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كالحمد لو عمى تكفيقو لي في إتماـ  ،الشكر أكالن كآخران هلل رب العالميف
 فمؾ الميـ الحمد حمدان جزيبلن كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ. ،األطركحة

جزيؿ الشكر كالعرفاف إلى الدكتكر الفاضؿ حسف خضر عمى ما منحو لي  كأقدـ
 ،كعمى إرشاده كمتابعتي في كؿ خطكة خطكتيا في ىذه الرسالة ،مف كقتو الثميف

 جزاه اهلل عني الجزاء العظيـ. ،كصبره عمى ىفكاتي كزالتي

ر ككذلؾ أتقدـ بالشكر لمدكاترة األفاضؿ أعضاء لجنة مناقشة الرسالة الدكتك 
محمد عساؼ مف جامعة القدس أبك ديس كالدكتكر ناصر الديف الشاعر مف جامعة 

 النجاح, لما قدمكه مف مبلحظات كتكجييات تثرم الرسالة.

لى مف أعانني كدعمني معنكيان كماديان في استكماؿ دراستي كالدم العزيز.  كا 

لى مف أرشدني في اختيار عنكاف دراستي الدكتكر ناصر الديف الشاعر  .كا 

لى جميع أساتذتي األفاضؿ.  كا 

 كالشكر مكصكؿ لكؿ مف ساعدني كسيؿ عمٌي إنجاز عممي المتكاضع.
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 الحقوق المالية لممرأة المتوفى عنيا زوجيا
 المسمم بين الفقو وقانون األحوال الشخصية 

 إعداد
 سمر صايل أحمد عيد

 إشراف
 د. حسن سعد خضر

 الممخص

ىذه الرسالة بعنكاف الحقكؽ المالية لممرأة المتكفى عنيا زكجيا المسمـ بيف الفقو كقانكف  
قدمت استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير في الفقو كالتشريع بكمية الدراسات  ،األحكاؿ الشخصية

 العميا في جامعة النجاح الكطنية.

تكممت فييا عف الحقكؽ المالية مف ناحية  ،كقد جاءت في مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة 
ية لممرأة كتناكلت في الفصؿ الثاني الحقكؽ المال ،المفيكـ كاألصؿ الشرعي في الفصؿ األكؿ

كىي: المير كالميراث كالنفقة كالحضانة كالسكنى مف ناحية  ،المسممة المتكفى عنيا زكجيا المسمـ
أما الفصؿ الثالث فقد كاف عف الحقكؽ المالية لممرأة غير المسممة المتكفى عنيا  ،فقيية كقانكنية
كأما الفصؿ الرابع   ،كالقانكف تناكلت فيو الحقكؽ المالية لمكتابية كالمرتدة في الفقو ،زكجيا المسمـ

كديف النفقة كالزيادة التي أعطاىا الزكج  ،فقد تحدثت فيو عف الديكف السابقة لمزكجة عمى زكجيا
 لزكجتو عمى المير.

كمنيا: يتأكد جميع المير المسمى ، كأما الخاتمة فقد اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات 
ف كانت معتدة ي ،لمزكجة مسممة أك كتابية بمكت الزكج ثبت لمزكجة المسممة الميراث مف الزكج كا 

كال نفقة لممعتدة مف  ،أما الزكجة غير المسممة فبل ميراث ليا الختبلؼ الديف ،مف طبلؽ رجعي
ف كاف عمى الزكج ديفه لزكجتو كتكفي قبؿ أف يؤديو إلييا ،كفاة مسممة أك كتابية ليا الحؽ في  ،كا 
 المطالبة بو مف تركتو.



 المقدمة

كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات  ،كنستيديو ،كنستغفره ،الحمد هلل نحمده كنستعينو 
كأف محمدا  ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل ،كمف يضمؿ فبل ىادم لو ،مف ييده اهلل فبل مضؿ لو ،أعمالنا

 عبده كرسكلو. كبعد

فكضع األحكاـ  ،جاء اإلسبلـ بشريعتو السمحة الشاممة لجميع مناحي الحياة كمتطمباتيافقد  
جعؿ ليا الكزف في كمف األمكر التي  ،كأعطى كؿ ذم حؽ حقو ،كأقاـ عمييا مممكتو العظيمة

 كما في قكلو تعالى: ،كزينة في ىذه الدنيا ،كمقكـ مف مقكماتيا ،عصب الحياةفيك  الشريعة: الماؿ

الماؿ مف الحقكؽ التي أكجبيا اهلل تعالى ك  ،46الكيؼ:  َّجميلىلملخلُّ 

 المالية بجميع أدكارىا في الحياة.كمف ىنا كاف ال بد مف مراعاة حقكؽ المرأة  ،لعباده ذككران أك إناثان 

 كالسنة الكريـ أثبتيا ليا الشرع في القرآف ،المتكفى عنيا زكجيا حقكقان ماليةفأعطى المرأة 
 فكاف ال بد مف البحث عف أنكاع حقكقيا المالية في ىذه الدراسة إف شاء اهلل تعالى. ،النبكية

 أىمية الدراسة:

 ،عنيا زكجيا المسمـ تنبعث أىمية الدراسة؛ ألنيا تبحث في الحقكؽ المالية لممرأة المتكفى 
 كيمكف إجماؿ ذلؾ فيما يمي: 

 معرفة الحقكؽ المالية لممرأة. -1

كبياف حكميا في الشريعة  ،معرفة أنكاع الحقكؽ المالية لممرأة المتكفى عنيا زكجيا المسمـ -2
 كالمعمكؿ بو في قانكف األحكاؿ الشخصية.

فكاف  ،فرضيا ليا اإلسبلـىضـ كثير مف الحقكؽ المالية لممرأة المتكفى عنيا زكجيا التي  -3
 كتعريؼ المرأة بيا. ،ال بد مف معرفتيا
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 أسباب اختيار البحث:

 ،فكاف ال بد مف بياف أنكاعيا كأحكاميا ،أقر اإلسبلـ لممرأة المتكفى عنيا زكجيا حقكقا -1
ظيارىا لممرأة لمعرفة حقكقيا.  كا 

 بحاجة لئلجابة عمييا. ،ظيكر مستجدات في ىذا المكضكع -2

 .المرأة المسممة في المكانة التي أعطاىا ليا اإلسبلـ تميز  -3

 مشكمة الدراسة:

 المداخؿ التي تترتب عمييا الحقكؽ المالية لممرأة؟ ما -1

ما أنكاع الحقكؽ المالية لممرأة المسممة المتكفى عنيا زكجيا؟ كما حكميا في الفقو كحسب  -2
 خصية؟شقانكف األحكاؿ ال

 ليا مير؟ ،كلـ ييسّـَ ليا مير )المفكضة( ،لممرأة المتكفى عنيا زكجيا قبؿ الدخكؿ ىؿ -3

 ىؿ لممرأة المتكفى عنيا زكجيا ميراث؟ -4

 ىؿ لممرأة المتكفى عنيا زكجيا )حامبلن أك غير حامؿ( نفقة كسكنى؟ -5

 ؟ مالية ان حقكق المسمـ المتكفى عنيا زكجيا الكتابيةىؿ لممرأة  -6

 ة لمزكجة عمى زكجيا؟ما حكـ الديكف السابق -7

 ىؿ لممرأة حؽ في البيت الذم أسيمت في بنائو قبؿ كفاة زكجيا؟ -8
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 الدراسات السابقة:

لـ أقؼ )حسب بحثي( عمى كتاب أك  ،بعد اطبلعي كبحثي في الكتب كالرسائؿ العممية 
الجامعية يكجد العديد مف الكتب كالرسائؿ كلكف  ،رسالة جامعية تناكلت ىذا المكضكع بكؿ جكانبو

 كمف ىذه الرسائؿ: ،التي تناكلت جزئيات مف المكضكع

 ،رسالة جامعية لمطالبة: ىالة محمد لبد ،حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتيائو -1
أفردت الباحثة في ىذه الدراسة مبحثا في الفصؿ الثاني  ،ـ2007 ،غزة ،الجامعة اإلسبلمية
 في ىذا المكضكع.

رسالة جامعية لمطالب: أيمف أحمد محمد  ،ي الفقو اإلسالميالذمة المالية لممرأة ف -2
كنفقة  ،عرض لمكضكع ميراث الزكجة ،ـ2009 ،نابمس ،جامعة النجاح الكطنية ،نعيرات

 المعتدة مف كفاة.

 ،حقوق الزوجة المالية في الفقو اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصية الفمسطيني -3
 ،غزة ،الجامعة اإلسبلمية ،ى البراكم التتررسالة ماجستير لمطالب: عاطؼ مصطف

 عرض لمكضكع ميراث الزكجة. ،ـ2006

عمى  -دراسة فقيية مقارنة –حقوق الزوجة المالية المترتبة عمى الفرقة بين الزوجين  -4
 ،ضوء قانون األحوال الشخصية المعمول بو في المحكمة الشرعية في الضفة الغربية

 ـ. 2009 ،أبك ديس ،جامعة القدس ،ادعيسرسالة ماجستير لمطالب: يكسؼ 

تككف  ،كاف ال بد مف جمع شتات المكضكع في رسالة ،كبعد تتبع ىذه الكتب كالدراسات
الذم يمتاز عف غيره مف الدراسات السابقة في  ،مرجعا لطمبة العمـ الشرعي في ىذا المكضكع

 بالتالي: ،مكضكع الحقكؽ المالية لممرأة

 المتكفى عنيا زكجيا.ب يتعمؽ ،حقكؽ المرأة الماليةيبحث جزءان مف مكضكع  -1
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كفي النفقة  ،كفي الزكجة التي لـ يسٍـّ ليا ميران  ،يبحث في حؽ الزكجة في المير المؤجؿ -2
 كالسكنى لمزكجة حامبلن كانت أك غير حامؿ.

كحقيا في راتب تقاعد  ،يبحث في حؽ الزكجة مف التعكيضات في حالة الحكادث كالديات -3
 الزكج.

 يبحث في الحقكؽ المالية لممرأة الكتابية مف زكجيا المسمـ. -4

 الديكف السابقة لمزكجة عمى زكجيا؟يبحث في حكـ  -5

 منيج البحث:

 مع اتباع التنسيؽ التالي لمبحث: ،المقارفالتاريخي في البحث المنيج اتبعت  

 عزك آيات القرآف الكريـ إلى السكر مع رقـ اآلية. -1

 مع الحكـ عمييا إف لـ تكف في الصحيحيف. ،ديثعزك األحاديث إلى كتب الح -2

 بياف معاني المصطمحات المغكية بالرجكع إلى معاجـ المغة العربية. -3

 تكثيؽ مادة البحث كنسبتيا إلى مراجعيا. -4

كعرض نصكص قانكف األحكاؿ  ،اقتصرت عمى آراء فقياء المذاىب األربعة كمف كتبيـ -5
 الشخصية المعمكؿ بو في فمسطيف.

 أىـ نتائج البحث في الخاتمة. بياف -6

 كفيرس لممصطمحات. ،كفيرس لؤلعبلـ ،كفيرس لؤلحاديث ،كضع فيرس لآليات -7

 كضع قائمة لممراجع كالمصادر. -8
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 خطة البحث:

 عمى النحك التالي: ،قسمت البحث إلى مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة 

 :المقدمة

اختيار البحث كمشكمة الدراسة كالدراسات السابقة  تحتكم عمى أىمية الدراسة كأسباب  
 كمنيج البحث. 

 كفيو مبحثاف: ،الفصل األول: الحقوق المالية لممرأة

 المبحث األكؿ: ماىية الحقكؽ المالية لممرأة

 التي تترتب عمييا حقكؽ المرأة المالية االسبابالمبحث الثاني: 

 ،مسممة المتوفى عنيا زوجيا بين الفقو والقانونالفصل الثاني: أنواع الحقوق المالية لممرأة ال
 فيو أربعة مباحث:

 المبحث األكؿ: حؽ المرأة في المير في الفقو كالقانكف

 المبحث الثاني: حؽ الزكجة في الميراث في الفقو كالقانكف

 المبحث الثالث: حؽ الزكجة في النفقة في الفقو كالقانكف

 فقو كالقانكف المبحث الرابع: الحضانة كالسكنى في ال

كفيو  ،الفصل الثالث: حقوق المرأة غير المسممة المتوفى عنيا زوجيا المسمم بين الفقو والقانون
 مبحثاف:

 المبحث األكؿ: حقكؽ المرأة الكتابية في الفقو كالقانكف 

 المبحث الثاني: حقكؽ المرأة المرتدة عف اإلسبلـ في الفقو كالقانكف



6 

  كفيو ثبلثة مباحث: ،في الفقو والقانون ة لمزوجة عمى زوجياالفصل الرابع: الديون السابق

 المبحث األكؿ: الديف العادم

 المبحث الثاني: الديف الذم سببو النفقة

 المبحث الثالث: الزيادة التي أعطاىا الزكج لزكجتو عمى المير 

 كالتكصيات. تتضمف أىـ النتائج كأنييت الدراسة بخاتمة:
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 الفصل األول

 الحقوق المالية لممرأة

 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: ماىية الحقوق المالية لممرأة

 المبحث الثاني: المداخل التي تترتب عمييا حقوق المرأة المالية
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 المبحث األول

 ماىية الحقوق المالية لممرأة:

 كفيو مطمباف:

 : مفيوم الحّق المالي لغًة واصطالحًا:المطمب األول

  الحّق لغًة:

كىك استحقاؽ  ،1كىك ما دؿ عمى ًإحكاـ الشيء كصحتوً  ،كجمعو حقكؽ ،نقيضي الباطؿ
: كالعدؿً  ،الشيء كنصيبو فيو ـز ،كالمكت ،كالحظ ،كاإلسبلـ ،كلو عدة معافو دؽ ،كالحى  ،كالصٍّ

كبيو  .2كالمكجكد الثابت. كحؽُّ األمًر كيجي

:  ،تدكر حكؿ معنى الكجكًب كالثبكتً  ،كىذه المعاني المختمفة لمحؽٍّ   كما في قكلًو تعالىى
أم ليظير اهلل الحؽَّ  ،8 األنفاؿ: َّحضجضمصخصحصمسخسحسُّ 

:  ،3كيكجبوي  أم الذيف كجب  ،63القصص:  َّمتزترتيبىبُّ ككما في قكلًو تعالىى

 .4كثبتى عمييـي العذابي 

  

                                                           
(، دار الفكر، 2/55، مادة حٌؽ، المحقؽ: عبد السبلـ ىاركف، )مقاييس المغةىػ(: 395ابف فارس، أحمد بف زكريا )ت:  1

، مادة حقؽ، المحقؽ: الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةىػ(: 393ـ. الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد )ت: 5979 -ىػ 5399
 ـ. 5987-ىػ5417، 4(، دار العمـ لممبلييف، ط4/5461أحمد عطار، )

(، 585-566|25، مادة حقؽ، )تاج العروس من جواىر القاموسىػ(: 5215الزبيدم، محمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني )ت:  2
 دار اليداية.

، )، تأويالت أىل السنةىػ(: 333الماتريدم، محمد بف محمكد )ت:  3  -ىػ5426، 5(، ط5/558المحقؽ: مجدم باسمـك
 ـ.2115

 (.8/586المرجع السابؽ، ) 4
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 والمال في المغة:

كأمكاؿ العرًب ىي  ،كالماؿي معركؼ: أم ما ممكتوي مف كًؿ شيءو  ،يجمعي عمى أمكاؿو  
أنعامييـ

يؿو  ،1 ؿى الٌرجؿي ًإذا صار ذا ماؿو  ،كيصغر الماؿي عمى ميكى كتٌمكى
2. 

 فالمراد بالماؿ في المغة: األمكاًؿ المعركفة المتداكلة بيف الناس مف نقكد أك أنعاـ كأمبلؾ.

 الحّق اصطالحًا:

كدي  الشٍَّيءي  كقكليـ: "ىيكى  ،عند الفقياء الطابع المغكماتخذ تعريؼ الحٌؽ    كىٍجوو، كيؿٍّ  ًمفٍ  اٍلمىٍكجي
ٍيبى  كىالى  كًدًه" ًفي رى كيجي

ـي 4النفراويكعٌرفو  ،3 ٍك مىى ييٍطمىؽي  ًلٍمكىاًقعً  اٍلميطىاًبؽي  :" الحي  كىاأٍلىٍديىافً  كىاٍلعىقىاًئدً  اأٍلىٍقكىاؿً  عى
ييقىاًبميوي  كىاٍلمىذىاًىبً  " كى  .5اٍلبىاًطؿي

ُـّ  النٍَّفعي  ًبوً  يىتىعىمَّؽي  مىا "ُهو في بياف المقصكد بحؽٍّ اهلل: 6التفتازانيكقاؿ   ٍيرً  ًمفٍ  اٍلعىا  غى
اصو  " اٍخًتصى دو ةه  ًبوً  يىتىعىمَّؽي  كالمقصكد بحؽٍّ العبد: ىك" مىا ،ًبأىحى ةه" مىٍصمىحى اصَّ  .7خى

                                                           
براىيـ السامرائي، )العينىػ(: 571الفراىيدم، الخميؿ بنف أحمد )ت:  1 (، 8/344، مادة مكؿ، المحقؽ: ميدم المخزكمي كا 

، مؤسسة الرسالة، 5159، مادة الماؿ، صالقاموس المحيطىػ(: 857دار مكتبة اليبلؿ. الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب )ت: 
 ـ.2115-ىػ5426، 8ط

(. الرازم، محمد بف أبي 428-31/427، مادة مكؿ، )تاج العروس(. الزبيدم، 5/5822، مادة مكؿ، )الصحاحالجكىرم،  2
النمكذجية، الدار  -، المكتبة العصرية315، مادة مكؿ، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، صمختار الصحاحىػ(: 666بكر )ت: 

 ـ.5999-ىػ5421صيدا،  -، بيركت5ط

، نقبلن 2(، دار الكتاب اإلسبلمي، ط6/548، )البحر الرائق شرح كنز الدقائقىػ(: 971ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ ) 3
 عف شرح المنار لمسيد نكركار.

الـ محدث فقيو، مف بمدة نفرل بمصر، مف ، عىك أحمد بف غانـ بف سالـ، األزىرم المالكي، المعركؼ بالنفراكم النفراوي: 4
، األعالمق. الزركمي، خير الديف بف محمكد: 5526كتبو )الفكاكو الدكاني( ك)شرح الرسالة النكرية(، تكفي بالقاىرة سنة 

 ـ.2112، 55(، دار العمـ لممبلييف، ط5/592)

(، دار الفكر، 5/588، )أبي زيد القيروانيالفواكو الدواني عمى رسالة ابن ىػ(: 5526النفراكم، أحمد بف غانـ )ت:  5
 ـ.5995-ىػ5455

مف  ىك مسعكد بف عمر بف عبد اهلل، المعركؼ بالسعد التفتازاني، مف أئمة العربية كالبياف كالمنطؽ، لد بتفتازاف التفتازاني: 6
ق. 793ببلد خرساف، مف كتبو )تيذيب المنطؽ( ك)مقاصد الطالبيف( ك)شرح األربعيف النككية(، تكفي في سرخسف سنة 

 (.7/259، )األعالمالزركمي، 

 (، مكتبة صبيح، مصر.2/311، )شرح التمويح عمى التوضيحىػ(: 793مسعكد بف عمر )ت: زاني، االتفت 7
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ا ،كعٌرفو بعضي العمماء المعاصريف  "ىيك اخًتصاصه يقرري بًو الشرع سمطة أك  :1كالّزَرَق
 .2تكميفان"

فيك يختصي بميزةو مالية كغير  ،كيمتاز ىذا التعريؼ باالختصاص: أم االنفراد كاالستئثار 
 ،3كحؽٍّ البائًع في الثمف ،ممنكعه غيرهي عنو ،مالية لشخصو معيف؛ فيذا الحؽ امتيازه لصاحبوً 

منصبة كالسمطة إما أف تككف  ،لييثبتى أحقيتوي أك بطبلنوي  كاالختصاص ال يككف إال بإرادًة الشرع؛
ما عمى شيءو معيف كحؽٍّ االنتفاًع باألعياف ،عمى شخصو كالحضانة أما التكميؼ فيككف التزاـ  ،كا 

ما أف ،بتحقيًؽ غايةو معينةو كعمؿ األجير يككف التزاـه ماليه ككفاء الديف كا 
4. 

اص يقٌر بًو الشرع سمطة عمى شيء 5الدرينيكأما   أك اقتضاء أداء مف  ،فعرفو بأٌنو: "اختصى
 .6مف آخر تحقيقان لمصمحة معينة"

كىذا يعني أف  اقتضاء أداء(سمطة كامتاز تعريؼ الدريني عف تعريؼ الٌزرقا: بقكلو ) 
م ،السمطة التي يقرىا الشرع بالحؽ عمى نكعيف: إما سمطة منصبة عمى شيء كحؽ الممكية ا كا 

إما بالتزامو بالقياـ بعمؿ  كاألداء ،سمطة منصبة عمى اقتضاء أداء مف آخر كىي الحؽ الشخصي

                                                           
ـ في بيت عمـو فجده ككالده مف كبار عمماء المذىب الحنفي فتتممذ 1904سكرم كلد عاـ  : مصطفى أحمد الزرقا، عالـالزرقا 1

عمى يدييما، ككاف لو األثر العظيـ في إصبلح المجتمع كنيضتو في كقت كاف العالـ اإلسبلمي تحت االستعمار االنجميزم 
ـ فقو اإلسبلمي كالمدخؿ الفقيي العاـ، تكفي عاكالفرنسي، لو عدة مؤلفات منيا:  المدخؿ إلى نظرية اإللتزاـ العامة في ال

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%ـ، 2156-3-27، مصطفى أحمد الزرقاـ. كيكيبيديا، 5999

رقا، مصطفى أحمد،  2  -ىػ5421، 5(، دار القمـ، دمشؽ، ط3/59، )المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقو اإلسالميالزى
 ـ.5999

(، دار الفكر، 2841-4/2839، )الفقو اإلسالمي وأدلتو(. الزحيمي، كىبة  بف مصطفى، 25-3/21المرجع السابؽ، )  3
ـ. 5984 -ىػ5414، 3، مؤسسة الرسالة، ط593، صالحق ومدى سمطان الدولة في تقييدهالدريني، فتحي،  .4دمشؽ، ط

 ـ.5984، 546-545، صدروس في المدخل لدراسة القانونسبلمة، أحمد، 
(. الزحيمي، كىبة  بف مصطفى، الفقو اإلسبلمي 25-3/21، )المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقو اإلسالميالٌزرقا،  4

 .4(، دار الفكر، دمشؽ، ط2841-4/2839كأدلتو، )

مقاصدم، كلو : محمد فتحي الدريني، أحد أعبلـ عمماء ىذا العصر، لقب بشاطبي العصر؛ إلحيائو االجتياد الالدريني 5
مقالة وفاء التركي، أبك بكر،  العديد مف المؤىبلت العممية، كمف كتبو: أصكؿ التشريع اإلسبلمي، ككتاب النظريات الفقيية.

  http://majles.alukah.net/t14021ـ، مكقع األلككة، 2118 -3 -27، لمعالمة الدريني

 .593، صالحق ومدى سمطان الدولة في تقييدهالدريني،  6

http://majles.alukah.net/t14021/
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 ،ك)تحقيقا لمصمحة معينة( ألف غاية الشرع تحقيؽ المصمحة ،أك باالمتناع عف عمؿ سمبي ،يجابيإ
ذا كاف غايتو اإلضراري باآلخريف  .1فبل يعد حقان مشركعان  ،كاالحتكار ،كا 

 .2كأما تعريؼ الحٌؽ في القانكف: "ىك استئثاره بقيمةو معينةو يمنحوي القانكف لشخصو كيحميو" 

 التعريف المختار:

 ،بشمكلو لجميع أنكاع الحقكؽ ،ألٌنو يمتاز عف غيره ؛أميؿ إلى تعريؼ الدريني لمحؽ 
كأضاؼ  ،كحقكؽ األشخاص العينية كالشخصية فالتعريؼ شامؿ لحقكؽ اهلل تعالى اإليجابية كالسمبية

جعؿ الحماية الشرعية أمران الزمان مف لكاـز الحؽ ك  ،كىذه الغاية محددة ضمف اإلطار الشرعي ،الغاية
 كلـ يجعميا عنصران فيو.

 المال اصطالحًا:

 :تعريفات منيا ،عمماءي الفقو في تعريؼ الماؿ اصطبلحان ل

ا - ييٍمًكفي  الطٍَّبعي  إلىٍيوً  يىًميؿي  عند الحنفية الماؿ: ىيك" مى اريهي  كى ٍقتً  ادٍّخى ًة" ًلكى اجى  .3اٍلحى

اًلؾي  ًبوً  كيستبد الممؾ عميو يقع ماكعرفو المالكية: " - ٍيًرهً  عىفٍ  اٍلمى ذىهي  ًإذىا غى كىٍجًيًو" ًمفٍ  أىخى
4. 

ىفٍ  ميٍستىًعدًّا؛ أىمٍ  ًبوً  ميٍنتىفىعنا كىافى  مىا"ىك كعند الشافعية الماؿ: -  أىكٍ  أىٍعيىافه  إمَّا كىىيكى  ًبوً  ييٍنتىفىعى  ألى
نىاًفعي" مى

5. 

                                                           
 .595-594، صالحق ومدى سمطان الدولة في تقييدهالدريني،  1

 .545، صدروس في المدخل لدراسة القانونسبلمة،  2

، 2(، دار الفكر، بيركت، ط4/515، )رد المحتار عمى الدر المختار :ىػ(5252: ابف عابديف، محمد أميف بف عمر )ت 3
 ـ.5992 -ىػ5452

(، دار ابف عفاف، 2/32، المحقؽ: مشيكر بف حسف آؿ سمماف، )الموافقات :ىػ(791: الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى )ت 4
 ـ.5997 -ىػ5457، 5ط
، 2(، كزارة األكقاؼ الككيتية، ط3/222، )المنثور في القواعد الفقيية: ىػ(794: الزركشي، محمد بف عبد اهلل )ت 5

 ـ.5985 -ىػ5415
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 .1أك يباحي اقتناؤه ببل حاجةو" ،ما يباحي نفعوي مطمقان " عند الحنابمة: كىك -

حرازه كاالنتفاع بو انتفاعان عاديان"بأنو : 2عمي الخفيفكعرفو  -  .3" كؿي ما يمكف حيازتوي كا 

 التعريف المختار:

مكاف االنتفاع  ،التعريؼ تكفر فيو أمراف: إمكاف حيازتو ألف؛ أميؿ إلى تعريؼ الخفيؼ  كا 
 ف االنتفاع بو في العادة.امكا  ك  ،بو

 الحق المالي اصطالحًا:

فإف الحؽ المالي: ىيك" اختصاص مشركع  ،كبعد معرفة المقصكد بكؿ مف الحٌؽ كالماؿ 
 .4بمنفعة ذات قيمة مالية بيف الناس"

 :الثاني: مشروعية الحّق المالي لممرأة المطمب

كمف ىذه  ،كحافظ عمى حقكقيا ،كأكالىا اىتمامان كبيران  ،كرفع مف شأنيا ،اىتـ اإلسبلـ بالمرأة
 ،فتضافرت األدلة في الكتاب كالسنة عمى مشركعية الحٌؽ المالي لممرأة ،الحقكؽ: الحقكؽ المالية

 كمف تمؾ األدلة:

 أواًل: القرآن الكريم:

 .228البقرة:  َّٰىينىنمنننزنرنممامُّ    ٹ ٹ -1

                                                           
 ـ.5993-ىػ5454، 5(، عالـ الكتب، ط2/7، )شرح منتيى اإلرادات :ىػ(5155: البيكتي، منصكر بف يكنس )ت 1

ـ كىك أصكليٌّ محقؽ، كفقيوه متمكف، كلغكم مدقؽ، مجتيد في القضايا 5895كلد عاـ : عالـ مصرم عمي الخفيف 2
المعاصرة، دعا إلى تجديد الفقو اإلسبلمي قكالن كعمبلن، لو عدة مؤلفات منيا: أحكاـ المعامبلت الشرعية، كأسباب اختبلؼ 

، دار القمـ، عمي الخفيف الفقيو المجدد الشيخ :ـ. شبير، محمد عثماف5978الفقياء، كالميراث، تكفي في القاىرة عاـ 
 ـ. 2112 -ق5423، 5دمشؽ، ط

 ـ.2118، دار الفكر العربي، القاىرة، 28، صأحكام المعامالت الشرعية :الخفيؼ، عمي 3

 (.3/25، )المدخل إلى نظرية االلتزامالزرقا،  4
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كالدرجة:  ،مثؿ الذم عمييا بالمعركؼ ،تدؿي ىذه اآلية عمى ما لممرأة مف حؽٍّ عمى الرجؿ
 .1كتقتضي أف يٌنفؽ الرجؿ عمى المرأة ،ىي درجة الكالية كالقكامة

 َّحصمسخسحسجسجخمخمحجحمجحجمث ُّ  ٹ ٹ  -2

 .233البقرة: 

بما جرل  ،كىي تعـ جميع ما تحتاج إلية الزكجة ،العمكـ ( في اآلية مف صيغجحلفظ ) 

كذلؾ ليقمف بحؽ الكلد مف الحفظ  ،عميو العرؼ عمى غيرىف مف غير إسراؼو كال تقتير
  .2كالرعاية

محجححجمجمثهتمتختحتجتهبمبُّ  ٹ ٹ   -3

 . 236البقرة:  َّمخجخ

  .3عمى قدر يسر كعسر الرجؿ بمتعة المطمقة ىذه اآلية خاصة 

مبخبحبجبهئمئخئحئييجئىينيميُّ  ٹ ٹ  -5 هب
 .4 النساء: َّجتحت

كيثبت ليا  ،فالمير عطية كاجبة ليا ،تدؿي اآلية عمى حٌؽ المرأة في الحصكؿ عمى المير
فبل يحؿ لمرجؿ  ،كامؿ الحؽ في التصرؼ فيو إنفاقان أك منعان إال لعارض شرعي يمنع ذلؾ

 .4أف يأخذ شيئان مف ميرىا إال برضاىا

                                                           
(، دار الكتاب العربي، بيركت، 5/272)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :ىػ(538: الزمخشرم، محمكد بف عمرك )ت 1
.2/988، )تفسير الشعراوي :ىػ. الشعراكم، محمد متكلي5417، 3ط  (، مطابع أخبار اليـك

، 2، دار طيبة، ط(5/631)المحقؽ: سامي سبلمة، ، القرآن العظيمتفسير  ق(:774إسماعيؿ بف عمر )ت:  ،ابف كثير 2
(، 5/311، المحقؽ: السيد بف عبد الرحيـ، )تفسير الماوردي :ىػ(451: الماكردم، عمي بف محمد )ت .ـ5999 -ق5421

 -ىػ5457، 5، دار الصابكني، القاىرة، ط535، صصفوة التفاسير :دار الكتب العممية، بيركت. الصابكني، محمد عمي
 ـ.5997

الندية شرح الدرر الروضة  ق(:5317: (. صديؽ حسف خاف، أبك الطيب محمد )ت2/5115، )تفسير الشعراويالشعراكم،  
 (، دار المعرفة. 2/78، )البيية

 (.2/595، )تأويالت أىل السنة(. الماتريدم، 5/315، )تفسير الماورديالماكردم،  3

(، مؤسسة الرسالة، 7/552، المحقؽ: أحمد شاكر، )جامع البيان في تأويل القرآنىػ(، 351: الطبرم، محمد بف جرير )ت 4
 .42ص أحكام المعامالت المالية،ـ. الخفيؼ، 2111-ىػ5421، 5ط
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 .11النساء:  َّزنمنرنممامىليلمليكىكُّ  كقكلو تعالى: -6

لميراث كقد كاف أىؿ الجاىمية يجعمكف جميع الميراث إثبات حؽ المرأة في اتدؿ اآلية عمى  
كفاكت بيف الصنفيف  ،فأمر اهلل تعالى بالتسكية بينيـ في أصؿ الميراث ،لمذكر دكف األنثى

كيتضح أف نصيب الذكر ىنا يعتمد  ،فجعؿ نصيبيا في الميراث عمى النصؼ مف أخييا
 .1ك المقياس أك المكياؿ في الميراثعمى نصيب األنثى في

يئىئمئنئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ  كقكلو تعالى: -7
 .12 النساء: َّيبرتىبنبمبزبرب

 ،في ىذه اآلية داللةه عمى كجكب الميراث لمزكجة ليا ربع ميراث زكجيا إف لـ يكف لو كلد
 كلد فميا الثمف. كاف لوفإف 

ممخمحمجميلىلملخل ُّ  ٹ ٹ  -7 جنيمىم

 .34 النساء: َّمنىنخنحن

كأما السبب في تفضيؿ بعضيـ عمى بعض؛ فالرجاؿ  ،تدؿ اآلية قكامة الزكج عمى زكجتو
مكمفكف بالكسب كالكدح في األرض لتأميف الحياة الرغيدة لممرأة عند القياـ برعايتيا 

ف ليا ميمة مختمفة عف أل ؛كأما تفضيؿ المرأة ،كحمايتيا كمف ىنا كاف لو التفضيؿ بالقكامة
 .2عند استراحتو قياميا برعاية المسكف كككنيا سكنان لمرجؿ الرجؿ عند

  

                                                           
في ظالل (. سيد قطب، إبراىيـ، 2127-4/2125، )تفسير الشعراويالشعراكم،  (.2/225، )تفسير القرآنابف كثير،  1

 ق.5452، 57القاىرة، ط -(، دار الشركؽ، بيركت5/591، )القرآن

براىيـ أطفيش، )الجامع ألحكام القرآن :ىػ(675: القرطبي، محمد بف أحمد )ت 2 (، دار 5/568، المحقؽ: أحمد البردكني كا 
، تأويالت أىل السنة(. الماتريدم، 4/2592، )تفسير الشعراويـ. الشعراكم، 5964-ىػ5484، 2الكتب المصرية، القاىرة، ط

(3/557.) 
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 ثانيًا: السنة النبوية:

ؿه  سيٍفيىافى  أىبىا ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىالىت ،1ُعتَبةَ  ِبنتَ  ِىندَ  أىفَّ  ما ركم -1 لىٍيسى  شىًحيحه  رىجي  ييٍعًطيًني كى
ا لىًدم، يىٍكًفيًني مى ٍذتي  مىا ًإالَّ  كىكى ًذم :فىقىاؿى  يىٍعمىـي، الى  كىىيكى  ًمٍنوي  أىخى لىدىًؾ، يىٍكًفيؾً  مىا "خي  كىكى

كًؼ" ًباٍلمىٍعري
2. 

ف لـ ينفؽ عمييا فميا أف تأخذ بقدر كفايتيا. ،كجكب النفقة عمى الزكجة فيو داللةه عمى  3كا 

مَّى المَّوً  رىسيكؿى  قكؿ -2 مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـى  " ًإفَّ :كى ؿه  المَّوً  ًعٍندى  الذُّنيكبً  أىٍعظى كَّجى  رىجي  فىمىمَّا اٍمرىأىةن، تىزى
ى تىوي  قىضى اجى ذىىىبى  طىمَّقىيىا، ًمٍنيىا، حى ٍيًرىىا" كى ًبمى

4. 

 كجو الداللة: يدؿ الحديث عمى عظـ ذنب مف حـر زكجتو مف ميرىا.

  

                                                           
ة بف أبي سفياف. الزركمي، بف عبد مناؼ القرشية، صحابية ككانت فصيحة جريئة، أـ الخميفة األمكم: معاكي ىند بنت عتبة 1

 (.8/98، )األعالم

، كتاب النفقات، باب إذا لـ الجامع المسند الصحيح المختصر)صحيح البخاري( :ىػ(256: البخارم، محمد بف إسماعيؿ )ت 2
دار (، 7/65(، المحقؽ: محمد الناصر، )5364ينفؽ الرجؿ فمممرأة أف تأخذ بغير عممو ما يكفييا ككلدىا بالمعركؼ، رقـ)

 ىػ.5422، 5طكؽ النجاة، ط
 ىػ.5379(، دار المعرفة، بيركت، 9/519، )فتح الباري شرح صحيح البخاري :ىػ(852: ابف حجر، أحمد بف عمي )ت 3

(، 2743، كتاب النكاح، حديث سالـ، رقـ)المستدرك عمى الصحيحين :ىػ(415: الحاكـ، محمد بف عبد اهلل النيسابكرم )ت 4
ـ. )قاؿ عنو األلباني: حسف(، األلباني، 5991 -ىػ5455(، دار الكتب العممية، بيركت، 2/598)المحقؽ: مصطفى عطا، 

 (، المكتب اإلسبلمي.5/326، )صحيح الجامع الصغير وزيادتومحمد ناصر الديف، 
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 المبحث الثاني

 تترتب عمييا حقوق المرأة الماليةالتي  األسباب

كعندما جاء اإلسبلـ أعطى المرأة كافة  ،حيرمت المرأة في الجاىمية مف أبسط حقكقيا
سكاء أكانت ابنة أـ زكجة أـ  ،ليس ألحدو الحٌؽ في حرمانيا منو ،كما أعطى الرجؿ حقكقو ،حقكقيا

 ،كليا الحؽ في تىمميًؾ الماؿ ،فميا الحؽ في الكسب ،كمف ىذه الحقكؽ: الحقكؽ المالية ،أمان أـ أختان 
مادامت تممؾ  ،بالكجو المشركع كفي حدكد الشرع ،كشؤكف غيرىا ،كصرفو في شؤكنيا الخاصة

 الكاممة لذلؾ. 1األىمية

بالزكاج كالطبلؽ  ،كفي ىذا المبحث أتناكؿ المداخؿ التي تترتب عمييا حقكؽ المرأة المالية
كسأكتفي ببياف حقكقيا المالية بإيجاز دكف الدخكؿ في التفاصيؿ أما ما يحتاج إلى  ،ككفاة الزكج

 .و في الفصؿ الثاني كالمير كالنفقة كالميراثتفصيؿ سيتـ بيان

 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األول: الزواج القائم:

كيترتب عميو عدده مف الحقكؽ  ،عقد الزكاج مف أعظـ العقكد التي شرعيا اهلل تعالى لعباده
منيا الحقكؽ المالية لمزكجة عمى  ،يضمف مف خبلليا إدامة المكدة كاأللفة بيف األزكاج ،كالكاجبات

 كىي: المير كالنفقة. ،الزكج

(: )إذا كقع 35كىذا ما نص عميو قانكف األحكاؿ الشخصية المعمكؿ بو في فمسطيف مادة )
 العقد صحيحان لـز الزكج المير كالنفقة كثبت بينيما حؽ التكارث(.

                                                           
، كأىمية أداء. فأىمية الكجكب: ىي صبلحية اإلنساف لثبكت الحقكؽ المشركعة لو 1 ، فتثبت لو األىمية قسماف: أىمية كجكبو

الحقكؽ كتجب عميو الكاجبات، كىي تثبت لئلنساف بمجرد حياتو، كيعبر عنيا بالذمة.  كأىمية األداء: صبلحية اإلنساف 
لممطالبة بما عميو مف حؽ، كيطالب بما عميو مف حقكؽ الغير؛ أم بأف تككف تصرفاتوي معتدان بيا في الشرع، كتثبت األىمية 

 ببمكغ اإلنساف سف التمييز. 
، شرح التمويح(، دار المعرفة، بيركت. التفتزاني، 333-2/322، )أصول السرخسي :ىػ(483: السرخسي، محمد بف أحمد )ت

 -ىػ5413، 2(، دار الكتب العممية، ط2/564، )التقرير والتحبير :ىػ(879: (. ابف أمير حاج، محمد بف محمد )ت2/325)
 ـ.5983
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 أواًل: المير: 

 ،عمى زكجيا بالعقد الصحيح عمى الزكجةكجكب المير لمزكجة إلى عمماء المسمميف  ذىب
كلقكؿ النبي  ،4 النساء: َّييجئىينيميُّ لقكلو تعالى:  1كبالدخكؿ الحقيقي بيا

لىكٍ  التىًمٍس » صمى اهلل عميو كسمـ لمريد الزكاج مف الكاىبة نفسيا: اتىمنا كى ًديدو  ًمفٍ  خى  .2«حى

إال بطيب نفس مف  ،كليس لمكلي أك الزكج التصرؼ فيو ،كالمير ممؾ لممرأة كحؽٌّ ليا
 ،4النساء: َّجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئُّ لقكلو تعالى: ، 3الزكجة كرضاىا

كعمى ىذا نص القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف  ،كال يجكز إجبارىا عمى عمؿ جياز العرس منو
 (: )المير ماؿ الزكجة فبل تجبر عمى عمؿ الجياز منو(.61المادة )

 ثانيًا: النََّفَقة:

كجكب نفقة  إلى 4الفقياء ذىبقد ف ،مف الحٌقكؽ المالية التي أعطاىا اإلسبلـ لممرأة: الٌنفقة
  بالمعركؼ.ككانت الزكجة مطيعة لزكجيا  ،إذا انعقد النكاح صحيحان  ،الزكجة عمى زكجيا

                                                           
(، دار 5/598، المحقؽ: طبلؿ يكسؼ، )اليداية في شرح بداية المبتدي :ىػ(593: المرغيناني، عمي بف أبي بكر )ت 1

(، دار 3/45، )بداية المجتيد ونياية المقتصد :ىػ(595: إحياء التراث العربي، بيركت. ابف رشد الحفيد، محمد بف أحمد )ت
، المحقؽ: زىير وعمدة المفتين روضة الطالبينىػ(، 676ـ. النككم، يحيى بف شرؼ )ت2114 -ىػ5425الحديث، القاىرة، 

 :ق(5155: ـ. البيكتي، منصكر بف يكنس )ت5995-ىػ5452، 3(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط7/249الشاكيش، )
 (، دار الكتب العممية.5/528، )كشاف القناع عن متن اإلقناع

 (. 7/57(، )5535، كتاب النكاح، باب السمطاف كلي، رقـ )صحيح البخاريالبخارم،  2
، 2(، دار الكتب العممية، ط2/291، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :ىػ(587: الكاساني، أبك بكر بف مسعكد )ت 3

ىػ. 5416، 2(، ط4/37، )اإلحكام في شرح أصول األحكام :ـ. ابف قاسـ النجدم، عبد الرحمف بف محمد5986 -ىػ5416
 (.9/6785، )الفقو اإلسالمي وأدلتوالزحيمي، 

، بمغة السالك ألقرب المسالك :ق(5245: (. الصاكم، أحمد بف محمد )ت56-4/55، )بدائع الصنائعني، الكاسا 4
: (. الماكردم، عمي بف محمد )ت3/548، )الميذب(. الشيرازم، 2/68(، دار المعارؼ. النفراكم، الفكاكو الدكاني، )2/729)

(، دار الكتب 55/454المحقؽ: عمي معكض كعادؿ المكجكد، )، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي :ىػ(451
 (، مكتبة القاىرة،8/595، )المغني :ىػ(621: ـ. ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد )ت5999-ىػ5459، 5العممية، بيركت، ط

، 2، دار الفكر، عماف، ط213، صشرح قانون األحوال الشخصية األردني :ـ. السرطاكم، محمكد عمي5968-ىػ5388
 ـ.5996-ىػ5456
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جحمجحجمثُّ قكلو تعالى:  ،كقد دؿ عمى حٌؽ النفقة ليا في القرآف الكريـ
 ،كما جاء في حديث عف رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ ،233 البقرة: َّ...جخمخمح

، ًإذىا تيٍطًعمىيىا أىفٍ : »قىاؿى  ،في إجابتو لمسائؿ عف حٌؽ الزكجة عمى زكجيا تىٍكسيكىىىا طىًعٍمتى  ًإذىا كى
، ، أىكً  اٍكتىسىٍيتى ٍر ًإالَّ  كىالى  تيقىبٍٍّح، كىالى  اٍلكىٍجوى، تىٍضًربً  كىالى  اٍكتىسىٍبتى  .1«اٍلبىٍيتً  ًفي تىٍيجي

مستدليف بقكلو  ،2بحسب حاؿ الزكج ،كتشمؿ النفقة الزكجية الطعاـ كالكسكة كالمسكف
 . 7 الطبلؽ:  َّمتنتزترتيبىبنبمبزبيئربىئنئمئزئ ُّ  تعالى:

تفرض نفقة الزكجة (: )70مكؿ بو في فمسطيف المادة )كىذا ما نص عميو القانكف المع
بحسب حاؿ الزكج يسران كعسران كتجكز زيادتيا كنقصيا تبعان لحالتو عمى أف ال تقؿ عف الحد األدنى 

 مف القكت كالكسكة الضركرييف لمزكجة(. 

ككذلؾ راعى حاؿ الزكجة بأف ال تككف  ،فالقانكف راعى حاؿ يسر كعسر الزكج في النفقة
 النفقة أقؿ مف الحد األدنى لحاجاتيا الضركرية. 

 :المطمب الثاني: الطالق

كتصبح حياتيما في غاية  ،شرع الطبلؽ في اإلسبلـ عند ذىاب الكد كالسكنى بيف الزكجيف
مالية تستحقيا  فإف كقع الطبلؽ ترتب عمى كقكعو حقكؽ ،كتستحيؿ الحياة الزكجية بينيما ،الشقاء
 المرأة. 

  

                                                           
(، 2542) ، كتاب النكاح، باب في حؽ المرأة عمى زكجيا، رقـسنن أبي داود :ىػ(275: أبك داكد، سميماف بف األشعث )ت 1

: (، المكتبة العصرية، صيدا. )قاؿ عنو التبريزم: حسف( التبريزم، محمد بف عبد اهلل )ت2/244المحقؽ: محمد عبد الحميد، )
 ـ.5985، 3(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط2/972المحقؽ: محمد األلباني، ) ،مشكاة المصابيح :ىػ(745

(، المطبعة الخيرية، 2/84، )الجوىرة النيرة :ىػ(811: (. الحداد، أبك بكر بف عمي )ت4/23، )بدائع الصنائعالكاساني،  2
، منح الجميل شرح مختصر خميل :ىػ(5299: (،. عميش، محمد بف أحمد )ت2/735، )بمغة السالكىػ. الصاكم، 5322، 5ط
 .(8/599، )المغني (. ابف قدامة،55/436، )الحاوي الكبيرـ. الماكردم، 5989-ىػ5419 (، دار الفكر، بيركت،4/392)
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 أواًل: المير:

 ،فقد يتأكد المير كمو أك نصفو ،مف الحقكؽ المالية التي تيطالب بيا الزكجة في حاؿ الطبلؽ 
 عمى النحك اآلتي: ،كفي حاالت يسقط جميع المير

إذا طمؽ الرجؿ زكجتو بعد الدخكؿ الحقيقي أك بعد يتأكد كجكب جميع المير المسمى  - أ
ةالخمكة  ملخل ُّ بقكلو تعالى: ،كاستدلكا عمى كجكب جميع المير ،1الصحيح
خنمنحنجنيمىمممخمحمجميلىل
 .20 النساء:    َّىهمهجهينىن

(:) إذا سمي مير في العقد 48كعمى ىذا نص القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف في المادة )
 صحيحة(.الصحيح لـز أداؤه كامبلن بكفاة أحد الزكجيف أك بالطبلؽ بعد الخمكة ال

كقد  ،إذا طمؽ الرجؿ زكجتو قبؿ الدخكؿ أك الخمكة ،اتفؽ الفقياء عمى كجكب نصؼ المير  - ب
حصمسخسحسجسُّ  بدليؿ قكلو تعالى: ،سمى ليا ميران في العقد الصحيح

كبكؿ فرقة مف  ،237البقرة:  َّمظحطمضخضحضجضمصخص

بيف  3أك بسبب المبلعنة ،الزكج مف زكجتو 2بسب إيبلء ،قبؿ الزكج قبؿ الدخكؿ أك الخمكة
أك أف يفعؿ  ،أك بسبب إسبلـ الزكجة كالزكج كافر ،أك بارتداد الزكج عف اإلسبلـ ،الزكجيف

 .4أمو لزكجتوالزكج ما يكجب حرمة المصاىرة؛ كإرضاع 

                                                           
الحاوي (. الماكردم، 3/48، )بداية المجتيد ونياية المقتصد(. ابف رشد الحفيد، 2/295، )بدائع الصنائعالكاساني،  1

، دار الحديث، القاىرة، 427، صالعدة شرح العمدة :ىػ(624: لمقدسي، عبد الرحمف بف إبراىيـ )ت(. ا9/541، )الكبير
 .84، صأحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالميةـ. خبلؼ، 2113-ىػ5424

: محمد )تالجرجاني، عمي بف : اليميف عمى ترؾ قرب الزكجة مدةن، كقكؿ الزكج: كاهلل ال أجامعؾ أربعة أشير. اإليالء 2
 ـ.5983 -ق5413، 5، دار الكتب العممية، بيركت، ط45، صالتعريفات :ق(856

 قائمة بالٌمعف مف جية الٌزكج كبالغضب مف جية الٌزكجة، مقركنةه  باأليماف، مؤكدة شياداته تجرم بيف الزكجيف ىي: المعان 3
 .592، صالتعريفات، الجرجاني .حؽ الٌزكجة في الزنا حد كمقاـ حؽ الٌزكج، في القذؼ حد مقاـ

أسنى (. السكيني، 3/49، )بداية المجتيد ونياية المقتصد(. ابف رشد الحفيد، 3/296، )بدائع الصنائعالكاساني،  4
، المبدع في شرح المقنعىػ(، 884(. ابف مفمح، إبراىيـ بف محمد )ت7/239(. ابف قدامة، المغني، )3/255، )المطالب

-571، صشرح قانون األحوال الشخصيةـ. السرطاكم، 5999 -ىػ5458، 5(، دار الكتب العممية، بيركت، ط6/256)
 .86، صأحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية. خبلؼ، 572
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( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف عمى كجكب نصؼ المير 48كنصت المادة )
حيث جاء فييا: )أما إذا كقع الطبلؽ قبؿ الكطء كالخمكة الصحيحة لـز نصؼ  ،بالطبلؽ

 المير المسمى(.

( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف فنصت عمى كجكب نصؼ المير 51كأما المادة )
كجاء فييا: )الفرقة التي يجب نصؼ المير المسمى بكقكعيا  ،بالفرقة التي مف قبؿ الزكج

قبؿ الكطء حقيقة أك حكمان ىي الفرقة التي جاءت مف قبؿ الزكج سكاء كانت طبلقان أك 
 فسخان كالفرقة باإليبلء كالمعاف(.

 :1في الحاالت التاليةجميعو سقكط جميع المير: اتفؽ الفقياء عمى سقكط المير  - ت

 تسقط جميع المير ،بلؽ قبؿ الدخكؿ كقبؿ الخمكة الصحيحةكؿ فرقة حصمت بغير ط، 
ف تفعؿ ما يكجب حرمة سكاء أكانت مف قبؿ الزكجة؛ كأف ترتد عف اإلسبلـ أك أ

ة بغير طبلؽ مف قبؿ الزكج؛ بسبب عيب أك عمة في الزكجة؛ ألٌف الفرق أك ،المصاىرة
 كؿ المير. سقطىذا الفسخ يك  ،تككف فسخان لمعقد

( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف: ) يسقط المير كمو إذا 52ادة )كعميو نصت الم
(: )يسقط حؽ الزكجة في 53كالمادة ) ،جاءت الفرقة مف قبؿ الزكجة كردتيا...(

المير إذا فسخ العقد بطمب مف الزكج لعيب أك لعمة في الزكجة قبؿ الكطء كلمزكج أف 
 يرجع عمييا بما دفع مف المير(. 

                                                           
، نائعبدائع الص(، دار الفكر. الكاساني، 7/491، )العناية شرح اليداية :ىػ(786: البابرتي، محمد بف محمكد )ت 1
، المحقؽ: عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالم المدينة :ىػ(656: (. ابف شاش، جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ )ت2/295)

(. ابف 4/388، )مغني المحتاجـ. الشربيني، 2113 -ىػ5453، 5(، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط2/482حميد لحمر، )
ـ. 2114-ىػ5425، المكتبة العصرية، 98، المحقؽ: أحمد عزكز، صالفقو عمدة :ىػ(621: قدامة، عبد اهلل بف محمد )ت

، المحقؽ: عبد المطيؼ السبكي، اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل :ىػ(968: أبك النجا الحجاكم، مكسى بف أحمد )ت
م األحوال أحكا. خبلؼ، 576-573، صشرح قانون األحوال الشخصية(، دار المعرفة، بيركت. السرطاكم، 3/221)

 .91، صالشخصية في الشريعة اإلسالمية
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معمكؿ بو في فمسطيف بسقكط جميع المير إذا كانت الفرقة مف قبؿ أخذ القانكف ال
 أك كانت مف ًقبًؿ الزكج لعمة أك عيبو في الٌزكجة.  ،الزكجة

  :قبؿ الدخكؿ أك  ،اإلبراء مف كؿ الميركمف األمكر التي يسقط بيا المير جميعو
سكاء كاف قبؿ القبض أك  ،كىبة الزكجة كؿ المير لمزكج ،إذا كاف المير دينان  ،بعده
 بعده.

 ثانيًا: نفقة المعتدة من طالق:

عمى  1فاتفؽ الفقياء ،كالمعتدة مف طبلؽو بائفو  ،فرؽ الفقياء بيف المعتدة مف طبلؽو رجعيو 
مهجهينىنُّ مستدليف بقكلو تعالى: ،كجكب الٌنفقة لممعتدة مف طبلؽو رجعيو  ىه

ٰرٰذىيييميخيحيجييه باقية بينيما ؛ ألف الزكجية 1الطبلؽ: َّٰى

فميا النفقة  ،فإف كانت حامبلن  ،كفرقكا في المعتدة مف طبلؽ بائف ،مكجكد االستمتاعكالتمكيف مف 
ىمممخمحمجميلىلملخلُّ كاستدلكا بقكلو تعالى:  2،باتفاؽ الفقياء
كاختمفكا في كجكب النفقة  ،6الطبلؽ:   َّيهجيىهمهجهينىنمنخنحنيمجن

 لغير الحامؿ ما دامت في العدة إلى مذىبيف:

يلىلملخلُّ كاستدلكا بقكلو تعالى:  ،إلى أف ليا النفقة 3: ذىب الحنفيةالمذىب األول

حيجييهىهمهجهينىنخنمنحنجنىميمممخمحمجم

رضي اهلل  كاستدلكا بما قالو عمر بف الخطاب ،1الطبلؽ:   َّٰىٰرٰذىيييميخي
                                                           

(، المطبعة الكبرل 65-3/61، )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشمبيىػ(، 743الزيمعي، عثماف بف عمي )ت 1
، المحقؽ: محمد حجي، المقدمات المميداتىػ(، 521ىػ. ابف رشد، محمد بف أحمد )ت5353، 5األميرية، القاىرة، ط

المجموع شرح ىػ(، 676ـ. النككم، يحيى بف شرؼ )ت5988 -ىػ5418، 5(، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط5/555)
، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية(. خبلؼ، 8/232، )المغني(، دار الفكر. ابف قدامة، 58/564، )الميذب

 .231-229، صل الشخصيةشرح قانون األحوا. السرطاكم، 582ص
(. ابف رشد، 2/686(.  الصاكم، بمغة السالؾ، )65-3/61، )تبيين الحقائقالزيمعي،  (.4/58، )بدائع الصنائع الكاساني، 2

أحكام األحوال (. خبلؼ، 8/232، )المغني. ابف قدامة، 58/564)المجموع، (،. النككم، 5/555، )المقدمات المميدات
 .231-229، صشرح قانون األحوال الشخصية. السرطاكم، 582، صاإلسالميةالشخصية في الشريعة 

 (.  65-3/61، )تبيين الحقائقالزيمعي،  (.4/58، )بدائع الصنائع الكاساني، 3
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:  1فاطمة بنت قيسعنو في حديث  ميًو كسىمـ ًبقىٍكًؿ "قىاؿى مى اهلل عى سينَّةى نىًبيًٍّو صى بٍّنىا كى الى نىدىعي ًكتىابى رى
ثنا لىيىا السٍُّكنىى كىالنَّفىقىةي   .2"اٍمرىأىةو، اٍلميطىمَّقىةي ثىبلى

كاستدلكا  ،أنو ال نفقة ليا( إلى 5كالحنابمة 4كالشافعية 3)المالكية : ذىب جميكر الفقياءالمذىب الثاني
ىنمنخنحنيمجنىمممخمحمجميلىلملخلُّ  لقكلو تعالى:
فأكجب النفقة مع الحمؿ أم أنيا غير كاجبة مع  ،6الطبلؽ:  َّيهىهمهجهين

كىافى  ،قىٍيسو  ًبٍنتً  كما ركم عف فىاًطمىةى  ،عدمو يىا كى ٍكجي ثنا طىمَّقىيىا قىدٍ  زى مَّى النًَّبيَّ  أىتىتً  أٌنيا ،ثىبلى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى اًمبلن  تىكيكًني أىفٍ  ًإالَّ  لىؾً  نىفىقىةى  الى : »فىقىاؿى  كى  .6«حى

نص القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف عمى نفقة المعتدة مف طبلؽ كلـ يفرؽ في النفقة فقد 
تجب عمى الزكج نفقة معتدتو مف طبلؽ أك (: )79جاء في المادة ) ،لمبائف حامبلن أك غير حامؿ

(: )المطمقة التي تستحؽ النفقة تعتبر نفقة عدتيا دينان في ذمة 145كبنص المادة ) ،أك فسخ( تفريؽ
 مطمقيا مف تاريخ الطبلؽ(.

فالقانكف كافؽ المذىب الحنفي كفرض النفقة لممعتدة مف طبلؽ كلـ يفرؽ بيف الحامؿ كغير 
 الحامؿ في الطبلؽ البائف.

                                                           
زكجيا النبي بف خالد القرشية أخت الضحاؾ بف قيس، مف المياجرات األكائؿ، صاحبت عقؿ ككماؿ،  فاطمة بنت قيس 1

ابف األثير،  .رضي اهلل عنو في بيتيا اجتمع أصحاب الشكرل لما قتؿ عمر بف الخطابألسامة بف زيد،  صمى اهلل عميو كسمـ
(، 7/224عادؿ المكجكد، )، المحقؽ: عمي معكض ك أسد الغابة في معرفة الصحابة :ق(631: عمي بف أبي الكـر محمد )ت

 ـ.5994-ق5455، 5دار الكتب العممية، ط
، كتاب الطبلؽ، باب في المطمقة ثبلثان، أليا السكنى كالنفقة سنن الدارمي :ق(255: الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف )ت 2

 ـ.2153 -ق5434، 5، دار البشائر، بيركت، ط544(، المحقؽ: نبيؿ الغمرم، ص2457أـ ال؟ رقـ )

، المحقؽ: حافظ خير، المختصر الفقيي ق(:813: ابف عرفة، محمد بف محمد )ت(. 2/686، )بمغة السالكالصاكم،  3
 ـ.2154 -ـ5435، 5(، مؤسسة لؼ خبتكر، ط5/27)

، المجموع(، دار الكتب العممية. النككم، 3/556، )الميذب في فقو الشافعي :ىػ(476: الشيرازم، إبراىيـ بف عمي )ت 4
(58/276.) 

 -ق5454(، دار الكتب العممية، 3/229، )اإلمام أحمدالكافي في فقو  :ق(621: ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد )ت 5
(، المكتب 5/657، )مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى :ق(5243: ـ. الرحيباني، مصطفى بف سعد )ت5994

 ـ.5994 -ق5455، 2اإلسبلمي، ط
قاؿ عنو التبريزم: صحيح( ) (.2/287(، )2291، كتاب الطبلؽ، باب في نفقة المبتكتة، رقـ )، سنن أبي داودأبك داكد 6

 (.2/993، )مشكاة المصابيحالتبريزم، 
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 الراجح:

قياء بأف ال نفقة لغير الحامؿ المعتدة مف طبلؽ بائف؛ أميؿ إلى ما ذىب إليو جميكر الف 
فالنفقة تجب لمحامؿ مف أجؿ  أما إف كانت حامبلن  ،ألف الزكجية زالت بينيما فبل سبب يكجب النفقة

 الحمؿ. 

 ثالثًا: المتعة:

تطيبان  ،زيادة عمى المير أك بدالن عنو ،ىي ما يعطيو الزكج لمطمقتو مف ماؿو أك كسكة
 .1فيفان أللـ الفرقةكتخ ،لنفسيا

جتهبمبُّ قكلو تعالى: ،كدؿ عمى مشركعية النفقة متختحت

ىثنث ُّ كقكلو: ،236 البقرة:  َّجخمخمحجححجمجمثهت
 .241 البقرة: َّيقاكىقيفيثىف

 اختمؼ الفقياء في حكـ المتعة لممطمقة:ك 

إلى كجكب المتعة لممطمقة قبؿ  4كالحنابمة3كالشافعية  2ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية 
 ،ككانت التسمية فاسدة ليا ميران أك التي سمي ليا مير الدخكؿ أك الخمكة الصحيحة التي لـ يسـٌ 

 البقرة:   َّحجمثهتمتختحتجتهبمبُّكذلؾ لقكلو تعالى: 
   َّجخمخمحمججحُّ كاألمر في اآلية يقتضي الكجكب كال يعارضو قكلو تعالى: ،236

 ؛ ألف أداء الكاجب مف اإلحساف. 236البقرة:

                                                           
 (.9/6829، )الفقو اإلسالمي وأدلتو(. الزحيمي، 7/325، )روضة الطالبينالنككم،  1

 -ىػ5421، 5(، دار الكتب العممية، بيركت، ط5/543، )البناية شرح اليداية :ىػ(855: العيني، محمكد بف أحمد )ت 2
، بيركت، 4/435، المحقؽ: محمد بكينككالف، )األصل :ق(589: محمد بف الحسف )تـ. الشيباني، 2111 (، دار ابف حـز

 ـ. 2152 -ق5433، 5ط

 نياية المحتاج إلى شرح المنياج، :ق(5114: )ت الرممي، محمد بف أبي العباس (. 7/325، )روضة الطالبينالنككم،  3
 ـ.5984-ق5414(، دار الفكر العربي، بيركت، 6/364)

 (.5/558، )كشاف القناع(. البيكتي، 7/245، )المغنيابف قدامة،  4
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إلى أنيا مستحبة لكؿ مطمقة مدخكؿ بيا سكاء  1أما المطمقة بعد الدخكؿ: فذىب الحنفية
 قكالف:  2كلمشافعية ،سمي ليا أـ لـ يسـٌ ليا

 : ال يجب ليا المتعة؛ ألنيا مطمقة مف نكاح لـ يخؿ عف عكض.القول األول

األحزاب:   َّمحجحمجحجمثهت ُّ :تعالى: كاجبة لقكلو القول الثاني
 كالمتعة مقابؿ االبتذاؿ. ،؛ ألف المير مقابؿ لمكطء28

نث ُّإلى استحباب المتعة لكؿ مطمقة غير المفكضة لقكلو تعالى:  3الحنابمةكذىب 
 .241 البقرة: َّيثىفىث

فيي مستحبة لكؿ مطمقة مدخكؿ بيا أك غير مدخكؿ بيا إال المطمقة  4أما عند المالكية
كيدؿ عمى عمكـ المتعة لكؿ مطمقة قكلو تعالى:  ،ةالمفركض ليا قبؿ الدخكؿ كالمبلعنة كالمختمع

 .236 البقرة:   َّمبُّ

نما كرد في اعتبار حاؿ الزكج باإلعسار  ،لـ يرد نص في تقدير المتعة كنكعيا مقدار المتعة: كا 
  َّحجمثهتمتختحتجتهبمبُّ  في قكلو تعالى: ،كاليسار

 فيمف تعتبر المتعة بحالو ككذلؾ في مقدارىا. 5كاختمؼ الفقياء ،236البقرة: 

(: )إذا 55أما في القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف نص عمى كجكب المتعة في المادة )
كالمتعة تعيف حسب  ،لمير كقبؿ الخمكة الصحيحة فعندئذو تجب المتعةكقع الطبلؽ قبؿ تسمية ا

 العرؼ كالعادة بحسب حاؿ الزكج عمى أف ال تزيد عف نصؼ مير المثؿ(.
                                                           

 (. 4/435، )األصل(. الشيباني، 5/543، )البنايةالعيني،  1

 . (6/364، )نياية المحتاج(. الرممي، 56/387، )المجموعالنككم،  2

 (.5/558، )كشاف القناعالبيكتي، (. 3/72ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد، ) 3

، المحقؽ: حميش عبد الحؽ، المعونة عمى مذىب عالم المدينة :ىػ(422: القاضي عبد الكىاب، أبك محمد ابف عمي )ت 4
 (، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.5/781)

، 5(، دار الكتب العممية، ط2/239، )المدونة: ق(579: مالؾ، مالؾ بف أنس المدني )ت(. 3/326البابرتي، العناية، ) 5
مغني المحتاج إلى معرفة  :ق(977: (. الشربيني، محمد بف أحمد )ت56/395، )المجموعـ. النككم، 5994-ق5455

 ـ.5994-ق5455، 5لكتب العممية، ط(، دار ا4/399، )معاني ألفاظ المنياج
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مع  ،أكجب القانكف المتعة لممطمقة قبؿ الدخكؿ أك الخمكة الصحيحة التي لـ يسـى ليا ميرف 
 اعتبار حاؿ الزكج في يسره كعسره عند إعطاء المتعة عمى أف ال تزيد عمى نصؼ مير المثؿ.

 :1المطمب الثالث: وفاة الزوج

بؿ يتعدل ذلؾ إلى كجكب الحؽ  ،ال يقتصر الحؽ المالي لممرأة عمى الزكاج كالطبلؽ 
 كمف ىذه الحقكؽ: ،المالي لممرأة بكفاة الزكج

أما التي لـ يسـٌ ليا مير  ،ع المير المسمى بمكت الزكج باتفاؽ الفقياءيتأكد جمي أواًل: المير:
  .2كتكفي الزكج قبؿ الدخكؿ فاختمؼ الفقياء في كجكب مير المثؿ ليا

ٌٍَُّّّّ بقكلو تعالى:  ،3: مف الحقكؽ المالية الثابتة لممرأة باتفاؽ الفقياءالميراث ثانيًا:
 َّيبىبنبمبزبربيئىئمئنئزئرئُِّّّٰ
 .12النساء: 

لمرأة المتكفى عنيا زكجيا بعد الدخكؿ إف كانت إلى سقكط النفقة عف االفقياء  ذىب: ثالثًا: النفقة
 .4كأما الحامؿ فاختمؼ الفقياء في ثبكت النفقة كالسكنى ليا ،مع اختبلفيـ بالسكنى ليا ،غير حامؿ

كفي قانكف  ،في ثبكتيا كعدمو في الفقو أبحث فالمير كالميراث كالنفقة مف الحقكؽ التي
 في الفصكؿ التالية لممرأة المسممة أك الكتابية المتكفى عنيا زكجيا المسمـ. ،األحكاؿ الشخصية

                                                           
نيا زكجيا كتمييد ألىـ حقكقيا المالية، كأما تفصيؿ ىذه سأكتفي في ىذا المطمب بذكر الحقكؽ المالية لممرأة المتكفى ع 1

 الحقكؽ فيأتي في الفصكؿ التالية.
مجمع األنير في شرح ممتقى  :ق(956: (. إبراىيـ الحمبي، إبراىيـ بف محمد )ت2/295، )بدائع الصنائع الكاساني، 2

بداية ـ. ابف رشد الحفيد، 5998-ق5459، 5(، دار الكتب العممية، بيركت، ط5/519، المحقؽ: خميؿ منصكر، )األبحر
، المحقؽ: عبد المباب في فقو الشافعي :ق(455(. ابف المحاممي، أحمد بف محمد )52، 3/48، )المجتيد ونياية المقتصد

 (.556-5/551، )كشاف القناعالبيكتي، ق. 5456، 5، دار البخارم، المدينة، ط358الكريـ العمرم، ص

ـ. ابف رشد الحفيد، 5993 –ق5454(، دار المعرفة، بيركت، 6/68، )المبسوط :ق(483: السرخسي، محمد بف أحمد )ت 3
 (، دار الكتب. 2/294، )الكافي(. ابف قدامة، 58/285، )المجموع(. النككم، 4/527، )بداية المجتيد ونياية المقتصد

 :ق(521: (. ابف رشد، محمد بف أحمد )ت4/257، )البحر الرائق(. ابف نجيـ، 3/219، )بدائع الصنائعالكاساني،  4
ـ. الشافعي، 5988 -ق5418، 5(، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط5/554، المحقؽ: محمد حجي، )المقدمات المميدات
المبدع في شرح ـ. ابف مفمح، 5991 -ق5451(، دار المعرفة، بيركت، 5/242، )األم ق(:214: محمد بف إدريس )ت

 (.7/551، )المقنع
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 الفصل الثاني

 أنواع الحقوق المالية لممرأة المسممة 

 المتوفى عنيا زوجيا بين الفقو والقانون

 وفيو أربعة مباحث:

 المبحث األول: حق المرأة في المير في الفقو والقانون 

 الميراث في الفقو والقانونفي المبحث الثاني: حق الزوجة 

 المبحث الثالث: حق المرأة في النفقة في الفقو والقانون

 المبحث الرابع: الحضانة والسكنى في الفقو والقانون.
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 المبحث األول

 قانون:حق المرأة في المير في الفقو وال

مكت الزكج قبؿ الدخكؿ كالخمكة  ،لمزكجة المسمى مف المؤكدات التي تكجب جميع المير
 .1أـ بفعؿ أجنبي ،كسكاء أكاف المكت طبيعيان  ،الصحيحة أك بعده

( عمى كجكب جميع المير 48المادة ) كف المعمكؿ بو في فمسطيف بنصو فيكأكد القان
الصحيح لـز أداؤه كامبلن بكفاة أحد الزكجيف أك  : )إذا سمي مير في العقدالزكجيف بمكت أحد

 بالطبلؽ بعد الخمكة الصحيحة(.

كاف ال بد مف تناكؿ بعض  ،كألف المير مف الحقكؽ المالية الثابتة لمزكجة بمكت الزكج 
 كفيو أربعة مطالب:  ،ىذا المبحثفي  ،األمكر التي تبيف مدل أحقية المرأة بالمير

 كفيو فرعاف: وحكمو: المطمب األول: تعريف المير

 الفرع األول: تعريف المير لغًة واصطالحا:

ٍمعي مييكرالمىيري في المغة:  داؽ، كىاٍلجى عىؿى لىيىا مىٍيرىان  ،الصَّ يىٍميىريىا كيىٍمييريىا مىٍيرىان كأىٍميىرىا: جى
2. 

بسبب عقد الزكاج أك بسبب  ،كفي االصطبلح: ىك الماؿ الكاجب لمزكجة عمى زكجيا
دقة كالنٍّحمة كالفريضة كاألجر كالعبلئؽ كالعيقر كالًحباء ،الكطء بشبية  .3كيسمى: الصَّداؽ كالصَّ

                                                           
تحفة  ق(:974(. الييتمي، أحمد بف حجر )2/438، )بمغة السالك(. الصاكم، 294-2/295، )بدائع الصنائعالكاساني،  1

ي المباب فـ. ابف المحاممي، 5983-ق5357(، المكتبة التجارية الكبرل، مصر، 374 -7/373، )المحتاج في شرح المنياج
 (.5/551، )كشاف القناع. البيكتي، 358، صفقو الشافعي

ق. الزبيدم، 5454، 3(، دار صادر، بيركت، ط5/584، مادة مير، )لسان العرب ق(:755ابف منظكر، محمد بف مكـر ) 2
 (.54/556، مادة مير، )تاج العروس

أسنى المطالب  :ىػ(926: زكريا بف محمد )ت(. السنيكي، 2/428، )بمغة السالك(. الصاكم، 3/356، )العنايةالبابرتي،  3
شرح قانون (. السرطاكم، 5/528، )كشاف القناع(، دار الكتاب اإلسبلمي. البيكتي، 3/21، )في شرح روض الطالب
 .555، صاألحوال الشخصية األردني
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 :الفرع الثاني: حكم المير

 كدؿ عمى كجكب المير لمزكجة الكتاب كالسنة كاإلجماع: ،المير كاجبه شرعان 

 أواًل: الكتاب:

 .4 النساء: َّييجئىينيميُّ قكلو تعالى:  -1

كعمى الزكج أف يعطييا  ،تدؿ اآلية عمى أف المير ليا كىي مستحقة لو فريضةن مف اهلل
 .1ميرىا بطيبة مف نفسو

 .24النساء:  ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذيي ُّ  كقكلو تعالى: -2

ف لـ يدخؿ بيا  ،تدؿ اآلية عمى كجكب المير تامان إذا استمتع بالدخكؿ بيا  بعد عقدكا 
 .2الميرنصؼ  أعطاىاالنكاح 

 ثانيًا: السنة:

لىكٍ  التىًمٍس » قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمريد الزكاج مف الكاىبة نفسيا: -1 اتىمنا كى  ًمفٍ  خى
ًديدو   .3«حى

 صفرة، أثر 4عوف بن الرحمن عبد عمى رأل كسمـ عميو اهلل صمى النبي كما ركم أفٌ  -2
: قاؿ ذىب، مف نكاة كزف عمى امرأة تزكجت إني اهلل، رسكؿ يا: قاؿ «ىذا؟ ما: »فقاؿ
 .5«بشاة كلك أكلـ لؾ، اهلل فبارؾ»

  
                                                           

إحياء التراث، بيركت، (، دار 2/355، المحقؽ: محمد القمحاكم، )أحكام القرآن :ق(371: أحمد بف عمي )تالجصاص،  1
 ق.5415

عرابوق(، 355: الزجاج، إبراىيـ بف السرم )ت 2  (، عالـ الكتب، بيركت،2/38، المحقؽ: عبد الجميؿ شمبي، )معاني القرآن وا 
 ـ.5988 -ق5418، 5ط

 (. 7/57(، )5535، كتاب النكاح، باب السمطاف كلي، رقـ )صحيح البخاريالبخارم،  3
بف عبد الحارث القرشي، أحد السابقيف إلى اإلسبلـ، كمف العشرة المبشريف بالجنة،  كاف مف األجكاد  عبد الرحمن بن عوف 4

 (.3/325) األعالم،(. الزركمي، 3/475، )أسد الغابة( بالمدينة. ابف األثير، 35) تكفي سنة الشجعاف العقبلء.

كتاب النكاح، باب  ،ح المختصر )صحيح مسمم(المسند الصحي ىػ(:265: مسمـ بف الحجاج، أبك الحسف النيسابكرم)ت 5
 (، دار إحياء التراث العربي، بيركت.2/5142(، المحقؽ: محمد عبد الباقي، )5427) الصداؽ، رقـ
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 ثالثًا: اإلجماع:

 .1جمع عمماء المسمميف عمى كجكب المير لمزكجة عمى زكجياأفقد   

 كالمير الكاجب عمى الزكج لممرأة نكعاف:

 أك فرض  ،ككانت تسميتو صحيحةن  ،المير المسمى: كىك ما اتفؽ عمى تسميتو في العقد
 .2بالتراضيبعده 

 لعدـ تسميتو ليا في عقد النكاح ،مير المثؿ: ىك المير الممـز الزكج بأدائو بعد الدخكؿ، 
 .3كيقدر بمير امرأة تماثؿ الزكجة في صفاتيا عند العقد

 المطمب الثاني: مقدار المير: 

 لقكلو تعالى: ،فمف حٌؽ المرأة أف يككف المير كثيران  ،4ال حد ألكثر المير باتفاؽ الفقياء

  .20النساء:  َّىمممخمُّ 

 أما أقؿ المير فمختمؼ فيو بيف الفقياء:

كال يجكز أف يككف إال ماالن؛ ألف المير  ،أك بما قيمتو ،: أقؿ المير عشرة دراىـ5مذىب الحنفية
كاستدلكا بما  ،حؽه هلل تعالى فبل يممؾ نفيو كيككف تقديره هلل تعالى كسائر حقكقو كالصبلة كالزكاة

                                                           
(، دار 5/598، المحقؽ: طبلؿ يكسؼ، )اليداية في شرح بداية المبتدي ىػ(:593: المرغيناني، عمي بف أبي بكر )ت 1

(، دار 3/45، )بداية المجتيد ونياية المقتصد :ىػ(595: إحياء التراث العربي، بيركت. ابف رشد الحفيد، محمد بف أحمد )ت
، المحقؽ: زىير روضة الطالبين وعمدة المفتينىػ(، 676ـ. النككم، يحيى بف شرؼ )ت2114-ىػ5425الحديث، القاىرة، 

 (.5/528، )كشاف القناعـ. البيكتي، 5995-ىػ5452، 3(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط7/249) الشاكيش،

 .565، صشرح قانون األحوال الشخصية(. السرطاكم، 9/6774، )الفقو اإلسالمي وأدلتوالزحيمي،  2

شرح ـ. السرطاكم، 5995 -ىػ5455، 5(، دار الجيؿ، ط2/784، )درر الحكام في شرح مجمة األحكامحيدر، عمي أفندم،  3
 (.7/286، )روضة الطالبين وعمدة المفتين. النككم، 565، صقانون األحوال الشخصية

(، عالـ الكتب، 5/291، )المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار :ىػ(813: الجماؿ المىمىطي، يكسؼ بف مكسى )ت 4
، المغني(. ابف قدامة، 2/462، )الميذبشيرازم، (. ال3/45، )بداية المجتيد ونياية المقتصدبيركت. ابف رشد الحفيد، 

(7/255.) 
 (.552/ 3، )البحر الرائق(. ابف نجيـ، 2/536، )، تبيين الحقائقالزيمعي 5
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ـى"ركم عف  ٍنوي " الى مىٍيرى أىقىؿَّ ًمٍف عىشىرىًة دىرىاًى ًميٍّ رىًضيى اهللي عى عى
مع تضعيؼ المحدثيف ليذا الحديث  ،1

ف سمي أقؿ مف عشرة دراىـ يرفع إلى عشرة دراىـ ،إال أنو ركم بعدة طرؽ كقاؿ زفر مف  ،كا 
 الحنفية فقد أبطؿ التسمية كأكجب مير المثؿ. 

كيعتبر  ،إلى أف أقؿ المير ربع دينار أك ثبلثة دراىـ أك ما ىك قيمة أحدىما 2المالكية ذىبمو 
 الصداؽ فاسدان إف نقص عف ىذا الحد.

نما بما تراضى بو األىمكف ،ال حد ألقمو: 3الشافعية والحنابمة وأما مذىب فكؿ ما يتمكؿ بو  ،كا 
 جاز أف يككف صداقان لممرأة. ،كجاز أف يككف ثمنان أك مبيعان أك أجرةن أك مستأجران 

 أثر عكؼ بف الرحمف عبد عمى رأل كسمـ عندما عميو اهلل صمى النبي : بما ركم عفواستدلوا
: قاؿ ذىب، مف نكاة كزف عمى امرأة تزكجت إني اهلل، رسكؿ يا: قاؿ «ىذا؟ ما: »فقاؿ صفرة،

 .4«بشاة كلك أكلـ لؾ، اهلل فبارؾ»

: " لىٍك أىفَّ رىجيبلن 5َجاِبِر بِن َعبِد اللِ كبما ركم عف    مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى
الن " دىاقنا ًمٍؿءى يىدىٍيًو طىعىامنا، كىانىٍت لىوي حىبلى أىٍعطىى اٍمرىأىةن صى

6.  

                                                           
(، 54388) ، كتاب الصداؽ، باب ما يجكز أف يككف ميران، رقـالسنن الكبرى :ق(458: البييقي، أحمد بف الحسيف )ت 1

ـ. )قاؿ عنو ابف حجر: إسناده ضعيؼ( 2113 -ق5424، 3الكتب العممية، بيركت، ط (، دار7/393المحقؽ: محمد عطا، )
(، دار المعرفة، 2/63، المحقؽ: السيد المدني، )الدراية في تخريج أحاديث اليداية :ق(852: ابف حجر، أحمد بف عمي )ت

 بيركت. 

 -ق5456، 5(، دار الكتب العممية، ط5/586، )التاج واإلكميل لمختصر خميل :ق(897: المكاؽ، محمد بف يكسؼ )ت 2
 (.2/428، )بمغة السالكـ. الصاكم، 5994

، المغني(. ابف قدامة، 6/595، )المبدعابف مفمح،  (.56/326، )المجموع(. النككم، 9/397، )الحاوي الكبيرالماكردم،  3
(7/252.) 

 (.2/5142، ))صحيح مسمم(مسمـ بف الحجاج،  4
الخزرجي األنصارم، مف الصحابة المكثريف في الركاية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، غزا تسع عشرة  جابر بن عبد الل 5

 (.2/514، )األعالمغزكة. الزركمي، 

، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند مسند اإلمام أحمد بن حنبل :ىػ(245: ابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ )ت 6
-ىػ5425، 5(، مؤسسة الرسالة، ط23/526(، المحقؽ: األرنؤكط كآخركف، )54824جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو، رقـ)

فتح الغفار الجامع ألحكام سنن  ق(:5276: ـ. )قاؿ عنو الرباعي: إسناده ضعيؼ( الريباعي، الحسف بف أحمد )ت2115
 ق.5427، 5(، دار عالـ الفكائد، ط3/5456لمحقؽ: عمي العمراف، )، انبينا المختار
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حجة ليـ كرد الحنفية عمى أدلة الشافعية كالحنابمة: أف حديث عبد الرحمف بف عكؼ ال 
ابن كقاؿ  ،كعند أحمد بف حنبؿ ثبلثة دراىـ كثمث ،فيو؛ ألف كزف النكاة خمسة دراىـ عند األكثر

محمكؿه عمى فأما حديث جابر  ،: أف كزف النكاة مجيكؿ كالصداؽ ال يككف إال معمكـ1عبد البر
 .2ككانت عادتيـ تعجيؿ بعض الصداؽ قبؿ الدخكؿ ،المعجؿ

(: )المير ميراف مير 44في نص القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف في المادة ) كجاء
 مسمى الذم يسميو الطرفاف حيف العقد قميبلن كاف أك كثيران كمير المثؿ...(.

ك أحاؿ تقديره إلى ما  ،في عدـ تحديد حد ألقؿ المير الشافعية كالحنابمةفالقانكف أخذ برأم 
 يتفؽ عميو الطرفاف. 

 الراجح:

ديده لؤلىؿ كترؾ تح ،بعدـ تحديد أقؿ المير الشافعية كالحنابمةأميؿ إلى ما ذىب إليو  
 .كعادات كأعراؼ كؿ بمد

  :المطمب الثالث: المير المعجل والمؤجل

عمى أف يككف  ،كيجكز أف يككف مؤجبلن كمو أك بعضو ،األصؿ في المير أف يككف معجبلن 
 .3محدد األجؿ باتفاؽ الزكجيف

 فما رأم الفقياء في ذلؾ؟ ،حدد األجؿ أك كاف األجؿ مؤجبلن إلى أجؿ مجيكؿأما إف لـ ي

                                                           
يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر القرطبي المالكي، يقاؿ لو حافظ المغرب، مف كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، : ابن عبد الَبر 1

ف كالتحصيؿ( ك)الكافي في ق(، مف كتبو )العقؿ كالعقبلء( ك)جامع البيا463ق( كتكفي عاـ )368أديب، بحاثة، كلد بقرطبة )
 (. 8/241، )األعالمالفقو(. الزركمي، 

، المحقؽ: سالـ عطا كمحمد االستذكارق(، 463ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل )ت (.2/537، )، تبيين الحقائقالزيمعي 2
 ـ. 2111 -ق5425، 5(، دار الكتب العممية، بيركت، ط5/527معكض، )

(، دار 3/511، المحقؽ: عبد الكريـ الجندم، )المحيط البرىاني في فقو النعمانيق(، 656ابف مازة، محمكد بف أػحمد ) 3
(.  9/531، )الحاوي الكبير(. الماكردم، 2/432ـ. الصاكم، بمغة السالؾ، )2114 -ق5424، 5الكتب العممية، بيركت، ط

 (.7/222، )المغنيابف قدامة، 
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 بأف قاؿ الزكج: تزكجتيؾ عمى ألؼو إلى كقت الميسرة ،فإف كاف المير مؤجبلن ألجؿ مجيكؿ، 
فإف  ،فبل يصح التأجيؿ باتفاؽ الفقياء؛ ألف الجيالة فاحشة ،أك إلى أف تمطر السماء

  .1التسمية تبطؿ كليا مير المثؿ أك يبطؿ األجؿ كيككف المير حاالن 

 ف لـ يذكر لؤلجؿ كقت محدد  عمى عدة أقكاؿ:  ،فقد اختمؼ الفقياء ،كا 

عمبلن بالعرؼ كالعادة في الببلد  ،األجؿ بالمكت أك بكقكع فرقة الطبلؽيقع  -1
القكؿ الصحيح عند  في ،فبل تطالب بو المرأة إال بالمكت أك الفراؽ ،اإلسبلمية

 .2الحنفية كعند الحنابمة

  .3عند بعض الحنفية ،ال يصح األجؿ كيجب حاالن   -2

ف كاف بعد الدخكؿ ،إف كاف قبؿ الدخكؿ ،: العقد فاسد كيفسخ4عند المالكية  -3  ،كا 
كيصح عقد النكاح إف كاف المير غائبان عف بمد العقد كأجؿ قبضو  ،يجب مير المثؿ

ف كاف حاضران في البمد كجب تسميمو يـك  ،بأجؿو قريب بحيث ال يتغير فيو غالبان  كا 
 العقد.

 .5تطالب بو حاالن  ،كليا مير المثؿ ،كعند الشافعية: المير فاسد -4

كعميو نصت المادة  ،ة كالحنابمةكأما القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف فقد أخذ برأم الحنفي
(: )إذا تكفي الزكج فيسقط األجؿ كيشترط في األجؿ أنو إذا كاف مجيكالن جيالة فاحشة مثؿ 46)

ذا  إلى الميسرة أك إلى حيف الطمب أك إلى حيف الزفاؼ فاألجؿ غير صحيح كيككف المير معجبلن كا 
 ؽ أك كفاة أحد الزكجيف(.لـ يكف األجؿ معينان اعتبر المير مؤجبلن إلى كقكع الطبل

                                                           
(. ابف 9/531، )الحاوي الكبير(. الماكردم، 2/288، )بدائع الصنائع (. الكاساني،3/48، )بداية المجتيد ابف رشد الحفيد، 1

 (.5/535، )كشاف القناع(. البيكتي، 7/222، )المغنيقدامة، 
ي، (. البيكت7/222، )المغني(. ابف قدامة، 3/511، )المحيط البرىاني(. ابف مازة، 3/595) البحر الرائق، ابف نجيـ، 2

 (.5/534، )كشاف القناع
 (.3/511، )المحيط البرىاني(. ابف مازة، 3/595) البحر الرائق، (. ابف نجيـ،2/588، )بدائع الصنائعالكاساني،  3
 (.2/432، )بلغة السالكالصاوي،  4
 (.7/222، )المغني(. ابف قدامة، 9/531، )الحاوي الكبيرالماكردم،  5
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 الراجح: 

أميؿ إلى القكؿ القائؿ بصحة المؤجؿ غير المحدد األجؿ فبل يحؽ لممرأة المطالبة بو إال  
كالعادة  ،بمكتو أك طبلؽو؛ ألف العقكد المطمقة ينصرؼ العمؿ بيا إلى أعراؼ كتقاليد المتعاقديف

 السارية بيف الناس أف ال يطالب بالمؤجؿ إال بالمكت أك الطبلؽ.

 ،كحتى المير المؤجؿ إلى كقتو محدد ،كبمكت الزكج يتأكد جميع المير المعجؿ كالمؤجؿ
كيككف مف حؽ معتدة  ،يحؿ األجؿ بالمكت ،كمف أخذ برأم الحنفية كالحنابمة ،يسقط أجمو كيقع حاالن 

 الزكج مف كفاة.

 :مب الرابع: حق المتوفى عنيا زوجيا قبل الدخول ولم يسمَّ ليا مير )المفوضة(المط

دكف تسمية أك انعقد النكاح  ،مير إلى الزكجالمفكضة: ىي المرأة التي فكضت تقدير ال 
ييىينيميزيريُّ لقكلو تعالى: ، 1المير جبهئمئخئحئجئ

كنفي اإلثـ عف  ،كفي ىذه اآلية داللةه عمى جكاز عقد النكاح بغير ميرو  ،236البقرة:   َّحب

كغير المفركض ليف قبؿ  ،األزكاج إذا طمقكا نسائيـ المفركض ليف المير قبؿ أف يمسكىف
 .2الفرض

كعقد الزكاج يصح ببل تسمية؛ ألنو ليس مف أركاف  ،أف المير كاجبه لممرأة 3اتفؽ الفقياء
عف تعييف المير كقت العقد أك فكضت مقدار صداقيا إلى الزكج صح  فإذا سكت ،عقد النكاح

 العقد.

                                                           
، التفريع في فقو اإلمام مالك بن أنس ابف الجبلب، عبيد اهلل بف الحسيف:. المدونة(. مالؾ، 5/545، )البنايةالعيني،  1

(. الكمكذاني، 5/74، )األم ـ. الشافعي،2117-ق5428، 5(، دار الكتب العممية، بيركت، ط5/415المحقؽ: سيد حسف، )
، 417، المحقؽ: عبد المطيؼ ىميـ، كماىر الفحؿ، صاليداية عمى مذىب اإلمام أحمد :ق(551: محفكظ بف أحمد )ت

 ـ.  2114 -ق5425، 5مؤسسة غراس،ط
 (.5/559، )جامع البيان(. الطبرم، 5/358، )معاني القرآنالزجاج،  2

مغني (. الشربيني، 5/468، )المقدمات المميدات(. ابف رشد، 5/545، )البنايةالعيني، (. 3/356، )العنايةالبابرتي،  3
 . 417، صاليداية (. الكمكذاني،5/575، )مطالب أولي النيى(. الرحيباني، 4/367) ،المحتاج
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كأما إذا اتفؽ الزكجاف عمى إسقاط  ،ذىب الفقياء إلى كجكب مير المثؿ لممفكضة بالدخكؿ 
 .1يفسخ قبؿ الدخكؿ عند المالكية ،كيككف النكاح فاسدان  ،فبل يعتبر نكاح تفكيض ،المير

 عمى قكليف: ،كاختمؼ الفقياء في المفكضة المتكفى عنيا زكجيا قبؿ الدخكؿ  

( إلى كجكب مير 4كالحنابمة 3كقكؿ عند الشافعية 2: ذىب جميكر الفقياء )الحنفيةالقول األول 
 اٍمرىأىةو  ًفي أيًتيى  أىنَّوي  لما ركم عف عبد اهلل، ،قبؿ الدخكؿ ،إذا مات أحد الزكجيف ،المثؿ لممفكضة

يىاتىزى  ، كَّجى ؿه ٍنيىا فىمىاتى  رىجي لىـٍ  عى دىاقنا، لىيىا يىٍفًرٍض  كى لىـٍ  صى ؿٍ  كى  الى  شىٍيرو  ًمفٍ  قىًريبنا ًإلىٍيوً  فىاٍختىمىفيكا ًبيىا، يىٍدخي
، ـٍ دىاؽى  لىيىا أىرىل: »قىاؿى  ثيّـَ  ييٍفًتيًي ٍكسى  الى  ًنسىاًئيىا، صى لىيىا شىطىطى، كىالى  كى ، كى مىٍييىا اٍلًميرىاثي  فىشىًيدى  ،«اٍلًعدَّةي  كىعى
ٍعًقؿي  ، ًسنىافو  ٍبفي  مى ًعيُّ مَّى المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ » اأٍلىٍشجى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ى كى  مىا ًبًمٍثؿً  كىاًشؽو  ًبٍنتً  بىٍركىعى  ًفي قىضى

ٍيتى   .5«قىضى

ألنيا فرقة ؛ : ال يجب لممفكضة بالمكت مير7كقكؿ عند الشافعية 6: ذىب إليو المالكيةالقول الثاني
مَّى المَّوً  رىسيكؿى  كاستدلكا بما ركم عف ،فرقة كقعت عمى تفكيضو صحيح قبؿ فرض كدخكؿ  اهللي  صى

مىٍيوً  مَّـى  عى سى ًئؽى  أىدُّكا: »أٌنو قىاؿى  كى ا: فىقىاليكا ،«اٍلعىبلى مى ًئؽي؟ كى ى مىا: »قىاؿى  اٍلعىبلى أم إف  8«اأٍلىٍىميكفى  ًبوً  تىرىاضى

                                                           
: ، عبد الكاحد بف إسماعيؿ )ت(. الركياني5/74، )األم(. الشافعي، 2/564، )المدونة(. مالؾ، 5/545، )البناية، لعينيا 1

 (. 7/245، )المغنيـ. ابف قدامة، 2119، 5(، دار الكتب العممية، ط9/454، المحقؽ: طارؽ السيد، )بحر المذىب :ق(512

 (. 5/545، )البنايةالغيتابي، (. 2/283، )بدائع الصنائعالكاساني،  2
 (.9/454، )بحر المذىب، (. الركياني5/74، )األمالشافعي،  3

 .425، صالعدة. المقدسي، 417ص، اليداية عمى مذىب اإلمام أحمدالكمكذاني،  4

(، 3355) ، كتاب النكاح، باب إباحة التزكج بغير صداؽ، رقـسنن النسائي ق(:313: النسائي، أحمد بف شعيب )ت 5
باني: ـ. )قاؿ عنو األل5986ق، 5416، 2(، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية، حمب، ط6/525المحقؽ: عبد الفتاح أبك غدة، )

-ق5424، 5(، دار باكزير، جدة، ط6/219، )التعميقات الحسان عمى صحيح ابن حبان ناصر:صحيح( األلباني، محمد 
 ـ.2113

 (.2/564، )المدونة(. مالؾ، 5/413، )التفريع في فقو اإلمام مالكابف الجبلب،  6

 (.5/74، )األم(. الشافعي، 455، 454/ 9، )بحر المذىبالركياني،  7

(، 54242كتاب النكاح، باب ما يجكز أف يككف ميران، رقـ )، معرفة السنن واآلثار :(ق458: البييقي، أحمد بف الحسيف )ت 8
 ـ.5995 -ق5452، 5(، جامعة الدراسات اإلسبلمية، باكستاف، ط51/253(، المحقؽ: عبد المعطي قمعجي، )54242)

تخريج أحاديث التمخيص الحبير في  (:ق852: )قاؿ عنو ابف حجر: إسناده ضعيؼ جدان( ابف حجر، أحمد بف عمي )ت
 ـ. 5995-ق5456، 5(، مؤسسة قرطبة، مصر، ط3/385، المحقؽ، حسف قطب، )الرافعي الكبير
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كعند المالكية إذا فرض الزكج لممفكضة ميران في مرض  ،األىمكفالمستحؽ بالعقد ما ترضى بو 
 كال كصية لكارث. ،فإنيا كارثة ،فبل مير ليا ،ثـ مات عنيا قبؿ الدخكؿ ،المكت

القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف عمى كجكب مير المثؿ إذا لـ يسـٌ لممرأة مير بنص  كنص 
(: )إذا لـ يسـٌ المير في العقد الصحيح أك تزكجيا عمى أنو ال مير ليا أك سمى المير 54المادة )

 ككانت التسمية فاسدة يمـز مير المثؿ(.

 الراجح:

إذا تكفي الزكج قبؿ  ،المثؿ لممفكضةأميؿ إلى ما ذىب إليو جميكر الفقياء بكجكب مير 
ألف عقد النكاح ال يصح  ،الدخكؿ؛ لقضاء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالصحابة مف بعده بذلؾ

ف سكت عف تسميتو  كالمير يثبت بالمكت أك الطبلؽ. ،أف يخمك مف المير كا 
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 المبحث الثاني

 في الفقو والقانون الميراث في حق الزوجة 

 مطالب:كفيو ثبلثة 

 المطمب األول: تعريف الميراث:

: صفة  ،انقمبت الكاك ياءن  ،أصمو ًمكراث ،يرادي بو األصؿ كاألمري القديـ أواًل: الميراث لغًة: كالكارثي
 .1كىك الباقي الدائـ الذم يرثي األرض كمف عمييا ،مف صفاًت اهلل عز كجؿ

مبُّ قاؿ تعالى مخبران عف ديعاًء زكريا لو:  2 ،كأكرث الميتي كاًرثىوي مالوي: أم تركوي لوي  
   .3كيرثي ميراثي ،أم يبقى مف بعدم ،6 مريـ:  َّرتيبىبنبمب

لقرابةو  ،يثبتي لمستحقٍّو بعد مكت مف كاف لو ذلؾ ،"حؽٌّ قابؿه لمٌتجٌزئة ثانيًا: الميراث اصطالحًا:
 .4كالزكجية كالكالء" ،بينيما أك نحكىا

 ،تىركان  يىتريكو كيراد بالتركة لغةن: تىرؾى الشىيء ،المرادفة لمميراث في المعنىكالتركة مف األلفاظ  
مَّيتيوي : تىركان  الشيءى  كتىرىٍكتي  مٍّفيوي  مىا: المىيٍّتً  تىًركىةي  ،خى ة كىالتًَّريكىةي: ،الًميرىاثً  ًمفى  ييخى كضى  التي يىغفىؿي عنيا الرى

 .5النَّاس ًببل رعايةو 

 ىي كؿ ما ييخمٍّفوي الميت مف األمكاؿ النقدية كالعينية كالحقكؽ.  :6كاصطبلحان عند الجميكر

                                                           
 (.383-5/379، )تاج العروسالزبيدم،  1
 (. 215-2/599، )لسان العربابف منظكر،  2

؛ ألف األنبياء ال يكرثكف لما ركم مف قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل كالنبكةكالعمـ  الحكمة ميراثميراث الماؿ إنما  في اآلية لـ يرد 3
دىقىةه »عميو كسمـ:  ٍكنىا صى / 3) (،5757، كتاب الجياد كالسير، باب حكـ الفيء، رقـ )صحيح مسمممسمـ، « الى نيكرىثي مىا تىرى

 (.7/221، )تأويالت أىل السنة. الماتريدم، (5378

، المحقؽ: مصطفى الرحبية في عمم الفرائض بشرح المارديني وحاشية البقري :ق(917: ، محمد بف أحمد )تالمارديني 4
 ـ.5984، 2، دار القمـ، دمشؽ، ط31البغا، ص

 (.51/415ابف منظكر، لساف العرب، ) (.5/345) ،مقاييس المغة(. ابف فارس، 4/5577، )الصحاح تاج المغةالجكىرم،  5
 (.4/413، )كشاف القناع. البيكتي، 4/7، )مغني المحتاج(. الشربيني، 4/656، )بمغة السالكالصاكم،  6
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 : ىي ما يتركو الميت مف األمكاؿ الخالية عف تعمؽ حؽ الغير بعينو. 1كأما عند الحنفية

أما الحنفية فيحصرف التركة  ،يتبيف أف التركة تشمؿ جميع الحقكؽ عند الجميكر كالمنافع
 .2أما المنافع فبل تكرث عند الحنفية ،ماؿ فقط كالديكفبالماؿ أك الحؽ الذم لو صمة بال

 المطمب الثاني: مشروعية ميراث الزوجة:

 القرآف كالسنة كاإلجماع: ،يدؿ عمى مشركعية الميراث لمزكجة 

ىئمئنئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ  فأما القرآف: قكلو تعالى:
 .12 النساء:  َّيبىبنبمبزبربيئ

فميا الربع مف التركة  ،3الفرض بطريقيثبتي ىذا النص القرآني نصيب الزكجة مف الميراث 
ذا تعددت ،الثمف اكأما إف كاف لو كلد فمي ،إف لـ يكف لمزكج كلد منيا أك مف غيرىا الزكجات  كا 

 .4يشتركف في الفرض

                                                           
 (.6/229، )تبيين الحقائقالزيمعي،  1

قسـ األكؿ: الحقكؽ غير المالية تتعمؽ بشخص المكرث نفسو، : القساـاختمؼ الفقياء في األمكاؿ كالحقكؽ المكرثة إلى ثبلثة أ 2
 أك الماؿ، كىذا القسـ متفؽ عمى عدـ دخكلو في التركة. كال تتعدل إلى غيره، كحؽ الحضانة، كحؽ الكالية عمى النفس

القسـ الثاني: اتفؽ الفقياء عمى دخكؿ الحقكؽ المالية التي تتعمؽ بذمة المكرث في التركة، كىي: األمكاؿ الصافية مف عقارات 
دية الكاجبة، الحقكؽ العينية كمنقكالت، األمكاؿ مستحقة لممكرث، كلكنيا لـ تدخؿ في حيازتو كالديكف التي في ذمة الغير، كال

 التي تقـك مقاـ الماؿ كالرىف، خيارات األعياف كخيار التعييف كخيار العيب. 
 القسـ الثالث: المنافع كحؽ الشفعة كخيار الشرط كخيار الرؤية، عند الجميكر تكرث كأما عند الحنفية فبل تكرث.

 :ق(5231: (. الدسكقي، محمد بف عرفة )ت5/242( )3/96، )ئقتبيين الحقا(. الزيمعي، 6/759، )رد المختارابف عابديف، 
، شرح مختصر خميلق(، 5515(، دار الفكر. الخرشي، محمد بف عبد اهلل )ت4/457، )حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير

، حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج :ق(5225: (، دار الفكر، بيركت.  البجيرمي، سميماف بف محمد )ت8/596)
 (.4/413، )كشاف القناع(. البيكتي، 4/8، )مغني المحتاجـ. الشربيني، 5951-ق5369(، مطبعة الحمبي، 3/244)
كأصحاب الفركض: ىـ الذيف كرد بالدليؿ مف القرآف أك االسنة ليـ نصيب محدد ال يزيد كال ينقص منو، كأصحاب الفركض  3

لصحيح كالزكج كاألخ ألـ، كثمانية مف اإلناث كىف: البنت كبنت االبف اثنا عشر كارثان، أربعة مف الذككر كىـ: األب كالجد ا
: )تاالختيار لتعميل المختار :كاألخت الشقيقة كاألخت ألب كاألخت ألـ كاألـ كالجدة كالزكجة. ابف مكدكد، عبد اهلل بف محمكد

(. السنيكي، زكريا 2/249)، شرح مختصر خميلـ. الخرشي، 5937 -ق5356(، مطبعة الحمبي، القاىرة، 5/84ق(، )683
شرح منتيى (، المطبعة الميمنية. البيكتي، 3/425، )الغرر البيية في شرح البيجة الوردية ق(:926: بف محمد )ت

 (.2/499، )اإلرادات

 (.5/76، )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  4
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 كأما السنة:

اءىتٍ  -1 ِبيعِ  ْبنِ  َسْعدِ  اٍمرىأىةي  عف جابر بف عبد اهلل قاؿ: جى  اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى سىٍعدو  ًمفٍ  ًباٍبنىتىٍييىا 1الرَّ
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ، عى مَّـى سى ًبيًع، ٍبفً  سىٍعدً  اٍبنىتىا ىىاتىافً  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: فىقىالىتٍ  كى ا قيًتؿى  الرَّ  مىعىؾى  أىبيكىيمى
دو  يىٍكـى  فَّ  شىًييدنا، أيحي ذى  عىمَّييمىا كىاً  ا، أىخى الىييمى ا يىدىعٍ  فىمىـٍ  مى افً  كىالى  مىاالن  لىييمى ا ًإالَّ  تيٍنكىحى لىييمى : قىاؿى  مىاؿه، كى

لىتٍ  ذىًلؾى  ًفي المَّوي  يىٍقًضي مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىبىعىثى  اٍلًميرىاًث، آيىةي : فىنىزى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ًإلىى كى
ا، ، أيمَّييمىا كىأىٍعطً  الثُّميثىٍيًف، سىٍعدو  اٍبنىتىيٍ  "أىٍعطً : فىقىاؿى  عىمًٍّيمى مىا الثُّميفى " فىييكى  بىًقيى  كى  .2لىؾى

 ،يدؿ ىذا الحديث عمى إلغاء التشريع اإلسبلمي ألعراؼ الجاىمية الفاسدة في الميراث
ككاف أىؿ الجاىمية ال يكرثكف النساء  ،ففرض لمزكجة كلمبنت نصيبان مقدران مف الميراث

كال األطفاؿ  ،ميات أك زكجات أك شقيقات أك غير ذلؾمطمقان سكاء كف بنات أك أ
 3كحيازة الغنيمة. ،القادركف عمى حمؿ السبلح ،فبل يرث إال الرجاؿ األشداء ،كالضعفاء

مى نًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى بعىًف اكما ركم  -2 مَّى اهللي عى : يييمىا، عىًف النًَّبيٍّ صى مَّـى قىاؿى سى أىٍلًحقيكا »ًو كى
ؿو ذىكىرو  ا بىًقيى فىييكى أًلىٍكلىى رىجي  .4«الفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا، فىمى

بكجكب قسمة الفرائض عمى أىميا المقدرة أنصبتيـ  ،يؤكد الحديث عمى أمر اهلل تعالى 
يا كلد فإف كالزكجة قدر نصيبيا في كتاب اهلل تعالى كفي السنة بالثمف إف كاف لزكج ،بالفرض

 لـ يكف لو كلد فميا الربع.

                                                           
: ىك سعد بف الربيع بف عمرك األنصارم الخزرجي، أحد نقباء األنصار، كاف كاتبان في الجاىمية، شيد العقبة عد بن الربيعس 1

 األكلى كالثانية، كشيد بدر، آخى النبي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ بينو كبيف عبد الرحمف بف عكؼ، استشيد يـك أحد. 
(، دار الكطف 3/5248، المحقؽ: عادؿ العزازم، )الصحابة معرفة :ق(431: أبك نعيـ األصبياني، أحمد بف عبد اهلل )ت

 (.2/432، )أسد الغابةـ. ابف األثير، 5998 -ق5459، 5لمنشر، الرياض، ط

(، 2192، أبكاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، رقـ )الجامع الكبير :ق(279: الترمذم، محمد بف عيسى )ت 2
  ـ. )قاؿ عنو الترمذم: حسف صحيح(. 5998الغرب اإلسبلمي، بيركت، (، دار 3/485المحقؽ: بشار معركؼ، )

(، دار 3/261، المحقؽ: أبي محمد بف عاشكر، )الكشف والبيان عن تفسير القرآن :ق(427: الثعمبي، أحمد بف محمد )ت 3
، مكتبة القرآف، القاىرة. 55، صعمم الميراثـ. عاشكر، مصطفى، 2112-ق5422، 5إحياء التراث العربي، بيركت، ط

 . 37، صتأويالت أىل السنةالماتريدم، 
 (.8/551(، )6732، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلد مف أبيو كأمو، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  4
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 1مانعإف لـ يكجد  ،عمماء المسمميف عمى كجكب الميراث بالنكاح كالنسب كالكالء ذىب :كاإلجماع
 .2ككجدت التركة ،أك حاجب

 المطمب الثالث: شروط اإلرث بالزوجية:

 يشترط لمميراث بالزكجية شرطاف: 

ف كاف قبؿ  ،كيثبت التكارث بيف الزكجيف بالعقد الصحيح ،أف تككف الزكجية صحيحة -1 كا 
 فاختمؼ الفقياء عمى قكليف: ،أما إف كاف العقد فاسدان كمات أحدىما ،الدخكؿ أك الخمكة

(: ال يثبت التكارث بيف 5كأحمد 4كالشافعي 3: ذىب إليو جميكر العمماء )أبك حنيفةالقول األول
ف لـ يعمـ بفساد  ،أختو مف الرضاعة أك تزكج بغير شيكد كمف تزكج ،الزكجيف في النكاح الفاسد كا 

كال يترتب عميو آثار  ،ألف العقد الفاسد ال يقره الشرع ،أك حتى بعد الكفاة ،النكاح إال بعد الدخكؿ
ف ثبت بعض األحكاـ؛ لكجكد شبية ،العقد الصحيح  كثبكت المير كالعدة كالنسب. ،كا 

 ،إف كاف سبب الفساد غير متفؽ عميو ،التكارث بيف الزكجيف: يصح 6: عند المالكيةالقول الثاني
أما إذا كانت الكفاة بعد الفسخ فبل يثبت التكارث  ،كالنكاح بغير كلي ،ككانت الكفاة قبؿ الفسخ

كمف تزكج بالخامسة كفي عصمتو  ،كال يثبت التكارث أيضان في النكاح الفاسد المتفؽ عميو ،بينيما
 أربع.

                                                           
 ،المبسوط(. السرخسي، 498-5/497: الرؽ، القتؿ، اختبلؼ الديف. إبراىيـ الحمبي. مجمع األنير، )موانع اإلرث 1
(29/538.) 
الكافي في فقو أىل  ق(:463: (. ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل )ت5/86، )االختيار لتعميل المختارابف مكدكد،  2

ـ. الماكردم، 5981-ق5411، 2(، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط2/5143، المحقؽ: محمد كلد ماديؾ، )المدينة
، الكافي في فقو اإلمام أحمد(. ابف قدامة، 6/3، )البين وعمدة المفتينروضة الط(. النككم، 8/75، )الحاوي الكبير

 (. 2/511، )شرح منتيى اإلرادات(. البيكتي، 2/294)

 (.335/ 2، )بدائع الصنائع(. الكاساني، 529/ 4، )البحر الرائق(. ابف نجيـ، 318/ 2، )الجوىرة النيرةالحداد،  3

 (.312/ 7، )تحفة المحتاجالييتمي،  4
(، دار الكتاب العربي. 7/576، )الشرح الكبير عمى متن المقنع :ق(682: أبك الفرج بف قدامة، عبد الرحمف بف محمد )ت 5

 (.6/393، )المغنيابف قدامة، 

 (.2/54، )الفواكو الدواني(. النفراكم، 3/597، )مختصر خميلالخرشي،  6
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ف قانكف األحكاؿ الشخصية المعمكؿ بو في فمسطيف عمى حكـ ( م42كنصت المادة )
أما إذا كقع بو دخكؿ  ،الزكاج الفاسد: )الزكاج الفاسد الذم لـ يقع بو دخكؿ ال يفيد حكمان أصبلن 

فيمـز بو المير كالعدة كيثبت النسب كحرمة المصاىرة كال تمـز بقية األحكاـ كاإلرث كالنفقة قبؿ 
 التفريؽ أك بعده(.

ح مف نص المادة أف الزكاج الفاسد قبؿ الدخكؿ ال يترتب عميو أم أثر مف آثار العقد كيتض
أما إف كقع بالزكاج الفاسد  ،الصحيح مف مير أك نفقة أك عدة أك نسب أك حرمة مصاىرة أك تكارث

فيثبت المير كالعدة كالنسب كحرمة  ،فيترتب عمى ىذا الدخكؿ بعض آثار العقد الصحيح ،دخكؿ
 كال يثبت التكارث بينيما كالنفقة. ،المصاىرة

 الراجح: 

أميؿ إلى ما ذىب إليو جميكر العمماء كالقانكف بعدـ صحة التكارث بيف الزكجيف في  
كال يترتب عميو أم أثر مف آثار العقد الصحيح قبؿ  ،النكاح الفاسد؛ ألف العقد الفاسد ال يقره الشرع

 كيثبت لو بعض األحكاـ بالدخكؿ. ،الدخكؿ

كقياميا يتحقؽ إف لـ يحصؿ بيف الزكجيف فرقة ألم سبب مف  ،قياـ الزكجية عند الكفاة -2
أك إف تكفي أحدىما في عدة الطبلؽ الرجعي؛ ألف الطبلؽ الرجعي ال يزيؿ  ،األسباب
كأما إف كاف  طبلؽ الصحيح بائنان فبل  ،كلمزكج إرجاع زكجتو ما دامت في العدة ،الزكجية

 .1ت أثناء العدة أك بعدىاسكاء ما ،تكارث بينيما

فبل يثبت الميراث بيف الزكجيف في عدة الطبلؽ البائف إال إذا طمؽ أحدىما اآلخر في 
طالق كعميو اختمؼ الفقياء في ميراث الزكجة في طبلؽ المريض مرض المكت ) ،مرض المكت

 إلى عدة مذاىب: ،بيف مكرث كمانع مف اإلرث 2الفار(

                                                           
 (.6/394)، المغني(. ابف قدامة، 4/49، )البحر الرائقابف نجيـ،  1

(: )إف مات أحدىما في العدة 246كجاء نص مشركع القانكف في حكـ التكارث بيف الزكجيف في الطبلؽ البائف  في المادة )
 فبل يرثو اآلخر إال في حاؿ فراره أك فرارىا(.

، العنايةبرتي، : إذا أبان الرجل زوجته في مرضه الذي مات فيه، ويطلق عليه الفقهاء طالق المريض. الباطالق الفار 2
الكافي في فقو (. ابف قدامة، 5/275، )األم(. الشافعي، 2/584، )الكافي في فقو أىل المدينة(. ابف عبد البر، 4/545)

 (.2/353، )اإلمام أحمد
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سكاء أكاف الطبلؽ رجعيان أـ  ،الميراث ما دامت في العدة : لمطمقة الفار1مذىب الحنفية - أ
ف انقضت العدة فبل ترثو ،بائنان  مستدليف بفعؿ عثماف بف عفاف عندما كرث امرأة عبد  ،كا 

ًف ٍبفي عىٍكؼو اٍمرىأىتىوي »الرحمف بف عكؼ ألنو طمقيا في مرض مكتو  ٍبدي الرٍَّحمى ُتَماِضَر طىمَّؽى عى
ثىيىا عيٍثمىافي  2ِبْنَت اأْلَْصَبغِ  كاشترطكا لذلؾ أف يطمقيا  ،3«اٍلكىٍمًبيَّةى ثيّـَ مىاتى كىًىيى ًفي ًعدًَّتيىا فىكىرَّ

كأف يمكت  ،ككانت مستحقة لمميراث مف كقت الطبلؽ إلى كفاة المطمؽ ،الزكج بغير رضاىا
أما إف كاف مكرىان عمى الطبلؽ أك كاف  ،المطمؽ في مرضو الذم حصؿ فيو الطبلؽ

أك اختمعت  ،أك كانت غير مستحقة لو كقت الطبلؽ كاستحقتو كقت الكفاة ،ؽ بطمبياالطبل
 نفسيا في مرض زكجيا فبل ميراث ليا.

كال ينقطع ميراثيا مف  ،حتى لك تزكجت غيره ،: مطمقة الفار ليا الميراث4مذىب المالكية - ب
كعندما سئؿ  ،طميقيا إال إذا شفي مف مرضو الذم طمقيا فيو؛ معاممة لو بنقيض مقصكده

األماـ مالؾ عف مطمقة الفار إف تزكجت مف عدة أزكاجو كالذيف طمقكىا كميـ أحياء ثـ ماتكا 
ىؿ ترثيـ جميعان؟ قاؿ: ليا الميراث مف  ،في مرضيـ الذم طمؽ فيو كىي تحت زكجو 

 جميعيـ. 

                                                           
 -ق5454، 2(، دار الكتب العممية، بيركت، ط2/586، )تحفة الفقياء ق(:541: السمر قندم، محمد بف أحمد )ت 1

 (.556 -6/555(. السرخسي، المبسكط، )254-2/255، )اليدايةناني، ـ. المرغي5994

: ىي تماضر بنت األصبغ بف عمرك بف ثعمبة الكمبية، أكؿ كمبية تتزكج مف قرشي، أـ أبي سممة بف تماضر بنت األصبغ 2
(، دار 8/235، المحقؽ: محمد عطا، )الطبقات الكبرى ق(:231: عبد الرحمف بف عكؼ. ابف سعد، محمد بف سعد )ت

 ـ.5991 -ق5451، 5الكتب العممية، بيركت، ط
(، 4149، كتاب النكاح، باب الطبلؽ كالخمع كاإليبلء كغيره، رقـ)سن الدارقطني :ق(385: الدارقطني، عمي بف عمر )ت 3

ـ. )قاؿ عنو األلباني: صحيح( 2114-ق5424، 5(، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط552/ 5، )المحقؽ: شعيب األرنؤكط
(، المكتب 6/559، المحقؽ: زىير الشاكيش، )إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباني، محمد ناصر، 

 ـ.5985-ق5415، 2اإلسبلمي، بيركت، ط

 (.2/86، )لمدونةا(. مالؾ، 2/258، )الفواكو الدوانيالنفراكم،  4
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 ،: ال ترث المرأة زكجيا إف طمقيا في مرضو طبلقان ال يممؾ فيو الرجعة1مذىب الشافعية  - ت
كال عبرة بمظنة  ،ألف الزكجية قد ارتفعت بالطبلؽ البائف قبؿ المكت ،كانقضت عدتيا

 .2الفرار؛ ألف األحكاـ الشرعية ال تناط بالنيات الخفية

كيعاقب بضد  ،كلمشافعية قكؿ ثافو في القديـ: أف ميراثيا ال ينقطع؛ ألنو يعتبر فاران 
  .3مقصكده

إال إف تزكجت قبؿ مكتو؛ ألنيا  ،كلك انقضت عدتيا: ترث مطمقة الفار 4مذىب الحنابمة  - ث
فبل يجكز اجتماعو مع  ،ألف التكارث مف حكـ النكاح ،إذا تزكجت ال يمكف أف ترث زكجيف

 فآثار النكاح زالت بالكمية. ،كألنيا فعمت باختيارىا ما ينافي النكاح األكؿ ليا ،نكاح آخر

 الراجح:

مطمقة الفار ما دامت في العدة إف مات مف مرضو  أميؿ إلى رأم الحنفية كالقانكف بتكريث 
الذم حصؿ فيو الطبلؽ فإف انقضت العدة فبل ميراث ليا؛ ألف سبب التكارث بيف الزكجيف العقد 
نما ثبت الميراث ليا  فمما انتيى الزكاج بطؿ التكارث بينيما حتى لك كانت في عدة الطبلؽ البائف كا 

 مقصكده. مف الطبلؽ الفار معاممةن لزكجيا بضد

  

                                                           
 (.56/63، )المجموع شرح الميذب(. النككم، 5/275، )األمالشافعي،  1
 ، دار الفكر العربي.527، صأحكام التركات والمواريثأبك زىرة، محمد،  2
-54/231، المحقؽ: عبد العظيـ الٌديب، )نياية المطمب في دراية المذىب ق(،478الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل )ت 3

 ـ.2117 -ق5428، 5(، دار المنياج، ط235
 (.425-5/458، )المبدع شرح المقنع(. ابف مفمح، 396/ 6، )المغنيابف قدامة،  4

(: )مف كاف مريضان يغمب عميو 269كجاء نص مشركع القانكف عمى حكـ ميراث المطمقة بائنان في طبلؽ الفار في المادة )
ليبلؾ غالبان كأباف امرأتو كىك كذلؾ، ببل رضاىا كمات في المرض أك ىك مكت منو أك كاقعان في حالة خطرة يخشى منيا ا

عمى تمؾ الحالة بذلؾ السبب أك بغيره، كالمرأة في العدة فإنيا ترث منو إذا استمرت أىميتيا اإلرث مف كقت اإلبانة إلى المكت 
 العدة فإنيا ال ترثو(.فإف برئ الزكج مف مرضو أك زالت عنو تمؾ الحالة ثـ مات بعمة أك حادثة كىي في 
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 المطمب الرابع: أحوال ميراث الزوجة:

 ،كترث الزكجة زكجيا بطريؽ الفرض ،فيرث الزكج زكجتو ،الزكجية ىي أحد أسباب اإلرث 
 كلمزكجة حالتاف في الميراث:

سكاء أكاف الفرع مف ىذه الزكجة أـ  ،إف لـ يكف لو فرع كارث ،: ترث الربع مف زكجياالحالة األولى
ف كٌف أكثر مف زكجة فيٌف مشتركات في الربع ،مف غيرىا ٌٍُّّّ  كذلؾ لقكلو تعالى: ،كا 
 .12 النساء:  َّمئنئزئرئَُِّّّّٰ

 أمثمة:

 مات عف زكجة كأب. -1

 4 األنصبة الكرثة
 1 ¼ زكجة
 3 الباقي أب

 زكجات كأـ كأخ شقيؽ. 3مات الزكج عف  -2

 12 األنصبة الكرثة
 3 ¼ زكجات 3

 4 1/3 أـ
 5 الباقي أخ شقيؽ

ف تعددت الزكجات  ،يبلحظ أف نصيب الزكجة في المسألتيف الربع؛ لعدـ كجكد فرع كارث كا 
أسيـ  3كفي المسألة الثانية لمزكجات  ،4في المسألة األكلى لمزكجة سيـ مف  ،يشتركف في الربع

 .12مف 

ف تعددت الزكجاتالحالة الثانية إف كاف لو فرع كارث منيا أك مف  ،: ترث الثمف مف زكجيا كا 
 .12 النساء:  َّيبىبنبمبزبربيئىئُّ لقكلو تعالى: ،غيرىا
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 أمثمة: 

 مات الزكج عف زكجة كأـ كبنتاف كأخت شقيقة. -1

 24 األنصبة الكرثة
 3 1/8 زكجة
 4 1/6 أـ

 16 2/3 بنتاف
 1 الباقي أخت شقيقة

 . 24أسيـ مف  3فممزكجة  ،ىذه المسألة كجد فرع كارث )البنتاف( فترث الزكجة الثمف في

 مات الزكج عف زكجتيف كأب كأـ كابف. -2

 24 األنصبة الكرثة
 3 1/8 زكجتيف
 4 1/6 أب
 4 1/6 أـ
 13 الباقي ابف

 3كبالتالي يككف لمزكجتيف  ،تشترؾ الزكجتاف في الثمف؛ لكجكد الفرع الكارث كىك االبف     
 .24أسيـ مف 

  :ثبلثة مسائؿكفيو  المطمب الخامس: مسائل متعمقة بحق الزوجة في الميراث:

 المسألة األولى: حق الزوجة في الراتب التقاعدي:

فإف كاف مستحقان لمميت كمقتطعان  ،يتكقؼ كيفية تقسيـ الراتب التقاعدم عمى معرفة مصدره 
أك منحة مف الحككمة كلـ تخصصو لبعض كرثة  ،أك كاف حقان لو عمى جية العمؿ ،مف راتبو

كالزكجة  ،بحسب أنصبتيـ الشرعية ،فيككف كبقية ممتمكات الميت كيقسـ عمى جميع الكرثة ،الميت
 مف أصحاب الفركض المقدرة فيككف ليا حؽ في الراتب التقاعدم كبقية الكرثة.
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يبقى خاصان بمف  ،أك مف جية العمؿ لبعض الكرثة كأما إف كاف مخصصان مف الحككمة 
 .1كال يمـز تكزيعو عمى جميع الكرثة ،نصت عميو الجية المانحة

بذكر الكرثة  ،( مف قانكف التقاعد العاـ المعمكؿ بو في فمسطيف32كجاء نص المادة )
 :2المستحقكف لمراتب التقاعدم

كجعؿ منيـ  ،حدد القانكف الفئات المستحقة لمراتب التقاعدم :أرممة أك أرامؿ المشترؾ  -1
إال في حالة زكاجيا  ،كال يحؽ ألحد أف يحرميا مف حقيا في راتب زكجيا ،زكجة المتكفى

( مف قانكف التقاعد المعمكؿ بو في 33فيتكقؼ صرؼ الراتب التقاعدم ليا بنص المادة )
 فمسطيف.

 يضات من الحوادث والديات:المسألة الثانية: حق الزوجة في التعو 

 ،دية الٌنفس مكركثةه عف الميت كسائر أمكالو تقسـ حسب الفرائض المقدرة شرعان في تركتو  
ىهمهجهُّ  لقكلو تعالى: ،فيستحقيا جميع الكرثة مف الرجاؿ كالنساء باستثناء القاتؿ

، كىافى يىقيكؿي: كيدؿ عمى ىذا الحٌؽ " ،3كلمزكجة حٌؽ في دية زكجيا ،92النساء:   َّيه أىفَّ عيمىرى
تَّى أىٍخبىرىهي  ٍكًجيىا شىٍيئنا، حى ٍرأىةي ًمٍف ًديىًة زى مىى العىاًقمىًة كىالى تىًرثي اٍلمى اُك ْبُن ُسْفَياَن الِكاَلِبي  الدٍّيىةي عى حَّ : أىفَّ 4الضَّ

مَّـى كىتىبى ًإلىٍيًو أىٍف:  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكًجيىا كىرٍّثٍ "رىسيكؿى اهلًل صى بىاًبيٍّ ًمٍف ًديىًة زى ـى الضٍّ  .5"اٍمرىأىةى أىٍشيى

                                                           
ـ، 2115-7-51(، 9145)، رقم حقوق الورثة في راتب التقاعدموقع فتوى اإلسالم،  1

http://fatwa.islamweb.net/fatwa ،ـ، 2154-5-57(، 257217، رقـ )اإلرث وتوزيع التركة. المنجد، محمد صالح
 https://islamqa.info/ar/217207مكقع اإلسبلـ، 

 ـ.2115( لسنة 7قانكف التقاعد العاـ رقـ ) 2
، الذخيرة ق(:684: (. القرافي، أحمد بف إدريس )ت554/ 6، )تبيين الحقائق(. الزيمعي، 557/ 26، )المبسوطالسرخسي،  3

(. 6/95، )األمـ. الشافعي، 5994، 5(، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط419-418/ 52المحقؽ: محمد بك خبزة، )
 (.6/388، )المغني(. ابف قدامة، 511-99/ 52، )الحاوي الكبيرالماكردم، 

كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى مف : ىك الضحاؾ بف سفياف بف عكؼ الكمبي، يكنى أبا سعيد، كاله رسالضحاك بن سفيان 4
، االستيعاب في معرفة األصحاب ق(:463: أسمـ مف قكمو، كاف يعد بمائة فارس كحده. ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل )ت

 ـ.5992 -ق5452، 5(، دار الجيؿ، بيركت، ط743-742/ 2المحقؽ: عمي البجاكم، )
(. )قاؿ عنو 3/79(، )5455ب ما جاء في المرأة ىؿ ترث مف دية زكجيا؟ رقـ )، أبكاب الديات، باالجامع الكبيرالترمذم،  5

 الترمذم: حسف صحيح(

http://fatwa.islamweb.net/fatwa
http://fatwa.islamweb.net/fatwa
https://islamqa.info/ar/217207
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فتقكـ شركات التأميف مقاـ الجاني بدفع  ،أما ما يؤخذ مف تعكيضات عف الحكادث 
كيجب تقسيـ الدية عمى الكرثة كلزكجة القتيؿ نصيبيا  ،ديةكىذا التعكيض يقـك مقاـ ال ،التعكيضات

 .1مف الدية؛ ألنيا مف الكرثة

 المسألة الثالثة: مخصصات الشييد:

كال  ،كؿ ما تقدمو المؤسسات الخيرية كالجمعيات التعاكنية لذكم الشيداء مف ىبات كمنح
 ،فالشييد غير مالؾ ليا ،يمكف اعتبار ىذه المخصصات مف الميراث؛ ألنيا تقدـ لعائمتو بعد كفاتو

 .2كيشترط في الميراث أف يممكو المتكفى قبؿ كفاتو

لذكم الشيداء غير  البرامج كالخدمات المقدمة مف المؤسسات الخيرية كالجمعياتكمف 
كبرامج إعادة التأىيؿ  ،كالكفالة التعميمية ،اليبات المالية: الكفالة الصحية )التأميف الصحي(

 .3كالتدريب كبرامج الدعـ النفسي

ليا كؿ ما خصص لو إف ترؾ الشييد زكجة بدكف أبناء كال أـ كال أب في ىذه الحالة يككف ف
كليا نصؼ ما خصص لو مف اليبة إف تركيا بدكف  ،إال إف كجد مف تمزمو نفقتيـ شرعان  ،مف ىبة

ترؾ زكجة كأبناء كأب كأـ فينظر إف كاف معيؿ  أما إفك  ،النصؼ اآلخر فؤلبكيو ،أبناء مع أب كأـ
ف لـ يكف معيبلن ليما فميس ليما شيء في ىذه ،ليـألبكيو فتجب النفقة  كالمخصص  ،لةحاال كا 
 .4جميعو لمزكجة كاألبناء

 
                                                           

ق، مكقع سميماف الماجد، 5434-51-29(، 59287، رقـ )التأمينالماجد، سميماف بف عبد اهلل،  1
http://www.salmajed.com/fatwa/ 

-5-27، باليبات والمنح المقدمة من المؤسسات الخيرية لذوي الشيداءاألحكام الشرعية المتعمقة السكسي، ماىر أحمد،  2
 . http://site.iugaza.edu.ps/msousiـ، 2155

ـ، 2152-5-7، مؤسسة رعاية أسر الشيداء والجرحىدنيا الكطف،  3
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news . 

-5-27، األحكام الشرعية المتعمقة باليبات والمنح المقدمة من المؤسسات الخيرية لذوي الشيداءالسكسي، ماىر أحمد،  4
 . http://site.iugaza.edu.ps/msousiـ، 2155

 

http://site.iugaza.edu.ps/msousi
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
http://site.iugaza.edu.ps/msousi
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 المبحث الثالث

 جة في الّنفقة في الفقو والقانونحق الزو 

 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األول: تعريف الّنفقة:

كأنفىؽى الرجؿ: أم افتقر  ،كييقاؿ: نىفىقىًت الٌداٌبة نيفكقان إذا ماتت ،: اسـه مف المصدر نىفىؽى في المغة
رفىوي  ،كذىىب مالوي  معي ًنفاؽ ،كالٌنفقة: ما أينًفؽ ،كأنفىؽى الماؿ: صى كالجى

ٰىُّ  كمنو قكلو تعالى: ،1
 .2أم خشية الفىنىاًء كالفقر ،100 اإلسراء:  َّميزيري

 يمـز ما ككؿ ،كخدمة كفرش كمسكف ككسكة طعاـ مف إليو الفرد حتاجي ما :والّنفقة في االصطالح
 .3المعركؼ لممعيشة حسب

 النفقة قسمان:

كأكلى الجيات  ،نفقة كاجبة لئلنساف عمى نفسو كمقدمة عمى نفقة غيره؛ ألنو صاحب الماؿ -1
 التي يصرؼ فييا الماؿ ما يككف في سبيؿ تحقيؽ مصالح صاحبو كدرء المفاسد عنو.

 كتأتي بعد اإلنفاؽ عمى النفس. ،الٌنفقة الكاجبة عمى اإلنساف لغيره -2

   .4كالقرابة كالممؾ كأسباب كجكبيا عمى غيره  ثبلثةه: النكاح 

لبياف ىؿ لممرأة المتكفى عنيا  ،كالٌنفقة بسبب النكاح ىي محكر الدراسة في ىذا المبحث 
 ؟نفقة حامبلن كانت أك غير حامؿزكجيا 

                                                           
 (.358-51/357، )لسان العرب(. ابف منظكر، 4/5561، )الصحاح تاج المغةالجكىرم،  1

 (.5/524ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ) 2

 .516ص، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالميةخبلؼ،  3

(. ابف 2/518، )حاشية الدسوقي(. الدسكقي، 5/555، )مغني المحتاج(. الشربيني، 3/51، )تبيين الحقائقالزيمعي،  4
 (.7/545، )المبدع في شرج المقنعمفمح، 
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 كىذا ما أتناكلو في المطالب البلحقة: 

 :ثاني: مشروعية وشروط نفقة الزوجةالمطمب ال

 كفيو فرعاف:

 األول: أدلة مشروعية النفقة الزوجية: الفرع

 كثبت كجكبيا بالكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ: ،إلى كجكب النفقة لمزكجة 1ذىب الفقياء 

 أواًل: الكتاب:

جحمجحجمثُّ قكلو تعالى:  -1 مسخسحسجسجخمخمح
 .233البقرة:  َّحص

 ،مف الكالدتدؿ اآلية عمى إيجاب النفقة مف طعاـو كشرابو ككسكة ألجؿ الرضيع كأمو 
   .2كاإلنفاؽ يككف عمى قدر طاقة الكالد ببل إسراؼو كال تقتير

ىيميخيحييهجيىهمهجهينىنمنخنحنُّ  كقكلو تعالى: -2
 .6 الطبلؽ:   ٍََُِّّّّّّٰٰىٌّٰرٰذيي

كعند طبلقيا طبلؽ بائف ينتيي العقد فبل نفقة  ،تجب النفقة لمزكجة بعقد النكاح الصحيح
ف كاف حمؿ كجبت النفقة لمحامؿ ألجؿ الحمؿ؛ ألف ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب ،ليا  3،كا 

فإف أرضعت  ،فإف كضعت الحامؿ حمميا فميا األجرة عمى اإلرضاع إف لـ تمتنع عف إرضاع كلدىا
سترضع تفإف حصؿ خبلؼ بينيـ فم ،استحقت األجرة كليا أف تعاقد أباه أك كليو عمى أجرة الرضاع

 .4غيرىالو 

                                                           
 (. أبك55/454، )الحاوي الكبير(. الماكردم، 3/77، )بداية المجتيدابف رشد الحفيد، (. 2/285) اليداية،المرغيناني،  1

 (.9/229، )الشرح الكبيرالفرج بف قدامة، 

 (.5/631، )القرآن العظيم، تفسير (. ابف كثير3/561، )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  2

 (.5/235، )المنثور في القواعد الفقييةالزركشي،  (.6/34، )تفسير الماورديالماكردم،  3

 (.8/553، )تفسير القرآن العظيمابف كثير،  4
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 السنة:

 فىًإنَّكيـٍ  النٍّسىاًء، ًفي اهللى  قكؿ رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ في خطبة حجة الكداع: "اتَّقيكا -1
ٍذتيميكىيفَّ  ييفَّ  كىاٍستىٍحمىٍمتيـٍ  اهلًل، ًبأىمىافً  أىخى كجى لىييفَّ  اهلًل... ًبكىًممىةً  فيري مىٍيكيـٍ  كى تيييفَّ  ًرٍزقيييفَّ  عى ًكٍسكى  كى
كًؼ" ًباٍلمىٍعري

1. 

ألف الزكجة محبكسة  ،في ىذا الحديث دليؿه عمى كجكب النفقة كالكسكة لمزكجة عمى زكجيا
ككؿ ما كاف محبكسان بحؽو مقصكد لغيره كانت نفقتو عميو بما جرت عميو  ،لحؽ الزكج

 .2العادة مف غير إسراؼو كال إقتارو 

 أىفٍ : »قىاؿى  ،حٌؽ الزكجة عمى زكجياإجابة رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ لمسائؿ عف  -2
، ًإذىا تيٍطًعمىيىا تىٍكسيكىىىا طىًعٍمتى ، ًإذىا كى ، أىكً  اٍكتىسىٍيتى  كىالى  تيقىبٍٍّح، كىالى  اٍلكىٍجوى، تىٍضًربً  كىالى  اٍكتىسىٍبتى

ٍر ًإالَّ   .3«اٍلبىٍيتً  ًفي تىٍيجي

فيجب عمى الزكج أف ينفؽ  ،كفي الحديث داللةه عمى أف األزكاج شركاء في الطعاـ كالكسكة
 .4عمى زكجتو كما ينفؽ عمى نفسو عمى قدر سعة الزكج كجدتو

 : اإلجماع

 .5مسممة كانت أك كتابية ،بنكاحو صحيح ،اتفؽ أىؿ العمـ عمى كجكب نفقة الزكجة عمى زكجيا

                                                           
 (.2/889(، )5258) ، كتاب الحج، باب حجة النبي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ، رقـصحيح مسممبف الحجاج،  مسمـ 1

 (.2/285، )اليداية(. المرغيناني، 2/322، )سبل السالم(. الصنعاني، 9/553، )فتح الباريابف حجر،  2

(، 2542) في حؽ المرأة عمى زكجيا، رقـ، كتاب النكاح، باب سنن أبي داود ىػ(:275: أبك داكد، سميماف بف األشعث )ت 3
: (، المكتبة العصرية، صيدا. )قاؿ عنو التبريزم: حسف( التبريزم، محمد بف عبد اهلل )ت2/244المحقؽ: محمد عبد الحميد، )

 ـ.5985، 3(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط2/972، المحقؽ: محمد األلباني، )مشكاة المصابيح :ىػ(745
ـ. ابف 5932-ق5355، 5(، المطبعة العممية، حمب، ط3/225، )معالم السنن :ق(388: محمد )ت الخطابي، حمد بف 4

 ق.5426(، دار الكطف، الرياض، 3/535، )، شرح رياض الصالحينعثيميف، محمد بف صالح

ف رشد الحفيد، (. اب2/559(. ابف عبد البر، الكافي، )3/572ابف عابديف، رد المحتار، )(. 2/285) اليداية،المرغيناني،  5
(. أبك النجا الحجاكم، اإلقناع، 55/454، )الحاوي الكبير(. الماكردم، 58/235(. النككم، المجمكع، )3/77، )بداية المجتيد

 (.9/229، )الشرح الكبير(. أبك الفرج بف قدامة، 4/536)
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 ،ميوفكانت نفٌقتييا ع ،: الزكجة محبكسة لحؽ كمنفعة الزكج كقد ال تككف قادرة عمى الكسبالمعقول
قياسان عمى القاضي كالعامؿ في  ،فكؿ محبكس لمنفعة غيره يمزميوي نفقتو؛ لعدـ تفرغو لحاجة نفسو

 .1الصدقات

 الفرع الثاني: شروط نفقة الزوجة:

فبل نفقة في نكاح فاسد؛ ألف سبب كجكب  ،أف يككف عقد النكاح بيف الزكجيف صحيحان  -1
 .2النكاحالنفقة كىك حؽ الحبس الثابت لمزكج عمييا بسبب 

( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف: )تجب النفقة لمزكجة عمى 67جاء في نص المادة )
الزكج كلك مع اختبلؼ الديف مف حيف العقد الصحيح كلك كانت مقيمة في بيت أىميا إال 

 إذا طالبيا بالنقمة كامتنعت بغير حؽ شرعي(.

حتى لك كانت  ،مف ىذا النص أف الزكجة تستحؽ النفقة مف حيف العقد الصحيح كيتضح
مقيمة في بيت أىميا ماداـ الزكج لـ يطمبيا إلى بيتو كلـ تمتنع عف االنتقاؿ كجب ليا 

 النفقة.

عمى  ،تسميـ الزكجة نفسيا إلى زكجيا كقت كجكب التسميـ عمييا كتمكف مف االستمتاع بيا -2
فإذا لـ يكجد ىذا التسميـ  فبل نفقة لمزكجة عمى  ،ة تصح لمكطءأف تككف الزكجة بحال

 .3زكجيا

 .5فإف نشزت تسقط نفقتيا ،الزكجة 4عدـ نشكز -3

                                                           
 (.4/56، )بدائع الصنائعالكاساني،  (.2/285) اليداية،المرغيناني،  1

 (.9/246، )الشرح الكبيرأبك الفرج بف قدامة،  (.58/235، )المجموع(. النككم، 4/59، )بدائع الصنائعالكاساني،  2

مواىب الجميل في شرح مختصر  ق(:954: الحطاب، محمد بف عبد الرحمف )ت(. 5/585، )المبسوطالسرخسي،  3
 (.3/227، )الكافيابف قدامة،  (.58/235، )المجموعـ. النككم، 5992 -ق5452، 3(، دار الفكر، ط4/585،)خميل

، مثؿ: أف ، كخركجيا عف طاعتوأكجبيا الشرع بسبب النكاح : معصيتيا لزكجيا فيما لو عمييا مف حقكؽنشوز الزوجة 4
الشرح أبك الفرج بف قدامة،  (.3/92، )الكافيابف قدامة،  يدعكىا فبل تجيبو أك تجيبو مكرىةن أك تخرج مف منزلو بغير إذنو.

 (.9/246)، الكبير

شرح (. البيكتي، 58/288، )المجموع(. النككم، 2/559، )الكافيابف عبد البر، (. 3/526، )المحيط البرىانيابف مازة،  5
 (.3/54، )منتيى اإلرادات



55 

عمى سقكط  ،( مف قانكف األحكاؿ الشخصية المعمكؿ بو في فمسطيف69كنصت المادة )
 )إذا نشزت الزكجة فبل نفقة ليا(. نفقة الناشز

 وفاة:المطمب الثالث: نفقة المعتدة من 

فبل نفقة ليا؛ ألف  سبب النفقة العقد كقد انتيى  ،إف كانت المعتدة مف كفاة غير حامؿ
كألف النفقة كانت مطمكبة  ،مف آثار عقد الزكاجكأما تربصيا كاحتباسيا في عدتيا فيك  ،العقد بالكفاة

 .1فينفؽ عمييا مف حصتيا مف الميراث ،بيا مف الزكج كلـ يعد أىبلن لممطالبة

 الحامؿ المعتدة مف كفاة فقد اختمؼ الفقياء في كجكب النفقة ليا عمى قكليف:كأما 

(: ال 5كركاية عند الحنابمة 4كالشافعية 3كالمالكية 2)الحنفية جميكر العمماء مف: ذىب القول األول
المعتدة كال يمـز الكرثة اإلنفاؽ عمى  ،نفقة لممعتدة مف كفاة إف كانت حامبلن؛ ألف الماؿ صار لمكرثة

 .الحامؿ

: تجب النفقة ليا؛ ألنيا معتدة مف نكاح صحيح فأشبيت 6: ركاية ثانية عند الحنابمةالقول الثاني
 البائف الحامؿ في كجكب النفقة ليا ألجؿ الحمؿ .

( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف: )ليس لممرأة التي تكفي 144كجاء في نص المادة )
فمـ يكجب  ،غير حامؿ نفقة عدة( كقد أخذ القانكف برأم الجميكرزكجيا سكاء كانت حامبلن أك 

 لممتكفى عنيا زكجيا نفقة.  

  

                                                           
 (.2/686، )بمغة السالك(. الصاكم، 2/55، )المدونة(. مالؾ، 4/415(. البابرتي، العناية، )2/85، )الجوىرة النيرةالحداد،  1

 (.3/231، )الكافي(. ابف قدامة، 5/241) األم،الشافعي، 

 (. 4/415، )العناية (. البابرتي،2/85، )الجوىرة النيرةالحداد،  (.3/65، )، تبيين الحقائقالزيمعي 2

 (.2/686، )بمغة السالك(. الصاكم، 2/55، )المدونةمالؾ،  3

 (.517 /55، )نياية المطمب(. الجكيني، 5/241) األم،الشافعي،  4

 (.7/551، )لمبدع(. ابف مفمح، ا3/231، )الكافيابف قدامة،  5

 (.8/234، )المغني(. ابف قدامة، 7/551، )لمبدعابف مفمح، ا 6
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 الراجح:

؛ مف ماؿ الميت أميؿ إلى ما ذىب إليو الجميكر بعدـ كجكب نفقة الحامؿ المعتدة مف كفاة
نما  ،الحامؿكالكرثة غير ممزميف باإلنفاؽ عمى زكجة الميت  ،ألف ماؿ الميت صار ممكان لمغير كا 

 .تككف عمى الجد مف جية األب؛ ألف منفعة الكلد تعكد عميو

 كمنيا:  ،كسأتناكؿ في ىذا المطمب بعض المسائؿ التي تتعمؽ بنفقة المعتدة مف كفاة

  المسألة األولى: نفقة الحمل:

 ىؿ ىي لحمميا أك ليا؟ ،ركايتاف في نفقة الحامؿ 2كالحنابمة 1لمشافعية

 كذلؾ لعدة أسباب: ،لمحمؿ: النفقة تجب أوالً 

 فدؿ عمى أنيا لمحمؿ دكف أمو. ،ألنيا كاجبة بثبكت الحمؿ كتسقط بعدمو -1

ألف النفقة كاجبة عميو بعد انفصالو فكجبت نفقتو في حاؿ اتصالو؛ لتحفظ بيا حياتو في  -2
 الحاليف.

ف تقدرت بكفايتيا كانت نفقة الحام ،أنو لما كجبت أجرة المرضعة تجب لممرضع دكنيا -3 ؿ كا 
 بمثابتيا تجب لمحمؿ ديكنيا كتقٌدر بكفايتيا دكنو. 

 لعدة أسباب: ،: النفقة كاجبة ليا مف أجؿ الحمؿثانياً 

 ألف النفقة مقدرة بكفاية األـ. -1

أما نفقة األقارب فتسقط  ،أف ىذه النفقة ال تسقط بتأخير المطالبة بيا كتبقى ديف في الذمة -2
 بتأػخير المطالبة بيا.

                                                           
 (.3/556، )الميذب(. الشيرازم، 55/474، )الحاوي الكبيرالماكردم،  1

 (.7/551، )المبدع(. ابف مفمح، 8/234، )المغنيابف قدامة،  2
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 بت إذا مىمىؾى ماالن مف تركة أف تككف في مالو ال عمى أبيو.لك كانت لمحمؿ لكج -3

 ألنيا تجب مع اليسار كاإلعسار فكانت لو كنفقة الزكجات. -4

 الراجح:

أميؿ إلى القكؿ بأف النفقة كاجبة لمحامؿ ألجؿ الحمؿ؛ ألف النفقة عمى الحمؿ كاجبة عمى 
ف كاف متكفى فعمى الجد مف جية األب كالد الحمؿ و اإلنفاؽ عميو إال إذا أنفؽ عمى أمو كال يمكن ،كا 
خنحنُّ أمر اهلل تعالى باإلنفاؽ عمى المطمقات إف كف أكالت حمؿو في قكلو تعالى:  ،الحامؿ بو
فكجب ليا النفقة ألجؿ الحمؿ فإف كانت  ،6 الطبلؽ:َّيهجيىهمهجهينىنمن

 تىكيكًني أىفٍ  ًإالَّ  لىؾً  نىفىقىةى  الى »كدؿ عمى ذلؾ حديث فاطمة بنت قيس:  ،غير حامؿ فبل نفقة ليا
اًمبلن   .1«حى

 المسألة الثانية: نفقة العالج:

إلى أنو ليس مف الكاجب عمى الزكج أجرة الطبيب كثمف الدكاء في حاؿ مرضيا؛  2ذىب الفقياء
ال  ،فكما ال يمـز المستأجر لمدار إصبلح ما يقع منيا ،ألف الدكاء كالتطبيب يراد منيا إصبلح الجسد
أما نفقات الكالدة كأجرة القابمة اختمؼ الفقياء فييا إلى  ،يمـز الزكج ما يتعمؽ بإصبلح جسد زكجتو

   عدة مذاىب:

ف جاءت ببل استئجار ،: أجرة القابمة عمى مف استأجرىا الزكج أك الزكجة3الحنفية -1 قيؿ:  ،كا 
تجب : كقيؿ كلده،الجماع كألف المنفعة تعكد عمى  مؤنةه مف مؤف تجب عمى الزكج؛ ألنو

 .الطبيب كأجرة عمى الزكجة

 
                                                           

 (.2/993، )مشكاة المصابيح)قاؿ عنو التبريزم: صحيح( التبريزم،  (.2/287، )سنن أبي داود، أبك داكد 1

منح (. عميش، 2/735، )بمغة السالك(. الصاكم، 4/23، )بدائع الصنائع، الكاساني (.3/575، )رد المحتار ابف عابديف، 2
 (.8/599، )مغنيال (. ابف قدامة،55/436، )الحاوي الكبير(. الماكردم، 4/392، )الجميل

 
 (.3/581، )رد المحتارابف عابديف،  3
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 :1كلممالكية قكالف -2

 .كلك كانت مطمقةالقكؿ األكؿ: أجرة القابمة عمى الزكج 

 القكؿ الثاني: أجرة القابمة عمى الزكجة.

 ىك تسبب سبب عمى ترتب ما كؿ عميو أكجبكا ألنيـ الزكج، عمى : أجرة القابمة2الشافعية -3
كأما ما يتعمؽ بإصبلح األـ كمبلزمتيا  الكلد كقطع سيٌرتو، ككؿ فعؿ متعمؽ بإصبلح فيو،

 كصرؼ ما تحتاج إليو مف دكاءو لممرض فبل يجب عمى الزكج نفقتو. ،قبؿ الكالدة

 بكجكب آخذة النفقة أنكاع عمى( 66) المادة نصت فقد يفأما القانكف المعمكؿ بو في فمسط
 المعركؼ، بالقدر كالتطبيب كالسكنى كالكسكة الطعاـ تشمؿ )نفقة الزكجة :كالعبلج التطبيب نفقات
 .خادـ( ألمثاليا يككف التي الزكجة كخدمة

( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف عمى كجكب أجرة القابمة عمى 78نصت المادة )كما 
الزكج: )أجرة القابمة كالطبيب الذم يستحضر ألجؿ الكالدة عند الحاجة إليو كثمف العبلج كالنفقات 

تستمزميا الكالدة عمى الزكج بالقدر المعركؼ حسب حالو سكاء كانت الزكجية قائمة أك غير التي 
سكاء كانت الزكجية  ،أكجب القانكف أجرة القابمة ككؿ ما يتعمؽ بمصاريؼ الكالدة عمى الزكج قائمة(

مكانياتو ،قائمة أك غير قائمة أكلى أف  فمف باب ،ألف منفعة الكلد تعكد إلى الكالد ،بحسب قدرتو كا 
 يتكلى نفقة القابمة كالطبيب.

 الراجح:

حؽه مف حقكقيا ال يقؿ عف حاجاتيا  ،أرل أف عبلج الزكجة ما دامت الزكجية قائمة
جحمجحجمثُّ كفي قكلو تعالى:  ،األخرل كلفظ  ،233البقرة:  َّجخمخمح

كأما حجتيـ بأف  3،كمنيا العبلج ،( مف صيغ العمـك التي تعـ جميع ما تحتاج إلية الزكجةجح)
                                                           

 (.5/545، )التاج واإلكميل(. المكاؽ، 4/584، )مواىب الجميلالحطاب، (. 2/733الصاكم، بمغة السالؾ، ) 1

 (.6/565) تحفة المحتاج،الييتمي،  2

 (. 2/78، )الروضة النديةصديؽ حسف خاف،  3
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فبل يصح ىذا  ،الزكج غير ممـز ألف فيو إصبلحان لجسدىا كما ال يمـز مستأجر الدار إصبلحيا
كمف حسف العشرة كاأللفة  ،القياس؛ ألف المراد مف إصبلح الجسد حفظ النفس كىك مف الضركريات

مَّ كما ركم عف  ،19النساء:  َّخصحصُّ بيف األزكاج لقكلو تعالى:  ى اهللي النًَّبيٍّ صى

 : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى ـٍ أًلىٍىًمي»عى ٍيريكي ـٍ أًلىٍىًمًو، كىأىنىا خى ٍيريكي ـٍ خى ٍيريكي  .1«خى

ف كانت الزكجية غير قائمةكما أف  فإف  ،نفقات الحمؿ كالكالدة فكاجبة عمى كالد المكلكد كا 
في  كيقكـ مقاـ األب ،ة األب ىك كليوكاف كالد المكلكد متكفى فكؿ ما يتعمؽ بنفقتو فالجد مف جي

ك إذا كانت مريضة بسبب في جسميا فنفقتيا  ،كلد تعكد إلى الكالد أك أب األبالنفقة؛ ألف منفعة ال
كىذا في حاؿ ككف الحياة الزكجية منتيية بسبب كفاةو أك  ،مف ماليا أك عمى حساب كلييا ،عمييا

.  طبلؽو بائفو

  

                                                           
)قاؿ عنو  (.6/592(، )3895) الترمذم، سنف الترمذم، كتاب المناقب، باب فضؿ أزكاج النبي صمى الميو عميو كسمـ، رقـ 1

 الترمذم: حسفه صحيح(.
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 المبحث الرابع

 الفقو والقانون حضانة والسكنى فيال

 كفيو أربعة مطالب: 

 المطمب األول: تعريف الحضانة وحكميا:

 كفيو فرعاف: 

 الفرع األول: تعريف الحضانة:

: كىي حفظي الشيء كصيانتيوي   فى : الجنبي  ،الحضانة لغةن: مف حىضى كما تحتضفي المرأةي  ،حضفي
 .1في تربيتوكحاضنة الٌصبٌي: اٌلتي تقكـ عميو  ،كلدىا فتحممو في أحد شقييا

 .2لمف لو حؽُّ الحضانة ،كالقياـ عميو بما يبقيو كيصمحو ،كالحضانة شرعان: حفظ الكلد

 الفرع الثاني: حكم الحضانة:

الحضانة كاجبة لمٌطفؿ حفاظان عمى حياتو كتكفيران لحاجاتو كعمبلن عمى تربيتو كتنشئتو في  
لكي يكتمؿ نمكه النفسي كالعقمي  ،جك أسرم؛ لحاجتو إلى االطمئناف كالحناف في طفكلتو

فيجب حفظو  ،ألٌنو ييمؾ بتركيا ،كبيذا يقكؿ ابف قدامة: )كفالة الٌطفؿ كحضانتوي كاجبةه  ،كالجسماني
 .3مف اليبلؾ... كيتعمؽي بيا حؽٌّ لقرابتو ألف فييا كاليةن عمى الطفؿ كاستصحابان لو(

 ،انة التي كٌكؿ الكالديف بيا في الدنياكحفظ األكالد كحسف التربية كالتعميـ ليـ مف باب األم 
مَّى اهللي فكؿ إنساف عميو مسؤكلية تجاه غيره  فقد جاء عف ابف عمر رضي اهلل عنيما عف  النًَّبيٍّ صى

                                                           
(. الرازم، 2/73) مادة حضف، ،معجم مقاييس المغة(. ابف فارس، 53/522) مادة حضف، ،لسان العربابف منظكر،  1

 .75ص مادة حضف،، مختار الصحاح

 (.55/542، )نياية المطمبالجكيني،  (.3/555، )رد المحتارابف عابديف، 2

 (.8/237، )المغنيابف قدامة،  3
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 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مى »عى ؿي رىاعو عى ، كىالرَّجي ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىاألىًميري رىاعو كيمُّكي ـٍ رىاعو كى ى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كيمُّكي
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى لىًدًه، فىكيمُّكي كى ٍكًجيىا كى مىى بىٍيًت زى ٍرأىةي رىاًعيىةه عى   .1«كىالمى

 ،كأحٌؽ الٌناس بحضانة الٌطفؿ أمو؛ ألٌف الٌطفؿ بحاجة أمو كما يصعب عمى األـ مفارقتو 
ككاجبة كجكبان كفائيان عند تعدد  ،كالحضانة كاجبة كجكبان عينيان إذا لـ يكف لمٌطفؿ إال حاضف كاحد

 .2الحكاضف

( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف عمى أحقية األـ في 154جاء في نص المادة ) 
ة كبعد حضانة الطفؿ عمى غيرىا: ) األـ النسبية أحؽ بحضانة كلدىا كتربيتو حاؿ قياـ الزكجي

المنصكص عميو في مذىب  3الفرقة ثـ بعد األـ يعكد الحؽ لمف تمي األـ مف النساء حسب الترتيب
خذ أك  ،فالقانكف جعؿ الحضانة لؤلـ في حاؿ قياـ الزكجية كبعد افتراؽ الزكجيف ،(4اإلماـ أبي حنيفة

 بمذىب الحنفية في ترتيب الحاضنات مف النساء بعد األـ.

 الحضانة: المطمب الثاني: أجرة

فيؿ تستحؽ  ،كقد تككف الحضانة لغير أٌمو ،قد تككف حضانة الصغير مف قبؿ أٌمو 
 الحاضنة أجرة عمى حضانتيا أٌمان كانت أك غيرىا أك ال تستحؽ؟ لمفقياء قكالف: 

                                                           
 (.7/35(، )5211، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زكجيا، رقـ )صحيح البخاريالبخارم،  1

، المحقؽ: البيجة في شرح التحفة ق(:5258: )ت (. التُّسكلي، عمي بف عبد السبلـ،2/66، )الفواكو الدوانيالنفراكم،  2
 ـ.5998-ق5458(، دار الكتب العممية، بيركت، 5/645محمد شاىيف، )

 :ترتيب الحنفية لمحاضنات من النساء 3
األـ، ثـ أـ األـ، ثـ أـ األب، ثـ األخكات كتقدـ األخت الشقيقة عمى األخت ألـ كىي مقدمة عمى األخت ألب؛ ألنيا أشفؽ 

ا ألنيا تدلى باألـ، كاألـ أحؽ مف األب، ثـ بنات األخكات عمى الترتيب المذككر في األخكات، ثـ الخاالت عمى كيثبت حقي
 الترتيب: الخالة الشقيقة ثـ الخالة ألـ ثـ الخالة ألب، ثـ العمات تقدـ العمة الشقيقة عمى العمة ألـ عمى العمة ألب. 

 (.4/45) بدائع الصنائع(. الكاساني، 4/582) بحر الرائقال(. ابف نجيـ، 2/283، )اليدايةالمرغيناني، 

ق(، رأل أنس بف مالؾ رضي اهلل 551ق( كتكفي سنة )81النُّعماف بف ثابت اإلماـ الككفي الفقيو، كلد سنة ): أبو حنيفة 4
ريع لممسائؿ، فكاف إماـ عنو، أحد األئمة األربعة، إماـ المذىب الحنفي، فقيو أىؿ العراؽ، برع كساد في الرأم في الفقو كالتف

 (. 8/36، )األعالمأصحاب الرأم، كقاؿ عنو اإلماـ الشافعي: الٌناس عياؿ في الفقو عمى أبي حنيفة. الزركمي، 
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(:  تستحؽ الحاضنة أجرة 3كالحنابمة 2كالشافعية 1)الحنفية القكؿ األكؿ: ذىب إليو جميكر الفقياء
كال تجبر األـ عمى الحضانة إف  ،كىي غير أجرة الرضاع ،الصغير كلك كانت أمان  عمى حضانة

ف لـ يكف لو ماؿ فعمى أبيو أك مف  ،كاألجرة تؤخذ مف ماؿ الصغير إف كاف لو ماؿ ،امتنعت كا 
 كلؤلـ أجرة المثؿ. ،تمزمو نفقتو

ف كانت الحاضنة لمصغير األـ ككانت في عصمة الزكج أك معتدة مف طبلؽ رج عي أك كا 
أما  ،كلثبكت النفقة ليا ،؛ لكجكبو عمييا ديانةن 4فبل تستحؽ أجرة عمى الحضانة عند الحنفية ،بائف

كلممعتدة مف طبلؽ بائف في ركاية ثانية عند الحنفية  ،بعد انقضاء العدة فتستحؽ أجرة الحضانة
 .5فتستحؽ األجرة؛ ألف اإلبانة أزالت النكاح فصارت كاألجنبية مف أب المحضكف

(: )ال تستحؽ األـ 160كىذا ما أخذ بو القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف بنص المادة )
 أجرة لمحضانة حاؿ قياـ الزكجية أك في عدة الطبلؽ الرجعي(.

لـ يجعؿ القانكف لمزكجة ما دامت الزكجية قائمة كلممعتدة مف طبلؽ رجعي أجرة عمى 
حضانة فتستحقيا المطمقة طبلقان بائنان؛ ألف كأما أجرة ال ،الحضانة؛ ألف ليا النفقة عمى الزكج

 الزكجية زالت بيف الزكجيف فبل سبب لمنفقة عمييا.

إلى عدـ استحقاؽ األـ ألجرة الحضانة في ماؿ الصغير المكركث لو مف  6كذىب الحنفية
 كىي مجبرة عمى الحضانة إف امتنعت. ،عند مكت األب؛ لكجكب التربية عمييا ،أبيو

                                                           
(. داماد أفندم، عبد الرحمف بف محمد 3/565، )رد المحتارابف عابديف، (. 4/45، )بدائع الصنائعالكاساني،  1

 (، دار إحياء التراث العربي. 5/482، )ممتقى األبحرمجمع األنير في شرح ق(، 5178)ت

 ق(:5214: (،. الجمؿ، سميماف بف عمر )ت7/222) نياية المحتاج،الرممي، (. 5/575الشربيني، مغني المحتاج، ) 2
 (، دار الفكر.4/556، )حاشية الجمل عمى شرح المنيج

 .(7/586، )المبدع. ابف مفمح، (5/496، )كشاف القناعالبيكتي،  3

 (.4/45، )بدائع الصنائعالكاساني،  (.3/565، )رد المحتارابف عابديف،  4

 (.4/45، )بدائع الصنائعالكاساني،  5

 (.4/585) البحر الرائقابف نجيـ،  6
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إال إذا كانت الحاضنة فقيرة  ،: ال تستحؽ الحاضنة أجرة عمى الحضانة1د المالكيةالقكؿ الثاني: عن
 جرة؛ ألنيا تستحؽ النفقة مف مالو مف حيث فقرىا.األكالمحضكف مكسر فيجب ليا 

أما القانكف فأخذ برأم جميكر الفقياء كجعؿ لمحاضنة أجرة تستحقيا عمى حضانة 
( مف القانكف 159حيث جاء في نص المادة ) ،كقدرىا بأجرة المثؿ كيراعى حالة المنفؽ ،الصغير

المعمكؿ بو في فمسطيف: )أجرة الحضانة عمى المكمؼ بنفقة الصغير كتقدر بأجرة مثؿ الحاضنة 
 عمى أف ال تزيد عمى قدرة المنفؽ(.

 الراجح:

انة الصغير سكاء أكانت أميؿ إلى رأم الجميكر إلى أف الحاضنة تستحؽ أجرة عمى حض
لى ما ذىب إليو القانكف بأف األـ ال تستحؽ األجرة عمى الحضانة في حاؿ قياـ  ،أمان أـ غير ذلؾ كا 

كباستحقاؽ المبتكتة أجرة عمى  ،الزكجية أك في حالة الطبلؽ الرجعي؛ ألف ليا النفقة عمى الزكج
 ،فيي بحاجة إلى أجرة عمى عمميا ،الحضانة؛ ألف حقكؽ النكاح زالت كلـ تعد نفقتيا عمى الزكج

 َّٰىٰرٰذييىيميخيحيُّ كىذا مدلكؿ اآلية في قكلو تعالى: 

 .6 الطبلؽ:

 المطمب الثالث: مدة الحضانة:

مع  ،كأما انتياء الحضانة فمختمؼ فييا بيف المذاىب ،الحضانة لمصغير تبدأ مف الكالدة
 عمى النحك اآلتي: ،اختبلفيـ في المدة بالنسبة إلى جنس المحضكف ذكران أك أنثى

  :2مذىب الحنفية

 ،القكؿ األكؿ: في حضانة الغبلـ: يبقى في حضانة أمو حتى يستغني فيأكؿ كيشرب كيتكضأ كحده
بأخبلؽ كقدر بسبع سنيف أك ثماني سنيف؛ ألف الغبلـ إذا استغنى يحتاج إلى التأديب كالتخمؽ 

 كاألب أقدر عمى ذلؾ. ،الرجاؿ
                                                           

 (. 2/67، )الفواكو الدوانيالنفراكم،  (.4/259) شرح مختصر خميلالخرشي،  1

 (. 4/584، )البحر الرائق(. ابف نجيـ، 4/42) بدائع الصنائعالكاساني،  (.3/566، )رد المحتارابف عابديف،  2
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القكؿ الثاني: في حضانة الجارية: إف كانت في حضانة األـ أك الجدة فتبقى حتى تبمغ أك تشتيى؛ 
ف كانت حضانتيا عند غير األـ أك الجدة  ،ألنيا بحاجة إلى تعمـ آداب النساء كالتخمؽ بأخبلقيف كا 

 فالحكـ في الجارية كالغبلـ حتى تستغني.

 :1المالكيةمذىب 

 القكؿ األكؿ: في حضانة الغبلـ: تستمر حضانتو إلى البمكغ.

 القكؿ الثاني: في حضانة الجارية: حتى تتزكج كدخكؿ الزكج بيا.

قىالىت: يىا رىسيكؿى  احتج الحنفية كالمالكية عمى عدـ التخيير بيف األبكيف بحديث المرأة التي
فَّ أىبىاهي طىمَّقىًني، كىأىرىادى أىٍف المًَّو، ًإفَّ اٍبًني ىىذىا كىافى بىٍطًني  ثىٍدًيي لىوي ًسقىاءن، كىًحٍجًرم لىوي ًحكىاءن، كىاً  لىوي ًكعىاءن، كى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ تىٍنًكًحي»يىٍنتىًزعىوي ًمنٍّي، فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو صى ا لى ؽُّ ًبًو مى  .2«أىٍنًت أىحى

 :3مذىب الشافعية

بيف  دكف فرؽ ،حضانة الصغير إلى بمكغو سف التمييز )سبع أك ثماني سنيف( تستمر
 ـ كيضـ إلى مف يختار مف األبكيف.فإف صار مميزان خير بيف األب كاأل ،الغبلـ كالجارية

مَّى النًَّبيَّ  كاستدلكا بحديث أبي ىريرة أىفَّ  مىٍيوً  اهللي  صى ، عى مَّـى سى يَّرى  كى منا خى ًو، أىًبيوً  بىٍيفى  غيبلى  كىأيمٍّ
قىاؿى  ـي  يىا: »كى   .4«أىبيكؾى  كىىىذىا أيمُّؾى  ىىًذهً  غيبلى

مَّـى كبحديث ر  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى، فىأىتىًت النًَّبيَّ صى ـى كىأىبىٍت اٍمرىأىتيوي أىٍف تيٍسًم اًفًع ٍبًف ًسنىافو أىنَّوي أىٍسمى
مىٍيًو كى  مَّى اهللي عى قىاؿى رىاًفعه: اٍبنىًتي، فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ صى مَّـى فىقىالىٍت: اٍبنىًتي، كىًىيى فىًطيـه أىٍك شىبىييوي، كى : "اٍقعيٍد سى

                                                           
 .549، صالقوانين الفقيية :ق(745: ابف جزم، محمد بف أحمد )ت(. 2/755، )بمغة السالكالصاكم،  1

. )قاؿ األلباني: حسف(، الػألباني، (283/ 2)(، 2276كتاب الطبلؽ، باب مف أحؽ بالكلد، رقـ ) ،سنن أبي داود، أبك داكد 2
 (.7/244، )إرواء الغميل

 (.55/545) ،نياية المطمب(. الجكيني، 5/598)، مغني المحتاجالشربيني،  3

(، 2355، كتاب األحكاـ، باب تخيير الصبي بيف أبكيو، رقـ)سنن ابن ماجةق(، 273محمد بف يزيد )تابف ماجة،  4
، إرواء الغميل(، دار إحياء الكتب العربية. )قاؿ عنو األلباني: صحيح( األلباني، 2/787المحقؽ: محمد عبد الباقي، )

(7/251.) 
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قىاؿى لىيىا: " ا، ثيّـَ قى نىاًحيىةن " كى ًبيَّةى بىٍينىييمى : " اٍدعيكىاىىااٍقعيًدم نىاًحيىةن " فىأىٍقعىدى الصَّ الىٍت ًإلىى أيمٍّيىا، فىقىاؿى اؿى "، فىمى
الىٍت ًإلىى أىًبييىا فىأى  : " المييّـَ اٍىًدىىا " فىمى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ذىىىاالنًَّبيُّ صى  .1خى

نما تتساكل  ،كردكا عمى مف رأل أف التخيير لمذكر دكف األنثى ال تأثير لو في الحكـ كا 
 .2كىذا الحديث يثبت حؽ الخيار لؤلنثى كالذكر ،معو

 :3مذىب الحنابمة

فحضانتو لمف  ،القكؿ األكؿ: في حضانة الغبلـ: إذا بمغ الغبلـ سبع سنيف عاقبلن خير بيف أبكيو
مَّى النًَّبيَّ  أىفَّ  -السابؽ الذكر-لحديث أبي ىريرة  ،اختار منيما مىٍيوً  اهللي  صى ، عى مَّـى سى يَّرى  كى منا خى  بىٍيفى  غيبلى

وً  أىًبيوً  كىأيمٍّ
فخيرت  ،كردكا عمى الشافعية بأف التخيير في الحديث لؤلنثى ألف األـ غير مسممة ،4

 األنثى كالذكر.

الثاني: في حضانة الجارية: تستمر حضانتيا إلى السابعة ثـ ألبييا حتى يسمميا لزكجيا؛  القكؿ
 فبل تخير كالغبلـ. ،كأقدر عمى تربيتيا كتأديبيا مف األـ ،ألف األب أصمح ليا فيك أحفظ ليا

أما القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف فقد حدد مدة الحضانة إلى البمكغ مف غير تفريؽ بيف 
(: )تمتد حضانة األـ 162كىذا ما نصت عميو المادة ) ،األنثى إف كانكا في حضانة األـالذكر ك 

 التي حبست نفسيا عمى تربية كحضانة أكالدىا إلى بمكغيـ(.

في نص  ،كأما حضانة غير األـ لمغبلـ إذا بمغ تسع سنيف كلمجارية إذا بمغت الحادية عشرة
نساء لمصغير إذا أتـ التاسعة كلمصغيرة إذا أتمت (: )تنتيي حضانة غير األـ مف ال161المادة )

 الحادية عشرة(.
                                                           

(. )قاؿ 39/568) (،23757، تتمة مسند األنصار، حديث أبي سممة األنصارم، رقـ )أحمداألمام مسند بف حنبؿ، ا 1
 -ق5423، 5(، مؤسسة غراس، الككيت، ط7/53، )صحيح أبي داوداأللباني: صحيح(، األلباني، محمد ناصر الديف، 

 ـ.2112

(، مؤسسة الرسالة، بيركت، 5/392، )زاد المعاد في ىدي خير العباد :ق(755: ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر )ت 2
 ـ.5994-ق5455، 27ط

 (.8/239، )المغنيابف قدامة،  (.3/255، )شرح منتيى اإلرادات، البيكتي 3

(. )قاؿ عنو األلباني: 2/787(، )2355، كتاب األحكاـ، باب تخيير الصبي بيف أبكيو، رقـ )سنن ابن ماجةابف ماجة،  4
 (.7/251، )إرواء الغميلصحيح( األلباني، 
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 الراجح:

أرجح ما ذىب إليو القانكف بعدـ التمييز بيف الغبلـ كالجارية في مدة حضانة األـ إلى 
اجة ألف الجارية بحاجة إلى حفظ كصيانة األب ليا كىك أقدر بذلؾ مف األـ كالغبلـ بح ،بمكغيـ

فكؿ مف األبكيف قدـ فيما جعؿ لو مف ذلؾ تماـ مصمحة كمنفعة  ،لرجاؿليتخمؽ بأخبلؽ كآداب ا
 كقدـ األب في الحماية ككالية الماؿ كالتزكيج.  ،قدمت األـ بالتربية كالعطؼ كالصبر ،الكلد

 المطمب الرابع: السكنى:

كألف اهلل سبحانو كتعالى أثبت  ،1ثبت كجكب سكنى الزكجة عمى زكجيا باتفاؽ الفقياء
فمف باب  ،6الطبلؽ:  َّحمجميلىلملخلُّ لممطمقة في قكلو تعالى: السكنى 

فيي مف باب المعاشرة بالمعركؼ كفي المسكف استتار ليا عف  ،أكلى كجكب السكنى لمزكجة
 فمختمؼ فييا بيف الفقياء:خبلؿ العدة  أما السكنى لممتكفى عنيا زكجيا  ،العيكف

ليا حامبلن أك غير حامؿ؛ ألنيا محبكسة : ال سكنى 3كقكؿ عند الشافعية 2مذىب الحنفية -1
جميلىلملخلُّ كاستدلكا بقكلو تعالى:  ،مف أجؿ الشرع ال لمزكج

ًديثً  ،234البقرة:   َّيمىمممخمحم  أىنَّوي  4َماِلك   ِبْنتِ  اْلُفَرْيَعةِ  كبحى

فٍّيى  لىمَّا ٍنيىا تيكي يىا عى ٍكجي مَّى اهللً  رىسيكؿى  سىأىٍلتي : ى قىالىتٍ  زى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  أىٍىًمي، ًإلىى أىٍرًجعى  أىفٍ  كى
ٍكًجي فىًإفَّ  مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىالىتٍ  نىفىقىةن، كىالى  يىٍمًمكيوي  مىٍسكىننا ًلي يىٍتريؾٍ  لىـٍ  زى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى : كى
كُّؿ كىأىرىادىتً  .نىعىـٍ  ًتيىا أىٍىًميىا ًإلىى التَّحى ٍخكى تَّى بىٍيًتؾً  ًفي "اٍمكيًثي:ؿى لياثُـّ قىا ،كىاً   الًكتىابي  يىٍبميغى  حى

                                                           
(. 5/555، )المقدمات المميدات(. ابف رشد، 5/543، )إلكميلالتاج وا. المكاؽ، (3/599، )رد المحتارابف عابديف:  1

 (.7/542، )المبدع(. ابف مفمح، 5/522، )مطالب أولي النيى(. الرحيباني، 58/562، )المجموعالنككم، 

 (.2/291، )اليداية(. المرغيناني، 5/695، )البنايةالغيتابي، (. 3/65، )تبيين الحقائقالزيمعي،  2

، البيان في مذىب اإلمام الشافعي ق(:558: )ت العمراني، يحيى بف أبي الخير(. 55/255، )المطمب، نياية الجكيني 3
 ـ. 2111 -ق5425، 5(، دار المنياج، جدة، ط55/59المحقؽ: قاسـ النكرم، )

درية األنصارية، أخت أبي سعيد الخدرم، أيمييا حبيبة بنت عبد ا: الُفريعة 4 هلل بف أبي سمكؿ، الفيريعة بنت مالؾ بف سناف الخي
 (.7/229، )أسد الغابةشيدت بيعة الرضكاف. ابف األثير، 
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مىوي" كىعىٍشرنا أىٍشييرو  أىٍربىعىةى  ًفيوً  فىاٍعتىدىٍدتي : قىالىتٍ  .أىجى
فاستدلكا بأكؿ الحديث عمى عدـ ثبكت . 1

 كحمؿ آخره عمى الندب كاالستحباب. ،السكنى ليا

بشرط أف يككف الزكج قد  خبلؿ العدة : ليا السكنى3كالشافعية في القكؿ الثاني 2المالكية -2
ف لـ يكف لمزكج مسكف كلو تركة ،كأف يككف المسكف لمميت بممؾ أك بإجارة ،دخؿ بيا  ،كا 

 كجب استئجار مسكف ليا مف تركة الزكج كيقدـ عمى الكصية كالميراث.

ٰرٰذُّ كاستدلكا عمى كجكب السكنى لممعتدة مف كفاة بقكلو تعالى: 
  َّمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰى

كاستدلكا   ،فنسخت النفقة بآية الميراث كبقيت السكنى عمى ظاىر اآلية ،240: البقرة
كذلؾ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نسخ بقكلو األخير قكلو  ،بحديث الفريعة بنت مالؾ

 بىٍيًتؾً  ًفي ثـ أكجب ليا السكنى بقكلو:" اٍمكيًثي ،األكؿ عندما رخص ليا بالعدة عند أىميا
تَّى مىوي" الًكتىابي  يىٍبميغى  حى  .4أىجى

ف كانت حامبلن ففي كجكب السكنى  ،: ال سكنى ليا إف كانت غير حامؿ5مذىب الحنابمة -3 كا 
 كالثانية: ليا السكنى. ،ركايتاف: األكلى: ال سكنى ليا

(:) تعتد معتدة الطبلؽ الرجعي كالكفاة في البيت المضاؼ لمزكجيف 146جاء في المادة )
ف طمقت أك مات عنيا كىي في غير مسكنيا عادت إليو فكران...  بالسكنى قبؿ الفرقة كا 
ذا اضطرت معتدة الكفاة  كلمعتدة الكفاة الخركج لقضاء مصمحتيا كال تبيت خارج بيتيا... كا 

إلى أقرب مكضع منو( يتضح مف ىذه المادة أف القانكف المعمكؿ بو في  إلى الخركج فتنتقؿ
                                                           

 (.2/499(، )5214) ، كتاب الطبلؽ كالمعاف، باب ما جاء أيف تعتد المتكفى عنيا زكجيا، رقـالجامع الكبيرالترمذم،  1
 )صححو الترمذم(

البيان  :ق(521: ابف رشد، محمد بف أحمد )ت (.2/52، )المدونة(. اإلماـ مالؾ، 5/517، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  2
 ـ.5988-ق5418، 2(، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط5/471، المحقؽ: محمد حجي كآخركف، )والتحصيل

 (.65-55/59، )البيانالعمراني،  (.55/517، )نياية المطمبالجكيني،  3

 (.2/499(، )5214) تعتد المتكفى عنيا زكجيا، رقـ، كتاب الطبلؽ كالمعاف، باب ما جاء أيف الجامع الكبيرالترمذم،  4
 (.7/216، )إرواء الغميل)صححو الترمذم، كقاؿ عنو األلباني: ضعيؼ؛ لجيالة حاؿ زينب( األلباني، 

 (.7/551، )المبدع(. ابف مفمح، 3/231، )الكافيابف قدامة،  5
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كليس ليا الخركج منو إال  ،فمسطيف جعؿ لممتكفى عنيا زكجيا السكنى في بيت الزكجية
ف اضطرت لتركو تنتقؿ إلى أقرب مكضع منو. ،لحاجة كال تبيت خارج بيتيا  كا 

 الراجح:

فيي  ،في بيت زكجيا حامبلن أك غير حامؿ أرل أف الراجح كجكب سكنى المعتدة مف كفاة
 كلحديث الفريعة بنت مالؾ. ،معتدة مف نكاح صحيح كالمطمقة

كقاؿ الشربيني:  ،مف بيت الكفاة إلى بيتو آخر تعتد فيو لمضركرة االنتقاؿكيصح لممعتدة 
ى عم تنتقؿ المعتدة مف المسكف الذم كانت فيو عند الفرقة لعذر، كذلؾ لخكؼ مف ىدـ أك غرؽ"

 .1"ماليا أك كلدىا أك لخكؼ عمى نفسيا تمفا أك فاحشة لمضركرة الداعية إلى ذلؾ

 

 

 

  

                                                           
 (.517/ 5، )مغني المحتاجالشربيني،  1
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 وفيو مبحثان:
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 المبحث الثاني: الحقوق المالية لممرأة المرتدة عن اإلسالم في الفقو والقانون.
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 المبحث األول

 الحقوق المالية لممرأة الكتابية المتوفى عنيا زوجيا المسمم بين الفقو والقانون

 كفيو مطمباف:

 كفيو فرعاف:: تعريف الكتابية وحكم الزواج بيا: المطمب األول

 األول: تعريف الكتابية: الفرع

اتفؽ جميكر الفقياء أف الكتابية: ىي كؿ مف اعتقدت عقيدة الييكد أك النصارل بفرقيـ 
هبمبخبحبجبهئمئخئُّ  مستدليف عمى ذلؾ بقكلو تعالى: ،1المختمفة

 غيرىـ كأف كالنصارل الييكد ىـ الكتاب أىؿ أف عمى ىذه اآلية دليؿ كفي ،156 األنعاـ: َّجت

 .2ألنو تعالى ذكر أف الكتاب أنزؿ عمى طائفتيف قبؿ نزكؿ القرآف ،الكتاب أىؿ ليسكا

كيشمؿ  ،أما الحنفية فقد تكسعكا في تعريفيـ لمكتابية: ىي كؿ مف آمنت بنبي كأقرت بكتاب
كأما المجكس فميسكا مف أىؿ الكتاب كال يجكز  ،داكد 4بزبورآمف مف ك  3الصابئةالييكد كالنصارل ك

 نكاح نسائيـ. 

                                                           
، دار الكتب العربية الكبرل، مصر. 78، صغاية الوصول في شرح لب األصول :ق(926: )تالسنيكي، زكريا بف محمد  1

 (.4/571، )الكافي(. ابف قدامة، 4/582، )األم(. االشافعي، 3/226، )شرح مختصر خميلالخرشي، 

 (.4/598، )أحكام القرآنالجصاص،  2

 :ق(548: : قكـه يعبدكف الككاكب كيقدسكنيا، فيرفعكا ليا سائر حاجاتيـ. الشيرستاني، محمد بف عبد الكريـ )تالصابئة  3
 (، مؤسسة الحمبي. 3/513، )الممل والنحل

  :الختبلفيـ في تعريفياالصابئة في حؿ الزكاج مف اختمؼ الفقياء 
الزبكر كيعظمكف الككاكب كتعظيـ المسمميف لمكعبة، كلـ يجز أبك عند أبي حنيفة: يحؿ الزكاج مف الصابئة؛ ألنيـ قكـه يقرءكف 

. السرخسي،  ، تبيين الحقائق(. الزيمعي، 4/255، )المبسوطيكسؼ كمحمد مف الحنفية نكاحيا؛ ألنيـ كثنيكف يعبدكف النجـك
(2/551.) 

(. ابف 7/326، )تحفة المحتاج، كفي قكؿ ألحمد كقكؿ لمشافعي: أنيـ قـك مف النصارل فيحؿ الزكاج مف نسائيـ. الييتمي
 (.7/531، )المغنيقدامة، 

النساء:   َّٰرٰذييُّ كتاب غميظ الكتابة، كتاب أنزؿ عمى داكد عميو السبلـ كرد في قكلو تعالى: : الزبور 4
، مؤسسة 486، المحقؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم، صالكميات :ق(5194: . أبك البقاء، أيكب بف مكسى )ت563

 الرسالة، بيركت.
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 الفرع الثاني: حكم الزواج بالكتابية:

كحرمة زكاج الكتابي  ،إلى جكاز تزكج المسمـ بحرائر أىؿ الكتاب 1ذىب جميكر الفقياء 
جسمخمحجخجحمجحجُّ  كيدؿ عمى حؿ الزكاج مف الكتابية قكلو تعالى: ،بالمسممة

جغمعجعمظحطمضخضجضحضمصخصحصمسخسحس

 ،2الكتابيات العفائؼ الكتاب: الحرائركيراد بالمحصنات مف أىؿ  ،5 المائدة: َّحفجفمغ
 فيشترط لزكاج الكتابية أف تككف محصنة غير متخذة أخداف.

فتزكج عثماف بف عفاف رضي اهلل  ،كألف الصحابة رضي اهلل عنيـ تزكجكا مف أىؿ الكتاب 
كما ركم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  ،4كىي نصرانية كأسممت عنده 3عنو نائمة بنت الفىرىافصة

 .5نساءىنا" يتزكَّجكف كال الكتاب أىؿ نساء كسمـ قاؿ: " نتزكج

ف  ،يجكز الزكاج بالكتابية بنص القرآف  كلكف مف األكمؿ في األزمنة التي نعيشيا أال يفعؿ كا 
معجعمظُّ ألف الزكاج بالكتابات مقيد باإلحصاف قاؿ تعالى: ،تزكج فالزكاج صحيح

 فيؿ يتحقؽ اإلحصاف بيف؟ ،5 المائدة:  َّحفجفمغجغ

ذيفةى كما ركم  :  أفَّ حي ؟ قىاؿى رىاـه ًىيى : أىحى ، فىقىاؿى كَّجى يىييكًديَّةن فىقىاؿى لىوي عيمىري ًفي ذىًلؾى لىًكنَّؾى »تىزى ، كى الى
كره عمر لحذيفة رضي اهلل عنيما نكاح الكتابية خكفان عمى اقتداء الناس  ،6«سىيٍّدي اٍلميٍسًمًميفى فىفىاًرٍقيىا

                                                           
، األم(. الشافعي، 2/442، )الميذب(. الشيرازم، 2/267، )حاشية الدسوقيالدسكقي، (. 4/251، )، المبسوطالسرخسي 1
 (.7/529، )، المغني(. ابف قدامة5/7)

، اويلمدارك التنزيل وحقائق الت ق(:751: النسفي، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد )ت(. 5/618، )، الكشافالزمخشرم 2
 ـ.5998 -ق5459، 5(، دار الكمـ الطيب، بيركت، ط:5/429المحقؽ: يكسؼ بديكم، )

خطيبة شاعرة مف ذكات الرأم كالشجاعة، فقدت أصابع يدىا في دفاعيا عف بف األحكص الكمبية،  نائمة بنت الَفَرافصة 3
 (.7/343، )األعالمزكجيا أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف. الزركمي، 

 (.2/442، )الميذب(. الشيرازم، 2/221، )المدونةمالؾ،  4

نما استدؿ بو إلجماع الجميع عمى (. 4/367، )، جامع البيانالطبرم 5 ف كاف في إسناده ما فيو( كا  )قاؿ عنو الطبرم: كا 
 صحة القكؿ بو.

كتاب الكصايا، باب نكاح الييكدية  ،سنن سعيد بن منصور :ق(227: سعيد بف منصكر، أبك عثماف الجكزاني )ت 6
)قاؿ  ـ.5982 -ق5413، 5(، دار السمفية، اليند، ط5/97حبيب األعظمي، ) :المحقؽ (،5/225(، )758) كالنصرانية، رقـ

، دار اليجرة، 57، صتخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآنعنو السقاؼ: صحيح( السقاؼ، عمكم يف عبد القادر، 
 .ـ5995-ق5456، 2ط
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كمراعاة  1،أك خشية الكقكع في غير المحصنات مف أىؿ الكتاب ،كالزىد ببنات المسمميف ،بو
 .كما تشيده المجتمعات مف قمة ديف ،لمنكاحي األمنية

ُِّّّٰ  :تعالىأما الزكاج مف المشركيف فبل يحؿ لممسمـ كال لممسممة لقكلو 
متزترتىبيبنبمبزبربيئىئمئنئزئرئ
يكىكلكمكاكيقىقىفيفيثىثنثمثزثرثىتيتنت
 .221 البقرة:  َّاميلىلمل

 المطمب الثاني: أنواع الحقوق المالية لممرأة الكتابية في الفقو والقانون:

 كفيو أربعة أفرع:

 الفرع األول:المير: 

ألف النصكص اآلمرة بالمير قطعية ؛ دينيامير الزكجة كاجبه عمى الزكج عمى اختبلؼ  
  َّييىينيميُّ كمف ىذه النصكص قكلو تعالى:  ،الثبكت كقطعية الداللة

 .2كفيو داللةه عمى كجكب دفع المير لممرأة فريضة عمى الرجؿ مف اهلل ،4النساء:

لكخكحكجكمقحقمفخفُّ كما كرد في قكلو تعالى:  

في ىذه اآلية داللةه عمى حؿ نكاح الكتابيات بشرط إيتائيف ميكرىف في زكاجو  ،5 المائدة: َّمك

  .3ال سفاح

كفي ذلؾ يقكؿ: )أجمع  ،كنقؿ ابف عبد البىر إجماع أىؿ العمـ عمى كجكب المير لممرأة 
  .4(ح بغير صداؽ مسمى دينان أك نقدان عمماء المسمميف أنو ال يجكز لو كطء في نكا

                                                           
 ق.5458، 2(، دار الفكر، دمشؽ، ط2/292، )التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي، كىبة بف مصطفى،  1

 (.2/253، )تفسير القرآنابف كثير،  2

، الفواتح اإلليية والمفاتح الغيبية :ق(921: النخجكاني، نعمة اهلل بف محمكد )ت(. 2/57، )، تفسير الماورديالماكردم 3
 ـ.5999 -ق5459، 5(، دار ركابي، مصر، ط:5/585)

 (.5/418، )االستذكار، ابف عبد البىر 4
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(: "إذا 35قانكف األحكاؿ الشخصية المعمكؿ بو في فمسطيف مادة ) كىذا ما نص عميو في
المير أثر كاجب مف آثار  ،كقع العقد صحيحان لـز الزكج المير كالنفقة كثبت بينيما حؽ التكارث"

 .1العقد الصحيح كيثبت بالدخكؿ في الزكاج الفاسد

ع المير بمكت الزكج كيتأكد جمي ،فالمرأة الكتابية تتساكل مع المسممة في كجكب المير 
أما التأكيد بالدخكؿ  ،سكاء كاف مسٌمىن أك مير المثؿ فبل يسقط منو شيء إال بإبراء صاحب الحؽ

  كما كرد سابقان. أما إذا تكفي الزكج قبؿ الدخكؿ فاختمؼ الفقياء ،2فمتفؽه عميو

 الفرع الثاني: الميراث:

ف كجدت أسباب اإلرث كالنكاح ،أف غير المسمـ ال يرث المسمـ إلى 3الفقياء ذىب  فبل  ،كا 
مستدليف عمى ذلؾ  بقكؿ  ،ترث الزكجة الكتابية زكجيا المسمـ؛ ألف اختبلؼ الديف مانع مف التكارث

مَّى النًَّبيَّ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـي  يىًرثي  الى : »كى ـى  الكىاًفري  كىالى  الكىاًفرى  الميٍسًم كقكلو عميو الصبلة  ،4«الميٍسًم
 .5«شىتَّى ًممَّتىٍيفً  أىٍىؿي  يىتىكىارىثي  الى : »كالسبلـ

( أف اختبلؼ الديف مانع مف مكانع 587كنص القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف في المادة ) 
 اإلرث: )فبل يرث الكافر المسمـ كال المسمـ الكافر(.

كال  ،فبل تكارث بيف ممتيف ،رثكالقانكف ىنا يؤكد أف اختبلؼ الديف مانع مف مكانع اإل 
 ميراث لمكافر مف المسمـ كال لممسمـ مف الكافر.

                                                           
 ـ.5998، 5، مكتبة دار الثقافة، عماف، ط519، صشرح قانون األحوال الشخصيةالتكركرم، عثماف،  1

روضة (. النككم، 2/438) ،بمغة السالكالصاكم، (. 2/539، )تبين الحقائق(. الزيمعي، 3/512، )رد المحتارابف عابديف،  2
 (.3/25، )شرح منتيى اإلرادات(. البيكتي، 7/263، )الطالبين

 (. 8/575ابف نجيـ، البحر الرائؽ، ) 3

 (.3/525(، )2955، كتاب الفرائض، باب ال يرث المسمـ الكافر، رقـ)، صحيح البخاريالبخارم 4

(. )قاؿ عنو األلباني:حسف( 3/525(، )2955كتاب الفرائض، باب ىؿ يرث المسمـ الكافر؟، رقـ)، سنن أبي داودأبك داكد،  5
 (.3/5373، )فتح الغفار(. ك)قاؿ الريباعي: إسناد أبي داكد كالدارقطني صحيح( الريباعي، ، 6/558، )إرواء الغميلاأللباني، 
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اختمؼ الفقياء في ذلؾ  ،أما إف أسممت الزكجة الكتابية بعد مكت زكجيا كقبؿ قسمة التركة 
 عمى قكليف:

: ال شيء لمف أسممت بعد مكت 1: ذىب جميكر الفقياء )أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي(القول األول
المكرث كقبؿ القسمة؛ ألف الميراث انتقؿ إلى المسمميف بالمكت فبل يشاركيـ مف أسمـ كما لك 

 الى »كلحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  ،كألف المانع مف اإلرث تحقؽ بكجكد المكت ،اقتسمكا
ـي  يىًرثي  ـى  الكىاًفري  كىالى  الكىاًفرى  الميٍسًم  .2«الميٍسًم

فمك تجدد بعد   ،: ترث إف أسممت قبؿ القسمة4كقكؿ عند المالكية 3الحنابمة: ذىب إليو القول الثاني
فجاز أف يتجدد حؽ مف  ،مكتو صيده كقع لو في شبكتو التي نصبيا في حياتو لثبت لو الممؾ فيو

 كاستدلكا بما يمي: ،5أسمـ مف كرثتو باإلرث ترغيبان في اإلسبلـ

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قكؿ -1 مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـى  مىفٍ : »كى مىى أىٍسمى  .6«لىوي  فىييكى  شىٍيءو  عى

ـى  قىٍسـو  كيؿُّ : »كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ -2 اًىًميًَّة، ًفي قيًس مىى فىييكى  اٍلجى ، مىا عى ـى كيؿُّ  قيًس  قىٍسـو  كى
ـي، أىٍدرىكىوي  ٍسبلى مىى فىييكى  اإٍلً ـً  قىٍسـً  عى ٍسبلى  .7«اإٍلً

                                                           
لما في الموطأ من المعاني  التمييد :(463: اهلل )ت يكسؼ بف عبد (. ابف عبد البر،3/41، )أحكام القرآنالجصاص،  1

. ق5387، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المغرب، (2/54) المحقؽ: مصطفى العمكم كمحمد البكرم، ،واألسانيد
فتح  ابف حجر، ق.5418، 5(، ط5/289) ، المحقؽ: عبد اهلل الجبريف،اإلقناعق(، 359ابف المنذر، محمد بف إبراىيـ )ت

 (. 6/371، )المغني(. ابف قدامة، 52/51، )الباري

 (.3/525، )، صحيح البخاريالبخارم 2
 (.4/526، )شرح الزركشي(. الزركشي، 2/552، )، شرح منتيى اإلرادات(. البيكتي5/451، )المبدعابف المفمح،  3

 (.2/52، )التمييد ،ابف عبد البر 4

 (.6/375، )المغنيابف قدامة،  5

(، 591) كتاب الفرائض، باب مف أسمـ عمى الميراث قبؿ أف يقسـ، رقـ، سنن سعيد بن منصور بف منصكر، سعيد 6
(. ك)قاؿ 6/556)قاؿ عنو األلباني: حسف( األلباني، إركاء الغميؿ، ) ـ.5982 -ق5413، 5(، دار السمفية، اليند، ط5/97)

( ابف عبد اليادم، محمد بف أحمد )ت تنقيح التحقيق في أحاديث ق(، 744عنو ابف عبد اليادم: إسناده صحيحه لكٌنو مرسؿه
 ـ.2117-ق5428، 5(، أضكاء السمؼ، الرياض، ط4/265، المحقؽ: سامي جاد اهلل كعبد العزيز الخباني، )التعميق

(. )قاؿ عنو األلباني: صحيح( األلباني، 2/835(، )2485، كتاب الرىكف، باب قسمة الماء، رقـ)سنن ابن ماجة، ابف ماجة 7
 (.6/557، )إرواء الغميلاأللباني، 
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ى عيمىرى  عنيما: "أىفَّ ما ركم عف عمر كعثماف رضي اهلل  -3 ـى  مىفٍ  أىنَّوي  قىضى مىى أىٍسمى  قىٍبؿى  ًميرىاثو  عى
ـى  أىفٍ  ى نىًصيبيوي  فىمىوي  ييٍقسى " ًبوً  فىقىضى عيٍثمىافي

1. 

 الراجح:

ألف الميراث  ،أميؿ إلى القكؿ األكؿ لمحنابمة بأف مف أسمـ عمى ميراثو لـ يقسـ ال يرث منو
فاهلل سبحانو كتعالى أكجب الميراث  ،كألف المانع متحقؽ حاؿ كجكد المكت ،يستحؽ بمجرد المكت

 لمزكجة بالمكت مف غير شرط القسمة.

كلما ثبتت  ،كال يصح االحتجاج بحديث مكاريث أىؿ الجاىمية ألنيا لـ تقع عمى حكـ الشرع
 ،اـ الشرعحمؿ ما لـ يقسـ مف مكاريث أىؿ الجاىمية عمى أحك ،مكاريث اإلسبلـ كاستقر حكميا

 .2كعفي ليـ عما اقتسمكا قبؿ حكـ الشرع

ال يحتمؿ فيو  ىذا حكـه كقاؿ ابف عبد البر عف حديث عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: "
فقياء األمصار مف أىؿ المدينة كالككفة عمى خبلفو  عمى مثؿ حساف بف ببلؿ كيزيد بف قتادة ألفٌ 

  .3"و في حيف مكت الميتكألف ظاىر القرآف يدؿ عمى أف الميراث يجب ألىم

 الفرع الثالث: النفقة والسكنى:

مسممة أك كتابية في أثناء الزكاج القائـ أك في  ،النفقة كالسكنى كاجبةه عمى الزكج لزكجتو 
فكجبت  ،فيي محبكسة لمزكج ،؛ ألنيما مشتركتاف في رابطة الزكجية4عدة الطبلؽ باتفاؽ الفقياء

نبمبزبيئربىئنئمئزئُّ كيثبت حٌؽ الزكجة في الٌنفقة في قكلو تعالى:  ،نفقتيا عميو
                                                           

(، المحقؽ: حمدم السمفي، 635، باب الياء، يزيد بف قتادة، رقـ )المعجم الكبيرق(، 361الطبراني، سميماف بف أحمد ) 1
)قاؿ عف الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح خبل حساف بف ببلؿ ثقة( الييثمي، عمي .2(، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، ط22/243)

(، مكتبة القدسي، القاىرة، 4/226، المحقؽ: حساـ الديف القدسي، )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :ق(817: بف أبي بكر )ت
 ـ.5994 -ق5454

 (.3/45) أحكام القرآن،الجصاص،  2

 (.2/57، )التمييدابف عبد البر،  3

(. الصاكم، 7/536، )روضة الطالبين(. النككم، 2/332، )بدائع الصنائعالكاساني، (. 2/83) الجوىرة النيرة،الزبيدم،  4
 (.5/461، )كشاف القناع(. البيكتي، 2/729، )بمغة السالك
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زثرثيتىتمتنتزترتيبىب كقكلو عميو الصبلة  ،7 الطبلؽ: َّىثنثمث

لىييفَّ  مىٍيكيـٍ  كالسبلـ: "كى تيييفَّ  ًرٍزقيييفَّ  عى ًكٍسكى كًؼ" كى ًباٍلمىٍعري
كأمر اهلل تعالى بالسكنى لممطمقة في قكلو  ،1

 ،فالزكجة ليا السكنى مف باب أكلى ،6 الطبلؽ: َّحمجميلىلملخلُّ تعالى: 

 كقد كرد سابقان حكـ النفقة كالسكنى لممعتدة مف كفاة. ،رؽ النصكص بيف المسممة كالكتابيةكلـ تف

 الفرع الرابع: الحضانة:

فإف كانت حاضنة الطفؿ  ،مر معنا في المبحث السابؽ أف أحؽ الٌناس بحضانة الطفؿ أمو 
 كتابية فما حكـ حضانتيا لمطفؿ؟

 اختمؼ فقياء المسمميف في استحقاؽ الكتابية حضانة الطفؿ المسمـ عمى رأييف:

(: ال حضانة لكافر عمى 4كقكؿ عند المالكية 3كالحنابمة 2: ذىب إليو الجميكر )الشافعيةالرأي األول
ف باب أكلى أف ال تعطى لكافر كألنيا نكع مف كألف الحضانة ال تعطى لفاسؽو مسمـ فم ،مسمـ

كلما ركم  ،141 النساء:  َّنئمئزئرئَُُِّّّّّٰ الكالية لقكلو تعالى: 

 ،فتكجو إلى الكافر ،أٌف الٌنبي صمى اهلل عميو كسمـ خير طفبلن بيف أبكيو أحدىما كافر كاآلخر مسمـ
وى  ،«اٍىًدهً  المَّييّـَ : »فىقىاؿى  ، ًإلىى فىتىكىجَّ ى الميسًمـً   .5ًبوً  لىوي  فىقىضى

: األـ أحؽ بحضانة كلدىا مسممة 7كالقكؿ الراجح عند المالكية 6: ذىب إليو الحنفيةالرأي الثاني
لقكؿ  ،كذلؾ ألف األـ أشفؽ عمى كلدىا ،كيبقى عند الكتابية حتى يعقؿ األدياف ،كانت أك كتابية

                                                           
 (.2/889، )صحيح مسمممسمـ بف الحجاج،   1

 (.3/449، )أسنى المطالب(. السنيكي، 58/321، )المجموع، النككم 2

 (.3/245، )الكافي. ابف قدامة، 511، صاليدايةالكمكذاني،  3

، المحقؽ: النوادر والزيادات عمى ما في المدونة من غيرىا من األمياتق(، 386ابف أبي زيد، عبد اهلل بف ىبد الرحمف )ت 4
 ـ.5999، 5اإلسبلمي، بيركت، ط (، دار الغرب5/59محمد الدباغ كآخركف، )

(. )قاؿ عنو ابف القطاف: 2/788(، )2352) ، كتاب األحكاـ، باب تخيير الصبي بيف أبكيو، رقـسنن ابن ماجةابف ماجة،  5
بيان الوىم ق(، 628ابف القطاف، عمي بف محمد )تركم عف طريؽ عبد الحميد بف سممة عف أبيو عف جده كىـ ال يعرفكف(. 

 ـ.  5997-ق5458، 5(، دار طيبة، الرياض، ط3/555، المحقؽ: الحسيف سعيد، )كتاب االحكامواإلييام في 

 (.3/556، )رد المحتار(. ابف عابديف، 4/585، )البحر الرائقابف نجيـ،  6

 (.2/529، )حاشية الدسوقي(. الدسكقي، 5/59، )، النوادر والزياداتابف أبي زيد 7



73 

مَّى المَّوً  رىسيكؿى  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى لىًدىىا الكىاًلدىةً  بىٍيفى  فىرَّؽى  مىفٍ » :كى كى بىٍيفى  بىٍينىوي  المَّوي  فىرَّؽى  كى  يىٍكـى  أىًحبًَّتوً  كى
كقاؿ  ،كأما الحديث الذم أيخذ بو في الرأم األكؿ فضعيؼ لكجكد مجيكليف في ركاتو ،1«الًقيىامىةً 

ف خيؼ عميو يضـ  ف كانت أمو مجكسية أسمـ زكجيا يثبت ليا الحضانة كا  بعض المالكية: "كا 
 .2لممسمميف"

كفي القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف: األـ أحؽ بحضانة الطفؿ كلـ يخص الحضانة 
حاؿ (: )األـ النسبية أحؽ بحضانة كلدىا كتربيتو 154بالمسممة دكف الكافرة  فقد جاء في المادة )

 قياـ الزكجية كبعد الفرقة...(.

 الراجح:

أميؿ إلى الرأم الثاني بأف األـ أحٌؽ بحضانة طفميا المسمـ مسممة كانت أك كتابية إلى أف  
 كأما غير األـ فيشترط إسبلـ الحاضنة. ،يعقؿ األدياف؛ ألنيا أشفؽ كألطؼ بو مف غيرىا

  

                                                           
(، 5283البيكع، باب ما جاء في كراىية أف يفرؽ بيف الكالدة ككلدىا في البيع، رقـ)، كتاب سنن الترمذيالترمذم،  1
 (. )قاؿ عنو الترمذم: حسف غريب(.2/575)

 (.2/529، )حاشية الدسوقيالدسكقي،  2
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 المبحث الثاني

  دة عن اإلسالم في الفقو والقانونالحقوق المالية لممرأة المرت 

 كفيو مطمباف:

 المطمب األول: تعريف المرتد وحكمو:

 كفيو فرعاف:

 الفرع األول: تعريف المرتد:

 في المغة: 

مخُّ كجاء في قكلو تعالى:  ،1كقد ارتٌد: تحٌكؿ ،رىدىدى: كالرَّدُّ: صرؼ الشيء إذا لـ يىقبميوي 
 .2كالٌرٌدةي: االسـ مف االرتداد ،أم ال رجعة عنو ،11الرعد:  َّحسجس

 في االصطبلح:

 .3المرتد: الراجع عف اإلسبلـ طكعان كبإرادتو إما باالعتقاد أك القكؿ أك الفعؿ

 الفرع الثاني: حكم المرتد: 

ممامُّ  الردة أفحش الكفر كأعظمو قاؿ تعالى:  ىنننمنزنرن
جبهئخئمئحئجئىييينيميزيريٰىين
 .4فبالردة تحبط األعماؿ؛ ألنو مات عمى الكفر كالعمؿ يبخسو الكفر ،217 البقرة:  َّحب

                                                           
 (.3/572)مادة ردد، ، ، لسان العرب(. ابف منظكر8/88) مادة ردد، ،تاج العروسالزبيدم، 1

 (.6/357، )السنة تأويالت أىلالماتريدم،  2

، القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعةالزحيمي، محمد مصطفى،  .239، ص، القوانين الفقييةابف جزم 3
 ـ. 2116-ق5427، 5(، دار الفكر، دمشؽ،ط2/5129)

 (.2/554، )تأويالت أىل السنةالماتريدم،  4
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في  2كذىب الشافعية ،أف المرتد يستتاب كيميؿ ثبلثة أياـ فإف أسمـ أك قتؿ 1الفقياء كذىب
كذىب النخعي إلى أف المرتد يستتاب أبدان كال  ،كال يميؿ قكؿ ثاني إلى أف المرتد يستتاب في الحاؿ

 .3يقتؿ

 كاختمؼ الفقياء في حكـ استتابة المرتد إلى قكليف: 

: إلى أٌف استتابة المرتد 6كالحنابمة في قكؿ 5كقكؿ عند الشافعية 4: ذىب إليو الحنفيةالقول األول
 كىك غير مضمكف الدـ. ،مستحبة غير كاجبة؛ فمك كانت كاجبة لحظر دمو قبميا

كذىب  ،تد كفي حكـ إببلغ الدعكة لغير المسمميف: االستتابة كاجبة؛ ألنيا مف حؽ المر القول الثاني
 . 9كقكؿ آخر عند الحنابمة 8كاألصح مف األقكاؿ عند الشافعية 7إلى ىذا القكؿ: المالكية

مَّى كبعد استتابتو فإف لـ يعد إلى اإلسبلـ يقتؿ لقكؿ النًَّبيُّ   مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  بىدَّؿى  مىفٍ  : »كى
مَّى ،10«فىاٍقتيميكهي  ًدينىوي  جماع صحابة رسكؿ اهلل صى مىيوً  اهللي  كا  مَّـى عمى قتؿ مف ارتد بعد كفاة رسكؿ  عى سى كى

مَّى مىيوً  اهللي  اهلل صى مَّـى  عى سى كى
11. 

  

                                                           
(. 239، )القوانين الفقييةابف جزم، (، دار الفكر. 6/68، )القديرفتح ق(، 865ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد )ت 1

 .546، صاليداية(. الكمكذاني، 5/515، )الميذبالشيرازم، 

 (.5/95، )األم(. الشافعي، 5/515، )الميذبالشيرازم،  2

 (.52/271، )فتح الباريابف حجر،  3

 (.6/68، )القديرفتح ابف اليماـ،  (.7/534، )بدائع الصنائعالكاساني،  4

 (.3/257، )الميذب(. الشيرازم، 52/558، )الحاوي الكبيرالماكردم،  5

 . 546ص ،اليدايةالكمكذاني،  6

 (.4/436، )بمغة السالكالصاكم،  7

 (.3/257، )الميذب(. الشيرازم، 52/558، )الحاوي الكبيرالماكردم،  8

 . 546ص ،اليدايةالكمكذاني،  9

 (.9/55(، )6922) ، كتاب الديات، باب حكـ المرتد كالمرتدة كاستتابتيـ، رقـالبخاري صحيحالبخارم،  10

 (.7/534، )بدائع الصنائعالكاساني،  11
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نما تحبس حتى تسمـ؛ ألف  2فقد خالفكا الجميكر 1كأما الحنفية في المرتدة كلـ يكجبكا قتميا كا 
مَّى مىٍيوً  اهللي  ألف الٌنبٌي صى مَّـى نيى  عى سى  ىىًذهً  كىانىتٍ  مىا: »عف قتؿ النساء لما رأل امرأة مقتكلة فىقىاؿى كى

 .3«ًلتيقىاًتؿى 

 المطمب الثاني: الحقوق المالية لممرتدة:

 الممتحنة:  َّحكجكمقحقُّ  إف ارتد أحد الزكجيف يفرؽ بينيما لقكلو تعالى: 

 إلى عدة مذاىب: ،كاختمؼ الفقياء في الفرقة الحاصمة بيف الزكجيف ىؿ ىي فسخ أك طبلؽ ،10

: إف ارتد أحد الزكجيف تبيف الزكجة منو دخؿ أك لـ يدخؿ كيككف فسخان عاجبلن ال 4الحنفية -1
 طبلقان.

: إف ارتد أحد الزكجيف إما أف يقع طمقة بائنة أك طمقة رجعية أك فسخ بغير 5المالكية -2
 طبلؽ.

فإف انقضت تبيف منو  ،: بارتداد أحد الزكجيف تتكقؼ الفرقة حتى تنقضي العدة6الشافعية -3
 زكجتو كيككف فسخان.

أما إف كاف بعد  ،: إف كاف ارتداد أحد الزكجيف قبؿ الدخكؿ ينفسخ النكاح فكران 7الحنابمة -4
 الدخكؿ ففيو ركايتاف:

 األكلى: تقع الفرقة في الحاؿ.

                                                           
 (.2/276، )الجوىرة النيرة(. الحداد، 6/72، )فتح القديرابف اليماـ،  1

 (.9/4، )المغني(. ابف قدامة، 5/436، )مغني المحتاجالشربيني، . 239ص، القوانين الفقيية، بف جزما 2

(. )قاؿ عنو األلباني: صحيح( األلباني، 3/53(، )2669) ، كتاب الجياد، باب قتؿ النساء، رقـسنن أبي داودأبك داكد،  3
 (.5/34، )إرواء الغميل

 (. 2/578، )تبيين الحقائق(. الزيمعي، 3/593، )، رد المحتارابف عابديف 4

  .(56/436، )البيان والتحصيلابف رشد، . (22/598، )الدسوقيحاشية الدسكقي،  5

 (.356/ 56، )المجموع(. النككم، 52/ 5، )األمالشافعي،  6

  .411، صاليداية(. الكمكذاني، 7/574، )المغنيابف قدامة،  7
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 الثانية: تتكقؼ حتى تنقضي العدة.

 ،اـ منيا الحقكؽ المالية التاليةكفإف كانت الزكجة ىي المرتدة يترتب عمى ردتيا عدة أح  
 كفيو ثبلثة فركع:

 الفرع األول: المير:

سقكط المير كمو إف ارتدت الزكجة قبؿ الدخكؿ؛ ألف الفرقة جاءت مف  إلى 1الفقياء ذىب 
ف ارتدت بعد الدخكؿ فميا المير كامبلن. ،قبميا  كا 

)يسقط المير كمو إذا ( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف: 52) كجاء في نص المادة 
ف قبضت شيئان مف المير ترده(.جاءت الفرقة مف قبؿ الزكجة كردتيا أك إبائيا اإلسبلـ..  . كا 

مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف عمى سقكط المير بالفسخ قبؿ  (50كنصت المادة ) 
 ف المير(.الدخكؿ أك الخمكة: )إذا فسخ العقد قبؿ الدخكؿ كالخمكة فممزكج استرداد ما دفع م

يثبت لمزكجة المير كامبلن بالدخكؿ أك الخمكة الصحيحة؛ ألنيا بالدخكؿ استكفيت أحكاـ 
ف  ،كألف المير يتأكد بالدخكؿ في العقد الفاسد فأكلى أف يتأكد بالدخكؿ في النكاح الصحيح ،العقد كا 

 2كاف ارتدادىا بعد الدخكؿ يثبت ليا المير كامبلن. 

 الفرع الثاني: النفقة:

؛ ألنو ال سبيؿ لمزكج إلى رجعتيا فمـ يكف ليا نفقة 3ءباتفاؽ الفقيا في عدتيا ال نفقة لممرتدة 
 نفقة كما بعد العدة.

                                                           
، مكتبة عمي محمد 66، صمتن بداية المبتدي في فقو اإلمام أبي حنيفة :ق(593: المرغيناني، عمي بف أبي بكر )ت 1

 .411، صاليداية(. الكمكذاني، 298/ 9، )الحاوي الكبير(. الماكردم، 2/562، )المدونةمالؾ، صبح، القاىرة. 

 .577، صشرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاكم،  2

(. الشافعي، 2/489) حاشية الدسوقي،(. الدسكقي، 2/85، )الجوىرة النيرة(. الحداد، 3/575، )، رد المحتارابف عابديف 3
 (.7/574، )المغني(. ابف قدامة، 6/573، )األم
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أف المرتدة الحامؿ التي بانت بفسخو فميا النفقة كالسكنى إلى حيف  إلى 1الفقياء ذىبككذلؾ  
خمحمجميلىلملخلُّ  كضعيا؛ ألف الكلد يمحؽ بأبيو كذلؾ لقكلو تعالى:

ىممم كما  ،6 الطبلؽ:  َّيهىهمهجهينىنمنخنحنيمجن

كىافى  ،قىٍيسو  ًبٍنتً  ركم عف فىاًطمىةى  يىا كى ٍكجي ثنا طىمَّقىيىا قىدٍ  زى مَّى النًَّبيَّ  أىتىتً  أٌنيا ،ثىبلى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى : فىقىاؿى  كى
اًمبلن  تىكيكًني أىفٍ  ًإالَّ  لىؾً  نىفىقىةى  الى »  .2«حى

 الفرع الثالث: الميراث:

المرتدة ال ترث الزكج كال ترث أحدان مف المسمميف أك مف أم ديفو انتقمت إليو ؛ ألنيا ال تقري  
ف كانت  عمى دينيا الجديد كلككنيا صارت في حكـ الميت باتفاؽ الفقياء كال ترث عند أبي حنيفة كا 

مَّى لقكؿ النًَّبيَّ  ،3ال تقتؿ لردتيا مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـي  يىًرثي  الى : »كى ـى  الكىاًفري  كىالى  الكىاًفرى  الميٍسًم  .4«الميٍسًم

  

                                                           
  (.4/562، )شرح مختصر خميل(. الخرشي، 2/55، )المدونة(. مالؾ، 3/61، )تبيين الحقائقالزيمعي،  1

 (.2/993، )مشكاة المصابيح)قاؿ عنو التبريزم: صحيح( التبريزم،  (.2/287، )، سنن أبي داودأبك داكد 2

، المغني(. ابف قدامة، 8/367، )األم(. الشافعي، 8/374، )التاج واإلكميل(. المكاؽ، 55/48، )المبسوطي، السرخس 3
(6/371.) 

 (.3/525، )، صحيح البخاريالبخارم 4



79 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 الديون السابقة لمزوجة عمى زوجيا في الفقو والقانون

 وفيو ثالثة مباحث:

 المبحث األول: الدين العادي.

 المبحث الثاني: الدين الذي سببو النفقة.

 الثالث: الزيادة التي أعطاىا الزوج لزوجتو عمى المير. المبحث

 

  



81 

 المبحث األول 

 الدين العادي

فتكتسب حقكقيا  ،فميا أىمية إجراء التصرفات المالية ،ما دامت المرأة تممؾ أىمية األداء 
 ،فإف مات الزكج ككاف عميو ديفه لزكجتو لـ يؤده إلييا في حياتو ،1كتتحمؿ الحقكؽ لغيرىا كالرجؿ
فتعامؿ ديكف الزكجة كما تعامؿ ديكف األجنبي مف التركة؛ ألف ليا  ،فميا حؽ المطالبة بو مف تركتو

 ذمة مالية مستقمة تمكنيا مف المطالبة بحقكقيا.

مغجغمعجعُّ لقكلو تعالى:  ،2تقضى ديكف الميت قبؿ الكصية باتفاؽ الفقياءك  
ًميٍّ رضي  كما ركم عىف ،11النساء:     َّخفحفجف ى: »قىاؿى  اهلل عنوعى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىضى  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى ًصيًَّة، قىٍبؿى  ًبالدٍَّيفً  كى ًصيَّةو  بىٍعدً  ًمفٍ :  «تىٍقرىءيكنىيىا كىأىٍنتيـٍ  اٍلكى  .3دىٍيفو  أىكٍ  ًبيىا ييكًصي كى

 ،كالبداية بالكاجب أكلى ،كيقدـ الديف عمى الكصية؛ ألف الديف كاجبه ابتداءن كالكصية تبرعه  
نما قدمت الكصية عمى الديف  ،كتقديـ الكصية في اآلية بالذكر ال يدؿُّ عمى التقديـ فعبلن  في الذكر كا 

 :4لعدة أسباب

الكصية أقؿ لزكمان مف الديف فقدمت اىتمامان بيا كلمفت االنتباه إلى كجكب إخراجيا  -1
 كالمسارعة إلييا.

أما الديف فكقكعو مضنكف فقد يككف أك  ،كجكدىا ككقكعيا فصارت كالبلـز لكؿ ميتو  لكثرة -2
 ال يككف.

                                                           
 -ق5453، 5(، مؤسسة الرسالة، بيركت،ط51/335، )المفصل في أحكام المرأة والبيت المسممزيداف، عبد الكريـ،  1

 ـ.5993

(. الشربيني، 4/658، )بمغة السالكالصاكم، (. 6/231، )تبيين الحقائق(. الزيمعي، 8/558، )البحر الرائقابف نجيـ،  2
 .655، صاليداية(. الكمكذاني، 4/414، )، كشاف القناع(. البيكتي4/7، )مغني المحتاج

(. )قاؿ عنو األلباني: حسف( 2/916) (،2755، كتاب الكصايا، باب الديف قبؿ الكصية، رقـ)، سنن ابن ماجةابف ماجة 3
 (.6/535، )إرواء الغميلاأللباني، 

 (. 5/74، )الجامع ألحكام القرآن(. القرطبي، 6/7، )نياية المحتاجالرممي،  4
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أما الديف فيك لمغرماء  ،الكصية مف حؽ الضعفاء كالمساكيف الذيف ال يدخمكف في الميراث -3
 يطالبكف بو بالقكة كالسمطاف لحقيـ بو.

 كره أـ لـ يذكره.الكصية يقدميا مف تمقاء نفسو أما الديف فيك ثابته مؤدل ذ -4

ألنيا مساكية لمميراث مف حيث أخذىا ببل عكض فكجب عمى الكرثة أداؤىا كنفكسيـ  -5
 مطمئنة. 

كتقدـ ديكف الغير المتعمقة بعيف التركة كالٌرىف كالدار المستأجرة  كسكنى المعتدة مف كفاة  
ة ة 1كالمشترم قبؿ القبض عمى مؤنة تجييز الميت عند جميكر الفقياء مف الحنفي  2كالمالكي

؛ إيثاران لؤلىـ كما يقدـ في حياتو ما يحتاج إليو مف الضركريات عمى أصحاب الديكف ما 3كالشافعية
 لـ يتعمؽ حؽ الغير بعيف مالو.

فتقدـ مؤنة تجييز الميت عمى الديكف جميعيا سكاءه تعمؽ بيا حٌؽ كالمرتيف  4أما الحنابمة
كألف سترة الحي كاجبة  ،دينو إال بما زاد عف حاجتوأك الديكف المطمقة؛ كما في حياتو فبل يقضى 

 ككذلؾ الميت. 

ما ديفه لمعباد:إف ،أما الديكف المطمقة المتعمقة بذمة الميت   ما أف تككف ديفه هلل تعالى كا 

: أف ديف الزكاة كالكفارات 7كالحنابمة 6كالشافعية 5ديف اهلل تعالى: ذىب الجميكر مف المالكية -1
 قط عف الميت سكاءه أكصى بيا أـ لـ يكًص.كالكفارات كاجبة اآلداء كال تس

                                                           
 (.6/759، )رد المحتار(. ابف عابديف، 6/229، )تبيين الحقائقالزيمعي،  1

 (. 2/542، )المقدمات المميدات(. ابف شد، 4/457، )حاشية الدسوقيالدسكقي،  2

 (.6/386، )تحفة المحتاجالييتمي،  (.6/3، )روضة الطالبين(. النككم، 3/3، )، أسنى المطالبالسنيكي 3

 (.2/35، )مطالب أولي النيىالرحيباني،  (.4/413، )كشاف القناعالبيكتي،  4

 .(4/658، )بمغة السالك(. الصاكم، 8/579، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  5

 (.6/384، )تحفة المحتاجالييتمي،  (.4/7، )مغني المحتاجالشربيني،  6

 (.3/71، )، المغنيابف قدامة (.4/414، )كشاف القناعالبيكتي،  7
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إال إذا أكصى بيا أك تبرع كرثتو بيا  ،: إلى أنيا غير كاجبة كتسقط بالمكت1كذىب الحنفية
 مف عندىـ؛ ألف الكاجب يقع عمى المكمؼ بنيتو كفعمو.

 ،كأما ديف العباد: تقضى ديكف الميت المتعمقة بذمتو مف رأس الماؿ سكاءه أذف بذلؾ أـ ال -2
كاختمؼ الفقياء في تقديـ أحدىما عمى اآلخر  ،2ذه الديكف إما ديف صحة أك ديف مرضكى

 إف لـ تكًؼ التركة لجميع الديكف عمى قكليف:

: يستكم ديف الصحة كديف المرض في القضاء سكاء عرؼ السبب 3القكؿ األكؿ: الجميكر
ف الـز سكاء كاف كتقسـ التركة بينيـ عمى قدر حصصيـ؛ ألف كؿ إقرار بالديف كا ،أـ ال

فإف أقر بثمف سمعة في يده أك بمير زكجتو لزمو ما أقر بو في  ،في المرض أك المكت
جفمغجغمعجعُّ لعمـك ما جاء في قكلو تعالى:  ،المرض كالصحة عمى السكاء

 .11 النساء:   َّخفحف

 ،: يقدـ ديف الصحة عمى ديف المرض إف جيؿ السبب4القكؿ الثاني:  ذىب إليو الحنفية
فإف عرؼ سببيا فتستكم في القضاء مع ديف الصحة؛ ألف ديف الصحة أقكل؛ ألنو عند 
مرضو مرض المكت تعمؽ حٌؽ الغير بمالو عند إقراره في الصحة فإف أقر بديف المرض 

 ،فبل يصح إقراره إٌف لـ يكف ديف المرض ظاىران معمكمان أسبابو ،فقد أبطؿ حٌؽ ديف الصحة
ممرأة أف تخاصـ أصحاب ديف الصحة بميرىا؛ ألنو لما جاز كمف تزكج في مرضو فيحؽ ل

 النكاح كاف كجكب المير ظاىران معمكمان لسبب كجكبو كىك النكاح.

                                                           
 (.6/759، )رد المحتارابف عابديف،  1

 .: ما لـز اإلنساف في ذمتو حاؿ صحتو كثبت باإلقرار أك البينةدين الصحة 2
 (.6/761، )رد المحتارابف عابديف، : ما ثبت بإقرار اإلنساف في مرض مكتو. ودين المرض  

ق(، 456(. البغكم، الحسيف بف مسعكد )ت4/458، )حاشية الدسوقي. الدسكقي، (4/658، )بمغة السالكالصاكم،  3
 -ق5458، 5(، دار الكتب العممية، ط4/262، المحقؽ: عادؿ المكجكد كعمي معكض، )التيذيب في فقو اإلمام الشافعي

ق(، 255(. الككسج، إسحاؽ بف منصكر )ت7/29، )الحاوي الكبيرالماكردم،  (.4/7، )مغني المحتاجالشربيني، ـ. 5997
سحاق بن راىوية ـ. أبك 2112 -ق5425، 5ة، ط(، الجامعة اإلسبلمية، السعكدي8/4515، )مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 

 (.3/82، )اإلقناعالنجا، 

 (.8/558، )البحر الرائق(. ابف نجيـ، 8/381، )العنايةالبابرتي،  4
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فإف بقي شيء مف الديف  ،فتقسـ التركة عمى أصحاب ديف الصحة كؿه عمى حسب حصتو
  .يقسـ عمى أصحاب

فقد  ،البيت خبلؿ الزكاجقد ينشأ الديف بيف األزكاج عف طريؽ إسياـ الزكجة في شؤكف 
كقد تشترؾ مع الزكج في النفقة عمى  ،مف ماليا الخاص أك تساعد في بنائوتشترم الزكجة المسكف 

ثـ يمكت قبؿ السداد كتتحمؿ الزكجة سداد  باسمياأك يقترض الزكج  ،المنزؿ كعمى تعميـ األبناء
 فيؿ يحؽ لمزكجة المطالبة بيذه الديكف؟ ،الديف

كف بشرائو أك بالمساعدة في بنائو مساعدة الزكجة لزكجيا في تكفير المسال يكجد حرج مف 
كلكف لحفظ حقكؽ المرأة كتجنب ألم مشاكؿ في المستقبؿ بسبب  ،بناءأك في النفقة عمى البيت كاأل

فبل بد مف تكثيؽ الديف  كاإلشياد في  ،أك تنازع مع كرثة الزكج كيصعب عمييا إثبات حقيا ،طبلؽ
فأمر اهلل سبحانو  ،؛ حفظان لمحقكؽ مف الضياع كحماية الذمة المالية لكؿ كاحدو منيماالقميؿ كالكثير

ىمممخمحمجميلىلملخلُّ  كتعالى بتكثيؽ الديف في قكلو:
جئييُّ إلى قكلو:  َّيم جتهبخبمبحبجبهئمئخئحئ متختحت

 ،فمف حؽ المرأة أف تطالب بإدراج اسميا في عقد البيت ،282البقرة:  َّمجحجمثهت

كأف تكثؽ الديكف التي بينيا كبيف زكجيا في النفقة عمى البيت كلك بحضكر شيكد ككتابة كرقة يكقع 
  .1عمييا الطرفاف

فأما إف لـ تكثقؾ الزكجة ما ساىمت بو مف أمكاؿ عمى المنزؿ خبلؿ الزكاج، فيؿ يثبت ليا 
 ىذا الديف؟ 

نما مشاركة في النفقة. حقيا -1  ال يسقط فيك ثابت عند اهلل؛ ألنيا غير متبرعة في ماليا كا 
 أك مف خبلؿ القرائف المالية لكبل يمكف اثبات جقيا عف طريؽ المحكمة إما بالشيكد -2

 خبلؿ فترة الزكاج. الزكجيف
                                                           

 .http://www.alukah.net/fatawaـ، األلككة، 2156-2-57دخاف، رفيقة فيصؿ، مساعدة الزكجة لزكجيا ماديان،  1
ـ، 2154-51-58ليمى، قانكنيكف يدعكف النساء لتكثيؽ حقكقيف المالية مع أزكاجيف، 

http://jawahir.echoroukonline.com/articles/1324 ،5 -55. الزكماف، أحمد، األحكاـ المالية بيف الزكجيف-
 .  http://www.alukah.net/sharia/0/28925ـ، األلككة،2155

http://www.alukah.net/fatawa
http://jawahir.echoroukonline.com/articles/1324
http://jawahir.echoroukonline.com/articles/1324
http://www.alukah.net/sharia/0/28925
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 المبحث الثاني

 الدين الذي سببو النفقة

فإذا لـ ينفؽ عمييا فيؿ تثبت دينان في ذمتو؟  ،اـنفقة الزكجة تجب عمى الزكج بالتمكيف الت 
ف مات قبؿ أف يؤدييا ىؿ تثبت في تركتو؟ اختمؼ الفقياء عمى ثبلثة أقكاؿ:  كا 

: ال تجب النفقة الماضية إال بقضاء القاضي 2كأحمد في ركاية 1: ذىب أبك حنيفةالقول األول
كلك  ،ألف النفقة صمة ال تيممؾ إال بالقبض بالنفقة ليا أك رضا الزكجة بمقدارو مف النفقة فيقضي ليا؛

 كانت عكضان عف الممًؾ كما قاؿ الشافعية لكجب جممةن كاحدة كالمير.

أما إذا أمرىا باالستدانة لمنفقة فبل تسقط  ،كبمكت أحد الزكجيف تسقط النفقة المقضي بيا 
 بالمكت كسائر الديكف.

: مف ترؾ النفقة الكاجبة لزكجتو 4صح الركايتيفكالحنابمة في أ 3: ذىب إليو الشافعيةالقول الثاني
ف كاف معسران؛ ألنيا عكضه عف الًممًؾ كالمير ف  ،كاف دينان في ذمتو كال يسقط بمضي المدة كا  كا 

 مات قبؿ أف يؤدىا إلييا ال تسقط كتؤخذ مف تركتو كسائر ديكنو.

كتككف دينان في ذمتو إف كاف : ال تسقط نفقة الزكجة بمضي المدة 5: ذىب إليو المالكيةالقول الثالث
 كتسقط النفقة بإعسار الزكج كال ترجع الزكجة عميو بالنفقة في يساره. ،الزكج مكسران 

(: )تفرض نفقة الزكجة بحسب 70) أما القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف نص في المادة 
بحكـ القاضي حاؿ الزكج يسران كعسران... كتمـز النفقة إما بتراضي الزكجيف عمى قدر معيف أك 

                                                           
 (.4/213، )البحر الرائق(. ابف نجيـ، 3/55، )تبيين الحقائقالزيمعي،  1

 (.218/ 8، )المغنيابف قدامة،  2

 (.5/556، )األم(. الشافعي، 7/212، )نياية المحتاجالرممي،  3

 (.218/ 8، )المغنيابف قدامة، . (5/476، )كشاف القناع(. البيكتي، 9/268، )الشرح الكبير، رج بف قدامةأبك الف 4

 (.2/557، )حاشية الدسوقي(. الدسكقي، 2/559، )الكافيابف عبد البر،  5
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يبلحظ أف القانكف أخذ برأم  ،كتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أك الطمب مف القاضي(
 الحنفية في سقكط نفقة المدة الماضية قبؿ القضاء كالرضا.

 الراجح:

ف كاف معسران؛ ألنيا عكضه   أميؿ إلى المذىب القائؿ بعدـ سقكط ديف النفقة بمضي المدة كا 
فاهلل تعالى أمر باإلنفاؽ  ،كألف الديف ال يسقط بإعسار المديف فبل يسقط  حقيا  ،عف الًممًؾ كالمير
نئمئزئ ُّ  بل يكمؼ اهلل نفسان إال كسعيا في قكلو تعالى:في اليسر كالعسر فبقدر االستطاعة 
ف كاف الديف عند الناس  ،7 الطبلؽ:  َّمتنتزترتيبىبنبمبزبيئربىئ كا 

:يسقط فعند اهلل تعالى ال يسقط  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، » قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ا أىٍف يىٍحًبسى ٍرًء ًإٍثمن كىفىى ًباٍلمى
كينيى  ،فالحديث يحث عمى النفقة عمى الزكجة كالعياؿ ككؿ مف تمزمو نفقتو 1،«عىمٍَّف يىٍمًمؾي قيكتىوي 

 .2عف حبسيا عنيـ لما في ذلؾ مف اإلثـ عميو

ف مات قبؿ أف يؤدىا إلييا  ،القاضي إف تراكـ الديف عمى الزكجكمف حقيا رفع أمرىا إلى  كا 
 ال تسقط كتؤخذ مف تركتو كسائر ديكنو. 

  

                                                           
ثـ مف ضيعيـ أك حبس نفقتيـصحيح مسمممسمـ،  1 عنيـ، رقـ  ، كتاب الزكاة، باب فضؿ النفقة عمى العياؿ كالمممكؾ كا 
(996( ،)2/692.) 

، المحقؽ: عبد العزيز آؿ حمد، تطريز رياض الصالحين :ق(5376: المبارؾ الحريممي، فيصؿ بف عبد العزيز )ت 2
 ـ. 2112 -ق5423، 5، دار العاصمة، الرياض، ط255ص
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 المبحث الثالث

 الزوج لزوجتو عمى الميرالزيادة التي أعطاىا  

أم ما زيد عمى المسمى كما  ،الزيادة في المير: ما أضيؼ إليو شيءه بعد تماـ العقد 
 .1تراضيا عمى تسميتو إف لـ يسـٌ لمزكجة مير في العقد

ككانت  ،في زكاجو قائـ كلك حكمان  ،كىذه الزيادة جائزة في المير إف كاف الزكج كامؿ األىمية 
 .2الزيادة معمكمة كقبمت الزكجة بالزيادة في مجمس الزيادة

( إلى أف المفركض كالزائد بعد العقد 5كالحنابمة 4كالمالكية 3ذىب جميكر الفقياء)الحنفية 
رئُِّّّٰ  يمحؽ بأصؿ العقد لقكلو تعالى:  َّربيئىئنئمئزئ

إف  6المالكية كزاد ،مف دخكؿ كخمكة صحيحة مكت أحدىما كتتأكد بما يتأكد بو المير ،24 النساء:
 مات أك أفمس قبؿ القبض قبؿ الدخكؿ فتبطؿ الزيادة كتعطى حكـ العطية.

: أف الزيادة ال تمحؽ بأصؿ العقد كتأخذ حكـ اليبة؛ ألنيا لك صحت بعد 7كمذىب الشافعية 
 العقد لـز ككف الشيء بدؿ ًممكًو. 

( مف القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف:" لمزكج الزيادة في المير 63كجاء في نص المادة ) 
ذلؾ بأصؿ العقد إذا قبؿ بو بعد العقد كلممرأة الحط منو إذا كانا كاممي أىمية التصرؼ كيمحؽ 

أجاز القانكف لمزكج الزيادة عمى المير كأف تككف  ،الطرؼ اآلخر في مجمس الزيادة أك الحط منو"
 .8الزيادة كأصؿ المير يمتحؽ بأصؿ العقد

                                                           
 .584ص شرح قانون األحوال الشخصية،(. السرطاكم، 9/6795، )الفقو اإلسالميالزحيمي،  1

 .558، صشرح قانون األحوال الشخصية(. التكركرم، 2/291، )بدائع الصنائعكاساني، ال 2

 (. 3/329، )فتح القديرابف اليماـ،  (.2/291، )بدائع الصنائعالكاساني،  (.3/98، )المحيط البرىانيابف مازة،   3

 (.2/458، )بمغة السالكالصاكم،  (.2/359، )حاشية الدسوقيالدسكقي،  4

(، دار إحياء التراث العربي، 8/295، )اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :ق(885: ، عمي بف سميماف )تالمرداكم 5
 (. 266/ 7، )المغني ابف قدامة،. 2ط

 (.2/458، )بمغة السالكالصاكم،  (.2/359، )حاشية الدسوقيالدسكقي،  6

 (. 266/ 7، )المغني (. ابف قدامة،3/329، )فتح القديرابف اليماـ،  7
 .558، صشرح قانون األحوال الشخصيةالتكركرم،  8
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 الخاتمة

 من الدراسة: اأىم النتائج التي استخمصتي

  التصرؼ بو بشتى أنكاع ليا حؽ الحؽ المالي مف الحقكؽ التي أعطاىا الشارع لممرأة
 التصرفات المشركعة دكف قيد أك شرط ما دامت تممؾ أىمية كاممة.

 .مف األسباب التي تثبت لممرأة حقكقا مالية الزكاج كالطبلؽ ككفاة الزكج 

 .لممرأة الحؽ في ممكية المير كليا حؽ التصرؼ بو كسائر أمكاليا 

 ف لـ يسـٌ ليا مير في  ،جميع المير المسمى لمزكجة مسممة أك كتابية بمكت الزكج يتأكد كا 
ف تكفي قبؿ الدخكؿ ليا مير المثؿ عند الجميكر. ،ليا مير المثؿ العقد الصحيح  كا 

 فإف لـ تأخذه في  ،كال يسقط عف الزكج ،المير المؤجؿ حؽ لممرأة ليا حؽ المطالبة بو
 حياتو تطالب بو بعد كفاتو مف التركة قبؿ القسمة.

  إذا مات كىي عمى ذمتو أك إف مات كىي لمزكجة المسممة الحؽ في الميراث مف زكجيا
ف تكفي كلـ يكف لو كلد فميا الربع. ،معتدة مف طبلؽ رجعي  فإف تكفي كلو كلد فميا الثمف كا 

 ا يقسـ بيف الكرثة كبقية ممتمكاتو.لمزكجة الحؽ في راتب التقاعد لزكجي 

 كليا الحؽ بما تقدمو  ،لمزكجة الحؽ في التعكيضات عف الحكادث كالديات كبقية الكرثة
 المؤسسات كالجمعيات مف ىبات كمنح لذكم الشيداء.

 ال نفقة لممعتدة مف كفاة مسممة أك كتابية. 

 أك ،ية قائمة أك غير قائمةإف كانت الزكج ،تجب أجرة القابمة كمصاريؼ الكالدة عمى الزكج 
 عمى مف يمي أمر كلده إف كاف الزكج متكفى.

 .األـ أحؽ الناس بحضانة طفميا سكاء أكانت مسممة أك كتابية 
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 سكاء كانت حامبلن أك غير حامؿ ،لمعتدة الكفاة مسممة أك كتابية السكنى في بيت زكجيا، 
 ركرة.كال يصح ليا االنتقاؿ إلى بيتو آخر لبلعتداد إال في الض

 كىك اختبلؼ الديف. ،ال ترث الزكجة غير المسممة مف زكجيا المسمـ لكجكد المانع 

 بعد الدخكؿ. المير إف ارتدتكيثبت  ،يسقط المير كمو إف ارتدت الزكجة قبؿ الدخكؿ 

 فميا حؽ المطالبة بو مف  ،إف تكفي الزكج ككاف عميو ديفه لزكجتو لـ يؤده إلييا في حياتو
 تركتو قبؿ القسمة.

  ليا الحؽ بالمطالبة  ،يعتبر دينان عمى زكجياإنفاؽ الزكجة عمى البيت أك المساعدة في بنائو
 بو.

 التوصيات:

  عامة كبحقكقيا المالية المترتبة عمى كفاة الزكج خاصة تكعية كتثقيؼ المرأة بحقكقيا المالية
 .كمف خبلؿ الكتبأ ،مف خبلؿ برامج تثقيفية كسائؿ اإلعبلـعف طريؽ 

  ميما كاف الديف  ،المرأة لتكثيؽ الديكف الناشئة عف مساىمتيا في إنشاء المنزؿ تكجيو
 صغيران أك كبيران.
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 فيرس اآليات

 الصفحة رقـ اآلية السكرة اآلية
ىنننمنزنرنممامُّ 
   َّ...ين

 74 217 البقرة

ىئمئنئزئرئُِّّّٰ 
 َّ...مبزبربيئ

 68 221 البقرة

 12 228 البقرة َّمنننزنرنمميلامُّ 

جخمخمحجحمجحجمثُّ 
َّ 

  48 ،18 ،13 233 البقرة

حمجميلىلملخلُّ 

 َّ...خم

  62 234 البقرة 

ييىينيميزيريُّ  حئجئ

 َّ...حبجبهئمئخئ

  33 ،24 ،23 ،13  236 البقرة

مصخصحصمسخسحسجسُّ 

 َّ...........خضحضجض

 19 237 البقرة

ٌّٰىٰرٰذُّ 
ٍَُِّّّّّٰ
 َّرئ

 76 ،65 240 البقرة

ىثنثُّ  ىقيفيثىف
 َّاكيق

 24 ،23 241 البقرة

خمحمجميلىلملخلُّ 
 َّ...يمىممم

 83 282 البقرة

 68 ،28 ،17 ،13 4 النساء َّ...ييجئىينيميُّ 
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يكىكُّ  ممامىليلمل
 َّ...زنمنرن

 82 ،80 ،14 11 النساء

رئٌٍَُُِّّّّّّّٰ 
 َّ...مئنئزئ

 43 ،37 ،25 ،14 12 النساء

 55 19 النساء َّخصحصُّ 

حمجميلىلملخلُّ 
 َّ...خم

 29 ،19 20 النساء

ٰرٰذييُّ  ٌٍّّٰى

َُّّ...َّ 

 86 ،28 24 النساء

خمحمجميلىلملخلُّ 

 َّ...يمىممم

 14 34 النساء

 45 92 النساء َّيهىهمهجهُّ 

زئرئَُُِّّّّّٰ 
 َّمئ

 72 141 النساء

حسجسمخمحجخجحمجحجُّ 

 َّخس

 68 ،67 5 المائدة

هبمبخبحبجبهئمئخئُّ 

 َّ...جت

 66 156 األنعاـ

مصخصحصمسخسحسُّ 

 َّحضجض

 8 8 األنفاؿ

 74 11 الرعد َّحسجسمخُّ 

 47 100 اإلسراء َّميزيريٰىُّ 

 1 46 الكيؼ َّجميلىلملخلُّ 
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 36 6 مريـ َّرتزتيبىبنبمبُّ 

 8 63 القصص َّمتزترتيبىبُّ 

حجمثهتُّ  مج
 َّجح

 24 28 األحزاب

 76 10 الممتحنة َّحكجكمقحقُّ 

مهجهينىنُّ  حيجييهىه

 َّ...ىيييميخي

 85 ،21 1 الطبلؽ

خمحمجميلىلملخلُّ 
 َّ...مم

 ،53 ،48 ،22 ،21 6 الطبلؽ
59، 62، 72، 78 

يئربىئنئمئزئُّ  نبمبزب
 َّ...ىب

 72 ،18 7 الطبلؽ
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 فيرس األحاديث

 الصفحة الشريف الحديث
 49 النٍّسىاًء..." ًفي اهللى  "اتَّقيكا

الىٍت ًإلىى أيمٍّيىا" اٍدعيكىاىىا "،   61 ...فىمى
ًئؽى  أىدُّكا»  34 ...«اٍلعىبلى

 38 الثُّميثىٍيًف..." سىٍعدو  اٍبنىتىيٍ  "أىٍعطً 
 38 « ...أىٍلًحقيكا الفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا»
لىكٍ  التىًمٍس » اتىمنا كى ًديدو  ًمفٍ  خى  28 ،17 «حى

تَّى بىٍيًتؾً  ًفي " اٍمكيًثي مىوي" الًكتىابي  يىٍبميغى  حى  63 أىجى
ـى  " ًإفَّ  ؿه  المَّوً  ًعٍندى  الذُّنيكبً  أىٍعظى كَّجى  رىجي  15 اٍمرىأىةن..." تىزى
ـٍ تىٍنًكًحي» ا لى ؽُّ ًبًو مى  60 «أىٍنًت أىحى
، ًإذىا تيٍطًعمىيىا أىفٍ » تىٍكسيكىىىا طىًعٍمتى ... ًإذىا كى  49 ،18 «اٍكتىسىٍيتى

ًذم لىدىًؾ، يىٍكًفيؾً  مىا "خي كًؼ" كىكى  15 ًباٍلمىٍعري
ـٍ أًلىٍىًمي» ٍيريكي ـٍ أًلىٍىًمًو، كىأىنىا خى ٍيريكي ـٍ خى ٍيريكي  55 .«خى
 30 ،28 .«بشاة كلك أكلـ لؾ، اهلل فبارؾ»
، عىمٍَّف يىٍمًمؾي قيكتىوي » ا أىٍف يىٍحًبسى ٍرًء ًإٍثمن  85 .«كىفىى ًباٍلمى
ـى  قىٍسـو  كيؿُّ » اًىًميًَّة... ًفي قيًس  70 .«اٍلجى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىاألىًميري رىاعو » كيمُّكي ـٍ رىاعو كى  57 .« ...كيمُّكي

" ـى  30 ." الى مىٍيرى أىقىؿَّ ًمٍف عىشىرىًة دىرىاًى
اًمبلن  تىكيكًني أىفٍ  ًإالَّ  لىؾً  نىفىقىةى  الى »  78، 53 ،22 .«حى
دىقىةه » ٍكنىا صى ا تىرى  36 .«الى نيكرىثي مى
ـي  يىًرثي  الى » ـى  الكىاًفري  كىالى  الكىاًفرى  الميٍسًم  78، 70 ،69 .«الميٍسًم

الن " بلى دىاقنا ًمٍؿءى يىدىٍيًو طىعىامنا، كىانىٍت لىوي حى  30 ." لىٍك أىفَّ رىجيبلن أىٍعطىى اٍمرىأىةن صى
 76 .«ًلتيقىاًتؿى  ىىًذهً  كىانىتٍ  مىا»
ـى  مىفٍ » مىى أىٍسمى  70 .«لىوي  فىييكى  شىٍيءو  عى
 75 .«فىاٍقتيميكهي  ًدينىوي  بىدَّؿى  مىفٍ  »
لىًدىىا الكىاًلدىةً  بىٍيفى  فىرَّؽى  مىفٍ » بىٍيفى  بىٍينىوي  المَّوي  فىرَّؽى  كىكى  73 .«الًقيىامىةً  يىٍكـى  أىًحبًَّتوً  كى

 67 نساءىنا" يتزكَّجكف كال الكتاب أىؿ نساء " نتزكج
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 الصفحة الحديث الشريف
ٍكًجيىا" بىاًبيٍّ ًمٍف ًديىًة زى ـى الضٍّ  45 "كىرٍٍّث اٍمرىأىةى أىٍشيى

لىييفَّ  مىٍيكيـٍ  "كى تيييفَّ  ًرٍزقيييفَّ  عى ًكٍسكى كًؼ" كى  72، 49 ًباٍلمىٍعري
ـي  يىا»  60 .«أىبيكؾى  كىىىذىا أيمُّؾى  ىىًذهً  غيبلى
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 فيرس األعالم

 الصفحة العمم
 9 أحمد بف غانـ النفراكم

 41 األصبغ الكمبية تماضر بنت
 30 جابر بف عبد اهلل

 38 سعد بف الربيع األنصارم
 48 الضحاؾ بف سفياف الكمبي

 28 عبد الرحمف بف عكؼ 
 12 عمي الخفيؼ

 20 فاطمة بنت قيس القرشية
 62 الفريعة بنت مالؾ الخدرية
 9 مسعكد بف عمر التفتازاني

 10 مصطفى أحمد الزرقا
 67 الكمبية نائمة بنت الفرافصة

 57 النعماف بف ثابت )أبك حنيفة(
 15 ىند بنت عتبة

 31 يكسؼ بف عبد اهلل )ابف عبد البر(
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 المصادر والمراجعقائمة 

 القرآف الكريـ 

  :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحرق(: 956إبراىيـ الحمبي، إبراىيـ بف محمد )ت ،
 ـ. 5998-ق5459، 5المحقؽ: خميؿ منصكر، دار الكتب العممية، بيركت، ط

  :المحقؽ: أسد الغابة في معرفة الصحابةق(: 631ابف األثير، عمي بف أبي الكـر )ت ،
 ـ.5994 -ق5455، 5عمي معكض كعادؿ المكجكد، دار الكتب العممية، ط

  :دار باكزير، جدة، ابن حبان التعميقات الحسان عمى صحيحاأللباني، محمد ناصر الديف ،
 ـ.2113-ق5424، 5ط

 ق5423، 5، مؤسسة غراس، الككيت، طصحيح أبي داود :األلباني، محمد ناصر الديف- 
 ـ.2112

  :المكتب اإلسبلمي.صحيح الجامع الصغير وزيادتواأللباني، محمد ناصر الديف ، 

  :المحقؽ: زىير السبيلإرواء الغميل في تخريج أحاديث منار األلباني، محمد ناصر ،
 ـ.5985-ق5415، 2الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط

  :2، دار الكتب العممية، طالتقرير والتحبيرىػ(: 879ابف أمير حاج، محمد بف محمد )ت ،
 ـ.5983 -ىػ5413

  :دار الفكر. العناية شرح اليدايةىػ(: 786البابرتي، محمد بف محمكد )ت ، 

 مطبعة حاشية البجيرمي عمى شرح المنيجق(: 5225حمد )ت: البجيرمي، سميماف بف م ،
 ـ.5951-ق5369الحمبي، 
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  :الجامع المسند الصحيح المختصر )صحيح ىػ(: 256البخارم، محمد بف إسماعيؿ )ت
 ىػ.5422، 5، المحقؽ: محمد الناصر، دار طكؽ النجاة، طالبخاري(

  :المحقؽ: إلمام الشافعيالتيذيب في فقو اق(: 456البغكم، الحسيف بف مسعكد )ت ،
 ـ.5997-ق5458، 5عادؿ المكجكد كعمي معكض، دار الكتب العممية، ط

  :المحقؽ: عدناف دركيش كمحمد الكمياتق(: 5194البقاء، أيكب بف مكسى )ت ،
 المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت.

 ( 5155البيكتي، منصكر بف يكنس :)دار الكتب كشاف القناع عن متن اإلقناعىػ ،
 العممية. 

  :5، عالـ الكتب، طشرح منتيى اإلراداتىػ(: 5155البيكتي، منصكر بف يكنس )ت ،
 ـ.5993 -ىػ5454

 المحقؽ: محمد عطا، دار الكتب السنن الكبرى :ق(458: البييقي، أحمد بف الحسيف )ت ،
 ـ.2113-ق5424، 3العممية، بيركت، ط

 المحقؽ: عبد المعطي ، رفة السنن واآلثارمع :(ق458: البييقي، أحمد بف الحسيف )ت
 ـ.5995-ق5452، 5قمعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية، باكستاف، ط

  :المحقؽ: محمد األلباني، مشكاة المصابيح ىػ(:745التبريزم، محمد بف عبد اهلل )ت ،
 ـ.5985، 3المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط

 ( 279الترمذم، محمد بف عيسى :)المحقؽ: بشار معركؼ، دار الغرب ، الجامع الكبيرق
 ـ.5998اإلسبلمي، بيركت، 

  :المحقؽ: محمد البيجة في شرح التحفةق(: 5258التُّسكلي، عمي بف عبد السبلـ )ت ،
 ـ.5998-ق5458شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت، 
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 مكتبة صبيح، شرح التمويح عمى التوضيحىػ(: 793مسعكد بف عمر )ت: زاني، االتفت ،
 مصر.

 5، مكتبة دار الثقافة، عماف، طشرح قانون األحوال الشخصية :لتكركرم، عثمافا ،
 .ـ5998

 ( 427الثعمبي، أحمد بف محمد :)المحقؽ: أبي محمد الكشف والبيان عن تفسير القرآنق ،
 ـ.2112 -ق5422، 5بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط

  :5، دار الكتب العممية، بيركت، طفاتالتعريق(: 856الجرجاني، عمي بف محمد )ت ،
 ـ.5983 -ق5413

  :القوانين الفقييةق(: 745ابف جزم، محمد بف أحمد )ت. 

  ،المحقؽ: محمد القمحاكم، دار أحكام القرآنق(: 371أحمد بف عمي )ت: الجصاص ،
 ق.5415إحياء التراث، بيركت، 

  :المحقؽ: سيد الك بن أنسالتفريع في فقو اإلمام مابف الجبلب، عبيد اهلل بف الحسيف ،
 ـ. 2117-ق5428، 5حسف، دار الكتب العممية، بيركت، ط

  :مكتبة سعيد رأفت، العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند الييودجبلؿ، ألفت محمد ،
 ـ.5974

 المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار ىػ(،813الجماؿ المىمىطي، يكسؼ بف مكسى )ت ،
 عالـ الكتب، بيركت. 

 دار الفكر.حاشية الجمل عمى شرح المنيجق(: 5214جمؿ، سميماف بف عمر )ت: ال ، 

  :المحقؽ: الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةىػ(: 393الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد )ت ،
 ـ. 5987-ىػ 5417، 4أحمد عطار، دار العمـ لممبلييف، ط
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 ( 478الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل:)المحقؽ: عبد نياية المطمب في دراية المذىب ق ،
 ـ.2117-ق5428، 5العظيـ الٌديب، دار المنياج، ط

  :المحقؽ: المستدرك عمى الصحيحينىػ(: 415الحاكـ، محمد بف عبد اهلل النيسابكرم )ت ،
 ـ. 5991 -ىػ5455مصطفى عطا، دار الكتب العممية، بيركت، 

  :التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ق(: 852ابف حجر، أحمد بف عمي )ت
 ـ. 5995-ق5456، 5، المحقؽ، حسف قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، طالكبير

  المحقؽ: الدراية في تخريج أحاديث اليداية :ق(852: حجر، أحمد بف عمي )تابف ،
 السيد المدني، دار المعرفة، بيركت. 

  :دار المعرفة، صحيح البخاريفتح الباري شرح  ىػ(:852ابف حجر، أحمد بف عمي )ت ،
 ىػ.5379بيركت، 

  :ىػ.5322، 5، المطبعة الخيرية، طالجوىرة النيرةىػ(: 811الحداد، أبك بكر بف عمي )ت 

  :مواىب الجميل في شرح مختصر خميلق(: 954الحطاب، محمد بف عبد الرحمف )ت ،
 ـ.5992-ق5452، 3دار الفكر، ط

  :المحقؽ: مسند اإلمام أحمد بن حنبلػ(: ى245ابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد )ت ،
 ـ.2115-ىػ5425، 5األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط

 :ىػ5455، 5، دار الجيؿ، طدرر الحكام في شرح مجمة األحكام حيدر، عمي أفندم- 
 ـ. 5995

  :دار الفكر، بيركت.  شرح مختصر خميلق(: 5515الخرشي، محمد بف عبد اهلل )ت ، 

 5، المطبعة العممية، حمب، طمعالم السنن :ق(388: محمد )ت الخطابي، حمد بف ،
 ـ.5932-ق5355
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 ـ.2118، دار الفكر العربي، القاىرة، : أحكام المعامالت الشرعيةالخفيؼ، عمي 

  :مطبعة دار الكتب أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالميةخبلؼ، عبد الكىاب ،
 ـ.5937-ىػ5357، 2المصرية، القاىرة، ط

 ( 385الدارقطني، عمي بف عمر :)المحقؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة سن الدارقطنيق ،
 ـ.2114 -ق5424، 5الرسالة، بيركت، ط

 المحقؽ: نبيؿ الغمرم، دار سنن الدارمي :ق(255: الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف )ت ،
 .ـ2153-ق5434، 5البشائر، بيركت، ط

 :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحرق(: 5178 داماد أفندم، عبد الرحمف بف محمد )ت ،
 دار إحياء التراث العربي. 

  :مكتبة الثقافة، عماف، الحقوق المتعمقة بالتركة بين الفقو والقانونداكد، أحمد محمد ،
 ـ.5996، 2ط

  :المحقؽ: محمد عبد الحميد، سنن أبي داود ىػ(:275أبك داكد، سميماف بف األشعث )ت ،
 صيدا. المكتبة العصرية، 

  :ىػ5414، 3، مؤسسة الرسالة، طالحق ومدى سمطان الدولة في تقييدهالدريني، فتحي- 
 ـ.5984

  :دار حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرق(: 5231الدسكقي، محمد بف عرفة )ت ،
 الفكر. 

  :مكتبة األقصى اإلسبلمية، الدكحة، فريضة الل في الميراث والوصيةالديب، عبد العظيـ ،
 ـ.5986-ق5416، 3ط
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  :المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، مختار الصحاحىػ(: 666الرازم، محمد بف أبي بكر )ت ،
 ـ.5999-ىػ5421صيدا،  -، بيركت5الدار النمكذجية، ط -المكتبة العصرية

  :فتح الغفار الجامع ألحكام سنن نبينا المختارق(: 5276الريباعي، الحسف بف أحمد )ت ،
 ق.5427، 5عالـ الفكائد، طالمحقؽ: عمي العمراف، دار 

  :مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيىق(: 5243الرحيباني، مصطفى بف سعد )ت ،
 ـ.5994-ق5455، 2المكتب اإلسبلمي، ط

  المحقؽ: محمد حجي كآخركف، البيان والتحصيل: ق(521: رشد، محمد بف أحمد )تابف ،
 ـ.5988-ق5418، 2دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط

  :المحقؽ: محمد حجي، دار المقدمات المميداتىػ(: 521ابف رشد، محمد بف أحمد )ت ،
 ـ.5988-ىػ5418، 5الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط

  :دار الحديث، بداية المجتيد ونياية المقتصدىػ(: 595ابف رشد، محمد بف أحمد )ت ،
 ـ. 2114 -ىػ5425القاىرة، 

  :دار  نياية المحتاج إلى شرح المنياج،ق(: 5114الرممي، محمد بف أبي العباس )ت
 ـ.5984-ق5414الفكر العربي، بيركت، 

 المحقؽ: طارؽ السيد، دار بحر المذىبق(: 512، عبد الكاحد بف إسماعيؿ )ت: الركياني ،
 ـ. 2119، 5الكتب العممية، ط

  :تاج العروس من جواىر ىػ(: 5215الزبيدم، محمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني )ت
 ر اليداية.، داالقاموس

 عرابو :ق(355: الزجاج، إبراىيـ بف السرم )ت ، المحقؽ: عبد الجميؿ معاني القرآن وا 
 ـ.5988-ق5418، 5شمبي، عالـ الكتب، بيركت،ط
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 دار الفكر، القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة :الزحيمي، محمد مصطفى ،
 ـ. 2116-ق5427، 5ط دمشؽ،

 4، دار الفكر، دمشؽ، طالفقو اإلسالمي وأدلتو، كىبة  بف مصطفى: الزحيمي. 

 دار الفكر، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج :الزحيمي، كىبة بف مصطفى ،
 ق.5458، 2دمشؽ، ط

  :رقا، مصطفى أحمد ، دار القمـ، المدخل إلى نظرية اإللتزام العامة في الفقو اإلسالميالزى
 ـ.5999-ىػ5421، 5دمشؽ، ط

  :كزارة األكقاؼ المنثور في القواعد الفقييةىػ(: 794الزركشي، محمد بف عبد اهلل )ت ،
 ـ.5985 -ىػ5415، 2الككيتية، ط

  :ـ.2112، 55، دار العمـ لممبلييف، طاألعالمالزركمي، خير الديف بف محمكد 

  :دار ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلىػ(: 538الزمخشرم، محمكد بف عمرك )ت
 ىػ.5417، 3الكتاب العربي، بيركت، ط

  :دار الفكر العربي.أحكام التركات والمواريثأبك زىرة، محمد ، 

  النوادر والزيادات عمى ما في المدونة  :ق(386: بد الرحمف )تعزيد، عبد اهلل بف ابف أبي
، المحقؽ: محمد الدباغ كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، من غيرىا من األميات

 ـ.5999، 5ط

 5سسة الرسالة، بيركت،طمؤ ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم :زيداف، عبد الكريـ ،
 ـ.5993 -ق5453

  :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشمبيىػ(: 743الزيمعي، عثماف بف عمي )ت ،
 ىػ. 5353، 5المطبعة الكبرل األميرية، القاىرة، ط
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 ( 483ت: السرخسي، محمد بف أحمد :)دار المعرفة، بيركت.أصول السرخسيىػ ، 

  :ق 5454دار المعرفة، بيركت،  المبسوط،ق(: 483السرخسي، محمد بف أحمد )ت– 
 ـ.5993

  :2، دار الفكر، عماف، طشرح قانون األحوال الشخصية األردنيالسرطاكم، محمكد عمي ،
 ـ. 5996-ىػ5456

 ( 231ابف سعد، محمد بف سعد :)المحقؽ: محمد عطا، دار الكتب الكبرىالطبقات ق ،
 ـ.5991-ق5451، 5العممية، بيركت، ط

 المحقؽسنن سعيد بن منصور :ق(227: سعيد بف منصكر، أبك عثماف الجكزاني )ت ،: 
 ـ.5982-ق5413، 5حبيب األعظمي، دار السمفية، اليند، ط

  :دار اليجرة، آنتخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القر السقاؼ، عمكم يف عبد القادر ،
 ـ.5995-ق5456، 2ط

  :ـ.5984 دروس في المدخل لدراسة القانون،سبلمة، أحمد 

 ( 541السمر قندم، محمد بف أحمد :)2، دار الكتب العممية، بيركت، طتحفة الفقياءق ،
 ـ.5994 -ق5454

  :دار أسنى المطالب في شرح روض الطالبىػ(: 926السنيكي، زكريا بف محمد )ت ،
 سبلمي.الكتاب اإل

  :المطبعة الغرر البيية في شرح البيجة الورديةق(: 926السنيكي، زكريا بف محمد )ت ،
 الميمنية.

 دار الكتب غاية الوصول في شرح لب األصول :ق(926: السنيكي، زكريا بف محمد )ت ،
 العربية الكبرل، مصر.
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  :ق.5452 ،57القاىرة، ط -، دار الشركؽ، بيركتفي ظالل القرآنسيد قطب، إبراىيـ 

  :عقد الجواىر الثمينة في مذىب ىػ(: 656ابف شاش، جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ )ت
 -ىػ5453، 5، المحقؽ: حميد لحمر، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، طعالم المدينة

 ـ. 2113

  :المحقؽ: مشيكر بف حسف آؿ الموافقاتىػ(: 791الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى )ت ،
 ـ.5997-ىػ5457، 5ط سمماف، دار ابف عفاف،

  :ـ.5991-ق5451، دار المعرفة، بيركت، األم ق(:214الشافعي، محمد بف إدريس )ت 

   :5، دار القمـ، دمشؽ، طالشيخ عمي الخفيف الفقيو المجددشبير، محمد عثماف ،
 ـ. 2112-ق5423

 ( 977الشربيني، محمد بف أحمد :)دارمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجق ، 
 ـ.5994-ق5455، 5الكتب العممية، ط

  :تفسير الشعراويالشعراكم، محمد متكلي.  ، مطابع أخبار اليـك

 مؤسسة الحمبي. الممل والنحل :ق(548: الشيرستاني، محمد بف عبد الكريـ )ت ، 

  :المحقؽ: محمد بكينككالف، دار ابف األصلق(: 589الشيباني، محمد بف الحسف )ت ،
، بيركت، ط  ـ.2152-ق5433، 5حـز

  :دار الكتب العممية.الميذب في فقو الشافعي ىػ(:476الشيرازم، إبراىيـ بف عمي )ت ، 

  :ـ.5997-ىػ5457، 5، دار الصابكني، القاىرة، طصفوة التفاسيرالصابكني، محمد عمي 

  :دار المعارؼ.بمغة السالك ألقرب المسالكىػ(: 5245الصاكم، أحمد بف محمد )ت ، 
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 الروضة الندية شرح الدرر البييةق(: 5317لطيب محمد )ت: صديؽ حسف خاف، أبك ا ،
 دار المعرفة. 

  :الميراث في الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية الوضعيةالصعيدم عبد المتعاؿ ،
 ـ.5934-ق5352، 2المطبعة المحمكدية التجارية، مصر، ط

 ( 361الطبراني، سميماف بف أحمد)السمفي، مكتبة ابف ، المحقؽ: حمدم المعجم الكبير :ق
 .2تيمية، القاىرة، ط

  :المحقؽ: أحمد جامع البيان في تأويل القرآنىػ(: 351الطبرم، محمد بف جرير )ت ،
 ـ.2111-ىػ5421، 5شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

  :دار رد المحتار عمى الدر المختارىػ(: 5252ابف عابديف، محمد أميف بف عمر )ت ،
 ـ.5992 -ىػ5452، 2الفكر، بيركت، ط

  :مكتبة القرآف، القاىرة.عمم الميراثعاشكر، مصطفى ، 

 ( 463ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل :)المحقؽ: محمد الكافي في فقو أىل المدينةق ،
 ـ.5981-ق5411، 2كلد ماديؾ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط

  المعاني  لما في الموطأ من التمييد (:463يكسؼ بف عبد اهلل )ت:  عبد البر،ابف
كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف  المحقؽ: مصطفى العمكم كمحمد البكرم، ،واألسانيد

 .ق5387اإلسبلمية، المغرب، 

  المحقؽ: سالـ عطا كمحمد االستذكار: (ق463: عبد البىر، يكسؼ بف عبد اهلل )تابف ،
 ـ.2111-ق5425، 5معكض، دار الكتب العممية، بيركت، ط:

 المحقؽ: االستيعاب في معرفة األصحابق(: 463عبد اهلل )ت:  ابف عبد البر، يكسؼ بف ،
 ـ.5992 -ق5452، 5عمي البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، ط
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  :تنقيح التحقيق في أحاديث التعميقق(: 744ابف عبد اليادم، محمد بف أحمد )ت ،
 -ق5428، 5المحقؽ: سامي جاد اهلل كعبد العزيز الخباني، أضكاء السمؼ، الرياض، ط

 ـ.2117

  ق.5426، دار الكطف، الرياض، شرح رياض الصالحين :عثيميف، محمد بف صالحابف 

  :الميراث العادل في اإلسالم بين المواريث القديمة والحديثةالعجكز، أحمد محيي الديف ،
 ـ. 5986-ق5416، 5مؤسسة المعارؼ، بيركت، ط

  3، دار الكتب العممية، بيركت، طأحكام القرآنق(: 543محمد بف عبد اهلل )العربي، ابف ،
 ـ. 2113 -ق5424

  :المحقؽ: حافظ خير، مؤسسة المختصر الفقييق(: 813ابف عرفة، محمد بف محمد )ت ،
 ـ.2154 -ـ5435، 5لؼ خبتكر، ط

  :دار الفكر، منح الجميل شرح مختصر خميلىػ(: 5299عميش، محمد بف أحمد )ت ،
 ـ.5989 -ىػ5419بيركت، 

   :المحقؽ: البيان في مذىب اإلمام الشافعيق(: 558العمراني، يحيى بف أبي الخير )ت ،
 ـ.2111-ق5425، 5قاسـ النكرم، دار المنياج، جدة، ط

  :دار الكتب العممية، بيركت، البناية شرح اليداية ىػ(:855العيني، محمكد بف أحمد )ت ،
 ـ. 2111-ىػ5421، 5ط

  :المحقؽ: عبد السبلـ ىاركف، دار مقاييس المغةىػ(: 395ابف فارس، أحمد بف زكريا )ت ،
 ـ.5979-ىػ5399الفكر، 

  :براىيـ العينىػ(: 571الفراىيدم، الخميؿ بنف أحمد )ت ، المحقؽ: ميدم المخزكمي كا 
 السامرائي، دار مكتبة اليبلؿ.
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  :الشرح الكبير عمى متن المقنع ق(:682أبك الفرج بف قدامة، عبد الرحمف بف محمد )ت، 
 دار الكتاب العربي.

  :8، مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيطىػ(: 857الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب )ت ،
 ـ.2115-ىػ 5426

  :2ط اإلحكام في شرح أصول األحكام،ابف قاسـ النجدم، عبد الرحمف بف محمد ،
 ىػ.5416

  :م المعونة عمى مذىب عال ىػ(:422القاضي عبد الكىاب، أبك محمد ابف عمي )ت
 ، المحقؽ: حميش عبد الحؽ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.المدينة

  :دار الكتب  الكافي في فقو اإلمام أحمد،ق(: 621ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد )ت
 ـ. 5994-ق5454العممية، 

  :ـ.5968 -ىػ5388، مكتبة القاىرة، المغني ىػ(:621ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد )ت 

  :المحقؽ: أحمد عزكز، المكتبة عمدة الفقوىػ(: 621ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد )ت ،
 ـ. 2114-ىػ5425العصرية، 

 المحقؽ: أحمد البردكني الجامع ألحكام القرآن :ق(765: القرطبي، محمد بف أحمد )ت ،
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط  ـ.5964-ق5384، 2كا 

 المحقؽ: بيان الوىم واإلييام في كتاب االحكامق(: 628بف محمد )ت:  ابف القطاف، عمي ،
 ـ.  5997-ق5458، 5الحسيف سعيد، دار طيبة، الرياض، ط

  زاد المعاد في ىدي خير العباد :ق(755: قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر )تابف ،
 ـ.5994-ق5455، 27مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
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  دار الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعىػ(: 587)ت: الكاساني، أبك بكر بف مسعكد ،
  ـ.5986 -ىػ5416، 2العممية، ط

  المحقؽ: سامي سبلمة، ، القرآن العظيمتفسير  ق(:774إسماعيؿ بف عمر )ت:  ،كثيرابف
 .ـ5999 -ق5421، 2دار طيبة، ط

  :المحقؽ: عبد اليداية عمى مذىب اإلمام أحمدق(: 551الكمكذاني، محفكظ بف أحمد )ت ،
 ـ.  2114-ق5425، 5المطيؼ ىميـ، كماىر الفحؿ، مؤسسة غراس، ط

  :سحاق بن ق(: 255الككسج، إسحاؽ بف منصكر )ت مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 
 ـ.2112-ق5425، 5، الجامعة اإلسبلمية، السعكدية، طراىوية

  :ؽ: مجدم باسمكـ، ، المحقتأويالت أىل السنةىػ(: 333الماتريدم، محمد بف محمكد )ت
 ـ.2115-ىػ5426، 5ط

  المحقؽ: محمد عبد الباقي، دار سنن ابن ماجةق(: 273محمد بف يزيد )ت: ماجة، ابف ،
 إحياء الكتب العربية.

 الرحبية في عمم الفرائض بشرح المارديني ق(: 917، محمد بف أحمد )ت: المارديني
 ـ.5984، 2دمشؽ، ط، المحقؽ: مصطفى البغا، دار القمـ، وحاشية البقري

 ( 656ابف مازة، محمكد بف أػحمد:)المحقؽ: عبد المحيط البرىاني في فقو النعماني ق ،
 ـ.2114-ق5424، 5الكريـ الجندم، دار الكتب العممية، بيركت، ط

  :ق5455، 5، دار الكتب العممية، طالمدونةق(: 579مالؾ، مالؾ بف أنس المدني )ت- 
 ـ.5994
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 الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعيىػ(: 451)ت:  الماكردم، عمي بف محمد ،
 -ىػ5459، 5المحقؽ: عمي معكض كعادؿ المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 ـ. 5999

  :المحقؽ: السيد بف عبد الرحيـ، تفسير الماورديىػ(: 451الماكردم، عمي بف محمد )ت ،
 دار الكتب العممية، بيركت. 

 ،تطريز رياض الصالحين :ق(5376: فيصؿ بف عبد العزيز )ت المبارؾ الحريممي ،
 ـ. 2112-ق5423، 5المحقؽ: عبد العزيز آؿ حمد، دار العاصمة، الرياض، ط

 ( 455ابف المحاممي، أحمد بف محمد :)المحقؽ: عبد الكريـ المباب في فقو الشافعيق ،
 ق.5456، 5العمرم، دار البخارم، المدينة، ط

 دار اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: ق(885: يماف )تالمرداكم، عمي بف سم ،
 .2إحياء التراث العربي، ط

  :المحقؽ: اليداية في شرح بداية المبتديىػ(: 593المرغيناني، عمي بف أبي بكر )ت ،
 طبلؿ يكسؼ، دار إحياء التراث العربي، بيركت.

 في فقو اإلمام أبي متن بداية المبتدي  :ق(593: المرغيناني، عمي بف أبي بكر )ت
 ، مكتبة عمي محمد صبح، القاىرة. حنيفة

  :المسند الصحيح المختصر ىػ(265مسمـ بف الحجاج، أبك الحسف النيسابكرم )ت :
 ، المحقؽ: محمد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت.)صحيح مسمم(

  :دار الكتب العممية، المبدع في شرح المقنعىػ(: 884ابف مفمح، إبراىيـ بف محمد )ت ،
 ـ. 5999-ىػ5458، 5بيركت، ط
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  :دار الحديث، القاىرة، العدة شرح العمدة ىػ(:624المقدسي، عبد الرحمف بف إبراىيـ )ت ،
 ـ.2113-ىػ5424

  5، المحقؽ: عبد اهلل الجبريف، طاإلقناع :ق(359: المنذر، محمد بف إبراىيـ )تابف ،
 ق.5418

 ( 755ابف منظكر، محمد بف مكـر :)ق.5454، 3، دار صادر، بيركت، طلسان العربق 

  :دار الكتب العممية، التاج واإلكميل لمختصر خميلق(: 897المكاؽ، محمد بف يكسؼ )ت ،
 ـ.5994-ق5456، 5ط

  :مطبعة الحمبي، االختيار لتعميل المختارق(: 683ابف مكدكد، عبد اهلل بف محمكد )ت
 ـ. 5937-ق5356القاىرة، 

 دار اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكامق(: 5172حمد )ت: ميارة، محمد بف أ ،
 المعرفة.

  :اإلقناع في فقو اإلمام أحمد ىػ(: 968أبك النجا الحجاكم، أبك النجا مكسى بف أحمد )ت
 ، المحقؽ: عبد المطيؼ السبكي، دار المعرفة، بيركت.بن حنبل

  :دار الكتاب الرائق شرح كنز الدقائقالبحر ىػ(: 971ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ )ت ،
 .2اإلسبلمي، ط

  :دار الفواتح اإلليية والمفاتح الغيبيةق(: 921النخجكاني، نعمة اهلل بف محمكد )ت ،
 ـ.5999-ق5459، 5ركابي، مصر، ط:

  :المحقؽ: عبد الفتاح أبك غدة، سنن النسائيق(: 313النسائي، أحمد بف شعيب )ت ،
 ـ.5986-ق،5416، 2ة، حمب، طمكتبة المطبكعات اإلسبلمي
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  :مدارك التنزيل وحقائق التاويلق(: 751النسفي، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد )ت ،
 ـ.5998-ق5459، 5المحقؽ: يكسؼ بديكم، دار الكمـ الطيب، بيركت، ط:

  :المحقؽ: عادؿ معرفة الصحابةق(: 431أبك نعيـ األصبياني، أحمد بف عبد اهلل )ت ،
 ـ.5998-ق5459، 5الكطف لمنشر، الرياض، طالعزازم، دار 

  :الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد ىػ(: 5526النفراكم، أحمد بف غانـ )ت
 ـ.5995 -ىػ5455، دار الفكر، القيرواني

  :دار الفكر. المجموع شرح الميذبىػ(: 676النككم، يحيى بف شرؼ )ت ، 

  :المحقؽ: زىير ين وعمدة المفتينروضة الطالبىػ(: 676النككم، يحيى بف شرؼ )ت ،
 ـ. 5995-ىػ5452، 3الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط

  دار الفكر. فتح القدير :ق(865: اليماـ، محمد بف عبد الكاحد )تابف ، 

  :المكتبة التجارية تحفة المحتاج في شرح المنياجق(: 974الييتمي، أحمد بف حجر )ت ،
 ـ. 5983-ق5357الكبرل، مصر، 

 المحقؽ: حساـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدق(: 817ييثمي، عمي بف أبي بكر )ت: ال ،
 ـ.5994-ق5454الديف القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، 

  :ترجمة: زكي محمكد ، دار الجيؿ، بيركت، قصة الحضارةكؿ ديكرانت، كيمياـ جيمس ،
 ـ.5988-ق5418

 المراجع االلكترونية:

 مكقع األلككة ،ـ2118 -3 -27 ،مقالة وفاء لمعالمة الدريني ،أبك بكر ،التركي، 

http://majles.alukah.net. 

http://majles.alukah.net/t14021/
http://majles.alukah.net/t14021/
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  األلككة ،ـ2156-2-57 ،مساعدة الزكجة لزكجيا ماديان  ،رفيقة فيصؿ ،دخاف، 
http://www.alukah.net . 

 ـ2152-5-7 ،مؤسسة رعاية أسر الشيداء والجرحى ،دنيا الكطف، 
https://www.alwatanvoice.com . 

 األلككة ،ـ2155-5-55 ،األحكاـ المالية بيف الزكجيف ،أحمد ،الزكماف، 
http://www.alukah.net. 

 األحكام الشرعية المتعمقة باليبات والمنح المقدمة من المؤسسات  ،ماىر أحمد ،السكسي
 .http://site.iugaza.edu.ps ،ـ2155-5-27 ،الخيرية لذوي الشيداء

 ـ2154-51-58 ،قانكنيكف يدعكف النساء لتكثيؽ حقكقيف المالية مع أزكاجيف ،ليمى، 
http://jawahir.echoroukonline.com . 

 ـ2115-7-51 ،(9145)رقم  ،حقوق الورثة في راتب التقاعد ،موقع فتوى اإلسالم، 
http://fatwa.islamweb.net. 

  مكقع  ،ـ2154-5-57 ،(257217رقـ ) ،اإلرث وتوزيع التركة ،محمد صالح ،المنجد
 https://islamqa.info ،اإلسبلـ

 مكقع سميماف  ،ق5434-51-29 ،(59287رقـ ) ،التأمين ،ف بف عبد اهللسميما ،الماجد
 / http://www.salmajed.com ،الماجد

 ـ2156-3-27 ،مصطفى أحمد الزرقا ،كيكيبيديا، https://ar.wikipedia.org/wiki 

http://www.alukah.net/fatawa
http://www.alukah.net/fatawa
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
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Prepared By 
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Dr. Hasan Sa`d Khadher 

Abstract 

This Thesis is Which is Titled as “The financial rights of a Muslim 

woman whose husband has passed away according to the Islamic fiqh from 

one side and Personal Status law from the other” Was introduced as a 

complement of the requirements of the Master degree in jurisprudence and 

legistlation at the Faculty of Graduate Studies at An Najah National 

University. 

This Thesis consists of an introduction, Four chapters and a 

conclusion the first chapter discussed the financial rights concerning the 

concept and the legitimate origin, the second chapter dealt with the 

financial rights of Muslim women whose Muslim husband is dead such as a 

dowry, inheritance alimony and child custody and housing in terms of in 

jurisprudence and legal terms, the third chapter was about the financial 

right of non- Muslim women whose Muslim husband has dead This chapter 

discussed the financial rights of clerical and apostate women in 

jurisprudence and law. 

The four chapter discussed the previous debt for the wife to her 

husband as the alimony debt and the additional money given by the 

husband to his wifes dowry. 



c 

The conclusion and recommendations included the most important 

result such as: The dory is insured to the Muslim and the non- Muslim wife 

once the husband is dead, the inheritance of the husband is insured to the 

Muslim wife isn`t included in the inheritance because of the religion 

difference the divorced women in Iddah has no alimony whether she is 

Muslim and if the husband has got a debt to his wife and he died before 

giving it her, then she has the right to be a part of his inheritance. 

 




