفان فاسدان كاألكلى اجتنابو.
إذ المير حؽ  أما العرؼ الجارم بتجييز الزكجة نفسيا بما قبضتو مف مير فيك عرؼ صحيح -4

كما تراه مناسبان لحياتيا الزكجية الجديدة، كال يككف محؿ  ،خالص ليا تشترم بو ما تحب
 خصاـ إذ إنيا تتصرؼ بما تممؾ إلرضاء نفسيا كال تجبر منو عمى إرضاء غيرىا.

                                                           

 (.2/585الحصفكي: الدر المختار) (1)
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األعراؼ التي تجرم في معاينة الجياز كتقديره ىي أعراؼ فاسدة، يجب التخمص منيا إذ إنيا  -5
خصكمات كالنزاعات، إضافة إلى أنو ال حؽ ألحد في تقدير أمر ال يخصو فالجياز جالبة لم

طالع عميو اطالع عمى عكرات يخص الزكجة، كمتاعيا الشخصي ىك خصكصية ليا، كاال
البيكت التي كجب سترىا، كفيو إرىاؽ لمزكج ببذؿ مير أكثر لتكثير الجياز، ككذلؾ لمزكجة 

 ألنو سيقع تحت الفحص كالمعاينة. ؛كأىميا ببذؿ ماؿ إضافي لتكثيره
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أثر العرف في ادعاء الزوجة لمخموة الصحيحة بعد العقد وقبل إعالن  :المطمب الرابع
 تستحق كامل الميرالدخول ل

 
 الخموة الصحيحة: 

ىي اجتماع الزكجيف في مكاف يأمناف فيو إطالع الغير عمييما كلـ يكجد مانع يمنع مف  
 .(1)دخكؿ الحقيقيال

 -لتعريف:شرح ا
: إشارة إلى كجكد عقد نكاح صحيح بينيما، فإف لـ يكجد ىذا العقد فيك زنا اجتماع الزوجين -

 يكجب الحد.
: يعني أنيا ال تصح في كجكد غيرىما، أك مكاف ال مكان يأمنان فيو اطالع الغير عمييما -

 .(2)ؾيصمح لمخمكة كأف يككنا في أماكف عامة كالطريؽ كالحدائؽ العامة أك ما شابو ذل
 يعني أال يكجد أحد مكانع الخمكة كىي ثالثة أنكاع: لم يوجد مانع يمنع من الدخول الحقيقي: -

كأف يككف معيما ثالث مميز، كلك كاف أعمى أك نائمان ألف اإلنساف يكره بطبعو  مانع طبعي: .1
 (3)أف يجامع امرأتو بحضرة ثالث.

)التالحـ( أك القرف )العظـ( أك  كأف تككف المرأة ذات ما يمنع الجماع كالرتؽ مانع حسي: .2
الحيض أك النفاس أك أف يككف الرجؿ بو عيب كالجب ك العنة ك الخصي، أك لصغر أحدىما 

 .(4)أك كالىما
ككاإلحراـ بحج أك عمرة، أك  –إذ ىما مانع حسي كشرعي  –كالحيض كالنفاس  مانع شرعي: .3

 .(5)غيره يكصـك رمضاف ال صكـ غيره لعدـ كجكب الكفارة بإفساد الصـك ف
 

                                                           

 (؛.2/161(؛ سيد سابؽ: فقو السنة)115، 3/114رد المحتار) :ف عابديف؛ اب(2/143الزيمعي: تبييف الحقائؽ)( 1)
 (.9/6835؛ الزحيمى: الفقو االسالمي كادلتو)المرجع السابؽالزيمعى:  2))
 (.3/114ابف عابديف: رد المحتار) 3))
 .(6/341: نياية المحتاج)الرممي؛ المرجع السابؽابف عابديف: ؛ (2/144الزيمعى: تبييف الحقائؽ)( 4)
 ؛ حاشيتا: قميكبي كالمرجع السابؽابف عابديف:  (؛3/162؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ)المرجع السابؽالزيمعي:  5))

 (. 3/279عميره)
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 -حكم المير في الخموة الصحيحة:
، كاختمفكا في ثبكتو بالخمكة في (1)اتفؽ العمماء عمى عدـ ثبكت المير في الخمكة في نكاح فاسد 

 النكاح الصحيح عمى قكليف:
 .(3)كالحنابمة (2)يتأكد المير كيثبت كامالن بالخمكة الصحيحة، كىك ما ذىب إليو الحنفية القول األول:

 (4)ال يثبت المير كامالن بالخمكة الصحيحة بدكف الكطء كىك ما ذىب إليو المالكية ول الثاني:الق
 (5)كالشافعية

 سبب الخالف: يرجع سبب الخالف إلى:
( في اآليات فمف فسرىا بأنيا الخمكة قاؿ بثبكت المير اإلفضاء( ك)المساختالفيـ في تفسير ) .1

 ماع قاؿ بعدـ ثبكت المير.كامالن بالخمكة الصحيحة، كمف فسرىا بالج
معارضة حكـ الصحابة لظاىر الكتاب: فمف أخذ حكـ الصحابة في ثبكت المير كامالن  .2

 .(6)خذ بظاىر الكتاب قاؿ بعدـ ثبكتوبالخمكة الصحيحة قاؿ بثبكتو كمف أ
 (القائؿ بثبكت المير كامالن بالخمكة) :أدلة أصحاب القول األول

 لقياس.ااستدلكا بالكتاب، كاإلجماع، ك  
 .أواًل: الكتاب

َوَكْقَف َتْلُخُذوَكُه َوَقْد َأْفَهٰ َبْعُضُؽْم إََِلٰ َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمـُْؽْم ِمقَثوًقو ﴿: قكؿ اهلل  

َغؾِقًظو
(7) 

                                                           

 (.9/95ابف قدامة: الشرح الكبير عمى متف المقنع) (1)
 .(1/200(؛ المرغيناني: اليداية)2/291الكاساني: بدائع الصنائع) 2))
(؛ الجزيرم: الفقو عمى المذاىب 7/592ابف قدامة: المغني)؛ (2/200ة الدسكقي)يبير كحاشالدردير: الشرح الك( 3)

 (.4/106االربعة)
 .(8/283المرداكم: األنصاؼ) المرجع السابؽ؛ابف قدامة:  4))
الجزيرم الفقو عمى المذاىب ؛ (2/466(؛ الشيرازم: الميذب)3/231شرح اليداية)العناية البابرتي:  5))

  .(4/106األربعة)
 (.13/327(؛ العثيميف: الشرح الممتع عمى زاد المستقنع)2/293) الكاساني: بدائع الصنائع 6))
 (.21سكرة النساء )اآلية:  (7)
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 :وجو الداللة
أخذ األزكاج شيئان مف المير بعد الخمكة بالمرأة، فاإلفضاء ىك الخمكة حيث إف  منع اهلل  

"اإلفضاء الحصكؿ معيا  أنو قاؿ: عف ابف عباس ي، يؤكد ذلؾ ما ركاه الكمب(1)ليالفضاء ىك الخا
 .(2)في لحاؼ كاحد جامعيا أك لـ يجامعيا"

ن  َفِريَضًي َفـِْصُف مو ﴿ ::قكؿ اهلل   وُهن  َوَقْد َفَرْضُتْم ََلُ ْؼُتُؿوُهن  ِمْن َقْبِل َأْن ََتَسُّ َوإِْن َصؾ 

ْعُػوَن َأْو َيْعُػَوا ال ِذي بَِقِدِه ُعْؼَدُة الـِّؽوِح َوَأْن َتْعُػوا َأْقَرُب لِؾت ْؼوىَفَرْضُتْم إاِل  َأْن يَ 
(3) 

 وجو الداللة:
دلت اآلية بمفيكـ المخالفة عمي كجكب المير بالمسيس كىك الخمكة حسب ما فسره عمر  

 . (4)حيث كني بالمسبب )المسيس(عف السبب )الخمكة(  يكعم
 ماع ثانيًا: اإلج

 .(5)أجمع الصحابة عمى ثبكت المير كامالن لمزكجة بالخمكة الصحيحة 
قضى الخمفاء الراشدون الميديون أنو من أغمق بابًا وأرخي " :قال  فقد روى زرارة بن أوفى 

 .(6)"ستارًا فقد وجب المير ووجبت العدة
 ثالثًا: القياس:

يس ىناؾ مانع مف الكطء، تككف قد سممت قياسان عمى البيع حيث إنو إذا خال الرجؿ بامرأتو كل 
)البضع( حيث رفعت المكانع، كذلؾ في كسعيا، فيتأكد حقيا في البدؿ اعتباران بالبيع كالبدؿ ىنا  المبدؿ

 (7)ىك المير
 (: )القائؿ بعدـ ثبكت المير كامالن بالخمكةأدلة أصحاب القول الثاني

                                                           

 .(2/452؛ األلكسي: ركح المعاني)(95/ 3الجصاص: أحكاـ القرآف )1) )
 .(468/ 3األلكسي: ركح المعاني)؛ (2/293الكاساني: بدائع الصنائع) 2))
 (.237 :)اآلية :رة البقرةسك  3))
 (.94/ 3الجصاص: أحكاـ القرآف) 4))
 (.1/303ابف المنذر: االقناع) (5)
 قاؿ األلباني: [.(49/ 11(،)14845كتاب/ الصداؽ، باب: مف أرخي ستاران )ح: ] أخرجو: البييقي في سننو (6)

 (.356/ 6(،)1937صحيح عف عمر ك عمى، انظر إركاء الغميؿ)ح: 
 (.5/138البناية شرح اليداية): عينيال (7)
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 استدل أصحاب ىذا القول بأدلة من الكتاب:
ن  َفِريَضًي َفـِْصُف مو ﴿ : قكؿ اهلل .1 وُهن  َوَقْد َفَرْضُتْم ََلُ ْؼُتُؿوُهن  ِمْن َقْبِل َأْن ََتَسُّ َوإِْن َصؾ 

َفَرْضُتْم إاِل  َأْن َيْعُػوَن َأْو َيْعُػَوا ال ِذي بَِقِدِه ُعْؼَدُة الـِّؽوِح َوَأْن َتْعُػوا َأْقَرُب لِؾت ْؼوى
(1). 

 وجو الداللة:
ث إف المراد ب)المس( نصؼ المير المفركض في الطالؽ قبؿ الدخكؿ حي  أكجب اهلل 

 (2)عدميا. يكاف في خمكة صحيحة أـ ف الجماع سكاء
َوإِْن َأَرْدُتُم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَؽوَن َزْوٍج َوآَتْقُتْم إِْحَداُهن  ِقـَْطورًا َفَل َتْلُخُذوا  ﴿ :قكؿ اهلل تعالي .2

َتوكًو َوإِْثًم ُمبِقـوً ِمـُْه َشْقئًو َأَتلْ  َوَكْقَف َتْلُخُذوَكُه َوَقْد َأْفَهٰ َبْعُضُؽْم إََِلٰ َبْعٍض  * ُخُذوَكُه ُِبْ

َوَأَخْذَن ِمـُْؽْم ِمقَثوًقو َغؾِقًظو
(3). 

 وجو الداللة:
 .، كعميو لـ تكجب اآلية كؿ المير بالخمكة مف غير كطء(4)اإلفضاء في اآلية بمعنى الجماع 

 :ويجاب عنو
كىك الشيء الخالي  ،اإلفضاء ىنا ال يعني الجماع عمى الحقيقة حيث إنو مأخكذ مف الفضاء 

 .(5)"كقد خال بعضكـ إلي بعض" :فكأنو قاؿ
 األعراف والخموة الصحيحة:

جرت أعراؼ بعض البالد بعدـ السماح لمعاقديف بالخمكة ببعضيما بعد العقد كقبؿ إعالف  
ي أماكف مفتكحة، أك ضمف كجكد أحد أفراد العائمة كعميو فإنيـ الدخكؿ، حيث يفضمكف بقاءىما ف

 ينكركف الدخكؿ إذا ادعتو الزكجة في ىذه الفترة، كبالتالي ينكركف ما يترتب عميو.
ة بيف العاقديف في ىذه بينما في دكؿ أخرل العرؼ عندىـ مختمؼ إذ إنيـ ال يعارضكف الخمك  

سماح بذلؾ كعميو فإنيـ ال ينكركف الدخكؿ إذا ما ادعتو يعتبركف أف العقد كحده يكفي لمالفترة، ك 
 الزكجة في ىذه الفترة كال ما يترتب عميو.

                                                           

 (.237سكرة البقرة: )مف اآلية  (1)
 (.3/49ف رشد: بداية المجتيد)اب(، 291/ 2ساني: بدائع الصنائع)االك 2))
 (.21-20)سكرة النساء: اآلية 3))
 (.3/59(؛ القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف)4/373الشربيني: مغني المحتاج) (4)
 (.3/59الجصاص: أحكاـ القرآف) (5)
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 -:الرأي الراجح
 -الراجح في ىذه المسألة ىك ثبكت المير بالخمكة الصحيحة كذلؾ لألسباب اآلتية: 

 إجماع الصحابة عمى ذلؾ كىـ الجيؿ األكؿ كاألقدر عمى فيـ النص مف غيرىـ. .1
 يؿ إلى معرفة حصكؿ الكطء غير ممكف فنأخذ باألمارة عميو كىك الخمكة.السب .2
األعراض ليا خطر كبير كتشتد فييا الخصكمات فإثبات المير بالخمكة الصحيحة يبعد  .3

األزكاج عنيا، حتى يتـ إعالف الدخكؿ كفي ذلؾ كقاية مف المحاذير الشرعية الجالبة 
 لمخصكمات. 
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  

حقوق الزوج غير حقوق الزوج غير   ىىأثر العرف عمأثر العرف عم
  المالية قبل الدخولالمالية قبل الدخول

 



  
  قبل الدخولقبل الدخول  العرف وحقوق الزوجالعرف وحقوق الزوج            

 

65 

 

 الفصل األول

لعب العرؼ دكران كبيران في فتاكل الفقياء قديمان كحديثان، ككاف لبعض ىذه الفتاكل األثر الكاضح 
غير المالية، كقد تناكلت في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ حقكؽ الزكج سكاء منيا المالية ك  عمي

المالية قبؿ الدخكؿ، كفي ىذا المبحث أعرض بياف أثر األعراؼ  بعض آثاره عمى بعض حقكؽ الزكج
 -المختمفة عمى بعض حقكؽ الزكج غير المالية قبؿ الدخكؿ، ك فيو بحث ما يمي:

                       أثر العرف عمى الكفاءة في الزواج: -أوالً 
خصػاؿ المعتبػرة كقد اخترت مكضػكع الكفػاءة فػي ىػذا الجانػب لمػا لمعػرؼ مػف أثػر كاضػح فػي ال

فيو، كقد خصصت البحث في خصمتيف منو ىما كفاءة الحرفة، ككفاءة المستكل التعميمػي لمػا ليمػا مػف 
أىميػػة ككجػػكد كاقعػػي فػػي عصػػرنا الحاضػػر، كىػػذا ال يعنػػي عػػدـ أىميػػة بػػاقي الخصػػاؿ كالػػديف كالنسػػب 

رؽ في زماننا، ك كذلؾ لما كالماؿ كالسالمة مف العيكب، أما خصمة الحرية فال اعتبار ليا لعدـ كجكد ال
 ليما مف ارتباط كثيؽ بأعراؼ الناس كعاداتيـ ك ىك مكضكع البحث.

 -النحك التالي: ىكقد قسمت المكضكع إلى مطالب عم
 تعريؼ الكفاءة لغة كاصطالحان.المطمب األول: 
 حكـ الكفاءة.المطمب الثاني: 
أثػر العػرؼ عمػى الكفػاءة  -خصػاؿ الكفػاءةحكػـ اعتبارىػا مػف  -)مفيكميا كفاءة الحرفةالمطمب الثالث: 

 في الحرفة(.
 الكفاءة في المستكل التعميمي.المطمب الرابع: 

 أثر العرف في ادعاء الزوجة لمخموة الصحيحة إلثبات دعوى النسب. -ثانياُ 
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 أثر العرف في الكفاءة في الزواج -أوالً 
 تعريف الكفاءة: المطمب األول
 الكفاءة لغًة:

 :لػػػػػػػػػو، كمنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػكؿ اهلل  يقػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػالف كػػػػػػػػػؼء لفػػػػػػػػػالف أم مسػػػػػػػػػاكو  (1)ماثمػػػػػػػػػةالمسػػػػػػػػػاكاة كالم
أَحَدٌ كُفُىًا نَهُ يَكُنْ وَنَىْ﴿

 لو كال مثيؿ. مأم ال مساك  (2)
 الكفاءة اصطالحًا:

 -دارت تعاريؼ الفقياء لمكفاءة حكؿ الخصاؿ المعتبرة فييا:
، كنسػػػبيا، كدينيػػػا، ك حسػػػبيا: الكفػػػاءة أف يكػػػكف الرجػػػؿ مسػػػاكيان لممػػػرأة فػػػي الحنفيـــةفقالػػػت  -

 .(3)كغير ذلؾ .سنيا.
: ىي المماثمة في ثالثة أمكر: الحاؿ )السالمة مف العيكب التػي تكجػب ليػا المالكيةكقالت  -

 .(4)الخيار في الزكاج(، كالديف، كالحرية
 .(5): ىي أمر يكجب عدمو عاران الشافعيةكقالت  -
يانػػػػة، كالصػػػػناعة، كاليسػػػػار : ىػػػػي المسػػػػاكاة فػػػػي أمػػػػكر خمسػػػػة معتبػػػػرة: الدالحنابمــــةكقالػػػػت  -

 .(6)كالحرية، كالنسب
 التعريف المختار:

 ، كىك:الشافعيةكاخترت مف التعاريؼ السابقة تعريؼ 
 سباب التالية:أل، كذلؾ ل(7)"أمر يوجب عدمو عاراً"

لفػػظ عػػػاـ يشػػمؿ كػػؿ أمػػػر يكجػػب عدمػػو العػػار فخػػػرج التعريػػؼ مػػف دائػػػرة  : أمــر:ألف قكلػػو .1
 في تحديد الخصاؿ المعتبرة في الكفاءة.الخالؼ الكاقع بيف الفقياء 

                                                           

 .(1/140)فصؿ الكاؼ ابف منظكر: لساف العرب ؛(5/189(؛ ابف فارس: مقاييس المغة)5/414الفراىيدم: العيف)( 1)
 (.4سكرة اإلخالص: )اآلية: (2)
 (.4/107العيني: البناية شرح اليداية) (3)
 (.2/248الدردير: الشرح الكبير كحاشية الدسكقي ) (4)
 (.4/270الشربيني: مغني المحتاج) (5)
 (.6/125المبدع في شرح المقنع) ابف مفمح: (6)
 (.3/165الشربيني: مغني المحتاج) (7)
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إشارة إلػى عمػة اعتبػار الكفػاءة، كىػذا ممػا لػـ يشػر إليػو أحػد مػف : يوجب عدمو عارًا: كقكلو .2
 الفقياء في تعريفاتيـ.

 ومن خالل التعاريف السابقة يمكننا أن نستنتج:
  .أف الكفاءة ىي المساكاة بيف الزكجيف في أكصاؼ مخصكصة (1
خصكصة يعتبر كجكدىا عامالن مساعدان عمى استقرار الحياة الزكجية أك أف ىذه األكصاؼ الم (2

 بتعبير آخر أف يصمح كؿ مف الزكجيف لرخر في عرؼ الناس.
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 :حكم الكفاءة: المطمب الثاني
 

، ك اختمفػػػكا فيمػػػا عػػػداه؛ فمػػػنيـ مػػػف أثبتيػػػا (1)عمػػػى اعتبػػػار الكفػػػاءة فػػػي الػػػديف اتفـــق الفقيـــاء
ـ يعتبرىػا، كمػا  دار خػالؼ آخػر بػيف المثبتػيف، فمػنيـ مػف اعتبػر الكفػاءة كاعتبرىا، كمنيـ مػف نفاىػا كلػ

 شرط صحة، كمنيـ مف اعتبرىا شرط لزكـ، فكانت أقكاليـ عمى النحك التالي:
 القول األول: الكفاءة غير معتبرة في عقد النكاح:

 .(4)وعن في ركايةألحمد  كقكؿ، ،(3)الشافعية كقكؿ عند، (2)الحنفيةمف الكرخي كىك قكؿ 
 القول الثاني: الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح:

 كركايػػػة ثانيػػػة عػػػف ،(6)الشـــافعية كقػػػكؿ عنػػػد مالـــك كبػػػو قػػػاؿ ،(5)الحنفيـــةبػػػو عنػػػد  ىكىػػػك المفتػػػ
 .(7)أحمد

تراض عميــو ممــن لــو أىميــة القــول الثالــث: الكفــاءة شــرط لــزوم فــي عقــد النكــاح، يجــوز فســخو بــاالع
 .االعتراض
ــي اذىػػب إلػػى ذلػػؾ          ــة ف ــدىم، والحنابم ــي األظيــر عن ــة، والشــافعية ف ــة فــي ظــاىر الرواي لحنفي

 .(8)المشيور عندىم
 

 األدلة والمناقشة والترجيح:
 أدلة أصحاب القول األول)القائل أن الكفاءة غير معتبرة في النكاح(:

 .استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالكتاب كالسنة كالقياس 
 الكتاب: .1

اَّلل ِ َأْتَؼوُكمْ  ِعـَْد  ُؽمْ َأْكَرمَ  إِن  ﴿: قكؿ اهلل 
(9). 

                                                           

 (.2/42(؛ ابف رشد: بداية المجتيد )5/107العيني: البناية شرح اليداية) (1)
 (.2/134ف الحقائؽ)ي(؛الزيمعي: تبي2/318ساني: بدائع الصنائع)ا(؛ الك5/23السرخسي: المبسكط) (2)
 .(4/270الشرييني: مغني المحتاج) ؛(2/452: الميذب)الشيرازم (3)
 (.2/21ابف قدامة: الكافي) (4)
 (.2/318الكاساني: بدائع الصنائع) (5)
 (.4/213القرافي: الذخيرة) (6)
 (.5/59شرح): ال(؛الزركشي3/21ابف قدامة: الكافي) (7)
 (.5/62شرح عمى مختصر الخرقي): الي(؛الزركش4/270الشربيني: مغني المحتاج) (؛5/26السرخسي: المبسكط) (8)
 (.13:الحجرات: )اآلية  (9)
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 وجو الداللة: 
 ىذا نص عاـ يفيد أف اإليماف كتقكل اهلل تعالى تكفي في الكفاءة عف أم كصؼ آخر.

 السنة: .2
َأْن َتْفُضَمُو اْنُظْر، َفِإنََّك َلْيَس ِبَخْيٍر ِمْن َأْحَمَر َواَل َأْسَوَد ِإالَّ "َقاَل َلُو:  ، َأنَّ النَِّبيَّ  عن أبي ذرأواًل: 
 .(1)"ِبَتْقَوى

 وجو الداللة:
 يفيد الحديث ما أفادتو اآلية مف أف تقكل اهلل تعالى كافية في الكفاءة عما سكاىا.

 ويرد عمى الدليمين السابقين ما يمي:
أف المسػػػػمميف أمػػػػاـ األحكػػػػاـ  -بالمسػػػػاكاة كعػػػػدـ التفاضػػػػؿ بػػػػيف النػػػػاس إال بػػػػالتقكل -المقصػػػػكد  .1

حقػػكؽ كعمػػييـ كاجبػػات بغػػض النظػػر عػػف مكانػػة اإلنسػػاف االجتماعيػػة مػػف الشػػرعية سػػكاء، ليػػـ 
 نسب كحسب كغيره.

 :التقػػػػكل ال تمنػػػػع مػػػػف التفػػػػاكت بػػػػيف النػػػػاس فػػػػي الػػػػرزؽ كالصػػػػحة كالتعمػػػػيـ بػػػػدليؿ قػػػػكؿ اهلل  .2
َدَرَجوٍت  اْلِعْؾمَ  ُأوُتوا َوال ِذينَ  ِمـُْؽمْ  آَمـُوا ال ِذينَ  اَّلل ُ َيْرَف ِ ﴿

(2). 

 ثانيًا:
ــٍد، "َقــاَل:  َأِبــي َســَمَمَة، َعــْن َأِبــي ُىَرْيــَرَة َأنَّ َرُســوَل المَّــِو  َعــنْ  - أ َيــا َبِنــي َبَياَضــَة َأْنِكُحــوا َأَبــا ِىْن

اًما َواْنِكُحوا ِإَلْيوِ   .(3)"َوَكاَن َحجَّ
َن ِممَّـْن َشـِيَد َبـْدرًا َمـَع َأنَّ َأَبا ُحَذْيَفَة ْبَن ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوَكا :َعْن َعاِئَشَة  - ب

ٍة ، َتَبنَّى َساِلًما َوَأْنَكَحُو ِبْنَت َأِخيِو ِىْنَد ِبْنَت الَوِليِد ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة َوُىَو َمْوًلى اِلْمرَأَ النَِّبيِّ 
 .(4)ِمَن اأَلْنَصارِ 

 وجو الداللة:
 بمثؿ ىذه الزيجات رغـ انعداـ الكفاءة.كال أقر   لك كانت الكفاءة معتبرة لما أمر رسكؿ اهلل

                                                           

([. حسنو 35/321(،)21407)ح:  مسند األنصار/حديث أبي ذر الغفارم  ] حمد في مسندهركاه اإلماـ أ (1)
 (. 1/315(،)1505األلباني: انظر صحيح الجامع الصغير)ح:

 (.11) سكرة المجادلة: اآلية (2)
 ([. 7/7(،)5088كتاب/ النكاح، باب: األكفاء في الديف )ح: ]ي صحيحوأخرجو: البخارم ف (3)
([.        9/375()4067نكاح إلى الحجاميف)ح:كتاب/ النكاح، باب: ذكر األمر باإل أخرجو: ابف حباف في صحيحو] (4)

 .ونفس كحسنو األلباني: انظر المرجع
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 اعترض عمي ذلك:
 بأف أصحاب تمؾ الكقائع قد تنازلكا عف حقكقيـ في اشتراط الكفاءة.

 القياس: .3
فيقتؿ الشريؼ بمػف دكنػو، فػإذا  القصاص فقد جعؿ اإلسالـ التساكم في القصاص ىالقياس عم 

 .(1)الزكاج مف باب أكلي كانت الكفاءة غير معتبرة في الجنايات فيي غير معتبرة في
 اعترض عميو:

ىػذا القيػاس مػع الفػارؽ؛ ألف التسػاكم فػي القصػاص شيػرع مػف أجػؿ الحفػاظ عمػي تماسػؾ البنيػة 
االجتماعيػة بعػدـ إباحػة دمػاء النػػاس، كالكفػاءة فػي الػزكاج إنمػا ىػػي لمكقايػة مػف الخالفػات الزكجيػة التػػي 

 .(2)تفتت بنية المجتمع كتماسكو
 :)القائل: إن الكفاءة شرط لصحة الزواج( الثاني أدلة أصحاب القول

 استدل أصحاب ىذا القول بالسنة و األثر والمعقول.
 أواًل: السنة:

 .(3)"َتَخيَُّروا ِلُنَطِفُكْم، َواْنِكُحوا اأْلَْكَفاَء، َوَأْنِكُحوا ِإَلْيِيمْ ": ، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل المَِّو َعْن َعاِئَشَة  .1
 وجو الداللة:

لحديث كاضح الداللة في اعتبار الكفاءة مف شركط صحة العقد لكركده بصيغة األمر بػالزكاج ا 
أبعػػػدىا عػػػف الخبػػػث ليػػػا مػػػا ىػػػك خيػػػر المنػػػاكح كأزكاىػػػا ك مػػػف األكفػػػاء )تخيػػػركا لػػػنطفكـ( بمعنػػػى: اطمبػػػكا 

 .(4)كالفجكر
 ثانيًا: األثر:

 .(5)"أَلَْمَنَعنَّ َتَزوَُّج َذاِت اأْلَْحَساِب ِإالَّ ِمَن اأْلَْكَفاءِ "َل ُعَمُر:َطْمَحَة ، َقاَل: َقاَعْن ِإْبرَاِىيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن 

                                                           

 .(2/469الكساني: بدائع الصنائع) (1)
 (.51في الزكاج)ص: الكردم: الكفاءة (2)
 ([. كحسنو األلباني: انظر المرجع1/633( )1968كتاب/ النكاح، باب األكفاء )ح: ] أخرجو: ابف ماجة في سننو (3)

 .ونفس
 ، المرجع السابؽ.السابؽ محمد فؤاد عبد الباقي: في شرح الحديث (4)
([. ضعفو األلباني: انظر اركاء 3785 (،)ح:4/457كتاب/ النكاح، باب المير ) أخرجو: الداراقطني في سننو] (5)

 (.6/265()1867الغميؿ )ح:
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 وجو الداللة:
إف عػػػـز عمػػػر بػػػف الخطػػػاب عمػػػى منػػػع الػػػزكاج بغيػػػر الكػػػؼء يفيػػػد كجػػػكب التقييػػػد بالكفػػػاءة فػػػي 

 النكاح.
 اعترض عمى الحديث واألثر السابقين: 

 ا ضعيفة أك غير صحيحة.بأنيا أحاديث ال تقـك بيا حجة ألنيا إم 
 ويجاب عميو:

بما قالو اإلماـ أحمد عندما سئؿ عف اعتباره لمكفاءة في الحرفة رغـ تضعيفو لألحاديػث الػكاردة 
 .(1)أم أنو جاء مكافقان لمعرؼ في ذلؾ حيث قيؿ لو: كيؼ تأخذ بو كأنت تضعفو؟ فقاؿ: العمؿ عميو.

 -ثالثًا: المعقول:
 :ينياستدلوا بالمعقول من وج

قػػالكا إف مخالطػػة الفاسػػؽ، كىجػػره كاجػػب فكيػػؼ بخمطػػة النكػػاح؟! فػػإذا كقػػع كتزكجيػػا لػػـز الوجــو األول: 
 .(2)الفسخ أيضان 

 (3)أف التزكج مع فقد الكفاءة تصرؼ في حؽ الكلي بغير إذنو، كما لك زكجيا بغير إذنيػاالوجو الثاني: 
 .(4)فمـ يصح ألف لو حقان في اشتراط الكفاءة فاعتبر رضاه

 )القائل: إن الكفاءة شرط لزوم العقد( لة القول الثالثأد
 المعقكؿ:استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالسنة ك 

 أواًل: السنة.
 كقرشية أيضان.  زكج مكاله زيد بف حارثة مف زينب بنت جحش كىي ابنة عمة النبي  أنو

 : وجو الداللة
فمػػك أف الكفػػاءة شػػرط  ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الكفػػاءة شػػرط لػػزكـ ال شػػرط صػػحة، تصػػرؼ النبػػي  

صحة لما صح الزكاج ك لكنو صح، فحمؿ عمى أنو شرط لزكـ، ك يندرج ىذا التفسير عمى كؿ الكقػائع 
 فييا بتزكيج غير الكؼء.  التي أمر النبي

                                                           

 (.7/38ابف قدامة: المغنى) 1))
 (.2/249)تو عمى الشرح الكبيرحاشي الدسكقي: 2))
 (.7/43: المغنى)ابف قدامة 3))
 (.4/272الشربيني: مغنى المحتاج) 4))
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  ثانيًا: المعقول:
 -أم الكفػاءة -عرؼ الناس، يقكؿ ابف اليماـ: )فيمكف ثبكت تفصػيميا ىيعكد اعتبار الكفاءة إل 

قػد تعػارؼ النػاس أف التقػارب فػي العػادات ك  ،(1)عػرؼ النػاس، فيمػا يحتقركنػو، كيعيػركف بػو( ىظر إلبالن
استقرار الحياة الزكجية بمالو مف مردكد إيجابي غالبان فػي  ىكاألحكؿ يدعك لأللفة كاالنسجاـ كيساعد عم

ح كال يعارض نصان مف العالقات اليكمية كالسمككية كاالجتماعية كغيرىا، كىذا العرؼ يحقؽ مقصد النكا
 النصكص الشرعية.

 الترجيح:
مناقشػػتيا، يتػػرجح لػػدم قػػكؿ الفريػػؽ الثالػػث )القائػػؿ: إف الكفػػاءة شػػرط لػػزـك بعػػد عػػرض األدلػػة ك  

 -العقد( لما يمي:
إف انتظػػاـ المػػكدة كالتفػػاىـ كالسػػكينة بػػيف الػػزكجيف مػػف أىػػـ عكامػػؿ إنجػػاح الػػزكاج كاسػػتمراره  .1

ف عقػد النكػػاح كىػذا ال يتحقػؽ إال بكجػػكد الت قػارب كالتكػػافؤ فػي أمػكر كخصػػاؿ معينػة سػػيما كا 
 مف عقكد التأبيد المبنية عمي المكدة كالرحمة.

ف القػػكؿ بػػذلؾ فيػػو جمػػع بػػيف األدلػػة المكجبػػة العتبػػار الكفػػاءة كاألدلػػة المانعػػة منػػو بحمػػؿ إ .2
يمكػنيـ األدلة المانعػة منػو عمػى أف الكفػاءة شػرط لػزكـ، فيكػكف شػرط الكفػاءة بػذلؾ حقػان ليػـ 

إسقاطو أك التنازؿ عنو متى شاءكا خالفان لمف جعمو شرط صحة سيما كأف الكفػاءة ال تػدخؿ 
 في تككيف العقد.

 الخصال المعتبرة في الكفاءة:
اتفػػؽ الفقيػػاء األربعػػة عمػػى اعتبػػار الكفػػاءة فػػي الػػديف، كمػػا أف جميػػكر الفقيػػاء مػػا عػػدا المالكيػػة 

حرفة مف خصاؿ الكفاءة، في حيف اتفػؽ المالكيػة كالشػافعية فقػط اعتبار النسب، كالحرية، كال ىاتفقكا عم
 .(2)عمي اعتبار السالمة مف العيكب مف خصاؿ الكفاءة

كقػػػد خصصػػػت البحػػػث فػػػي خصػػػمتيف مػػػف الخصػػػاؿ المعتبػػػرة فػػػي الكفػػػاءة لمػػػا ليمػػػا مػػػف عالقػػػة 
ءة مػػف أىميػػة بػػأعراؼ النػػاس كعػػاداتيـ قػػديمان كحػػديثان ك كضػػحت أثػػر العػػرؼ فييمػػا، لمػػا لمكضػػكع الكفػػا

 كتأثير عمى حقكؽ الزكج كىك مكضكع البحث.

                                                           

 (.3/296ابف اليماـ: فتح القدير) (1)
(؛ الشربيني: مغني 2/248(؛ الدردير: الشرح الكبير كحاشية الدسكقي)5/107البداية): البناية شرح يالعين (2)

 (.6/125(؛ ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع)3/165المحتاج)
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 كفاءة الحرفة: ثالثالمطمب ال
 الحرفة في المغة: 

ىػي كػؿ مػا اشػتغؿ بػو اإلنسػػاف كالزمػو، كميػر بػو حتػى صػػار كصػفان لػو فالحرفػة حالتػو كصػػفتو 
 .(1)فيقاؿ فالف نجار أك خباز أك طباخ

 .(2)ىمية في كمييماكسميت بذلؾ تشبييان ليا بحرؼ الكممة بجامع األ
 الحرفة في االصطالح:

الحرفة بالكسر: الطعمة كالصناعة يرتزؽ فييػا، ككػؿ مػا اشػتغؿ "الحرفة بقكلو:  ابن نجيمعرؼ 
 .(3)"صنعة أك حرفة؛ ألنو ينحرؼ إلييا ىبو اإلنساف، كىي تسم

 حكم اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة:
 ىلكفاءة بمقارنتيا مع حرفة الزكجػة أك أىميػا عمػاختمؼ الفقياء في اعتبار الحرفة مف خصاؿ ا

 قكليف:
في ظاىر  لحنفيةكىك لجميكر الفقياء مف ا، فاءةاعتبار الحرفة مف خصاؿ الك ىذىب إل القول األول:

 .(4)الحنابمةكالراجح عند  المالكيةكبعض  الشافعيةالركاية ك
 كضػػيعةال إذا كانػػت مػػف الحػػرؼ الذىػػب إلػػي عػػدـ اعتبػػار الحرفػػة مػػف خصػػاؿ الكفػػاءة إ القــول الثــاني:

ــةكىػػذا القػػكؿ ، كالحجػػاـ كالحائػػؾ كالػػدباغ ــي فػػي ركايػػة عنػػو  ألبــي حنيف ، كبعػػض آخػػر مػػف يوســفوأب
 .(5)ة عف أحمديكركا المالكية

 األدلة والمناقشة والترجيح
 أواًل: أدلة القول األول:

 استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ: بالكتاب كالمعقكؿ.

                                                           

 (.23/133تاج العركس حرؼ باب )ح ر ؼ() (1)
 ( رسالة ماجستير.81الكردم: الكفاءة في الزكاج)ص: 2))
 (.23/133تاج العركس) :الزبيدم (؛3/143ابف نجيـ: البحر الرائؽ) 3))
حاشية الجمؿ:  (؛6/258(؛الرممي: نياية المحتاج)3/143(،ابف نجيـ: البحر الرائؽ)2/320الكاسانى: البدائع) 4))

 (.2/23الكافي) :(؛ ابف قدامة3/351حاشية البيجرمي عمى شرح المنيج)البجيرمي:  (؛4/168الجمؿ)
 .المرجع السابؽابف قدامة:  (؛1/196بتدم)المرغيناني: اليداية شرح بداية الم 5))
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 أواًل: الكتاب:
َل  َواَّلل ُ﴿ : قكؿ اهلل .1 ْزِق  ِف  َبْعضٍ  َعَذٰ  َبْعَضُؽمْ  َفض  الرِّ

(1). 

َضـًْؽو َمِعقَشيً  َفنِن  َلهُ ﴿: قكؿ اهلل  .2
(2). 

 وجو الداللة:
بعػػض فػػي أسػػباب الػػرزؽ،  ىدلػػت اآليػػات عمػػي أف اهلل سػػبحانو كتعػػالى فضػػؿ بعػػض النػػاس عمػػ

و بذؿ كىكاف، ك البعض اآلخر يتحصؿ فيـ بيف مكسع عميو، كمضيؽ عميو كالبعض يتحصؿ عمى رزق
عميو بعفة ككرامة كىذا ىك التفاضؿ بيف الحرفة الدنيئة كالحرفة الشريفة، فدؿ ذلػؾ عمػى اعتبػار الكفػاءة 

 في الحرفة.
 ثانيًا: المعقول:

 استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف:
كالعمؿ في  ،(3)دناءتيامف المتعارؼ عميو أف الناس يتفاخركف بالحرؼ الشريفة كيعيركف ب :الوجو األول

 الكفاءة إنما ىك فيما تعارفو الناس.
الحرفػػػػة الدنيئػػػػة فػػػػي عػػػػرؼ النػػػػاس نقػػػػص يشػػػػبو نقػػػػص النسػػػػب كنقػػػػص العيػػػػب فيأخػػػػذ  :الوجــــو الثــــاني

 .(4)حكميما
 أدلة القول الثاني:

 استدل أصحاب هذا القىل أيضاً بالمعقىل من وجهين:        

ت بالشػػيء الػػالـز فمػػف حرفتػػو شػػريفة اليػػـك قػػد يحتػػرؼ حرفػػة أف الحرفػػة أمػػر طػػارئ كليسػػ الوجــو األول:
 خسيسة في الغد كالعكس كذلؾ.

ــــاني:  أف الحرفػػػػة الدنيئػػػػة ليسػػػػت نقصػػػػان فػػػػي صػػػػاحبيا كال شػػػػيئان الزمػػػػان فيػػػػو فأشػػػػبو الضػػػػعؼ الوجــــو الث
 فيأخذ حكميما. (5)كالمرض

                                                           

 (.71)مف اآلية  :سكرة النحؿ (1)
 (.124:سكرة طو: )مف اآلية (2)
 (.3/23(؛ابف قدامة: الكافي)1/196المرغيناني: اليداية شرح بداية المبتدم) 3))
 (.5/70لخرقي)عمى مختصر ا: شرحو الزركشي(؛ ٍ 5/73(؛ البيكتي: كشاؼ القناع)7/38ابف قدامة: المغني) (4)
 (.3/22)(؛ ابف قدامة: الكافي7/38المغني)ابف قدامة:  (5)
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 الرأي الراجح:
يف الفقياء ىك اخػتالؼ عصػر كزمػاف بعد استعراض آراء الفقياء كأدلتيـ تبيف لي أف الخالؼ ب

ال اخػػػػتالؼ حجػػػػة كبرىػػػػاف، كأف الضػػػػابط  فػػػػي اعتبػػػػار الحرفػػػػة منقصػػػػة أك مفخػػػػرة ىػػػػك عػػػػرؼ النػػػػاس 
حنيفػة كصػاحبيو؛ ففػي عيػد اإلمػاـ لػـ تكػف  يكعاداتيـ، كال أدؿ عمى ذلؾ مػف االخػتالؼ بػيف اإلمػاـ أبػ

كانػػت منقصػػة  دفػػي زمػػف الصػػاحبيف فقػػ دنػػاءة الحرفػػة منقصػػة فمػػـ تعتبػػر الكفػػاءة عنػػده فػػي الحرفػػة، أمػػا
 .(1)فاعتبرت

 العرف والكفاءة في الحرفة:
 العرف و اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة: (1

الفقيػػاء قػػديمان الكفػػاءة فػػي الحػػرؼ عمػػى أعػػراؼ زمػػانيـ  كعػػادات مجتمعػػاتيـ فػػي ظػػؿ  ىقػػد بنػػل 
لػـ يعتبػر  -رحمػو اهلل تعػالى-فاإلمػاـ األعظػـ أبػك حنيفػة النعمػاف انعداـ النصكص الشرعية عمػى ذلػؾ، 

الكفاءة في الحرفة، ك قػد بنػى األمػر عمػى عػرؼ النػاس فػي زمانػو حيػث كانػت عػادة العػرب أف مػكالييـ 
يعممكف ىذه األعماؿ فال يعيركف بيا، فمما كاف زمف أبى يكسػؼ كمحمػد صػارت عػادة أىػؿ الػبالد أنيػـ 

إلمػاـ ك اعتبػػرا الكفػاءة فػػي الحرفػة، كعميػػو يتخػذكف ذلػػؾ حرفػة، فيعيػػركف بالػدنيء مػػف الصػنائع، فخالفػػا ا
فال يككف بيف اإلماـ ك صاحبيو خالؼ في الحقيقة، فقد بنى كؿ منيـ الحكـ عمى عادة أىؿ الػبالد فػي 

  :زمانو، كمعمكـه أنَّو
 .(2)[كر تغير األحكاـ بتغيِّر األزماف]ال ين 

 العرف و تحديد الحرف الدنيئة و الشريفة: (2
 تصنيؼ الميف بالجممة إلي صنفيف ىما: اتفؽ الفقياء عمى  

كرد الشػػرع بتحريميػػا لػػذاتيا أك لمػػا يترتػػب عمييػػا كبيػػع الخمػػر كالخنزيػػر، كمينػػة األول: ميــن محرمــة: 
 الكاصمة، ك الكاشمة، ك النامصة..... 

 الثاني: مين مباحة:
مندكبػة  كىي الميف التي لػـ ينػو الشػرع عػف تعاطييػا كلػـ يكػف فييػا مظنػة الحػراـ كتكػكف المينػة

 .(3)عند عدـ االضطرار إلييا فإف اضطرت إلييا األمة أصبحت فرض كفاية
 

                                                           

 (.302 -301/ 3ابف اليماـ: فتح القدير) (1)
 (.1/227الزرقا: شرح القكاعد الفقيية) (2)
 (.83الكردم: الكفاءة في الزكاج)ص: (3)
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 -:قسمين ككقع الخالؼ بينيـ في تقسيـ ىذه الحرؼ المباحة بحسب أعراؼ الناس إلى
 كىي التي تكسب صاحبيا العمك كالمجد عمى غيره. األول/ حرف شريفة:

 .(1)حطاط المركءة كسقكط النفسكىي كؿ حرفة تكسب صاحبيا ان حرف دنيئة: والثاني/
العكائػػد، تػػدكر معيػػا كيفمػػا دارت، كتبطػػؿ معيػػا إذا بطمػػت،  ىلمػػا كانػػت األحكػػاـ المترتبػػة عمػػك  

، فػػإف الحرفػػة قػػد تكػػكف دنيئػػة فػػي زمػػف ثػػـ تصػػبح شػػريفة فػػي زمػػف (2)كىػػذا أمػػر مجمػػع عميػػو بػػيف العممػػاء
يتعيػػر بيػػا النػػاس لػػـ تعػػد كػػذلؾ اء ك كانػػت تعػػد دنيئػػة فػػي زمػػف الفقيػػآخػػر بػػدليؿ أف بعػػض الحػػرؼ التػػي 

ربػػاء كاألكسػػجيف اليػػكـ، فالحػػداد الػػذم كػػاف يشػػتغؿ بػػالفحـ األسػػكد قػػديمان، صػػار اليػػكـ يعتمػػد آالت الكي
الحجاـ الذم كاف يعيػري قػديمان بمينتػو لمالمسػتو لمنجاسػات، تطػكرت مينػة كػؿو منيمػا، كغيرىا، كالجزار ك 

إشػػراؼ صػػحي مػػف كزارة التمػػكيف، كبمػػرابح مجزيػػة فأصػػبح الجػػزار يػػذبح فػػي أمػػاكف مخصكصػػة تحػػت 
نقمػػت مينتػػو إلػػي مصػػاؼ الميػػف الشػػريفة، ككػػذلؾ تطػػكرت مينػػة الحجامػػة كأصػػبح مػػف يمارسػػيا حاصػػالن 

بػػاحتراـ النػػاس كتقػػديرىـ كصػػار  ىيػػب فأصػػبح يحظػػبعمػػى شػػيادة جامعيػػة مممػػان بػػأمكر التمػػريض كالتط
عمػػى مصػػاىرتيـ عمػػى خػػالؼ مػػا جػػرل عميػػو  أصػػحاب ىػػذه الميػػف مػػف الكجيػػاء الػػذيف يتيافػػت النػػاس

 العمؿ في زمف الفقياء سابقان.
إف كؿ الميف المباحة ىي ميف شريفة ميمػا كانػت كأف مػف كػاف كسػبو حػالالن  ويمكنني القول: 

ال ييعيػػر بمينتػػو ميمػػا كانػػت ىػػذه المينػػة فػػي ظػػؿ صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػي لقمػػة العػػيش الحػػالؿ كتفشػػي 
في برنامجو )خكاطر( ليذا -أحمد الشقيرم-جبني ما نقمو اإلعالمي المتميزأع البطالة بيف الشباب، كقد

العاـ مف احتراـ الغرب لجميع الميف الشريفة حيث أكضح أنػو حتػى مينػة السػباكة التػي يحتقرىػا معظػـ 
أبنػاء الشػػعكب لمالمسػػتيا لمنجاسػػات تعػد مػػف أشػػرؼ الميػػف فػػي بريطانيػا كيحصػػؿ صػػاحبيا عمػػي أعمػػى 

رادات المينػػدس كالطبيػػب، ك يحظػػى صػػاحبيا بػػاالحتراـ ك التقػػدير مػػف كافػػة  تفػػكؽ ام ياإليػػرادات التػػ
مػػػا كأف دكؿ شػػػرؽ آسػػػيا كاليابػػػاف تعمػػػـ األطفػػػاؿ احتػػػراـ جميػػػع الميػػػف الشػػػريفة مي ،(3)طبقػػػات المجتمػػػع

ألنيػػػا ميػػػف شػػػريفة تفيػػػد  ؛الكقػػػكد كالسػػػائؽ كغيرىػػػا مػػػف الميػػػفة صػػػغرت كعامػػػؿ النظافػػػة كعامػػػؿ محطػػػ
 :ذلؾ لقكؿ اهلل  ىيمكف االستغناء عنيا. ككاف األكلى بنا أف نككف السباقيف إلال المجتمع ك 

                                                           

 (.4/275الشربيني: مغني المحتاج) (1)
 (.1/176القرافي: الفركؽ) (2)
 ، قناة الرسالة الفضائية:( "ميف مف ذىب"9مج: خكاطر الحمقة )برنا (3)

    . http://www.youtube.com/watch?v=0zLi4QfV3Mk 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0zLi4QfV3Mk
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اَّلل ِ َأْتَؼذوُكمْ  ِعـْذَد  َأْكذَرَمُؽمْ  إِن  ﴿ 
اْنُظـْر، َفِإنَّـَك َلــْيَس "َقـاَل َلـُو:  َأنَّ النَِّبـيَّ   َأِبــو َذر، كلمػا ركاه (1)
  .(2)"َتْفُضَمُو ِبَتْقَوى ِبَخْيٍر ِمْن َأْحَمَر َواَل َأْسَوَد ِإالَّ َأنْ 

 العرف و تحديد صاحب المينة المكافئ: (3
ذلػؾ ألف الغالػب ىػك عمػؿ األب، فنػادران  ؛حرفػة األب :نظر الفقياء قديمان في مجاؿ الحرفة إلى 

مػػا كانػػت المػػرأة  تعمػػؿ فػػي العصػػكر السػػابقة، كىػػذا مػػا ذكػػركه حػػكؿ شػػرط الحرفػػة، فقػػد نقػػؿ عػػف أبػػي 
ال يكػػكف كفػػؤان لبنػػت  ،كالكنػػاس ،كالحائػػؾ ،كالحجػاـ ،"حتػػى إف الػػدباغ قكلػػو: -لى رحمػػو اهلل تعػػا -ييكسػؼ

 . (3)"البزاز كالعطار
مينػة الػزكج ىػك حصػكؿ التشػابو بػيف مف اشتراط التشػابو كالتقػارب بػيف مينػة األب ك  كلعميـ قصدكا 

الحيػػاة الزكجيػػة صػػكد مػػف اسػػتمرار بيئػػة المػػرأة  فػػي بيػػت أبييػػا كالبيئػػة فػػي بيػػت زكجيػػا كػػي يتحقػػؽ المق
 استقرارىا.ك 
كأصػػبحت  ،المتنكعػةالجامعػات ك قػػد أخػذت المػرأة  تػدرس فػػي المػدارس أمػا فػي كقتنػا الحاضػر ك  

صػػػارت تطمػػػب مػػػف  د. الػػػخ، فقػػػ.كالمدرِّسػػػة ،كالميندسػػػة ،عاممػػػة فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت، فنجػػػد: الطبيبػػػة
مينة األب فػي مفيػـك كفػاءة الحرفػة يساكييا فيما كصمت إليو أك يفكقيا فيو، ك لـ يعد يكفي النظر الى 

 الماضي، بؿ صار األجدر أف تؤخذ مينة المرأة باالعتبار أيضان مف باب أكلى. يكما كاف ف
 

                                                           

 (.13سكرة الحجرات: )اآلية: (1)
([. ك حسنو 35/321(، )21407الغفارم )ح: أخرجو: اإلماـ أحمد في مسنده ]مسند األنصار، حديث أبي ذر ( 2)

 .(1/315األلباني انظر: صحيح الجامع الصغير كزياداتو)
 (.5/25) ،السرخسي ،المبسكط (3)
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 التعميمي الكفاءة في المستوى: المطمب الرابع
 

 العرف و اعتبار المستوى التعميمي من خصال الكفاءة: (1
 ،عمػا كانػت عميػو  فػي زمػف الفقيػاء المتقػدميف بما أف االعراؼ في زماننا قد تغيرت تغيران كبيران  

لػى معنػى كػؿ خصػمة مػف ىػذه الخصػػاؿ، .بػؿ ،فإف ذلؾ يستكجب تغييػر النظػرة إلػى خصػاؿ الكفػاءة . كا 
زاؿ الكثيػػر مػػف الصػػفات التػػي عػػدىا الفقيػػاء معتبػػرة فػػي الكفػػاءة كلػػـ يبػػؽ ليػػا أم اعتبػػار فػػي نظػػر فقػػد 

يعيػػر بيػػا  ،رؼ كالميػػف التػػي كانػػت تعػػد دنيئػػة فػػي زمػػف مػػاالنػػاس، منيػػا مػػا ذكرنػػاه آنفػػان عػػف بعػػض الحػػ
النػػػاس كالحجػػػاـ كالجػػػػزار كالحػػػداد كالتػػػي غػػػػدت اليػػػكـ مينػػػػان ميشػػػرِّفة ألصػػػحابيا تحظػػػػى بػػػاحتراـ النػػػػاس 

 كتقديرىـ.
ككذلؾ النسب، فإف أنساب الناس قد اختمطػت بعضػيا بػبعض كبخاصػة فػي المػدف الكبػرل فمػـ يعػد  

الماضػي، ككػذلؾ خصػمة الحريػة التػي كانػت مػف  يبيـ كأنسابيـ كما كػاف فػحساأالناس فييا يتفاخركف ب
 أىـ خصاؿ الكفاءة عند الفقياء، حيث لـ يعد ليا أم اعتبار اليـك لفقد الرقيؽ في زماننا.

كقد برز في أعراؼ الناس كاعتباراتيـ صفات كخصاؿ جديدة لـ تكػف محػؿ مفػاخرة كشػرؼ فػي  
ؼ النػػاس مػػف أىػػـ خصػػاؿ الكفػػاءة كأكثرىػػا اعتبػػاران، كأىميػػا العمػػـ زمػػف الفقيػػاء كأصػػبحت اليػػـك فػػي عػػر 

 كالدرجة العممية ككثرة الشيادات، أك ما يعرؼ بالكفاءة في المستكل التعميمي.
 والمقصود بالكفاءة في المستوى أو التحصيل العممي:

 ىك أف يككف الزكج مساكيان لمزكجة في الدرجة العممية أك أعمى منيا. 
كػاف عممػان شػرعيان  يتعارض مع الديف اإلسػالمي سػكاء : كؿ عمـ فيو نفع لممسمميف كالم ىناويقصد بالعم

أـ غيػػػػر شػػػػرعي، كالمغػػػػة كالطػػػػب كالتمػػػػريض كالرياضػػػػيات كالكيميػػػػاء كاألحيػػػػاء كغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف العمػػػػـك 
 .(1)النافعة

 األدلة عمى اعتبار الكفاءة في المستوى التعميمي من خصال الكفاءة:
 ار ذلؾ مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ.يستدؿ عمى اعتب 
 الكتاب: .1

 :كردت في الكتاب آيات كثيرة تؤكد اعتبار العمـ كتفضيؿ أىؿ العمـ عمى غيرىـ أذكر منيا 
َيْعَؾُؿونَ  اَل  َيْعَؾُؿوَن َوال ِذينَ  ال ِذينَ  َيْسَتِوي َهْل  ُقْل ﴿ : قكؿ اهلل . أ

(2) 

                                                           

 (.109، 108م: الكفاءة في الزكاج)ص:دالكر  1))
 (.9سكرة الزمر: مف اآلية) (2)
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 وجو الداللة:
أىػػؿ العمػػـ بمػػا  عممػػكف كالػػذيف ال يعممػػكف حيػػث فضػػؿ اهلل نفػػت اآليػػة المسػػاكاة بػػيف الػػذيف ي 

 حازكه مف العمـ، فكجب اعتبار ذلؾ في النكاح.
َدَرَجوٍت  اْلِعْؾمَ  ُأوُتوا َوال ِذينَ  ِمـُْؽمْ  آَمـُوا ال ِذينَ  اَّلل ُ َيْرَف ِ ﴿ :قكؿ اهلل  . ب

(1) 

 وجو الداللة:
ـ مف الناس كرفعيـ درجػات، كمػا فضػؿ فضؿ أىؿ العمـ عمى غيرى دلت اآلية عمى أف اهلل  

المؤمنيف كرفعيـ درجات، لذلؾ كجب التفاضؿ بيف الناس في الدنيا في المستكل التعميمي كاعتبػار ذلػؾ 
 مف معايير الكفاءة في الزكاج.

 السنة: .2
كردت أحاديث كثيرة تبػيف فضػؿ العمػـ كالعممػاء عمػى غيػرىـ مػف النػاس، لػذا كجػب اعتبػار ذلػؾ  

 كفاءة، أذكر مف ىذه األحاديث:معياران في ال
َمْن َسَمَك َطِريًقا َيْمـَتِمُس ِفيـِو ِعْمًمـا، َسـيََّل "َيُقوُل:  َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو عف أبي الدرداء قاؿ:  . أ

نَّ اْلَماَلِئَكـَة َلَتَضـُع َأْجِنَحَتَيـا ِرًضـا ِلَطاِلـِب اْلِعْمـِم، وَ  نَّ َطاِلـَب اْلِعْمـِم المَُّو َلُو َطِريًقا ِإَلـى اْلَجنَّـِة، َواِ  اِ 
نَّ َفْضـَل اْلَعـاِلِم َعَمـى اْلَعاِبـدِ   َيْسَتْغِفُر َلُو َمْن ِفي السَّـَماِء َواأْلَْرِض، َحتّـَى اْلِحيتَـاِن ِفـي اْلَمـاِء، َواِ 

َيـاَء َلـْم ُيَورِّثُـوا ِديَنـارًا َواَل َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَمى َساِئِر اْلَكَواِكِب، ِإنَّ اْلُعَمَماَء َوَرَثُة اأْلَْنِبَيـاِء، ِإنَّ اأْلَْنبِ 
 .(2)"ِدْرَىًما، ِإنََّما َورَُّثوا اْلِعْمَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفرٍ 

َفِخَيــاُرُكْم ِفــي الَجاِىِميَّــِة ِخَيــاُرُكْم ِفــي اإِلْســاَلِم ِإَذا "َقــاَل:   أن النبــي ، َقــاَل:َعـْن َأِبــي ُىَرْيــَرَة  . ب
 .(3)"َفُقُيوا
 وجو الداللة:

يتبػػيف مػػف الحػػديثيف السػػابقيف أف التفقػػو كالتعمػػيـ ىػػك المعيػػار الػػذم يجعػػؿ اإلنسػػاف فػػي مصػػاؼ  
 األخيار، كىذا دليؿ صريح عمى اعتبار الكفاءة في التحصيؿ العممي.

 
                                                           

 (.11مف اآلية) :سكرة المجادلة (1)
تاح الكتاب/ في اإليماف، باب فضؿ العمماء كالحث عمي طمب افت ]أخرجو: ابف ماجة في سننو (2)

 نظر لميامش مف نفس المرجع.اك صححو األلباني:  [.( 223()ح:1/81العمـ)
كتاب/ أحاديث األنبياء، باب: أـ كنتـ شيداء إذ حضر يعقكب المكت.. ] أخرجو: البخارم في صحيحة  (3)

 [.(4/147)،(3374)ح:
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 المعقول: .3
 استدلوا بالمعقول من وجوه:

كالنسػػب  -ى صػػحتيا أك نفييػػااعتبػػر الفقيػػاء بعػػض الخصػػاؿ التػػي لػػـ يقػػـ الػػدليؿ الصػػحيح عمػػ األول:
ذلػػػؾ ألف النػػػاس اعتبػػػرت ذلػػػؾ فػػػي أعػػػرافيـ فػػػاعتبركه، فكػػػاف اعتبػػػار الكفػػػاءة فػػػي المسػػػتكل ك  ،-كالحرفػػػة

التعميمي مف باب أكلى لقيػاـ الػدليؿ مػف الكتػاب كالسػنة عمػي اعتبػاره معيػاران لمتفاضػؿ بػيف النػاس فضػالن 
 عف اعتبار الناس لو في أعرافيـ.

حصػػػيؿ العممػػػي عنػػػد اختيػػػار المػػػكظفيف كتػػػرقيتيـ فػػػألف يعتبػػػر فػػػي الػػػزكاج مػػػف بػػػاب يراعػػػى الت الثـــاني:
 .(1)أكلي

إف أعراؼ الناس في الكقت الحاضر كعاداتيـ تعتبر الكفاءة في المسػتكم التعميمػي فتتفػاخر بػو  الثالث:
 .(2)كتعير بقمتو، كالكفاءة إنما تككف بالنظر إلى عرؼ الناس فيما يحتقركنو ك يعيركف بو

إف مراعػػاة التقػػارب الثقػػافي بػػيف الػػزكجيف أك بػػيف أسػػرتييما عامػػؿ بػػالغ األىميػػة فػػي فيػػـ الحيػػاة  رابــع:ال
العامػػة كتفيػػـ المشػػكالت الزكجيػػة لمكصػػكؿ إلػػى طػػرؽ الحػػؿ األمثػػؿ ليػػا، فتسػػتقر بػػذلؾ الحيػػاة الزكجيػػة 

 كتسير بطمأنينة كىدكء.
 العرف وتحديد صاحب المستوي التعميمي المكافئ: (2

فقػالكا بػأف بنػت العػالـ ال يكافئيػا  ،مقدار عمػـ األب :الفقياء القدامى في ذلؾ عمى اقتصر نظر
  .(3)ألف شرؼ العمـ فكؽ شرؼ الماؿ كالنسب ،أحد
شػػكؿ كاسػػع كبصػػكرة أمػػا اليػػكـ كنتيجػػةن لمتطػػكر اليائػػؿ فػػي طريقػػة التحصػػيؿ العممػػي، كانتشػػاره ب 

ارس كالجامعػػػات كالمعاىػػػد التػػػي تمػػػنح تحػػػت إشػػػراؼ مػػػف الدكلػػػة حيػػػث أنشػػػأت المػػػدمنضػػػبطة كمقننػػػة ك 
الشيادات بحسب الدرجات العمميػة المختمفػة، فقػد غػدا التحصػيؿ العممػي مػف أىػـ المعػايير التػي يتفػاخر 
بيا الناس كيتفاضؿ بيا بعضيـ عمى بعض، كلعػؿ السػؤاؿ األكؿ اليػكـ عػف الخاطػب ىػك عػف شػياداتو 

الخركج لطمب العمـ بصكرة منتظمة في قطاع كاسػع كدرجتو العممية سيما كأف المرأة قد تساكت معو في 
 :فنجػد ،أصػبحت عاممػة فػي مجػاالت مختمفػةك  ،فيي تدرس في الجامعات كالمدارس المتنكعػةمف الدكؿ 

ك  ،مقػدار تحصػيؿ الفتػاة مػف العمػـ فػي الكفػاءة فكاف لزامان اعتبػار ،. الخ.كالمدرِّسة ،كالميندسة ،الطبيبة
.عدـ اقتصار النظر إلى مقدار   عمـ األب كىذا ما عميو العرؼ اليـك

                                                           

 (.111لزكاج )ص:الكردم: الكفاءة في ا (1)
 (.3/301فتح القدير) شرح ابف اليماـ: (2)
 .(92 – 90/ 3)الدر المختار الحصفكي:  (3)
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 ثانيًا: أثر العرف في ادعاء الزوجة لمخموة الصحيحة إلثبات دعوى النسب
اىتمت الشريعة اإلسالمية بالنسب كعدتو مف الكميات الكاجب رعايتيا كحفظيا، بؿ عدتو 

ا َخَؾَق ِمنَ  َوُهَو ال ِذي﴿ :مظيران مف مظاىر تكريـ اهلل لإلنساف، قاؿ اهلل   َكَسًبو َفَجَعَؾهُ  ادَْوِء َبََشً

َوِصْفًرا
(1). 

ثبات النسب في اإلسالـ تجتمع فيو حقكؽ أربعة كى ي: حؽ هلل، كحؽ لمكلد، كحؽ لألب، كا 
 .(2)حؽ لألـك 

: عف التبني، كأمر بدعكة الكلد إلي أبيو الحقيقي يقكؿ اهلل  ىأنو نيفحق اهلل فيو: 
يـَهُ يَ  بُِبْفَتونٍ  َيْلتِيَ  َواَل ﴿ َوَأْرُجؾِِفن   َأْيِدهيِن   َبْيَ  ْػََتِ

 . (4)يعني: ال يمحقف بأزكاجيف غير أكالدىـ (3)
 لحفظ حقكقو الشرعية كصكنيا مف الضياع. ؛فيك أف يثبت نسبو مف أبيوأما حق الولد: 
 كلده. ى: فألنو مكلكد لو فكجب نسب الكلد إليو ال إلى غيره رعاية لحقكقو الكاجبة عموأما حق األب
 فألنيا تعير بكلد ال أب لو.وأما حق األم: 
 حقيقة النسب:
 .(5)ىك القرابة مطمقان، أك القرابة في اآلباء خاصة النسب لغة: 

 .(6)ىك صمة اإلنساف بمف ينتمي إلييـ مف اآلباء كاألجدادالنسب شرعًا: 
 أثر الخموة عمي النسب:

 تحرير محل النزاع:
ف كانت  (7)لرجؿ بالمرأة الشابة األجنبية إال لضركرةاتفؽ الفقياء عمى حرمة خمكة ا حتى كا 

ذا كقع كطء فيك زنا يكجب الحد،  مخطكبة لو ما لـ يعقد عمييا، ألنيا بدكف العقد ما تزاؿ أجنبية عنو كا 
                                                           

 (.54سكرة الفرقاف:)اآلية (1)
 (.331ابف قيـ الجكزية: الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية)ص: (2)
 (.12سكرة الممتحنة: )اآلية  (3)
 (.4/35ابف عباس: تفسير القرآف العظيـ ) (4)
بادم مادة آ(؛ الفيركز 310المصباح المنير، مادة نسب) (؛ الفيكمي:309الرازم: مختار الصحاح مادة نسب) (5)

 (.132، 1/131نسب)
 .(5/382)الشريينى: مغنى المحتاج (6)
 ؛(2/237(؛ الصاكم: بمغة السالؾ)5/580( كما بعدىا؛ الحطاب: مكاىب الجميؿ)2/544الكاسانى: بدائع الصنائع)(7)

 (.5/162منتيي اإلرادات )شرح البيكتى:  (؛7/455(؛ابف قدامو: المغنى)6/278ممي: نياية المحتاج)الر 
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كالكلد الذم ينشأ مف ىذه العالقة اآلثمة كلد زنا ال ينسب لمكاطئ كال يثبت ىذا الكطء أم مير أك 
 .(1)تعكيض

تمؼ الفقياء في أثر الخمكة الصحيحة بعد عقد زكاج صحيح، ىؿ يثبت نسبان لممكلكد بناءن كاخ
 -عمي ىذه الخمكة أـ ال؟ عمي قكليف:

 القول األول:
يثبت نسب المكلكد بالخمكة الصحيحة بالزكجة بعد عقد الزكاج بشركط معينة. كىك قكؿ 

 .(2)مدة لإلماـ أحجميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية، كركاي
 :شروط ثبوت النسب بالخموة الصحيحة عند أصحاب ىذا القول

 أف يرتبط الرجؿ بالمرأة بعقد زكاج. .1
 أف يككف الزكج ممف يكلد لمثمو، كذلؾ بأف يككف بالغان يتصكر منو الحمؿ. .2
االتصاؿ إمكاف التالقي بيف الزكجيف بعد العقد: فالعقد جعؿ المرأة فراشان باعتبار أنو يبيح ىذا  .3

، الذم ىك السبب الحقيقي لمحمؿ. كىذا شرط عند األئمة الثالثة مالؾ كالشافعي كأحمد
ألنو مظنة االتصاؿ فإف كجد  ؛كخالفيـ الحنفية فيو فقالكا: إف مجرد العقد يجعؿ المرأة فراشان 

 ألف االتصاؿ ال يطمع عميو أحد بخالؼ العقد. ،العقد كفى
 ير. الستحالة الكالدة قبؿ ىذه المدة.مضي أقؿ مدة الحمؿ كىي ستة أش .4
 .(3)عدـ كجكد مانع مف مكانع الحمؿ .5

 القول الثاني:
 ال يثبت نسب المكلكد بالخمكة بالزكجة بدكف الكطء في النكاح الصحيح.

 -كىك اختيار شيخ اإلسالـ ابف تيميةكىذا ما ذىب إليو اإلماـ أحمد في الركاية الثانية عنو، 
 .(4)-رحمو اهلل تعالى

                                                           

 (.7/411ابف قدامو: المغني) (1)
ابف رشد: (؛3/118)رد المحتارابف عابديف:  (؛2/144تبييف الحقائؽ) :(؛الزيمعي2/291ساني: بدائع الصنائع)االك (2)

(؛ 11/217(؛ الماكردم: الحاكم الكبير)15/194ي: نياية المطمب)(؛ الجكين1/541المقدمات المميدات)
 (.5/412كشاؼ القناع) :البيكتي

 (.19/274) المكسكعة الفقيية ؛ كزارة األكقاؼ:ةجع السابقاالمر  (3)
 (.4/141ابف القيـ: زاد المعاد) (4)
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 سبب الخالف:
في ثبكت نسب الكلد بعد الخمكة الصحيحة كقبؿ إعالف الدخكؿ إلى  يرجع خالؼ الفقياء

فمف اعتبر أف الفراش  ""الكلد لمفراش  اختالفيـ في معنى )الفراش( الكارد ذكره في قكؿ المصطفى
إذا تكافرت ىك فراش الزكجية بغض النظر عف إثبات الكطء قاؿ بثبكت نسب الكلد لممختمي بزكجتو 

قاؿ بعدـ ثبكت نسب الكلد بمجرد  دشركط إثبات النسب، أما مف اعتبر أف الفراش ىك الكطء حقيقة فق
 تحقؽ الخمكة الصحيحة دكف الدخكؿ.

)القائؿ بثبكت نسب المكلكد بالخمكة الصحيحة بالزكجة بعد عقد  أدلة أصحاب القول األول:
 الزكاج بشركط(

 ة كالمعقكؿ.استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالسن
 السنة: -أوالً 

 .(1)"اْلَوَلُد ِلْمِفرَاِش، َوِلْمَعاِىِر اْلَحَجرُ "، َقاَل َأنَّ َرُسوَل اهلِل   َعْن َأِبي ُىَرْيَرةَ 
 وجو الداللة:

يدؿ الحديث الشريؼ عمى أف الكلد يينسب لصاحب الفراش، كلـ يذكر في الحديث اشتراط 
 .(2)الكطءالكطء لذلؾ، كألف العقد في الزكجة ك

 -ثانيًا: المعقول:
الخمكة الصحيحة بالزكجة بعد عقد نكاح صحيح، مع عدـ كجكد مانع مف الكطء ىك مظنة 

السبيؿ إلى معرفة حصكؿ الكطء حقيقة غير ممكنة فيؤخذ باألمارة عمييا ، ك (3)حدكث الكطء حقيقة
 كىي الخمكة الصحيحة، ك عميو يمحؽ نسب الكلد ألبكيو بيذه الخمكة.

 (كلكد بالخمكة الصحيحة بدكف الكطء)القائؿ بعدـ ثبكت نسب الم ة أصحاب القول الثاني:أدل
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالسنة كالمعقكؿ أيضان.

                                                           

 ([.8/165(،)6818أخرجو: البخارم في صحيحة] كتاب/ الحدكد، باب: لمعاىر الحجر )ح: (1)
 (.32/251العيني: عمدة القارم) (2)
 (.2/61بياج في شرح المنياج)السبكي: اإل (3)
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 أواًل: السنة:
 .(1)"اْلَوَلُد ِلْمِفَراِش، َوِلْمَعاِىِر اْلَحَجرُ  " قاؿ:  عف النبي  عف عائشة

 وجو الداللة:
 .(2)ر فراشان إال بالدخكؿ حقيقة كالخمكة الصحيحة ليست دخكالن حقيقيان قالكا إف الزكجة ال تصي

 ثانيًا: المعقول:
قالكا: كيؼ تصير المرأة فراشان كلـ يدخؿ بيا الزكج دخكالن حقيقيان كلـ يبف بيا لمجرد إمكاف 

 .(3)بعيد؟، ك إف أىؿ العرؼ كالمغة ال يعدكف المرأة فراشان قبؿ البناء بيا
 الزوجة لمخموة الصحيحة إلثبات النسب:العرف وادعاء 

، باعتبار أف العقد تسمح أعراؼ بعض البمداف لمعاقديف بالخمكة الصحيحة قبؿ إعالف الدخكؿ
عميو فإنيا ال تنكر نسب الكلد إلى العاقد لك حصؿ الحمؿ في ىذه الفترة، ك مف المؤسؼ يكفي لذلؾ، ك 

ه الخمكة دكف عقد نكاح بينيما، متجاىميف أنيما ما تجرم بو بعض األعراؼ مف السماح لمخاطبيف بيذ
مازاال أجنبييف عف بعضيما، كأف ذلؾ فيو انتياؾ لحرمات اهلل تعالى، في حيف أف األعراؼ في بالد 
أخرل تتشدد فال تسمح حتى لممعقكد عمييما بالخمكة الصحيحة ك عميو فإنيا تنكر نسب الكلد إلى 

 العاقد لك حصؿ الحمؿ في ىذه الفترة.
 الرأي الراجح وأسباب الترجيح:

القكؿ  ىبعد استعراض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ في أثر الخمكة الصحيحة عمى النسب، أطمئف إل
 -بثبكت النسب بالخمكة الصحيحة بعد عقد نكاح صحيح كبالشركط المذككرة كذلؾ لما يمي:

كىك الخمكة الصحيحة أف السبيؿ إلي معرفة حصكؿ الكطء حقيقة متعذر، فيؤخذ باألمارة عميو  .1
 التي ىي مظنة حدكث الكطء الحقيقي ما لـ يكف ىناؾ مانع مف الكطء.

لـ يشترط الدخكؿ بالزكجة إلثبات نسب الكلد إلييما فتكفي الخمكة "الحديث "الكلد لمفراش... .2
 الشرعية الصحيحة التي ال تككف إال عف نكاح صحيح إلثبات النسب.

ا الخصكمات فإثبات النسب بالخمكة الصحيحة يبعد األعراض ليا خطر كبير كتشتد فيي .3
 األزكاج عنيا حتى يتـ إعالف الدخكؿ، مما يقييـ مف المحاذير الشرعية الجالبة لمخصكمات.

                                                           

 (.83ص:)سبؽ تخريجو  (1)
 (.5/518ابف مفمح: الفركع ) (2)
 (.4/146ابف القيـ: زاد المعاد ) (3)
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 أما عن أثر ما تعارفو الناس في إثبات دعوى النسب فيي كما يمي:
ي أعراؼ فاسدة إف األعراؼ التي تسمح لمخاطبيف بالخمكة  دكنما عقد نكاح صحيح بينيما ى (1

 قد بينت ذلؾ في المبحث السابؽ.، ك ال يثبت بيا النسب، كفييا انتياؾ لحرمات اهلل 
ثبات النسب بالخمكة الصحيحة يقي الزكجيف مف المحاذير الشرعية التي ىي إضبط األمر في  (2

محؿ الخصكمات كعميو فإف األعراؼ التي تتشدد في السماح حتى لممعقكد عمييما بالخمكة ىي 
مف  -كىي الجانب األضعؼ-راؼ سميمة تحفظ لكؿ مف الزكجيف حقو، حيث تقي الفتاة أع

نكار العاقد، كما   المحاذير الشرعية كبالتالي تقييا مف عناء إثبات النسب عند حصكؿ الحمؿ كا 
تحفظ أيضان لمرجؿ حقو في أال ينسب لو غير كلده بالبناء بزكجتو بعد إعالف الدخكؿ ال قبمو 

لى األمر لقرار المرأة في بيتو، كمف المناسب عند حدكث نزاع مف ىذا القبيؿ حيث يطمئف إ
 .إلزالة الشؾ باليقيف DNAالمجكء إلى فحص البصمة الكراثية المعركؼ بفحص 

شرعت مف أجميا حيث تبقى  مف جانب آخر يبقى لمفترة التي تسبؽ إعالف الدخكؿ قيمتيا التي (3
فييا الزكجاف مف بعضيما البعض بتدارس أفكارىما فترة يتقارب تكطئة كمقدمة لمزكاج، ك 

غالؽ باب الخمكة في ىذه الفترة ينأل بيما  لكضع مخطط لحياتيما الزكجية في المستقبؿ، كا 
عف شيكاتيما لتككف في كقتيا الطبيعي بعد إعالف الدخكؿ، كييبقي جؿ اىتماميما محصكران في 

يساعد اآلخر مما يقرب كجيات النظر ك االختالؼ مع رؼ كؿ منيما عمى جكانب التشابو ك تع
الكد بينيما لضماف حياة زكجية مستقرة مبنية عمى أسس كضعاىا في في إرساء قكاعد التفاىـ ك 

 ىذه الفترة لتككف منيجان لحياتيما الزكجية في المستقبؿ. 



 

 

  
 
 
 
 
 

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  حقوق الزوج بعد الدخولحقوق الزوج بعد الدخول

 

 كفيو مبحثاف:
 حقػػكؽ الػػزكج الماليػػة المبحػػث األكؿ: أثػػر العػػرؼ فػػي 

 بعد الدخكؿ.
  المبحػػػث الثػػػاني: أثػػػر العػػػرؼ فػػػي حقػػػكؽ الػػػزكج غيػػػر

 المالية بعد الدخكؿ.



  
  الدخولالدخول  بعدبعد  العرف وحقوق الزوجالعرف وحقوق الزوج            

 

87 

 

 الفصل الثاني

 
 
 
 
 
 
 

  المبحث األولالمبحث األول

  
  أثر العرف في حقوق الزوج المالية أثر العرف في حقوق الزوج المالية 
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ال شػػؾ أف المػػاؿ عصػػب الحيػػاة، كيػػأتي فػػي المرتبػػة األكلػػى كيسػػبؽ البنػػيف كزينػػة ليػػذه الحيػػاة، 
َقوةِ  ِزيـَيُ  َواْلَبـُونَ  ادَْوُل ﴿ :حياة الزكجية، يقكؿ اهلل كبخاصة ال ْكَقو اْلَ الدُّ

(1). 
فيك نعمة مف اهلل تعالى خػص بيػا الػبعض مػف عبػاده...كلكف قػد تتحػكؿ ىػذه النعمػة الػي نقمػة 
ؿ فقد يصبح الماؿ سببان في الصراع كالتنازع بيف األزكاج، كليس ذلؾ فحسب بػؿ إف المػاؿ كػاف كمػا يػزا

 سبب صراع اإلنسانية كليس األزكاج فقط.
َجذوِل َكِصذقٌى ِِم ذو  ﴿ :لقد كفؿ اإلسالـ لممرأة حقيا في التممؾ كحريػة التصػرؼ، قػاؿ اهلل  لِؾرِّ

اْكَتَسُبوا َولِؾـَِّسوِء َكِصقٌى ِِم و اْكَتَسْبنَ 
(2).  

شػرع مػف األحكػاـ مػا كما حرص اإلسػالـ عمػى بقػاء العالقػات بػيف أفػراد األسػرة سػميمة كقكيػة، ف
يكفػػػؿ ذلػػػؾ، ك بػػػيف لكػػػؿ مػػػف الرجػػػؿ كالمػػػرأة حقكقػػػو ككاجباتػػػو الماليػػػة كغيػػػر الماليػػػة، كمػػػا بػػػيف األحكػػػاـ 
المتعمقة بعمؿ المرأة مف ضػكابط خركجيػا لمعمػؿ كاآلثػار المترتبػة عميػو، كنبػو إلػى ضػركرة المكازنػة بػيف 

 أضرار ىذا الخركج عمى أفراد األسرة كمنافعو.
طالع في كؿ ذلؾ تبيف أف ىناؾ خالفان في استحقاؽ الزكجػة العاممػة لمنفقػة ك فػي كبالبحث كاال

قد قمت ببياف بعض ىذه األحكاـ كتكضيح أثر العرؼ فييا، ألف اإلنفاؽ مف راتبيا عمى بيتيا، ك  إلزاميا
 بياف ذلؾ يقمص مف دائرة النزاع بيف األزكاج كيؤدم إلي استقرار الحياة الزكجية كاستمرارىا.

ة وأثــر أحكــام نفقــة الزوجــة العاممــقػػد خصصػػت المبحػػث األكؿ مػػف ىػػذا الفصػػؿ لتكضػػيح بعػػض ك 
 .حكم مشاركة الزوجة العاممة في النفقة عمى األسرةالعرف فيو، و 

 كقد قمت بتقسيمو عمى النحك التالي:
 حقيقة النفقة.المطمب األكؿ: 

 حكـ نفقة الزكجة العاممة.الثاني: المطمب 
 أثر العرؼ فيو.العاممة في النفقة عمى األسرة، ك مشاركة الزكجة  حكـالمطمب الثالث: 

 

                                                           

 (. 46سكرة الكيؼ: )اآلية:  (1)
 (.32سكرة النساء: )اآلية  (2)
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 : حقيقة النفقة:المطمب األول
 النفقة لغًة:

النفقة في المغة ليػا معػافو كثيػرة منيػا: مػا ىػك مشػتؽ مػف النفػكؽ: بمعنػى اليػالؾ، فيقػاؿ: نفقػت 
 .(1)الدابة، أم ىمكت كماتت

اج، فيقاؿ: نفؽ البيع نفاقان أم راج كريغب فيو: بمعنى الرك النَّفاق كمنيا ما ىك مشتؽ مف
(2). 

: كيأتي بمعنى البذؿ أك الفقر أك النقص، كمنو قكؿ اهلل تعالى: اإلنفاقكمنيا ما ىك مشتؽ مف 
ْكَػوِق  َخْشَقيَ  ََلَْمَسْؽُتمْ  إًِذا﴿ اْْلِ

 .(4). أم خشية الفناء كالنفاد(3)
، كمنو قكؿ (5)ض لو مخرج إلي مكاف آخر : كىك سرب في األر الّنَفقكمنيا ما ىك مشتؽ مف 

ًَ  فنِنِ ﴿ اهلل تعالى: اَْلَْرضِ  َكَػًؼو ِف  َتْبَتِغيَ  َأنْ  اْسَتَطْع
(6). 

كتجتمع كؿ المعاني السابقة في معنىن كاحد ىك الخركج
(7): 

ىك خركج الركح، كاإلنفاؽ ىػك خػركج المػاؿ لصػرفو، كالنَّفػاؽ: ىػك خػركج الشػيء إلػي  النفكؽإذ 
 كالشيكع، كالنفؽ ىك الخركج مف سرب بخفاء كغمكض.الركاج 

 النفقة اصطالحًا:
اتفؽ الفقياء عمى أف أسباب النفقة في الشرع ثالثػة: الزكجيػة كالقرابػة كالممػؾ مػف رقيػؽ كحيػكاف 

 إال أف تعاريفيـ لمنفقة لـ تنضبط لتشمؿ كؿ ذلؾ. (8)كجماد كعقار كأراضو كنحكىا،
 .(9)(ىالسكنكالكسكة ك  النفقة )الطعاـ فقالت الحنفية:

 كىك تعريؼ غير جامع لعدـ شمكلو بعض أنكاع النفقة كنفقة الخادـ لمف يمزمو ذلؾ.
                                                           

 (.10/357ابف منظكر: لساف العرب) (1)
الفيركز آبادم: القامكس المحيط، مادة ؛ (1/242الفيكمي: المصباح المنير) ؛(10/357ابف منظكر: لساف العرب) (2)

 .(1/926نفؽ)
 (.100سكرة اإلسراء: )اآلية: (3)
 (.358_14/357(؛ ابف منظكر: لساف العرب)5/454ابف فارس: معجـ مقاييس المغة) (4)
 (.10/358(؛ ابف منظكر: لساف العرب)5/177الفراىيدم: العيف) 5))
 (.35سكرة األنعاـ: )اآلية: 6))
 (.5/455ابف فارس: معجـ مقاييس المغة) 7))
الرائؽ  (؛ ابف نجيـ: البحرً 1/412مال: درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ) (؛180/ 5السرخسي: المبسكط ) 8))

 .(5/151المحتاج) ؛ الشربيني: مغني(4/385ما بعدىا(؛ عميش: منح الجميؿ)ك 4/188)
 (.3/572تار )خالمر دال: لحصفكيا 9))
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 .(1)سرؼ( دكفالنفقة )ما بو قكاـ معتاد حاؿ اآلدمي  :وقالت المالكية
 كىذا التعريؼ أىمؿ نفقة الممؾ مف الحيكاف كالعقار.

يا عمى زكج كلغيرىما مف أصؿ كفرع كرقيؽ طعاـ مقدر لزكجة كخادم) النفقة وقالت الشافعية:
 .(2)(كحيكاف، ما يكفيو 

 .الكسكة كالسكنىك أىمؿ  الطعاـعمى  في النفقة كيؤخذ عمى التعريؼ أنو اقتصر
 وعرفيا الحنابمة فقالوا:

 .(3))كفاية مف يمكنو خبزان كأدمان ككسكةن كسكنان كتكابعيا(
لجمػػاد ألنػػو ذكػػر الكسػػكة فػػي التعريػػؼ كىػػي ال كيؤخػػذ عمػػى التعريػػؼ أنػػو أىمػػؿ نفقػػة الحيػػكاف كا

 تدخؿ في نفقتيا.
 -ويمكنني التوفيق بين التعاريف بما يمي:

 )كفاية مف تجب مؤنتو بكؿ ما يمـز لمعيشتو بحسب العرؼ كالعادة(.النفقة: 
 : حكم نفقة الزوجة العاممة:ثانيالمطمب ال

 لمعمؿ عف أحد أمريف:ال يخمك حاؿ الزكجة العاممة مع زكجيا في مسألة خركجيا 
أف تخرج لمعمؿ بإذنو كمكافقتػو، كيمحػؽ بػذلؾ مػا إذا اشػترطت عميػو ذلػؾ فكافػؽ، فيكػكف األول: 

بمثابػػػة التصػػػريح منػػػو بػػػاإلذف، أك أف يكػػػكف عالمػػػان بػػػذلؾ قبػػػؿ العقػػػد كسػػػكت كلػػػـ يعتػػػرض فيعتبػػػر ىػػػذا 
 السككت إذنان ضمنيان ليا بالخركج لمعمؿ.

ؿ بدكف إذف الزكج كرضاه، كيمحؽ بذلؾ مػا إذا اشػترط عمييػا فػي أف تخرج الزكجة لمعم الثاني:
 العقد عدـ العمؿ أك لـ يكف عالمان بعمميا قبؿ العقد، فمما عمـ منعيا منو.

 نفقة الزكجة العاممة إذا خرجت لمعمؿ بإذف الزكج كمكافقتو. حكم الحالة األولى:
 -:تحرير محل النزاع

يػػة عمػػى الػػزكج فػػي األصػػؿ كػػأثر مػػف آثػػار عقػػد النكػػاح اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى كجػػكب النفقػػة الزكج
  َسذَعتِهِ  ِمذنْ  َسذَعيٍ  لُِقـِْػذْق ُذو﴿: ، لقػكؿ اهلل (4)الصحيح سكاء أكانػت غنيػة أـ فقيػرة، مسػممة أـ كتابيػة

آَتوَهو وإاِل  مَ  َكْػًسو اَّلل ُ ُيَؽؾُِّف  اَّلل ُ اَل  آَتوهُ  ِِم و َفْؾُقـِْػْق  ِرْزُقهُ  َعَؾْقهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ 
(5). 

                                                           

 (2/729: بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ)صاكمال 1))
 (.8/336المزني: مختصر المزني) (؛2/385الشرقاكم: حاشيتو عمى التحرير)2))
 (.5/459البيكتي: كشاؼ القناع ) (3)
(؛ البيكتي: 8/336(؛ المزني: مختصر المزني)2/729: بمغة السالؾ)صاكم(؛ ال3/572ابف عابديف: رد المحتار) 4))

 (.5/459كشاؼ القناع)
 (7 :)اآلية :سكرة الطالؽ 5))
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 :واختمفوا
فػػػػي نفقػػػػة الزكجػػػػة العاممػػػػة التػػػػي تخػػػػرج لمعمػػػػؿ بشػػػػكؿ متكػػػػرر فتفػػػػكت عمػػػػى زكجيػػػػا حقػػػػو فػػػػي 
االستمتاع، ككذلؾ في االحتباس لخدمة بيتو كأكالده، ىؿ تسقط نفقتيا بيػذا االنتقػاص أـ ال؟ كىػؿ إلذف 

 الزكج ليا بالخركج لمعمؿ أثر في الحكـ أـ ال؟
 -وذلك عمى قولين:

ف أذف ليا الزكج بذلؾ كىك قكؿ عند ول األول: الق  .(1)الحنفيةتسقط نفقتيا كا 
بعػػػػض ك  (2)المالكيــــة كىػػػػك قػػػػكؿ، ال تسػػػػقط نفقتيػػػػا إف أذف ليػػػػا الػػػػزكج بالعمػػػػؿ القــــول الثــــاني:

 .(3)الشافعية
 سبب الخالف:

يرجع الخالؼ في المسألة إلى اختالفيـ في سبب كجكب النفقة، ىؿ ىي فػي مقابػؿ االحتبػاس  -1
نيا مقابؿ االحتباس أك مقابؿ إمقابؿ التسميـ كالتمكيف أـ أنيا تجب بمطمؽ العقد؟ فمف قاؿ: أـ 

التسميـ كالتمكيف قاؿ بسقكطيا بفكاتيما، كمف قاؿ إف سبب كجكبيا مطمؽ العقد قاؿ بثبكتيا ما 
 داـ العقد قائمان.

، فمػػف قػػاؿ إف إذنػػو اخػػتالفيـ فػػي اعتبػػار إذف الػػزكج كرضػػاه بخركجيػػا لمعمػػؿ مػػؤثران فػػي الحكػػـ  -2
ليػػا إسػػقاط لحقػػو فػػي تمػػاـ االحتبػػاس أك التمكػػيف أكجػػب ليػػا النفقػػة، كمػػف اعتبػػر خركجيػػا بغيػػر 

 إذنو نشكزان أسقط نفقتيا.
بإرساؿ النفقة  فمف نظر إلى عمـك أمره   اختالفيـ في االستدالؿ باألثر الكارد عف عمر -3

مف نظر إلى تعميمو بيف الناشز كغيرىا، ك  و لـ يفرؽألن ،لزكجات الجنكد قاؿ بعدـ سقكط النفقة
ف أذف ليػا الػزكج بػذلؾ ألنيػػا  لمنفقػة أنيػا مقابػؿ االحتبػاس قػاؿ بسػقكطيا بخػػركج المػرأة لمعمػؿ كا 

 أخمت بيذا االحتباس.
 

 األدلة والمناقشة والترجيح:
ف أذف ليا الزكج(.أدلة أصحاب القول األول -  : )القائؿ بسقكط نفقتيا كا 

 -لقكؿ باألثر كالمعقكؿ:استدؿ أصحاب ىذا ا
                                                           

 (.3/598تار)حابف عابديف: رد الم 1))
 (.2/740الصاكم: بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ) 2))
 (.3/477عمى الخطيب)تو البيجرمي: حاشي؛ ك ما بعدىا( 4/285الجمؿ: حاشية الجمؿ عمى المنيج) 3))
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 أواًل: األثر:
َكَتَب ِإَلى ُأَمرَاِء اأْلَْجَناِد ِفي ِرَجاٍل َغاُبوا َعْن "َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، 
 .(1)"ُقوا َبَعُثوا ِبَنَفَقِة َما حِبُسواِنَساِئِيْم، َفَأَمَرُىْم َأْن َيْأُخُذوُىْم ِبَأْن ُيْنِفُقوا َأْو ُيَطمُِّقوا، َفِإْن َطمَّ 

  وجو الداللة:
(، كلمػا كانػت الناشػز حًبسيكامىا  )بىعىثيكا ًبنىفىقىة  أفاد األثر أف النفقة مقابؿ االحتباس لقكؿ عمر

بخالؼ ما لك كانت مانعتو فػي البيػت كلػـ تمكنػو مػف  -ىي التي تترؾ بيت الزكجية بغير مسكغ شرعي
كػػاف خػػركج المػػرأة لمعمػػؿ لغيػػر ضػػركرة نشػػكزان ألنػػو   (2)قط النفقػػة بػػو لقيػػاـ االحتبػػاس تسػػالػػكطء حيػػث ال

 (3)بغير مسكغ شرعي فتسقط بو نفقتيا.
 ثانيُا: المعقول:

 قالكا إف النفقة في مقابؿ االحتباس، كلما خرجت لمعمؿ زاؿ سبب النفقة كىك االحتباس فتسقط النفقة.
 ورد عميو:

ؿ مف الزكج عف بعض حقو في كماؿ االحتباس كالتمكيف برضاه فال إف خركجيا بإذنو فيو تناز 
 تسقط بذلؾ نفقتيا.

 )القائؿ بعدـ سقكط نفقتيا إف رضي الزكج بخركجيا لمعمؿ(.أدلة أصحاب القول الثاني  -
 -األثر والقياس:بالكتاب و استدؿ أصحاب ىذا القكؿ 

 أواًل: الكتاب:
اَّلل ُ آَتوهُ  ِِم و َفْؾُقـِْػْق  ِرْزُقهُ  َعَؾْقهِ  ُقِدرَ  َسَعتِِه َوَمنْ  ِمنْ  َسَعيٍ  لُِقـِْػْق ُذو﴿ :قكؿ اهلل  - أ

(4). 

 وجو الداللة:
أم لينفؽ الزكج عمى زكجتو، كعمى كلده الصغير، عمى قدر كسعو حتى يكسع "يقكؿ القرطبي: 

لنفقػػة عمػػي كاآليػػة عامػػة فػػي كجػػكب ا (5)عمييمػػا إذا كػػاف مكسػػعان عميػػو. كمػػف كػػاف فقيػػران فعمػػى قػػدر ذلػػؾ"
 الزكج فتبقي عمى عمكميا.

                                                           

([؛ ك صححو 7/772(  )15706ركاه: البييقي في سننو ]كتاب /النفقات، باب الرجؿ ال يجد نفقة امرأتو)ح: (1)
 ([.7/228(  )2159األلباني: انظر اركاء الغميؿ،]كتاب /النفقات، باب: في بعض أخبار فاطمة بنت قيس )ح:

 .(3/52الزيمعي: تبييف الحقائؽ) 2))
 .(9/326) شرح السنة :غكمالب 3))
 (.7 :سكرة الطالؽ: )اآلية 4))
 (.18/170الجامع ألحكاـ القرآف: )القرطبي: 5))
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َوكِْسَوُُتُن  بِودَْْعُروِف  ِرْزُقُفن   َلهُ  ادَْْوُلودِ  َوَعَذ ﴿ : قكؿ اهلل - ب
(1). 

 وجو الداللة:
يقكؿ ابف كثير: "كعمى كالد الطفػؿ نفقػة الكالػدات ككسػكتيف بػالمعركؼ، أم بمػا جػرت بػو عػادة 

قتاره"أمثاليف في بمدىف، مف غير إسراؼ، كال إقت  .(2)ار بحسب قدرتو في يساره، كتكسطو، كا 
عمػػى عمكميػػا مػػا لػػـ يػػرد مػػا  ىكاآليػػة عامػػة فػػي إيجػػاب النفقػػة عمػػى الػػزكج فػػي كػػؿ حػػاؿ فتبقػػ

 يخصصيا.
  ثانيًا: األثر:

اٍل َغاُبوا َعْن َكَتَب ِإَلى ُأَمرَاِء اأْلَْجَناِد ِفي ِرجَ "َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، 
 .(3)"ُسواِنَساِئِيْم، َفَأَمَرُىْم َأْن َيْأُخُذوُىْم ِبَأْن ُيْنِفُقوا َأْو ُيَطمُِّقوا، َفِإْن َطمَُّقوا َبَعُثوا ِبَنَفَقِة َما ُحبِ 

 وجو الداللة:
الصحابة الكراـ  بإرسػاؿ النفقػة إلػى زكجػاتيـ عػاـ لػـ يخصػص فيػو ناشػزان ى إل خطاب عمر 

 فيبقي عمى عمكمو.كال غيرىا 
 ثالثًا: القياس:

قياسان عمى نفقة المريضة التي ال يمكف كطؤىػا بجػامع عػدـ التمكػيف أك االسػتمتاع بسػبب يعػكد 
 .(4)تركتـ القكؿ بأف النفقة مقابؿ الجماعلزكجة كالتي قد أكجبتـ نفقتيا ك إلى ا

 العرف ونفقة الزوجة العاممة:
كأصػػػبحت تشػػػارؾ الرجػػػؿ فػػػي الكظػػػائؼ كاألشػػػغاؿ زاد بعػػػد مػػػا تيسػػػر لممػػػرأة التعمػػػيـ ك العمػػػؿ، 

 -اإلقباؿ عمى الزكاج مف ىذه الفئة العاممة مف النساء العتبارات عديدة أىميا ما يمي:
فيخفػػؼ بػػذلؾ عػػف نفسػػو بعػػض  ،إلسػػقاط نفقتيػػا مقابػػؿ ىػػذا اإلذف كالرضػػا ليػػا بػػالخركج لمعمػػؿ .1

 تكاليؼ الزكاج.
بخاصػة إذا كػاف راتبػو ال البيػت كالحيػاة الزكجيػة، ك  مصاريؼلمشاركتو براتبيا أك بجزء منو في  .2

 يكفي ذلؾ.
                                                           

 (.233سكرة البقرة: )اآلية:  1))
 (.1/634)تفسير: الابف كثير2))
([؛ ك صححو 3/188(  )2889ركاه: البييقي في سننو ]كتاب/ النفقات، باب الرجؿ ال يجد نفقة امرأتو)ح: 3))

 ([.7/228(  )2159طمة بنت قيس )ح:ركاء الغميؿ،]كتاب/ النفقات، باب: في بعض أخبار فااأللباني: انظر ا
 (.4/415(؛ الشربيني: مغني المحتاج)5/666) : البناية شرح اليدايةعينيال 4))
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كقد يككف اليػدؼ ىػك االقتػراف بزكجػة الئقػة مكافئػة لػو فػي العمػـ كالمكانػة االجتماعيػة كاألدبيػة   .3
 بصرؼ النظر عف األمكر المالية.

ذا بخاصػػة إقػػي مػػف كراء إذنػو لزكجتػػو بالعمػػؿ ك كقػد اعتػػاد النػػاس أال يصػػرح الػزكج بقصػػده الحقي
يحتػاج مػف يسػاعده فػي ذلػؾ، كيكتفػي عػادةن بالرضػى كفي متطمبات حياة زكجيػة كريمػة، ك كاف راتبو ال ي

بعمميا دكف أف يشترط عمييا بالمقابؿ إسقاط نفقتيا، ألف عرؼ الناس يقضي بو... ك ذلؾ حفاظان عمػى 
اس مػػف زكاج مثمػػو كرامتػػو، كعمػػى حقػػو فػػي القكامػػة كالطاعػػة... فيػػؿ تكفػػي داللػػة حالػػو كمػػا تعارفػػو النػػ

 بمثميا في أف يقكـ مقاـ الشرط في إسقاط نفقتيا مقابؿ إذنو كرضاه بخركجيا لمعمؿ اـ ال؟.
ذا كاف األمر كذلؾ فما قيمة الشرط الذم اشترطو العرؼ في الحكـ ؟!.         كا 

 
 الرأي الراجح وأسباب الترجيح:

ف خرجػػػت بػػػإذف زك  - جيػػػا، ألف النفقػػػة كانػػػت مقابػػػؿ أرجػػػح القػػػكؿ بسػػػقكط نفقػػػة الزكجػػػة العاممػػػة كا 
ف أذف ليا زكجيػا بػالخركج  االحتباس، فمما زاؿ االحتباس كاكتسبت الماؿ سقطت نفقتيا حتى كا 

إلى أف راتبيا ىػك حػؽ خػالص ليػا تتصػرؼ فيػو كيفمػا تشػاء لمػا تتمتػع بػو مػف ذمػة  التنويومع 
ف يأخػذ منػو شػيئان إال بحػؽ أك مالية مستقمة ال يحؿ ألحدو كائنان مف كاف؛ زكجان أك أبػان أك غيػره أ

 بإذنيا.
ال قيمػػػة لمعػػػرؼ القائػػػؿ باألخػػػذ بمقصػػػد الػػػزكج مػػػف كراء إذنػػػو ليػػػا بػػػالخركج لمعمػػػؿ، ألف األمػػػكر  -

جميػة  كال يػركف فييػا إلػى أمػكر كالخصاـ، كال بػد أف تكػكف كاضػحة ك المالية ىي مظنة الخالؼ 
 غير منضبطة مف أعراؼ متفاكتة كأفياـ لمبشر متباينة.

كؿ بأف خركجيا لمعمؿ بإذف زكجيا ىك مف باب تنازلو عف بعض حقو في كماؿ االحتباس القك  -
برضاه ال يسػمـ كاألقػرب لممنطػؽ كالمعقػكؿ أف يكػكف ذلػؾ اإلذف فػي مقابػؿ إسػقاط أحػد كاجباتػًو 

 كىك النفقة عمييا.
فقتػو، كيمحػؽ بػذلؾ مػا نفقة الزكجة العاممة إذا خرجت لمعمؿ بغيػر إذنػو أك دكف مكاحكم الحالة الثانية: 

 إذا اشترط عدـ العمؿ أك كاف ال يعمـ بعمميا قبؿ العقد كلما عمـ بو منعيا.
 -اختمؼ الفقياء في نفقتيا عمى قكليف:
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ف لػػـ يػػأذف ليػػا الػػزكج بػػالخركج كىػػك قػػكؿ عنػػد القــول األول:  -  (1)الحنفيــةال تسػػقط نفقتيػػا كا 
 .(3)والظاىرية (2)في ركاية الحنابمةك

، (5)المالكيــة، ك(4)الحنفيــةتسػػقط نفقتيػػا إذا خرجػػت بػػدكف إذنػػو. كىػػك قػػكؿ : القــول الثــاني -
 .(7)في ركاية ثانية الحنابمة، ك(6)الشافعيةك

  -األدلة والمناقشة والترجيح:
ف لـ يأذف ليا الزكج(أدلة أصحاب القول األول  :: )القائؿ بعدـ سقكط نفقتيا كا 

 اس كالمعقكؿ.استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة مف الكتاب كالقي
 أواًل: الكتاب

َوكِْسَوُُتُن  بِودَْْعُروِف  ِرْزُقُفن   َلهُ  ادَْْوُلودِ  َوَعَذ ﴿ :قكؿ اهلل  .1
(8). 

َسَعتِهِ  ِمنْ  َسَعيٍ  لُِقـِْػْق ُذو﴿ :قكؿ اهلل  .2
(9). 

 وجو الداللة:
قتػػاره  ا فػػي كقػػد سػػبؽ تكجييمػػ –اآليتػػاف عامتػػاف فػػي إيجػػاب النفقػػة عمػػى الػػزكج بحسػػب كسػػعو كا 

 فتبقياف عمى عمكميا ما لـ يرد ما يخصصيما. (10)-المسألة السابقة
 ثانيًا: القياس:

 .(11)قياسان عمى نفقة الزكجة المريضة التي ال يمكف كطؤىا لعجزىا عف ذلؾ .1
قياسان عمى المير: فإف خركج المرأة لمعمؿ بغير إذف الزكج ال يسقط حقيا فػي الميػر فكػذلؾ ال  .2

 يسقط حقيا في النفقة.
                                                           

(؛ ابف نجيـ: البحر 3/52يف الحقائؽ)يالزيمعي: تب (.1/297تخريج الفركع عمى األصكؿ)( الزنجاني: 1)
 (.4/188الرائؽ)

 (.8/236ابف قدامو: المغني ) 2))
: المحمى 3))  (.9/249)باآلثار ابف حـز
 (.3/92(؛ الغنيمي: المباب في شرح الكتاب)3/52(؛ الزيمعي: تبييف الحقائؽ)5/186السرخسي: المبسكط)4))
 (؛.2/740الصاكم: بمغة السالؾ) 5))
 (.3/422الطالبيف ) ةالبكرم: إعان 6))
 (.3/225(؛ البيكتي: شرح منتيي االرادات)8/231ابف قدامة: المغني) 7))
 (.233سكرة البقرة: )اآلية:  8))
 (.7سكرة الطالؽ: )اآلية:  9))
 .(93)ص:  انظر 10))
 (.8/288) ابف قدامة: المغني (11)
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 ورد عميو:
 .(1)المير حؽ يجب ليا بمجرد العقد، أما النفقة فيي نظير االحتباس فافترقا

 ثالثًا: المعقول:
خركج المرأة لمعمؿ ال يعد نشكزان مسقطان لمنفقة ألف الفقياء يعتبركف النشكز المسػقط لمنفقػة ىػك: 

عمميػا المتػزامف فػي الغالػب  . كفي(2)معصية الزكج فيما فرض اهلل عمييا، ك منعيا نفسيا منو بغير حؽ
 مع ساعات عممو ال يتحقؽ ىذا المعني لمنشكز.

 )القائؿ بسقكط نفقتيا إف خرجت دكف إذف الزكج أك مكافقتو(. أدلة أصحاب القول الثاني
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالمعقكؿ:

 قالوا:
جيػا لمعمػؿ بغيػر النفقة تككف في مقابؿ االحتباس فتجػب بقيػاـ االحتبػاس كتسػقط بفكاتػو، كبخرك 

 .(3)بخالؼ منعيا لو في البيت لقياـ االحتباسذلك  ، وإذنو يختؿ ىذا االحتباس فتسقط النفقة
 الرأي الراجح:

ألف قرارىا فػي البيػت حػؽ لمػزكج عمييػا  ،أرجح القكؿ بسقكط النفقة إذا خرجت بغير إذف زكجيا
ُبُقوتُِؽن   َوَقْرَن ِف ﴿ : اهلل ؿمية لمنصكص الكاردة في ذلؾ، كقك كىك األصؿ في الشريعة االسال

(4). 
كىػػذا القػػرار فػػي البيػػت لمتفػػرغ لرعايػػة مصػػالحو كشػػؤكنو ىػػك عػػيف التسػػميـ، الػػذم أكجبػػو الشػػارع 

 الحكيـ لمزكج كحؽ مف حقكقو في مقابؿ إيجاب النفقة عميو لزكجتو كحؽ ليا عميو.
ألنيػػػا تصػػػبح بػػػذلؾ  ؛قػػػةكعػػػدـ طاعػػػة الػػػزكج كخركجيػػػا بغيػػػر إذنػػػو كرضػػػاه يسػػػقط حقيػػػا فػػػي النف

 .(5)ناشزان 
النػػػاس مػػػف حػػػؽ الػػػزكج فػػػي منػػػع زكجتػػػو مػػػف العمػػػؿ، كمػػػف أف  تعارفـــوكيشػػػيد ليػػػذا  الحكػػػـ مػػػا 

 خركجيا ك مخالفتيا لو في ذلؾ يعد نشكزان.

                                                           

 .(8/236)رجع السابؽ ابف قدامة: الم 1))
 .رجع السابؽالم 2))
(؛ العمراني: البياف في مذىب اإلماـ 2/742بمغة السالؾ) الصاكم: (؛4/19،20) الكاساني: بدائع الصنائع (3)

 (.8/22) ابف قدامة: المرجع السابؽ (؛11/190) الشافعي
 (.33سكرة األحزاب: )اآلية:  4))
 (4/280الجمؿ: حاشية الجمؿ) 5))
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 :أو الغنية في النفقة عمى بيتيا : حكم مشاركة الزوجة العاممةالمطمب الثالث
 :ريػػػػػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػػػػػرؼ، قػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل كفػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػػػػػػػػالـ لممػػػػػػػػػػػػػػرأة حقيػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي التممػػػػػػػػػػػػػػؾ، كح

َجولِ ﴿ ِِم و اْكَتَسْبنَ  َكِصقٌى  َولِؾـَِّسوءِ  اْكَتَسُبوا ِِم و َكِصقٌى  لِؾرِّ
، كلػـ يكجػب عمييػا نفقػة فػي بيػت أبييػا (1)

 كال بيت زكجيا، كما أباح ليا الخركج لمعمؿ كفؽ الضكابط الشرعية.
 تحرير محل النزاع:

 زكجػػػات عمػػػى أزكاجيػػػػف إذا كػػػانكا بػػػالغيف إال الناشػػػػأىػػػؿ العمػػػػـ عمػػػى كجػػػكب نفقػػػػات الز  اتفـــق
 .(2)منيف

في مشاركة الزكجة العاممة أك الغنية  في نفقات األسرة إذا عجز الزكج عف ذلؾ عمى  واختمفوا
 -قكليف ىما:

الفقيـــاء كىػػػك قػػػكؿ  ،إف المػػػرأة ال تجبػػػر عمػػػى المشػػػاركة فػػػي النفقػػػة عمػػػى بيتيػػػاالقـــول األول:  -
 .(3)األربعة

يجػب عمػى المػرأة المشػاركة فػي النفقػة عمػى أسػرتيا كبيتيػا متػى كانػت عاممػة أك ي: القول الثان -
، ك أخذ بو بعض الفقياء المعاصريف (4)الظاىريةغنية كالزكج عاجز عف نفقة نفسو. كىك قكؿ 

 .(5)ومحمد عبد السالم يوسف القرضاويمثؿ الشيخ 
رة، ففرقػكا بػيف حػاالت ثػالث كيمحؽ بمجاؿ العجػز إذا كػاف دخمػو ال يكفػي لتحمػؿ حاجػات األسػ

 -ىي:
: فتنفؽ الزكجة كجكبان عمييػا كلػيس دينػان عميػو، خالفػان لمجميػكر الػذم يعتبػر فقيراً إذا كاف الزكج  -1

 .(6)ذلؾ دينان عميو

                                                           

 .(32 :)اآلية :سكرة  النساء 1))
: مراتب اإلجماع)1/313ابف المنذر: اإلقناع) 2))  .(1/80(؛ ابف حـز
ابف (؛4/399األـ) الشافعي:كما بعدىا(؛ 5/451المكاقؽ: التاج كاإلكميؿ) (؛3/590يف: رد المحتار)ابف عابد 3))

 .(2/180؛ مالؾ: المدكنة)(8/207قدامو: المغني)
: المحمى 4))  (.9/254)باآلثار ابف حـز
نقالن عف  (.343رية )ص:سالـ: العالقات األسعبد ال ـ؛1/4/2001فتاكل المجتمع تاريخ  مجمة المجتمع:5))

 (.2009( ممحؽ)36مجمة عممية محكمة، المجمد ) )دراسات(
 (.8/207،208(؛ ابف قدامو: المغني)3/591ابف عابديف: رد المحتار ) 6))
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فػػػال تجػػػب نفقتػػػو عمييػػػا ألنػػػو ال نفقػػػة لغنػػػي، كألف اهلل تعػػػالى أكجػػػب عميػػػو نفقػػػة  غنيـــًا:إذا كػػػاف  -2
َوكِْسَوُُتُن  بِودَْْعُروِف  ِرْزُقُفن   َلهُ  ادَْْوُلودِ  َوَعَذ ﴿لى: الزكجية ال عمييا، قاؿ اهلل تعا

(1) . 
: فػػإذا تركػػت العمػػؿ افتقػػر: ففػػي ىػػذه الحالػػة ينػػدب ليػػا النفقػػة كتعتبػػر متوســط الحــالإذا كػػاف  -3

 .(2)متبرعة كيترؾ تقدير ما تدفعو المرأة لمعرؼ كالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية
 -الترجيح:األدلة والمناقشة و 

 أدلة القائميف بأف الزكجة العاممة ال تجبر عمى المشاركة في النفقة عمى بيتيا.أواًل: 
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ.

 أواًل: الكتاب:
 اَّلل ُ آَتذذوهُ  وِِم ذذ َفْؾُقـِْػذذْق  ِرْزُقذذهُ  َعَؾْقذذهِ  ُقذذِدرَ  َسذذَعتِِه َوَمذذنْ  ِمذذنْ  َسذذَعيٍ  لُِقـِْػذذْق ُذو﴿ قػػكؿ اهلل تعػػالى: -

آَتوَهو إاِل  َمو َكْػًسو اَّلل ُ ُيَؽؾُِّف  اَل 
(3). 

 وجو الداللة:
قكلػػو )لينفػػؽ( خطػػاب مػػف اهلل تعػػالى لػػألزكاج بالنفقػػة عمػػى زكجػػاتيف، كػػؿ عمػػى مقػػدار حالػػو ك 

ف ، ك األمػػر فػػي اآليػػة يفيػػد الكجػػكب فػػإذا كػػا(4)كسػػعو فػػال يكمػػؼ الػػزكج مػػا ال يطيػػؽ ك ال تضػػيع الزكجػػة
 اإلسالـ ال يكمفيا اإلنفاؽ عمى نفسيا فألف ال يكمفيا باإلنفاؽ عمى غيرىا مف باب أكلى.

 -ىذا الدليؿ بما يمي: يناقشك
 ذلؾ ىك األصؿ ما داـ الزكج غنيان كالزكجة غير عاممة كال غنية.

 ثانيًا: السنة:
، َفَقاَلـْت: َيـا َأِبـي ُسـْفَياَن َعَمـى َرُسـوِل اهلِل  ، َقاَلْت: َدَخَمـْت ِىْنـٌد ِبْنـُت ُعْتَبـَة اْمـرََأةُ  َعْن َعاِئَشةَ  .1

َمـا َأَخـْذُت َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ َأَبا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح، اَل ُيْعِطيِني ِمَن النََّفَقِة َما َيْكِفيِني َوَيْكِفي َبِنيَّ ِإالَّ 
ــْن  ــَك ِم ــي َذِل ــيَّ ِف ــْل َعَم ــِو، َفَي ــِر ِعْمِم ــِو ِبَغْي ــْن َماِل ــاَل َرُســوُل اهلِل ِم ــاٍحإ َفَق ــِو ": ُجَن ــْن َماِل ــِذي ِم ُخ

 .(5)"ِباْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي َبِنيكِ 

                                                           

 (.233سكرة البقرة: )اآلية:  1))
 (.343عبد السالـ: العالقات األسرية في اإلسالـ )ص: 2))
 (.7 :سكرة الطالؽ: )اآلية 3))
 (.5/114(؛ البغكم: معالـ التنزيؿ )2/387ابف جزم: التسييؿ لعمـك التنزيؿ )  (4)
 ([.3/1338( )1714أخرجو: مسمـ في صحيحو ] كتاب/ األقضية، باب: قضية ىند، )ح:( 5)
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 وجو الداللة:
أف تأخذ مف مالو شيئان بغير عممو  لك لـ تكف نفقة الزكجة كاجبة عمى زكجيا لما أباح النبي 

 بالمعركؼ.
 يعترض عميو:

فػالزكج ىنػا غنػي كالزكجػة غيػر عاممػة كال غنيػة، كمسػألتنا فػي  ىذا الدليؿ ليس فػي محػؿ النػزاع
 الزكج الفقير ك الزكجة الغنية أك العاممة.

، َفَعَسـى ُحْسـُنُينَّ ": َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَّـِو  .2 ُجـوا النَِّسـاَء ِلُحْسـِنِينَّ اَل َتَزوَّ
، َواَل َتزَ  ُجـوُىنَّ َعَمـى الـدِّيِن، َأْن ُيْرِدَيُينَّ ، َوَلِكـْن َتَزوَّ ، َفَعَسـى َأْمـَواُلُينَّ َأْن ُتْطِغـَيُينَّ ُجـوُىنَّ أِلَْمـَواِلِينَّ وَّ

 .(1)"َوأَلََمٌة َخْرَماُء َسْوَداُء َذاُت ِديٍن َأْفَضلُ 
 وجو الداللة:

ديث أف حػػػددت الشػػػريعة اإلسػػػالمية أغراضػػػان شػػػريفة الختيػػػار الزكجػػػة عمػػػى أساسػػػيا، كنفػػػى الحػػػ
 . في النفقة يتناقض مع ىذه األغراضتككف أمكاليف أحدىا، فالقكؿ بكجكب مشاركة المرأة العاممة 

 -يعترض عميو:
ىػػذا الحػػديث ضػػعيؼ ال تقػػكـ بػػو حجػػة كالنصػػكص تؤكػػد أف مػػف الصػػفات المرغكبػػة فػػي المػػرأة 

ٍيػػرىةى  ــيِّ لمػػزكاج أف تكػػكف ذات مػػاؿ لمػػا ركاه أىبًػػك ىيرى ــِن النَِّب ــ ، َع ــا "اَل: َق ــٍع: ِلَماِلَي ــْرَأُة أِلَْرَب ــْنَكُح الَم ُت
 . (2)"َوِلَحَسِبَيا َوَجَماِلَيا َوِلِديِنَيا، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِن، َتِرَبْت َيَداكَ 

 ثالثًا: المعقول:
المرأة المسممة ليا ذمة مالية مستقمة، كثمػرة عمميػا ىػك حػؽ خػالص ليػا ال يحػؿ ألحػد أف يأخػذ 

: قىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل منو إال بحؽ أ ػًو، قىػاؿى ػٍف عىمِّ ، عى ػرَّةى الرَّقىاًشػيِّ َأاَل اَل َتْظِمُمـوا، " ك برضاىا لما ركاه أىًبك حي
 .(3)"َأاَل اَل َتْظِمُموا، َأاَل اَل َتْظِمُموا، ِإنَُّو اَل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ِإالَّ ِبِطيِب َنْفٍس ِمْنوُ 

                                                           

([، ضعفو األلباني: انظر 1/597()1859أخرجو: ابف ماجة في سننو ] كتاب/ النكاح، باب: تزكيج ذات الديف)ح: 1))
 لمرجع.نفس ا

 ([.5090( )ح:7/7أخرجو البخارم في صحيحو ] كتاب/ النكاح، باب: األكفاء في الديف) 2))
([، صححو 34/229()20695أخرجو أحمد: في مسنده ] مسند البصرييف: مف حديث عـ أبي حرة الرقاشي، )ح: 3))

 (.5/279()1459األلباني: انظر اركاء الغميؿ)ح:
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 -ونوقش ىذا الدليل بما يمي:
كؿ بكجػػػػكب النفقػػػػة عمػػػػى المػػػػرأة العاممػػػػة أك الغنيػػػػة فػػػػي حالػػػػة فقػػػػر الػػػػزكج ال يتعػػػػارض مػػػػع القػػػػ

 استقالليتيا المالية الخاصة. 
 أدلة القائمين بوجوب مشاركة الزوجة في النفقة:

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ.
 -أواًل: الكتاب:

ذُف  َوكِْسذَوُُتُن  بِذودَْْعُروِف اَل  ِرْزُقُفذن   هُ َلذ ادَْْوُلذودِ  َوَعَذ ﴿: قػكؿ اهلل  .1 ُوْسذَعَفو  إاِل   َكْػذٌس  ُتَؽؾ 

لَِك  ِمْثُل  اْلَواِرِث  بَِوَلِدِه َوَعَذ  َلهُ  َمْوُلودٌ  َواَل  بَِوَلِدَهو َوالَِدةٌ  ُتَضور   اَل  َذٰ
(1). 

 -وجو الداللة:
كجبػت عميػو، كلمػا كانػت الزكجػة  بينت اآليػة أف النفقػة تجػب عمػى الػزكج كعمػى كػؿ كارث متػى

 .(2)كارثة فعمييا نفقة بنص القرآف الكريـ كما قاؿ ابف حـز
ن  ﴿:  قكؿ اهلل .2 ال ِذي َعَؾْقِفن  بِودَْْعُروِف  ِمْثُل  ََلُ

(3). 
 -وجو الداللة:

أكضػػػحت اآليػػػة أف عمػػػى المػػػرأة كاجبػػػان تجػػػاه زكجيػػػا كمػػػا ليػػػا عميػػػو، كذلػػػؾ مػػػف بػػػاب المعاشػػػرة 
لتي تكلد المحبة بينيما كتقكم دعػائـ األسػرة، كالمشػاركة منيػا فػي النفقػة إذا افتقػر أك أعسػر بالمعركؼ ا

 ألنيا قادرة عميو. ؛مف المعاشرة بالمعركؼ فتمـز بو
 ثانيًا: السنة:

اَل َيُجـوُز "َيـا: ، َقاَل ِفـي ُخْطَبـٍة َخَطبَ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِو، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل المَِّو  .1
 . (4)"اِلْمرََأٍة ِفي َماِلَيا، ِإالَّ ِبِإْذِن َزْوِجَيا، ِإَذا ُىَو َمَمَك ِعْصَمَتَيا

 وجو الداللة:
أف المػػرأة ال يجػػكز ليػػا التصػػرؼ بماليػػا بيبػػة أك عطيػػة إال بػػإذف زكجيػػا  تفيػػد الحػػديث السػػابؽ

ييا أف تستأذنو إذا تصرفت في ماليػا، كأف كىذا يدؿ عمى أف لو حقان في ماليا، كبمقتضي ىذا الحؽ عم
 تنفؽ عميو إف أعسر.

                                                           

 .(233سكرة البقرة: )اآلية:  1))
: المحمى 2))  (.9/254)باآلثار ابف حـز
 (.228سكرة البقرة: )اآلية  3))
صححو ([. ك 2/798()2388ير إذف زكجيا)ح:ركاه ابف ماجة: في سننو] كتاب/ اليبات، باب: عطية المرأة بغ (4)

 األلباني: انظر نفس المرجع.
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 -اعترض عميو:
القػكؿ بػذلؾ يتعػارض مػع نصػػكص القػرآف كالسػنة الدالػة عمػػى نفػكذ تصػرفيا فػي ماليػػا دكف إذف 
زكجيا، كىك عند أكثر العمماء عمى معنى حسف العشرة كاستطابة نفس الزكج، كيمكف أف يككف ىذا في 

كمثمػػػو أف لػػػيس ليػػػا أف تصػػػكـ تطكعػػػان كزكجيػػػا حاضػػػر إال بإذنػػػو فػػػإف فعمػػػت جػػػاز مكضػػػع االختيػػػار، 
 فالحديث إف ثبت فيك محمكؿ عمى األدب كاالختيار. ،صكميا

تُـْنَكُح الَمـْرَأُة أِلَْرَبـٍع: ِلَماِلَيـا َوِلَحَسـِبَيا َوَجَماِلَيـا َوِلـِديِنَيا، "َقـاَل:  ، َعـِن النَِّبـيِّ َعْن َأِبي ُىَرْيـَرَة  .2
 . (1)"اْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِن، َتِرَبْت َيَداكَ فَ 

  وجو الداللة:
ذكػػر الحػػديث أف المػػاؿ مػػف الصػػفات المرغكبػػة فػػي الزكجػػة كلكنػػو نيػػى فػػي الكقػػت نفسػػو عػػف 

 التركيز عمى بعض ىذه الصفات كترؾ أقكاىا كأكالىا كىك الديف.
نػى لمػا كػاف لصػفة المػاؿ مع فقػر زكجيػامشاركتيا في النفقػة حػاؿ غناىػا ك  فمك قمنا بعدـ كجكب

 ماليا. ىاحتاج إل أك فائدة تعكد عمى الزكج كبخاصة إذا افتقر أك
 :العرف في مشاركة الزوجة العاممة أو الغنية في النفقة

الحكػػػـ فػػػي المسػػػألة السػػػابقة عمػػػى كاقػػػع أعػػػرافيـ كعػػػادات  -رحميػػػـ اهلل -بنػػػى الفقيػػػاء األربعػػػة
ب إلي البداكة منيا إلي الحضر، فألزمكا الزكج النفقة في كػؿ مجتمعاتيـ، حيث كانت حياتيـ بسيطة أقر 

ف كانػػت غنيػػة تسػػتطيع أف تعػػيش فػػي نفقػػة زكج معسػػر حيػػث كانػػت متطمبػػات  ،األحػػكاؿ ألف الزكجػػة كا 
الحيػػاة بسػػيطة ال تتعػػدل المأكػػؿ كالمشػػرب كالمسػػكف كالخػػادـ كتكابعيػػا، فػػإف أعسػػر الػػزكج اسػػتغنت عػػف 

أك اقتصػدت فػي إضػاءة قناديػؿ البيػت أك  صحابيات أسماء كفاطمػة الخادـ كخدمت بنفسيا، كحاؿ ال
 ما إلى ذلؾ مف أمكر ىي في كسعيا...

المػػاؿ لمحصػػكؿ عميػػو، فأثقػػؿ الػػزكج  ىفقػػد تغيػػر الحػػاؿ كأصػػبح كػػؿ شػػيء يحتػػاج إلػػ اليــومأمػػا 
مػػيـ بأعبػػاء لػػـ تكػػف عمػػى عصػػرىـ كال فػػي زمػػانيـ، فالمػػاء كالكيربػػاء ضػػركرياف كيحتاجػػاف إلػػى مػػاؿ، كتع

مػاؿ، كالمسػكف غيػر  ىمػاؿ، كالتػأميف الصػحي لألسػرة ضػركرم كيحتػاج إلػ ىاألكالد ضركرم كيحتاج إل
ماؿ، كقػس عمػى ذلػؾ أمػكران كثيػرة أصػبحت مػف ضػركريات الحيػاة  ىمتكفر لمجميع كضركرم كيحتاج إل

ربائيػػة اليػػـك لػػـ تكػػف عمػػى عصػػر األئمػػة كال فػػي زمػػانيـ ككسػػائؿ المكاصػػالت كاالتصػػاؿ كاألجيػػزة الكي
 كغيرىا مما ال غنى عنو، ىذا كمو في ظؿ تفشي الفقر كالبطالة.

                                                           

 ([.7/7) (5090ف )ح:األكفاء في الدي :أخرجو البخارم: في صحيحو ] كتاب/ النكاح، باب (1)
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التػػي يعجػػز أغمػػب األزكاج  -كقػػد كازل ىػػذه المتطمبػػات اإلضػػافية ككثػػرة االحتياجػػات المسػػتجدة
أف تيَّسر لممرأة الخركج لمعمؿ كما ىك الحػاؿ لمرجػؿ ممػا دفػع إلػى اإلقبػاؿ عمػى  -عف الكفاء بيا كحدىـ

 عتــادقػػد اك  ،لكػػي تتحمػػؿ مػػع زكجيػػا أعبػػاء الحيػػاة الزكجيػػة المرىقػػة كمسػػتمزماتيا ،العاممػػةالػػزكاج بػػالمرأة 
بمػػا يشػػيد بػػو العػػرؼ مػػف زكاج مثمػػو بمثميػػا ليقػػـك مقػػاـ الشػػرط بػػأف يكتفػػي الػػزكج بداللػػة حالػػو، ك  النــاس

 عمييا بمشاركتو دكنما تصريح منو بذلؾ.
عسػر أف تعػيش كأسػرتيا عمػى قػدر اقتػاره ، كالسؤاؿ ىؿ تستطيع الزكجة إذا ما افتقر الزكج أك أ

، فيي كأسرتيا ال تستغني عف الماء كال الكيرباء كال التعميـ كال الصحة في حػيف  كقد تغيرت الحاؿ اليـك
 أنيا قادرة عمى النفقة لغناىا أك لراتب تحصؿ عميو.

 -القول الراجح وأسباب الترجيح:
ف كجػكب النفقػة الزكجيػة عمػى الػزكج لزكجتػو، ال أحد يستطيع أف ينكر ما اتفػؽ عميػو الفقيػاء مػ

أف الزكجػة تتمتػع بذمػػة ، ك (1)سػكاء كانػت غنيػة أـ فقيػػرة، حػرة أـ أمػة، صػػغيرة أـ كبيػرة، مسػممة أـ كتابيػػة
ماليػػة مسػػتقمة ال يحػػؿ ألحػػد أف يأخػػذ منيػػا شػػيئان إال بحػػؽ أك بإذنيػػا، ذلػػؾ كمػػو فػػي األحػػكاؿ العاديػػة مػػف 

 يسر الزكج كعدـ إعساره.
عسػػاره مػػع غنػػى الزكجػػة أك ككنيػػا عاممػػة فػػإنيكلكػػف  القػػكؿ  أرجــح مسػػألتنا ىنػػا ىػػي عنػػد فقػػره كا 

عمػػى رغػػـ أف القػػكؿ بػػو قػػد -كالمعاممػػة مػػع ضػػماف حسػػف العشػػرة–بكجػػكب مشػػاركة المػػرأة فػػي نفقػػة بيتيػػا 
يبػػػػدك متعارضػػػػان مػػػػع ظػػػػكاىر النصػػػػكص الشػػػػرعية إال أنػػػػو فػػػػي الحقيقػػػػة ال يتعػػػػارض مػػػػع ركح التشػػػػريع 

 لصالح لكؿ زماف كمكاف.اإلسالمي ا
كأرل أف تغيػػر األعػػراؼ كالعػػادات االجتماعيػػة اليػػكـ يػػؤثر فػػي ىػػذا الحكػػـ تػػأثيران كبيػػران كذلػػؾ لمػػا 

 -يمي:
أكجػد نفقػات لػـ تكػػف مكجػكدة فػي عصػر األئمػػة  -كفػؽ الضػػكابط الشػرعية–خػركج المػرأة لمعمػؿ  .1

بػػػػو مػػػػف عمميػػػػا، كنفقػػػػة اقتضػػػػتيا طبيعػػػػة عمميػػػػا، كنفقػػػػة المكاصػػػػالت أك زيػػػػادة نفقػػػػة السػػػػكف لقر 
الياتؼ، كدار الحضانة، ككذا النفقات الزائدة التي تنفقيا المرأة عمى مالبسيا، كمظيرىػا بصػفة 
عامػػػة، كالنفقػػػات االجتماعيػػػة التػػػي يتطمبيػػػا العمػػػؿ، فػػػال نسػػػتطيع أف نمػػػـز الػػػزكج بيػػػذه النفقػػػات 

ـ، فيكػكف القػكؿ بكجكبيػا المستجدة التي لـ يكجبيا عميو الفقياء القدامى لعدـ كجكدىا في زمػاني

                                                           

البيجرمي: حاشية البيجرمي عمى  (؛2/180مالؾ: المدكنة) (؛5/659: البناية شرح اليداية)عينيال (1)
 .(2/729؛ الصاكم: بمغة السالؾ)(4/86الخطيب)
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كىذا  نكع مف المشاركة منيػا فػي  ؛قكالن سديدان  -ألنيا السبيؿ إلي ىذا الراتب -مف راتب الزكجة
 النفقة ال ينكره عاقؿ.

كلكػػف  ،كثػػرت االحتياجػػات كتعػػددت المتطمبػػات اإلضػػافية التػػي ىػػي فػػي الحقيقػػة أمػػكر رفاىيػػة .2
ات األساسية كيطالبكف الػزكج بتكفيرىػا، فػي حػيف اعتياد الناس عمييا جعميـ يعتبركنيا مف النفق

 .أف الكاجب عميو تكفير النفقات األساسية ال تييئة رفاىية كأمكر إضافية
عسػػاره فػػي عيػػد النبػػيمػػرأة زكجيػػا فػػي النفقػػة حػػاؿ فقػػره ك لقػػد شػػاركت ال .3   كقػػد ٌعػػد النبػػي ،   ا 

كقتيػا بسػيطة كالحاجيػات يسػيره اهلل، ىذا كالحياة  ىذلؾ مف األمكر المستحبة التي يتقرب بيا إل
ال يتعػػػارض مػػػع  -كىػػػذا حػػػاؿ زكجيػػػا اليػػػكـ بػػػال تقصػػػير منػػػو–فػػػألف تكػػػكف كاجبػػػة اليػػػكـ عمييػػػا 
 مقاصد الشريعة ك ركح التشريع.

، َفَوَجـْدُت اْمـرََأًة ِمـَن َفاْنَطَمْقُت ِإَلـى النَِّبـيِّ  : "...قالت فعف زينب امرأة عبد اهلل بف مسعكد  -
َأَيْجِزي َعنِّـي  ى الَباِب، َحاَجُتَيا ِمْثُل َحاَجِتي، َفَمرَّ َعَمْيَنا ِباَلٌل، َفُقْمَنا: َسِل النَِّبيَّ اأَلْنَصاِر َعمَ 

َمـْن "َأْن ُأْنِفَق َعَمى َزْوِجي، َوَأْيتَـاٍم ِلـي ِفـي َحْجـِريإ َوُقْمَنـا: اَل ُتْخِبـْر ِبَنـا، َفـَدَخَل َفَسـأََلُو، َفَقـاَل: 
َياِنــِبإ"َنــُب، َقــاَل: َقــاَل: َزيْ " ُىَمــاإ َنَعــْم، َلَيــا َأْجــرَاِن، َأْجــُر "َقــاَل: اْمــرََأُة َعْبــِد المَّــِو، َقــاَل: " َأيُّ الزَّ

َدَقةِ   . (1)"الَقرَاَبِة َوَأْجُر الصَّ
َعَمـْيِيْم،  َعْن ُأمِّ َسَمَمَة، ُقْمُت: َيـا َرُسـوَل المَّـِو، َىـْل ِلـي ِمـْن َأْجـٍر ِفـي َبِنـي َأِبـي َسـَمَمَة َأْن ُأْنِفـقَ  -

إ َقاَل:   .(2)"َنَعْم، َلِك َأْجُر َما َأْنَفْقِت َعَمْيِيمْ "َوَلْسُت ِبتَاِرَكِتِيْم َىَكَذا َوَىَكَذا، ِإنََّما ُىْم َبِنيَّ
إف مشاركتيا في النفقة ىك مف باب المعاشرة بالمعركؼ التي تكلد المحبػة بػيف الػزكجيف كتقػكم  .4

ال ِذي َعَؾْقِفن  بِودَْْعُروِف  ِمْثُل  ن  َلَُ ﴿: دعائـ األسرة لقكؿ اهلل 
فمـ ال تمـز بالمشػاركة فػي  ،(3)

حيػػث كاسػػت   النفقػػة مػػع زكجيػػا مػػف بػػاب المعاشػػرة بػػالمعركؼ كأسػػكة بػػأـ المػػؤمنيف خديجػػة
 ككقفت إلى جانبو إلى أف أبدؿ اهلل حالو بأحسف منيا. بماليا  النبي 

                                                           

 ([.2/121( )1466أخرجو: البخارم في صحيحة ]كتاب/ الزكاة، باب: الزكاة عمى الزكج كاأليتاـ في الحجر، )ح: 1))
]كتاب/ النفقات، باب: كعمى الكارث مثؿ ذلؾ كىؿ عمى المرأة منو شيء؟ أخرجو: البخارم في  صحيحة  2))

 ([.7/66(، )5369)ح:
 (.228اآلية )سكرة البقرة:  3))
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حافظػػػة المػػػرأة عمػػػى قػػػكاـ بيتيػػػا كأسػػػرتيا مػػػف التفكػػػؾ القػػػكؿ بػػػذلؾ ىػػػك عمػػػؿه بفقػػػو المكازنػػػات فم .5
، أنػػو (2)فػػي أحػػد قػػكلي الشػػافعي، ك (1)كالضػػياع أعظػػـ مػػف المحافظػػة عمػػى ماليػػا، فعنػػد المالكيػػة

متػى ثبػت اإلعسػار بالنفقػػة عمػى اإلطػالؽ فمممػػرأة المطالبػة بالفسػخ مػف غيػػر إنظػار، فيػؿ تيػػدـ 
كمعيا السػبيؿ إلػي الخػالص.؟!..  فيػي قػادرة بيتيا كتطمب الفسخ، كتفكؾ أسرتيا كبيدىا الحؿ 

 فمـ ال تمـز بالمشاركة بالنفقة؟!. ،عمى النفقة لغناىا أك لراتب تحصؿ عميو
بأنػػو عنػػد عسػػرة  كا)أبػػك حنيفػػة( كصػػاحباه حيػػث قػػالبػػذلؾ ىػػك قريػػب ممػػا قػػاؿ بػػو اإلمػػاـ القػػكؿ   .6

ي فػػي األصػػؿ تكتسػػب ، فممػػا كانػػت ىػػ(3)الػػزكج يرفػػع يػػده عنيػػا لتكتسػػب، كال يفسػػخ عقػػد النكػػاح
 كاف لزامان عمييا المشاركة بالنفقات.

نػػػي عمػػػى يقػػػيف أف الفقيػػػاء لػػػك كػػػانكا بيننػػػا اليػػػكـ كرأكا مػػػا أرىػػػؽ بػػػو األزكاج مػػػف المصػػػاريؼ  .7 كا 
ية ال غنػػى كالمتطمبػػات اإلضػػافية التػػي كانػػت فػػي زمػػانيـ حاجيػػة كأصػػبحت فػػي زماننػػا ضػػركر 

، كىػك مػف أذف ليػا (4)عمػى زكجيػا يعتبػر دينػان عميػولما قػالكا بػأف إنفاقيػا عنيا، لتغيرت فتكاىـ ك 
بالخركج لمعمؿ متحمالن ما قد يعكسو ىذا الخركج مف آثار سمبية عمى األسرة حيث تعكد مرىقة 

لكنيػا الفاقػة كالحاجػة التػي دفعتػو فيتحمػؿ تبعػات ذلػؾ ىػك كاألكالد، ك متعبة مثقمة بيمـك العمؿ، 
 كريمة بمشاركتيا لو في النفقة.لتحمؿ أخؼ الضرريف، ليحيا كأسرتو حياة 

 

                                                           

 (.2/745الدردير: الشرح الصغير مف كتاب بمغة السالؾ) 1))
 .(11/223بياف في مذىب اإلماـ الشافعي): الالعمراني 2))
 (.8/204قدامة: المغني) ابف 3))
 (.8/208(؛ ابف قدامة: المغني)11/226العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي) 4))
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منح اهلل تعالى لمزكجيف حقكقػان كثيػرة، كرتػب عمػى كػؿ منيمػا فػي مقابػؿ ذلػؾ كاجبػات كالتزامػات 
 استقرارىا.استمرار الحياة الزكجية بينيما ك عديدة، كذلؾ لضماف 

تػػؤثر المجتمعػػات كعاداتيػػا تتػػأثر بيػػا ك  لحقػػكؽ كتمػػؾ الكاجبػػات لصػػيقة بعػػرؼكلمػػا كانػػت ىػػذه ا
ناؿ قسـ كبير منيا حظان كافران مػف اعتراضػات دعػاة الحداثػة، كطعنػان مػف مخػالفي اإلسػالـ بػدعكل  ،فييا

تأثر ىذه الحقكؽ بأصؿ اإلسالـ كنشأتو فػي مجتمػع  بػدكم عربػي لػو عاداتػو الخاصػة بػو، التػي لػـ تعػد 
 ليـك لتغير الزماف كالمكاف كبالتالي تغير العادات  كاألعراؼ. مكجكدة ا

بتكضػيح مػػدل تػأثير العػػرؼ عمػى بعػػض حقػكؽ الػػزكج غيػر الماليػػة  مبحػػثكقػد قمػت فػػي ىػذا ال
 -كمنيا:

 حقو في تعدد الزكجات. -1
 حقو في الطاعة. -2
 حقو في التأديب. -3
 حقو في الخدمة. -4

 زوج في تعدد الزوجات. : أثر العرف عمى حق الالمطمب األول
ديػػػاف عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف اإلسػػػالـ لػػػـ ينفػػػرد بإباحػػػة التعػػػدد حيػػػث كػػػاف التعػػػدد مشػػػركعان فػػػي األ

الػػػزكج فػػػي التعػػػدد فػػػي إال أف حػػػؽ  -فػػػي األمػػػـ الماضػػػية ذكات الحضػػػارة  السػػػماكية السػػػابقة كمعركفػػػان 
 الثقافة الغربية. دعاة الحداثة ك م العاـ النسكم، ك الحؽ األكثر نقدان كاستيجانان لدل الرأاإلسالـ كاف 

فإلى أم مدل تأثر حؽ الزكج في التعدد بأعراؼ الناس قػديمان كحػديثان، كىػؿ صػحيح مػا يدعكنػو مػف أف 
 التعدد حاجة اجتماعية قديمة ال بأس في إنياء مقتضياتيا لزكاؿ ىذه الحاجة اليكـ ؟ 

كبال ضكابط فحده بػاألربع، ككضػع لػو كقد كاف زائدان عف األربع  ،التعدد فأقره لقد كجد النبي 
َأْمِسـْك ":  َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َأْسَمَم َغْياَلُن الثََّقِفـيُّ َوِعْنـَدُه َعْشـُر ِنْسـَوٍة َفَقـاَل َرُسـوُل المَّـِو فالضكابط، 

 .(1)"َأْرَبًعا، َوَفاِرْق َساِئَرُىنَّ 
العػػػػادات كاألعػػػػراؼ تغيػػػػران كبيػػػػران، كاآلف كبعػػػػد أف تطػػػػكرت المجتمعػػػػات تطػػػػكران ىػػػػائالن، كتغيػػػػرت 

  -انقسمت أعراؼ المجتمعات اإلسالمية في اعتبار التعدد إلى أقساـ ثالثة ىي:

                                                           

([ كصححو 9/465(،)4157أخرجو: ابف حباف في صحيحو ]كتاب/ النكاح، باب: ذكر الخبر المدحض )ح: (1)
 .ونفس األلباني: انظر المرجع
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 . القسم األول: مجتمعات تمنع التعدد
كميفػي الػذم ال أخػذ فاألصؿ عندىـ ىك االقتصار عمى كاحدة، بحجة أف التعدد ليس بػالحكـ الت

مح زمانان كتخؼ زمانان، كلممجتمع أف يطكر نفسػو لتقميػؿ ىػذه الحاجػة، قالكا إنما ىك حاجة تفيو كال رد، ك 
صة في كقت االستقرار مف بخاة التي كاف عمييا في الجاىمية، ك فاألمر عندىـ لـ يعد اليكـ بتمؾ الحاج

في ظػؿ رعايػة الدكلػة لميتػامى كاألرامػؿ ككبػار السػف فػي ميػاتـ كدكر متخصصػة لػذلؾ برعايػة الحركب ك 
 كؿ جانب. متخصصيف في 

كقالكا إف الدكلة ىي مػف تحػدد متػى يسػتخدـ ىػذا الحػؽ بحسػب الحاجػة إليػو كحػدكث زيػادة فػي 
 عدد النساء غير المتزكجات بسبب ما أك لظركؼ معينة. 

ف الدكلػػة ىػي الجيػػة األكثػر درايػػة بمػدل تػأثير التعػػداد السػكاني صػػعكدان كنػزكالن عمػػى إكمػا قػالكا 
و ال يترؾ األمر بيد األزكاج، فسنت القػكانيف لمنػع التعػدد كتقميصػو بػإلزاـ زيادة قكة األمة كضعفيا، كعمي

بفػػرض ظػػركؼ غبيف فػػي التعػػدد إال بػػأمر قضػػائي ك الػػزكج االقتصػػار عمػػى كاحػػدة فقػػط، كلػػـ تسػػمح لمػػرا
 مشددة عمييـ. 

 : القسم الثاني: مجتمعات تعتبر أن األصل في الزواج ىو التعدد
المصػػالح الكثيػػرة مػػف  القػػدرة الماليػػة كالبدنيػة لمػػا فػػي ذلػػؾ مػفكذلػؾ لكػػؿ مػػف كػػاف عػادالن كيممػػؾ 

ػٍف عفة فرجو، ك  عفاؼ مف يتزكجيف، كاإلحساف إلييف، كتكثير النسؿ الذم تكثػر بػو األمػة، كيكثػر بػو مى ا 
 كتككف فكرة التعدد في ىذه المجتمعات مستساغة كمقبكلة، فالمجتمع كمو تعارفو كأقره. ،يعبد اهلل كحده
 مجتمعات تعتبر أن األصل في الزواج ىو االكتفاء بواحدة: -: القسم الثالث

فيجػػرم عػػرؼ البمػػد عنػػدىـ بعػػدـ اسػػتخداـ الػػزكج لحقػػو فػػي التعػػدد إال عنػػد الحاجػػة، لضػػركرة أك 
لسبب كجيو كعقـ الزكجة، أك إصابتيا  بمرض مزمف أك معد أك منفر أك غير ذلؾ مف األسباب بحجة 

باىظػػػة، فػػػإذا كثػػػر أفػػػراد األسػػػرة بتعػػػدد الزكجػػػات ثقػػػؿ حمػػػؿ الرجػػػؿ،  أف الحيػػػاة المنزليػػػة تتطمػػػب نفقػػػات
عػػػف تػػػربيتيـ التربيػػػػة التػػػي تجعػػػؿ مػػػػنيـ أفػػػرادا صػػػػالحيف،  ؼ عػػػف القيػػػػاـ بالنفقػػػة عمػػػييـ، كعجػػػػزكضػػػع

تجنبػان لمػا ينػتج عػف التعػدد مػف مشػكالت اجتماعيػة بػيف نيكض بتكاليؼ الحياة كتبعاتيػا، ك يستطيعكف ال
فينكػر عػرؼ المجتمػع عنػدىـ  ؛رار األسػرة كتػكازف األكالد النفسػي كالمجتمعػيالضرائر تنعكس عمى اسػتق
 التعدد بدكف سبب يقبمكنو.



  
  الدخولالدخول  بعدبعد  العرف وحقوق الزوجالعرف وحقوق الزوج            

 

108 

 

 الفصل الثاني

 أسباب تفاوت أعراف المجتمعات في حق تعدد الزوجات.
المتسػػاىؿ فػػي اسػػتخداـ ىػػذا سػػاـ األعػػراؼ فييػػا بػػيف المتشػػدد  ك انقيعػػكد اخػػتالؼ المجتمعػػات ك 

 الحؽ إلى عدة أمكر أىميا: 
 و الفكري:. الغز 1

بخاصػػػة فئػػػة الشػػػباب مػػػنيـ نتيجػػػة التبعيػػػة أحػػػدو منػػػا أثػػػر الغػػػرب عمػػػى شػػػعكبنا ك ال يخفػػػى عمػػػى 
الثقافيػػة التػػي بػػدأت إعجابػػان بالمظػػاىر المدنيػػة كالمبتكػػرات الصػػناعية، كتحكلػػت نتيجػػة االلتقػػاء بػػالغرب 

نبػػذ ، كالتػػي مػػف أىميػػا كاألخػػذ عنػػو إلػػى اإليمػػاف بمكركثاتػػو الثقافيػػة بػػؿ كالػػدفاع عػػف معتقداتػػو كمسػػمماتو
محاربتيػػا، كقػػد جنػػدكا لػػذلؾ اليػػدؼ مػػا اسػػتطاعكا إلقنػػاع أنفسػػيـ أكالن ثػػـ كمحاربػػة فكػػرة تعػػدد الزكجػػات ك 

إقنػػاع العػػالـ مػػف حػػكليـ بعػػدـ جػػدكل التعػػدد فػػي عصػػرنا الحػػالي كمخالفتػػو لممدنيػػة كالتحضػػر، كانتياكػػو 
سػرة كالمجتمػع بأسػره، متناسػيف أف نسػاءىـ طالبػت لحقكؽ اإلنساف، كلـ يركا فيو إال آثاران سمبية عمى األ

ـ، تقػػدـ أىػػالي )بػػكف( عاصػػمة ألمانيػػا االتحاديػػة 1949بتشػػريعو لحػػؿ أزمػػة العنكسػػة عنػػدىـ، ففػػي عػػاـ
آنػػذاؾ بطمػػب إلػػي السػػمطات المختصػػة يطمبػػكف فيػػو أف يػػنص فػػي الدسػػتكر األلمػػاني عمػػى إباحػػة تعػػدد 

ـ 1948ب العػػالمي المعقػػكد فػػي )ميػػكنخ( بألمانيػػا عػػاـ الزكجػػات، كذلػػؾ بعػػدما أقػػرت لجنػػة مػػؤتمر الشػػبا
، كمتناسػيف أيضػان أنيػـ فعميػان يمارسػكف (1)تكصية المؤتمر بالمطالبة بإباحة تعدد الزكجػات لحػؿ المشػكمة

التعدد في مجتمعاتيـ بطرؽ غير شرعية مف أخذ األخداف كالعشيقات باسـ الحرية كالتمدف، فأيف تعددنا 
السقكط في ىاكيػة الرذيمػة كالضػياع مػثميـ، كنتػرؾ البػديؿ المشػركع الػذم يضػبط مف تعددىـ، كىؿ نقبؿ 

 ىذه العالقات كيحفظ النسؿ كاألنساب؟!!
 . اختالف الفقياء في أن األصل في النكاح التعدد، أم اإلفرادإ2

 كاف لمخالؼ الكاقع بيف الفقياء في مسألة أف األصؿ في النكاح التعػدد، أـ اإلفػراد األثػر البػالغ
 مجتمعات تدحضو ك تنكره.جتمعات إلى مجتمعات تقر التعدد كتقبمو، ك في انقساـ الم

َفذذوكؽُِحوا َمذذو َصذذوَب ﴿ :فػػي قكلػو اهلل  بػو فالػذيف قػػالكا: األصػؿ التعػػدد، قػالكا: إنػػو الػذم أمػػر

َلُؽْم ِمَن الـَِّسوِء َمْثـَى َوُثَلَث َوُرَبوعَ 
كلكػف بشػرط  العػدؿ ، فإف ىذا أمر بأف ينكح أكثر مف كاحدة، (2)

فواحذدة َفذذنِْن ِخْػذُتْم َأال  َتْعذذِدُلوا﴿: فػي  قػكؿ اهلل 
كثيػر مػف صػحابتو الكػػراـ ك   ، كلفعػؿ النبػػي(3)

 رسخ العمؿ بو.، فمف أخذ بقكليـ أقر التعدد كقبمو ك 

                                                           

 (.6/109أبك لحية: الحقكؽ المعنكية لمزكجة)(1)
 (.3اآلية: سكرة النساء: ) 2))
 (3اآلية: سكرة النساء: ) 3))
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وا َبذذْيَ َوَلذذْن َتْسذذَتطِقُعوا َأْن َتْعذذِدلُ ﴿: فػػدليميـ ىػػك قػػكؿ اهلل  ،أمػػا الػػذيف قػػالكا: األصػػؿ اإلفػػراد

َؼذيِ  الـَِّسوِء َوَلْو َحَرْصذُتْم َفذَل ََتِقُؾذوا ُكذل  ادَْْقذِل َفَتذَذُروَهو َكودَُْعؾ 
، فمػف أخػذ بيػذا القػكؿ أنكػر التعػدد (1)

كا كقػال ،كدحضو كحارب العمؿ بو بحجة أف اإلنساف غالبان ال يستطيع العدؿ بػيف الزكجػات إال بصػعكبة
 كزكجتو لمضرر. إف الزيادة عمى الكاحدة يعرضو

 . فقر المجتمعات وغناىا:3
فالمجتمعػات اإلسػػالمية الفقيػرة ذات الحيػػاة الصػعبة التػػي يصػعب معيػػا تػكفير احتياجػػات زكجػػة 
كاحػػدة ال تقػػدـ عمػػى التعػػدد لضػػيؽ ذات اليػػد، أمػػا المجتمعػػات ذات الثػػراء الفػػاحش فالتعػػدد عنػػدىـ أمػػر 

 جكانبو كىك القدرة كاالستطاعة المالية. مستساغ كمقبكؿ، كيقبؿ عميو الكثيركف لتكفر أىـ
 بساطة المجتمعات ورقييا: .4

المجتمعػػات اإلسػػالمية البدائيػػػة البسػػيطة تميػػػؿ إلػػى التعػػدد، فالرجػػػؿ البسػػيط الػػػذم يممػػؾ أرضػػػان 
يزرعيا كيحتاج إلي مف يعاكنو في عممو يعمد إلى زكجة ثانية كثالثة كرابعة ليساعدنو مف جيػة كليكثػر 

 سيقكمكف بدكرىـ بمساعدتو في العمؿ مف جية أخرل.أكالده الذيف 
أما المجتمعات المتمدنة ذات المستكل المعيشي المرتفع فيعزؼ أىميا عف التعدد كيكتفي الزكج 
بكاحػػدة كبعػػدد قميػػؿ مػػف األكالد، ألف الحيػػاة المدنيػػة ذات نفقػػات باىظػػة يثقػػؿ عمػػى الػػزكج تحمميػػا بزيػػادة 

 الد كثر.عدد أفراد أسرتو بزكجة أخرل كأك 
 وأقول:

كأم أمر مباح قد يطرأ عميو ما يجعمو كاجبان أك في أصمو، كلكنو ك مباح إف تعدد الزكجات 
          :مندكبان أك مكركىان أك محرمان 

عندما يتػيقف الشػخص مػف كقكعػو فػي الزنػا إف لػـ يعػدد، كػأف يكػكف الػزكج  -فيكون واجبًا: .1
ف زكجتو، أك كاف ممف ال تعفو زكجة كاحده، جامح الشيكة كثير األسفار، يطيؿ االبتعاد ع

 كتيقف مف كقكعو في الزنا إف لـ يعدد. 
عند حاجة الزكج لذلؾ كأف كانت امرأتػو عقيمػة أك مريضػة أك كػاف ممػف  -:ويكون مندوباً  .2

 ال تعفو زكجة كاحده، كغمب عمى ظنو أنو يقدر عمى العدؿ بينيف.
كشؾ الرجؿ في قدرتو عمى إقامة العدؿ بيف إذا كاف التعدد لغير حاجة،  -:ويكون مكروىاً  .3

زكجاتو ألنو قد يمحؽ بسببو ضػرر لمزكجػات لعػدـ قدرتػو عمػى العػدؿ بيػنيف كلمػا ركم عػف 

                                                           

 (.129: سكرة النساء: )اآلية 1))
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 (1)"َدْع َما ُيِريُبَك ِإَلى َما اَل ُيِريُبـكَ "، َيُقوُل:  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو  حسف بف عمى 
 .أم دع ما تشؾ فيو إلى ما ال تشؾ فيو

إذا غمب عمى ظنو أنو ال يستطيع العدؿ بينيف إف تزكج أكثر مػف كاحػدة  -ويكون محرمًا: .4
إما لضعؼ قدرتػو البدنيػة أك الماليػة أك لعػدـ كثكقػو مػف العػدؿ بيػنيف فيقػع اإلضػرار بغيػره، 

َفنِْن ِخْػُتْم َأال  َتْعِدُلوا فواحدة﴿: لقكؿ اهلل ت
ـاِمِت، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ال. كلما ركم (2) صَّ

 (3)"، َقَضى َأْن اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ َأنَّ َرُسوَل المَِّو "
 ما لـ يطرأ عميو ما يخرجو عف ذلؾ األصؿ. و يبقى عمى اإلباحة: .5

 -الكاجػػب عمػػى الرجػػؿ الػػذم يجمػػع بػػيف أكثػػر مػػف زكجػػة -مػػع التنكيػػو إلػػى أف المقصػػكد بالعػػدؿ
ف كالمبيػػت كحسػػف العشػػرة كالقيػػاـ بكاجبػػات الزكجيػػة، أمػػا إنمػػا ىػػك العػػدؿ كالمسػػاكاة فػػي اإلنفػػاؽ كاإلسػػكا

ألنػػو ال سػػمطاف لإلنسػػاف  ؛المحبػػة القمبيػػة التػػي ال يػػنجـ عنيػػا ظمػػـ إحػػداىف فميسػػت مػػف مقكمػػات العدالػػة
َوَلْن َتْسذَتطِقُعوا َأْن َتْعذِدُلوا َبذْيَ الـَِّسذوِء َوَلذْو ﴿: ، كلعمو المقصكد في قػكؿ اهلل (4)عمى قمبو في ذلؾ

َرْصُتمْ َح 
تترتب عميو لكراىة في التعدد تكجباف اإلثـ كال تبطالف العقد بؿ يقع صحيحان ك ، كالحرمة كا(5)

 .(6)آثاره
كالقكؿ بيذا ال يعطي الدكلة كال القضاء كال غيره الحؽ في سمب ىػذا الحػؽ مػف الرجػؿ، فالتعػدد 

ميا، كلكؿ إنسػاف ظػركؼ كمالبسػات أمره أباحو اهلل تعالى لألزكاج لحكمة قد نعمميا كقد يخفى عمينا عم
 تحكمو ىك األدرل في تقييميا كىك مف سيتحمؿ تبعاتيا.

                                                           

([ كصححو 2/498(،)722أخرجو: ابف حباف في صحيحو ] كتاب/ الرقائؽ، باب: ذكر الزجر عما يريب )ح: (1)
 .واأللباني: انظر المرجع نفس

 (.3 :سكرة النساء: )اآلية 2))
([ 2/784(،)2340ابف ماجو في سننو ]كتاب/ األحكاـ، باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره )ح: أخرجو: 3))

 .نفسو كصححو األلباني: انظر المرجع
/ 4: الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي)آخركف(؛ الخف ك 4/213الجزيرم: الفقو عمى المذاىب األربعة) 4))

36 ،37.) 
 (.129سكرة النساء: )اآلية: 5))
 (.4/36: الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي)آخركفك الخف  6))
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كال يعنػػي سػػكء التطبيػػؽ ليػػذا الحػػؽ مػػف قبػػؿ بعػػض األزكاج كعػػدـ رعايػػة تعػػاليـ اإلسػػالـ حجػػة 
ناىضػة لمػػذيف يريػػدكف أف يقيػػدكا تعػػدد الزكجػػات، فسػػكء االسػتخداـ ليػػذا الحػػؽ مػػف قبػػؿ بعػػض الجيمػػة ال 

 .أليس اإلسراؼ في الطعاـ كالشراب بما يضر صاحبو ال يمنع مف إباحتو في األصؿ؟! ،يمغيو
بػػػدكف تقييػػػد أك تضػػػييؽ   كلػػػذلؾ البػػػد مػػػف تػػػرؾ ىػػػذه الرخصػػػة بيػػػد األزكاج كمػػػا تركيػػػا النبػػػي

فالنصكص صريحة في إثبػات ىػذا الحػؽ لمرجػؿ فػال ينازعػو فيػو أحػد، بػؿ إنػو مػف األمػكر المعمكمػة مػف 
كال يشكؾ في إباحتو إال مف ىك خارج مػف الممػة.....كاألعراؼ التػي تنكػر ىػذا الحػؽ،  الديف بالضركرة،

كتطالػػب بأسػػباب يقبميػػا النػػاس السػػتخدامو ىػػي أعػػراؼ فاسػػدة ال قيمػػة ليػػا، فصػػاحب الحػػؽ فػػي التعػػدد 
 بالخيار في إبداء أسباب استخداـ حقو متى شاء أك باالحتفاظ بيا بينو كبيف ربو.  

 :ثر العرف عمى حق الزوج في الطاعة والقرار في البيت: أالمطمب الثاني
كاف لو عمييا حؽ الطاعة، إذ ال معنى لحؽ القكامة ، لما كاف لمرجؿ حؽ القكامة عمى زكجتو

َجوُل ﴿ :بدكف حؽ الطاعة، يقكؿ اهلل  اُمونَ  الرِّ َل  بَِم  الـَِّسوءِ  َعَذ  َقو    َبْعضٍ  َعَذٰ  َبْعَضُفمْ  اَّلل ُ َفض 

مْ  ِمنْ  َأْكَػُؼوا َوبَِم  وُت  َأْمَواَِلِ وِلَ َقوكَِتوٌت  َفولص 
(1). 

 يقكؿ: فالمرأة ال تككف صالحة إال إذا كانت مطيعة لزكجيا قائمة بحقكقو، ألف اهلل 

وُت ﴿ وِلَ كاأللؼ كالالـ في الجمع يفيداف االستغراؽ، كىذا يقتضي أف كؿ امرأة صالحة  َقوكَِتوٌت  َفولص 
 .(2)قانتة مطيعة ال بد أف تككف

 -وىذه الطاعة إنما تكون وفق شروط وضوابط شرعية أىميا ما يمي:
، َقـاَل: ، َعـِن النَِّبـيِّ َعـْن َعْبـِد المَّـِو أف تككف مكافقة ألكامر الشريعة اإلسػالمية، لمػا ركم  .1

ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة، َفِإَذا ُأِمـَر ِبَمْعِصـَيٍة  السَّْمُع َوالطَّاَعُة َعَمى الَمْرِء الُمْسِمِم ِفيَما َأَحبَّ َوَكرَِه، َما َلمْ "
َجـِت اْبَنَتَيـا، َفـَتَمعََّط  (3)"َفاَل َسْمَع َواَل َطاَعةَ  ولما روتو َعْن َعاِئَشـَة، َأنَّ اْمـرََأًة ِمـَن اأَلْنَصـاِر َزوَّ

: ِإنَّ َزْوَجَيـا َأَمَرِنـي َأْن َأِصـَل ِفـي َفـَذَكَرْت َذِلـَك َلـُو، َفَقاَلـتْ  َشَعُر رَْأِسـَيا، َفَجـاَءْت ِإَلـى النَِّبـيِّ 
 .(4)""اَل، ِإنَُّو َقْد ُلِعَن الُموِصاَلتُ "َشَعرَِىا، َفَقاَل: 

                                                           

 (.34سكرة النساء: )مف اآلية: 1))
 (.10/71الرازم: مفاتيح الغيب) 2))
 ([.9/63(،)7144أخرجو: البخارم في صحيحو ] كتاب/ األحكاـ، باب: السمع كالطاعة لإلماـ.. )ح: 3))
 ([.7/32(،)5205لنكاح، باب: ال تطيع المرأة زكجيا في معصية )ح:أخرجو: البخارم في صحيحو ] كتاب/ ا 4))
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ُوْسَعَفو إاِل   َكْػًسو اَّلل ُ ُيَؽؾُِّف  اَل ﴿ :االستطاعة: ألنيا شرط في كؿ التكاليؼ، قاؿ اهلل  .2
(1). 

ـ ضػكابط التكػاليؼ الشػرعية، كيػدؿ عمػى فانتفػاء المضػرة مػف أىػ أف تككف في مصػمحة شػرعية، .3
 .(2)"َأْن اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ ": النبي ىذا القاعدة الشرعية التي نص عمييا 

أف يكػػكف األمػػر الصػػادر لمزكجػػة فػػي شػػأف مػػف شػػؤكف األسػػرة، فمػػك كػػاف فػػي شػػأف مػػف شػػؤكنيا  .4
سػػالـ مػػف الخاصػػة كتصػػرؼ فػػي بعػػض ماليػػا فػػال يجػػب عمييػػا طاعتػػو كذلػػؾ بمػػا كفمػػو ليػػا اإل

 استقاللية شخصية ك مالية.
 ويتعمق بحق الزوج في الطاعة حقو في القرار في البيت ووالية االستئذان:

فػػإذا كػػاف الػػزكج قائمػػان بمػػا كجػػب عميػػو مػػف الحقػػكؽ ليػػا فأعػػد ليػػا المسػػكف الشػػرعي الالئػػؽ بيػػا 
ا، كأكفاىػا معجػؿ صػداقيا المستكفي لحاجاتيا، كالذم تأمف فيو عمى نفسيا كماليا، ككاف ىك أمينان عميي

ذا خرجػػت بغيػػر إذنػػو تعػػد ناشػػزة، كيجػػب عمييػػا أيضػػان أف  كجػػب عمييػػا أف تقػػيـ معػػو فػػي ىػػذا المسػػكف، كا 
، قػاؿ اهلل (3)تمتثؿ ألمره فيما ال معصية فيو، كأف تقر في ىذا المسكف فال تغادره بغير إذنو إال لضػركرة

 :﴿ ُبُقوتُِؽن   َوَقْرَن ِف
(4). 

نمػػا ىػػي إيمػػاءة لطيفػػة فػػي أف يكػػكف كالقػػرار فػػي ا لبيػػت ال يعنػػي مالزمتػػو بػػأال تبرحػػو إطالقػػان، كا 
 .(5)البيت ىك األصؿ في حياتيف، كما عداه استثناء ال يثقمف فيو كال يستقررف

 -وقد أجاز الفقياء لممرأة الخروج ولو لم يأذن الزوج في حاالت محددة منيا:
رفػض الػزكج سػؤاؿ العممػاء، فػإف ليػا الخػركج أف تستفسر عف حكـ فقيػي لنازلػة حمػت بيػا، ك  -1

  .(6)مف غير رضاه
 أف تككف ىناؾ ضركرة ممحة، كأف خشيت سقكط البيت عمييا أك إيذاء جيرانيا. -2
تخرج لصػمة أبكييػا مػف كقػت آلخػر بحسػب المتعػارؼ، ألف ذلػؾ مػف بػر الكالػديف الػذم أمػر  -3

 .(7)اهلل تعالى بو

                                                           

 (.286سكرة البقرة: )مف اآلية:  1))
 (2/207ابف الحسف: جامع العمـك كالحكـ: ) 2))
 (.293 7/292) زيداف: المفصؿ في أحكاـ المرأة؛ (123)ص:ـ األحكاؿ الشخصيةخالؼ: أحكا 3))
 (.33سكرة األحزاب: )اآلية:  4))
 (.5/2859) طب: في ظالؿ القرآفق 5))
 (.2/433) الشربيني: اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي الشجاع 6))
 (.4/143(؛ الجزيرم: الفقو عمى المذاىب األربعة)4/212ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 7))
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 -ي البيت:العرف في حق الزوج في الطاعة والقرار ف
تعػػػارؼ النػػػاس اليػػػـك عمػػػى خػػػركج المػػػرأة لمتعمػػػيـ كالعمػػػؿ كمشػػػاركتيا فػػػي جميػػػع نػػػكاحي الحيػػػاة 

 االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كغيرىا.
بخاصػػة مػػف كانػػت مػػنيف ذات فػػي شخصػػيتيا كاتخػػاذ قراراتيػػا ك   كقػػد شػػيدت المػػرأة تحػػكالن جػػذريان 

 يت ليس كما الماضي.منصب كقيادة في المجتمع، كأصبح قرارىا في الب
لحػريتيف فػي ظػؿ تعػالي أصػكات مسػاكاة المػرأة  ر منيف يعتبرف طاعة الزكج تقييدان كأصبح الكثي

بالرجؿ مػف دعػاة تحػرر المػرأة ممػف يعتبػركف حػؽ الػزكج فػي الطاعػة كالقػرار فػي البيػت تخمفػان ال يصػمح 
 لزماننا لتغير كاقع حاؿ المرأة اليـك عف سابقو.

 وأقول:
ج فػػي الطاعػػة ىػػك حػػؽ ثابػػت لػػو بأدلػػة الكتػػاب كالسػػنة طالمػػا تػػكافرت فيػػو الشػػركط إف حػػؽ الػػزك  -1

 كالضػكابط السػػابؽ ذكرىػػا، كاألصػػؿ فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية ىػػك قػػرار الزكجػػة فػػي بيػػت الزكجيػػة
: شؤكف األسرة لمنصكص الػكاردة فػي ذلػؾ منيػا قػكؿ اهلل كتفرغيا لمصالحو كرعاية شؤكنو ك 

ُبُقوتُِؽن   َوَقْرَن ِف ﴿
َيقُـوُل:  َعْبَد المَّـِو ْبـَن ُعَمـَر، َيقُـوُل: َسـِمْعُت َرُسـوَل المَّـِو  كما ركاه، (1)

َأْىِمـِو ُكمُُّكْم رَاٍع، َوُكمُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، اإِلَماُم رَاٍع َوَمْسـُئوٌل َعـْن َرِعيَِّتـِو، َوالرَُّجـُل رَاٍع ِفـي "
 .(2)"ِو، َوالَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَيا َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَيا..َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِ 

كخركج المرأة مف بيت زكجيا عمى خالؼ ىذا األصؿ كعمى خالؼ التكزيع الرباني لمميمات 
 لكؿ مف الزكجيف في قيادة األسرة مف خالؿ حقكؽ ككاجبات أنيطت بكؿ منيما تجاه اآلخر فييا مراعاة

 دقيقة لتككيف كؿ منيما كفطرتو كقدراتو البدنية كالنفسية.
أحكاؿ الناس ميما اختمفت فإنو ال أثر ليػا فػي تغييػر ىػذا الحػؽ أك تقييػده ألف حفػظ ىػذا الحػؽ  -2

 لمزكج فيو حفظ لقكاـ البيت كاستقراره.
كثيػرة يكفي المرأة أف الشارع الحكػيـ لػـ يطمػؽ األمػر بكجػكب الطاعػة لزكجيػا بػؿ قيػده بضػكابط  -3

سبؽ ذكر أىميػا، فيػذه الضػكابط حفظػت لممػرأة كرامتيػا كاسػتقالليا فػي اتخػاذ قراراتيػا الخاصػة 
 بيا بما ال يتنافى مع حؽ الزكج في الطاعة في ظؿ ما تعارفو الناس كألفكه.

ليس معنى أف حػؽ الطاعػة مقيػد بػالعرؼ إسػقاط ىػذا الحػؽ بػأعراؼ باليػة مسػتكحاة مػف الغػرب  -4
كاالنحػػػػالؿ، فػػػػإف إذف الػػػػزكج كطاعتػػػػو ىػػػػك حمقػػػػة الكصػػػػؿ كااللتحػػػػاـ بػػػػيف الغػػػػارؽ فػػػػي التحػػػػرر 

                                                           

 (. 33سكرة االحزاب: )مف اآلية:  1))
 ([.2/5)(،893لقرل كالمدف )ح: أخرجو: البخارم في صحيحو ]كتاب/ الجمعة، باب: الجمعة في ا (2)
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الػػزكجيف، فيػػك يشػػعر الزكجػػة فػػي كػػؿ كقػػت أنيػػا مرتبطػػة بيػػذا الػػزكج كأنػػو مرجعيتيػػا كمالذىػػا 
اآلمػػف الػػذم تستشػػيره فػػي كػػؿ أمػػر، ككيػػؼ ال كىػػك غالبػػان مػػا يكػػكف األكبػػر سػػنان كاألكثػػر خبػػرةن 

ة المكافػػػأة كالتكػػػريـ كالتكميػػػؼ بالميمػػػة الصػػػعبة كالشػػػاقة، كتجربػػػة، لػػػذا كانػػػت القكامػػػة لػػػو بمثابػػػ
ككانػػػت الطاعػػػة لػػػو مػػػف زكجتػػػو بمثابػػػة التػػػركيح عنػػػو كالحفػػػز لػػػو عمػػػى االسػػػتمرار فػػػي البػػػذؿ 

 .(1)كالعطاء، كفي كؿ ذلؾ تحقيؽ لمصمحة األسرة بشكؿ أفضؿ
لو المكجػب لمطاعػة طاعة المرأة لزكجيا مجمبو لميناء كالرضػا، ألف فييػا امتثػاالن ألمػر اهلل كرسػك 

: َأيُّ النَِّسـاِء َخْيـٌرإ َقـاَل: ، َقاَل: ِقيَل ِلَرُسوِل المَّـِو   َأِبو ُىَرْيَرةَ لما ركاه  ؛الزكجية، كشعكران بالخيرية
 .(2)"الَِّتي َتُسرُُّه ِإَذا َنَظَر، َوُتِطيُعُو ِإَذا َأَمَر، َواَل ُتَخاِلُفُو ِفي َنْفِسَيا َوَماِلَيا ِبَما َيْكَرهُ "

فعــن أبــي مػف األسػػس التػػي يقػػكـ عمييػػا اإلسػالـ أنػػو ال بػػد لكػػؿ جماعػػة مػف قائػػد يػػدير شػػئكنيا،  -5
 (3)."إذا خــرج ثالثــة فــي َســَفٍر؛ فميــؤمِّروا أحــدىم"قــال:  : أن رســول اهلل ســعيد الُخــْدري

 كاعطاء الزكج حؽ الطاعة جزء مف ىذه األسس يضمف لألسرة استقرارىا.
يمنعو مف إعطاء الزكجة اإلذف المفتكح في التصرؼ كيفما تشػاء بمػا  حؽ الزكج في الطاعة ال -6

تػػراه مناسػػبان إف رأل منيػػا صػػالح عقػػؿ كديػػف، أمػػا إف خػػاؼ عمييػػا الزلػػؿ كالخطػػأ فإنػػو يتمسػػؾ 
بحقػػو فػػي اإلذف فػػي كػػؿ أمػػر كحػػيف، سػػيما بعػػد مػػا تػػكافرت كسػػائؿ االتصػػاؿ الحديثػػة كاليػػاتؼ 

 في كؿ األكقات.األمكر الطارئة ك اإلذف في الخمكم الذم يسيؿ معو أخذ 
 :: حق الزوج في التأديبالمطمب الثالث

مف الحقكؽ المقررة لمزكج في الشػرع حقػو فػي تأديػب زكجتػو إذا ارتكبػت مػا يسػتكجب ذلػؾ، 
فممحفاظ عمى األسرة جعؿ اإلسالـ رئاسة مؤسسة الزكاج فػي يػد الػزكج مقابػؿ المسػؤكليات التػي 

َجذذوُل ﴿ :ة كلمػػا لػػو مػػف حػػؽ القكامػػة فػػي البيػػت، قػػاؿ اهلل أكجبيػػا عميػػو تجػػاه ىػػذه المؤسسػػ الرِّ

ذولَِ  ْم  َفولص 
َل اَّلل ُ َبْعَضُفْم َعذَذٰ َبْعذٍض َوبِذَم َأكَػُؼذوا ِمذْن َأْمذَواَِلِ اُموَن َعَذ الـَِّسوِء بَِم َفض  وُت َقو 

ِِت  ذوُفوَن ُكُشذوَزُهن  َفِعُظذوُهن  َواْهُجذُروُهن  ِف َقوكَِتوٌت َحوفَِظوٌت لِّْؾَغْقِى بَِم َحِػَظ اَّلل ُ  َوالذَل  ََتَ

ُبوُهن   َفنِْن َأَصْعـَُؽْم َفََل َتْبُغوا َعَؾْقِفن  َسبِقًَل إِن  اَّلل َ َكوَن َعؾِقًّو َكبًِرا ادََْضوِجِ  َواْْضِ
(4). 

                                                           

 (.47زىير: الدفكع المكضكعية في دعكل الطاعة الزكجية)ص: 1))
([، كقاؿ األلباني أنو حديث 6/68(، )3231أخرجو: النسائي في سننو ] كتاب: النكاح، باب: أم النساء خير )ح: 2))

 )حسف صحيح(،انظر نفس المرجع.
([، كقاؿ 7/363(، )2347ب: الجياد، باب: في القـك يسافركف )ح:أخرجو ابك داكد في صحيحو سننو ] كتا 3))

 األلباني أف اسناده )حسف صحيح(،انظر نفس المرجع.
 (.34سكرة النساء: )اآلية:  4))
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 فقد بينت اآلية أن النساء صنفان:
ت ألمػػػر اهلل العارفػػػات لحقػػػكؽ ازكاجيػػػف الصػػػالحات القانتػػػات الحافظػػػاالصـــنف األول:  -

 كىؤالء ليس لمزكج تأديبيف.
ــاني: - الناشػػزات كالمشاكسػػات كىػػف مػػف يجػػكز تػػأديبيف كلكػػف كفػػؽ ضػػكابط  الصــنف الث

 شرعية.
 -كما بينت اآلية أن ىذا التأديب لو مراتب ثالث يجب مراعاتيا وىي عمي النحو التالي:

ذكرىا بمػا أكجػب اهلل عمييػا مػف حقػكؽ تجػاه المكعظػة كاإلرشػاد، بػأف يػ المرتبة األولي: -
 زكجيا، كبغضب اهلل عمييا إف استمرت في إغضابو.

اليجػػػراف فػػػي المضػػػجع، كيكػػػكف بتػػػرؾ النػػػـك معيػػػا فػػػي فػػػراش كاحػػػد،  المرتبـــة الثانيـــة: -
 كيعرض عنيا فتحس بالكحدة كالكحشة فترضي زكجيا.

فػي خطبػة الػكداع فػي   الضرب الخفيؼ غيػر المبػرح، يقػكؿ الرسػكؿ المرتبة الثالثة: -
 .(1)َفاْضِرُبوُىنَّ َضْرًبا َغْيَر ُمَبرٍِّح"حؽ المشاكسات "

فَعْن ِإَياِس ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن َأِبي ُذَباٍب، َقاَل: َقاَل َرُسـوُل  كيستحب أال يمارس ىذا الحؿ األخير
َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو، َذِئـْرَن النَِّسـاُء َعَمـى  َرُسوِل المَِّو َفَجاَء ُعَمُر ِإَلى "اَل َتْضِرُبوا ِإَماَء المَّوِ ": المَِّو 

، َفَأَطاَف ِبآِل َرُسوِل المَِّو  . َفَرخََّص ِفي َضْرِبِينَّ ، َفَقـاَل النَِّبـيُّ  َأْزَواِجِينَّ ِنَساٌء َكِثيٌر َيْشَتِكيَن َأْزَواَجُيـنَّ
 :" َلَقْد َطاَف ِبآِل ُمَحمٍَّد  ٌَلْيَس ُأواَلِئَك ِبِخَياِرُكمْ  ِنَساء ،  .(2)"َكِثيٌر َيْشَتِكيَن َأْزَواَجُينَّ

 األسباب المبيحة لمضرب:
مف أىـ األسباب التي تبيح لمزكج ضرب زكجتو بعد استنفاذ الطرؽ السممية معيا مف المكعظة 

 -كاإلرشاد، كاليجر في المضجع ما يمى:
ا أمرىا اهلل بطاعتو، كاالمتناع عف فراشو إذا النشكز: كيقصد بو معصية المرأة  زكجيا فيم -1

 (3).دعاىا، كعدـ التزيف لو، كعدـ القرار في البيت بدكف مسكغ شرعي
 ارتكاب المعاصي التي ال حدكد ليا في اإلسالـ كتبذير الماؿ كالخمكة مع األجانب. -2
 ترؾ الفرائض: مف صـك أك صالة أك غسؿ كاجب.. -3

                                                           

 ([. 2/886()1218، )ح:أخرجو: مسمـ في صحيحو ] كتاب/الحج، باب: حجة النبي   1))
([، 2/205(، )2765اب/ النكاح، باب: أما حديث سالـ )ح:أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف] كت 2))

األـ ] كتاب/ النكاح، باب: في ضرب النساء  -كقاؿ األلباني أف اسناده )صحيح(،انظر: صحيح أبي داكد
 ([.6/363(، )1863)ح:

 (2/487الشيرازم: الميذب)  3))
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 ضوابط الضرب:
 .(1)"َفاْضِرُبوُىنَّ َضْرًبا َغْيَر ُمَبـرِّحٍ " في خطبة الكداع  مبرح: لقكؿ النبيأف يككف ضربان غير  -1

كالضرب غير المبرح ىػك الػذم ال يتػرؾ أثػران عمػى الجمػد كال يكسػر عظمػان لممضػركب كال يجػرح 
 جسمان كال يسيؿ دمان.

َواَل َيْضـِرِب ":  أف يبتعد عف المحاسف كالكجو كاألماكف المخكفة كػالبطف كالظيػر لقػكؿ النبػي -2
نما التأديب فقط. (2)"اْلَوْجَو، َواَل ُيَقبِّحْ   كألف اليدؼ مف الضرب ىنا ليس اإلتالؼ أك اإلىالؾ كا 

أف يقصد مف الضرب التأديب كالتقكيـ ال مجرد اإليالـ كاإليذاء كالتشفي، فإذا عمـ أف الضػرب  -3
 (3)ال يصمحيا، بؿ يزيد مف نفرتيا، فإنو ينبغي أال يضربيا

 -حق الزوج في التأديب: فيالعرف ر أث
ليجػػػـك شػػػديد مػػػف حممػػػة  -ك بخاصػػػة مرتبػػػة الضػػػرب منػػػو -تعػػػرض حػػػؽ الػػػزكج فػػػي التأديػػػب

الحضػػارة الغربيػػة كالحػػامميف لكاءىػػا فقػػالكا إنػػو أسػػمكب متخمػػؼ ال يميػػؽ بآدميػػة اإلنسػػاف ككرامتػػو كأف فيػػو 
كثػػة كأنػػو عػػالج صػػحراكم جػػاؼ ال يصػػمح تحيػػزان لمرجػػاؿ كظممػػان لمنسػػاء كخضػػكعان لمتقاليػػد القديمػػة المكر 

لزماننا، بؿ كصمت بيـ الحػاؿ إلػي اإلسػاءة إلػي عممائنػا األجػالء، كاتيػاميـ بػالتحيز كالظمػـ، كسػكء فيػـ 
 اآليات، كرمييـ بالتشدد كتأثرىـ بالثقافة الذككرية في مجتمعيـ.

يف فػي أحػد، ك لو إلي ظرؼ استثنائي كىػك ىزيمػة المسػمم  كعمٌؽ آخركف أسباب إباحة النبي
القضػػػاء عمػػػى  -فػػػي مثػػػؿ تمػػػؾ الظػػػركؼ -كثػػػرة األعػػػداء آنػػػذاؾ كالمنػػػافقيف كالمترصػػػديف، ممػػػا اسػػػتدعى

الخالفػػات الداخميػػة، كرأب الصػػدع بالحػػد مػػف الصػػػداـ بػػيف النسػػاء كالرجػػاؿ، كقػػالكا: إف إباحػػة الضػػػرب 
ؿ بػزكاؿ أسػباب إباحتػو بعػد كقتذاؾ كاف مف قبيؿ التنازؿ عف الميـ لألىـ كعميو قالكا بسقكط ذلؾ التنػاز 

 .(4)تغير الظركؼ كمركرىا
 .كفي يكمنا ىذا انقسمت المجتمعات بالنسبة الستعماؿ األزكاج حؽ الضرب بيف مفًرط كمفرِّط

 مفًرط في استخداـ حؽ الضرب: القسم األول: 

                                                           

 ([. 2/886)(1218، )ح:أخرجو: مسمـ في صحيحو ])كتاب/الحج، باب: حجة النبي  1))
([، 2/204(، )2764أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف] كتاب/ النكاح، باب: أما حديث سالـ )ح: 2))

 ([.1/602(، )3147صححو األلباني انظر: صحيح الجامع الصغير ك زياداتو ] حرؼ الحاء )ح:
 (.108/ 4ماـ الشافعي): الفقو المنيجي عمى مذىب اإلكآخركف(؛ الخف 2/487الشيرازم: الميذب) (3)
كالمقاؿ لمدكتكرة منجية السكليحي: أستاذة عمـك  ،نقالن عف نشرة)عيف( ؛(194منصكر: أحكاـ نشكز الزكجة)ص:  (4)

 ـ. 2004( بتاريخ أيار 12-9تكنس)ص: -القرآف كالتفسير في كمية الدراسات العميا بجامعة الزيتكنة
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 الفصل الثاني

فمػػػػف المؤسػػػػؼ مػػػػا أظيرتػػػػو الدراسػػػػات التػػػػي أجريػػػػت حػػػػكؿ العنػػػػؼ ضػػػػد النسػػػػاء فػػػػي المجتمػػػػع 
كذلػػؾ نتيجػػة مكركثػػات خاطئػػة تعػػكد  ؛كبخاصػػة ضػػرب الزكجػػات كتعنػػيفيف ألتفػػو األسػػباب الفمسػػطيني،

المعتقدات االجتماعية السقيمة التي ترل المرأة في رتبة أدني مف الذككرية السائدة في المجتمع، ك  لمثقافة
 .(1)الرجؿ بما يتنافى مع ما كفمو ليا اإلسالـ مف حقكؽ كحرية ككرامة إنسانية

 مجتمعات مفرِّطة في استخداـ حؽ الضرب:ني: القسم الثا
مػػف العجػػب مػػا نشػػرتو صػػحيفة الػػرأم العػػاـ الككيتيػػة اسػػتنادان إلػػى دراسػػة ميدانيػػة لممركػػز القػػكمي 

% مػػػػػف الزكجػػػػػات 30لمبحػػػػػكث الجنائيػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة بمصػػػػػر حيػػػػػث خمصػػػػػت الدراسػػػػػة إلػػػػػى أف نحػػػػػك 
 (2)المصريات يضربف أزكاجيف، كيعاممنيـ معاممة عنيفة

 -ول:وأق
إف حػػؽ الػػزكج فػػي تأديػػب زكجتػػو ىػػك حػػؽ ثابػػت لػػو بصػػريح الػػنص القرآنػػي، كالعبػػرة بعمػػـك  .1

 .-عمى فرض صحة ما ذكركه مف سبب –المفظ ال بخصكص السبب 
كال مػػػف  ،إف أحكػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػالمية لػػـ تكػػػف يكمػػػان لتنطمػػؽ مػػػف عػػػادات النػػاس كتقاليػػػدىـ .2

نمػػا ىػػك  تشػػريع مػػف اهلل سػػبحانو كتعػػالى صػػالح لكػػؿ األشػػكاؿ النمطيػػة التػػي درجػػكا عمييػػا، كا 
 زماف كمكاف، فيو صالح الناس كسعادتيـ في الداريف الدنيا كاآلخرة.

نمػػا كضػػع  .3 لمػػا أعطػػى اإلسػػالـ الػػزكج حػػؽ تأديػػب زكجتػػو لػػـ يتػػرؾ األمػػر لػػو عمػػى إطالقػػو، كا 
 .-كقد أشرت إلييا سابقان  –لذلؾ ضكابط كشركط كأكجب عميو مراعاتيا 

اكز الحد كاإلسراؼ في التأديػب بمػا يكقػع الضػرر عمػى الزكجػة، يعطػي ال خالؼ في أف تج .4
الحؽ ليا في مقاضاة الزكج كشكايتو لمقاضػي لرفػع الظمػـ عنيػا، فتعػدم الػزكج لحػد الضػرب 

 .(3)المأذكف بو يترتب عميو عقاب مف ضماف أك قصاص
 لغائو.إساءة استخداـ ىذا الحؽ مف جانب البعض ال يبرر الطعف فيو أك المطالبة بإ .5
رحمػػػػة ال ضػػػػرب انتقػػػػاـ كايػػػػذاء ىدفػػػػو الزكجػػػػة فػػػػي اإلسػػػػالـ ىػػػػك ضػػػػرب شػػػػفقة ك إف ضػػػػرب  .6

يغػار  األساسي ىك تقكيـ السمكؾ ال االنتقاـ كاإليػذاء بيػدؼ حسػـ الخػالؼ ال إيجػاد النفػكر كا 
                                                           

( 49، 48عف: تقرير حكؿ كضعية المرأة الفمسطينية: )ص: (، نقالن 192منصكر: أحكاـ نشكز الزكجة)ص:  (1)
 undpفمسطيف لمتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة األلماني  -اصدار مركز المرأة لإلرشاد القانكني كاالجتماعي

 (.1500)ص:
ـ 3/5/2006(، نقالن عف: جريدة القدس الصادرة في فمسطيف بتاريخ192منصكر: أحكاـ نشكز الزكجة)ص: ( 2)

 (.34)ص:
 كما بعدىا(. 5/189(، الشافعي: األـ )289ابف نجيـ: االشباه كالنظائر )ص: (3)
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 الفصل الثاني

الصدكر، كمما يدؿ عمى ذلؾ أف السمؼ الصالح كاف يؤدب أحدىـ زكجتو بطرؼ الرداء أك 
 بعكد السكاؾ.

ؿ اإلسػػالـ الضػػرب كسػػيمة التأديػػب الكحيػػدة بػػؿ ىػػك آخػػر الكسػػائؿ بعػػد فشػػؿ الكسػػائؿ لػػـ يجعػػ .7
 السممية مف كعظ كىجر.

ىػػذا العقػػاب كالتأديػػب الػػذم شػػرعو اهلل سػػبحانو كتعػػالى العػػالـ بمػػا يصػػمح لعبػػاده، كبالترتيػػب  .8
مػف النػاس مػف ك اليجػر، نفكس فمف النػاس مػف ينفعػو الػكعظ ك المذككر، فيو مراعاة لطبائع ال

ال يجػدم معػػو سػػكل الضػػرب كالتأديػػب، كىػػذا مػػا يؤكػػده عممػػاء الػػنفس فػػي أف بعػػض حػػاالت 
االنحػػراؼ السػػيككلكجي ال يجػػدم مػػع المصػػاب فييػػا سػػكل الضػػرب كأف مزاجػػو ال يتعػػدؿ إال 

 .(1)نو أكثر ما يصيب النساءإبعد معاممة قاسية حسيان كمعنكيان، كقالكا 
 

                                                           

 (.198منصكر: أحكاـ نشكز الزكجة في الشريعة اإلسالمية)ص: (1)
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 ج في الخدمة:: أثر العرف عمى حق الزو المطمب الرابع
 -اختمؼ الفقياء في اعتبار خدمة بيت الزكجية ميدانان مف مياديف الطاعة لمزكج عمى قكليف:

كشػػيخ  أبــي ثــوريجػػب عمػػى المػػرأة أف تخػػدـ زكجيػػا فػػي كػػؿ شػػيء. كىػػك قػػكؿ  القــول األول:
 .(1)ابن قيم الجوزية،  كتمميذه تيميةابن اإلسالـ 

دـ زكجيػا كال بيػت الزكجيػة، إال أف تقػـك بيػذا مختػارة ال يجب عمى المػرأة أف تخػ القول الثاني:
، (5)الحنابمـــة، ك(4)الشـــافعية، ك(3)والمالكيـــة (2)الحنفيـــةدكف إجبػػػار أك إلػػػزاـ. كىػػػك قػػػكؿ الجميػػػكر مػػػف 

 :عمى تفصيؿ بينيـ (6)الظاىريةك
فالحنفيػػة أكجبػػت الخدمػػة عمػػى الزكجػػة ديانػػةن ال قضػػاءن كاسػػتثنت مػػف ذلػػؾ حػػالتيف األكلػػي أف  -

 ف بيا عمة تعجزىا عف ذلؾ، كالثانية إذا كانت مف بنات األشراؼ.تكك 
بػؿ أكجبكىػا عمييػا إذا كػاف  ،منع خدمتيا فػي جميػع األحػكاؿبالمالكية كالشافعية فمـ يقكلكا  أما -

 زكجيا معسران، أك كانت ليست ذات قدر ممف ليس مف شأنيا الخدمة.
ا كأكجػب نفقػة الخػادـ عمػى الػزكج فػي أما ابف حـز فقد خالؼ جميكر الفقيػاء بػأف منػع خػدمتي -

 كؿ حاؿ معسران أـ مكسران.
 سبب الخالف:

 -يعكد الخالؼ في المسألة إلى:
االختالؼ في مقتضى عقد النكاح أىك االستمتاع أـ إنػو يتعػدل ذلػؾ إلػى االسػتخداـ كبػذؿ  .1

المنافع، فمػف رأل أف مقتضػى العقػد ىػك االسػتمتاع فقػط؛ قػاؿ بعػدـ كجػكب الخدمػة عمييػا، 
 نو يتعدل إلى االستخداـ كبذؿ المنافع قاؿ بكجكب الخدمة عمييا.إكمف قاؿ 

 ي ظػػػؿ عكائػػد الػػبالد المختمفػػة حكػػػـمراعػػاة العػػرؼ فػػي ذلػػؾ: فمػػػف نظػػر إلػػى النصػػكص فػػ .2
بحسػػب عػػرؼ البمػػد، كمػػف ميػػػز بػػيف الشػػريفة كغيػػر الشػػريفة كاعتبػػػر ذلػػؾ فػػي الحكػػـ حكػػػـ 

 جيا دكف إلزاميا ذلؾ.لمشريفة بعدـ الخدمة إال إذا تطكعت بخدمة زك 
                                                           

(؛ ابف القيـ: زاد 91 -34/90(؛ ابف تيمية: مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ)4/24الكاساني: بدائع الصنائع) 1))
 (.1/548ي كآخركف: الفتاكم اليندية)(؛ البمخ5/171المعاد)

 (.1/548(؛ الفتاكم اليندية)4/24الكاساني: بدائع الصنائع) 2))
 (.511 -2/510الدردير: الشرح الكبير بيامش حاشية الدسكقي) 3))
 (.5/163الشربيني: مغني المحتاج) 4))
 (.296 -7/295ابف قدامة: المغني) 5))
: المحمى باآلثار) 6))  .(9/228ابف حـز
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 الفصل الثاني

 )القائل بوجوب خدمة المرأة لزوجيا(. أدلة الفريق األول:
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة مف الكتاب السنة كالمعقكؿ

 أواَل: الكتاب.
َل اَّلل ُ َبْعَضُفْم َعَذٰ َبْعٍض َوبِذَم َأْكػَ ﴿: قػكؿ اهلل  اُموَن َعَذ الـَِّسوِء بَِم َفض  َجوُل َقو  ُؼذوا ِمذْن الرِّ

مْ  َأْمَواَِلِ
(1) 

 وجو الداللة:
كاف ىك الخادـ ليا تككف ىي القكامة امة لمرجؿ فإف لـ تخدمو المرأة ك أثبتت اآلية بمنطكقيا القك 

 ذلؾ يخالؼ ما تدؿ عميو اآلية. ال ىك، ك  (2)عميو
 ثانيًا: السنة.

َتْشُكو ِإَلْيِو َما َتْمَقى ِفي َيِدَىا ِمَن الرََّحى،  يَّ َأَتِت النَّبِ  َعْن َعِميِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َأنَّ َفاِطَمَة  .1
ـا َجـاَء َأْخَبَرْتـُو َعاِئَشـةُ  ، َقـاَل: َوَبَمَغَيا َأنَُّو َجاَءُه َرِقيـٌق، َفَمـْم ُتَصـاِدْفُو، َفـَذَكَرْت َذِلـَك ِلَعاِئَشـَة، َفَممَّ

َفَجـاَء َفَقَعـَد َبْيِنـي َوَبْيَنَيـا، " َعَمـى َمَكاِنُكَمـا"ُم، َفَقـاَل: َفَجاَءَنـا َوَقـْد َأَخـْذَنا َمَضـاِجَعَنا، َفـَذَىْبَنا َنقُـو 
ــاَل:  ــْرَد َقَدَمْيــِو َعَمــى َبْطِنــي، َفَق ــا َســأَْلُتَماإ ِإَذا َأَخــْذُتَما "َحتَّــى َوَجــْدُت َب َأاَل َأُدلُُّكَمــا َعَمــى َخْيــٍر ِممَّ

َفَسـبَِّحا َثاَلثًـا َوَثاَلِثـيَن، َواْحَمـَدا َثاَلثًـا َوَثاَلِثـيَن، َوَكبِّـرَا  -َأْو َأَوْيُتَما ِإَلى ِفرَاِشـُكَما  -َمَضاِجَعُكَما 
 (3)"َأْرَبًعا َوَثاَلِثيَن، َفُيَو َخْيٌر َلُكَما ِمْن َخاِدمٍ 

 وجو الداللة:
ىػك لػـ يقػؿ لعمػي: ال خدمػة عمييػا لـ ينًؼ الخدمة عف فاطمة، ك   يدؿ الحديث عمى أف النبي

نما ىي عميؾ، كىك   .(4)ال يحابي في الحكـ أحدان  كا 
َبْيـرَ  .2 ِخْدَمـَة اْلَبْيـِت، َوَكـاَن َلـُو َفـَرٌس،  َعِن اْبـِن َأِبـي ُمَمْيَكـَة، َأنَّ َأْسـَماَء، َقاَلـْت: ُكْنـُت َأْخـُدُم الزُّ

ْنـُت َأْحـَتشُّ َلـُو َوُكْنُت َأُسوُسُو، َفَمـْم َيُكـْن ِمـَن اْلِخْدَمـِة َشـْيٌء َأَشـدَّ َعَمـيَّ ِمـْن ِسَياَسـِة اْلَفـَرِس، كُ 
، "َسـْبٌي َفَأْعَطاَىـا َخاِدًمـا َجـاَء النَِّبـيَّ "َوَأُقوُم َعَمْيـِو َوَأُسوُسـُو، َقـاَل: ثُـمَّ ِإنََّيـا َأَصـاَبْت َخاِدًمـا، 

 .(5)َقاَلْت: َكَفْتِني ِسَياَسَة اْلَفَرِس، َفأَْلَقْت َعنِّي َمُئوَنَتوُ 
                                                           

 .(34سكرة النساء:)اآلية 1))
 (.5/171ابف القيـ: زاد المعاد) 2))
 ([7/65)(،5361أخرجو: البخارم في صحيحو ] كتاب/ النفقات، باب: عمؿ المرأة في بيت زكجيا )ح:  3))
 (.171/ 5( ؛ ابف القيـ: زاد المعاد)7/540ابف بطاؿ: شرح صحيح البخارم) 4))
 ([. 4/1717()2182ب/ السالـ، باب: جكاز إرداؼ المرأة، )ح: أخرجو: مسمـ في صحيحو ] كتا 5))
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 وجو الداللة:
ائيـ مػع استخداـ أسػماء كأقػر كػذلؾ سػائر أصػحابو عمػى اسػتخداـ نسػ الزبير عمى  أقر النبي

 الراضية، فيذا دليؿ عمى أف الخدمة عمى الزكجة حؽ لزكجيا.عممو بأف منيف الكارىة ك 
 اعترض عميو:

حسانان.  خدمة فاطمة كأسماء كانت تبرعان كا 
 ويرد عميو:

كسياؽ الحديثيف يدؿ عمى أنيمػا كانتا تمقياف مف الخدمة التعب كالمشقة،  أسماء أف فاطمة ك 
 كانتا كارىتيف ليذه المشقة كىذا ينافي القكؿ بأنيما متطكعتاف.

ْجـُت اْمـرََأًة َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبـِد المَّـِو  .3 ، َقـاَل: َىَمـَك َأِبـي َوتَـَرَك َسـْبَع َبَنـاٍت َأْو ِتْسـَع َبَنـاٍت، َفَتَزوَّ
ْجـَت َيـا َجـاِبرُ ": َثيًِّبا، َفَقاَل ِلي َرُسوُل المَِّو  ُقْمـُت: َبـْل " ِبْكـرًا َأْم َثيًِّبـاإ"َفُقْمـُت: َنَعـْم، َفَقـاَل: " َتَزوَّ

َقـاَل: َفُقْمـُت َلـُو: ِإنَّ َعْبـَد " ُتَضـاِحُككَ  َفَيـالَّ َجاِرَيـًة ُتاَلِعُبَيـا َوُتاَلِعُبـَك، َوُتَضـاِحُكَيا وَ "َثيًِّبا، َقاَل: 
ـــاٍت، وَ  ـــَرَك َبَن ـــَك، َوَت ـــْيِينَّ المَّـــِو َىَم ْجـــُت اْمـــرََأًة َتُقـــوُم َعَم ، َفَتَزوَّ ـــي َكرِْىـــُت َأْن َأِجيـــَئُينَّ ِبِمـــْثِمِينَّ نِّ اِ 

، َفَقاَل:   (1)"َخْيرًا"َأْو َقاَل: " َباَرَك المَُّو َلكَ "َوُتْصِمُحُينَّ
 وجو الداللة:

ممػا  عمى جابر مقصػكده مػف زكاجػو بالثيػب، كىػك قياميػا عمػى شػؤكف أخكاتػو  لـ ينكر النبي
ألف الػزكج أكلػى  ؛يدؿ عمى أف ذلؾ كاف عرفان قائمان آنذاؾ فيكػكف عػرؼ خػدمتيا لزكجيػا مػف بػاب أكلػى

 .(2)بخدمة زكجتو مف خدمتيا ألخكاتو
 )الجميور(: القائل بعدم وجوب الخدمة عمى زوجيا. أدلة الفريق الثاني

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالسنة كالمعقكؿ.
 السنة: -أوالً 
 (3)"َوَلُينَّ َعَمْيُكْم ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروفِ " :قال ْبِن َعْبِد هللِا أن َرُسوُل هللِا  عن َجاِبرِ  .1

                                                           

 ] (7/66( )5367كتاب/ النفقات، باب: عكف المرأة زكجيا في كلده )ح:  [ركاه البخارم: في صحيحو 1))
 (.10/52النككم: المنياج شرح صحيح مسمـ) 2))
 ([.2/886()1218، )ح:أخرجو: مسمـ في صحيحو ] كتاب/الحج، باب: حجة النبي  3))
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 وجو الداللة:
مكنػػان ليػا أكمػػو، كالكسػكة ممكنػػان ليػا لباسػػيا، مدؿ الحػديث عمػى أف عمػػى الػزكج أف يأتييػػا برزقيػا 

كطػبخ كغػزؿ كنسػج كقصػارة كصػباغ كخياطػة فمػيس ىػك ألف مػا ال يتكصػؿ إلػى أكمػو كلباسػو إال بعجػف 
 .(1)رزقان كال كسكةن كىذا ال خالؼ فيو في المغة كالمشاىدة

 ثانيًا: المعقول.
 (2)إف عقد النكاح إنما اقتضي االستمتاع ال االستخداـ كبذؿ المنافع فال يمزميا غيره

تطػكع كمكػاـر األخػالؽ كاألحاديث المذككرة في خدمة بعض نسػاء الصػحابة إنمػا تحمػؿ عمػى ال
 كما جرت عميو العادات فال يككف عمى سبيؿ اإليجاب.

  ورد عميو:
بأٌف االستمتاع حاصؿ لممرأة أيضان بزكجيػا، فيمػا متسػاكياف فػي ىػذه الناحيػة، كمػف المعمػكـ أٌف 

لعدؿ قد أكجب عمى الزكج شيئان آخر لزكجتو، أال كىك نفقتيا ككسكتيا كمسكنيا، فا -تبارؾ كتعالى-اهلل 
 .(3)يقتضي أف يجب عمييا مقابؿ ذلؾ شيء آخر أيضان لزكجيا، كما ىك ًإال ًخدمتيا ًإٌياه

 
 العرف وحق الزوج في الخدمة:

 العرف في خدمة البيت والقيام بشؤون األسرة: .أ 
جػػرت عػػادة النػػاس كأعرافيػػا عمػػى قيػػاـ الزكجػػة بخدمػػة زكجيػػا كالقيػػاـ بشػػؤكف األسػػرة مػػف كػػنس 

ذلػؾ مػف أعمػاؿ البيػػت الباطنػة، كاختمفػت فػي قياميػػا بػبعض األعمػاؿ الظػػاىرة  كطػبخ كتنظيػؼ كمػا إلػػى
كإحضػػار الطعػػاـ مػػف السػػكؽ كشػػراء مالبسػػيا كمالبػػػس األكالد كغيػػر ذلػػؾ ممػػا يسػػتدعي خركجيػػا مػػػف 

فمػف األزكاج مػف يقػكـ بػذلؾ بنفسػو  ،البيت بحسب عمؿ الزكج كتفرغو كبحسب قدرتيا عمػى القيػاـ بػذلؾ
 مف يقـك بو مع زكجتو كآخركف يشارككف زكجاتيـ في ذلؾ.دكف زكجتو، كمنيـ 

بخاصة مف اعتاد ذلؾ في فتػرة زكجتو في أعماؿ البيت الباطنة ك  كقد يساىـ الزكج في مساعدة
فَعـِن اأَلْسـَوِد، حيػث ثبػت أنػو كػاف فػي خدمػة أىمػو ى دراستو في الخارج قبؿ الزكاج، أك تأسيان بالمصػطف

                                                           

: المحمى باآلثار) 1))  (.9/227ابف حـز
 (.2/219ابف ضكياف: منار السبيؿ إلى شرح الدليؿ) 2))
 (.5/223سيد سابؽ: فقو السنة) 3))
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َتْعِني ِخْدَمَة  -َكاَن َيُكوُن ِفي ِمْيَنِة َأْىِمِو "َيْصَنُع ِفي َبْيِتِوإ َقاَلْت:  ا َكاَن النَِّبيُّ َقاَل: َسأَْلُت َعاِئَشَة مَ 
اَلةِ  -َأْىِمِو  اَلُة َخَرَج ِإَلى الصَّ  .(1)"َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ

ا المنزليػػة سػاعد تػكفر األدكات الكيربائيػػة المنزليػة كثيػران فػػي مسػاعدة الزكجػة عمػػى إتمػاـ ميماتيػ
بصػػػكرة أسػػػػرع كأقػػػؿ عنػػػػاءن عػػػف ذم قبػػػػؿ، كعممػػػت المدنيػػػػة الحديثػػػة عمػػػػى تػػػكفير أسػػػػباب الراحػػػة لممػػػػرأة 
بمسػػػػاعدتيا بتػػػػكفير مسػػػػتمزمات الحيػػػػاة بأقػػػػؿ مجيػػػػكد كتػػػػكفير الخبػػػػز الجػػػػاىز، كاألكػػػػؿ نصػػػػؼ المجيػػػػز 

لنسػػاء، فمػػـ تعػػد كالمجمػػد كالمعمػػب كغيػػره، كزاد اإلقبػػاؿ عمػػى ذلػػؾ  بخاصػػةن مػػف قبػػؿ الفئػػة العاممػػة مػػف ا
ف كػاف الػزكج مكسػران، كذلػؾ لصػعكبة  مطالبة الزكجات بتكفير خادمات ليف كما كاف في السابؽ حتى كا 
تحصػػيؿ خػػادـ أك خادمػػة بعػػد انتيػػاء عصػػر الػػرؽ كالعبكديػػة، كفػػي ظػػؿ العػػزكؼ عػػف مينػػة الخدمػػة فػػي 

طريػؽ اسػتجالب بعضػيـ مػف البيكت باعتبارىا مف الميف الدنيئة التي يعير بيا أصحابيا، إال مػا كػاف ب
 دكؿ أجنبية كما ىك الحاصؿ في دكؿ الخميج العربي.

 :العرف في خدمة أىمو .ب 
جػػرت أعػػراؼ النػػاس أيضػػان أف تقػػكـ الزكجػػة عمػػى خدمػػة أىػػؿ زكجيػػا، أك مػػف يقػػكـ بنفقػػتيـ مػػف 

ـ اس عمى الزكجة عدباب المعاشرة بالمعركؼ، كمكاـر األخالؽ كمساعدة الزكج في بر أىمو كيعيب الن
بخاصػػة إذا كػػاف األمػػر يتعمػػؽ بخدمػػة كالديػػو فػػي حػػاؿ كبرىمػػا فػػي السػػف أك عجزىمػػا عػػف قياميػػا بػػذلؾ ك 

لذم يحتذل بو في رعايػة خدمة أنفسيما، كالزالت المجتمعات اإلسالمية تضرب في ذلؾ المثؿ األعمى ا
مييػػا، فػػي ظػػؿ مػػا برىمػػا فػػي كبرىمػػا، كتقػػكـ الزكجػػة المسػػممة بػػذلؾ عمػػالن بػػالقيـ التػػي تربػػت عك الكالػػديف 

طاعػة لزكجيػػا بمسػػاعدتو فػي بػػر أىمػػو كطمبػان لمثػػكاب مػػف اهلل عػز كجػػؿ ك  تعارفػو النػػاس فػي ذلػػؾ كأقػػركه،
 لكسب رضاىـ ك رضى اهلل تعالى عنيا.

خدمػػة أىمػػو دكنمػػا مراعػػاة لحاليػػا كلكػػف قػػد تتضػػرر الزكجػػة مػػف جػػراء ىػػذا العػػرؼ، فتجبػػر عمػػى 
كػالـ النػاس بػالخركج عمػا  كذلػؾ خكفػان مػف ؛رعايػة شػؤكنويػا ك القيػاـ بػذلؾ بجانػب خدمػة بيت استطاعتياك 

 تعارفكه.ألفكه ك 
 -الخالصة والترجيح:

 خدمة الزوج: .أ 
بعػػد االطػػالع عمػػى رأم الفػػريقيف فػػي المسػػألة السػػابقة كأدلػػة كػػؿ منيمػػا أميػػؿ إلػػي تػػرجيح الػػرأم 

 -كذلؾ لألسباب التالية: ؛األكؿ: القائؿ بكجكب الخدمة عمى الزكجة بالمعركؼ
                                                           

أخرجو: البخارم في صحيحو ] كتاب/ األذاف، باب: مف كاف في حاجة أىمو فأقيمت الصالة فخرج  1))
 ([. 1/136(،)676)ح:
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قػػكة مػػا اسػػتدلكا بػػو مػػف أدلػػة كنصػػكص فييػػا تحقيػػؽ لمقاصػػد الػػزكاج الشػػرعية كأغراضػػو القائمػػة  .1
 عمى التعاكف كالتكامؿ في مكاجية مشاؽ الحياة.

 ذلؾ مف كجييف: فيو إنصاؼ لمرجؿ كالمرأة معان، ك القكؿ بذلؾ  .2
ناه فكؽ طاقتو، لك لـ نكجب الخدمة عمييا كتركنا الزكج يتدبر ىذه األمكر فقد كمف الوجو األول:

يػذاء ليػا  كلـ يبؽ لمزكجة مف شيء تعممو في البيت كفي ذلؾ إيذاء  لػو بزيػادة المشػاؽ عميػو، كا 
 بتخميتيا مف كؿ كظيفة كىك ما تأباه الفطرة السميمة.

لـ يكجب الفقياء الخدمة عمػى الزكجػة قػديمان، كذلػؾ تبعػان ألعػراًؼ زمػانيـ، حيػث  الوجو الثاني:
مرىقػػة مػػف الناحيػػة البدنيػػة، كفػػي المقابػػؿ لػػـ يكجبػػكا عمػػى الػػزكج عالجيػػا كانػػت الخدمػػة شػػاقة ك 

كذلػػؾ ألف حاجػػة الػػدكاء قػػديمان كانػػت يسػػيرة، كتكاليفيػػا قميمػػة، أمػػا اليػػكـ كمػػع التطػػكر اليائػػؿ فػػي 
الطػػب كالجراحػػة كالتػػداكم أصػػبحت كمفػػة العػػالج كالػػدكاء باىظػػة، فقػػرر الفقيػػاء المعاصػػركف أف 

، فمف اإلنصاؼ أف يككف ذلؾ في مقابؿ ما تقكـ بو زكجتو مف خدمتػو كمفة العالج عمى الزكج
كخدمة البيت كاألكالد، فيك يقدـ ليا العالج ليحفظ جسميا كيصكنو مف اليالؾ كىي تقـك عمى 

بخاصػة بعػدما أصػبحت لعالج إف أرىؽ بالخدمػة كالعمػؿ، ك خدمتو كقد ضمنت إصالح بدنيا با
 فكاف ذلؾ بتمؾ.أمكر الخدمة أقؿ عناءن مف الماضي، 

العرؼ الجارم بقياـ الزكجة بأعماؿ البيت كجزء مف كاجباتيا نحك األسرة ىك عػرؼ إف عميو فك 
 سميـ.

التفريؽ بيف بذؿ الرجػؿ الجيػد لمتكسػب، كبػذؿ المػرأة الجيػد لمتحضػير فيػو انصػاؼ كعػدؿ كبيػر  .3
ليػو الخدمػة حيف اشػتكيا إ  كبيف فاطمة  بيف عمى بف أبي طالب  يؤيده حكـ رسكؿ اهلل

َعَمـى اْبَنِتـِو َفاِطَمـَة ِبِخْدَمـِة اْلَبْيـِت، َوَقَضـى  َقَضـى َرُسـوُل المَّـِو "فَعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبيٍب، َقاَل: 
 .(1)"َعَمى َعِميٍّ ِبَما َكاَن َخاِرًجا ِمَن اْلَبْيِت ِمَن اْلِخْدَمةِ 

طمػػػؽ، كعمػػػى التعػػػاكف بػػػػيف العالقػػػة بػػػيف الػػػزكجيف ينبغػػػي أف تبنػػػي عمػػػػى الفضػػػؿ ال العػػػدؿ الم .4
الػػزكجيف لتحقيػػؽ المػػكدة كالرحمػػة بينيمػػا... فػػال عيػػب فػػي مسػػاعدة الػػزكج لزكجتػػو فػػي أعمػػاؿ 

َتْعِنـي  -َكاَن َيُكوُن ِفي ِمْيَنِة َأْىِمِو "َقاَلْت:  فعن عائشة  البيت اقتداءن بخير البشر محمد 
اَلُة َخَرجَ  -ِخْدَمَة َأْىِمِو  اَلةِ  َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ  .(2)"ِإَلى الصَّ

                                                           

 ([. 6/10(،)29069مصنفو ] كتاب/ أقضية رسكؿ اهلل،)ح:أخرجو: أبك شيبة في  1))
أخرجو: البخارم في صحيحو ] كتاب/ األذاف، باب: مف كاف في حاجة أىمو فأقيمت الصالة فخرج  2))

 ([. 1/136(،)676)ح:
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عمػػى الػػزكج التمطػػؼ مػػع زكجتػػو كعػػدـ التشػػدد فػػي طمػػب الخدمػػة لتػػأتي منيػػا مػػا اسػػتطاعت ك  .5
بخاصة كالمسألة خالفية... كأختـ بتعميؽ لطيؼ لمدكتكر عبد الكريـ زيداف عمى ىػذا المكضػكع 

الخدمػة حيث قاؿ: "إف عمػى الػزكج أف ال يكمػؼ الزكجػة فػكؽ طاقتيػا أك يشػدد عمييػا فػي طمػب 
لػػذلؾ فػػالتمطؼ  ،خاصػػة كأف المسػػألة مختمػػؼ فييػػا كجميػػكر العممػػاء يػػركف عػػدـ كجػػكب الخدمػػة

 (1)مطمكب كخير الناس خيرىـ ألىمو"
 خدمة أىمو: .ب 

فػي حػديث جػابر السػابؽ   األعراؼ الجارية بخدمة أىؿ الزكج ىي أعراؼ سػميمة أقرىػا النبػي .1
 أىمػػو كأخكاتػػو ك لػػـ ينكػػر عميػػو النبػػي  ، حيػػث تػػزكج ثيبػػان لتقػػكـ عمػػى خدمتػػو، كخدمػػة(2)ذكػػره

 مقصكده في ذلؾ.
يبقى ىذا األمر عمػى المشػركعية كاالسػتحباب فتػأتي منػو الزكجػة مػا اسػتطاعت، كال تكػره عميػو  .2

يبقػى األمػر عمػى االسػتحباب لطيػب العشػرة لمػزكج، كد أدلة قاطعة تكجب عمييا ذلؾ، ك لعدـ كج
رل كػؿه بحسػبيا كىك متفاكت بيف زكجػة كأخػ  كمكاـر األخالؽ كطمب األجر كالثكاب مف اهلل

 استطاعتيا بأال تتضرر مف جراء ذلؾ.مع مراعاة حاليا ك 

  

                                                           

 (.7/308) المفصؿ في أحكاـ المرأةزيداف:  1))
 (120انظر الرسالة )ص: 2))
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 الخاتمة

 -:لى النتائج والتوصيات التاليةإبعد دراسة ىذا الموضوع خمصت 
 -:النتائج -أوالً 

كال مف  ،ة لـ تكف يكمان لتنطمؽ مف عادات الناس كتقاليدىـإف أحكاـ الشريعة اإلسالمي .1
نما ىك تشريع مف اهلل سبحانو كتعالى صالح لكؿ زماف  األشكاؿ النمطية التي درجكا عمييا، كا 
كمكاف، فيو صالح الناس كسعادتيـ في الداريف الدنيا كاآلخرة لذا كضع الفقياء لمعرؼ 

 تؿ لـ يصح تحكيـ العرؼ، أك البناء عميو.شركطان العتباره إذا تخمؼ أحدىا، أك اخ
ىك ما يرجحو العرؼ بيف الناس، ك الذم قد  -عند انعداـ البينة-الراجح في ىدايا الخطبة  .2

 .يختمؼ في المكاف الكاحد باختالؼ الزمف
األضرار الناتجة عف األعراؼ الفاسدة ك المخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ال تأثير ليا في  .3

ض عف الضرر، بؿ فمتكف بمثابة العقكبة لكؿ مف تجاكز المحرمات، ك سدان حكـ التعكي
لمذرائع يمنع الناس مف التمادم في مثؿ تمؾ العادات كاألعراؼ المشينة التي ما أنزؿ اهلل بيا 

 مف سمطاف.
عرؼ الناس في اعتبار الحرفة منقصة أك مفخرة ىك عرؼ فاسد، فمف كاف كسبو حالالن ال  .4

يما كانت ىذه المينة في ظؿ صعكبة الحصكؿ عمي لقمة العيش الحالؿ ييعير بمينتو م
 .كتفشي البطالة بيف الشباب

 ،عرؼ الناس قديما في النظر الى مينة األب ك مقدار عممو في مفيكـ الكفاءة لـ يعد كافيا .5
 بؿ صار األجدر أف تؤخذ مينة المرأة  ك مقدار عمميا باالعتبار أيضان مف باب أكلى.

التي تسمح لمخاطبيف بالخمكة  دكنما عقد نكاح صحيح بينيما ىي أعراؼ فاسدة ال األعراؼ  .6
 يثبت بيا النسب، ك فييا انتياؾ لحرمات اهلل باتفاؽ الفقياء

األعراؼ التي تتشدد في السماح حتى لممعقكد عمييما بالخمكة ىي أعراؼ سميمة تحفظ لكؿ  .7
نكار النسب، المجكء إلى فحص إمف الزكجيف حقو، كمف المناسب عند حدكث نزاع في 

 .إلزالة الشؾ باليقيف DNAالبصمة الكراثية المعركؼ بفحص 
تغير كاقع األعراؼ كعادات المجتمعات عما كاف عميو في عصر الفقياء، أثر في حكـ  .8

عساره. حيث ألزميا اليكـ بالمشاركة إمشاركة الزكجة العاممة في النفقة حاؿ فقر الزكج أك 
 نظار.إالماضي حؽ المطالبة بالفسخ مف غير بينما أعطاىا في 
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 الخاتمة

ال قيمة لمعرؼ القائؿ باألخذ بمقصد الزكج مف كراء إذنو لزكجتو بالخركج لمعمؿ، ألف األمكر  .9
المالية ىي مظنة الخالؼ كالخصاـ، كال بد أف تككف كاضحة ك جمية كال يركف فييا إلى أمكر 

 ة.غير منضبطة مف أعراؼ متفاكتة كأفياـ لمبشر متباين
األعراؼ التي تنكر حؽ الزكج في التعدد، كتطالب بأسباب يقبميا الناس الستخدامو ىي  .10

أعراؼ فاسدة ال قيمة ليا، فصاحب الحؽ بالخيار في إبداء أسباب استخداـ حقو متى شاء 
 أك باالحتفاظ بيا بينو كبيف ربو. 

عة أك زكج في الطاأحكاؿ الناس ميما اختمفت فإنو ال أثر ليا في تغيير أك تقييد حؽ ال .11
 لمزكج فييا حفظ لقكاـ البيت كاستقراره. التأديب ألف حفظ ىذا الحؽ

أدل تغير العرؼ مف زمف الفقياء عما ىك عميو اآلف في زماننا إلى تغير الفتكل في حكـ   .12
 عالج الزكجة، ككذلؾ في حكـ خدمتيا لزكجيا.

ا نحك األسرة ىك عرؼ سميـ. العرؼ الجارم بقياـ الزكجة بأعماؿ البيت كجزء مف كاجباتي .13
كعمى الزكج التمطؼ مع زكجتو كعدـ التشدد في طمب الخدمة لتأتي منيا ما استطاعت ك 

 بخاصة ػأف المسألة خالفية.
كلكف يبقى األمر عمى  األعراؼ الجارية بخدمة أىؿ الزكج ىي أعراؼ سميمة أقرىا النبي .14

ت لطيب العشرة لمزكج، كمكاـر المشركعية كاالستحباب فتأتي منو الزكجة ما استطاع
األخالؽ كطمب األجر كالثكاب مف اهلل عز كجؿ كىك متفاكت بيف زكجة كأخرل كؿه بحسبيا 

 مع مراعاة حاليا ك استطاعتيا بأال تتضرر مف جراء ذلؾ.
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 الخاتمة

 : التوصيات:ثانياً 
كمػػف خػػالؿ مػػا تكصػػمت اليػػو مػػف  ،فػػي ضػػكء دراسػػتي لمكضػػكع أثػػر العػػرؼ عمػػى حقػػكؽ الػػزكج

 ج أكصي بما يمى:نتائ

بحػػػػكث فقييػػػػة تطبيقيػػػػة لممسػػػػائؿ ك األحكػػػػاـ المبنيػػػػة عمػػػػى العػػػػرؼ فػػػػي سػػػػائر ك  عمػػػػؿ دراسػػػػات .1
مكضكعات الفقو المختمفة، ك إعادة النظر في مكاكبتيا لمعرؼ الكاقع المعتبر، ليكتسب التشريع 

 تالؤمان مع البيئة ك العصر بما يألفو الناس.
ء ك دكائػر الفتػكل بتػدكيف األعػراؼ الجاريػة ك العكائػد أف تقكـ جيات مختصة تابعة لدار القضا .2

المختمفة ذات الصمة باألحكاـ الشرعية، ك تمييز المعتبػر منيػا عػف غيػره لتكػكف مرجعػان معتمػدان 
لممفتػػػي ك القاضػػػي فػػػي القضػػػايا التػػػي يكػػػكف الحكػػػـ فييػػػا لمعػػػرؼ، لػػػيحكـ بػػػالعرؼ القػػػائـ كقػػػت 

 الفتكل.
 

 هى رسىننا حممد أفضم انصالة وأزكى انسالو.واحلمد هلل يف األول واخلتاو، وع

سبحانك انههى وحبمدك، أشهد أال إنه إال أنت، أستغفرك وأتىب إنیك.
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 فيرس اآليات القرآنية
 

رقم  اآليـــة م.
 اآلية

رقم 
 الصفحة

 سورة البقرة 
ن  ِمثُل ال ِذي َعَؾقِفن  بِودَعُروِف   .1  12 228 ﴿َوََلُ
 12 233 َوكِْسَوُُتُن  بِودَْْعُروِف  ﴿َوَعَذ ادَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُفن    .2
ًَ  اْسُؽنْ  آَدمُ  ﴿َوُقْؾـَو َيو  .3 ـ َي  ْوُجَك َوزَ  َأْك  19 35 اْْلَ
وُهن    .4 ْؼُتُؿوُهن  ِمْن َقْبِل َأْن ََتَسُّ  62، 61، 20 237   ..﴿وإن َصؾ 

َتوِن َفنِْمَسوٌك بَِؿْعُروٍف   .5  24 229   ..﴿الط ََلُق َمر 
ْضُتْم بِِه..﴿  .6  36 235   َواَل ُجـَوَح َعَؾْقُؽْم فِقَم َعر 

 سورة النساء
َجوُل   .7 اُموَن َعَذ الـِّ  ﴿الرِّ  120ت،  34   َسوءِ َقو 
وُه  ِف  ﴿َفنِْن َتـَوَزْعُتمْ   .8 ٍء َفُردُّ  16 59   ..ََشْ
 20 12   .. َأْزَواُجُؽمْ  َتَركَ  َمو كِْصُف  ﴿َوَلُؽمْ   .9

وُفوَن ُكُشوَزُهن  َفِعُظوُهن    .10  114، 23 34   ..﴿َوالَل ِِت ََتَ
وُت َقوكَِتوٌت َحوفَِظوٌت   .11 وِلَ  114، 25 34   ..﴿َفولص 
وُهن    .12  31 19 ْعُروِف  بِودَْ  ﴿َوَعوِِشُ
 38 24  َفَم اْسَتْؿَتْعُتْم بِِه ِمـُْفن  َف ُتوُهن  ُأُجوَرُهن  ﴿  .13
 61، 50 20   َوإِْن َأَرْدُتُم اْستِْبَداَل َزْوٍج..﴿  .14
  4 55َوآُتوا الـَِّسوَء َصُدَقوُِتِن  كِْحَؾي﴿  .15
ٍء..﴿  .16  55 4   َفنِْن صِْبَن َلُؽْم َعْن ََشْ
.. َوَكْقَف َتْلُخُذوَكُه َوَقْد ﴿  .17  62، 60 21   َأْفَهٰ



  
                            

 

131 

 

 الفيارس العامة

رقم  اآليـــة م.
 اآلية

رقم 
 الصفحة

َجوِل َكِصقٌى ِِم و اْكَتَسُبوا..﴿   .18  88 7   لِؾرِّ
 108 3   َفوكؽُِحوا َمو َصوَب َلُؽْم ِمَن الـَِّسوِء..﴿  .19
 109 129   َوَلْن َتْسَتطِقُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْيَ الـَِّسوِء..﴿  .20

 سورة األنعام
ًَ  فنِنِ ﴿  .21  89 35  ْرضِ اَْلَ  َكَػًؼو ِف  َتْبَتِغيَ  َأنْ  اْسَتَطْع

 سورة االعراف
وِهؾَِي   .22  11 199 ُخِذ اْلَعْػَو َوْأُمْر بِوْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْْلَ

 سورة التوبة
ي   .23 َهى َواْلِػض   24 34 ﴿َوال ِذيَن َيْؽـُِزوَن الذ 

 سورة النحل
َل  َواَّلل ُ﴿  .24  74 71   َبْعٍض.. َعَذٰ  َبْعَضُؽمْ  َفض 

 سورة االسراء
 48، 37 34  وا بِوْلَعْفِد إِن  اْلَعْفَد َكوَن َمْسُئوالً َوَأْوفُ ﴿  .25

 سورة الكيف
َقوةِ  ِزيـَيُ  َواْلَبـُونَ  ادَْوُل ﴿  .26 ْكَقو اْلَ  88 46  الدُّ

 سورة طو
 74 124  َضـًْؽو َمِعقَشيً  َفنِن  َلهُ ﴿   .27

 سورة النور
ًْ َأْيَمُكُؽمْ   .28  12 58   .. ﴿لَِقْسَتْلِذْكُؽُم ال ِذيَن َمَؾَؽ

 ة الرومسور 
نْ  ﴿َوِمْن آَيوتِِه َأْن َخَؾَق َلُؽم  .29  24 21   ..َأْزَواًجو َأكُػِسُؽمْ  مِّ
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رقم  اآليـــة م.
 اآلية

رقم 
 الصفحة

 سورة لقمان
ْكَقو ِف  ﴿َوَصوِحْبُفَم   .30  3 15 َمْعُروًفو  الدُّ

 سورة األحزاب
، 112، 96 33  ُبُقوتُِؽن   َوَقْرَن ِف ﴿  .31

113 
 سورة يس

 18 7   ..﴿َلَؼْد َحق  اْلَؼْوُل َعَذ َأْكَثِرِهمْ   .32
 ة الزمرسور 

 78 9   َيْعَؾُؿوَن.. ال ِذينَ  َيْسَتِوي َهْل  ُقْل ﴿  .33
 سورة الحجرات

 77، 68 13  اَّلل ِ َأْتَؼوُكمْ  ِعـَْد  َأْكَرَمُؽمْ  إِن  ﴿  .34
 سورة المجادلة

 79، 69 11   آَمـُوا.. ال ِذينَ  اَّلل ُ َيْرَف ِ ﴿  .35
 سورة الممتحنة

يـَُه.. بُِبْفَتونٍ  َيْلتِيَ  َواَل ﴿  .36  81 12   َيْػََتِ
 سورة الطالق

ن ﴿لُِقـِػْق ُذو َسَعيٍ   .37  12 7   .. َسَعتِِه َوَمن ُقِدَر َعَؾْقهِ  مِّ
 27 6 ﴿َفنِْن َأْرَضْعَن َلُؽْم َف ُتوُهن  ُأُجوَرُهن    .38
ٌُ َسَؽـُْتْم..﴿  .39  54 6   َأْسؽِـُوُهن  ِمْن َحْق

 سورة المرسالت
 3 1 ﴿َوادُْْرَسََلِت ُعْرًفو   .40

 اإلخالصسورة 
41.  ﴿  ْ  66 4   َأَحٌد  ُكُػًوا َلهُ  َيُؽنْ  َوََل
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 فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 رقم الصفحة الحديث م.
 114  .......................... "إذا خرج ثالثة في َسَفٍر؛ فميؤمِّروا أحدىم "  .1
 22  .................................. ..""ِإَذا َدَعا الرَُّجُل اْمرََأَتُو ِإَلى ِفرَاِشوِ   .2
 52  ................................. اًقا""َأْعَظُم النَِّساِء َبَرَكًة َأْيَسُرُىنَّ َصدَ   .3
اِلَحةُ   .4  24  ........................ ..""َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَخْيِر َما ُيْكَنُزإ اْلَمْرَأُة الصَّ
 25  ........................... ..""َأاَل ُكمُُّكْم رَاٍع، َوُكمُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ   .5
 100  ....................................... .."َأاَل اَل َتْظِمُموا، َأاَل اَل َتْظِمُموا"  .6
 114  ................. .."َمَر، َواَل ُتَخاِلُفُو ُو ِإَذا أَ الَِّتي َتُسرُُّه ِإَذا َنَظَر، َوُتِطيعُ "  .7
 111  ................ "السَّْمُع َوالطَّاَعُة َعَمى الَمْرِء الُمْسِمِم ِفيَما َأَحبَّ َوَكرَِه.."  .8
 42  ..................... "الَعاِئُد ِفي ِىَبِتِو َكالَكْمِب َيِقيُء ُثمَّ َيُعوُد ِفي َقْيِئِو"  .9

 43، 41  ............................ ْلَحقَّ""اْلُمْسِمُموَن ِعْنَد ُشُروِطِيْم َما َواَفَق ا  .10
 83، 24  ...................................... "اْلَوَلُد ِلْمِفرَاِش، َوِلْمَعاِىِر اْلَحَجُر"  .11
"ْك َأْرَبًعا، َوَفاِرْق َساِئر "َأْمسِ   .12  106  ....................................... ُىنَّ
 55  ................. "ِإْن َأْعَطْيَتَيا ِإزَاَرَك َجَمْسَت اَل ِإزَاَر َلَك، َفاْلَتِمْس َشْيًئا"  .13
 77، 69  .... "ْحَمَر َواَل َأْسَوَد ِإالَّ َأْن َتْفُضَمُو ِبَتْقَوىاْنُظْر، َفِإنََّك َلْيَس ِبَخْيٍر ِمْن أَ "  .14
 37  ................................ ..""آَيُة الُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذبَ   .15
 69  ..................... "َتَخيَُّروا ِلُنَطِفُكْم، َواْنِكُحوا اأْلَْكَفاَء، َوَأْنِكُحوا ِإَلْيِيْم"  .16
ْجَت َيا َجاِبرُ   .17  120  .................. .."َل: "ِبْكرًا َأْم َثيًِّباإَفُقْمُت: َنَعْم، َفَقا "َتَزوَّ
ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد َفِإنِّي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اأْلَُممَ   .18  25  ........................ .""َتَزوَّ
 101، 99  .............. .."ُتْنَكُح الَمْرَأُة أِلَْرَبٍع: ِلَماِلَيا َوِلَحَسِبَيا َوَجَماِلَيا َوِلِديِنَيا"  .19
 99  ................... ."ْكِفيِك َوَيْكِفي َبِنيكِ "ُخِذي ِمْن َماِلِو ِباْلَمْعُروِف َما يَ   .20
َداِق َأْيَسُرهُ"  .21  52  ................................................ "َخْيُر الصَّ
 21  ................................... "َخْيُر النَِّساِء َتُسرَُّك ِإَذا َأْبَصْرَت.."  .22
 110  ...................................... "َدْع َما ُيِريُبَك ِإَلى َما اَل ُيِريُبَك"  .23
 26  .................. ".."َرِحَم المَُّو َرُجاًل َقاَم ِمَن المَّْيِل َفَصمَّى َوَأْيَقَظ اْمرََأَتوُ   .24
 23  ...................... .."َفَجاَء َفَقَعَد َبْيِني َوَبْيَنَيا، َحتَّى "َعَمى َمَكاِنُكَما  .25
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 116، 115  ........................................ "َفاْضِرُبوُىنَّ َضْرًبا َغْيَر ُمَبرٍِّح"  .26
 79  ................. "َفِخَياُرُكْم ِفي الَجاِىِميَِّة ِخَياُرُكْم ِفي اإِلْساَلِم ِإَذا َفُقُيوا"  .27
 110، 48  ...................................... .."رَارَ َقَضى َأْن اَل َضَرَر َواَل ضِ "  .28
 124  .............. َعَمى اْبَنِتِو َفاِطَمَة ِبِخْدَمِة اْلَبْيِت.." "َقَضى َرُسوُل المَِّو   .29
 13  ............ .."َعَمى َأْىِل اأَلْمَواِل ِحْفَظَيا ِبالنََّيارِ  َقَضى َرُسوُل المَِّو "  .30
، َفَعَسى ُحْسُنُينَّ َأْن ُيرْ   .31 ُجوا النَِّساَء ِلُحْسِنِينَّ  99  ........... .."ِدَيُينَّ "اَل َتَزوَّ
 115  .................. "اَل َتْضِرُبوا ِإَماَء المَِّو" َفَجاَء ُعَمُر ِإَلى َرُسوِل المَِّو.."  .32
 101  ... ""اَل َيُجوُز اِلْمرََأٍة ِفي َماِلَيا، ِإالَّ ِبِإْذِن َزْوِجَيا، ِإَذا ُىَو َمَمَك ِعْصَمَتَيا  .33
 25  .................. .."اِىٌد ِإالَّ ِبِإْذِنوِ َوَزْوُجَيا شَ  "اَل َيِحلُّ ِلْمَمْرَأِة َأْن َتُصومَ   .34
 111  ....................................... .."اَل، ِإنَُّو َقْد ُلِعَن الُموِصاَلتُ "  .35
 22  ................................... ..""َلَعلَّ َرُجاًل َيُقوُل: َما َيْفَعُل ِبَأْىِموِ   .36
 79  . ..""َمْن َسَمَك َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما، َسيََّل المَُّو َلُو َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَّةِ   .37
َياِنِبإ اإَمْن ُىمَ "  .38  103  ..... .."ْمرََأُة َعْبِد المَّوِ َقاَل: ا" َقاَل: َزْيَنُب، َقاَل: "َأيُّ الزَّ
 103  .................................... .."َنَعْم، َلِك َأْجُر َما َأْنَفْقِت َعَمْيِيمْ "  .39
 36  ................... .."َأْن َيِبيَع َبْعُضُكْم َعَمى َبْيِع َبْعضٍ  َنَيى النَِّبيُّ "  .40
 53  ................... .."ي ُعُيوِن اأْلَْنَصاِر َشْيًئا"َىْل َنَظْرَت ِإَلْيَياإ َفِإنَّ فِ   .41
 121  .......................... "َوَلُينَّ َعَمْيُكْم ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروفِ "  .42
اًما  .43  69  .......... ..""َيا َبِني َبَياَضَة َأْنِكُحوا َأَبا ِىْنٍد، َواْنِكُحوا ِإَلْيِو"َوَكاَن َحجَّ
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 فيرس اآلثار
 

 رقم الصفحة ثراأل  م.
 51  ....................................... .."اُلوا ِبُصُدِق النساءأال ال ُتغَ "  .1
 69  ........"َأنَّ َأَبا ُحَذْيَفَة ْبَن ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوَكاَن ِممَّنْ "  .2
 124، 123  .................... َتْعِني ِخْدَمَة َأْىِمِو.." -َكاَن َيُكوُن ِفي ِمْيَنِة َأْىِمِو "  .3

 93، 92  ................................ ..""َكَتَب ِإَلى ُأَمرَاِء اأْلَْجَناِد ِفي ِرَجاٍل   .4
َبْيَر ِخْدَمَة اْلَبْيِت، َوَكاَن َلُو َفَرٌس..""  .5   23  .................... ُكْنُت َأْخُدُم الزُّ
 70  ......................... "أَلَْمَنَعنَّ َتَزوَُّج َذاِت اأْلَْحَساِب ِإالَّ ِمَن اأْلَْكَفاِء"  .6
 13، 12  ........................ المَِّو َحَسٌن" ِعْندَ  اْلُمْسِمُموَن َحَسًنا فُيوَ  "َما َرآهُ   .7
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 ثالثًا: فيرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم والتفسير:

 القرآن الكريم. -
 كتب التفسير وعموم القرآن. -

 

روح ىػ(؛ 1270شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني )المتكفى:  لوسياأل   .1
؛ المحقؽ: عمي عبد يم والسبع المثانيالمعاني في تفسير القرآن العظ
 ىػ. 1415بيركت؛ الطبعة: األكلى،  –البارم عطية؛ دار الكتب العممية 

 

محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء )المتكفى  بغويال  .2
؛ تحقؽ : معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغويىػ(؛ 510: 

بيركت؛ الطبعة : األكلى ، –دار إحياء التراث العربي  عبد الرزاؽ الميدم؛
 ىػ. 1420

 

(؛ ىػ741أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، )المتكفى:  جزيابن   .3
؛ تحقؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم؛ شركة دار األرقـ التسييل لعموم التنزيل

 ىػ. 1416 -بيركت؛ الطبعة: األكلى  –بف أبي األرقـ 
 

عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك  خازنال  .4
؛ تحقؽ: لباب التأويل في معاني التنزيلىػ(؛ 741الحسف،)المتكفى: 

بيركت؛  –تصحيح محمد عمي شاىيف؛ الناشر: دار الكتب العممية 
 ىػ. 1415 -الطبعة: األكلى 

 

يف التيمي )المتكفى: أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحس رازيال  .5
 –؛ دار إحياء التراث العربي(؛ مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرىػ606

 ىػ. 1420 -بيركت؛ الطبعة: الثالثة 
 

معاني القرآن ىػ(؛ 311إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ )المتكفى:  زجاجال  .6
عرابو ة: بيركت؛ الطبع –؛ تحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي؛ عالـ الكتب وا 
 ـ. 1988 -ىػ  1408األكلى 
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؛ دار السالـ لمنشر مختصر تفسير البغوي؛ عميبف  عبد اهلل بف أحمد زيدال  .7
 ىػ.1416الطبعة: األكلى،  الرياض –كالتكزيع 

 

؛ مطابع الخواطر –(؛ تفسير الشعراوي ىػ1418محمد متكلي )المتكفى:  شعراويال  .8
 أخبار اليكـ.

 

؛ (؛ أحكام القرآنىػ543اهلل أبك بكر )المتكفى: القاضي محمد بف عبد  عربيال  .9
راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو: محمد عبد القادر عطا؛ دار 

 ـ. 2003 -ىػ  1424لبناف؛ الطبعة: الثالثة،  –الكتب العممية، بيركت 
 

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي  قرطبيال  .10
؛ الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبيىػ(؛ 671لمتكفى: شمس الديف )ا

براىيـ أطفيش؛ دار الكتب المصرية  القاىرة؛  -تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ. 1964 -ىػ 1384الطبعة: الثانية، 

 

؛ تفسير القرآن العظيمىػ(؛ 774أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر )المتكفى:  كثيرابن   .11
دار طيبة لمنشر كالتكزيع؛ الطبعة: الثانية  تحقؽ: سامي بف محمد سالمة؛

 ـ. 1999 -ىػ 1420
 

 كتب السنة النبوية، وشروحيا.
أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ،  األلباني  .12

مؤسسة غراس ؛ األم –صحيح أبي داود ؛ ىػ(1420)المتكفى:  األشقكدرم
 .ـ 2002 -ىػ  1423ألكلى، ا :الطبعة؛ لمنشر كالتكزيع، الككيت

 

 .المكتب اإلسالمي؛ قصحيح الجامع الصغير وزيادات  .13
 

؛ إشراؼ: زىير الشاكيش؛ إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل  .14
 بيركت. –المكتب اإلسالمي 

 

؛ دار سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة  .15
ىػ  1412العربية السعكدية؛ الطبعة: األكلى،  ةكالممم -المعارؼ، الرياض 

 ـ. 1992/ 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من إسماعيؿ أبك عبداهلل ؛ محمد بف  بخاريال  .16
؛ أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو = صحيح البخاري

تحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر؛ دار طكؽ النجاة )مصكرة عف 
بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(؛ الطبعة: األكلى، السمطانية 

 ىػ.1422
 

شرح صحيح  ىػ(؛449أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )المتكفى:  بطالابن   .17
 -؛ تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ؛  مكتبة الرشد البخارى البن بطال

 ـ.2003 -ىػ 1423السعكدية، الرياض؛ الطبعة: الثانية، 
 

أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ  حاكمال  .18
؛ المستدرك عمى الصحيحين؛ (ىػ405)المتكفى:  الضبي النيسابكرم

 :الطبعة؛ بيركت –دار الكتب العممية ؛ مصطفى عبد القادر عطا :تحقيؽ
 ـ. 1990 - 1411األكلى، 

 

ٍعبدى )المتكفى: محمد بف أحمد بف معاذ ب حبانابن   .19 صحيح ابن حبان ىػ(؛ 354ف مى
بيركت؛  –؛ تحقؽ: شعيب األرنؤكط؛ مؤسسة الرسالة بترتيب ابن بمبان
 .ـ1993 –ق 1414الطبعة: الثانية، 

 

مسند اإلمام أحمد بن ىػ(؛ 241أبك عبد اهلل أحمد بف محمد، )المتكفى:   حنبلابن   .20
ف، إشراؼ: د عبد اهلل بف عادؿ مرشد، كآخرك -، تحقؽ: شعيب األرنؤكطحنبل

 ـ.2001-ق1421عبد المحسف التركي؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: األكلى، 
 

أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف  دارقطنيال  .21
؛ تحقؽ: شعيب سنن الدارقطنيىػ(؛ 385دينار البغدادم  )المتكفى: 

لمطيؼ حرز اهلل، أحمد برىكـ؛ االرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد ا
 ـ 2004 -ىػ  1424لبناف؛ الطبعة: األكلى،  –مؤسسة الرسالة، بيركت 

 

الشاه كلي اهلل: أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف  دىمويال  .22
؛ تحقؽ: السيد سابؽ؛ دار حجة اهلل البالغةىػ(؛ 1176منصكر )المتكفى: 

 ـ.2005 -ىػ  1426الطبعة: األكلى، سنة الطبع: لبناف؛  –الجيؿ، بيركت 
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جامع العموم والحكم ىػ(؛ 795أحمد، )المتكفى: زيف الديف عبد الرحمف بف  رجبابن   .23
 -؛ تحقؽ: شعيب األرناؤكط في شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم

 -ىػ 1422بيركت؛ الطبعة: السابعة،  –إبراىيـ باجس؛ مؤسسة الرسالة 
 .ـ2001

 
 

أبك بكر، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي،  شيبةن أبي اب  .24
؛ تحقيؽ كماؿ يكسؼ (؛ المصنف في األحاديث واآلثارق235)المتكفي: 

 .ق1409الرياض؛ الطبعة: األكلى، -الحكت؛ مكتبة الرشاد
 

)المتكفى: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ  طبرانيال  .25
؛ تحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي؛ مكتبة ابف المعجم الكبيرىػ(؛ 360
 القاىرة؛ الطبعة: الثانية. –تيمية 

 

دار ؛ ؛ فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ عسقالنيال  .26
 .محمد فؤاد عبد الباقي رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو:؛ 1379بيركت،  -المعرفة 

 
 

أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى  عينيال  .27
؛ دار عمدة القاري شرح صحيح البخاريىػ(؛ 855بدر الديف )المتكفى: 
 بيركت. –إحياء التراث العربي 

 

عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المال اليركم )المتكفى:  قاريال  .28
 –المفاتيح شرح مشكاة المصابيح دار الفكر، بيروت ، مرقاة ىػ(1014

 م2002 -ىـ 1422لبنان، الطبعة: األولى، 
 
 

سنن ابن ىػ(؛ 273أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ، )المتكفى:   ماجةابن   .29
فيصؿ  -؛ تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء الكتب العربية ماجو

 عيسى البابي الحمبي.
 

(؛ موطأ ىػ179بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى:  مالك  .30
 -ىػ  1406لبناف؛  –؛ دار إحياء التراث العربي، بيركت اإلمام مالك

 ـ. 1985
 



  
                            

 

140 

 

 الفيارس العامة

المسند ق(؛ 261)المتكفى: بف الحجاج أبك الحسف النيسابكرم القشيرل، مسمم  .31
اهلل عميو  الصحيح المختصر بنقل المعدل عن العدل الى رسول اهلل صمى

 محمد فؤاد عبد الباقي. ؛ تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار:وسمم
 

عمي الفتكحي  بف العزيز عبد بف أحمد بف محمد البقاء أبك الديف تقي نجارابن ال  .32
 الزحيمي محمد: تحقيؽ المنير؛ الكوكب شرح ؛(ىػ972: المتكفى) الحنبمي
 ـ.1997 - ىػ1418 الثانية ةالطبع: الطبعة العبيكاف؛ مكتبة حماد؛ كنزيو

 

ق(؛ 303أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمى الخرساني، )المتكفى: نسائيال  .33
؛ تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة؛ المجتبي من السنن= الصغري لمنسائي

 .1986-1406حمب؛ الطبعة: الثانية،  -مكتب المطبكعات اإلسالمية
 

المنياج شرح ىػ(؛ 676شرؼ )المتكفى:  أبك زكريا محيي الديف يحيى بف نوويال  .34
بيركت؛ الطبعة:  –دار إحياء التراث العربي  ؛صحيح مسمم بن الحجاج

 .ق1392الثانية، 
 
 كتب أصول الفقو والقواعد الفقيية: -

؛ دار تيسير التحرير ؛ىػ(972محمد أميف بف محمكد البخارم )المتكفى:  أمير بادشاه  .35
 .بيركت –الفكر 

 

ك عبد اهلل، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد كيقاؿ لو ابف المكقت أب أمير حاج  .36
دار الكتب العممية؛ الطبعة: ؛ التقرير والتحبيرىػ(؛ 879المتكفى: الحنفي )
 .ـ1983 -ىػ 1403الثانية، 

 

كراتشي؛  –؛ الصدؼ ببمشرز قواعد الفقومحمد عميـ اإلحساف المجددم؛  بركتيال  .37
 ـ. 1986 - 1407الطبعة: األكلى، 

 

أحمد بف محمد مكي، أبك العباس، شياب الديف الحسيني ا الحنفي  حمويال  .38
دار غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر،  ىػ(،1098)المتكفى: 

 ـ.1985 -ىػ 1405الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 
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 -مكتبة الدعكة ؛ مم أصول الفقوع؛ ىػ(1375عبد الكىاب )المتكفى :  خالف  .39
عف الطبعة الثامنة  : الطبعة؛ شباب األزىر )عف الطبعة الثامنة لدار القمـ(

 .لدار القمـ
 

مركز المخطكطات ك الثراث ك الكثائؽ ؛ ؛ تمخيص األصولحافظ ثناء اهلل زاىدي  .40
 .ـ 1994 -ىػ  1414الطبعة األكلى ؛ الككيت –
 

؛ دار لمذاىب األربعةالقواعد الفقيية وتطبيقاتيا في امحمد مصطفى؛  د. زحيميال  .41
 .ـ2006 -ىػ  1427لطبعة: األكلى، دمشؽ؛ ا –الفكر 

 

، شرح القواعد الفقييةىػ[، 1357 -ىػ 1285أحمد بف الشيخ محمد ] زرقاال  .42
دمشؽ /  -صححو كعمؽ عميو: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القمـ 

 ـ.1989 -ىػ 1409سكريا، الطبعة: الثانية، 
 

بف أحمد بف محمكد بف بختيار، أبك المناقب شياب الديف  محمكد ْنجانيز ال  .43
؛ تحقؽ: د. محمد أديب عمى األصولتخريج الفروع ؛ ىػ(656)المتكفى: 

 ق.1398بيركت؛ الطبعة: الثانية، –صالح؛ مؤسسة الرسالة 
 

األشباه  ؛ىػ(911عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف )المتكفى:  سيوطيال  .44
 .ـ1990 -ىػ 1411األكلى،  :الطبعة؛ العممية دار الكتب ؛والنظائر

 

قواعد األحكام في ؛ ىػ(660)المتكفى: ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز عبد السالمابن   .45
؛ راجعو كعمؽ عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد؛ مكتبة الكميات مصالح األنام

 .القاىرة –األزىرية 
 

مكتبة ؛ ظرية تأصيمية تطبيقيةدراسة ن-قاعدة العادة محكمةيعقكب؛  عبد الوىاب  .46
 .ـ 2012-ق1433الثانية،   :الطبعةالرياض؛  -الرشيد

 

أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي )المتكفى:  قرافيال  .47
 ؛ عالـ الكتب.الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقىػ(؛ 684
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مد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي تقي الديف أبك البقاء محمد بف أح نجارال  .48
؛تحقؽ: شرح الكوكب المنيرىػ(؛ 972المعركؼ بابف النجار )المتكفى: 

محمد الزحيمي كنزيو حماد؛ مكتبة العبيكاف؛ الطبعة: الطبعة الثانية 
 ـ. 1997 -ىػ 1418

 

اأْلَْشَباُه  ىػ(،970زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد المصرم )المتكفى:  نجيمابن   .49
 –دار الكتب العممية، بيركت النََّظاِئُر َعَمى َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِن، وَ 

 .ـ1999 -ىػ  1419الطبعة: األكلى،  لبناف،
 

كشف األسرار ق(؛ 710اإلماـ أبي البركات عبد اهلل بف أحمد)المتكفى  نسفيال  .50
الطبعة: لبناف؛  -بيركت -؛ دار الكتب العمميةشرح النصنف عمى المنار

 .ـ1986 -ىػ1406األكلى، 
 

 
 كتب المذاىب الفقيية:

 المذىب الحنفي: .أ 
؛ دار الفكر؛ الطبعة: الفتاوى الينديةلجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف؛  بمخيال  .51

 ىػ.1310الثانية، 
 

تبيين ىػ(؛  743عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف )المتكفى:  زيمعيال  .52
ٍمًبيِّ لشياب الديف أحمد بف محمد  قائقالحقائق شرح كنز الد كحاشية الشِّ

ٍمًبيُّ )المتكفى:  ىػ( ؛  1021بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشِّ
 ىػ. 1313بكالؽ، القاىرة؛ الطبعة: األكلى،  -المطبعة الكبرل األميرية 

 

؛ طالمبسو ىػ(؛ 483محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة )المتكفى:  سرخسيال  .53
 ـ.1993-ىػ1414بيركت؛  –دار المعرفة 
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(؛ الجامع الصغير وشرحو ىػ189أبك عبد اهلل محمد بف الحسف )المتكفى:  شيباني ال  .54
لمحمد عبد الحي  النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير والنافع الكبير

بف محمد عبد الحميـ األنصارم المكنكم اليندم، أبك الحسنات )المتكفى: 
 ىػ. 1406بيركت؛ الطبعة: األكلى،  –؛ عالـ الكتب  ىػ(1304

 

مجموعة لمعالمة المحقؽ ك الفيامة المدقؽ السيد محمد أميف رحمو اهلل؛  عابدينابن   .55
  دار إحياء التراث العربي.؛ الجزء الثاني. رسائل ابن عابدين

 

فى أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحن عينيال  .56
 -؛ دار الكتب العممية البناية شرح اليدايةىػ(؛ 855بدر الديف )المتكفى: 

 ـ.2000 -ىػ  1420الطبعة: األكلى،  بيركت، لبناف؛
 

المباب في ىػ(؛ 1298عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ )المتكفى:  غنيميال  .57
مية، ؛ تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد؛ المكتبة العمشرح الكتاب

 لبناف. –بيركت 
 

بدائع ىػ(؛ 587عالء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد )المتكفى:  كاسانيال  .58
ىػ 1406؛ دار الكتب العممية؛ الطبعة: الثانية، الصنائع في ترتيب الشرائع

 ـ.1986 -
 

عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني ، أبك الحسف برىاف الديف  مرغينانيال  .59
؛ تحقؽ: طالؿ اليداية في شرح بداية المبتديىػ(؛ 593 )المتكفى:

 لبناف. –بيركت  -يكسؼ؛ دار احياء التراث العربي 
 

 ىػ(،803يكسؼ بف مكسى بف محمد، أبك المحاسف جماؿ )المتكفى:  َمَمطيال  .60
 بيركت. –الناشر: عالـ الكتب  المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار،

 

البحر الرائق شرح ىػ(؛ 970راىيـ بف محمد، )المتكفى: زيف الديف بف إب نجيمابن   .61
، كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي كنز الدقائق

ىػ(؛ منحة الخالؽ البف عابديف؛  1138الطكرم الحنفي القادرم )ت بعد 
 دار الكتاب اإلسالمي؛ الطبعة: الثانية.

 

 فتح ؛(ىػ861: المتكفى) السيكاسي، حدالكا عبد بف محمد الديف كماؿ يمامابن ال  .62
 .الفكر دار القدير؛
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 المذىب المالكي:  .ب 
محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس  بابرتيال  .63

العناية شرح ىػ(؛ 786الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي )المتكفى: 
 ، الناشر:دار الفكر.اليداية

 

ك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي شمس الديف أب حطابال  .64
؛ مواىب الجميل في شرح مختصر خميلىػ(؛ 954الرُّعيني )المتكفى: 

 ـ.1992 -ىػ 1412الناشر: دار الفكر؛ الطبعة: الثالثة، 
 

؛ دار الفكر شرح مختصر خميلىػ(؛ 1101محمد بف عبد اهلل )المتكفى:  خرشيال  .65
 بيركت. –لمطباعة 

 

حاشية الدسوقي ىػ(؛ 1230محمد بف أحمد بف عرفة المالكي )المتكفى:  وقيدسال  .66
 ؛ الناشر: دار الفكر.عمى الشرح الكبير

 

بداية ىػ(؛ 595أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد )المتكفى:  رشدابن   .67
 -ىػ 1425القاىرة؛: –الحديث ؛ الناشر: دار المجتيد ونياية المقتصد

 ـ.2004
 

بمغة ىػ(؛ 1241أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير )المتكفى:  يصاو ال  .68
السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير 
)الشرح الصغير ىو شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالك 

َماِم َماِلكٍ   .ـ1995/ىػ1416(؛ دار المعارؼ؛  ِلَمْذَىِب اإلِْ
     

ىـ(، 1189)المتوفى:  أبك الحسف، عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم عدويلا  .69
تحقيؽ: يكسؼ الشيخ حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني، 

 ـ.1994 -ىػ 1414بيركت، تاريخ النشر:  –محمد البقاعي، دار الفكر 
 

منح ؛ ىػ(1299محمد بف أحمد بف محمد ، أبك عبد اهلل المالكي )المتكفى:  عميش  .70
بيركت؛  –؛ الناشر: دار الفكر  الجميل شرح مختصر خميل

 ـ.1989ىػ/1409
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أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي  قرافيال  .71
بيركت؛ الطبعة:  -؛ دار الغرب اإلسالميالذخيرةىػ(؛ 684)المتكفى: 
 ـ. 1994األكلى، 

 

 ؛ عالـ الكتب.وقالفروق = أنوار البروق في أنواء الفر   .72
 

المقدمات  ىػ(؛520أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد )المتكفى:  قرطبيال  .73
 ـ. 1988 -ىػ  1408دار الغرب اإلسالمي؛ الطبعة: األكلى، المميدات، 

 

؛ المدونة ىػ(؛179بف أنس بف عامر بف مالؾ األصبحي المدني )المتكفى:  مالك  .74
 ـ.1994 -ىػ 1415 دار الكتب العممية؛ الطبعة: األكلى،

 

محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل  مواقال  .75
؛الناشر: دار التاج واإلكميل لمختصر خميلىػ(؛ 897المالكي )المتكفى: 

 ـ.1994-ىػ1416الكتب العممية؛ الطبعة: األكلى، 
 

اإلتقان ىػ(؛ 1072المتكفى: أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد بف محمد الفاسي، ) ميارة  .76
 ؛ دار المعرفة.واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة

 

أبك محمد عبد اهلل بف )أبي زيد( عبد الرحمف ، القيركاني، المالكي  نفزيال  .77
نة من غيرىا من ىػ(؛ 386)المتكفى:  يادات عمى َما في المَدوَّ النَّوادر والزِّ
 ـ.1999إلسالمي، بيركت؛ الطبعة: األكلى، ؛ دار الغرب ااأُلمياتِ 

 

 المذىب الشافعي: .ج 
 السنيكي يحيى أبك الديف زيف ،، زكريا بف محمد بف زكريا نصارياأل   .78

 دار الطالب، روض شرح في المطالب أسنى (ىػ926: المتكفى)
 .اإلسالمي الكتاب
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لنفع العبيد = التجريد ؛ ىػ(1221سميماف بف محمد بف عمر )المتكفى:  ُبَجْيَرِميّ ال  .79
حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج )منيج الطالب اختصره زكريا 
؛ األنصاري من منياج الطالبين لمنووي ثم شرحو في شرح منيج الطالب(

 .ـ1950 -ىػ 1369؛ مطبعة الحمبي
 

دار  ؛= حاشية البجيرمي عمى الخطيب تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب  .80
 .الفكر

 

؛ ىػ(1310ف بف محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتكفى: أبك بكر عثما بكريال  .81
إعانة الطالبين عمى حل ألفاظ فتح المعين )ىو حاشية عمى فتح المعين 

 .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكريع؛ بشرح قرة العين بميمات الدين(
 

 الديف، ركف المعالي، أبك محمد، بف يكسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ عبد جوينيال  .82
: نياية المطمب في دراية  ،(ىػ478: المتكفى) الحرميف بإماـ مقبالم

 دار الٌديب محمكد العظيـ عبد/ د. أ: فيارسو كصنع حققو ،المذىب
 ـ2007-ىػ1428 األكلى،: المنياج، الطبعة

 

أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،  ماورديال  .83
في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو  الحاوي الكبير ىػ(،450)المتكفى: 

الشيخ عادؿ  -تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض  شرح مختصر المزني،
 لبناف، الطبعة: –أحمد عبد المكجكد، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ1999-ىػ  1419األكلى، 
 

أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى الحسيني، )المتكفى:  حصنيال  .84
؛ تحقؽ: عمي عبد الحميد كفاية األخيار في حل غاية االختصارىػ(؛ 829

دمشؽ؛ الطبعة: األكلى،  –بمطجي كمحمد كىبي سميماف؛ دار الخير 
 .ـ1994

 

الفقو المنيجي عمى ، عمي الشربجي؛ ، ميصطفى البغاميصطفى الخف ِخْن وآخرونال  .85
اعة كالنشر ؛ دار القمـ لمطبمذىب اإلمام الشافعي رحمو اهلل تعالى

 ـ.1992 -ىػ  1413الطبعة: الرابعة، كالتكزيع، دمشؽ؛ 
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شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف )المتكفى:  رمميال  .86
؛ دار الفكر، بيركت؛ الطبعة: نياية المحتاج إلى شرح المنياجىػ(؛ 1004

 ـ.1984ىػ/1404 -ط أخيرة 
 

إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد أبك عبد اهلل محمد بف  شافعيال  .87
؛ األم؛ ىػ(204المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 

 .ـ1990ىػ/1410؛ بيركت –دار المعرفة 
 

اإلقناع في حل ؛ ىػ(977شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب )المتكفى:  شربينيال  .88
 بيركت. -اسات؛ دار الفكر؛ تحقيؽ: مكتب البحكث كالدر ألفاظ أبي الشجاع

 

؛ الناشر: دار الكتب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج  .89
 ـ.1994 -ىػ 1415العممية؛ الطبعة: األكلى، 

 

الميذب في  ؛ىػ(476أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ )المتكفى:  يز شيراال  .90
 .دار الكتب العممية؛ عيفقة اإلمام الشاف

 

البيان في ؛ ىػ(558بك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ )المتكفى: أ عمرانىال  .91
جدة؛  –؛ دار المنياج الشافعي؛ تحقق: قاسم محمد النوريمذىب اإلمام 

 ـ. 2000 -ىػ 1421الطبعة: األكلى، 
 

قميوبي، ال  .92
 عميرة

 بيركت –دار الفكر ؛ حاشيتا قميوبي وعميرةأحمد سالمة كأحمد البرلسى؛ 
 .ـ1995-ىػ1415، 
 

مختصر ؛ ىػ(264إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبك إبراىيـ )المتكفى:  مزنيال  .93
 .ـ1990ىػ/1410؛بيركت –دار المعرفة ؛ المزني

 

اإلقناع البن ىػ(؛ 319بكر محمد بف إبراىيـ النيسابكرم )المتكفى: أبك  منذرابن ال  .94
الطبعة: األكلى،  ز الجبريف؛؛ تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد العزيالمنذر
 ىػ.1408
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روضة الطالبين ؛ ىػ(676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ )المتكفى:  نوويال  .95
 -المكتب اإلسالمي، بيركت ؛الشاكيشتحقيؽ: زىير ؛ وعمدة المفتين

  ـ.1991ىػ /1412الطبعة: الثالثة،  عماف -دمشؽ
 

 دار الفكر. :الناشر؛المجموع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي والمطيعي((  .96
 

 المذىب الحنبمي: .د 
منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس )المتكفى:  بيوتىال  .97

 .دار الكتب العممية؛ كشاف القناع عن متن اإلقناع؛ ىػ(1051
عالـ ؛ دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح منتيى اإلرادات  .98

 .ـ1993 -ىػ 1414األكلى،  الكتب؛ الطبعة:
 

مجموع ؛ ىػ(728تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ )المتكفى:  تيميةابن   .99
ؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ؛ مجمع الممؾ فيد ي؛ تحق الفتاوى

 .نبكية، المممكة العربية السعكديةلطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة ال
 

؛ دار شرح الزركشيىػ(؛ 772ى: شمس الديف محمد بف عبد اهلل )المتكف زركشيال  .100
 ـ.1993 -ىػ1413العبيكاف؛ الطبعة: األكلى، 

 

منار السبيؿ في شرح ؛ ىػ(1353)المتكفى:  سالـبف إبراىيـ بف محمد  ضويانابن   .101
 1409تحقؽ: زىير الشاكيش؛ المكتب اإلسالمي؛ الطبعة: السابعة ؛ الدليؿ

 .ـ1989-ىػ
 

اهلل بف أحمد بف محمد الجماعيمي المقدسي ثـ  أبك محمد مكفؽ الديف عبد قدامةابن   .102
 .ـ1968-ىػ 1388؛ مكتبة القاىرة؛ المغني؛ ىػ(620، )المتكفى: يالدمشق

 

 1414؛ دار الكتب العممية؛ الطبعة: األكلى، الكافي في فقو اإلمام أحمد  .103
 ـ. 1994 -ىػ 

قيم ابن   .104
 الجوزية

زاد ىػ(؛ 751كفى: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المت
مكتبة المنار  -؛ مؤسسة الرسالة، بيركت المعاد في ىدي خير العباد

 ـ.1994ىػ /1415اإلسالمية، الككيت؛ الطبعة: السابعة كالعشركف ، 
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اإلنصاف في ىػ(؛ 885عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف )المتكفى:  ويردامال  .105
 العربي؛ الطبعة: الثانية. ؛ دار إحياء التراثمعرفة الراجح من الخالف

 

المبدع في ىػ(؛ 884إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ،)المتكفى:  مفمحابن   .106
 1418لبناف؛ الطبعة: األكلى،  –؛ دار الكتب العممية، بيركت شرح المقنع

 ـ.1997 -ىػ 

 المذىب الظاىري: .ه 
 
 ىػ(؛456المتكفى: ) أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي حزمابن   .107

 .بيركت –ر؛ دار الفكر المحمى باآلثا
 

 كتب الفقو العام والكتب العامة:

؛ دار النفائس؛ أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةد. عمر سميماف؛  شقراأل  .108
 ـ عاـ.1997 -ىػ1418الطبعة: األكلى، 

 

؛ اسة مقارنة(أحكام الزواج والطالق )بحث تحميمي و در بدراف أبك العينيف؛  بدران  .109
 .ـ1961 -ىػ1369الطبعة: الثانية،  دار التأليؼ

 

الفقو عمى المذاىب ىػ(؛ 1360عبد الرحمف بف محمد عكض )المتكفى:  جزيريال  .110
 -ىػ  1424لبناف؛ الطبعة: الثانية،  –؛ دار الكتب العممية، بيركت األربعة
 ـ. 2003

 

مراتب اإلجماع في ؛ (ىػ456 أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد )المتكفى : حزمابن   .111
 .بيركت –دار الكتب العممية ؛ العبادات والمعامالت واالعتقادات

 

أحكام األحوال الشخصية في الشريعة ىػ(؛ 1375عبد الكىاب )المتكفى:  خالف  .112
الطبعة: الثانية، ؛ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة؛ اإلسالمية
 ـ1938 -ىػ1357
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لرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف منصكر أحمد بف عبد ا دىمويال  .113
؛ تحقيؽ: السيد سابؽ؛ دار الكتاب: حجة اهلل البالغةىػ(؛ 1176)المتكفى:

 -ىػ  1426لبناف؛ الطبعة: األكلى، سنة الطبع:  –الجيؿ، بيركت 
 ـ.2005

 

الشَّرعيَّة الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتُو )الشَّامل لألدّلة كىٍىبىة بف مصطفى؛   حيميز ال  .114
كتحقيؽ األحاديث النَّبكيَّة  واآلراء المذىبيَّة وأىّم النَّظريَّات الفقييَّة

 دمشؽ؛ الطبعة: الرَّابعة.  –سكريَّة  -كتخريجيا(؛ دار الفكر 
 

دمشؽ.؛ الطبعة:  -؛ دار القمـالمدخل الفقيي العاممصطفى أحمد؛  زرقاال  .115
 ـ.1998 -ىػ1418األكلى، 

 

؛  دار الفكر العربي؛ الطبعة: الثانية، األحوال الشخصيةـ محمد؛ اإلما زىرةأبو   .116
 ـ.1950ىػ 1369

 

المفصل في أحكام المرأة و البيت المسمم في الشريعة د. عبد الكريـ؛  زيدان  .117
 ـ.1993 -ىػ1413مؤسسة الرسالة.؛ الطبعة: األكلى،  ؛اإلسالمية

 

 –اب العربي، بيركت ؛ دار الكتفقو السنةىػ(؛ 1420سيد )المتكفى:  سابق  .118
 ـ. 1977 -ىػ  1397؛ الطبعة: الثالثة، لبناف

 

دار الفكر؛  فقو األحوال الشخصية)الزواج و الطالق(؛محمكد عمي ؛   سرطاويال  .119
 ـ.2008 -ىػ1428الطبعة: األكلى، 

 

أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم  طحاويال  .120
؛ تحقؽ: د. مختصر اختالف العمماءىػ(؛ 321المتكفى: الحجرم المصرم )

بيركت؛ الطبعة: الثانية،  –عبد اهلل نذير أحمد؛ دار البشائر اإلسالمية 
1417. 

 

القاىرة؛  -؛ دار الكتاب الحديثالحقوق المعنوية لمزوجةنكر الديف؛  لحيةأبو   .121
 الطبعة: األكلى
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ؽ تحقي ،اإلجماع ،ىػ(319ابكرم )المتكفى : أبك بكر محمد بف إبراىيـ النيس   منذر ابن   .122
الطبعة : الطبعة ، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع، : فؤاد عبد المنعـ أحمد

 .ـ2004ىػ/ 1425األكلى 
 

وزارة األوقاف   .123
والشئون 
 اإلسالمية

 ىػ(، الككيت. 1427 - 1404؛ الطبعة: )مف الموسوعة الفقيية الكويتية

 

 كتب القانون:
 

الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية  الجديد الزواج و عمي؛  أحمد جرادات  .124
 .ـ2012 -ىػ 1433؛ دار الثقافة؛ الطبعة: األكلى، الطالق

 

 .مصطفى ؛ شرح قانكف األحكاؿ الشخصية؛ دار الكراؽ سباعيال  .125
 

؛ دار الفكر؛ الطبعة: الثانية، شرح قانون األحوال الشخصيةمحمكد عمي؛   سرطاويال  .126
 .ـ2010 -ىػ1431

 

عبد الرازؽ؛ الكسيط في شرح القانكف المدني؛ تـ اخراج ىذه النسخة   سنيوريال  .127
 (Mr-Gado  (Copyrights C 2007-2008 Mr-Gado)بكاسطة 

 gado@yaho.com-mrmail: -e 
 بحوث ومسائل:

 -ية الشريعة ك القانكف؛ كمتخصيص العموم بالعرفعطا مكسى أحمد؛  أىل  .128
 غزة، فمسطيف.-الجامعة اإلسالمية -أصكؿ الفقو  قسـ

 

 أثر العرف في الفرق و متعمقاتيا من أحكام فقو األسرةإلياـ عبد اهلل؛  باجنيد  .129
جامعة أـ  –راسات اإلسالمية؛ كمية الشريعة ك الد)دراسات تطبيقية مقارنة(

 .ـ2003ق /1424-1423 قسـ الدراسات العميا.-القرل
 

إعمال العرف في األحكام و الفتاوى في المذىب الشيخ محمد عبد اهلل؛  تمينابن   .130
اإلمارات  -؛  دائرة الشؤكف اإلسالمية ك العمؿ الخيرم بدبي المالكي

 .ـ2009 -ق1430العربية المتحدة؛ الطبعة: الطبعة األكلى 

mailto:mr_gado@yaho.com
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يا من أحكام )دراسة نفقة الزوجة و ما يتعمق بد. نادية أبك العـز السيد؛  حسن  .131
 -(؛ مجمة الشريعة ك القانكف بطنطا )مجمة عممية محكمة( فقيية مقارنة

 .ـ. الجزء األكؿ2007 -ىػ1428جامعة األزىر؛ العدد الثاني ك العشركف، 
 

آثار العدول عن الخطبة في الفقو و المؤلؼ: أ. د. أسامة محمد منصكر؛  حمويال  .132
جامعة دمشؽ؛ مجمة جامعة دمشؽ  –يعة ؛كمية الشر القانون)دراسة مقارنة(

 ـ.2011-العدد الثالث-27المجمد-لمعمـك االقتصادية ك القانكنية
 

الخطبة و اآلثار المترتبة عمييا )بحث فقيي د. فتحية محمكد محمد؛  حنفيال  .133
جامعة -)مجمة عممية محكمة(؛ كمية الدراسات اإلسالمية كالعربية مقارن(
 .ـ. الجزء الثاني2005 -ىػ1426عشريف، العدد الثالث ك ال، األزىر

 

؛ كمية الشريعة الدفوع الموضوعية في دعوى الطاعة الزوجيةزىير أسعد؛  زىيرأبو   .134
غزة، فمسطيف؛ -الجامعة اإلسالمية -قضاء الشرعي قسـ ال -ك القانكف
 .ـ2009-ق1430

 

فقو عرض نظرية في ال -العرف و العادة في رأي الفقياءأحمد فيمي؛  سنةأبو   .135
 .ـ1947-؛ مطبعة األزىراإلسالمي

 

؛ ؛ التعسف في استعمال الحق في األحوال الشخصيةعبير ربحي شاكر قدوميال  .136
 .ـ2007-ق1428 -دار الفكر؛ الطبعة: األكلى

 

؛  جياز المرأة في ضوء الشريعة اإلسالمية و قانون األحوال الشخصيةمركاف؛   .137
ابمس، فمسطيف؛ مجمة جامعة النجاح جامعة النجاح الكطنية، ن –كمية الشريعة 

 .ـ2005- (1) -19المجمد- )العمـك اإلنسانية( لألبحاث،
 

العرف حجيتو، و أثره في فقو عادؿ بف عبد القادر بف محمد كلي؛  قوتة  .138
؛ المكتبة المعامالت المالية عند الحنابمة)دراسة نظرية تأصيمية تطبيقية(

 .ـ1997 -ىػ1418المكية؛ الطبعة: األكلى، 
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 كرديال  .139
 
 

الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون األحوال  حسف محمد عبد الحميد؛
الجامعة  -قسـ القضاء الشرعي  -؛ كمية الشريعة ك القانكفالشخصية
 غزة، فمسطيف. -اإلسالمية

 

نفقة الزوجة و ما يتعمق بيا من أحكام )دراسة فقيية إقباؿ عبد العزيز؛  مطوعال  .140
جامعة  -ة ك القانكف بطنطا )مجمة عممية محكمة( ؛ مجمة الشريعمقارنة(

 .ـ. الجزء الثالث2010 -ىػ1431كف، األزىر؛ العدد الخامس ك العشر 
 

؛ أستاذ أحكام الزواج في الشريعة اإلسالميةالشحات إبراىيـ محمد؛   منصور  .141
 .جامعة بنيا-عميد كمية الحقكؽ –الشريعة اإلسالمية 

 

؛ كام نشوز الزوجة قي الشريعة اإلسالميةأحمعتصـ عبد الرحمف محمد؛   .142
جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف؛ قدمت استكماالن  –كمية الشريعة 

 .2007-لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في الفقو كالتشريع
 

 .كتب المغة: الغريب و المعاجم و لغة الفقو
الحدود ىػ(؛ 926كفى: زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا ، زيف الديف )المت نصارياأل   .143

؛ تحقؽ: د. مازف المبارؾ؛ دار الفكر المعاصر األنيقة والتعريفات الدقيقة
 .1411بيركت؛ الطبعة: األكلى،  –
 

كتاب ىػ(؛ 816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ )المتكفى:  جرجانيال  .144
؛ تحقؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر؛  التعريفات
 .ـ1983-ىػ 1403لبناف؛ الطبعة: األكلى –ب العممية بيركت دار الكت

 
ىػ(؛ 666زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر )المتكفى:  رازيال  .145

الدار  -؛ تحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد؛ المكتبة العصرية مختار الصحاح
 ـ.1999ىػ / 1420صيدا؛ الطبعة: الخامسة،  –النمكذجية، بيركت 

 
محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى،  زَّبيديال  .146

؛ تحقؽ: مجمكعة تاج العروس من جواىر القاموسىػ(؛ 1205)المتكفى: 
 مف المحققيف؛ دار اليداية.
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ىػ(؛ مجمؿ المغة البف فارس؛ 395)المتكفى:  قزكينيال أحمد بف زكرياء فارس ابن   .147
بيركت؛ الطبعة  –المحسف سمطاف؛ مؤسسة الرسالة تحقيؽ: زىير عبد 

 ـ.1986 -ىػ  1406الثانية: 
 

ىػ(؛ 170أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ )المتكفى:  فراىيديال  .148
؛ تحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي؛ دار كمكتبة العين كتاب

 اليالؿ.
 

(؛ القاموس ىػ817محمد بف يعقكب )المتكفى:  مجد الديف أبك طاىر فيروزآبادىال  .149
؛ تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة؛ بإشراؼ: محمد المحيط

 –نعيـ العرقسيكسي؛ مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ـ.2005-ىػ  1426لبناف؛ الطبعة: الثامنة،

 
مختار  ؛كتاب العينىػ(؛ 770أحمد بف محمد بف عمي )المتكفى: نحك  فيوميال  .150

 بيركت. –المكتبة؛ العممية  الصحاح
 

ىػ(؛ معجـ مقاييس المغة؛ 395أحمد بف فارس بف زكرياء الرازم، المتكفى:  قزوينيال  .151
 ـ.1979 -ىػ 1399تحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف؛ دار الفكر؛  

 
يات معجم الكمىػ(؛ 1094أيكب بف مكسى الحسيني القريمي ، )المتكفى:  كفويال  .152

د محم -؛ تحقؽ: عدناف دركيش  في المصطمحات والفروق المغوية
 .بيركت –المصرم؛ مؤسسة الرسالة 

 
ىػ(؛ 711محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف )المتكفى:  منظورابن   .153

 ىػ. 1414 -بيركت؛ الطبعة: الثالثة  –؛ دار صادر  لسان العرب
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 مواقع االنترنت:
 سالم ويبفتاوى إ   .154

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id=127078&lang=A 

www.islamweb.net  

 فتاوى ابن باز  .155
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageN

o=2&PageID=4094&languagename 

 موقع الشيخ العالمة محمد ناصر الدين األلباني  .156
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=6107 

 يوتيوب  .157
http://www.youtube.com/watch?v=0zLi4QfV3Mk 

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id=127078&lang=A
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id=127078&lang=A
http://www.islamweb.net/
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=2&PageID=4094&languagename
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=2&PageID=4094&languagename
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=6107
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=6107
http://www.youtube.com/watch?v=0zLi4QfV3Mk
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  باللغة العربیة ملخص الرسالة
مدى تأثیر األعراف تناولت هذه األطروحة موضوعًا هامًا في باب األحوال الشخصیة یوضح 

المتباینة والمستجدة في حقوق الزوج وتتكون األطروحة من مقدمة وفصل تمهیدي وفصلین رئیسین 
  .وخاتمة

  :المقدمة  -أوالً 
تحدثت فیها عن طبیعة الموضوع وأهمیته وأسباب اختیاره والجهود السابقة فیه وخطة البحث 

  .ومنهجه الذي التزمت به 
  :الفصل التمهیدي - ثانیا

تناولت فیه مفهوم العرف، وأركانه وأقسامه وحجیته وشروط اعتباره، وعرفت حقوق الزوج في 
  .اإلسالم وذكرت أهمها، ثم بینت عالقة العرف بهذه الحقوق 

  :الفصل األول  :ثالثا
أثر العرف في حقوق الزوج المالیة قبل الدخول  المبحث األولوفیه مبحثان وضحت في 

لعرفیة المتعلقة بالعدول عن الخطبة من حكم المهر والهدایا المقدمة و التعویض وتناولت فیه المسائل ا
عن ضرر العدول، وكذلك المسائل العرفیة المتعلقة بالمهر من تحدید أكثره، وتجهیز الزوجة بیت 

  .الزوجیة، ومسألة ادعاء الزوجة للخلوة الصحیحة بعد العقد وقبل إعالن الدخول لتستحق كامل المهر
فكان في أثر العرف في حقوق الزوج الغیر مالیة وقد وضحت فیه أثر العرف المبحث الثاني  وأما

على الكفاءة في الحرفة والمستوى التعلیمي وكذلك أثره في ادعاء الزوجة للخلوة الصحیحة إلثبات 
  .دعوى النسب 

  : الفصل الثاني  :ابعاً ر 
  :وفیه مبحثان 

فقة الزوجة العاملة وكذلك في حكم وضحت فیه أثر العرف في حكم ن:  المبحث األول
  .مشاركتها  في النفقة على األسرة 

ووضحت فیه مدى تأثیر األعراف المختلفة في حقوق الزوج كحقه في  :وأما المبحث الثاني 
  .  تعدد الزوجات، وفي الطاعة، والتأدیب والخدمة 

  :الخاتمة  -أخیراً 
  .في هذا الموضوع وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها والتوصیات 
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 ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
Abstract 

This research discussed an important issue of the personal status which 

is The Norm and its Effect on the Husband's Rights in the Islamic 

Jurisprudence. This study aims at highlighting on the effect of norms and 

different up-to-date traditions on the rules related to husband's rights in the 

Islamic jurisprudence.  

The research consisted of:  

First: Introduction: 

It talked about the nature of the subject, its importance and the reason for 

choosing the subject. It also talked about the previous efforts and the research 

plan in addition to its methodology.    

Second: The introductory chapter: it dealt with the definition norm, 

husband's rights and the relationship between. 

Chapter one: it has two fields 

1- The First field talked about the effect of the norm on husband's 

financial rights before intercourse. 

2- In the second field I talked about the effect of the norm on the husband 

non-financial rights before intercourse.  

Chapter two: It has two fields 

1- It discussed the effect of the norm in the rule of alimony of the working 

wife, in addition to her spending on the family. 

2- In the second one, I clarified the effect of various norms on husband's 

rights such as polygamy, fidelity, discipline and service.  

 

Finally: Conclusion: 

The most important Conclusions:  

1.People's norm in considering the profession as a source of pride or disgrace 

is void. The person who earns in a legal (Halal) way should not be despised 

whatever his profession is.  

2.Change in norms condition, for example, affectedthe rule related toworking 

wifecontribution in spending in case of husband's poverty or insolvency, as 

she has to share in that.While in the past, the norm gave her the right to ask 

fordivorce without notice.  

3.Change of norms led to change in the rule of medical treatment of the wife 

as well as the rule of serving her husband.  

The most important Recommendations: 
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1.Make jurisprudential applied studies for rules and issues that are based on 

norms in all fields of jurisprudence. 

2. Concerned authorities should write down the considered current norms and 

traditions related to legal rules to be accredited references for deliverers of 

Islamic laws (Muftis) and judges in the cases that decisions are based on 

norms. 


