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  مدى حق الزوج في مال زوجته
  إعداد

  جهاد حسن محمود القرم
  إشراف

  جمال زيد الكيالني د.
  الملخص

سيدنا محمد بن عبد اهللا  ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،الحمد هللا رب العالمين
   :وبعد .وعلى آله وصحبه أجمعين

 ،مقدم من الطالبة جهاد حسن القرم .مدى حق الزوج في مال زوجته :هذا بحث بعنوان
وذلك استكماال لمتطلبات درجة الماجستير بكلية  ،جمال زيد الكيالني :الفاضل بإشراف الدكتور

وقد تناولت في هذا البحث قضية حقوق الزوج  .الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية
وذلك للتعرف إذا ما كان للزوجة المالية على زوجته وهي من أهم القضايا المهمة لكى الجنسين 

التزامات مالية نحو الغير كالنفقة على الزوج أو األوالد في حال اإلعسار، والتعرف إذا ما كان 
للزوج حق فيما يتعلق بذمة زوجته من حقوق مالية شرعية، وإذا ما كان للزوج الحق في 

   .وخاتمة ،فصول ثالثةو ،جاء في فصل تمهيدياالنتفاع بجهاز زوجته. 

وهذا  ،بعنوان أهلية المرأة للوجوب واألداء واستقالل ذمتها المالية كان الفصل التمهيديف
الحقوق و ،ومصدرها وسبيل معرفتها ،وقعن مفهوم الحق هتحدثت في ،الفصل فيه ثالثة مباحث
ووجوب ، حيث تثبت للمرأة أهلية أداء للمرأة ستقالل الذمة الماليةاو ،المشتركة بين الزوجين

تستطيع التصرف بأموالها بكافة أنواع التصرفات دون ف ،ذمة مالية مستقلة لها تثبتو ،تانكامل
  .الوقوف على إذن أحد

 ،حق الزوج فيما يتعلق بذمة زوجته من حقوق مالية :أما الفصل األول فكان بعنوان
األكل من أضحية وعقيقة  حق الزوج فيعن  هاتحدثت في ،ثالثة مباحثوهذا الفصل فيه 

 تحدثتو ،األكل من أضحية وعقيقة زوجته في مقدار الثلث المتبقي لألهل هحيث يحق ل ،زوجته



 ي 

زوجها من كفاراتها  إعطاءتستطيع الزوجة  حيث ،حق الزوج في األكل من كفارات زوجته عن
حيث تستطيع  حق الزوج في األخذ من زكاة زوجته تحدثت عن من ثمو ،إذا كان محتاجا

   .الزوجة إعطاء زوجها المحتاج من زكاتها على الراجح

ة وفيه ثالث حق الزوج في ميراث الزوجة ووصيتها وهبتها، :وجاء الفصل الثاني بعنوان
فبينت مفهوم اإلرث وشروطه ومن ثم  حق الزوج في ميراث الزوجةعن  هاتحدثت في ،مباحث

لم يكن للزوجة فرع وارث  إذاحيث يأخذ الزوج النصف  ،تهبينت حق الزوج في ميراث زوج
فبينت حق الزوج في وصية الزوجة عن  تحدثت من ثمو ،كان لها فرع وارث إذاويأخذ الربع 

حيث ال تصح الوصية ، تهفي وصية زوج الزوج تحدثت عن حقمفهوم الوصية وحكمها و
حق الزوج في  تحدثت عن من ثمو ،ألنه من الورثة إال إذا أجاز الورثة ذلك على الراجح ،لزوجل

حيث تستطيع الزوجة  ،زوجتهفبينت مفهوم الهبة ومشروعيتها وحق الزوج في هبة  زوجتههبة 
  . أن تهب لزوجها ما تشاء دون الوقوف على إذن أحد

وفيه  ،حق الزوج في مال الزوجة العاملة والموسرة :كان بعنوانفأما الفصل الثالث 
 أو الولي كان بموافقة الزوج إذا اإلباحةوهو  ا عن حكم عمل المرأةتحدثت فيه ثالثة مباحث،

 هاخروجعند ووجوب أخذ إذن الزوج  ،وتحدثت عن عمل المرأة في بيتها وعملها خارج بيتها
حق الزوج في اإلنفاق من  تحدثت عنو ،للعمل، والتزام المرأة بعقد أجرت فيه نفسها قبل الزواج

في حال إعساره ويسارها  وعلى نفسها تنفق الزوجة على زوجهاحيث  ،مال زوجته الموسرة
وأنه حق من  تجهيز بيت الزوجيةعن  تمن ثم تحدثو ،وترجع عليه بما أنفقته في حال يساره

حقوق الزوجة فال تطالب بالتجهيز إال إذا كان برضاها وبموافقتها وتحدثت عن انتفاع الزوج 
ولكن من حسن العشرة أن تسمح  ،بجهاز الزوجة حيث تستطيع منعه من االنتفاع بجهازها

  .جهازهابالزوجة لزوجها باالنتفاع 

مع أهم  ،ليها من هذه الدراسةثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيه النتائج التي خلصت إ
  ، ومنها:التوصيات



 ك 

على الزوج أن يحترم زوجته ويرفع من شأنها، وأن ال يكون غرضه من الزواج بها  - 
  الطمع في مالها.

أوصي المرأة العاملة بالمساهمة في نفقة بيتها، وذلك ألنه من باب الصلة بين  - 
 الزوجين والتعاون.
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  :المقدمة

وأشهد أن ال اله إال هو الحي  ،العلي العظيم ،العزيز الحكيم ،الحمد هللا رب العالمين
 وأشهد أن سيدنا ،وأرشدهم إلى سبل الخير والفالح ،للعباد طريق الهدى والصالح بين القيوم

صلى اهللا عليه وعلى آله  ،بها وقدوة حسنة للعالمينيهتدى  جعله اهللا منارة ،محمدا عبده ورسوله
 :أما بعد ،وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وصحبه أجمعين

 :قال تعالى ،م اهللا عز وجل العالقة بين الرجل والمرأة من خالل عقد الزواجلقد نظَّ       
m�������������������	���
��~��}��|��{��z��y������

���������������l1 . 

 ،جعل للزوجة حقوقا على زوجها أن  ، من أهمهاةورتب على هذا العقد آثارا عديد        
فإذا علم كل منهما حقوقه  ،وجعل بينهما حقوقا مشتركة ،وجعل للزوج حقوقا على زوجته

فيستقيم حالها وتؤدي الرسالة التي وجدت  ،وواجباته أصبحت العالقة الزوجية أكثر قوة ومتانة
إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد  ،من أجلها  فاألسرة هي اللبنة األولى في المجتمع

  .المجتمع

       بالبحث والدراسة ،من الدارسين تناولوا موضوع حقوق الزوجة على زوجها افنجد كثير، 
إال أنهم لم يتوسعوا في دراسة حقوقه  ،زوجتهولم يغفلوا عن دراسة موضوع حقوق الزوج على 

  .المالية على زوجته

��m قال تعالى: ،فاألصل أن حق النفقة حق ثابت للزوجة على زوجها بمجرد العقد � ����

���������������l2 ، ولكن هذا الحق يقابله قرارها في بيت زوجها واحتباسها من أجله

، وبوجود ذمة مالية مستقلة  للمرأة عن طريق عملها أو mh�g�fl3 :قال تعالى

                                                           

 .21سورة الروم، اآلية  1

  .228سورة البقرة، اآلية  2
  .33اآلية  سورة األحزاب، 3



2 

...، أدى إلى وجود خالفات بينها .حصولها على المال عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة
وبين زوجها إثر مطالبته بمشاركتها في النفقة على األسرة، وذلك لتنازله عن حق من حقوقه 

واألصل وجود التسامح  ،مطالبته بالمال إلعسارهأو  ،وهو احتباسها من أجله وخروجها للعمل
ولكن قد ترفض الزوجة مساعدة  ،بين الزوجين ومواساة كل منهما اآلخر في المحن والشدائد

وقد تجهز الزوجة بيت  ،زوجها في حال إعساره فال يجد سبيال للنفقة عليها وعلى أوالدهما
لذلك أحببت البحث في هذا  ،ها مالكة لهفاع بالجهاز باعتبارالزوج ومن ثم ال تسمح له باالنت

مالها عند  زوجته ومدى حقه في االنتفاع من لبيان حقوق الزوج المالية على ،الموضوع
  .ومدى  حقه في االنتفاع بما في ذمتها من أموال شرعية ،إعساره

   :أهمية البحث

وما يتعلق بهذا  ،بيان األحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الزوج المالية على زوجته .1
  .الموضوع من أحكام وأراء فقهية

من حيث اشتراط إذن وليها أو زوجها  ،بيان األحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة العاملة . 2
  .واستقالل ذمتها المالية ،وأثر عملها في وجوب نفقتها ،لخروجها للعمل

 ،اهمتها في النفقة على البيتمن حيث مس ،بيان األحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة العاملة . 3
  .والنفقة على الزوج واألوالد

   .وسموه في التعامل مع المرأة حيث كرمها وأعطاها حقوقها المالية اإلسالمبيان رفعة  . 4

   :أسباب اختيار الموضوع وأهدافه

  :لقد كان الدافع وراء اختياري لهذا الموضوع ما يلي

ألن  ،التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي ظهور بعض المستجدات في هذا الموضوع  .1
، ومن هذه المستجدات لكل زمان ومكان ومصلحة ،الشريعة اإلسالمية تتسم بالشمول
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عمل المرأة خارج بيتها لساعات طويلة، واشتراط الزوجة على الزوج االستمرار في 
  عملها في عقد الزواج ...

حيث كرم المرأة وجعل لها  ،علو شأنهتبصرة المسلمين رجاال ونساء بمكانة اإلسالم و  .2
  .ومنع االعتداء عليها ،ذمة مالية مستقلة

  .معرفة األحكام المتعلقة بحقوق الزوج المالية على زوجته  .3

وحق  ،كثرة توجيه األسئلة من قبل الرجال والنساء عن حقوق الزوج المالية على زوجته  .4
  .أو الموسرةالزوج في مال زوجته العاملة 

تناول الكتب الفقهية لموضوع حقوق الزوج المالية بشكل يسير ومفرق من خالل الحديث   .5
    .عن إعسار الزوج أو زكاة مال الزوجة

  مشكلة البحث:

ايا المهمة لكال وهي من أهم القض ،تناول البحث قضية حقوق الزوج المالية على زوجته       
ولكن هل للمرأة  ..كالنفقة والمهر واإلرثمالية على الغير إذ إن للمرأة حقوقا  ،الجنسين

؟ وهل للزوج الحق في الزوج أو األوالد في حال اإلعسارالتزامات مالية نحو الغير كالنفقة على 
؟ بذمة زوجته من حقوق مالية شرعية التصرف في مال زوجته؟ وهل للزوج الحق فيما يتعلق

    .عليه في هذا البحثوهل له الحق باالنتفاع بجهازها؟ هذا ما سيتم التعرف 

  :خطة البحث

على النحو  ،وخاتمة ،فصول ةثالثو ،وفصل تمهيدي ،قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة
   :اآلتي

  المقدمة.

  .حثانوفيه مب ،مفهوم الحق والحقوق المشتركة بين الزوجينالفصل التمهيدي: 
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   .المبحث األول: مفهوم الحق

  الزوجين. الحقوق المشتركة بين :المبحث الثاني

  الفصل األول: الذمة المالية للمرأة، وفيه ثالثة مباحث:

  األول: مفهوم األهلية لغة واصطالحا. المبحث

  الثاني: تعريف أهلية الوجوب واألداء، والفرق بينهما. المبحث

  .الثالث: استقالل الذمة المالية للمرأة المبحث

 ،وعقيقتها وكفاراتها واألخذ من زكاتهافي األكل من أضحية زوجته حق الزوج  :الثانيالفصل 
  .وفيه ثالثة مباحث

  .حق الزوج في  األكل من أضحية وعقيقة زوجته :المبحث األول

  .حق الزوج في األكل من كفارات زوجته :المبحث الثاني

    .المبحث الثالث: حق الزوج في األخذ من زكاة زوجته

  مال زوجته في حال الخلع. المبحث الرابع: حق الزوج في

   .وفيه ثالثة مباحث حق الزوج في ميراث الزوجة ووصيتها وهبتها، :الفصل الثالث

  .حق الزوج في ميراث الزوجة :المبحث األول

  .حق الزوج في وصية الزوجة :المبحث الثاني

   .حق الزوج في هبة الزوجة :المبحث الثالث

  .وفيه ثالثة مباحث ،مال الزوجة العاملة والموسرة : حق الزوج فيالرابعالفصل 
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  .مدى حق الزوج في اإلذن لزوجته في العمل أو منعها منه :المبحث األول

    .حق الزوج في اإلنفاق من مال زوجته الموسرة :المبحث الثاني

  .تجهيز بيت الزوجية :المبحث الثالث

   .وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات :الخاتمة

  :راسات السابقة المتعلقة بالموضوعالد

من خالل اطالعي على مادة البحث لم أجد كتابا شامال للمسائل التي قمت بالبحث فيها 
إال أني قمت بجمعها  ،بين الكتب القديمة والحديثة ألن موضوع البحث منثور ،الموضوعفي هذا 

ومن أبرز الكتب الحديثة  ،وقد وثقت تلك المراجع في قائمة مراجع البحث ،ليسهل الرجوع إليها
   :لتي تناولت بعض مباحث هذا الموضوعا

 وقد احتوى ،للدكتور عبد الكريم زيدان ،كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم :أوال
   :ومن تلك األحكام ،الكتاب على الكثير من األحكام التي تختص بها المرأة

  .وجوب نفقة األوالد على الوالدين  . 1

  .أهلية المرأة في التصرفات المالية  . 2

شهاب الدين، وقد تحدثت الكاتبة  الطرق الشرعية لحل المشكالت العصرية للمرأة لسماح :ثانيا
  :عن

  .حكم تصرف المرأة في راتبها   .1

  .حق الزوج في راتب زوجته   .2

   :وقد تحدث الكاتب عن لمحمد حمزة العربي، ،اإلرثيةالحياة الزوجية والحقوق  :ثالثا
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  .وتناول بشكل يسير حقه المالي على زوجته ،حقوق الزوج على زوجته

   :للمرأة على الرجل في الزواج اإلسالمي لنور الدين أبو لحية وقد تحدث الكاتب عن :رابعا

يق االنتفاع التطوعي أو عن طريق حق الزوج في التصرف بمال زوجته بإذنها عن طر  .1
  .انتفاعه بزكاة مالها

  انتفاع الزوج بمال زوجته بغير إذنها.  . 2

  وقاسم أمين لزكي علي أبو غصته السيد وقد تحدث الكاتب عن:  المرأة بين الشريعة :خامسا

  .التعويض المالي للمرأة بما يتناسب مع وضعها المالي واالقتصادي .1

  .لمرأة للعملإذن الولي لخروج ا  . 2

  : ، وقد تحدث الكاتب عن- رحمه اهللا تعالى- لمحمد أبو زهرة  ،األحوال الشخصية :سادسا

  .نفقة األبناء على والديهم  .1

  .نفقة األم على أوالدها في حال إعسار األب  .2

وقد تحدث  ،يفه الشرعي لخليفة علي الكعبيي: نظام االشتراك المالي بين الزوجين وتكسابعا
  الكاتب عن:

  .انفصال الذمة المالية بين الزوجين  .1

  خارج البيت. ةعمل الزوج  . 2

   .مشاركة المرأة في نفقات األسرة  . 3

  :يمكن أن نعلق عليها بما يأتي ،وبعد االطالع على هذه الكتب وغيرها
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إن هذه الكتب تحدثت بشكل جزئي إما عن النفقة على الزوجة أو عمل المرأة أو  .1
 .كافةلجزئيات ولم تكن جامعة ل ،ات البيتمشاركتها في نفق

إن هذه الكتب تعرضت لموضوع الحقوق المالية الواجبة للمرأة ونادرا ما تعرضت  .2
 .للحقوق المالية الواجبة عليها

  .اإليجاز واالختصار في المواضيع التي تعرضت لها هذه الكتب .3

التي تتعلق بحقوق الزوج المالية على  فأحببت بهذه الرسالة أن أحصر المسائل والقضايا
وبيان أحكام  ،زوجته والترجيح في المسائل الخالفية من خالل جمع جزئيات هذا الموضوع

   .بعض المستجدات الفقهية فيه

  منهجية البحث:

راء آ، من خالل عرض 2والتحليلي 1لقد اتبعت في بحثي المنهج الوصفي االستقرائي         
وترجيح ما يتبين  ،بعيدا عن التحيز لرأي مذهب من المذاهب ،مسائل البحث ومذاهب الفقهاء في

        .لي أنه الصواب واألقرب إلى تحقيق المصلحة ومقاصد الشريعة

   :أسلوب البحث وأدواته

 دة البحث من الكتب المختلفة وعزووجمع ما ،الرجوع إلى المصادر األصلية للموضوع  .1
فعند نقل رأي المذهب الشافعي يتم الرجوع إلى كتب الشافعية وهكذا   ،ألصحابها آلراءا

مع اإلشارة إلى رأي ابن حزم  ،وعرض المسائل الفقهية على المذاهب األربعة المشهورة
  .الظاهري في بعض المسائل

   .لتوضيح معاني المفردات والمفاهيم والمصطلحات ،اعتماد المعاجم اللغوية  .2

                                                           

  المنهج الوصفي: هو طريقة معتمدة من أجل الدراسة والتحليل لبلوغ األهداف المطلوبة من البحث. 1
  المنهج التحليلي: هو المنهج الذي يقوم على تحليل الجملة ببيان أجزائها ووظيفة كل منها. 2
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بذكر اسم السورة  ،القرآنية الكريمة إلى مكانها في المصحف الشريف اآليات عزوتُ  .3
  .ورقم اآلية

4.  ّوذكرت الحكم عليها ،األحاديث النبوية الشريفة من مصادرها األصلية جتُخر.  

  .لألعالم الذين وردت أسماؤهم في البحث كلما احتاج األمر لذلك ترجمتُ  .5

فإن تكرر مرة أخرى اكتفيت باإلشارة  ،مرة أولذكرت اسم المرجع كامال عند وروده   .6
 .إلى اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة

  .الخاتمة في والتوصيات البحث نتائج أهم تسجيل  .7 

  .لألسماء األلفبائي الترتيب مراعاة مع للمؤلف، الشهرة سما حسب المراجع ترتيب   .8

  .واألعالم واألحاديث اآليات من لكل خاص مسرد إفراد   .9

   .تسجيل ملخص للبحث باللغتين العربية واالنجليزية  .10

 ،وأخيرا إني ألرجو من اهللا العلي العظيم أن أكون قد وفقت في عرضي لهذه الرسالة
 ،كما وأسأله تعالى أن يوفقني ويسدد خطاي ،وأن يتجاوز عني ما وقع مني من تقصير أو زلل

وأن يكون  ،وأن ينتفع به المسلمون ،وعند الناس ،عند اهللا تعالىوأن يلقى هذا العمل القبول 
 ،وصحبه أجمعين آلهوصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى  ،خالصا لوجهه الكريم

   .والحمد هللا رب العالمين
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  الفصل التمهيدي

  مفهوم الحق والحقوق المشتركة بين الزوجين

  مطلبان: ، وفيهمفهوم الحق :المبحث األول

  المطلب األول: مفهوم الحق لغة واصطالحا.

  المطلب الثاني: الحق المالي. 

  الحقوق المشتركة بين الزوجين. :المبحث الثاني
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  المبحث األول

  مفهوم الحق

  مفهوم الحق لغة واصطالحا :طلب األولالم

التي ستكون مدار بحثنا ال بد من  ،قبل الخوض في مدى حق الزوج في مال زوجته       
  والتعرف على مفهوم الحق المالي. ،التعرف على مفهوم الحق لغة واصطالحا

  :الحق في اللغة :أوال

  :يطلق لفظ الحق في اللغة على عدة معان منها

إن " :- صلى اهللا عليه وسلم - قال الرسول  ،أو من صفاته ،الحق من أسماء اهللا تعالى  -
مائة إال واحدا، من أحصاها دخل الجنة ثم عد منها  ،وتسعين اسماهللا عز وجل تسعة 

 .1"الحق

��m :قال تعالى ،ويطلق الحق على الموت - � gf��e���d��cl2  والمراد بالحق

 .3في هذه اآلية هو الموت

�:قال تعالى ،على العدل والصدقيطلق الحق أيضا و -  � � � �m� ���f� �e� �d� �c� �b

gl4   
                                                           

كتاب الوصايا، باب ما يجوز من االشتراط  صحيح البخاري، أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفي: 1
، 3/198، 2736والثنيا في اإلقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إال واحدا أو اثنتين، رقم الحديث 

 1407بيروت،  - امة ، دار ابن كثير، اليم9/118، 7392وفي كتاب التوحيد، باب إن هللا مائة اسم إال واحدا، رقم الحديث 
، كتاب صحيح مسلم، ت: د مصطفى ديب البغا. ومسلم: بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: 3، ط1987 –

، وورد 4/2062، 2677الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها، رقم الحديث 
ل الجنة وان اهللا وتر، يحب الوتر"، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ت: بلفظ "هللا تسع وتسعون اسما من حفظها دخ

 محمد فؤاد عبد الباقي.

 .19سورة ق، آية  2

، دار الكتب العلمية، 28/141، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبالتيمي: فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي:  3
 .1، ط2000-1421بيروت، 

 .69الزمر، آية  سورة 4
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 .1والمقصود بالحق في اآلية أي قضى بينهم بالعدل والصدق

 .2وقد يفيد الملك ،والحق نقيض الباطل وهو يطلق أيضا على الموجود الثابت -

��mr��q:كما في قوله تعالى ،3ويأتي الحق بمعنى وجب وثبت - �p� � �o� �nl4 


��	������m" :وقوله تعالى��������l 5. أي وجبت.  

 ،سبق يتبين لنا وجود معان كثيرة للحق يختلف معناها حسب السياق الواردة فيه مما
  .واليقين دور جميعها حول الوجوبوت

   :صطالحفي االالحق  :ثانيا

واكتفوا باستعماله بما يتناسب  ،تعريف الحق اهتماما كبيرا من الفقهاء القدامى لم يلقَ
  بخالف العلماء المعاصرين الذين اهتموا به اهتماما كبيرا. ،ومعناه اللغوي

  * تعريف العلماء القدامى للحق:

 ،وهنا يأتي الحق بمعنى الواجب 6"حق على الناس غسل الميت" :قال الشافعي عن الحق  - 
  .وهو ال يبتعد عن معناه اللغوي

   
                                                           

، دار الفكر، 4/476، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد:  1
 بيروت.

، 167-25/166، تاج العروس من جواهر القاموسانظر في هذه المعاني الى: *الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني:  2
. 1، دار صادر، بيروت، ط10/49، لسان العرب*ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري:  .دار الهداية

، المكتبة العلمية، 1/143، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي*الفيومي: احمد بن محمد بن علي المقري: 
م، 1995-هـ1415مكتبة لبنان، بيروت،  ،1/62، مختار الصحاح*الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر:  .بيروت

 ت: محمود خاطر.

، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي:  3
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ت: عبد الرزاق المهدي.3/430

 .63سورة القصص، آية  4

  .71سورة الزمر، آية  4
 .1، ط1393، دار المعرفة، بيروت،1/274، األمالشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد اهللا،  6
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  .اهللا حكمه، وقصد بحق 2"حق اهللا أمره ونهيه" :عن الحق 1وقال القرافي  - 
حالف المدعى عليه بأن إن سأل إ"ف :3كقول المارودي ،ومنهم من قصد بالحق الصدق  - 

  .4ابتياعه كان حقا"
  .5"وجود من كل وجه وال ريب في وجودهوعرفه صاحب كشف األسرار بأنه "الشيء الم  - 

  .5"وجوده
 "اسم عام لجميع :فالشيء ،ويؤخذ على  هذا التعريف بأنه عام وكان ال بد من تخصيصه

ب في يقوله ال ر أن. كما 6"وهو الثابت المتحقق الوجود ،المكونات عرضا كان أو جوهرا
  وهو من المعاني اللغوية للحق. ،نه يثبت أن ال شك فيه بمعنى الموجود والثابتوجوده أي أ

"الحكم المطابق للواقع ويطلق على األقوال والعقائد  :فعرف الحق بأنه 7أما النفراوي - 
  .1والمذاهب ويقابله الباطل"واألديان  

                                                           

، البهنسي، المشهور بالقرافي (شهاب الدين، أبو األصلبن عبد الرحمن بن عبد اهللا الصهناجي  إدريسأحمد بن هو:  1
بمصر، وتوفي في آخر يوم من جمادى اآلخرة بدير الطين  ولد لي، مفسر، ومشارك في علوم أخرى.صوالعباس) فقيه، أ

من تصانيفه: الذخيرة في الفقه، شرح التهذيب، شرح محصول فخر الدين  بالقرب من مصر القديمة، ودفن بالقرافة.
ضا كحالة، عمر بن ر ترجمته: انظر الرازي، التنقيح في أصول الفقه، وأنوار البروق في أنواع الفروع في أصول الفقه.

  ، مكتبة المثنى، بيروت، أحياء التراث العربي. 1/158بن محمد راغب عبد الغني الدمشقي، معجم المؤلفين، 
، أنوار البروق في أنواء الفروق الفروقالقرافي، أبو العباس شهاب الدين احمد بن إدريس بن عند الرحمن المالكي:  2
  .المنصور خليل: ت، 1ط م1998 -هـ1418 بيروت، العلمية، الكتب ، دار1/140
درس ، علي بن محمد بن حبيب البصري، المعروف بالماوردي (أبو الحسن) فقيه، أصولي، مفسر، أديب، سياسي هو: 3

م)، من تصانيفه: الحاوي الكبير في 1058-975(توفي ببغداد في ربيع االول  بالبصرة وبغداد، وولي القضاء ببلدان كثيرة،
كحالة، معجم المؤلفين،  :ترجمته انظرفروع الفقه الشافعي في مجلدات كثيرة، تفسير القرآن الكريم، االحكام السلطانية، 

 ، مرجع سابق.7/198

، دار الحديث، 1/145، األحكام السلطانيةالمارودي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي:  4
  القاهرة.

، دار الكتب 4/134، كشف األسرار شرح أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز بن احمد بن محمد عالء الدين الحنفي:  5
  اإلسالمي.

-هـ 1402، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/130، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف:  6
 م.1988-هـ1408، 2، ط1/267، معجم لغة الفقهاءمحمد رواس، حامد صادق قنيبي:  م. قلعجي،1983

أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي: فقيه من بلدة نفرى، توفي  هو: 7
كحالة، معجم  :ترجمته ، انظرالبسملةورسالة في التعليق على  الفواكه الدواني، له كتب، منها: .م) 1714-163( بالقاهرة

 ، مرجع سابق.1/192المؤلفين، 
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نه نقيض أوهذا التعريف عام ال يخرج عن تعريف الحق في اللغة بأنه يعني المطابقة و
  الباطل.

نه أخرج عن تعريفه في اللغة من حيث يالقدامى للحق ال يف يالحظ مما سبق أن تعر       
  .يعني الموجود الثابت أنه أو ،نقيض الباطل

  :المعاصرين للحق*تعريف العلماء 

  .2"مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون" :عرف السنهوري  الحق بأنه  - 
ويؤخذ على هذا التعريف بأنه قصر الحق على المعامالت المالية فقط وهذا تعريف ليس 

  .بجامع

  .4"اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا " :فعرف الحق بأنه 3أما الشيخ الزرقا - 

  وشامل للحق وما يراد منه من معنى. ،أكثر دقةوهذا التعريف 

قتضاء أداء إأو  ،"اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء :وعرف الدريني الحق بأنه - 
  .5من  أخر تحقيقا لمصلحة معينة "

إذ أن  ،"وذلك بقوله "تحقيقا لمصلحة معينة ،نه أطال فيهأوهذا تعريف شامل إال         
  .حتمي لهثر أالمصلحة هدف للحق و

                                                                                                                                                                          

الفواكه الدواني على رسالة ابن النفراوي: احمد بن غانم "ابو غنيم "بن سالم بن المهنا، شهاب الدين األزهري المالكي:  1
  .1995-1415، دار الفكر، 1/188، أبي زيد القيراوني

  ، دار النهضة العربية.1/9، مصادر الحق في الفقه اإلسالميالسنهوري، عبد الرزاق احمد:  2
م،  1904-هـ1322سنة  حلب بمدينة الزرقا ولد أحمد الفقيه الشيخ ابن الحلبي الشيخ الزرقا مصطفى والفقيه هو: الشيخ 3

 ومحمد الشافعيأحمد  شيوخه م، من19999سنة  والتحصيل، توفي الطلب على حافزة علمية بيئة في صالحين ونشأ أبوين من

   .www.al7ewar.net الحوار اإلسالمي: منتدى :ترجمته انظر الطباخ، راغب
، مطبعة 10المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي،  الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد،الزرقا، مصطفى:  4

  .1م، ط1965-هـ1384طربين، دمشق، 
  ، مؤسسة الرسالة.193، الدولة في تقييدهالحق ومدى سلطان الدريني، فتحي:  5
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وهذا التعريف قريب من تعريف الزرقا، إال أن موضوع البحث الحقوق المالية وهو        
  .ألنه قصر الحق على المعامالت المالية ،يتناسب مع  تعريف السنهوري

  الحق المالي :المطلب الثاني

وسبيل  ،بد من التحدث عن مصدر الحقوق قبل الخوض في تعريف الحق المالي ال
  .وتقسيماتها ،والحكمة من منحها للعباد ،معرفتها

    مصدر الحقوق:  :أوال

قال   ،ولوال أنها من اهللا ما ثبت حق للعباد ،إن منشئ الحقوق ومانحها هو اهللا تعالى       
بكونه مستحقا لذلك   ال ،ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له" :1الشاطبي

  .2بحكم األصل"

 ،الدنيا واآلخرة وتحقيق مصالحهمتهدف الحقوق إلى تنظيم حياة البشر وجعلهم سعداء في و      
عاجال وإما أجال بناء على أن الشريعة  إما "كل حكم شرعي فيه حق للعباد :قال الشاطبي

  .3وضعت المصالح للعباد"

ستند إلى دليل حق من الحقوق ي وكل ،وهذه الحقوق يستمدها اإلنسان من مصادر التشريع     
 وال زيادة غير من شرعت ما وفق على ولذلك البد أن يستعملها اإلنسان ،أو السنة القرآن من

  .4تعسفا في استعمال الحقن مخالفة ذلك يعد أل ،قصانن

                                                           

، أصولي) محدث، فقيه إسحاقبن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، المالكي الشهير بالشاطبي، (أبو  إبراهيمهو:  1
شرح على الخالصة في النحو  ،األصولالتكليف في  بإسرارمات في شعبان من مؤلفاته: عنوان التعريف ، لغوي، مفسر

، مكتبة المثنى، 1/118، معجم المؤلفينانظر ترجمته، كحالة،  ،األحكام األصولكبار، الموافقات في  ةأربع إسفارفي 
  بيروت، أحياء التراث العربي.

، ت: 1997- 1417، 1، دار ابن عفان، ط3/104، الموافقاتالشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،  2
  سلمان.أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 

  ، مرجع سابق.2/538، الموافقاتالشاطبي،  3
، الموسوعة الفقهية الكويتية*، مؤسسة الرسالة.4/153، المفصل في احكام المرأة والبيت المسلمزيدان، عبد الكريم،  4

  ، بتصرف.2، ط1427- 1404، دار السالسل الكويت، 40/ 18وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
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  :سبيل معرفة الحقوق :ثانيا

األحكام التي ن سبيل معرفتها هو معرفة إف ،بما أن منشئ الحقوق ومصدرها هو اهللا تعالى       
ن إذ إ ،كاشفة لهذه الحقوق وليست مثبتة لها ابتداءمصادر التشريع   تعتبرو ،تثبت هذه الحقوق

 القرآنهذه المصادر تعتمد على بذل الجهد للوصول إلى هذه األحكام التي قد ثبتت مسبقا في 
حد أن أستطيع وال ي ،وهو وحده مثبتها ،مصدر الحقوق الكريم والسنة النبوية فاهللا تعالى هو

ولكن يستطيع المجتهدون  ،فهي حقوق أبدية صالحة  لكل زمان ومكان ،يلغيها أو يعطلها
  .1من خالل الطرق التي رسمها علم أصول الفقه إليهاالتوصل 

  :الحكمة من منح الحقوق للعباد :ثالثا

  :2تتضح من خالل ما يلي للعباد الحقوق تعالى اهللا منح من إن الحكمة

�mc���g :تعالى قال العبادة، هي اإلنسان خلق من الغاية إن -1 �f� �e� �d

hl3، اسم جامع لكل ما يحبه اهللا ويرضاه من األعمال واألقوال " :هي  والعبادة

، وهذا يعني أن على اإلنسان أن تكون أعماله وأفعاله وأقواله موافقة للشرع  4واألفعال"
  .والحقوق  الممنوحة له تسهل ذلك ،وأحكامه

�m: قال تعالى ،اهللا تعالى اإلنسان في محكم كتابهرم ك  -2 ����� � ��������������

��l5، وحرمانهم  ،المالية الحقوق ومنها ،ومن مقتضيات هذا التكريم منحهم الحقوق

  من الحقوق يعد انتقاصا لهم وهذا يتنافى مع التكريم. 
 امتثاله مدى اإلنسانليظهر  واالختبار؛ االبتالءتعد من باب  لإلنسان الحقوق منح إن  -3

 .وحمده على نعمه اهللا تعالىألوامر 

                                                           

 
  .بتصرف ، مؤسسة الرسالة ،4/153 ،المسلم والبيت المرأة أحكام في المفصلعبد الكريم:  زيدان،1
 ، المرجع سابق، بتصرف.156-4/155، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان:  2

  .56سورة الذاريات، آية  3
، ت: محمد 7، ط2005-1426اإلسالمي، بيروت، ، المكتب 1/44 ،العبودية الحليم: عبد بن أحمد الدين تيمية، تقي ابن 4

  زهير الشاويش.
  .70سورة اإلسراء، آية  5
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إن أحكام الشريعة اإلسالمية شرعت لجلب المنافع ودرء المفاسد والحقوق تسهم في ذلك    -4
 هي ما يعرف بالضروريات وهذه المنافع .لتحقيق ما فيه خير لإلنسان في الدنيا واآلخرة

  .1والتحسينات ،والحاجيات ،الخمس

اهللا عز  عبادة على وتعينهم ،على جلب المنافع ودرء المفاسد العباد تعين الحقوق أنوبما       
 بكافة الحقوق لهذه الشرع حماية هذا يقتضي فإن ،تعالى اهللا تكريم مظاهر من مظهر وهي ،وجل

  .وتكون حمايتها بإلزام الجميع باحترامها ومنع التعدي عليها ،بما فيها الحقوق المالية أنواعها

   :أقسام الحقوق

 ،ار اللزوم وعدمهالحقوق باعتبتقسيم  :منها باعتبارات مختلفة،للحقوق تقسيمات كثيرة 
بار إسقاط العبد للحق وباعت ،وباعتبار وجود حق العبد وعدمه ،النفع وخصوصه وباعتبار عموم

وباعتبار الحق التام والحق المخفف، وباعتبار الحق المالي وغير  ،على إسقاط الحقوعدم قدرته 
تقسيم  ،وهذا الذي سنركز عليه ،وما يهمنا هو تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها. 2المالي

  :3الحقوق باعتبار متعلق الحق

هو " :والحق المالي ".هو ما كان متعلقا بالمال " كملكية األعيان أو الديون :الحق المالي - 1
وقد . 4"يمة مالية تقدر بالمال أو النقودالذي يمكن تقويمه بالمال فهو يخول صاحبه ق

  .5يكون الحق المالي هللا أو حقا للمخلوق

                                                           

 بل على استقامة الدنيا مصالح تجر لم فقدت إذا بحيث والدنيا الدين مصالح قيام في منها بد ال التي األمور هي الضروريات: 1

 يفتقر إليها من حيث التي األمور الحاجيات: هي* .2/18، الموافقات الشاطبي، الحياة، انظر: وفوت وتهارج فساد على

 دخل على المكلفين الحرج ترع لم المطلوب، فإذا بفوت الالحقة والمشقة الغالب إلى الحرج في المؤدي الضيق ورفع التوسعة

 *التحسينات ألخذ. 2/21 الموافقاتالعامة، انظر: الشاطبي،  المصالح في المتوقع الفساد العادي مبلغ يبلغ ال ولكنه والمشقة،

ويجمع ذلك قسم مكارم األخالق، انظر  الراجحات، العقول تأنفها المدنسات التي وتجنب العادات محاسن من يليق بما
  .2/22 الموافقاتالشاطبي، 

  ، مرجع سابق.18/40: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية 2
  ، مرجع سابق.1/9، مصادر الحق وما بعدها/ السنهوري، 3/15، ثوبه الجديدالفقه اإلسالمي في الزرقا،  3
 .5/2012مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي/جدة، العدد  4

 .194/10، رقم الدرس شرح زاد المستقنعالشنقيطي: محمد بن محمد المختار،  5
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وهو عالقة حقوقية بين شخص وشيء  ،الحق العيني :ن هماويقسم الحق المالي إلى نوعي
الشخصي وهذا مطلب يقره الشرع  والحق .ين بذاته تخوله سلطة مباشرة عليهمادي  مع

تجاه اآلخر ا حدهما مكلفكل عالقة شرعية بين شخصين يكون أ وهو ،لشخص على آخر
  .بالقيام بعمل فيه   مصلحة ذات قيمة لآلخر

 ،الرعية على األمر ولي وحق ،الصغير على التصرف في الولي كحق :المالي غير الحق - 2
  .1والمعنوية األدبية الحقوق يشمل وهو  

  

    

                                                           

  ، مرجع سابق.1/9، مصادر الحق بعدها / السنهوري، وما 3/15، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديدالزرقا،  1



19 

  الثاني المبحث

  الحقوق المشتركة بين الزوجين

وحقوق تثبت للزوجة على  ،من أثار عقد الزواج الصحيح حقوق تثبت للزوج على زوجته       
  : 1وهي أربعة حقوق ،حقوق مشتركة بين الزوجينو ،زوجها

  :حل استمتاع كل منهما باآلخر :الحق األول

وال يتحقق هذا  ،استمتاع كل من الزوجين باآلخر يترتب على عقد الزواج الصحيح حق      
��m���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V :قال تعالى ،الحق إال بمشاركتهما معا

d��c��b��a��`��_l2.  وال بد أن تكون المعاشرة بالمعروف وإحسان كل

���������m :قال تعالى ،منهما لآلخر ���������� �� � �l34، قال القرطبي
"أي  :رحمه اهللا 

  .5لهن من الحقوق  الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن"

  :ثبوت حرمة المصاهرة :الحق الثاني

�muθ :قال تعالى  ،من نعم اهللا عز وجل على عباده نعمتا النسب والمصاهرة       èδ uρ “ Ï%©!$# 

t, n=y{ zÏΒ Ï !$ yϑø9 $# # Z�|³ o0 …ã& s#yè yf sù $ Y7|¡ nΣ # \�ôγ Ï¹uρ 3 tβ% x. uρ y7 •/ u‘ # \�ƒ Ï‰s%l6 ، فثبوت حرمة المصاهرة

  :ويحرم بالمصاهرة على التأبيد ،يكون بالزواج  الصحيح

                                                           

 ، مرجع سابق، بتصرف.322-7/320، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم زيدان: 1

 .6-5سورة المؤمنون، آية  2

 .228سورة البقرة، آية  3

 ،القرطبي: من كبار المفسرينحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح األنصاري الخزرجي األندلسي، أبو عبد اهللا، م هو: 4
، انظر ترجمته: الزركلي، قمع الحرص بالزهد والقناعة، الجامع ألحكام القرآن: من كتبه، صالح متعبد. من أهل قرطبة

  ، مرجع سابق.5/322، األعالم
، القران الجامع ألحكامالقرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين:  5
 ، ت: احمد البردوني وإبراهيم اطفيش.1964-1384، 2، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط3/123

 .54سورة الفرقان، آية  6
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  .دخل أم لم يدخل ،وأبو أمه ،أبوه، �m��d��c��b��a��`l1* زوجة أصله  

  .وجدتها دخل أم لم يدخل ،أمها ،m���������l2* أصول زوجته 


��	mmmm* زوجة فرعه ��l3، وابن ابنه. ابنه  

���������m* فروع زوجته �������������������������

����������l4 ،5وبنت ابنها بشرط الدخول ،بنتها وبنت ،بنتها.  

  :ثبوت نسب الولد للزوج إن أتت به على فراش الزوجية الصحيحة :الحق الثالث

إال أن ثبوت النسب حق   ،ويعتبر ثبوت النسب حقا لهم ،من ثمار الزواج الصحيح األوالد

������mmmm":قال تعالى ،ن يثبت أن زوجته أم ولدهبأأيضا للزوج   ��������
«���ª��©� � �¨�� �§�� ¦¥��¤��£� �¢��¡�� ��l6 ن يثبت بأ، وحق للزوجة

 إلى  عهِد وقَّاصٍ أبي بن عتْبةُ كان :قالت عنها اهللا رضي عاِئشَةَ عن ،نسب ولدها من زوجها
يهَأخ دعقَّاصٍ أبي بن سو بنا َأن ةِليدةَ وعمنِّي زم هكان فلما :قالت ،فَاقْبِض امالْفَتْحِ ع َأخَذَه 
دعقَّاصٍ بن أبي سي بنا :وقال وقد َأخ هِدفيه إلي ع، ةَ بن عبد فَقَامعمي :فقال زبناو َأخ ةِليدو 
 بنا ،اللَّه رسوَل يا :سعد فقال ،وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى فَتَساوقَا ،فراشه على  وِلد أبي
 فقال ،فراشه على وِلد أبي وِليدة بناو َأخي زمعةَ بن عبد فقال ،فيه  إلي عهِد قد كان َأخي

 :وسلم عليه اهللا صلى النبي قال ثُم ،زمعةَ بن عبد يا لك هو :وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسول

                                                           

 .22سورة النساء، آية  1

  .23سورة النساء، آية  2
 .23سورة النساء، آية  3

 .23سورة النساء، آية  4

 .1، ط2004-1425دار النشر والتوزيع اإلسالمية،  ،365، قواعد تكوين البيت المسلممرسي: أكرم رضا،  5

 .233سورة البقرة، آية  6
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لَداشِ الْوررِ ِللْفاهِللْعو رجالْح ةَ  قال ثُمدوِلس ةَ بِنْتعمجِ زووسلم عليه اهللا صلى النبي ز: 
  .1اللَّه" لَقي حتى رآها فما ،بِعتْبةَ شَبهِه من رَأى ِلما منه احتَجِبِي

  :2ومن أهم شروط إثبات النسب لألب غير العقد والمكان الدخول

أو به ما يمنع أن يولد من مرض أو  ،بمعنى أن ال  يكون األب صغيرا ،يولد لمثله أن  *
  .خصاء أو العنةاإل

ومن أهم وسائل إثبات  وهي ستة أشهر على أرجح األقوال. ،قل مدة الحملأن تمضي أ  *
وينوب عنها في العصر  ،بائهمهم مختصون في بيان شبه األوالد آلو ،النسب القافة
  .يل  المعملية لفصائل الدم والجيناتالحديث التحال

  :ثبوت التوارث بين الزوجين إذا توفي احدهما :الحق الرابع

كان ذلك قبل أ سواء ،يترتب على عقد الزواج الصحيح حق التوارث بين الزوجين
  .3بعده أمالدخول 

�m����F��E��D��C��B":وقد بين ذلك اهللا عز وجل في محكم كتابه بقوله      
��X��W��V�� UT��� � �S��R��Q��P��O��N��M�� LK��J��� � � �I�� �H� �G
��i��h�� � gf� �e��d��c� �b� �a��`��_��^��� ]\��[� � �Z��Y

xw���v����u��t��s��r��q���po��n��m��l��k��j��l 4.  
  

    
                                                           

  ، مرجع سابق.2/724، 1948، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، حديث رقم صحيح البخاريأخرجه البخاري:  1
 ، مرجع سابق.366، قواعد تكوين البيت المسلممرسي،  2

  ، مرجع سابق، بتصرف.322-7/320، المسلمالمفصل في أحكام المرأة والبيت  زيدان: 3
  .12سورة النساء، آية  4
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  الفصل األول

  الذمة المالية للمرأة

  :مباحثوفيه ثالثة 

  األول: مفهوم األهلية لغة واصطالحا. المبحث

  الثاني: تعريف أهلية الوجوب واألداء، والفرق بينهما. المبحث

  .الثالث: استقالل الذمة المالية للمرأة المبحث
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  األولالمبحث 

  مفهوم األهلية لغة واصطالحا 

أخص الناس به  :وأهل الرجل ،تزوج :ال األهلية من أهل وأهال وأهو :األهلية في اللغة :أوال
 :وأهل المكان ،سكانه :وأهل البيت ،أصحابه :وأهل الشيء ،األقارب والعشيرة  :واألهل ،زوجته
، 1وعليه له الشرعية الحقوق الصالحية لوجوب :واألهلية لألمر ،مؤنث األهلي :واألهلية .سكن

  . 2أصول البزدوي شارحواألهلية بهذا المعنى هو ما ذهب إليه 

إن الباحث في األهلية  اصطالحا يجد أن معظم العلماء عرفوا  :صطالحفي االاألهلية  :ثانيا
صالحية الشخص لإللزام " :األهلية من خالل تعريف نوعيها، ولكن البعض عرفها بأنها

 ،وتثبت له حقوق قبل غيره ،بمعنى أن يكون الشخص صالحا ألن تلزمه حقوق لغيره ،لتزامواإل
 :بأنها أهلية اإلنسان للشيءالحنفي  4وعرف ابن الموقت .3"وصالحا ألن يلتزم بهذه الحقوق

"نْهم طَلَبِهو ورِهدِلص تُهيلَاحص اهإي وِلهقَب5"و.  

فيكون بذلك أهال  ،"الصفة التي يقدرها الشارع في اإلنسان :وعرفها آخرون بأنها
ن األهلية هي الصفة التي تلزم الفرد بأداء أسبق يمكن القول بمن خالل ما . 6"للخطاب الشرعي

  .عليهموتثبت له حقوقا  ،واجباته أمام اآلخرين

                                                           

، المعجم الوسيط. *1/13، مختار الصحاح. *الرازي: 30/ 11، لسان العربابن منظور: : *انظر في هذه المعاني إلى 1
السعدي: . *العربية، دار الدعوة، ت: مجمع اللغة 1/32حامد عبد القادر/ محمد النجار، إبراهيم مصطفى/ احمد الزيات/ 

الرؤوف:  عبد المناوي، محمد.*1، ط1983-1403، عالم الكتب، بيروت، 1/31، األفعالأبو القاسم علي بن جعفر، 
  الداية. رضوان محمد. د: ، ت1ط، 1410 دمشق،، بيروت الفكر، ، دار1/104، التعاريف مهمات على التوقيف

  ، مرجع سابق.4/137 ،كشف األسرار شرح أصول البزدويالحنفي:  2
بد ع إعداد ،بجدة اإلسالميتصدر عن منظمة المؤتمر  ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة 3

  7/219 ،ميزان الفقه اإلسالَمي في ألسواق الماِليةا :الوهاب ابراهيم أبو سليمان
محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت، أبو عبد اهللا، شمس الدين: فقيه، من علماء  هو: 4

، 7/49، األعالمانظر ترجمته: الزركلي،  ،ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصرمن كتبه التقرير والتحبير،  ،الحنفية
 مرجع سابق.

، 2/164، التقرير والتحبير :أبو عبد اهللا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ،ابن الموقت 5
  .م1983-هـ1403، دار الكتب العلمية، 2ط
  .6، ط1481- 1417، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 12، صاألحوال الشخصيةالكردي، احمد الحجي:  6
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  الثاني المبحث

  تعريف أهلية الوجوب واألداء، والفرق بينهما 

ثبوت  وأساس .: هي صالحية اإلنسان لثبوت الحقوق المشروعة له أو عليه1أهلية الوجوب *
ولذلك فهذه األهلية ال  ،وال تثبت هذه األهلية إال بعد وجود ذمة صالحة ،أهلية الوجوب هو الحياة

  .ال ذمة لها هنتثبت إال لإلنسان دون غيره من المخلوقات أل

  :أنواع أهلية الوجوب

لثبوت الحقوق له  فهو أهل ،وهذه األهلية خاصة بالجنين دون غيره :أهلية وجوب ناقصة - 
 .ن ذمته غير كاملة ما دام في بطن أمهأل ،ال عليه

فيكون أهال لوجوب الحقوق  ،وهذه األهلية تثبت لإلنسان منذ والدته :أهلية وجوب كاملة - 
  .لكمال ذمته ،له وعليه

  .: هي صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا2أهلية األداء *

وتكون حينها قاصرة لقدرة الشخص على فهم ببلوغ سن التمييز وتثبت هذه األهلية 
  .وتثبت كاملة بالبلوغ والرشد ،خطاب  الشارع ولو على سبيل اإلجمال والقيام ببعض األعباء

   :أنواع أهلية األداء

أي قدرته على فهم خطاب الشارع  ،وهذه األهلية تثبت بقدرة قاصرة ،أهلية أداء قاصرة - 
 .والقيام ببعض األعباء تكون قاصرة غير كاملة

 

                                                           

 ، مادة وجب.1/295، مختار الصحاحلزوم، الرازي: الوجوب لغة: وجب لزم والوجوب ال 1

 .1/5، مختار الصحاحالرازي:  ،قضاه تأدية دينه أدى أوصلها و أي األمانة األداء لغة: أدى 2
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على تحمل األعباء  افيكون قادر ،وهذه األهلية تثبت بالبلوغ والرشد :أهلية أداء كاملة - 
  .1وفهم خطاب الشارع

ألن مناط  ،من خالل ما تقدم يتبين أن أهلية األداء وأهلية الوجوب تثبت للمرأة والرجل
ومناط أهلية  ،تثبت لكال الجنسين منذ الوالدة وحتى الوفاةأهلية الوجوب الحياة والذمة وهي 

وبالتالي كال   ،والمرأة مطالبة بأداء التكاليف مثلها مثل الرجل ،األداء القيام بالتكاليف الشرعية
  .لكال الجنسين دون تفريق تثبتاناألهليتين 

   

                                                           

كشف ، دار المعرفة بيروت. *الحنفي: 2/332، أصول السرخسيالسرخسي، محمد بن احمد بن ابي سهل شمس األئمة:  1
 ، مرجع سابق.2/164، التقرير والتحبير :ابن الموقت، مرجع سابق. *4/248 ،األسرار شرح أصول البزدوي

 ، مكتبة صبيح مصر، بتصرف.2/321 شرح التلويح ع التوضيح،التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر، *
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  الثالث المبحث

  استقالل الذمة المالية للمرأة 

  :أجل توضيح استقالل الذمة المالية للمرأة ال بد من تناول األمور التالية من

  .مفهوم الذمة لغة واصطالحا :أوال

  .والتصرف في مالها أهلية المرأة للتملك والتعاقد :ثانيا

  .تصرف الزوج بمال زوجته بغير إذنها :ثالثا

  :مفهوم الذمة لغة واصطالحا :أوال

 بأنها  فعرفها وصفا جعلها من ومنهم ،ألن نقضه يوجب الذم ،العهدتطلق على  :في اللغة الذمة
 إضاعته  على الرجل يذم ما بالكسر والذمام ،وعليه له لإليجاب أهال به الشخص يصير وصف

 وبمعنى العهد بمعنى تكون اللغة في الذمة ألن ،والنفس كما وتطلق الذمة على الذات .1عهد من
 عليه اهللا صلى-، وقوله 2أدناهم" بذمتهم "يسعى :- وسلم عليه اهللا صلى-  النبي كقول  ،األمان

                                                           

، مرجع 1/350 التعاريف، مهمات على التوقيف، مرجع سابق.*المناوي: 1/143، التعريفاتانظر، الجرجاني:  1
 المعاصر، الفكر ، دار1/72، الدقيقة والتعريفات األنيقة الحدوديحيى:  أبو زكريا بن محمد بن سابق.*األنصاري، زكريا

 األلفاظ تعريفات في الفقهاء علي: أنيس أمير بن اهللا عبد بن المبارك. *القونوي، قاسم مازن. د: ، ت1، ط1411 بيروت،
 الكبيسي. الرزاق عبد بن أحمد. د: ت ،1ط ،1406 جدة، الوفاء، ، دار1/82، الفقهاء بين المتداولة

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن  "أخرجه أبو داوود:…أدناهم بذمتهم ويسعى دماؤهم الحديث بنصه "المسلمون تتكافأ 2
العسكر، رقم  أهل على ترد السرية ، كتاب الجهاد، باب فيأبي داودسنن  ،السجستانيبشير بن شداد بن عمرو األزدي 

أبو عبد اهللا .*وابن ماجه، : محمد محيي الدين عبد الحميدت ،بيروت –المكتبة العصرية، صيدا  ،80/ 3، 2751الحديث 
دار  ،2/895، 2683، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم الحديث سنن ابن ماجه :محمد بن يزيد القزويني

أبو عبد اهللا أحمد بن . *وابن حنبل: أحمد ت: محمد فؤاد عبد الباقي ،فيصل عيسى البابي الحلبي - إحياء الكتب العربية 
، 959، مسند علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه، رقم الحديث مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،محمد بن هالل بن أسد الشيباني

عادل مرشد، -: شعيب األرنؤوط، تم .2001-هـ1421، 1ط ،ة الرسالةمؤسس ،2/285، 991، وحديث رقم 268/ 2
 ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني والنسائي:.*وآخرون إشراف: د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

، رقم الحديث يك في النفس، كتاب القسامة، باب القود بين األحرار والممالالسنن الصغرى للنسائي :المجتبى من السنن
السنن والنسائي: . *ت: عبد الفتاح أبو غدة ،1986 –1406، 2ط ،حلب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،8/19، 4734
 ،مؤسسة الرسالة، 6/330، 6910، كتاب القسامة، باب القود بين األحرار والمماليك في النفس، رقم الحديث الكبرى
محمد ناصر ، قال األلباني: حسن صحيح، انظر، األلباني، عم شلبي: حسن عبد المنت ،م2001-هـ 1421 ،1ط ،بيروت
  .1/2، 2751، رقم الحديث صحيح وضعيف سنن أبي داود الدين،
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 الفقهاء فاصطلح ،الذمة أهل سمي ، وبه1"رسوله اهللا ذمة في فهو  الصبح صلى "ومن :- وسلم
 والنفس الذات ومحلهما واألمان العهد على تطلق ألنها والنفس الذات بمعنى الذمة استعمال على

  .2باسمها محلها فسمي

فربط بعض الفقهاء بين  ،وجوب ال تثبت إال بعد وجود الذمةمعنا سابقا أن أهلية المر 
ولكن ذهب البعض إلى وجود  ،وربط البعض بين أهلية األداء والذمة ،الوجوب والذمةأهلية 

  .ولذلك البد من عرض تعريف الفقهاء للذمة ليتضح معناها ،فرق بين األهلية والذمة

   :صطالحفي االالذمة 

  .3معنى شرعي مقدر في المكلف قابل لإللزام وااللتزام :عرف القرافي الذمة بأنها  - 1

 ،وصف مقدر في الشخص يجعله أهال للوجوب له وعليه :وذهب البعض إلى أن الذمة
وهذا ما  ذهب إليه  4،فاإلنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه بخالف سائر الحيوانات

، 5"" وصف يصير الشخص به أهال لإليجاب واالستيجاب:عبد العزيز البخاري فعرفها بأنها
 ،"وصف شرعي يفترض الشارع  وجوده في اإلنسان :وعرفها السنهوري بهذا المعنى فقال

 .6ويصير به أهال لإللزام ولاللتزام

  .8اإلنسان شرعا للزوم الحقوق دون التزامها"" هي قبول :بالمعنى نفسه فقال 7وعرفها ابن الشاط

                                                           

، 1/454، 656جماعة، رقم الحديث  في والصبح العشاء صالة ، كتاب المساجد، باب فضلصحيح مسلمأخرجه مسلم،  1
  مرجع سابق.

 عبد: ، ت1، ط1408 دمشق، القلم، ، دار343/ 1،التنبيه ألفاظ تحريرزكريا:  أبو مري بن شرف بن يحيى النووي، 2
  الغني الدقر.

 .، مرجع سابق3/231، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي:  3
 ، مرجع سابق، بتصرف.2/342، شرح التلويح ع التوضيحالتفتازاني:  4

 ،، مرجع سابق.4/248، كشف األسرار شرح أصول البزدويالحنفي:  5

  ، مرجع سابق.1/16، مصادر الحق في الفقه اإلسالميالسنهوري:  6
البروق في  أنواراالشبيلي (أبو محمد، أبو القاسم) فقيه، من آثاره:  األنصاريقاسم بن عبد اهللا بن محمد بن الشاط  هو: 7

  ، مرجع سابق.8/105 ،معجم المؤلفينكحالة: غنية الرائض في علم الفرائض،  تعقب مسائل القواعد والفروق،
، الفرق بين قاعدة االستبراء باإلقراء يكفي، 3/230، الشروق على أنوار الفروق إدرار: قاسم بن عبد اهللا ،ابن الشاط 8

  المنصور. خليل: ت، 1: ط م1998 -هـ1418 بيروت، العلمية، الكتب دار
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هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق  " :عرف الزرقا الذمة بأنها  - 2
  .1عليه"

في عرف الذمة بمعنى أهلية ويؤخذ على التعاريف السابقة أن بعض العلماء كالقرا        
 ن أهلية األداء له معدومة وهذاألومعنى هذا أن الصغير ال ذمة له  ،يشترط التكليففهو  ،األداء

نه ال يشترط  في الذمة اإلدراك والتمييز أكما  ،لمعنى الذمة إذ تثبت للصغير ذمة مالية  مناف
وذهب آخرون كالتفتازني وعبد العزيز البخاري والسنهوري  وابن  ،بينما يشترط في أهلية األداء

ذمة بمعنى أهلية الوجوب وقد سبق بيانها بأنها صالحية اإلنسان لإللزام  الشاط إلى تعريف ال
صالحية الشخص لإللزام بحيث تثبت له الحقوق   ،فأهلية الوجوب لها عنصران ،وااللتزام

وقد مر معنا أن الحقوق تثبت للجنين  بينما ال  ،وصالحيته لاللتزام  بحيث تثبت عليه الحقوق
الذمة إال بعد الوالدة ولذلك نرى أن  أهلية ال تثبت له بينما  ،ناقصةتثبت عليه فأهلية وجوبه 

ولذلك  ،الوجوب سابقة للذمة وعند اكتمال أهلية الوجوب تكون له ذمة صالحة تستقر فيها الحقوق
الخلط كان التالزم بين أهلية الوجوب الكاملة والذمة هو السبب الذي  دعا بعض العلماء إلى  

ولذلك أرى أن التعريف الراجح هو تعريف الزرقا إذ انه لم يعرف  .والذمةبين أهلية الوجوب 
دون  وقد خصص الذمة لألشخاصالذمة باألهلية و عرفها بأنها محل اعتباري أي افتراضي 

ويشمل التعريف ما يشغل الذمة من الحقوق المالية  وغير  ،ال ذمة لها هالجمادات والحيوانات ألن
  .المالية واألعمال المستحقة والواجبات الدينية

  :والتصرف في مالهاأهلية المرأة للتملك والتعاقد  :ثانيا

أهلية وجوب ناقصة وتثبت  ،مر معنا سابقا أن أهلية الوجوب تثبت للشخص على درجتين       
 ،وأهلية وجوب كاملة تثبت له عند والدته حيا وتستمر حتى الوفاة ،جتنانله  في مرحلة اال

واألنثى   ،وكذلك  أهلية األداء تثبت للشخص على درجتين أهلية أداء قاصرة وأخرى كاملة
كالذكر في ثبوت األهليتين " الوجوب واألداء " فأهلية الوجوب تثبت لها ناقصة في مرحلة  

 .وأهلية األداء تثبت قاصرة قبل البلوغ وكاملة بعد البلوغ ،وكاملة عند والدتها ،االجتنان

                                                           

 ، مرجع سابق.222 الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد،الزرقا:  1
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بعد تمام الرشد والبلوغ يمكن لها ممارسة جميع أنواع التصرفات  فإذا ثبتت لها األهليتان       
  .1تبرعات ومعاوضات وغير ذلك من دون أن تتوقف على إذن أحدومن عقود  المالية

ترضها الجنون فإذا اع ،رض فتعدمها أو تنقصهاوقد تعترض أهلية المرأة  بعض العوا      
وحال المرأة كحال الرجل في ذلك، فيحجر على كل من  ،وإذا اعترضها السفه نقصت ،انعدمت
 اغير قادرين على مباشرة تصرفاتهمن اقصت أهليتهما أو انعدمت  فيصبحوالمرأة إذا ن الرجل
  .2المالية

   :األدلة التي يمكن االستدالل بها على جواز التصرفات المالية للمرأة ما يلي ومن

�m :قوله تعالى .1 �¹��¸� � �¶�����´��³� �²� �±� �°�����»� �º
ÆÅ��Ä�� �Ã��Â�� � �Á��À� �¿��¾�½��¼��������������� ����

��� ��!����"��#$��%��&��'����l3.  

 ،المرأة عن نصف مهرها الذي هو مالهاعلى جواز عفو تدل اآلية السابقة  أن :وجه الداللة
رجل وقد ساوت اآلية الكريمة بين المرأة وال ،وندب اهللا عز وجل إلى العفو وهو أقرب للتقوى

فيجوز للرجل ترك المهر كامال للمرأة دون أن  ،ما وجب لهبحيث يجوز لكل منهما العفو ع
والمساواة بينهما  ،لرجل شيءويجوز للمرأة أن تعفو عن النصف وال تأخذ من ا ،يسترجع نصفه

  .4دليل على كمال أهلية المرأة وسلطتها على مالها

��`�����m��b��a :تعالى ولهق .2 _^��]��\��[Z��Y��X��W��V
d��c��l5.         

                                                           

هناك خالف بين الفقهاء بالنسبة لتبرعات المرأة، والرأي الراجح جواز تبرعاتها دون أن تتوقف على إذن احد، كما  1
 ).39-38سيتبين لنا فيما بعد (

  ، مرجع سابق، بتصرف.10/335، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان:  2
 .237سورة البقرة، آية  3

  ، بتصرف.1، ط1393، دار المعرفة، بيروت، 3/216، األمعي، محمد بن إدريس أبو عبد اهللا: الشاف 4
  .6سورة الطالق، آية  5
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 ،أن المطلقة إذا أرضعت ولدها فعلى األب أن يعطيها أجرة الرضاعة تبين اآلية أن :وجه الداللة
ن اختلف مع مطلقته في األجرة وأبى أن إف ،زوجته للرضاعة كاألجنبيةتئجار والرجل عليه اس 

  .1افليس له أن يكرهها على إرضاع ولده وعليه استئجار غيره ،يعطيها ما تطلبه

ة التي تكون لقاء ويستفاد من اآلية إمكانية أن تكون المرأة طرفا في عقد اإلجار    
جارات يولذلك يمكن للمرأة أن تكون طرفا في سائر اإلوأخذها مقابل ذلك األجرة إرضاعها للولد 

 .2المباحة شرعا

���m�m�m�m:تعالى ولهق .3 �¹�� �¸���¶��Â��� � � �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º

Ãl3.   

فإذا آنس الولي  ،وجوب اختبار الولي أو الوصي  لرشد اليتيم قبل البلوغ  وبعده :وجه الداللة
 فهم أولى بذلك ،أمواله غيره ألنه ال يصلح أن يلي على ،من اليتيم الرشد سلمه أمواله بعد البلوغ

4.في ذلك ألن  لفظ اليتامى  يطلق على الذكر واألنثى والذكر واألنثى سواء ،من غيرهم
 

���¡��m :تعالى ولهق .4 �������������������������������������

�¢Nl5.  

حيث أن المرأة  ،التصرفات الماليةمة ال تفرق بين الرجل والمرأة في اآلية الكريأن  :وجه الداللة
وهذا دليل على وجود أهلية تملك  ،ودينها الزم لها في مالها ،وتوصي لمن شاءت ،يورث عنها

  .6وتصرف لها ونتائج تصرفها الزمة في مالها

                                                           

  ، مرجع سابق.169- 18/168، القرآن ألحكام الجامعالقرطبي:  1
  ، مرجع سابق ، بتصرف10/336، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان:  2
 .6سورة النساء، آية  3

  ، مرجع سابق، بتصرف.3/215، األم الشافعي: 4
 .4سورة النساء، آية  5

 ، مرجع سابق، بتصرف.3/217 األم،الشافعي:  6
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ولكن  ،صرف في مالهاوهنالك الكثير من األدلة التي يستدل منها على أهلية المرأة للت        
لوجود خالف يسير بين الفقهاء على اشتراط إذن الزوج لصحة هبة   ،اكتفي بهذا القدر من األدلة

  :على النحو اآلتيولذا ال بد من عرض أراء الفقهاء في ذلك  ،زوجته

إلى أن المرأة كالرجل في التصرف في   :ذهب الجمهور من الحنفية  والشافعية والحنابلة  .1
وتولت تصرفها في مالها معاوضة وهبة  ،فإذا بلغت رشيدة انفك عنها الحجر ،مالها

ال " :2قال ابن حزم ،1ال سلطة عليها في ذلك لزوج أو غيره ،وتبرعا  كالذكر الرشيد
وصدقتهما وهبتهما نافذة  ،غير أبا على امرأة زوج وال بكر أب وال أيضيجوز الحجر 

"فإذا  :وجاء في كتاب األم. 3"لمال إذا حاضت كالرجل سواء سواءكل ذلك من رأس ا
، وجاء في كتاب 4من مالها من شاءت بغير إذن زوجها"كان هذا هكذا كان لها أن تعطي 

أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها  ،6"وظاهر كالم الخرقي :5كتاب المغني البن قدامة
  ."7مالها كله بالتبرع والمعاوضة

                                                           

 الفكر، )، دار4/349( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني ،محمد أبو المقدسي الشيباني أحمد بن اهللا قدامة: عبد ابن 1
 معرفة إلى المحتاج مغنيالخطيب:  *الشربيني، محمد ، مرجع سابق.217/  3، األم .*الشافعي:1ط، 1405 بيروت،
 سيد أحاديث من األوطار نيلمحمد:  بن علي بن بيروت، * الشوكاني، محمد الفكر، )، دار3/140( ،المنهاج ألفاظ معاني
 محمد بن الحسن بن فرقد،أبو عبد اهللا الشيباني: * .1973 بيروت، الجيل، )، دار6/25(، األخبار منتقى شرح األخيار

  .مهدي حسن الكيالني القادري م، ت:1983-هـ 3،1403، طبيروت ،عالم الكتب )،3/245، (لحجة على أهل المدينةا
، القرطبي، األندلسيعلي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي هو:  2

والنحو واللغة والشعر  واألنساب، محدث، حافظ، متكلم، اديب مشارك في التأريخ أصولي، أديباليزيدي (أبو محمد) فقيه، 
في  اإلسالمشرائع  إلى فهم الخصال الجامعة لمحصل، اإليصالمن تصانيفه الكثيرة:  ،والطب والمنطق والفلسفة وغيرها

ترجمته  اب والسنة، انظرالختصار في الكتلى باجالواجب والحالل والحرام والسنة واالجتماع، المحلى باآلثار في شرح الم
  .، مرجع سابق7/16كحالة: معجم المؤلفين، 

 إحياء لجنة: ت، بيروت الجديدة، اآلفاق )، دار8/309(، المحلىمحمد:  أبو الظاهري سعيد بن أحمد بن حزم، علي ابن 3
  العربي.  التراث

  ، مرجع سابق.3/221، األمالشافعي:  4
عبد اهللا بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي (أبو محمد موفق الدين) هو:  5

ني في شرح الخرقي في سبع مجلدات، التبيين في أنساب غمن تصانيفه: البرهان في علوم القرآن، الم عالم، فقيه، مجتهد،
 ، مرجع سابق.6/30، معجم المؤلفينانظر ترجمته كحالة: ، ، وكتاب التوابيناألصولالقرشيين، الروضة في 

من مؤلفاته: ، توفي بدمشق فقيه. البغدادي، الحنبلي،، عمر بن الحسين بن عبد اهللا بن احمد الخرقيهو: أبو القاسم  6
  ، مرجع سابق.7/282، معجم المؤلفينانظر ترجمته كحالة:  .المختصر في فروع الفقه الحنبلي

 )، مرجع سابق.4/348، (المغنيابن قدامة:  7
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عن الثلث فال يجوز لها أن قيد تصرف المرأة بمالها فيما زاد تذهب المالكية إلى   .2
إال أنهم وافقوا الجمهور باكتمال أهليتها بالرشد وأن ال  ،تتصرف به إال بموافقة زوجها
وخالفوهم حيث قيدوا أهلية المرأة المتزوجة في بعض ، 1سلطة  ألحد عليها بعد رشدها

ثلث مالها، واعتبروا أن للزوج الحق في رد  أنواع التصرفات مثل تبرع المرأة بأكثر من
إال أن يتعدد التبرع ويبعد  ،تبرع الزوجة لغيره بما يزيد على  ثلث مالها ولو شيئا يسيرا

. وفي مذهب اإلمام 2بين التبرعين أو تنتهي أحكام الزوجية قبل علم الزوج بتبرع زوجته
"ليس لها أن  :حيث جاء في المغني ،4رواية قريبة لما مر من رأي اإلمام مالك 3حمدأ

  .5زوجها"تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إال بإذن  

استدل الجمهور على جواز تصرف المرأة بمالها تبرعا وهبة ومعاوضة بجملة   :أدلة الجمهور
  :ذكر منهاأمن األدلة 

������m :تعالى ولهق .1 ��� ��� ������ ��� ��� ��� � ��� ������� ��

¢��¡l6 . 

                                                           

، الفرق بين قاعدة الحجر على النسوان وبين 154، الفرق 3/170، أنوار البروق في أنواء الفروق لفروقالقرافي: ا 1
 قاعدة الحجر عليهم في االموال، مرجع سابق.

بيروت.*عليش، محمد:  صادر، دار )،4/226(، الكبرى المدونة بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، :مالك 2
أبو  ،لصاوي*ا.م1989-هـ1409 بيروت، الفكر، دار، )133-6/132(. خليل سيد مختصر على شرح الجليل منح

 لغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير،: العباس أحمد بن محمد الخلوتي المالكي
  .دار المعارف، 3/402-403
بن عبد اهللا حيان بن عبد اهللا ابن انس بن عوف بن قاسط بن  إدريسابن  أسداحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن هو:  3

ولد في  في الحديث والفقه، صاحب المذهب الحنبلي. إمام(أبو عبد اهللا)  الشيباني، المروزي، البغدادي مازن بن شيبان هـ
انظر: ترجمته  مسند، كتاب الزهد، المعرفة والتعليل، والجرح والتعديل.: المن مصنفاته 241 وتوفي فيها سنة 164(بغداد 
 .، مرجع سابق2/96، معجم المؤلفين كحالة:

مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث االصبحي، المدني (أبو عبد اهللا) أحد أئمة المذاهب هو:  4
من تصانيفه: الموطأ، رسالته إلى  .ـه179هـ وتوفي 93 ولد بالمدينة المالكية.، واليه تنسب اإلسالميالمتبعة في العالم 

  ، مرجع سابق.8/168معجم المؤلفين،  انظر ترجمته كحالة: .الرشيد
 الفكر، )، دار 4/348( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني محمد: أبو المقدسي الشيباني أحمد بن اهللا قدامة، عبد ابن 5

  .1ط، 1405 بيروت،
 .4سورة النساء، آية  6
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انب في أن اهللا تعالى ساوى ما بين الزوج واألجتبين اآلية الكريمة ن أ :وجه الداللة
وكما أن الرجل  ،وذلك دليل على استقاللها ماليا عن زوجها تعاملهم المالي مع المرأة

ما فرض لها  لحق عليه  فيجب عليه أن يدفع لهامن ا يدفع لألجانب ما استحقوه بوجه ما
خذ مال األجانب عن طيب نفس فهو يستطيع األخذ من أحل  للرجل أوإذا  ،اهللا من المهر

وإذا كان ذلك في  المهر الذي تمتلكه من زوجها فمن األولى  ،زوجته إذا رغبت في ذلك
  .1أن يكون في أموالها األخرى

��m :تعالى ولهق .2 �¹� � �¸�� �¶������Á��À��¿� �¾��½� �¼��»��º

Ã��ÂÄ��l2. 

المستفاد من اآلية وجوب اختبار الولي أو الوصي  لرشد اليتيم  المعنىإن  :جه الداللةو
ألنه ال يصلح  ،فإذا آنس الولي من اليتيم الرشد سلمه أمواله بعد البلوغ ،قبل البلوغ وبعده

والذكر واألنثى سواء  في ذلك ألن   ،فهم أولى بذلك من غيرهم ،أن يلي على أمواله غيره
  .3نثىلفظ اليتامى يطلق على الذكر واأل

���m��H تعالى: ولهق .3 �G��F��E��D��C��B��A

M��L��K��J��Il4، وقال تعالى: �m��¶��
��´��³��²��±

��¹��¸¾½���¼��»��º�l5.  

السبب  أن اهللا تعالى أباح للزوج األخذ من مهر المرأة أو من مالها إذا كان :الداللةوجه 
كما يحل له األخذ من مال األجنبي برضاه ولم يحدد ذلك  ،من قبل المرأة أو عن رضاها

                                                           

  ، مرجع سابق.3/216، ألمالشافعي: ا 1
  .6سورة النساء، آية  2
  ، مرجع سابق، بتصرف.3/215، األمالشافعي:  3
 .20سورة النساء، آية  4

 .229سورة البقرة، آية  5
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وحرم أخذ الرجل من مال المرأة إذا كان السبب من  ،بالثلث وال أقل منه وال أكثر
  .1ب الرجل لمال األجنبيغصكغصبا وعده  ،الرجل

فأولى منه  ،اويالحظ إذا كان تبرع المرأة من المال الذي ملكها إياه الزوج " المهر" جائز
ولها الحق بالتصرف فيه  ،فهو حق خالص لها  ،حرية تصرفها في سائر أموالها األخرى

  .حدأبكافة أنواع التصرفات دون التوقف على إذن 

 أضحى العيد -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع شهدت :رجل سأله أنه 2عباس ابن عن   .4
 رسول خرج "قال: )صغره من يعني شهدته  ما  منه مكاني ولوال نعم،: ؟ قال فطرا وأ

النساء  أتى ثم إقامة، أذانًا وال يذكر ولم ،خطب ثم فصلى -  وسلم عليه اهللا صلى- اهللا
 يدفعن إلى وحلوقهن إلى آذانهن يهوين فرأيتهن ،بالصدقة وأمرهن وذكرهن  فوعظهن

  .4"بيته إلى هو  وبالل ارتفع ثم 3بالل

وقبلها  ،وعظ النساء وأمرهن  بالصدقة -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النبي  :الداللة وجه
أو أذن لهن أزواجهن أم ال  بالرغم  ،كن متزوجات أم ال امنهن دون أن يسألهن عما إذ

                                                           

 ، مرجع سابق، بتصرف217/ 3، األمالشافعي:  1

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، َأبو الْعباس الْقُرشي الهاشمي ابن عم رسول اللَّه صلَّى عبد اللَّه بن عباس بن هو:  2
لة خَاِلد اللَّه علَيه وسلَّم كني بابنه الْعباس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بِنْت الحارث بن حزن الهاللية، وهو ابن خا

يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حبر األمة، ولد والنبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأهل بيته بالشعب من  وكان بن الوليد.
 ،فحنكه بريقه، وذلك قبل الهجرة بثالث سنين وقيل غير ذَِلك لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ابن  انظر ترجمته،مكَّة، فُأتي بِه

حسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين، أسد األثير: أبو ال
: علي محمد ، تم1994-هـ1415، 1، طدار الكتب العلمية ،3037، رقم الترجمة 3/291، الصحابة الغابة في معرفة

  .عادل أحمد عبد الموجود ،معوض
رباح يكنى: أبا عبد الكريم، وقيل: أبا عبد اللَّه، وقيل: أبا عمرو، وأمه: حمامة من مولدي مكة لبني جمح،  بن باللهو:  3

اشتراه بخمس أواقي، وقيل: بسبع أواقي، وقيل: بتسع أواقي،  وقيل: من مولدي السراة، وهو مولى َأبِي بكر الصديق.
شهد بدرا، والمشاهد كلها، وكان من السابقين  ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وخازنًا.وأعتقه هللا عز وجلَّ وكان مؤذنًا لرسول اللَّ

 أسد الغابة في معرفة :ابن األثيرانظر ترجمته، ِإلَى اإلسالم، وممن يعذب في اللَّه عز وجلَّ فيصبر علَى العذاب، 
  .، مرجع سابق493، رقم الترجمة 1/415، الصحابة

*ومسلم: .7/40، 5249، كتاب النكاح، باب "والذين لم يبلغوا الحلم منكم"، حديث رقم صحيح بخاريخاري: أخرجه ب 4
 .2/603، 885، كتاب صالة العيدين، باب صالة العيدين وما يتعلق بها من احكام، حديث رقم صحيح مسلم
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وهذا دليل على جواز صدقة المرأة   ،من أن فيهن الفتيات األبكار والمتزوجات والحيض
على مقدار معين لمرأة غير متوقف وأن الصدقة من مال ا ،من مالها دون إذن زوجها

  .1من مالها  كالثلث

 يا تصدقن: (- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال :قالت 2اهللا عبد امرأة زينب عن   .5
 خفيف ذات فقلت: إنك رجل اهللا عبد إلى فرجعت :حليكن) قالت من ولو النساء  معشر

ذلك  كان فاسأله فإن فأته ،بالصدقة أمرنا قد – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول اليد، وإن
: أنت، قالت ائتيه بل: عبد اهللا فقال لي :قالت ،غيركم إلى وإال صرفتها عني يجزي

حاجتي  – وسلم عليه صلى اهللا – اهللا بباب رسول من األنصار مرأةا فانطلقت فإذا
 وأجر القرابة أجر أجران ):" لهما لبالل( - وسلم عليه اهللا صلى - الرسول فقال ...حاجتها
  .3الصدقة"

بين للنساء فضل النفقة على الزوج  - صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي  :الداللةوجه 
ولو  ،ولكنه لم يذكر لهن شرط إذن الزوج لجواز صدقتهن ،واألوالد وأنه بمثابة الصدقة

  .4كان واجبا لذكره

   

                                                           

أبو الفضل   أحمد بن علي ،بن حجر*ا. )، مرجع سابق2/278(،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني قدامة:  ابن 1
رقم كتبه وأبوابه ، 1379بيروت،  ،دار المعرفة، )2/468، (فتح الباري شرح صحيح البخاري: العسقالني الشافعي

  قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ،محمد فؤاد عبد الباقي وأحاديثه:
انظر  الثقفية امرأة عبد اهللا بن مسعود، روى عنها بسر بن سعيد، وابن أخيها.زينب بنت معاوية وقيل ابنة معاوية هي:  2

  .مرجع سابق ،6975، رقم الترجمة 7/136، الصحابة ابن األثير، أسد الغابة في معرفةترجمتها، 
، 1466، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر، حديث رقم صحيح بخاريأخرجه البخاري:  3
 .694/ 2، 1000، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين، حديث رقم صحيح مسلم،* ومسلم، 2/121

منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن  ،البهوتى ).*4/349(، حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة:  ابن 4
، 1ط ،عالم الكتب ،2/180، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات :إدريس الحنبلى

 .م1993-هـ1414
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   أدلة اإلمام مالك:

  منع تصرف المرأة في أموالها زيادة على الثلث بعدة أدلة منها: استدل اإلمام مالك على

 عليه اهللا صلى -  اهللا رسول أن 3عن جده 2عن أبيه 1شعيب عمرو بن عن روي ما .1

 ال" لفظ وفي ".زوجها بإذن عطية إال المرأة يجوز ال" :خطبها في خطبة قال - وسلم
  .4عصمتها" هو ملك زوجها إذا بإذن إال مالها عطية في المرأة يجوز

نه ال يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها دون استئذان زوجها ولو أ :الداللةوجه 
وذلك ألن للزوج  ،ئذان المرأة لزوجها عند تبرعهاألن الحديث يوجب است ،كانت رشيدة

  .5بمالها امعلق احق

                                                           

و عبد اهللا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، ويقال: أب هو: 1
سكن مكة، روى عن سالم مولى جده عبد اهللا بن عمرو، وسعيد بن َأبي سعيد  المدني، وعده بعضهم في أهل الطائف.

وى عنه: ِإبراهيم بن ميسرة الطائفي، وإبراهيم ر، وأبيه شعيب بن محمد ارالمقبري، وسعيد بن المسيب، وسلَيمان بن يس
المزي:  ، انظر ترجمته،، وأسامة بن زيد الليثي، وإسحاق بن عبد اهللا بن َأبي فروة، وأيوب السختيانيبن يزيد الخوزي

تهذيب الكمال في  يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي،
  .: د. بشار عواد معروف، ت1980–1400، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،4385/64، 22، ترجمة رقمأسماء الرجال

، والد عمرو بن شعيب. روى عن: بن العاص القرشي السهمي الحجازيشعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو  هو: 2
من عب بد اللَّهن الخطاب، وجده عر بمن عب ن عباس، وعبد اللَّهن الصامت، وعبد اللَّه بن العاص، وَأبِيهعبادة برو ب= 

انظر محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص روى عنه: ثابت البناني ونسبه الى جده، وَأبو سحابة زياد بن عمر، =
 مرجع سابق. ،5363،25/514 ،  ترجمة رقمالمزي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ترجمته،

بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، جد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن  محمد بن عبد اللَّههو:  3
 .مرجع سابق ،2756،12/534 ،  ترجمة رقمالمزي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، انظر ترجمته،العاص

رأة بغير إذن زوجها، حديث رقم كتاب البيوع واالجارات، باب في عطية الم ،سنن أبي داود أخرجه أبو داود: 4
كتاب الزكاة، باب عطية   ،المجتبى من السنن السنن الصغرى للنسائي أخرجه النسائي: *.، مرجع سابق293/ 3547،3

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  أخرجه البيهقي:* .مرجع سابق ،5/65، 2540رقم الحديث  المرأة بغير إذن زوجها،
كتاب الحجر ، باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن  السنن الكبرى، ،الخراساني، أبو بكر الخُسروجِردي

: محمد عبد القادر ت ،م2003-هـ 1424، 3ط ن،لبنا، بيروت دار الكتب العلمية، ،100/ 11333،6زوجها، حديث رقم 
ن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري الحاكم: أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه ب و،*عطا

، ، بيروتدار الكتب العلمية ،54/ 2299،2كتاب البيوع، حديث رقم  ،المستدرك على الصحيحين ،المعروف بابن البيع
صحيح وضعيف سنن ، *قال األلباني: حسن صحيح، انظر، األلباني. عطا ت: مصطفى عبد القادر ،1990–1411، 1ط

  سابق. ، مرجع3564،1/2الحديث رقم ، أبي داود
 شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيلالشوكاني: ). *4/349( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة:  ابن 5

  ، مرجع سابق.6/24، األخبار منتقى
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 ،الثلثوإنما أخذ به فيما زاد على  ،ولكن اإلمام مالك لم يأخذ الحديث على إطالقه
  .1فيسمح للمرأة التبرع فيما دون الثلث أما ما زاد عن الثلث فمتوقف على إذن الزوج

 لها بحلي، فقال – وسلم عليه صلى اهللا – النبي أتت 2مالك بن كعب أن امرأة روي ما  . 2
 استأذنت يأذن زوجها فهل حتى للمرأة عطية يجوز ال ":– وسلم عليه اهللا صلى –النبي
 هل أذنت :فقال كعب،إلى – وسلم اهللا عليه صلى – رسول اهللا فبعث ،نعم :فقالت ؟3كعبا

  .4"-وسلم عليه صلى اهللا -  اهللا رسول فقبله ،نعم :بحليها، قال أن تتصدق لها

ن إو ،خذ الزوجة إذن زوجها عند تبرعهاأإن الحديث صريح في وجوب  :جه الداللةو
  .كانت رشيدة

 األن له حق ،اعتبر المالكية أن للزوج حق الحجر على زوجته :دليل المالكية من القياس  .3
 وقاس المالكية هذا الحق ،في مالها فال يجوز لها التصرف بما يزيد عن الثلث إال بإذنه

فيحجر عليه إذا تبرع بأكثر من  ،مرض الموتعلى تعلق حقوق الورثة بمال المريض 
  .5الثلث

                                                           

كفاية الحاجة في حاشية السندي على سنن ابن ماجه : محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين ،السندي 1
  .1986مكتب  ،6/279، حاشية السندي على سنن النسائيالسندي:  .*بيروت ،دار الجيل ،2/70، شرح سنن ابن ماجه

مرجع  ،6902،7/100 ،  ترجمة رقمأسد الغابة: ، نظر ترجمتها، ابن األثيرخيرة امرأة كعب بن مالك األنصارية هي: 2
 سابق.

كعب بن ماِلك بن َأبِي كعب عمرو بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن سلَمة بن سعد بن علي األنصاري الخزرجي  3
بينه وبين طلحة بن عبيد اللَّه، وهو أحد الثالثة  ،-النبي _صلى اهللا عليه وسلم السلمي، يكنى أبا عبد اللَّه. شهد العقبة، آخى

  مرجع سابق. ،4484،4/461 ،  ترجمة قمأسد الغابة: وهو أحد شعراء الرسول، انظر ترجمته، ابن األثيروا، الَّذين خلف
 ،2/798، 2389ر إذن زوجها، رقم الحديث ، كتاب الهبة، باب في عطية المرأة بغيسنن ابن ماجه :أخرجه ابن ماجه 4

، حكم عليه يحيى وهو غير معروف في أوالد كعب، ألن فيه إلسناد ضعيفا :محمد فؤاد عبد الباقيقال  مرجع سابق،
 األلباني بأنه: صحيح.

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن  ،المواق *.)، مرجع سابق4/349( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني قدامة: ابن 5
، 1ط ،دار الكتب العلمية ،6/665، لتاج واإلكليل لمختصر خليلا: يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المالكي

  .م1994-هـ1416



38 

-  1هريرة أبي عنمال الزوجة ما روي وقد استدل المالكية على تعلق حق الزوج ب
ولحسبها   ألربع لمالها المرأة تنكح" :قال - وسلم عليه اهللا صلى - النبي عن -اهللا عنه رضي

  .2"يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها وجمالها

وقد جرت العادة أن الزوج يزيد من المهر ويتبسط فيه حتى إذا أعسر أنظرته وانتفع        
فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المعلقة بمال المريض الذي يحجر عليه إذا تصرف   ،به

  .3فيما  فوق الثلث، وهي كذلك يحجر عليها إذا تصرفت بمالها قياسا على المريض

   :مناقشة األدلة

   :ناقش الجمهور أدلة اإلمام مالك بما يأتي :مناقشة أدلة اإلمام مالك

 بإذن عطية إال المرأة يجوز ال" :- اهللا عليه وسلمصلى - مناقشة االستدالل بقوله  .1
  ".زوجها

فهو حديث ضعيف من جهة  ،لقد اعترض الفقهاء على الحديث من جهة السند والمتن
ومن جهة المتن فعلى  ،ألن شعيبا لم يدرك محمد بن عبد اهللا بن عمرو ،السند فهو مرسل

فرض صحته  فهو يحمل على أن الزوجة ال يجوز لها أن تعطي من مال الزوج بغير 
  .4أو أنه يحمل على الندب في استئذان الزوجة لزوجها عند عطيتها ،إذنه

                                                           

، سعد بن هنية صعب بن أبي الحارث بن بن صفيح أمه ابنة ،شمس عبد اسمه كان ،الدوسي صخر بن الرحمن عبد :هو 1
أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن  ،األصبهاني مرجع سابق.* ،3334،3/457 ، ترجمة قمأسد الغابة: انظر ترجمته، ابن األثير

بجوار محافظة مصر،  ،السعادة، 1/376، حلية األولياء وطبقات األصفياء: أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران
  .م1974 -هـ1394

، مرجع سابق.* ومسلم: 7/7، 5090، كتاب النكاح، باب األكفاء في الدين، رقم الحديث صحيح بخاريأخرجه بخاري:  2
  .2/1086، 1466كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم الحديث  ،صحيح مسلم

  )، مرجع سابق.4/349، (المغنيابن قدامة:  3
 اإلمام فقه في قدامة: المغني *ابن. )، مرجع سابق3/140( ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني :الشربيني 4

، حفة المحتاج في شرح المنهاجت :أحمد بن محمد بن علي بن حجر ،الهيتمي*.)، مرجع سابق4/349( ،حنبل بن أحمد
  .م1983 - هـ 1357، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،5/169
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ضعيف من حيث  يرد عليه بأن الحديثوأما االستدالل بحديث امرأة كعب بن مالك ف  .2
كعب  أوالد معروف في غير يحيى وهو إسناده في" :الزوائد في عنهقال السندي  ،السند

 يحيى ال بن اهللا عبد ،ضعيف إسناد هذا مصباح الزجاجة " وجاء في ، 1"ضعيف فاإلسناد

  2....." الحديث هذا سوى ماجه ابن عن هذا وليس لخبره مالك كعب بن أوالد في يعرف

  :غير صحيح وذلك لما يلي االفقهاء قياس المالكية على المريض مرض الموت قياس وعد  .3

حيث أن مرض  ،بالميراث للورثة وصول المال إلى يفضي سبب المرض أن  .1
 الزوجة تجعل الرجل بينما ،الذي يترتب عليها الميراث للورثة لوفاةالموت يسبب ا

 ،وذلك من خالل الزوجية حيث يرث الزوج زوجته إذا توفيت الميراث من أهل
وإال لجاز للزوجة الحجر على   ،الحكم بمجردها يثبت العلة فال وصفي أحد فهي

ن وإتبرعه  صح مرضه من فإن شفي موقوف؛ المريض تبرع أن 3ماله زوجها في
للفرع  ينبغي حال، وال كل المرأة في تبرع هنا أبطلوا والمالكية  ،لم يصح لم يشفَ

  .4أصله على يزيد أن

المرأة تنتفع من مال زوجها ولها النفقة إن منتقض حيث  ذكروه من قياس ما أن  .2
وهذا  ،ومع ذلك ليس لها الحجر عليه ،منه  وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها

ود المعنى المثبت ومن شروط صحة القياس وج ،ا في األصلالمعنى ليس موجود
  .5والفرع جميعا في األصلللحكم 

                                                           

  مرجع سابق. ،2/70 ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه :السندي 1
: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان الكناني الشافعي ،البوصيري 2

، 2ط ،بيروت ،دار العربية ،3/59،زوجها إذن بغير المرأة عطية باب ،األحكام كتاب ،الزجاجة في زوائد ابن ماجه مصباح
  .: محمد المنتقى الكشناويت ،هـ 1403

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى تي: البهو)، مرجع سابق.*4/349المغني، (ابن قدامة:  3
 مرجع سابق. ،2/180، اإلرادات

 )، مرجع سابق.4/349( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة:  ابن 4

  سابق.مرجع  ،)8/313(، المحلى :حزم ابن*. )، مرجع سابق4/349بن قدامة: المغني، (ا 5
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ثم لو  ،واحتجاج للخطأ بالخطأ ،قياسهم المرأة على المريض قياس للباطل على الباطل  .4
   :صح  لهم في المريض ما ذهبوا إليه لكانوا قد أخطأوا بالخطأ من وجوه

 ،وإنما احتاطوا بزعمهم على المريض ال على الصحيح ،أن المرأة صحيحة   - 
ألنهم إنما يقيسون  ؛وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل من يقول بالقياس

  .الشيء على مثله ال على ضده
وال شبه بينهما  ،أنه ال علة صحيحة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض  - 

وإما على شبه  ،إما على علة جامعة بين الحكمين ،والعلة عند القائلين به ،أصال
  .1بينهما

لقد استدل المالكية  .."ألربع المرأة تنكح" :- صلى اهللا عليه وسلم- مناقشة االستدالل بقوله   .4
يطمع الزوج بمال زوجته  ولكن األصل أال ،من الحديث تعلق حق الرجل بمال المرأة

ويتبسط  ،من عادة الزوج الزيادة في مهر زوجته من أجل مالهاو ،يحل له شرعا ألنه ال
  .2فإذا أعسر بالنفقة أنظرته ،فيه وينتفع به

  :الجمهور أدلة مناقشة

ن الكريم  رأة دون إذن زوجها بآيات من القرآإن جمهور الفقهاء استدلوا بجواز تبرع الم        
وهي أصح من األحاديث التي استدل بها المالكية التي تقيد تصرف   ،وأحاديث نبوية صحيحة

  .أحاديث ال تخلو من الضعف كما بينا سابقانها إذ إ ،المرأة فيما يزيد على الثلث

 ،إال أن المالكية حملوا أدلة الجمهور الصحيحة على جواز تبرع المرأة فيما دون الثلث
 حملوهو " :4قال ابن حجر ،3من إذن الزوجة لزوجها عند تبرعهاأما ما زاد على الثلث فال بد 

                                                           

  )، مرجع سابق 8/313( ،المحلى :حزم ابن 1
  )، مرجع سابق.4/349، (المغنيابن قدامة:  2
السندي:  مرجع سابق،* ،2/70 ،كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه :حاشية السندي على سنن ابن ماجه، السندي 3

  .مرجع سابق ،6/279 ،حاشية السندي على سنن النسائي
حمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد الكناني، العسقالني، المصري المولد، والمنشأ والدار، والوفاة، ا هو: 4

، ـه773 سنة شعبان  12ولد في  ، شاعر.أديبالشافعي، ويعرف بابن حجر (شهاب الدين، أبو الفضل) محدث، مؤرخ، 
، والفقه، على مائة واألدبمها في الحديث، والتاريخ، ادت تصانيفه التي معظ. زهـ 852 سنة ذي الحجة 18وتوفي في 

انظر ترجمته، كحالة: معجم  في تمييز الصحابة، اإلصابةوخمسين مصنفا، منها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 
  .، مرجع سابق2/20 المؤلفين،
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 في لما الزوج بإذن الثلث إال على زاد فيما التصرف يجوز لها ال أنه وهو ثبت المدعي إن سائغ
  .1"األدلة بين الجمع ذلك من

  .أما الجمهور فمنعوا تقيد تبرع المرأة بالثلث لعدم وجود دليل يحدد ذلك كما بينا سابقا

   :الرأي الراجح

فالجمهور من الحنفية والشافعية  ،من خالل ما تقدم يتبين لنا وجود خالف بين الفقهاء        
وذهب المالكية إلى تقيد  ،والحنابلة ذهبوا إلى جواز تصرف المرأة بمالها دون إذن الزوج

   :واني ألرى ترجيح رأي الجمهور وذلك لألسباب اآلتية ،تصرف المرأة  بما زاد على الثلث

نة واألثر والكتاب فهم استدلوا بالصحيح من الس ،قوة األدلة التي استدل بها الجمهور .1
فمنها ما هو مرسل وقد  ،قل قوة من أحاديث الجمهورأبينما  المالكية استدلوا بأحاديث 

أما ما استدلوا به من القياس فهو قياس مع الفارق كما بينا  ،حملوها على خالف الظاهر
  .سابقا

 ،وعدم وجود دليل يقيد تصرفها المالي ما دامت رشيدة ،ثبوت ذمة مالية مستقلة للمرأة .2
  واألخذ برأي المالكية يعد مخالفا لذلك.

  :2بغير إذنهازوجته مال من الزوج أخذ  :ثالثا

كما أنهم اتفقوا  ،اتفق الفقهاء على جواز أخذ الزوج من مال زوجته بإذنها وبرضاها 
   :واستدلوا على ذلك بأدلة منها ،أيضا على عدم جواز األخذ من مالها بغير إذنها

                                                           

  مرجع سابق. ،5/219 ،ح الباري شرح صحيح البخاريفتبن حجر: ا 1
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن  ،لحطاب الرعينيا *.، مرجع سابق5/113 ،األمالشافعي: 2

* ابن  .3ط ،م1992 -هـ1412، كردار الف ،3/529 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :الطرابلسي المغربي
أبو عبد  :دروس للشيخ مصطفى العدوي *.، مرجع سابق9/507، المحلى :حزم ، مرجع سابق،* ابن6/6، المغنيقدامة: 

، الجاللي دروس للشيخ عبد اهللا* .53، رقم الدرس http://www.islamweb.net ،32/6 اهللا شلباية المصري
http://www.islamweb.net، 3/16 61، رقم الدرس.  
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$ \↔ÿ‹ÏΖ yδ $ \↔ÿƒ Í÷ £∆l1.  

اآلية صريحة في أن األخذ من مال الزوجة يجب أن يكون عن طيب أن  :وجه الداللة
  .2وبرضاهانفس منها 

  .3" يحل مال امرئ إال بطيب نفس منه" ال :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال الرسول   .2

يؤكد على عدم جواز األخذ من مال   -صلى اهللا عليه وسلم  - أن الرسول  :وجه الداللة
  .وبالتالي يحرم األخذ من مال الزوجة بغير إذنها ،امرئ إال عن طيب نفس ورضا منه

(m ÷βÎ :قال تعالى   .3 uρ ãΝ ›?Š u‘r& tΑ# y‰ ö7ÏG ó™ $# 8l÷ρ y— šχ% x6 ¨Β 8l÷ρ y— óΟ çF ÷�s?# u uρ £ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% 
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فيأخذ الزوج  ،من الزوجة إال في الطالقن اآلية الكريمة تحظر أخذ المال أ :وجه الداللة
أو كان عن  ،نصفه إذا كان قبل الدخول أما بعده فال يأخذ منه شيئا إال إذا كان مخالعة

  .5وإال يكون قد أخذه ظلما وعد ذنبا ظاهرا ،طيب نفس منها

                                                           

  .4 سورة النساء، اآلية 1
 :السعدي. *1/306 ،العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير :الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيمأبو  ،السمرقندي 2

 - هـ1421، بيروت ،الرسالة مؤسسة ،1/164 ،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم ناصر، تيسير بن الرحمن عبد
  عثيمين. ابن: ت، م2000

مسند عم أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي اهللا : أحمد بن حنبلمسند اإلمام  أحمد بن حنبل، سبق تخريجه أخرجه: 3
باب ليس لعرق ظالم حق، حديث رقم  الكبرى،السنن  أخرجه البيهقي:*.، مرجع سابق72/ 5، 20714حديث رقم عنهما، 

كتاب البيوع، حديث  :سنن الدارقطني: البغدادي الحسن أبو عمر بن علي والدارقطني،*سابق.  مرجع ،100/ 1132،6
، صحيح قال األلباني:.*المدني يماني هاشم اهللا عبد السيد: ت، 1966-1386 ،بيروت ،المعرفة دار ،92،3/26رقم 

 ،م1985 - هـ1405 ،2ط ،1459،5/279 رقم الحديث ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلانظر، األلباني، 
  .إشراف: زهير الشاويش ،بيروت ،المكتب اإلسالمي

  .21-20النساء، اآلية  سورة 4
 ، مرجع سابق1/316 العلوم، بحر المسمى السمرقندي السمرقندي: تفسير 5
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األدلة السابقة يتضح عدم جواز أخذ الزوج من مال زوجته إال برضاها من خالل 
 أموالكم تأكلوا وال" :وإال فيكون ذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل كما قال تعالى ،وإذنها
 اهللا يبحه لم الذي ، وأكل أموال الناس بالباطل يكون بأكل أموال الناس بالوجه1بالباطل" بينكم
  الزوج من مال زوجته بغير إذنها يعد من تلك الوجوه التي حرمها اهللا تعالى.وأخذ  ،2تعالى

    

                                                           

  .188سورة البقرة، آية  1
 بيروت. - الفكر ، دار1/473 ،البيضاوي تفسير :البيضاوي 2
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  الثانيالفصل 

   األكل من أضحية زوجته وعقيقتها وكفاراتها واألخذ من زكاتها حق الزوج في

  :أربعة مباحثوفيه 

  ، وفيه مطلبان:حق الزوج في األكل من أضحية وعقيقة زوجته :المبحث األول

  المطلب األول: حق الزوج في األكل من أضحية زوجته.

  المطلب الثاني: حق الزوج في األكل من عقيقة زوجته.

  ، وفيه ثالثة مطالب:حق الزوج في األكل من كفارات زوجته :المبحث الثاني

  المطلب األول: مفهوم الكفارة ومشروعيتها.

  المطلب الثاني: أنواع الكفارات.

  زوج في األكل من كفارات زوجته.المطلب الثالث: حق ال

    .المبحث الثالث: حق الزوج في األخذ من زكاة زوجته

  حال الخلع. زوجته في لما المبحث الرابع: حق الزوج في
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  المبحث األول

  حق الزوج في األكل من أضحية وعقيقة زوجته

  حق الزوج في األكل من أضحية زوجته :المطلب األول

   :ومشروعيتهامفهوم األضحية 

  :األضحية في اللغة :أوال

  :وتطلق في اللغة على عدة معان منها ،من الفعل الثالثي ضحى وجمعها أضاحي

  الشاة التي تذبح ضحوة. * 

  .1الشاة التي تذبح يوم األضحى * 

  .2وهو أول زمان فعلها وهو وقت الضحى ،الضحوةوسميت األضحية بذلك، ألنها مأخوذة من 

  :األضحية في االصطالح :ثانيا

من يوم عيد النحر إلى آخر أيام  ،بنية التقرب إلى اهللا عز وجل 3هي ما يذبح من األنعام
  .4التشريق

   :ثبتت مشروعية األضحية في :مشروعية األضحية

                                                           

، بيروت ،الرسالةمؤسسة  ،1/1682، لقاموس المحيطاالفيروزآبادي: محمد بن يعقوب،  انظر في هذه المعاني إلى: 1
/ احمد الزيات/ حامد عبد إبراهيم مصطفى. *1/158 ،مختار الصحاح*الرازي:  .14/477، لسان العربابن منظور: *

 . 2/359، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي: . *535/ 1،المعجم الوسيطمحمد النجار، القادر/

2 البيمريحاشية البجيرمي على شرح المنهج ،لتجريد لنفع العبيدا: عمر المصري الشافعي ن بن محمد بنسليما ،ج، 
ابن *. ، مرجع سابق4/362 ،واإلكليل لمختصر خليلالتاج المواق: *. م1950-هـ1369 ،مطبعة الحلبي ،4/294

، 2ط ،بيروت، الفكردار  ،رد المحتار على الدر المختار :مر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفيمحمد أمين بن ع ،عابدين
  .م1992 -هـ1412

 ، مرجع سابق.12/585، لسان العرباألنعام هي: البقر واإلبل والغنم، ابن منظور:  3

ألنهم كانوا يشَرقُون فيها اللحم من لحوم أو  ،ألن الذبح فيها يجب بعدما تشرق الشمس سميت أيام التشريق بذلك إما، 4
مؤسسة  ،1/421 ،الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر ،األنبارياألضاحي. 

  .: د. حاتم صالح الضامنت ،1992-هـ1412، 1ط ،بيروت ،الرسالة
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≅m Èe :فمن الكتاب  قوله تعالى :الكتاب  *  |Ásù y7 În/ t�Ï9 ö� pt ùΥ$#uρ l1.  

وفي ذلك دليل  أضحيتكأي اذبح  ،صالة عيد النحر وانحر نسكك أي صلِّ :وجه الداللة
  .2على مشروعيتها

صلَّى  - ضحى النَّبِي « :قال - رضي اهللا عنه - ومنها ما ورد عن أنس  :الشريفةالسنة    *
 لَّمسو هلَيع نِ  -اللَّهشَينِأبِكَبيلَحى 3ممسو هدا بِيمهحنِ ذَبنَيلَى  َأقْرع لَهرِج عضوو ركَبو

  .4»صفَاحهِما

  .حيث أنه ضحى بكبشين أملحين - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- فعل النبي  :وجه الداللة

سنة مؤكدة ال ينبغي  إلى أنها :ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية :اإلجماع   *
   :األدلة منهاوقد استدلوا بعدد من ، 5لقادر تركها

ِإذَا دخََل الْعشْر وعنْده ُأضحيةٌ يرِيد َأن يضحي، « :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي   * 
  .6»فَلَا يْأخُذَن شَعرا، ولَا يقْلمن ظُفُرا

                                                           

  .2 سورة الكوثر، آية 1
دار  ،1/824 ،تفسير الجاللين :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطيو جالل الدين محمد بن أحمد،، المحلي 2

 .1ط ،القاهرة ،الحديث

*ابن . 1/263 ،مختار الصحاحالرازي:  ، انظر:ضاألملح: مختلط البياض والسواد، وقال ابن األعرابي هو نقي البيا 3
 ، مرجع سابق.9/435 ،المغنيقدامة: 

، مرجع سابق، 5565،7/102، كتاب األضاحي، باب التكبير عند الذبح، حديث رقم صحيح بخاريالبخاري:  أخرجه 4
حديث رقم  ، كتاب األضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل والتسمية والتكبير،صحيح مسلم*ومسلم: 

  ، مرجع سابق.       3/1556، 1966
، دار الحديث ،1/80 ،مختصر العالمة خليل :دي المصريخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجن، المالكي 5

 ،1/549 ،المدونة :مالك ، مرجع سابق *9/435 ،المغني* ابن قدامة: .: أحمد جادت ،م2005-هـ1426، 1ط ،القاهرة
أبو العباس، شهاب الدين  أحمد بن فَرح بن أحمد بن محمد بن فرح اإلشبيلى، نزيل دمشق،، للَّخمىامرجع سابق.*

: د. ذياب عبد ، تم1997-هـ1417، 1، طالرياض، السعودية ،مكتبة الرشد ،5/79 ،مختصر خالفيات البيهقي: الشافعي
 دار الفكر. ،3/385، المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،النووي .*الكريم ذياب عقل

باب نَهيِ من دخََل علَيه عشْر ذي الْحجة ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، صحيح مسلمأخرجه مسلم:  6
 ، مرجع سابق.       3/1565، 1977حديث رقم  ،وهو مرِيد التَّضحية َأن يْأخُذَ من شَعرِه، َأو َأظْفَارِه شَيًئا
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يريد أن يضحي وفي ذلك أن الذبح يرجع  - صلى اهللا عليه وسلم- النبي  :جه الداللةو
  إلى إرادة المسلم ولو كان واجبا لما رجع إلى اإلرادة. 

حيث كانا ال يضحيان  ،استدل الجمهور باألثر عن أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما   *
  .والسنتينالسنة 

كل  لقاما بهاولو كانت األضحية واجبة  ،عدم مخالفتهم من قبل الصحابة :وجه الداللة  
  .1سنة

وقد استدلوا  2حنيفة وآخرون منهم الليث والثوري واألوزاعي  إلى أنها واجبة، ذهب أبو
   :بعدد  من األدلة منها

m Èe≅|Á :قوله تعالى   * sù y7 În/t� Ï9 ö� pt ùΥ$# uρ l3.  

يعد  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن األمر للوجوب وما كان واجبا على النبي  :وجه الداللة
  .4أمتهواجبا بحق 

من ذَبح قَبَل الصالَة فَلْيذْبح مكَانَها ُأخْرى، ومن « :- صلى اهللا عليه وسلم -قول النبي   * 

مِ اللَّهلَى اسع حذْبنَا فَلْيلَّيتَّى صح حذْبي لَم 5»كَان.   

                                                           

، كتاب األضاحي، باب السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر ،البيهقي 1
 حكم عليه األلباني بأنه صحيح، ،مرجع سابق ،19033،9/443االضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، حديث رقم 

 -هـ1405 2ط ،بيروت ،المكتب اإلسالم ،4/355، 1140حديث رقم  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
  .إشراف: زهير الشاويش ،م1985

دار الكتب  ،5/62 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي ،الكاساني 2
 مرجع سابق. ،6/3 ،المحلى باآلثار *ابن حزم: .م1986-هـ1406، 2ط ،العلمية

 .2 اآليةسورة الكوثر،  3

  مرجع سابق. ،5/62 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 4
، »فَلْيذْبح علَى اسمِ اللَّه«باب قَوِل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: ، كتاب الذبائح والصيد، صحيح بخاريالبخاري:  أخرجه 5

  ، مرجع سابق.5500،7/91حديث رقم 
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أمر بإعادة الذبح  إذا كان قد تم قبل  -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي  :وجه الداللة
  .1الصالة وفي ذلك دليل على وجوب األضحية

   :الرأي الراجح

فذهب الجمهور إلى  ،من خالل ما تقدم يتبين لنا اختالف الفقهاء في حكم األضحية
واني ألرى ترجيح  ،وقد استدل كل منهم بعدد من األدلة ،وذهب الحنفية إلى وجوبها ،سنيتها

   :رأي الجمهور وذلك لما يلي

 ،ولكن من شروط األضحية اليسار ،لو كانت األضحية واجبة لوجبت على الفقير والغني   *
   .2من كان له سعة ولم يضح فال يقربن مصالنا"" :- صلى اهللا عليه وسلم-لقول النبي 

أن المضحي يجب أن تكون لديه القدرة المادية ومن لم تكن لديه القدرة ال  :وجه الداللة
أضحية، ولذلك ال يمكن أن يكون الحكم الوجوب وإنما يحمل حكم األضحية على السنية 

 للقادر.

، أن من أراد من 3»..من ذَبح قَبَل الصالَة فَلْيذْبح مكَانَها ُأخْرى«يمكن الرد على حديث    *

ن وقت األضحية بعد أل؛المسلمين التضحية وذبحها قبل الصالة لم تقبل منه أضحيته 
  .الصالة ال قبلها

                                                           

 مرجع سابق. ،5/62 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 1

، كتاب األضاحي، باب األضاحي واجبة أم ال، سنن ابن ماجه: أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني أخرجه ابن ماجه: 2
مسند أبي هريرة رضي اهللا  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل:  ، مرجع سابق*و3123،2/1044رقم الحديث 

تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف  رجع سابق، حكم عليه األلباني بأنه حسن، انظر:م ،8273،14/24رقم الحديث  عنه،
 .م1984-هـ1405 ،1ط ،بيروت، المكتب اإلسالمي ،1/67، 102حديث رقم  ،عالجها اإلسالم

، »فَلْيذْبح علَى اسمِ اللَّه«صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: باب قَوِل النَّبِي ، كتاب الذبائح والصيد، صحيح بخاريالبخاري:  أخرجه 3
 ، مرجع سابق.5500،7/91حديث رقم 
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≅mÈe :يمكن الرد على من استدل بوجوب األضحية من قوله تعالى   * |Ásù y7 În/t� Ï9 ö� pt ùΥ$# uρl1 ،

وقيل تعني وضع اليد اليمنى  ،نها  تعني نحر البدنلنحر فقيل إاختلف في تفسير اأنه 
   .ويمكن القول أن األمر في اآلية للندب واالستحباب، 2على اليسرى في الصالة

عليها كل  الو كانت األضحية واجبة لما تركها أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ولواظب   *
  .وتركهما لها بالسنة والسنتين  دليل على عدم وجوبها ،سنة

  :زوجتهحق الزوج في أضحية 

  :المرأة كالرجل في األضحية :والأ

"واألضحية  :قال ابن حزم ،ال فرق بين الرجل والمرأة في األضحية فهم سواء في ذلك
 :لقوله تعالى ،وكذلك العبد والمرأة ،مستحبة للحاج بمكة وللمسافر  كما هي للمقيم وال فرق

m####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøùùùù $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####l3،  ذكرنا محتاج الى فعل الخير مندوب واألضحية فعل خير وكل من

   .4..".إليه

الشروط يستوي فيها وجميع ما ذكرنا من " :بعد أن ذكر شروط التضحية 5وقال الكاساني
ن المرأة مطالبة باألضحية كما هي ولذا فإ. 6ألن الدالئل ال تفصل بينهما" ؛الرجل والمرأة

   .مطلوبة في حق الرجل

   

                                                           

 .2 سورة الكوثر، اآلية 1

 أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، :السمعاني *.مرجع سابق ،20/219 ،الجامع ألحكام القرآن :القرطبي 2
، ت: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن 1طم، 1997-هـ1418، السعودية ،الرياض ،الوطندار ، 292/،6، فسير القرآنت

  .عباس بن غنيم
  .77آية  سورة الحج، 3
  ، مرجع سابق.6/37 ،المحلىابن حزم:  4
من آثاره: السلطان المبين في  توفي بحلب. .أصوليأبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني (عالء الدين) فقيه،  هو: 5

  ، مرجع سابق.3/76، انظر ترجمته: كحالة: معجم المؤلفين، الصنائع في ترتيب الشرائع وبدائعالدين،  أصول
  مرجع سابق. ،5/64، بدائع الصنائع في ترتيبعالء  :الكاساني 6
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  :حق الزوج في األكل من أضحية زوجته :ثانيا

ثا، فللمضحي أن يأكل ويتصدق ذهب جمهور العلماء إلى استحباب توزيع األضحية أثال
أن  :، وجه الداللة2"فَكُلُوا وادخروا وتَصدقُوا" :- صلى اهللا عليه وسلم -وذلك لقول النبي  1ويهدي
�����m:قال تعالى ،بين أن لحم األضحية يؤكل ويتصدق منها - عليه وسلم صلى اهللا- النبي

������������������	��
������������������������

�����������l  3.  

  .أن اآلية صريحة في جواز األكل من األضحية والتصدق منها على الفقراء :وجه الداللة

  :أنهم أجازوا غير ذلكإال  وعلى الرغم من استحباب العلماء توزيع األضحية أثالثا،

وأجاز المالكية الجمع بين 4،ق باألضحية كلها وله حبسها لنفسهفالحنفية أجازوا أن يتصد      
 ابلة توزيعها أثالثا ولو أكل أكثروأجاز الحن ،5قة واإلهداء بال حد في ذلك الثلثاألكل والصد

  .6جازل

لنا إذا أرادت الزوجة التضحية عن نفسها فهي توزع األضحية أثالثا من باب  ويتضح
للفقراء، والزوج من األهل، فيحق له األكل من  فيكون ثلث لألهل وثلث للهدية وثلث ،االستحباب

  .الثلث المتبقي لهم

   

                                                           

 مرجع سابق. ،449-9/448 ،المغني: ابن قدامة *. مرجع سابق ،5/81 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 1
 مرجع سابق. ،8/414 ،لمجموع شرح المهذبا: النووي *

 ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب بيان ما كان من النهي عن أكل اللحوم،صحيح مسلمأخرجه مسلم:  2
 ، مرجع سابق.       3/15561، 1971حديث رقم 

  .28سورة الحج، اآلية  3
 ، مرجع سابق.5/81 ،الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب  :الكاساني 4

 مرجع سابق. ،2/122 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي 5

 ، مرجع سابق.449-9/448،المغنية: ابن قدام 6
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  المطلب الثاني: حق الزوج في األكل من عقيقة زوجته

   :مفهوم العقيقة وحكمها

  :العقيقة في اللغة :أوال

  :وتأتي في اللغة على عدة معان منها ،العقيقة من الفعل الثالثي عق

  حمر من األحجار الكريمة.األالخرز   * 

  شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو في بطن أمه.  * 

ذبح  :وعق فالن عن مولوده ،عند حلق شعره ،الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه  *  
  .1عنه

  :العقيقة في االصطالح :ثانيا

بنية  ،وشكرا هللا تعالى ،هي ما يذبح من النعم عن المولود إلظهار السرور والفرحة    
يذبح عنه يوم  ،الغالم مرتهن بعقيقته"  :- صلى اهللا عليه وسلم-قال الرسول ، 2وشرائط  معينة

  .أنه ال ينمو نمو مثله حتى يعق عنه :وجه الداللة، 3.".السابع

   

                                                           

/ / أحمد الزيات(إبراهيم مصطفى مجمع اللغة العربية بالقاهرة* .مرجع سابق ،1/910 ،القاموس المحيط :الفيروزآبادى 1
 مرجع سابق. ،2/616 ،المعجم الوسيط :محمد النجار)/ رحامد عبد القاد

مطالب  :مصطفى بن سعد بن عبده ،السيوطي * .مرجع سابق ،5/69 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 2
 ،المغني :ابن قدامة .*المكتب اإلسالمي ،م1994-هـ1415، 2ط ،492-2/488 ،النهى في شرح غاية المنتهى أولي

نهاية المحتاج إلى شرح  :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ،الرملي سابق.* مرجع ،9/458
  .دار الفكر، بيروت م،1984- هـ1404 ،8/145 ،المنهاج

كتاب الذبائح، باب  ،سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى :الترمذيأخرجه  3
 ت: ،م1975-هـ1395 ،2ط ،مصر ،ة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة مكتب ،4/101، 1522الحديث العقيقة، رقم 

التبريزي محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري، أبو عبد اهللا،  ، حكم عليه األلباني بأنه صحيح، انظر:إبراهيم عطوة عوض
: محمد ناصر ت ،1985، 3ط ،بيروت ،يالمكتب اإلسالم ،4153،2/1208حديث رقم  ،مشكاة المصابيح :ولي الدين

  .الدين األلباني
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   :حكم العقيقة

وذهب الحنفية إلى اإلباحة فمن شاء  ،1ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة مؤكدة  
  .3أما المالكية فذهبوا إلى أنها مندوبة ،2لم يفعل لم يشأفعل  ومن 

  :حق الزوج في األكل من عقيقة زوجته

من حيث األكل  ،استحباب توزيع العقيقة  أثالثا كما يفعل باألضحية ذهب العلماء إلى        
  :واختلفوا في طبخ العقيقة ،والهدية  والصدقة

 ،نه يستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق بهأذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى      *
 4وذهب ابن سيرين ،لى هذا ذهب ابن جريح إلى أنها تطبخ وتهدى للجيران والصديقإو

  .5الذابح يصنع بلحمها ما يشاءإلى أن 
  .6نه يجوز في العقيقة تفريقها نيئة ومطبوخةأبينما ذهب الحنفية إلى     *

عن غيره من المستحب أن يوزع ن لنا أنه من أراد العق عن نفسه أو ومما سبق يتبي
  .عقيقته  أثالثا

ألنها  ،الزوج يحق له األكل من عقيقة زوجته إنفإذا أرادت الزوجة العق عن نفسها ف
وبما أن الزوج من أهل بيتها فيحق له  ،ثلثا ألهل بيتها وثلثا للفقراء وثلثا للهدية ،توزعها أثالثا

  .األكل من الثلث المتبقي، وذلك ألن العقيقة ليست محددة ألناس بذاتهم

                                                           

 ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ي:السيوط مرجع سابق.* ،8/492 ،لمجموع شرح المهذبا :النووي 1
 مرجع سابق. ،2/488

 مرجع سابق. ،5/69 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 2

 مرجع سابق. ،2/126 ،الشرح الكبيرحاشية الدسوقي على  :الدسوقي 3

محمد بن سيرين البصري، األنصاري بالوالء، أبو بكر: إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. مولده ووفاته في  هو: 4
وتفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. واستكتبه أنس بن مالك، بفارس. وكان أبوه  البصرة. نشأ بزازا،

 .6/154 ،: األعالمالزركلي ر ترجمته:انظ مولى ألنس.
: النووي مرجع سابق.* ،9/372، تحفة المحتاج في شرح المنهاج :الهيتمي ، مرجع سابق.*9/463،المغني :ابن قدامة 5
  مرجع سابق. ،8/427 ،لمجموع شرح المهذبا
  ، مرجع سابق.9/463 ،المغني :ابن قدامة مرجع سابق.* ،6/663 ،رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين 6
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  المبحث الثاني

  حق الزوج في األكل من كفارات زوجته

  مفهوم الكفارة ومشروعيتها :األول المطلب

  :مفهوم الكفارة

  :الكفارة في اللغة :أوال

ألنها  ؛ومنه الكفارة ،وكفر اهللا عنه ذنبه محاه ،مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية
وفي التهذيب سميت الكفارات كفارات ألنها تكفر  ،وكفر عن يمينه إذا فعل الكفارة ،تكفر الذنب

والكفارة ما كفر به من صدقة أو صوم أو  ،الذنوب أي تسترها مثل كفارة األيمان وكفارة الظهار
  .1وتكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها ،نحو ذلك

  الكفارة في االصطالح: :ثانيا

ثم  ،هذا أصلها ،تستر الذنب وتذهبهألنها  ،الكفارة من الكفر بفتح الكاف وهو الستر
  .2ن لم يكن فيه إثم كالقتل الخطأإاستعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك و

   :مشروعية الكفارة

   :الكفارة واجبة عند القيام ببعض المخالفات الشرعية وقد ثبتت مشروعيتها في

��m :*الكتاب، فمن الكتاب قوله تعالى �£��«� �ª��©��¨��§� �¦�� �¥� �¤
��¹���¸��¶�����´� �³��²�� �±��°��� �®��¬º  ��¼� �»

¿¾��½��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À��$%��&��'���(��)��*l3.  

                                                           

 :الرازي*. ، مرجع سابق1/471 ،المحيط القاموس :الفيروزآبادى * .، مرجع سابق5/148 ،لسان العرب :ابن منظور 1
  مرجع سابق. ،1/271 ،مختار الصحاح

 دار ،6/65 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :الحنبلى منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ،البهوتى 2
 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق *ابن نجيم: .مرجع سابق ،6/333 ،المجموع شرح المهذبالنووي: *.الكتب العلمية

  مرجع سابق. ،4/108
 .89سورة المائدة، اآلية  3
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بينت ما تكون وقد  ،أن اآلية الكريمة صريحة بوجوب الكفارة عند الحنث باليمين :وجه الداللة
  .به

 يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ، الَ تَسَأِل«: -وسلم صلى اهللا عليه- السنة الشريفة ومنها قول النبي  *
 ُِإن ةَ، فَِإنَّكارِإذَا أاِإلما، وهلَينْتَ عُأع َألَةسرِ مغَي نا عيتَهطُأع ِإنا، وهلْتَ ِإلَيكو َألَةسم نا عيتَهطع

ا خَيهرتَ غَيَأيينٍ، فَرملَى يلَفْتَ عحرخَي وي هالَّذ ْأتو ،كينمي نع ا فَكَفِّرنْها م1»ر.  

ما يجب على المسلم في حالة عدم  بين في الحديث الشريف أن النبي عليه السالم :وجه الداللة 
  .وفائه بيمينه ويكون بقيامه بالكفارة

رضوان اهللا _  الصحابةفقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارات  منذ عصر  :اإلجماع *
  .2إلى يومنا هذا _ عليهم

  أنواع الكفارات :المطلب الثاني

وما يهمنا هنا الحديث عن  ،األشخاصالكفارات للمخالفات الشرعية التي تقع من  تثبت       
  :ومنها ،المخالفات التي تقع من المرأة أو التي تكون طرفا فيها

   :يلي ولبيان كفارة األيمان ال بد من توضيح ما :األيمان :أوال

  :مفهوم األيمان ومشروعيتها -1

   :اليمين في اللغة

  :3يطلق لفظ اليمين في اللغة على عدة معان منها

                                                           

، 71416من لم يسأل اإلمارة أعانه اهللا عليها ، حديث رقم  ، كتاب األحكام،بابصحيح البخاري أخرجه البخاري: 1
  ، مرجع سابق.9/63
 ، مرجع سابق.18/115،المجموع شرح المهذبالنووي: ، مرجع سابق *9/538 ،المغني  بن قدامة:ا 2

ابن مرجع سابق.* ،1/350 ،مختار الصحاح :الرازي* مرجع سابق. ،1/1241 ،القاموس المحيط :الفيروزآبادى 3
  مرجع سابق. ،13/461 ،لسان العرب :منظور
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m$tΡ :قال تعالى ،القوة والقدرة  *  õ‹ s{ V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑ u‹ø9 $$Î/l12، فاليمين هنا بمعنى القوة والقدرة.  

�msø#t :قال تعالى ،ليد اليمنى   * sù öΝÍκ ö� n= tã $R/ ÷� ŸÑ ÈÏϑ u‹ ø9$$Î/l3 ،4أي كان يضربهم بيده اليمنى.  

(mβÎ :العهد والميثاق قال تعالى   * uρ (#þθèW s3 ‾Ρ ΝßγuΖ≈ yϑ ÷ƒr&l5 ،6يعني نقضوا عهودهم.  

�m(#θßϑ :قال تعالى ،الحلف والقسم    *  |¡ ø% r&uρ «! $$Î/ y‰ôγy_ öΝ ÎγÏΖ≈ yϑ ÷ƒr& l7،  8في الحلفاجتهدوا أي.  

  .8الحلف
  :اليمين في االصطالح

  :يأتي اليمين في االصطالح بمعان عدة منها

  .9تحقيق األمر أو توكيده بذكر اسم اهللا تعالى أو صفة من صفاته   *

  .10توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة   *

  .11تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اهللا تعالى أو تعليق الجزاء بالشرط   *

صادقة كانت  ،ثابت ماضيا كان أو مستقبال نفيا أو إثباتا ممكنا أو ممتنعار غير متحقيق أ   *
  .1أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به

                                                           

  .45آية  سورة الحاقة، 1
 مرجع سابق. ،1/764 ،تفسير الجاللين 2

 .93آية  سورة الصافات، 3

 .بيروت، ت: خالد عبد الرحمن العك ،، دار المعرفة4/31، تفسير البغوي البغوي: 4

 .12آية  سورة التوبة، 5

 مرجع سابق. ،2/41 ،بحر العلومتفسير السمرقندي المسمى  :السمرقندي 6

  .38آية  سورة النحل، 7
 .1401 ،بيروت ،دار الفكر ،2/570 ،القرآن العظيمتفسير : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ابن كثير، 8

 ،المكتب اإلسالمي، بيروت ،11/3 ،روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،لنوويا 9
  .زهير الشاويش ت: ،م1991-هـ1412، 3ط ،عمان ،دمشق

 مرجع سابق. ،3/437 ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى :البهوتى 10

 مرجع سابق. ،1/259 ،التعريفات :الجرجاني 11
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فاليمين كما سبق هو توكيد تحقيق أمر معين بذكر اسم من أسماء اهللا تعالى أو صفة من 
  .بصيغة مخصوصة ،صفاته

  :مشروعية اليمين

  :لقد ثبتت مشروعية اليمين في

  .��m��������������l2:الكتاب ومن ذلك قوله تعالى* 

، ومما يدل 3وجوب الوفاء باأليمان بعد تغليظها وفي ذلك دليل على مشروعيتها :وجه الداللة

£��¤��¥���¦��§��¨��©���mعلى مشروعية اليمين من الكتاب أيضا قوله تعالى 
�®��¬��«��ª������������l4.  

   .المنعقدة وعدم مؤاخذة اهللا لمن لم يعقد يمينهوجوب الوفاء باليمين  :وجه الداللة

 الَ َأحلفُ علَى يمينٍ، فََأرى غَيرها" :- صلى اهللا عليه وسلم-  ومن ذلك قوله :السنة الشريفة *
  .5"خَيرا منْها، ِإلَّا َأتَيتُ الَّذي هو خَير، وتَحلَّلْتُها

كان يحلف وان رأى أمرا أفضل مما حلف عليه  - وسلم صلى اهللا عليه-أن النبي : ووجه الداللة
  .تحلل من يمينه

  .6وهو ما نقله ابن قدامة عن إجماع األمة على مشروعية اليمين :اإلجماع *

                                                                                                                                                                          

 .6/180 مرجع سابق، ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني:  1
 .91النحل، اآلية  سورة 2

  ،، دار الفكر3/190 ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني 3
  .بيروت

 .89سورة المائدة، اآلية  4

باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب، حديث رقم  ، كتاب فرض الخمس،صحيح البخاري أخرجه البخاري: 5
 ، مرجع سابق.3133،4/89

  ، مرجع سابق.9/487 ،المغني :ابن قدامة 6
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   :كفارة اليمين - 2

���°����m:قال تعالى �®��¬��«��ª��©��¨��§� �¦�� �¥� �¤��£
� �¹�� �¸��¶� ����´� �³��²�� �±¿¾��½��¼� � �»��º� ���Â� �Á� �À

ÆÅ��Ä���Ã��$%��&��'��(��)��+���*����,����-��.��/��0��1
2���3l1.  

فإن عجز  ،أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة :وجه الداللة
  .2الحانث عن اإلطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثالثة أيام

   :يلي ولبيان كفارة النذور ال بد من توضيح ما :النذور :ثانيا

  مفهوم النذور ومشروعيتها. -1

ونذرت على نفسي  ،وهو ما ينذره اإلنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا ،النحب :النذر في اللغة
 .3والنذر ما كان وعدا على شرط ،أي أوجبت

  :للنذر في االصطالح تعريفات عدة منها :النذر في االصطالح

  .4"و أن يلتزم هللا قربة لزمه الوفاء"ه :قال ابن تيمية *

                                                           

 .89سورة المائدة، اآلية  1

 ،4/48 ،االختيار لتعليل المختار :عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي مجد الدين أبو الفضل الحنفي ،البلدحي 2
 :ابن عابدين*. الشيخ محمود أبو دقيقة ،بيروت ،القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية ،مطبعة الحلبي ،م1937-هـ1356

 مرجع سابق. ،3/725 ،رد المحتار على الدر المختار

  مرجع سابق. ،5/200 ،لسان العرب :ابن منظور *مرجع السابق. ،1/481 ،القاموس المحيط: الفيروزآبادى 3
بد اهللا بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن ع ،ابن تيمية 4

 .م1987-هـ1408، 1ط ،دار الكتب العلمية ،5/552 لفتاوى الكبرى،ا :الدمشقي
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أو معلقا ومجازاة بما يقصد التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا  هو :وقال المناوي *

  .1ن غير واجب األداءحصوله
إلزام مكلف مختار نفسه هللا تعالى بالقول شيئا غير الزم عليه بأصل  بأنه :البهوتى وعرفه *

ما لم يوجبه اهللا خالل ما تقدم يتبين لنا أن النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه  من .2الشرع
  .بلفظ يشعر بذلك ،تعالى عليه

   :لقد ثبتت مشروعية النذور في :مشروعية النذور

  .�m¡�������������l3 :* الكتاب، فمن الكتاب قوله تعالى

  .داللة على مشروعية النذر وجوب الوفاء ما أوجبوه على أنفسهم وفي ذلك :وجه الداللة

ن م" عن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها، عنِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل:ومن ذلك ما ورد * السنة 
والحديث صريح في مشروعية النذر 4."ومن نذر أن يعصيه فال يعصه ،نذر أن يطيع اهللا فليطعه

  .الوفاء به إذا كان في معصية إذا  كان في طاعة اهللا وعدم

حة النذر في الجملة ولزوم اإلجماع: وهو ما ورد في المغني عن إجماع العلماء على ص *
  .5به الوفاء

   كفارة النذور: - 2

من نَذَر نَذْرا لَم يسمه، فَكَفَّارتُه كَفَّارةُ يمينٍ، ومن نَذَر نَذْرا « :- صلى اهللا عليه وسلم -  النبي قال
مينٍ، ومةُ يكَفَّار تُهفَكَفَّار يقُهطا لَا ينَذْر نَذَر نمينٍ، ومةُ يكَفَّار تُهفَكَفَّار ،ةيصعي ما فنَذْر نَذَر ن

ففَلْي َأطَاقَه 1»بِه.  
                                                           

 مرجع سابق. ،1/323 ،التوقيف على مهمات التعاريف :المناوي 1

 ، مرجع سابق.6/273 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :البهوتى 2

 .29ية اآلسورة الحج،  3

، مرجع 6696،8/142باب النذور في الطاعة، حديث رقم  ، كتاب األيمان والنذور،صحيح البخاري أخرجه البخاري: 4
 سابق.

  ، مرجع سابق.10/3 ،المغني :ابن قدامة 5
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إما إطعام  :هيوهي كفارة اليمين، ولنا أن كفارة النذر  بينالحديث السابق ي نأ :وجه الداللة
ن عجز الحانث عن اإلطعام أو الكسوة فيجب عليه إأو تحرير رقبة ف ،عشرة مساكين أو كسوتهم

  .أن يصوم ثالثة أيام

  :يلي ولبيان كفارة القتل ال بد من توضيح ما :القتل :ثالثا

قصد  :، ويمكن تعريفه أيضا بأنه2أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موته :القتل العمد   - 1
جارحٍ، أو مثقل، كحديد وسالح ب مثل القتل ،أو ما يغلب الفعل العدوان بما يقتل غالباً

  .3وخشبة كبيرة

   :اختلف الفقهاء في وجوب كفارة القتل العمد على قولين هماوقد 

ذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في القتل  :القول األول
  .4العمد

وذلك قياسا  ،ذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى وجوب الكفارة في القتل العمد :القول الثاني
  .5على القتل الخطأ

وذلك ألن قتل العمد   ،الراجحإن القول األول القائل بعدم ثبوت كفارة للقتل العمد هو  :الترجيح
 ،ال يرتفع اإلثم فيه بالكفارة وألن قتل العمد فيه وعيد محكم ،ة فيهفعل يوجب القتل فال كفار

  .1وألن الكفارة من المقدرات فال يجوز إثباتها بالقياس
                                                                                                                                                                          

. 3/241، 3322حديث رقم  ، كتاب األيمان والنذور، باب من نذر نذرا ال يطيقه،سنن أبي داود أخرجه أبو داود: 1
، مرجع سابق، حكم عليه األلباني 4318،5/279، كتاب الوكالة، باب النذور، حديث رقم سنن الدارقطني :الدارقطنيو*

 ، مرجع سابق.1/2،سنن أبي داودبأنه: ضعيفا مرفوعا، انظر: صحيح وضعيف 

  ، مرجع سابق.5/505 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :البهوتى 2
3 يليحةو ،الزبا :ه قْهلفوأدلَّتُه ة ،دار الفكر ،4 :ط ،7/537،اإلسالميدمشق ،سوري. 

 ،شرح مختصر خليل :محمد بن عبد اهللا المالكي أبو عبد اهللا ،الخرشي* .مرجع سابق ،8/260 ،المغني :ابن قدامة 4
الغيتابى الحنفى بدر أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  ،العينى *.بيروت ،دار الفكر للطباعة ،8/49

عالء الدين  ،المرداوي *.بيروت، لبنان ،دار الكتب العلمية ،م2000-هـ1420، 1، ط3/68 ،البناية شرح الهداية: الدين
دار  ،2ط ،10/136 ،إلنصاف في معرفة الراجح من الخالفا: أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي

  .إحياء التراث العربي
إبراهيم بن علي  إسحاقأبو  ،الشيرازي *. مرجع سابق ،10/136 ،إلنصاف في معرفة الراجح من الخالفا :المرداوي 5

  .دار الكتب العلمية ،3/248 ،اإلمام الشافعي هلمهذب في فقا :بن يوسف
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  القتل شبه العمد والخطأ:    -2

هو ضرب الجاني للمجني عليه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه  :القتل شبه العمد - 
 .2أو فعل به فعال األغلب منه أنه ال يقتل مثله

فيصيبه ويقتله مثل أن  ،أن يفعل الجاني فعال ال يريد به إصابة المقتول :القتل الخطأ - 
  .3يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيقتله

  .4القتل شبه العمد والخطأ اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة في

 ،أو شربت دواء ليسقط ولدها فسقط ،إذا ضربت المرأة بطن نفسها متعمدة :قتل الجنين - 3
  .5وجبت عليه كفارة

   :كفارة القتل

m $tΒ :قال تعالى uρ šχ% x. ? ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çFø) tƒ $�Ζ ÏΒ ÷σ ãΒ āωÎ) $\↔ sÜ yz 4  tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $�Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ã�ƒÌ� óstG sù 7πt7 s% u‘ 

7πoΨ ÏΒ ÷σ •Β ×πtƒÏŠ uρ îπyϑ ‾= |¡ •Β #’n< Î) ÿÏ&Î# ÷δ r& HωÎ) βr& (#θè% £‰¢Átƒ 4 βÎ* sù šχ% x.  ÏΒ BΘ öθs% 5iρß‰ tã öΝä3 ©9 uθèδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ ã�ƒÌ� óstG sù 

7πt6s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ •Β ( βÎ) uρ šχ% Ÿ2  ÏΒ ¤Θ öθs% öΝà6 oΨ ÷� t/ Ο ßγoΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ ×πtƒÏ‰ sù îπyϑ ‾= |¡ •Β #’ n< Î) Ï&Î# ÷δ r& ã�ƒÌ� øt rB uρ 7πt6s% u‘ 

7πoΨ ÏΒ ÷σ •Β (  yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Éftƒ ãΠ$u‹ ÅÁsù È øt� ôγx© È ÷yèÎ/$tFtFãΒ Zπt/ öθs? z ÏiΒ «! $# 3 šχ% x. uρ ª!$# $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å6 ym�l6.  

                                                                                                                                                                          

 ،وحاشية الشِّلْبِيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين الحنفي ،عثمان بن علي بن محجن البارعي ،الزيلعي 1
  .بوالق، القاهرة ،المطبعة الكبرى األميرية ،هـ1313، 1، ط6/100
  مرجع سابق. ،8/261 ،المغني :ابن قدامة 2
  مرجع سابق. ،8/272 ،المغني :ابن قدامة 3
مرجع  ،8/272 ،المغني :ابن قدامة *.، مرجع سابق6/101 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي :الزيلعي 4

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام  :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الماوردي *.سابق
الشيخ  ،الشيخ علي محمد معوض :ت ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،م1999-هـ1419، 1ط ،12/205 ،الشافعي

  ، مرجع سابق.8/251 ،التاج واإلكليل لمختصر خليل :المواق *.عادل أحمد عبد الموجود
  ، مرجع سابق.13/227 ،البناية شرح الهدايةالعينى:  5
 .92سورة النساء، اآلية  6
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فإن لم يجد فعليه صيام شهرين  ،تحرير رقبة :اآلية السابقة تبين كفارة القتل وهي :وجه الداللة
   .متتابعين

  :الجماع في نهار رمضان :رابعا

زوجها على الجماع  وطاوعت ،إذا كانت المرأة عالمة بحكم تحريم الجماع في رمضان
  .1أو ناسية أو جاهلة فال كفارة عليها ةذاكرة للصوم تجب عليها الكفارة، أما إذا كانت مكره

  :كفارة الجماع في نهار رمضان

إذْ جاءه رجٌل  -ه علَيه وسلَّمصلَّى اللَّ -جلُوس عنْد النَّبِي بينَا نَحن «َأبِي هريرةَ قَاَل: عن 
َأنَا صي وَأترلَى امتُ عقَع؟ قَاَل: والَكلَكْتُ قَاَل: مه وَل اللَّهسا رفَقَاَل: ي وُل اللَّهسفَقَاَل ر اِئم -

صلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه - ْل تَجِدا؟ هقُهتةً تُعقَب2»......................ثم قال أطعمه أهلك.ر.  

تحرير رقبة فإن لم يجد  :يبين الحديث الشريف كفارة الجماع في رمضان وهي :وجه الداللة
  .فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

  حق الزوج في األكل من كفارات زوجته :المطلب الثالث

 ،رقبة بين اإلطعام أو الكسوة أو تحرير فهي مخيرة إذا حنثت الزوجة بيمينها أو نذرها        

�¥�����m:قال تعالى ،ن لم تقدر فعليها بالصوم ثالثة أيام كما وضحت اآلية الكريمةإف �¤��£
�� �́ �³��²���±��°����®��¬��«��ª��©��¨��§��¦

��¹���¸��¶���¿¾��½��¼��»��º��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À����)
$%��&��'����(��+���*����,���-��.2���3��/��0��1l3 ،

                                                           

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الشربيني:  * .مرجع سابق ،2/139 ،منح الجليل شرح مختصر خليل :عليش 1
  مرجع سابق. ،3/85 ،لفقْه اإلسالمي وأدلَّتُها: الزحيلي *.، مرجع سابق2/179 ،المنهاج

 ،باب ِإذَا جامع في رمضان، ولَم يكُن لَه شَيء، فَتُصدقَ علَيه فَلْيكَفِّر، كتَاب الصومِ ،صحيح بخاري أخرجه البخاري: 2
 مرجع سابق. ،3/32 ،1936حديث رقم 

  .89المائدة، اآلية  سورة 3
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قال  ،وإذا قتلت الزوجة شخصا خطأ فعليها تحرير رقبة فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين
$ m :تعالى tΒ uρ šχ% x. ? ÏΒ ÷σßϑÏ9 β r& Ÿ≅ çF ø)tƒ $�ΖÏΒ ÷σãΒ āωÎ) $\↔sÜyz 4  tΒ uρ Ÿ≅tF s% $ �Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔sÜyz ã�ƒÌ�ós tGsù 7π t7 s%u‘ 

7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ‾= |¡ •Β #’ n< Î) ÿÏ& Î# ÷δr& HωÎ) β r& (#θè%£‰ ¢Á tƒ 4 β Î*sù šχ% x.  ÏΒ BΘöθs% 5iρ ß‰ tã öΝ ä3©9 uθèδuρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ 

ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β ( β Î) uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θöθs% öΝ à6 oΨ ÷� t/ ΟßγoΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ ×π tƒ Ï‰ sù îπ yϑ‾= |¡ •Β #’ n< Î) Ï& Î# ÷δr& 

ã�ƒ Ì�øt rB uρ 7π t6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β (  yϑsù öΝ ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù È ø t�ôγx© È ÷yè Î/$ tF tF ãΒ Zπ t/ öθs? z ÏiΒ «! $# 3 šχ% x.uρ ª! $# $̧ϑŠÎ= tã 

$ VϑŠÅ6 ym�l1 ،فعليها  ،ومع علمها بالتحريم اوإذا جامع الزوج زوجته في نهار رمضان برضاه

 ،تحرير رقبة فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فعليها إطعام ستين مسكينا
إذْ جاءه رجٌل  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -بينَا نَحن جلُوس عنْد النَّبِي «َأبِي هريرةَ قَاَل: عن 

  .2»َأطْعمه َأهلَك ..............تُ قَاَل: مالَك؟ قَاَل: وقَعتُ علَى امرَأتيفَقَاَل: يا رسوَل اللَّه هلَكْ

  ؟ ولكن هل يجوز للزوجة إطعام زوجها من كفارتها أو كسوته

من  إعطائهوقد رجحت جواز  ،ج من زكاة زوجتهفي جواز إعطاء الزو ءالفقها اختلف        
جواز ويمكن قياس إعطاء الزوج من كفارة زوجته على ، 3فقيرا زكاتها بشرط أن يكون الزوج

±����m :قال تعالى  ،اكهما بنفس العلة وهي حاجة الزوجوذلك الشتر ،إعطائه من زكاتها
³��²�l، إعطاؤه فإن كان الزوج ميسورا ال يجوز.  

 امرأة زينب عنبما روي  ،من كفارة زوجته الزوج ويمكن االستدالل على جواز أخذ        

حليكن)    من ولو النساء معشر يا تصدقن( :-وسلم عليه اهللا صلى  -اهللا رسول قال :اهللا قالت  عبد
عليه   اهللا صلى - اهللا رسول اليد، وإن خفيف ذات فقلت: إنك رجل اهللا عبد إلى فرجعت  قالت
 :قالت ،غيركم إلى وإال صرفتها عني ذلك يجزي كان فاسأله فإن فأته ،بالصدقة أمرنا قد - وسلم

صلى  -  اهللا بباب رسول من األنصار امرأة فانطلقت فإذا: أنت، قالت ائتيه بل: عبد اهللا فقال لي
                                                           

 .92سورة النساء، اآلية  1

 ،باب ِإذَا جامع في رمضان، ولَم يكُن لَه شَيء، فَتُصدقَ علَيه فَلْيكَفِّر، كتَاب الصومِ ،صحيح بخاري أخرجه البخاري: 2
 مرجع سابق. ،3/32 ،1936حديث رقم 

  الفقهاء في جواز أخذ الزوج من زكاة زوجته والراجح الجواز، كما سيمر معنا في المبحث الثالث من هذا الفصل.  اختلف 3
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 أجر أجران " لهما :- (لبالل) -عليه السالم- الرسول  فقال ...حاجتي حاجتها -  وسلم عليه اهللا

  .1الصدقة" وأجر القرابة

 ؤهالزكاة وهي فرض فيجوز أيضا إعطاإذا كان يجوز للزوجة إعطاء زوجها من  :وجه الداللة
والعلة  ،ابة وأجر الصدقةأن لها أجر القر-  وسلم عليه  اهللا صلى-من كفارتها، وقد ذكر النبي 
محتاجا أعطي من كفارتها فيكون إحدى العشرة إذا أرادت اإلطعام  ،حاجة الزوج فإذا كان الزوج

  .أو إحدى العشرة إذا أرادت الكسوة

 يا :فقالت وسلم عليه اهللا صلى النبي أتت أيضا بحادثة المرأة التي ويمكن االستدالل 
 أن عني أفيجزىء ،فقيرا زوجا لي وأن ،درهما بعشرين أتصدق أن نذرا علي إن ،اهللا رسول

  .2األجر من كفالن نعم :قال أعطيه؟

إعطاء ألن النبي عليه السالم أباح لها  ،جواز إعطاء الزوج من كفارة زوجته :وجه الداللة
  . زوجها الفقير من نذرها

من خالل ما تقدم يمكن القول بجواز إعطاء الزوج من كفارة زوجته إذا كان فقيرا        
   .من كفارتها ا كان ميسورا فال يجوز لها إعطاؤهأما إذ ،محتاجا

    

                                                           

. 2/121، 1466، حديث رقم كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر، صحيح البخاري سبق تخريجه، 1
  .2/694، 1000والصدقة على األقربين، حديث رقم ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة صحيح مسلم* ومسلم، 

كتَاب الصدقَة  ،األموال : الخرساني المعروف بابن زنجويهأبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهللا، ابن زنجويه 2
مركز الملك  ،1346،2/777حديث رقم  ،الصدقَاتباب تَفْضيُل الصدقَة علَى الْقَرابة علَى غَيرِها من  وَأحكَامها وسنَنها،

، 1،ط:بجامعة الملك سعود -ت: شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد  ،فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية
 التراث إحياء ، دار9/32 ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة :أحمد بن محمود الدين بدر. العيني، م1986-هـ1406
  .2/485، المغني :بيروت، والحديث مرسل انظر ،العربي
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  المبحث الثالث

  حق الزوج في األخذ من زكاة زوجته

، 1اتفق الفقهاء على عدم جواز دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته ألن نفقتها واجبة عليه        
  :على النحو اآلتي ،في جواز أخذ الزوج من زكاة زوجته  واختلفوا

حمد ومالك إلى جواز دفع الزوجة أذهب الشافعي وابن المنذر وإحدى الروايتين عن   .1
   :وقد استدلوا بعدد من األدلة منها ،2زكاة   مالها إلى زوجها

 تصدقن( :- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال :اهللا قالت عبد امرأة زينب عنما روي   - 

 خفيف ذات فقلت: إنك رجل اهللا عبد إلى فرجعت :) قالتحليكن من ولو النساء معشر يا

 كان فاسأله فإن فأته ،بالصدقة أمرنا قد – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول  اليد، وإن

 :أنت، قالت ائتيه بل :عبد اهللا فقال لي :قالت ،غيركم إلى وإال صرفتها ،عني ذلك يجزي
حاجتي  -  وسلم عليه صلى اهللا – اهللا بباب رسول من  األنصار امرأة فانطلقت فإذا

 وأجر القرابة أجر أجران " لهما (لبالل):- عليه السالم  -الرسول  فقال ...حاجتها

  .3الصدقة"

أي تسقط عني الزكاة ألن المصارف تتعلق  قول امرأة عبد اهللا "يجزي عني" :وجه الداللة
صلى اهللا عليه  - إضافة إلى أن النبي فإنها تصح في أي مصرف، ،بالزكاة  بخالف الصدقة

فلما ذكرت الصدقة لم يستفصلها إن كانت عن   ،ترك اإلستفصال وهذا ينزل منزلة العموم - وسلم

                                                           

البحر الرائق شرح كنز  *ابن نجيم: .)، مرجع سابق484/  2( ، حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة:  ابن 1
اإلقناع في  :الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي * .مرجع سابق ،2/262 ،الدقائق

  .1/72،الفقه الشافعي
: *النووي.مرجع سابق ،3/239 ،لتاج واإلكليل لمختصر خليلاالمواق: *)، مرجع سابق.2/484(ابن قدامة: المغني،  2

، مرجع 2/238، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .*البكري:، مرجع سابق6/238 ،المجموع شرح المهذب
  سابق.

. 2/121، 1466، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر، حديث رقم صحيح بخاري سبق تخريجه، 3
  .2/694، 1000، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين، حديث رقم صحيح مسلممسلم، *و



65 

بل معناه إذا   ،وأما ولدها فليس في الحديث أنها تعطي ولدها من زكاتها ،تطوع أم عن واجب
جزاء يقع بإعطاء الزوج والوصول  فاإل ،أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من األجانب

  .1إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها 

 أتصدق  أن نذرا علي إن ،اهللا رسول يا :فقالت امرأة وسلم عليه اهللا صلى النبي أتت - 
 من كفالن نعم :قال ؟ أعطيه أن عني أفيجزىء فقيرا زوجا لي نوإ ،درهما بعشرين
  األجر.  

قياسا، من الزكاة  عطاء الزوج من النذر فيجوز إعطاؤهأنه إذا كان يجوز للزوجة إ :الداللةوجه 
   .2الن كليهما واجب

فهو   ،ولذلك يمكن أن تدفع الزوجة الزكاة لزوجها ،ال تجب نفقة الزوج على الزوجة  - 
كما أن األصل جواز الدفع لدخول الزوج في  ،ن نفقتها واجبة عليهإكاألجنبي، بخالفها ف

وقياسه على من  ،وليس في المنع نص وال إجماع ،عموم  أصناف المسمين في الزكاة
  .3فيبقى جواز الدفع ثابتا ،لوضوح الفرق بينهما ،ثبت المنع في حقه غير صحيح

وقد  ،ذهب الحنفية وأبو بكر من الحنابلة أنه ال يجوز للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها  - 2
  :4استدلوا باألدلة اآلتية

                                                           

 بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة:  * ابن.، مرجع سابق3/330، ح الباري شرح صحيح البخاريفتبن حجر: ا 1
  )، مرجع سابق.2/485( ،حنبل

كتَاب الصدقَة  ،األموال :بابن زنجويه أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهللا الخرساني المعروف، ابن زنجويه 2
مركز الملك  ،1346،2/777حديث رقم  ،من الصدقَاتباب تَفْضيُل الصدقَة علَى الْقَرابة علَى غَيرِها  وَأحكَامها وسنَنها،

، 1ط ،بجامعة الملك سعود ،شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد ت: ،فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية
  .2/485 ،المغني :، والحديث مرسل انظر9/32 ،البخاري صحيح شرح القاري عمدةالعيني: . م1986-هـ1406

  )، مرجع سابق.2/485، (المغنيابن قدامة:  3
 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق* ابن نجيم: . )، مرجع سابق2/485( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة:  ابن 4
  ، مرجع سابق.2/262

، المبتدي الهداية في شرح بداية: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين، المرغيناني
  .: طالل يوسفت ،لبنان، بيروت ،دار احياء التراث العربي ،1/111
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فهو إما أن يكون عاجزا عن  ،أن الزوجة تنتفع بدفع الزكاة للزوج في جميع الحاالت  - 
وإما أن يكون غير عاجز ولكنه أيسر  ،ليهافإذا أخذ الزكاة لزمته النفقة ع ،اإلنفاق عليها

  .وهذا ال يجوز لها ،بها فتلزمه  نفقة الموسرين

كد من حق أفحق الزوجة في النفقة  ،أن الشرع أعطاها الحق باالنتفاع بمال زوجها  - 
وأنها تملك أخذها من  ،بدليل أن نفقة المرأة مقدمة في مال المفلس على أداء دينه ،الغريم

ويعد مال كل  ،وهي تنبسط عادة في مال زوجها ،إذا امتنع من أدائها ،ماله بغير علمه
  واحد منهما ماال لآلخر.

 وذلك لألسباب ،ضعف داللة ما استدل به من قال بجواز دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها  - 

  :اآلتية

وذلك ألن زوجة عبد اهللا بن مسعود  أن الحديث الذي استدلوا به في صدقة التطوع،  *
قوله ولو من " :قال ابن حجر ،أرادت التصدق بحليها وال تجب الصدقة بالحلي

وقد ورد من  ،1يدالن على التطوع" ،وكون صدقتها كانت من صناعتها ،حليكن
فكانت تنفق عليه  ،اليدين اعطريق امرأة عبد اهللا بن مسعود أنها كانت امرأة صن

  .وهذا دليل على أنها صدقة تطوع ومن باب النافلة ،2وعلى ولده

اعتبر النبي عليه السالم نفقة امرأة عبد اهللا بن مسعود على زوجها وولدها بأنها   *
وبما أن الزكاة على الولد غير جائزة فالمقصود إذن بهذه  ،صدقه تؤجر بها أجران

  .الصدقة صدقة التطوع ال الزكاة

                                                           

 ، مرجع سابق.3/330، ح الباري شرح صحيح البخاريفت: بن حجرا 1

 بالصدقة فقالت امرأة عبد اهللا بن مسعود: -صلى اهللا عليه وسلم-أمرنا الرسول  قالت:والحديث بنصه "عن أم سلمة  2
قال: نعم،  أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي أيتام، وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا...أيجزيني من الصدقة أن 

على ذي وكانت صناع اليدين والمقصود بصناع اليدين: تصنع باليدين وتكسب، سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب الصدقة 
 حديث رقم ،يح وضعيف سنن ابن ماجةصح، حكم عليه األلباني بأنه: صحيح، انظر: 1/587، 1835قرابة، حديث رقم 

1835، 4/335.  
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   :الرأي الراجح

تقدم يتبين لنا وجود خالف بين الفقهاء فمنهم من ذهب إلى جواز دفع من خالل ما 
وذلك  ،واني ألرى جواز دفع الزكاة للزوجومنهم من ذهب إلى عدم جواز ذلك،   الزكاة للزوج

ألن نفقة  الزوج غير واجبة على الزوجة فيعتبر الزوج كاألجنبي في جواز الزكاة عليه، ولكن 
  :بقيود هي

ويعامل هنا معاملة  ،أو أن يكون غارما ،ج فقيرا وبحاجة إلى زكاة زوجتهأن يكون الزو  .1
  .األجنبي

  . إال للضرورةأن تتعفف المرأة عن الزكاة التي دفعتها لزوجها فال تأخذ منها   .2

ال ينفق عليها من الزكاة النفقة أن ينفق الزوج على زوجته من ماله وإذا كان ال يملك الم  . 3
  ية.الضرور
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  المبحث الرابع

  1ال الخلعحفي  ل زوجتهما حق الزوج في

، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه المرأة الخلع من زوجها لبغضها لهإذا أرادت 

��m÷βÎ*sù ÷Λäø :قال تعالى ،2فال بأس بافتداء نفسها منه Åz āωr& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù yy$ oΨã_ $ yϑ Íκö� n= tã 

$ uΚ‹Ïù ôN y‰ tG øù $# Ïµ Î/l3  وبالتالي تستطيع الزوجة رد ما أعطاها إياه الزوج مقابل حصولها على

 الخلع، ولكن هل يجوز للزوج األخذ من الزوجة أكثر مما أعطاها؟

وذلك لما روي  ،الزوج بأكثر مما أعطاها : ذهب أصحاب هذا القول إلى منع أخذالقول األول
قَيسِ بنِ شَماسٍ كَانَتْ عنْده زينَب بِنْتُ عبد اللَّه بنِ ُأبي ابنِ َأن ثَابِتَ بن ، قال عن أبي الزبير

َأتَردين علَيه حديقَتَه «فَقَاَل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:  ،فَكَرِهتْه سلُوٍل وكَان َأصدقَها حديقَةً
َأما الزيادةُ فَلَا ولَكن «فَقَاَل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:  ،ةًنَعم وزِياد قَالَتْ: ،»الَّتي َأعطَاك؟

يقَتُهدح«، مسٍ ،قَالَتْ: نَعقَي نثَابِتَ ب لَغَ ذَِلكا با فَلَمبِيلَهخَلَّا سو ا لَهفََأخَذَه،  اءقَبِلْتُ قَض قَاَل: قَد
ص وِل اللَّهسرلَّمسو هلَيوقال " ، قال ابن كثير:عدد من الصحابة والتابعينوهو قول  .4لَّى اُهللا ع

، وهذا قول أن يأخذ أكثر مما أعطاهاال يجوز  اإلمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه:
ري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزه

أبي سليمان والربيع بن أنس، وقال معمر والحكم : كان علي يقول: ال يأخذ من المختلعة فوق 

                                                           

، أما الخلع اصطالحا: هو فراق 1/178 .، مرجع سابقالمصباح المنير: الفيومي ، انظر: النزع واإلزالةالخلع لغة 1
قبول النكاح المتوقفة على الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته بألفاظ مخصوصة، وعرفه الحنفية بأنه: إزالة ملك 

. 441-3/493 .مرجع سابق ،رد المحتار على الدر المختار. انظر: ابن عابدين: المرأةُ بلفظ الخلع أو ما في معناه
 .212،/5 ،مرجع سابق ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :البهوتي

 .7/323 ، مرجع سابق،المغني: ابن قدامة 2

  .229سورة البقرة، اآلية  3
سنن  :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي :لدارقطنيا :أخرجه 4

شعيب االرنؤوط، حسن  :حققه وضبط نصه وعلق عليه ،3629،4/376 حديث رقم ،، باب المهركتَاب النِّكَاحِ ،الدارقطني
الحديث  ،م2004 -هـ1424، 1ط ،لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهوم

 ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق :شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز ،الذهبي مرسل:
  .م2000- هـ1421، 1ط ،مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب :ت ،الرياض ،دار الوطن ،2/202
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، وذكر في 1ما أعطاها ، وقال األوزاعي :القضاة ال يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها"
وهذا ما ذهب  ،2مما أعطاها من المهر"" ال يجوز بأكثر  :أنه قال تفسير البغوي عن الزهري،

وهذا ما رجحه الدكتور عبد  ،3إليه أبو بكر األثرم من الحنبلية، قال :" فان فعل ذلك رد الزيادة "
ز ما أعطاه الزوج لها "والراجح أن العوض في الخلع يجب أن ال يتجاو الكريم زيدان، حيث قال:

  .4من المهر"

وقد روي هذا القول عن  واز أخذ الزوج بأكثر مما أعطاها،: ذهب الجمهور إلى جالقول الثاني
، المالكيةعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس والنخعي والحسن في رواية ، وذهب إلى جوازه 

  .5"رآن يدل على جوازه بأكثر من ذلك"وعموم الق قال ابن العربي:

 ،النشوز من قبلهاطى زوجته إن كان ذهب الشافعية إلى جواز أخذ الزوج بأكثر مما أعو

��m÷βÎ*sù ÷Λäø النووي في المجموع :"دليلنا على القائلين بالمنع قوله تعالى:قال  Åz āωr& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρß‰ ãn 

«! $# Ÿξ sù yy$ oΨã_ $ yϑ Íκö� n= tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰ tG øù $# Ïµ Î/l 6هو عوض مستفاد بعقد فلم يتقدر ، و، ولم يفرق

  .7كالمهر والثمن"

يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وابراهيم النخعي قال ابن كثير :"وبه 
وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي، وهذا مذهب مالك والليث وأبي ثور، 

  .8واختاره ابن جرير"

                                                           

 .1/466 ، مرجع سابق،القرآن العظيم تفسير: ابن كثير 1

  1/306، مرجع سابق، البغوي: تفسير البغوي 2
  .7/325 : المغني، مرجع سابق،ابن قدامة 3
  .8/193، مرجع سابق، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان 4
راجع أصوله وخرج  ،1/265 ،أحكام القرآن :القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر المعافري االشبيلي المالكي :بن العربيا 5

  .م2003-هـ1424، 3ط ،لبنان - دار الكتب العلمية، بيروت  ،محمد عبد القادر عطا أحاديثه وعلَّق عليه:
  229سورة البقرة، اآلية  6
  .17/8 ، مرجع سابق،ألمجموع النووي: 7
  .1/465 ، مرجع سابق،تفسير القرآن العظيمابن كثير:  8
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"إن  :ا كان النشوز من الزوجة، حيث قالورجح الشيخ ابن عثيمين جواز أخذ الزيادة إذ
  .1"، وإال فال أخذ أكثر مما أعطاهاالخلع فال بأس أن يكانت هي التي أساءت، وطلبت 

  : الترجيح
أعطاها إذا كان النشوز من  إني أرى ترجيح القول الثاني بجواز أخذ الزوج بأكثر مما

 :ز له األخذ من مالها، لقوله تعالأما إذا لم تكن هي التي أساءت وطلبت الخلع فال يجو ،قبلها

m÷βÎ) uρ ãΝ ›?Šu‘ r& tΑ#y‰ö7 ÏG ó™$# 8l÷ρy— šχ% x6 ¨Β 8l÷ρy— óΟ çF÷� s?#u uρ £ ßγ1y‰ ÷n Î) #Y‘$sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹è{ ù' s? çµ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹ x© 4 
… çµtΡρä‹ äz ù's? r& $YΨ≈ tG ôγç/ $Vϑ øOÎ) uρ $YΨ� Î6•Βl2. 

  

   

                                                           

 ،دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية ،3/113 ،تفسير القران للعثيمين: محمد بن صالح بن محمد ،عثيمينابن  1
 .هـ1423، 1ط

 .20، اآلية سورة النساء 2
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   الفصل الثالث

  حق الزوج في ميراث الزوجة ووصيتها وهبتها

   :وفيه ثالثة مباحث

  ، وفيه ثالثة مطالب:حق الزوج في ميراث الزوجة :المبحث األول

  المطلب األول: مفهوم اإلرث ومشروعيته.

  المطلب الثاني: شروط اإلرث.

  المطلب الثالث: حق الزوج في إرث زوجته.

  ، وفيه ثالثة مطالب: حق الزوج في وصية الزوجة :المبحث الثاني

  المطلب األول: مفهوم الوصية.

  الثاني: شروط الوصية. المطلب

  المطلب الثالث: حق الزوج في وصية زوجته.

  ، وفيه ثالثة مطالب: حق الزوج في هبة الزوجة :المبحث الثالث

  المطلب األول: مفهوم الهبة.

  المطلب الثاني: مشروعية الهبة.

  المطلب الثالث: حق الزوج في هبة زوجته.
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  المبحث األول

  حق الزوج في ميراث الزوجة

  مفهوم اإلرث :المطلب األول

  :لغةفي الاإلرث  :أوال

اإلرث في الحسب والورث في  :، قال األعرابي1هو الميراث وهمزته منقلبة عن واو
  .2والبقية من الشيء أو ما توارثه األخر عن األول ،ويطلق اإلرث أيضا على األمر القديم ،المال

  :صطالحاال في اإلرث :ثانيا

وعلم  ،األموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعيما خلفه الميت من هو 
  .3يعرف بها نصيب كل وارث من التركةقواعد فقهية وحسابية  الميراث: هو

علم بأصول من فقه وحساب، تعرف حق كل واحد البعض علم الميراث بأنه ال وعرف
ك ألن اهللا وسمي بذل ،ويطلق على علم الميراث علم الفرائض. 4والحقوق الورثة من التركة من

  .5قسمه وأوضحه في كتابه

  ثبتت مشروعية الميراث في: :مشروعية اإلرث

�m��F��E��D��C��B��A: فمن الكتاب آيات المواريث قال تعالى :* الكتاب

T���S��RQ������P��O��N��M��L��K��J��I���H��Gl "6.  

                                                           

دار  ،2ط ،1/33 ،الفائق في غريب الحديث واألثر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهللا ،الزمخشري 1
  .محمد أبو الفضل إبراهيم /محمد البجاويعلي  ت: ،لبنان، المعرفة

  مرجع سابق. ،5/155 ،اج العروس من جواهر القاموستالزبيدي:  2
3 يليحالز: وأدلَّتُه اإلسالمي قْهمرجع سابق. ،10/372، الف  
حاشية ابن « -مفصوال بفاصل  -بأعلى الصفحة يليه  »الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي :لحصفكيا 4

 ،6/757 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،»: رد المحتار«عليه، المسماه  »عابدين
 .بيروت، دار الفكر ،م1992-هـ1412، 2ط

 ، مرجع السابق.6/758، الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي :لحصفكيا 5

  .7اآلية  سورة النساء، 6
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  نصيب كل وارث. دوتحدن اآلية الكريمة صريحة بمشروعية الميراث أ: وجه الداللة

َألْحقُوا الفَراِئض بَِأهلها، فَما بقي  ":-صلى اهللا عليه وسلم-ومنه قول النبي  :الشريفة*السنة 
 وٍل ذَكَرٍفَهجلَى ر1"ِلَأو.  

  .ن الحديث الشريف صريح في كيفية توزيع اإلرثأ :وجه الداللة

  .2إرث الجدة ألب باجتهاد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه :*اإلجماع

  شروط اإلرث :المطلب الثاني

  :3إن شروط اإلرث ثالثة هي

أو  ،لحاقة بالموتى حكما كما في المفقود إذا حكم القاضي بموتهإ تحقق موت المورث أو :أوال
  .تقديرا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة

تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث أو إلحاقه بالحياة تقديرا كحمل انفصل حيا حياة     :ثانيا
  .مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت

وتعين جهة القرابة من بنوة أو  ،العلم بالجهة المقتضية لإلرث من زوجية أو قرابة أو والء :ثالثا
  .ة التي اجتمع الميت والوارث فيهاوالعلم بالدرج ،أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومه

   

                                                           

، مرجع 8/150، 6732من أبيه وأمه، حديث رقم  باب ميراث الولد ، كتاب الفرائض،صحيح البخاريأخرجه البخاري:  1
  سابق.

  مرجع سابق. ،6/758 ،الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي الحصفكي: 2
، الفقْه اإلسالمي وأدلَّتُه :الزحيلي *.، مرجع سابق758/ 6،الدر المختار شرح تنوير األبصار للتمرتاشي الحصفكي: 3

  مرجع سابق. ،10/381
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  حق الزوج في إرث زوجته :المطلب الثالث

، فترث الزوجة  زوجها ويرث الزوج زوجته 1من أسباب اإلرث النكاح والوالء والقرابة        
ألن الشارع حدد نصيبه بنص القران  ،الزوج من أصحاب الفروض، ويعتبر للزوجية بينهما

  .الكريم

والبنت  ،ن نزلا كاالبن وابن االبن وإوارث االزوج من زوجته إذا لم تترك فرعوميراث        
�m  :النصف وذلك لقوله تعالى ،ن نزلتالبنت وإوبنت   ���F��E��D��C��B

K��J��� � � �I� � �H� �G�l2. أن الزوج يأخذ نصف ميراث زوجته إن لم يكن لها  :وجه الداللة

  .ولد

�m :لقوله تعالى ،3الربعكان لها فرع وارث فيرث أما إذا  ���E��D� �C��B
��V��UT�����S��R��Q��P��O��N��M��LK��J������I���H��G��F

��]\��[���Z��Y��X��Wl�4.  

  .أن الزوج يأخذ ربع ميراث زوجته إن كان لها ولد :وجه الداللة

ومما سبق يتبين لنا أن الزوج يرث من زوجته نصف ما تركت إذا لم يكن لها فرع 
أو  يرث الربع إذا كان لها فرع وارث، ما لم يكن هنالك مانع من اإلرث مثل القتل بأن  ،وارث

  .5يقتل الزوج  زوجته أو الردة بأن يكون الزوج مرتدا

                                                           

الشرح الكبير على متن  :لي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الديعبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الجماعي ابن قدامة، 1
 .محمد رشيد رضا صاحب المنار طباعته: أشرف على ،دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،7/3 ،المقنع

 .12سورة النساء اآلية  2

، 4/127 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،ابن رشد 3
 مرجع سابق. ،6/277 ،المغني بن قدامة:* ا.القاهرة ،دار الحديث ،م 2004 -هـ1425

 .12سورة النساء رقم اآلية  4

بدائع الصنائع في  :الكاساني *.مرجع سابق ،47-4/44 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :لشربينيا 5
  ، مرجع سابق.7/339 ،ترتيب الشرائع
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  المبحث الثاني

  حق الزوج في وصية الزوجة

  مفهوم الوصية :المطلب األول

   :لغةفي ال الوصية :أوال

وصلته وأوصيت إليه بمال  -باب وعد  - مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء أصيه من 
  .1به ىوتطلق الوصية أيضا على الموص ،جعلته له

   :صطالحفي االالوصية  :ثانيا

كان ذلك في األعيان أو في أسواء  ،هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع
  .2المنافع

  .3وبعبارة أخرى هي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت

  :مشروعية الوصية

فتكون  ،يدور حكم الوصية في اإلسالم بين الوجوب واالستحباب والكراهة والتحريم         
الوصية واجبة إذا كان على الموصي حق شرعي يخشى أن يضيع لو لم يوص به كالدين آلدمي 

وقد تكون الوصية مستحبة إذا لم يكن  4...أو الدين هللا تعالى كالكفارات أو حج أو تركه لزكاة
ويوصي وصية دون أن يلحق األذى  ،وليس في ذمته ديون ،وصي حقوق واجبةعلى الم
أو إذا  ،إذا كان الموصي قليل المال وله ورثة يحتاجون إليه ةوتكون الوصية مكروه ،باآلخرين

                                                           

إبراهيم * .مرجع سابق ،1/1343 ،القاموس المحيط :الفيروزآبادى *.مرجع سابق ،2/662 لمصباح المنير،ا الفيومي: 1
  مرجع سابق. ،2/1038 ،المعجم الوسيط: / محمد النجارمصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر

رد المحتار على  :ابن عابدين*.دار الفكر ،10/411 ،فتح القدير :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،ن الهماماب 2
 مرجع سابق. ،6/648 ،الدر المختار

  مرجع سابق. ،4/66 ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني  الشربيني: 3
  مرجع سابق. ،7/331 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 4
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كما وتكون الوصية محرمة إذا أوصى الموصي  ،كانت ألهل الفسق إذا كان على علم بذلك
أو إذا كان فيها إضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا،  ،بشيء محرم كالخمر

، وتكون الوصية 1»اِإلضرار في الْوصية من الْكَباِئرِ«:- صلى اهللا عليه وسلم- لقول  النبي 
ذي ِإن اللَّه قَد َأعطَى كُلَّ  ":-صلى اهللا عليه وسلم - محرمة أيضا إذا كانت لوارث لقول النبي 

 ،قَّهقٍّ حح ارثةَ ِلويص2"َألَا لَا و.  

  وقد ثبتت مشروعية الوصية في:

��m�����´��³��²���±��° :فمن الكتاب قوله تعالى :الكتاب   * ����®

�����¹��¸��¶¼»��º��¿��¾��½�l3.  

  .أن اآلية صريحة  بوجوب الوصية قبل الموت :وجه الداللة

ما حقُّ امرٍِئ مسلمٍ لَه « :-صلى اهللا عليه وسلم  - ومنها  قول النبي  :السنة الشريفة  * 
ءشَي هنْدةٌ عكْتُوبم تُهيصونِ ِإلَّا ولَتَيبِيتُ لَيي ،يهي فوص4»ي.  

  .ه حث للمسلمين بالوصية قبل الموتأن الحديث الشريف في :وجه الداللة

إجماع العلماء في جميع  نقله ابن قدامة عن اإلجماع ماومما يدل على  :اإلجماع   *
  .5عصار على جواز الوصيةواإلاألمصار 

   

                                                           

 ،السنن الكبرى: النسائيو .5/266، 4293كتاب السير، باب الوصايا، حديث رقم  ،سنن الدارقطني الدارقطني:أخرجه  1
حكم عليه األلباني  ،10/60، 11026 قوله تعالى تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا، حديث رقمكتاب التفسير فاتحة الكتاب، باب 

  .الرياض ،مكتبة المعارف ،206/ 2، 2039حديث رقم  ،ضعيف الترغيب والترهيبمنكر، انظر:  :بأنه
  سبق تخريجه.   ،2/906، 7146، وابن ماجه: حديث رقم 4/433، 2120حديث رقم  الترمذي:أخرجه  2
  .180سورة البقرة، آية  3
، 4/2، 2738، حديث رقم لوصايا وقول النبي صلى اهللا عليهباب ا ، كتاب الوصايا،صحيح البخاري أخرجه البخاري: 4

  مرجع سابق.
  ، مرجع سابق.6/137 ،المغني بن قدامة:ا 5
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  شروط الوصية :المطلب الثاني
  يشترط في الوصية شروط منها:

 من مجنون، وال صغير، وال محجورالوصية فال تصح  ،يكون الموصي أهال للتمليك أن - 1
  عليه لصالحه، أو صالح غرمائه.

تزيد على الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه قال: "عادني رسول اهللا  أال   - 2
في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا  -صلى اهللا عليه وسلم- 

 ،رسول اهللا! بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، وال يرثني إال ابنة لي واحدة
أفأتصدق بشطره، قال: (ال، الثلث، والثلث كثير، قلت:  ،أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (ال)
فإن أوصى بأكثر  .1من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 

  الوصية. من الثلث، وأجاز ذلك الورثة صحت 

 ِإن اللَّه قَد َأعطَى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ارث لقوله صلى اهللا عليه وسلم: "أال تكون الوصية لو   - 3
ارِثةَ ِلويص2»َألَا لَا و.  

 ثر أهل العلم، فإن مات الموصىثبوت حياة الموصى له قبل وفاة الموصي، وهذا قول أك   - 4
  قبل موت الموصي بطلت الوصية، وصارت إرثاً بعد موت الموصي. له

موت الموصي، فإن ردها الموصى له بطلت وصارت قبول الموصى له الوصية بعد    - 5
  إرثا.

أن تكون الوصية بما يجوز تملكه، فال تصح الوصية بكلب، وال خنزير، وال خمر، أو    - 6
  .3ذلك نحو

                                                           

سعد ابن خولة، حديث رقم  -صلى اهللا عليه وسلم-باب رثاء النبي  ، كتاب الجنائز،صحيح البخاريأخرجه البخاري:  1
   ، مرجع سابق.1295،2/81

، مرجع 4/433، 2120كتاب الوصايا، باب ما جاء ال وصية لوارث، حديث رقم  ،سنن الترمذي الترمذي:أخرجه  2
، حكم عليه األلباني 2/906 ،7146، باب ال وصية لوارث، حديث رقم كتاب الوصايا سنن ابن ماجه: ابن ماجه*و.سابق

  ، مرجع سابق.2/925 ،3073حديث رقم مشكاة المصابيح،بأنه: صحيح، 
دار  ،2/691 ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: لمدعو بشيخي زادهعبد الرحمن بن محمد بن سليمان ا ،داماد أفندي 3

  ، مرجع سابق.6/649 ،رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين*.إحياء التراث العربي
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  حق الزوج في وصية زوجته :المطلب الثالث

فهل  وبما أن الزوج من ورثة الزوجة ،ذكرت سابقا عدم جواز الوصية إذا كانت لوارث
   :؟ وسأبين األمر في مسألتين همايجوز أن توصي الزوجة لزوجها

  :وصية الزوجة لزوجها :المسألة األولى

وبما أن الزوج يرث الزوجة فال تصح  ،مر معنا سابقا أن الوصية للوارث ال تجوز
ِإن اللَّه قَد َأعطَى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه،َ لَا وصيةَ  ":- صلى اهللا عليه وسلم  -الوصية له لقول النبي 

ارثِلو".  

   :ولكن الفقهاء اختلفوا في ثبوت الوصية للزوج إذا أوصت له زوجته على ثالثة أقوال هي

الوصية تثبت ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية و الحنابلة  إلى أن  :القول األول
واستدلوا  ،وإذا لم يجيزوها لم تثبت له ،الورثة فان أجازها  الورثة ثبتت له أجازها للزوج إذا

وجه  .1"لَا وصيةَ ِلوارِث ِإلَّا َأن يشَاء الْورثَةُ":-صلى اهللا عليه وسلم - لرأيهم  بقول النبي 
للوارث إال بموافقة باقي الورثة، وفي حال  أن الحديث صريح بعدم جواز الوصية :الداللة

أجازها البعض دون البعض نفذت في حصة المجيز وبطلت في حق من لم يجزها لوالية المجيز 
  .2على نفسه دون غيره

وهو قول عن المالكية وآخر عن الحنابلة أن الوصية للوارث تعتبر باطلة وإن    :القول الثاني
َأعطَى  ِإن اللَّه قَد  ":- صلى اهللا عليه وسلم- قول النبي خذوا بظاهر أجازها الورثة، وذلك ألنهم أ

                                                           

. 6/431، 4150ير ذلك، حديث رقم كتاب النكاح، باب الفرائض والسير وغ ،سنن الدارقطني الدارقطني:أخرجه  1
، 12535كتاب التفسير فاتحة الكتاب، باب قوله تعالى تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا، حديث رقم ،السنن الكبرىالبيهقي:، و

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي  انظر: األلباني: .ضعيف :حكم عليه األلباني بأنه ،10/60
 أشرف على طبعه: ،المكتب اإلسالمي 1/895، 6198حديث رقم  ،ضعيف الجامع الصغير وزيادته :بن آدم، األشقودري

  .زهير الشاويش
. مرجع سابق ،3/341 ،البجيرمي على الخطيبحاشية  :البجيرمي*.، مرجع سابق141/ 6المغني، بن قدامة:ا 2
 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :الزيلعي*. مرجع سابق ،7/337 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني*
 ، مرجع سابق.6/183
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ارثةَ ِلويصلَا و َ،قَّهقٍّ حي حوجه الداللة: أن الحديث الشريف ال يجيز  الوصية للورثة ،"كُلَّ ذ، 
  .1من شقاق ونزاع وقطع للرحم ونشر للحسد والبغضاءوذلك  ولما يترتب عليها 

ذكر عند الحنفية والحنابلة أنه إذا أجازها البعض دون البعض نفذت في حصة القول الثالث: 
  .2لوالية المجيز على نفسه دون غيره ،المجيز وبطلت في حق من لم يجزها

الورثة فان أجازها الورثة هو ما ذهب إليه الجمهور بتوقف نفاذ الوصية على إذن  :والراجح
  .ذن لم يجزها لم تنفنفذت وإ

   :المسألة الثانية

    :إذا أسقطت الزوجة عن زوجها دينا أو أوصت بقضاء ما عليه من دين

وهذا يعتبر هبة منها  ،يمكن للزوجة إسقاط دين زوجها أو قضائه في حال حياتها
  .3لثبوت ذمة مالية لها احد منعهألزوجها ألنه في حال حياتها وتصرف في مالها، ال يستطيع 

أما حكم إسقاط الزوجة لدين زوجها أو إيصائها بقضاء ما عليه من دين بعد وفاتها، ال 
 فيعتبر من باب البر  ال إذا كان فقيرا وأجازه الورثة،إ ،يجوز لما  فيه من نفع محض للموصى له

 .4أما إذا لم يجزه الورثة فال ينفذ ،واإلحسان الذي يؤجرون عليه

مما سبق أن الوصية بقضاء دين الزوج يأخذ حكم الوصية له من حيث الصحة  ويالحظ
  وإذا لم يجيزوه لم ينفذ. ،وهو يتوقف على إذن الورثة ورضاهم فإذا أجازه الورثة نفذ ،والبطالن

  

                                                           

مرجع  ،4/73 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :لشربيني*ا. ، مرجع سابق6/141 ،المغني بن قدامة:ا 1
  ، مرجع سابق.4/119 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد *.سابق

  ، مرجع سابق.6/141 ،المغني بن قدامة:*ا. مرجع سابق ،6/183 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :الزيلعي 2
  انظر المبحث الثالث من هذا الفصل. 3
، مرجع 6/141 ،المغني بن قدامة:*ا.مرجع سابق ،4/73 ،المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  :الشربيني 4

  سابق.
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  المبحث الثالث

  حق الزوج في هبة الزوجة

  مفهوم الهبة :المطلب األول

  :الهبة في اللغة

 ،سالتها :واستوهبها ،قبلتها :يقال اتهبت الهبة ،الغير بال عوضإعطاء الشيء إلى 
  .1كثير الهبة :ويقال رجل وهاب ،وهب بعضهم لبعض :وتواهبوا

  :الهبة في االصطالح

  .2تمليك العين بال عوض في حال الحياة تطوعا

 ،ألن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة ،والهبة تشمل الهدية والصدقة
وتكون هدية إذا  ،فتكون صدقة إذا قصد الشخص التقرب إلى اهللا عز وجل بإعطاء المحتاج

وتعتبر الهبة  ،أما العطية فهي أعم من الهبة ،حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما له وتوددا
  .3إحدى أنواعها، وقد يطلق على المهر لفظ العطية

  مشروعية الهبة :المطلب الثاني

التواد  أسبابوهي من  ،البر والخير الذي حث عليها اهللا عز وجل أبوابإن الهبة من         
?m (#θçΡuρ$yès :قال تعالى ،والتحاب uρ ’ n?tã Îh� É9ø9 $# 3“ uθø) −G9 $# uρ�l4وقد ثبتت مشروعيتها في ،:  

                                                           

لمصباح المنير في غريب الشرح االفيومي:  *. مرجع سابق ،4/365 ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي:  1
  .مرجع سابق ،2/673 ،الكبير

البحر الرائق شرح كنز بن نجيم: ا *.سابق مرجع ،3/559 ،غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمالشربيني:  2
  ، مرجع سابق.6/49 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب الرعيني:  * .مرجع سابق ،2ط ،7/284 ،الدقائق

  ، مرجع سابق.6/116 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني *.، مرجع سابق6/41 ،المغنيبن قدامة: ا 3
 .2المائدة، اآلية  سورة 4
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������������������������������������m :فمن الكتاب قوله تعالى ،*الكتاب

¢��¡���������l1.  

وال  فيهال أذى  طيب ج شيئا عن طيب نفس منها فهو حالٌلإذا وهبت المرأة للزو :وجه الداللة
  .2إثم

  .3تَهادوا تَحابوا" :"- صلى اهللا عليه وسلم - فمن السنة قول النبي  ،السنة النبوية الشريفة *

  .أن الهبة من أسباب المحبة واأللفة بين الناس :وجه الداللة

لما فيها من تعاون وبر وتقوى  ،انعقد اإلجماع على جواز مشروعيتها واستحبابها :اإلجماع *
  .4وإشاعة الحب والتواد بين الناس

  حق الزوج في هبة زوجته :لمطلب الثالثا

إذا أعطته إياه عن طريق الهبة أو  اتفق الفقهاء على جواز أخذ الزوج من مال زوجته       
، واشترطوا أن يكون ذلك 5أخذ الزوج من مالها برضاها باالنتفاع التطوعي يسمىو ،الهدية

                                                           

 .4سورة النساء، اآلية  1

  .1/281 ق،، مرجع ساببحر العلوم السمرقندي: 2
رقم الحديث  ،باب التَّحرِيضِ علَى الْهِبة والْهدية صلَةً بين النَّاسِ ،كتَاب الْهِبات ،لسنن الكبرىا :البيهقي أخرجه: 3

باب  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل حكم عليه األلباني بأنه: حسن، انظر: مرجع سابق. ،6/280 ،11946
  ، مرجع سابق.6/44 ،1601رقم الحديث  ،الهبة

  مرجع سابق. ،3/558 ،غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجم: الشربيني 4
النتفاع عن طريق الهبة أو التبرع، وقد يكون هذا االمقصود باالنتفاع التطوعي: الحصول على منفعة عن طريق  5

، والصدقة تعني: ما يخرجه اإلنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة وفي األصل تقال للمتطوع به، والذي يهمنا الصدقة
سابق،  ، مرجع1/168،مختار الصحاحهنا الصدقة المتطوع بها، أما الهبة فتعني: تمليك للعين بال عوض. انظر: الرازي: 

 ،1/278 ،القرآن غريب في المفردات،  محمد بن الحسين:  القاسم * أبو.، مرجع سابق1/319، التعريفات * الجرجاني:
  كيالني. سيد محمد: ت، لبنان ،المعرفة دار
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�����m :واستدلوا لذلك بقوله تعالى1،برضاها وعن طيب نفس منها ������������

¢��¡�����������������������l2.  

وال  ال أذى فيه طيبشيئا عن طيب نفس منها فهو حالل  جإذا وهبت المرأة للزو :وجه الداللة
  .3إثم

كله  - فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها عن شيء من صداقها" :4قال سيد قطب
فهي صاحبة الشأن في هذا تفعله عن طيب نفس، وراحة خاطر والزوج في حل من  -أو بعضه

أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه، وأكله حالالً طيباً هنيئاً مريئاً. فالعالقات بين الزوجين ينبغي أن 
الرضى الكامل، واالختيار المطلق، والسماحة النابعة من القلب، والود الذي ال يبقى تقوم على 

  .5"معه حرج من هنا أو من هناك

 ،رضاهامن مال زوجته إذا وهبته إياه بأخذ الزوج جواز ومن خالل ما تقدم يتبين لنا 
 وحقها في استبعد اإلسالم ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها،" وقد

نفسها وفي مالها، وكرامتها ومنزلتها. وفي الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من 
بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن  ،صالت، ولم يقمها على مجرد الصرامة في القانون

  .6"تأخذ مجراها في هذه الحياة المشتركة، وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة

                                                           

  )، مرجع سابق.6/66(، حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني قدامة: ابن 1
 .4سورة النساء، اآلية  2

 ، مرجع سابق.            1/306 ،العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسيرالسمرقندي:  3

يد قطب بن إبراهيم: مفكر إسالمي مصري، من مواليد قرية (موشا) في أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم س هو: 4
منها (النقد  كتبه:ومن  )م) وعمل في جريدة األهرام. وكتب في مجلتي (الرسالة) و(الثقافة1934هـ (1353(بالقاهرة) سنة 

(مشاهد القيامة في القرآن) األدبي، أصوله ومناهجه) و (العدالة االجتماعية في اإلسالم) و (التصوير الفني في القرآن) و
(في (أشواك) و(اإلسالم ومشكالت الحضارة) و(السالم العالمي واإلسالم) و(المستقبل لهذا الدين) وو(كتب وشخصيات) و

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  ،الزركلي انظر ترجمته: ،في الطريق) (معالمظالل القرآن) و
 .2002مايو /أيار - 15ط  ،دار العلم للماليين ،3/147 ،األعالم: الدمشقي

 .هـ1412 ،17ط ،القاهرة ،بيروت ،دار الشروق ،1/585 ي ظالل القرآن،ف: إبراهيم حسين الشاربي ،سيد قطب 5

  .مرجع سابق ،1/585 ظالل القرآن، يف :سيد قطب 6
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نفس منها وقد كان السلف رضوان اهللا عليهم يتفاءلون بما تهديه الزوجة لهم عن طيب 
ثالثة  اشتكى أحدكم فليسأل امرأته "إذا :ما روي عن علي رضي اهللا عنهومن ذلك  ،ويتداوون به

  .1"وشفاء ومبارك يئافليشتر بها عسال وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئا مر ،دراهم أو نحوها

ن منها بسبب خوفها منه أو لخوفها بأأما إذا أخذ من مالها دون رضاها وطيب نفس 
  .2فيجوز لها الرجوع عن تبرعها له ،يتزوج عليها

في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن  4أن رجال أتى مع امرأته شريحا 3وحكى الشعبي"
قال: لو  m�����������l: فقال شريح: ردها عليها فقال الرجل: أليس قد قال اهللا تعالى ،ترجع

  .5"طابت نفسها عنه لما رجعت فيه

�£�����m:قوله تعالى ،دون إذنهالعدم جواز األخذ من مال الزوجة  ويشهد �¢��¡���

§� �¦�� �¥� �¤l6، األخذ من مال الزوجة إال بإذنها فاآلية صريحة بعدم جواز، 

  .�m¢��¡�����������������������������l7: لقوله تعالى

                                                           

 ،2/410 ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني ،األلوسي 1
 .: علي عبد الباري عطيةت ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ1415، 1ط

مواهب الجليل في شرح  :لحطاب الرعينيا * .مرجع سابق )،6/66( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة:  ابن 2
  مرجع سابق. ،3/529 ،مختصر خليل

، وقيل: ابن عبد اللَّه بن شراحيل، وقيل: ابن شراحيل بن عبد، الشَّعبِي، َأبو عمرو الكوفي، ابن شرحبيلعامر بن هو:  3
وى عن: ر َأخي قَيس بن عبد، من شعب همدان، وأمه من سبي جلوالء، ولد لست سنين خلت من خالفة عمر بن الخطاب،

ى عنه: رو قَاضي، وشريح بن هاني، وأبي وائل شقيق بن سلمة األسدي،أسامة بن زيد بن حارثة، وشريح بن الحرث الْ
المزي: تهذيب الكمال في أسماء  ، انظر ترجمته،ِإبراهيم بن مهاجر، واألجلح بن عبد اللَّه الكندي، وأسماء بن عبيد

  مرجع سابق. ،32-3042،14/28 ،  ترجمة رقمالرجال
بن نهيك ، ويقال: ابن يزيد بن الحارث بن كعب الحارثي المذحجي، َأبو المقدام الكوفي، شريح بن هانئ بن يزيد  هو: 4

أصله من اليمن. أدرك النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ولم يره، وكَان من كبار أصحاب علي، وشهد الحكمين بدومة الجندل. 
وى عنه: حبيب رطالب، وعمر بن الخطاب، وَأبِيه هانئ  روى عن: بالل بن رباح، وسعد بن َأبي وقاص، وعلي بن َأبي

المزي: تهذيب  ، انظر ترجمته،بن َأبي ثابت، والحكم بن عتيبة، وعامر الشعبي، والعباس بن ذريح، والقاسم بن مخيمرة
  .مرجع سابق ،452_2729،14/12 ،  ترجمة رقمالكمال في أسماء الرجال

 .مرجع سابق ،2/411 ،تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: روح المعاني في األلوسي 5
 .229سورة البقرة، اآلية  6

 .4سورة النساء، اآلية  7
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ال يحل مال امرئ إال بطيب " :- صلى اهللا عليه وسلم -ويشهد لذلك أيضا قول النبي 
 ،فالحديث نص على عدم جواز األخذ من مال أحد إال عن طيب نفس منه وبرضاه .1"نفس منه

  .فالحديث لم يخص الرجال دون النساء ،سواء في ذلكألنثى وا والذكر

 بين الزوجين": 2حكم أخذ الزوج من مال زوجته خفية " السرقةمسألة: 

  : أحد الزوجين لألخر على أقوال هي اختلف الفقهاء في حكم سرقة  

أما إذا سرق  ،نهما إذا سرق من ماال محجورا عنهذهب اإلمام مالك إلى قطع السارق م - 
 .3ن مال لم يحجر عنه فال قطع عليهم

ويرى اإلمام أبو حنيفة إلى أنه ال قطع على أحد الزوجين إذا سرق مال اآلخر سواء  - 
أم من بيت آخر الن كال من الزوجين مأذون له  ،من البيت الذي يقيمان فيهسرق 

 .4عادة ، وهذا يوجب خلال في الحرزبدخول منزل صاحبه واالنتفاع بماله 

ي اإلمام مالك واآلخر كرأي اإلمام أبو حنيفة أما الشافعية فعندهم ثالثة أراء: أحدهما كرأ - 
 ،وال تقطع الزوجة بسرقة مال الزوجوالثالث يرى أصحابه بقطع الزوج بسرقة الزوجة 

 .5النفقة وليس للزوج حقا في مالهاألن للزوجة حقا في مال الزوج ب

                                                           

مسند عم ابي حرة الرقاشي عن عمه رضي اهللا عنهما، حديث رقم  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أخرجه: 1
مرجع  ،100/ 1132،6باب ليس لعرق ظالم حق، حديث رقم  الكبرى،السنن  و البيهقي:،*، مرجع سابق72/ 5، 20714

 دار ،26/ 92،3كتاب البيوع، حديث رقم  ،سنن الدارقطني :البغدادي الحسن أبو عمر بن علي ارقطني،الدو* .سابق
إرواء  انظر:صحيح ،  حكم عليه األلباني بأنه: .*المدني يماني هاشم اهللا عبد السيد: ت، 1966 -1386 ،بيروت ،المعرفة

   ، مرجع سابق.5/279، 1459 رقم الحديث ،الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
، أما السرقة اصطالحا: هي اخذ العاقل البالغ 1/427،  المعجم الوسيطالسرقة لغة : أخذ الشيء من الغير خفية ، انظر:  2

 ،االختيار لتعليل المختار :البلدحي. انظر: وجه الخفيةفيه على نصابا محرزا أو ما قيمته نصابا ملكا للغير ال شبهة له 
  .4/102، مرجع سابق

 .8/419مرجع سابق ،، التاج واإلكليل لمختصر خليل :المواق 3
 7/75 مرجع سابق، ،بدائع الصنائعالكاساني:  4

  3/362 ،، مرجع سابقالمهذب :الشيرازي 5
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، فيهن مال ليس محرزا عنه فال قطع أما الحنابلة فعندهم إذا سرق احد الزوجين اآلخر م - 
أحدهما ال قطع كرأي اإلمام أبو حنيفة والثانية  ،وايتانوان سرق من مال محرز ففيه ر

 .1اإلمام مالكيقطع كرأي 

وذهب الظاهرية إلى أن القطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال اآلخر ما  - 
 لم يبح له أخذه سواء كان محرزا عنه أو غير محرز، ألن الظاهريين ال يعترفون

  .2أو طعامها أو كسوتها فال قطع فيهبالحرز أما إذا كان المأخوذ مباحا كنفقة الزوجة 

  الترجيح: 

أرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية بوجوب قطع الزوج بسرقة الزوجة، وعدم 
ألن للزوجة حقا في مال الزوج بالنفقة أو الكسوة أو غيره،   قطع الزوجة بسرقة مال الزوج،

 .ج حقا في مال زوجتهلزووليس ل

  

    

                                                           

  9/135 ، مرجع سابق،المغنيابن قدامة:  1
  12/343 ، مرجع سابق،المحلىابن حزم:  2



86 

  

  الرابعالفصل 

  حق الزوج في مال الزوجة العاملة والموسرة 

  :مباحث ثالثة وفيه

  ، وفيه ثالثة مطالب:مدى حق الزوج في اإلذن لزوجته بالعمل أو منعها منه :المبحث األول

  المطلب األول: أثر الزواج في أهلية المرأة للتكسب.

  للعمل. ةالثاني: اشتراط إذن الولي أو الزوج لخروج المرأ المطلب

  .زوجها على نفقتها وجوب في الزوجة تكسب أثرالمطلب الثالث: 

  وفيه سبعة مطالب: ،حق الزوج في اإلنفاق من مال زوجته الموسرة :المبحث الثاني

  المطلب األول: حق النفقة على الزوج ابتداء.  

  الثاني: أسباب وجوب نفقة الزوجة.   المطلب

  المطلب الثالث: سقوط النفقة عن الزوج. 

  المطلب الرابع: مفهوم اإلعسار لغة واصطالحا.

  المطلب الخامس: ما يثبت به اإلعسار.

  المطلب السادس: إعسار الزوج بنفقة الزوجة.

  المطلب السابع: حق األوالد في النفقة من مال األم عند إعسار األب.

  وفيه مطلبان:، تجهيز بيت الزوجية :المبحث الثالث

  تجهيز البيت من مال الزوجة. المطلب األول:

  انتفاع الزوج بجهاز الزوجة.المطلب الثاني: 
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  المبحث األول

  حكم عمل المرأة

المقصود من هذا المبحث الخوض بمدى مشروعية عمل المرأة وما يتصل به من  ليس
واشتراط إذن الولي أو الزوج  ،أحكام   وضوابط، وإنما أثر الزواج في خروج المرأة للتكسب

   :وبيان ذلك في ثالثة مطالب ،في ممارسة المرأة للعمل

  أثر الزواج في أهلية المرأة للتكسب :المطلب األول

ت الزوجة فقيرة أم استغنت كانأاتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها سواء        

��m��f:وذلك مقابل احتباسها لحقوق الزوجية ومتطلبات األسرة، قال تعالى ،أو كسبهابمالها 
j��i����h��gkkkkl1 .  

�m��B��A :وقال تعالى ،2أن النفقة واجبة على الزوج بحسب السعة والطاقة :وجه الداللة
F��E��D��Cl3.  

  .4أي  اسكنوا نسائكم من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم :وجه الداللة

 ،فواجب الزوج توفير ما تحتاجه الزوجة من نفقة المسكن والمطعم والمشرب واللباس
  .5والقيام على شؤونها صيانة لها عن العمل والسؤال

                                                           

  .7سورة الطالق، اآلية  1
 مرجع سابق. ،381- 4/378 ،فتح القدير :ابن الهمام 2

 .6سورة الطالق، اآلية  3

مرجع  ،16-4/15 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني* .مرجع سابق ،175-5/174 ،المبسوط السرخسي: 4
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين  ،البابرتي*. سابق

. ، مرجع سابق3/77 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :بن رشد*ا.دار الفكر ،4/378 ،العناية شرح الهداية :الرومي
 ، مرجع سابق.196-8/195 ،المغني :بن قدامة*ا. ، مرجع سابق94- 5/93 ،األم :الشافعي*

 ،2/135 ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني :أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي ،العدوي 5
، مرجع 9/277 ،المحلى باآلثاربن حزم: *ا. : يوسف الشيخ محمد البقاعيت ،بيروت ، دار الفكر ،م1994-هـ1414
 سابق.
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ولم تكلفها   ،ليس له إجبارها على العمل للتكسب ،فالنفقة حق ثابت للزوجة على زوجها
بإضافة عمل جديد لها بجانب عملها الطبيعي   ،الشريعة اإلسالمية بالعمل حتى ال تقع في المشقة

فالعمل ليس بواجب على المرأة وال يسمح للولي أو  ،كاألمومة والتربية وإدارة شؤون البيت
النفقة أو للتغلب للعمل لمساعدة وليها أو زوجها في ولكن قد تضطر المرأة  ،الزوج بدفعها إليه

فعمل المرأة   ،ولكن بشروط وضوابط شرعية ...على ظروف قد تواجهها لعجز زوجها أو وفاته
كثيرة  أعماال ومارست ،فقد عملت المرأة في صدر اإلسالم وبعده ،جائز ولكن بشروط وقيود
  :ومن األدلة على ذلك ،والرضاعة ونسج المالبس وغيرها ،منها أعمال الحضانة بأجر

من َأرضِ الزبيرِ  *كُنْتُ َأنْقُُل النَّوى«رضي اللَّه عنْهما، قَالَتْ:  1َأسماء بِنْت َأبِي بكْرٍعن  - 
هي، وْأسلَى رع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وُل اللَّهسر هي َأقْطَعخٍالَّتسفَر لَى ثُلُثَينِّي عم 2»ي.  

   .أن األثر صريح في جواز عمل الزوجة خارج بيت زوجها :وجه الداللة   

 -  :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسقَالَتْ: قَاَل ر ،يننْؤمالْم اِئشَةَ ُأمع ناقًا بِي «علَح كُنعرَأس
قَالَتْ: فَكُن يتَطَاولْن َأيتُهن َأطْوُل يدا، قَالَتْ: فَكَانَتْ َأطْولَنَا يدا زينَب، ِلَأنَّها  »َأطْولُكُن يدا

  .3كَانَتْ تَعمُل بِيدها وتَصدقُ

صلَّى -  ها النبيكانت تعمل ولم ينه  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم- أن زوج النبي :وجه الداللة
  .عن ذلك وفي هذا دليل على جواز عمل المرأة - علَيه وسلَّم اُهللا 

                                                           

أبي بكر: عبد اهللا بن عثمان، القرشية التيمية، زوج الزبير بن العوام، وهي أم  أسماء بنت أبي بكر الصديق واسم هي: 1
عبد اهللا بن الزبير، وهي ذات النطاقين، وأمها قيلة، وقيل: قتيلة، بنت عبد العزى بن عبد أسعد ابن جابر بن مالك بن حسل 

علَيه وسلَّم وألبيها سفرة لما هاجرا، فلم تجد ما  قيل لها ذات النطاقين ألنها صنعت للنبي صلَّى اللَّه ،بن عامر بن لؤي
ابن  انظر ترجمتها: تشدها به، فشقت نطاقها وشدت السفرة به، فسماها رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذات النطاقين،

  مرجع سابق. ،6705،7/7ترجمة رقم  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة :األثير
 .عجم التمر النوى: *

باب ما كَان النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يعطي المَؤلَّفَةَ قُلُوبهم  ،كتَاب فَرضِ الخُمسِ، صحيح البخاريأخرجه البخاري:  2
وِهنَحسِ والخُم نم مهرغَيمرجع سابق.3151،4/95، حديث و ،  

باب من فَضاِئِل زينَب ُأم الْمْؤمنين، رضي ، فَضاِئِل الصحابة رضي اُهللا تَعالَى عنْهم كتاب، صحيح مسلمأخرجه مسلم:  3
  ، مرجع سابق.4/1907 ،2452حديث رقم  ،اُهللا عنْها
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للعمل ةاشتراط إذن الولي لخروج المرأ :المطلب الثاني  

وليها أو إذا أرادت المرأة العمل فهل تستقل وحدها باتخاذ القرار؟ أم عليها الرجوع إلى 
  :األمر في المسائل اآلتيةبحث من التساؤل ال بد  ولإلجابة عن هذا زوجها ؟

  :اشتراط إذن الولي لخروج المرأة للعمل :المسألة األولى

ووليها هو األب   ،ال بد للمرأة غير المتزوجة من استئذان وليها إذا أرادت الخروج للعمل
ن الولي هو الراعي والمسئول عنها فال بد وذلك أل ،في  أهل بيته أو غيره ممن له الوالية عليها

ومن األدلة على وجوب أخذ إذن الولي عند خروج المرأة للعمل ما  ،ئذانه واألخذ برأيهمن است
  يلي:

  .�m����´��³��²���±���°�����®��¬��«��l1 ":قال تعالى - 

وذلك  ،أن اهللا تعالى أوجب على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من النار :وجه الداللة
  :قال قتادة ،يكون بأمر الولي أو الزوج ألهله بطاعة اهللا ورسوله ويتوجب عليهم طاعته

فيجب على المرأة طاعة وليها وعدم 2،مروهم بطاعة اهللا وانهوهم عن معصية اهللا
  مخالفته. 

كُلُّكُم «وسلَّم يقُوُل:  ، يقُوُل: سمعتُ رسوَل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه3عبد اللَّه بن عمرعن  - 
وكُلُّكُم مسُئوٌل عن رعيته، اِإلمام راعٍ ومسُئوٌل عن رعيته، والرجُل راعٍ في َأهله  راعٍ،

عر نُئولَةٌ عسما وجِهوز تيي بةٌ فياعَأةُ ررالمو ،هتيعر نُئوٌل عسم وهو مالخَادا، وهتي
هتيعر نُئوٌل عسمو هدياِل سي ماعٍ ف4»ر.  

                                                           

 .6سورة التحريم، اآلية  1

 ، مرجع سابق.3/447 ،العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسيرالسمرقندي:  2

أسلم مع أبيه وهاجر  ،بن نفيل القرشي العدوي، أمه زينب بنت مظعون الجمحية بن الخطاب عبد اللَّه بن عمر هو: 3
أبو  ،بن حجرا انظر ترجمته: ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه، وعرض على النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ببدر فاستصغره

 ،1ط ،156/ 4852،4، ترجمة رقم اإلصابة في تمييز الصحابة :يالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالن
  .ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ 1415

   ، مرجع سابق.2/5، 893حديث رقم  باب الجمعة في القُرى والمدنِ، ،كتَاب الجمعة ،صحيح البخاريأخرجه البخاري:  4
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أن أهل المرء من جملة رعيته وهو المسئول عنهم ألنه أمر بالحرص  :وجه الداللة
لذلك عليه واجبات وله حقوق ومن جملة حقوقه أن يطاع، فال  ،عليهم ووقايتهم من النار

  .1يصدر أمر من أهله إال عن رأيه، فهو المسئول عنهم أمام اهللا تعالى

فأراد وليها منعها من  ،جاء في األم "إذا بلغت المرأة قادرة بنفسها أو مالها على الحج - 
الزوج أو الولي قادرا على فإذا كان ، 2"الحج أو أراده زوجها منعها ما لم تهل بالحج

فمن باب أولى أنه قادر على منعها من القيام بأمر مباح  ،وهي فريضةمنعها من الحج  
  .كالعمل

 ،ولكن البد لإلشارة هنا أنه ليس للولي أن يمنع المرأة ظلما من ممارسة العمل النافع
  .دون ضرورةجبرها على ممارسة عمل دون رضاها ووليس له أن ي

  :اشتراط إذن الزوج لخروج المرأة للعمل :الثانية المسألة

ولكن إذا أرادت المرأة  ،اق الفقهاء على وجوب نفقة الزوج على زوجتهذكرت سابقا اتف
؟ أم لها حرية الخروج دون الرجوع إلى إذن عمل فهل يجب عليها استئذان زوجهاالخروج لل

  الزوج؟ 

على عقد الزواج وقبض المرأة للمهر حق الزوج على زوجته أال تخرج إال  بيترت
ألن له الحق بمنعها ، فإذا أرادت المرأة الخروج للعمل فال بد لها من استئذان الزوج بإذنه،

بالزوج وهي  اوذلك ألن خروج المرأة للعمل يلحق ضرر ،بموجب عقد الزواج وتملكها للمهر
كما أنها مستغنية عن العمل لوجوب كفايتها  ،يتنافى مع االحتباسوخروجها  ،محبوسة ألجله

 ،فللزوج الحق في منع زوجته من الخروج للعمل ألن خروجها يمس بحقوقها ويؤذيه3.عليه
   .فعملها  يشغلها عن حقوق زوجها وشؤون بيتها

                                                           

 مرجع سابق. ،9/316 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :بن حجرا 1

  ، مرجع سابق.2/128 ،األم :الشافعي 2
 مرجع سابق. ،4/399 ،فتح القدير :ابن الهمام * .مرجع سابق ،4/212 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم 3
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  :المرأة داخل البيت تجارة :المسألة الثالثة

 ،1اتفق الفقهاء على جواز عمل المرأة داخل بيتها بشرط أن ال يتأذى الزوج من عملها
 قال ذلك؟ من أن يمنعها ألزوجها تتجر، أن رجل أرادت امرأة أرأيت قلت" :جاء في المدونة

 وليس :الشافعي وقال 2الخروج، من أن يمنعها له ولكن التجارة، يمنعها من أن له ليس :مالك
  .3"بسبيل المرأة مال والية من للزوج

ومن قول المالكية يتضح لنا جواز عمل المرأة في بيتها وليس للزوج منعها من التجارة 
ولكن ال تمنع من التجارة في بيتها بشرط وجود محرم  ،وله منعها من الخروج للتجارة ،في بيتها

  .4إذا كان الزوج غائبا

  البيت؟  ولكن هل يشترط إذن الزوج لعمل المرأة داخل

مل يحتاج إلى السهر ويترتب عليه ال بد من إذن الزوج لعمل المرأة في بيتها إذا كان الع
وقد ذكر الفقهاء أن للزوج حق الطاعة في كل أمر  .تعب وإجهاد بالمرأة وينقص من جمالها

ولكن يجب على الزوج عدم استخدام حقه  . 5له منعها من الغزل حتى لو كان لنفسهامباح وأن 
ولذلك قيد  ،بتعسف وإلحاق الضرر بزوجته بمنعها من ممارسة العمل دون مسوغ ومبرر

                                                           

، 4/212 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم *.، مرجع سابق3/603،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين 1
. مرجع سابق ،4/96،حاشية البجيرمي على الخطيبتحفة الحبيب على شرح الخطيب =  :البجيرمي مرجع سابق*

  مرجع سابق. ،4/73 ،المدونة :مالك*
  ، مرجع سابق.4/73 ،المدونة :مالك 2
 ، مرجع سابق.3/221 ،األم :الشافعي 3

 ، مرجع سابق.4/73 ،المدونة :مالك 4

 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم *.، مرجع سابق3/603 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين 5
 .، مرجع سابق4/212
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 له ليس" :1الشافعية حقه في منعها من العمل إذا كان يتعارض مع حق من حقوقه قال البجيرمي

  .2"استمتاعه وقت إال غزل نحو من منعها

من أي عمل أخر ال وهذا ال يعني أن الزوج له منع زوجته من الغزل فقط بل له منعها 
 المقتضية كلها األعمال يمنعها من أن له بل الغزل تخصيص عدم ينبغي" :3قال ابن نجيم ،يأذن به
  .4"ألجنبي باألولى تبرعا العمل من وكذا ،كفايتها عليه لوجوب عنه مستغنية ألنها للكسب

فإذا كان ال بد للزوجة من إذن زوجها للخروج للعمل فإن مخالفته وخروجها بغير إذنه 
  .5يعتبر نشوزا ويترتب عليها أحكام النشوز

  :قبل عقد الزواج خدمة أو نفسها لعمل فيه أجرتالتزام الزوجة بعقد  :المسألة الرابعة

هل يصح للزوج  ،عقدقبل  خدمة أو نفسها لعمل فيه أجرتفي حال التزام الزوجة بعقد 
  ؟  أم على الزوجة االلتزام بتنفيذهفسخه؟ 

  :اختلف الفقهاء في ثبوت خيار الفسخ للزوج على قولين

ذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت خيار الفسخ للزوج وليس له  منعها  :القول األول
ألن منافع الزوجة ملكت بعقد سابق على عقد  ؛حتى تنقضي مدة العقد من الوفاء بعقد اإلجارة،

                                                           

من قرى الغربية بمصر، وقدم القاهرة،  ولد ببجيرم فقيه. سليمان بن محمد بن عمر الشافعي، المعروف بالبجيرمي. هو: 1
، التجريد لنفع العبيد، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب تصانيفه:من  وتعلم باالزهر وتوفي بمصطية بالقرب من بجيرم،

  مرجع سابق. ،4/275 ،معجم المؤلفينكحالة:  انظر ترجمته:
2 يمريجمرجع سابق.4/96 ،حاشية البجيرمي ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب :الب ،   
شرح ين الدين بن ابراهيم بن محمد بن محمد المصري، الحنفي، الشهير بابن نجيم. فقيه، اصولي من تصانيفه: هو: ز 3

معجم كحالة:  انظر ترجمته: ،منار االنوار في اصول الفقه، البحر الرائق في شرح الكنز الدقائق، االشباه والنظائر
  سابق.رجع م ،4/192 ،المؤلفين

 ، مرجع سابق.4/212 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم 4

5 يمريجالنووي * .، مرجع سابق4/96 ،حاشية البجيرمي على الخطيب ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب :الب: 
 ، مرجع سابق.18/242 ،المجموع شرح المهذب
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و ذهب بعض  ،"العينوقد أطلق الشافعية على هذا النوع من األنكحة "بنكاح مستأجرة  ،النكاح
 . 1الفسخ للزوج إذا كان جاهال بذلك فقهاء الشافعية إلى ثبوت خيار

وفرقوا بين  ،ضاهاذهب الحنفية إلى أن للزوج فسخ عقد اإلجارة إذا كان بغير ر :القول الثاني
فالزوج الذي يشينه تأجير  ،الذي يشينه تأجير زوجته للرضاع وبين الزوج الذي ال يشينه ذلك

أما الزوج الذي ال يشينه ذلك  فليس  ،زوجته للرضاع يجوز له الفسخ ألنه يعير بذلك فيتضرر
باإلجارة متصرفة فكانت هي  ،له أن يفسخ ألن المملوك له بالنكاح منافع بضعها ال منافع ثديها

وقيل له الفسخ في الوجهين ألنها إن أرضعت خارج بيتها فله منعها من الخروج من  ،في حقها
ولعل هذا ينطبق أيضا  .2يمنعها من إدخال الصبي إلى بيته وإن أرضعت في بيته فله أن ،بيته

  به. مل أخر تؤجر المرأة نفسها للقيامفهو ينطبق على كل ع ،على غير اإلجارة للرضاع

هنا أن عمل الزوجة داخل بيتها ال يسقط نفقتها ولكن للزوج منعها  اإلشارةوال بد من 
  .3من العمل  الذي يؤثر على صحتها أو ينقص من جمالها ولكن ال تسقط نفقتها حال مخالفتها

  الترجيح: 

وليس له  ،أرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو عدم ثبوت خيار الفسخ للزوج
ولذلك ال بد  ،منعها من الوفاء بالعقد، وذلك ألن منافع الزوجة ملكت بعقد سابق على عقد النكاح

   .من الوفاء به

   

                                                           

 ،3/436، أسنى المطالب في شرح روض الطالب :الدين أبو يحيىزكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين  ،السنيكي 1
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف  :لبهوتىا *.، مرجع سابق8/249 ،المغني :بن قدامة* ا.دار الكتاب اإلسالمي

 مرجع سابق. ،3/48 ،بشرح منتهى اإلرادات

  سابق.، مرجع 4/200 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 2
 ، مرجع سابق.3/577 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين 3
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  زوجها على نفقتها وجوب في الزوجة تكسب أثرالمطلب الثالث: 

فإذا  ،مر معنا سابقا ثبوت أهلية المرأة للتملك والتصرف في مالها واستقالل ذمتها المالية
ال يملك الزوج التصرف فيه  ،لهاعملت المرأة واكتسبت من عملها فيعد ما تكتسبه ملكا خالصا 

� :قال تعالى ،دون إذنها ورضاها m���G� �F� �E�D� �C� �B� �A

R��Q��P����O��NM��L��K��J��I��H�l1.  

منه  فمن باب : إن كان المهر الذي تمتلكه المرأة  من قبل الزوج ال يحل له األخذ وجه الداللة
صلى  - وهذا ما يؤكده قول النبي  ،أولى أن ال يحق له أن يأخذ من نتاج عملها وخالص مالها

  .2"كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام، دمه، ومالُه، وعرضه" :- اهللا عليه وسلم 

لحديث فال يجوز للزوج األخذ أن ما تكتسبه المرأة من عملها يدخل في عموم هذا ا :وجه الداللة
  .دون إذنها ورضاهامنه 

وال بد من اإلشارة هنا أنه ليس للزوج االشتراط على زوجته بالنفقة على بيتها من مالها 
فليس له األخذ من مالها لعدم وجوب النفقة  طيب نفس منها، أما إذا رفضت كان عن إال إذا
ن لم تطعه وهو يكفيها النفقة كانت ا طاعته، وإمن الخروج للعمل فعليهولكن إذا منعها  ،عليها
أما إذا اتفقت الزوجة مع زوجها المشاركة في نفقات البيت  ،3ويترتب عليها أحكام النشوز ا،ناشز

   .مقابل السماح لها الخروج للعمل فهذا جائز ألنه قائم على االتفاق والتراضي فيما بينهم

  ولكن إذا كانت المرأة عاملة فهل تسقط نفقتها الواجبة على زوجها؟

                                                           

  .20سورة النساء، اآلية  1
باب تَحرِيمِ ظُلْمِ الْمسلمِ، وخَذِْله، واحتقَارِه ودمه، وعرضه،  ،كتاب الْبِر والصلَة والْآدابِ، مسلمصحيح  أخرجه مسلم: 2

اِلهممرجع سابق.4/1986، 2564رقم  ، حديثو ، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  :الشربيني* .، مرجع سابق4/195 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :نجيمابن  3
اإلنصاف في معرفة الراجح  :المرداوي* .مرجع سابق ،4/383 ،فتح القدير *ابن الهمام:. مرجع سابق ،5/169 ،المنهاج

 مرجع سابق. ،8/360 ،من الخالف



95 

فال تسقط نفقتها بسبب   ،عمل المرأة وتكسبها ال يؤثر على استحقاقها للنفقة من زوجهاإن        
والسبب في ذلك أن نفقة الزوجة ليست للحاجة وإنما بسبب   ،تكسبها من عملها أو يسارها

إذا أثر عمل المرأة على حقوق الزوج واحتباسها لحقه وتفرغها    ولكن ،احتباسها لحق الزوج
أما إذا خالف  ،لشؤون بيته ووافق الزوج على ذلك ولم يعارض ال تسقط نفقتها عن زوجها

 لمرأة الخروج من بيتها وإذا خرجتالزوج زوجته ولم يأذن لها بالخروج للعمل فهنا ال يجوز ل
 دون رضالزوجة العاملة إذا خرجت فا. 1اعتبرت ناشزا لعدم طاعة الزوج واحتباسها لحقه

 رضي الزوج بخروجها ثم منعها اا إذوهذا ينطبق على م ،زوجها ال نفقة لها ما دامت خارجة
 الزوج بخروجها ثم منعها ألن رضاهفذهب البعض إلى عدم سقوط نفقتها إذا رضي  ،من ذلك

 تراطه تركها للعمل يعتبر رضا منهها أو إقدامه على الزواج منها وعدم اشبخروجها وإذنه ل
ع  علمه وال مانع أن يكون تزوجه بها م" :قال ابن عابدين ،بإسقاط حقه في احتباسها الكامل له

 الزوجسقوط نفقة المرأة بخروجها من غير إذن   في ، ولم يخالف أحد2بحالها رضا بإسقاط حقه"
ناشزا كانت أو غير .. ."وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها :إال ابن حزم حيث قال

  . 3ناشز"

وقد بينت سابقا التزام الزوجة بعقد أجرت فيه نفسها لعمل قبل عقد الزواج وهو ما 
وقد نص الفقهاء على أنه ليس له منعها من العمل ولكن قالوا بسقوط  ،يعرف بمستأجرة العين

وقال البعض منهم  ،فقد ذهب بعض الشافعية إلى سقوط نفقتها لعدم تمكن الزوج نهارا  ،قتهانف
،وذهب بعض الحنفية إلى سقوط نفقتها وذهب 4بعدم  سقوط النفقة والصحيح هو سقوطها

 عكسه أو الليل بالنهار دون نفسها سلمت إذا :حيث جاء في البحر الرائق ،اآلخرون بعدم سقوطها

ن  أوقد اعترض على هذا من قال بعدم سقوط النفقة ب، 5ألن التسليم ناقص ،النفقة تستحق  ال

                                                           

 * ابن.، مرجع سابق96-5/95 ،األم :الشافعي* .، مرجع سابق4/16 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 1
 ، مرجع سابق.196- 8/195 ،المغني :قدامة

 ، مرجع سابق.4/293 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين 2

 سابق.، مرجع 9/249 ،المحلى باآلثار :بن حزما 3

 مرجع سابق. ،3/436 ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب زكريا األنصاري: 4

 ، مرجع سابق.4/195 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم 5
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وال تعتبر ناشزا خالفا لمن   ،امتناعها من تسليم نفسها بسبب إقبالها على عملها فهي معذورة
  .1منعت تسليم نفسها بالنهار دون الليل لكونها غير مضرورة في ذلك

على الزوج االستمرار في الخروج للعمل فما ولكن قد تكون الزوجة عاملة واشترطت 
  ؟ االشتراطحكم هذا 

   :وهو قول جمهور الفقهاء وهو على تفصيل :القول األول

وللزوج منعها من العمل فان  ،ذهب الحنفية إلى أن هذا الشرط فاسد ملغى والعقد صحيح  * 
2وسقط حقها في النفقة اخرجت بغير إذنه اعتبرت ناشز.  

وال يلزم الوفاء به مع استحباب  امكروه افاعتبروا هذا الشرط صحيحالمالكية  أما  * 
  .3ن منع الزوج زوجته من الخروج وخرجت بغير إذنه سقط حقها في النفقة، فإالوفاء

فالنفقة الزوجية عندهم تجب  ،والشرط باطالً اأما الشافعية فاعتبروا النكاح صحيح   *
فالخروج من البيت بغير رضا الزوج يسقط النفقة حتى ولو كان  ،بالتمكين التام ال بالعقد

  .4الحجالخروج لعبادة 

   :واستدل الجمهور بما يلي

كُلُّ شَرط لَيس في كتَابِ اللَّه فَهو باطٌل، وِإن كَان " :- صلى اهللا عليه وسلم - قول النبي  - 
طاَئةَ شَر5"م.  

                                                           

، 4/195 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم*.مرجع سابق ،5/288 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين 1
 مرجع سابق.

مرجع  ،10/109 ،الفقْه اإلسالمي وأدلَّتُه :الزحيلي*. ، مرجع سابق3/578 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين 2
  سابق.

، مرجع 10/109 ،الفقْه اإلسالمي وأدلَّتُه :الزحيلي* .مرجع سابق ،4/191 ،شرح مختصر خليل للخرشي :الخرشي 3
 سابق.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني  :الشربيني*. مرجع سابق ،3/436 ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب السنيكي: 4
 ، مرجع سابق.5/196 ،ألفاظ المنهاج

، 3/73 ،2168، حديث رقم باب ِإذَا اشْتَرطَ شُروطًا في البيعِ الَ تَحلُّ بيوع،الْكتاب  صحيح بخاري، أخرجه البخاري: 5
 مرجع سابق.
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وعقد النكاح ال  ،إن اشتراط الزوجة االستمرار في العمل ليس في كتاب اهللا :وجه الداللة
  .يقتضيها فتكون باطلة

الصلْح جاِئز بين المسلمين، ِإلَّا صلْحا حرم حلَالًا، َأو " :قول النبي صلى اهللا عليه وسلم - 
امرلَّ حَأح لَالًا، َأوح مرطًا حِإلَّا شَر ،هِموطلَى شُرع ونملسالما، وامرلَّ ح1"اَأح.  

الشرط محرما للحالل  كان ،ر دليل يثبتهإن الوفاء بشرط الزوجة من غي :الداللةوجه 
  .للزوج وهو احتباس الزوجة ألجله اتثاب المنعه حق

 ،فقد ذهبوا إلى تصحيح هذا الشرط ووجوب الوفاء به ،لحنابلةاوهو ما ذهب إليه  :القول الثاني
وال تسقط النفقة بخروجها دون  ،فليس للزوج منع الزوجة من العمل بعد أن رضي بهذا الشرط

  .2رضاها

   :الحنابلة بما يليواستدل 

  .�m�~��}��|��{��z��l 3 :قال تعالى - 

  .أن اآلية صريحة في وجوب الوفاء بالعقود ومنها عقد النكاح :وجه الداللة

َأحلَّ حراما، َأو  شرطاالْمسلمون علَى شُروطهِم ِإلَّا " :قول النبي صلى اهللا عليه وسلم - 
  .4"حرم حلَالًا

                                                           

باب ما ذُكر عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الصلْحِ بين  ، أبواب األحكام،سنن الترمذي :الترمذي أخرجه: 1
، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلحكم عليه األلباني بأنه: حسن، انظر:  ،1352،3/623، حديث رقم النَّاسِ

   ، مرجع سابق.250/ 1420،5حديث رقم 
 ،الفقْه اإلسالمي وأدلَّتُه :الزحيلي*. ، مرجع سابق363- 8/362 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :المرداوي 2

 ، مرجع سابق.10/109

 .1سورة المائدة، اآلية  3

باب ما ذُكر عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في  ، أبواب األحكام،سنن الترمذي :الترمذي سبق تخريجه: أخرجه: 4
  .1352،3/623، حديث رقم الصلْحِ بين النَّاسِ
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فكل شيء جاز فعله جاز  ،إن اشتراط المرأة للعمل ليس فيه شيء محرم :وجه الداللة
   .اشتراطه

  .1"ِإن َأحقَّ الشُّروط َأن يوفَى بِها ما استَحلَلْتُم بِه الفُروج" :قول النبي صلى اهللا عليه وسلم - 

  .إن أحق الشروط بالوفاء ما كانت في عقد النكاح :وجه الداللة

   :الترجيح

مما سبق يتبين لي ترجيح القول الثاني وذلك لقوة أدلتهم ولتحقيق الرضا والوئام بين         
 ،"وعامة ما يصححه أحمد من العقود :جاء في القواعد النورانية ،الزوجين ومنعا للشقاق والنزاع

وكان قد بلغه في العقود والشروط من  ،يثبته بدليل خاص من  أثر أو قياس ،والشروط فيها
والصحابة ما ال تجده عند غيره من األئمة فقال بذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -اآلثار عن النبي 

وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص فقد يضعفه أو يضعف  ،عليهوبما في معناه قياسا 
  .2"..وكذلك يضعف ما اعتمدوه من قياس ،داللته

    

                                                           

 .، مرجع سابق2/1035، 1418، حديث رقم باب الْوفَاء بِالشُّروط في النِّكَاحِ الحج،كتاب ، مسلمصحيح  أخرجه مسلم: 1
ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي تق :ابن تيمية 2

د أحمد  ت: ،المملكة العربية السعودية ،دار ابن الجوزي ،هـ1422، 1ط ،1/261 ،القواعد النورانية الفقهية ،الدمشقي
  .بن محمد الخليل
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 المبحث الثاني

  مال زوجته الموسرة عند إعساره حق الزوج في اإلنفاق من

  حق النفقة على الزوج ابتداء :المطلب األول

تثبت للزوجة على  وحقوق ،يترتب على عقد الزواج حقوق تثبت للزوج على زوجته       
 ،متبادلة بينهما، وال يسعني تناول هذه الحقوق بالبحث ألنه موضوع يطول بحثه وحقوق ،زوجها

ال بد من بيان مفهوم النفقة لذلك  ،حق نفقة الزوجة على زوجها هنا بيان ثبوتما يهمنا و
   :ومشروعيتها

  مفهوم النفقة ومشروعيتها:

  :مفهوم النفقة :أوال

   :هي اسم من المصدر نفق وتطلق في اللغة على عدة معان منها :النفقة في اللغة

  .نفقت الدابة أي ماتت :نقول ،الموت   *

  .نفقت السلعة أي راجت :نقول ،الرواج  * 

  .نفقت المرأة أي كثر خطابها  :نقول ،كثرة الخطاب   *

  .أي نفد ،نفق الشيء  :النفاد، نقول  *

النفقة أيضا ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة و  * 
  .1ونحوها

   

                                                           

(إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ : مجمع اللغة العربية بالقاهرة*.، مرجع سابق10/357 ،لسان العربابن منظور:  1
  مرجع سابق. ،2/942 ،المعجم الوسيط :حامد عبد القادر/ محمد النجار)
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   :النفقة في االصطالح

فالنفقة اإلدرار على شيء بما  ،اللغوي معناهاال يخرج معنى النفقة في االصطالح عن 
ما به قوام معتاد حال  :وعرفها ابن عرفة بأنها ،وهي توفير الطعام والكسوة والسكنى، 1فيه بقاؤه
  .3ونفقة الغير تجب على الغير بالزوجية أو القرابة أو الملك ،2دون سرف اآلدمي

   :مشروعية النفقة :ثانيا

وقد ثبت وجوبها 4ااتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما لم تكن ناشز ،
   :السنة الشريفة واإلجماع والمعقولفي الكتاب و

  :، فمن الكتابالكتاب* 
�m������v��u��ts��r��q��p��o��n��m��l���kj��i����h��g��f :قوله تعالى  - 

(��)��*��~��}��|{��z��y���x��wl 5.  

  .ن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بحسب حالهأ :الداللةوجه 

  .��m��¦³��²��±��°�����®¬��«���ª��©��¨���§l6وقوله تعالى:   - 

  .7إن للزوجة على زوجها قدر كفايتها من النفقة :وجه الداللة
                                                           

 ، مرجع سابق.4/378 ،فتح القدير*ابن الهمام: .، مرجع سابق3/572 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين 1

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح  ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي :الصاوي 2
  .دار المعارف ،2/729 ،الصغير

 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين *.، مرجع سابق4/188 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :نجيم ابن 3
 ، مرجع سابق.3/572

بن ا *.، مرجع سابق4/15 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :الكاساني *.، مرجع سابق8/195 ،المغني  :بن قدامةا 4
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ لشربيني: *ا .، مرجع سابق3/76 د،المقتص بداية المجتهد ونهايةرشد: 
 ، مرجع سابق.5/151،المنهاج

 .7سورة الطالق، اآلية  5

 .233البقرة، اآلية  سورة 6

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية ، 34/86 ،مجموع الفتاوى :بن تيميةا 7
  .: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمت ،م1995هـ/1416 ،السعودية
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���m������������M��L :وقوله تعالى -  KJ��� � �I��H���� �G��F��E��D��C��B��A
S��R��Q��P��O��N��l1.  

فمن باب أولى  ،أن اهللا عز وجل يأمر الرجل باإلنفاق على المرأة المعتدة :وجه الداللة
  .2غير المعتدةوجوبها على الزوجة 

  :السنة النبوية الشريفة* 

"َأن رجلًا سَأَل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ما حقُّ الْمرَأة  :عن حكيم بن معاوية عن أبيه - 
َأن يطْعمها ِإذَا طَعم، وَأن يكْسوها ِإذَا اكْتَسى، ولَا يضرِبِ الْوجه، ولَا «علَى الزوجِ؟ قَاَل: 

  .وجوب نفقة الزوجة على الزوج :وجه الداللة .3»يهجر ِإلَّا في الْبيتيقَبح، ولَا 
 خُذي ما يكْفيك وولَدك « :لهند زوج أبي سفيان -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  الق - 

عبِالْموفأن النفقة واجبة للزوجة والولد بقدر كفايتهما :وجه الداللة .4»ر.   

اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إال الناشز  :اإلجماع*
  .5منهن

فوجب  ،إن المرأة محبوسة لحق الزوج وممنوعة من التصرف لحقه في االستمتاع :المعقول *
كما يلزم اإلمام في بيت المال  ،ولوال ذلك لهلكت ،نتها ونفقتها من طعام وكسوة وسكنولها مؤ

  .6الحتباس نفوسهم على الجهاد ،نفقات أهل النفير

                                                           

  .6سورة الطالق، اآلية  1
 ، مرجع سابق.8/174 ،تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا 2

*وأحمد بن . 1850،1/593رقم الحديث  ،باب حقِّ الْمرَأة علَى الزوجِ ،كتَاب النِّكَاحِ ،سنن ابن ماجه أخرجه ابن ماجة:  3
صحيح  انظر: حكم عليه األلباني بأنه: صحيح، ،20011،33/213، رقم الحديث مسنَد الْبصرِيين مسند أحمد،بن حنبل: 

    .1/602 ،3147 حديث رقم ،الجامع الصغير وزياداته
باب ِإذَا لَم ينْفق الرجُل فَللْمرَأة َأن تَْأخُذَ بِغَيرِ علْمه ما يكْفيها وولَدها  النفقات،كتَاب ، صحيح البخاري أخرجه البخاري، 4

وفرعمرجع سابق. ،5364،7/65، حديث بِالْم  
  ، مرجع سابق.8/195 ،المغني :بن قدامةا 5

 .، مرجع سابق8/195 ،المغني :بن قدامة* ا.مرجع سابق ،4/16 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 6
   مرجع سابق. ،3/51 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، :الزيلعي*
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  أسباب وجوب نفقة الزوجة :المطلب الثاني

  ؟د وحده أم به وبالتمكين والتسليمهل تجب نفقة الزوجة على الزوج بالعق

  :قوليناختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على الزوج على 

إلى أن سبب وجوب النفقة هو استحقاق الحبس الثابت وابن حزم ذهب الحنفية  :القول األول
"ال نفقة على مسلم في  :قال ابن عابدين ،1بالنكاح  للزوج على الزوجة  في عقد الزواج الصحيح

  .2وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح وكذا في عدته" ،نكاح فاسد النعدام سبب الوجوب

   :ي استدل بها الحنفيةومن األدلة الت

�m��u��ts��r��q��p��o��n��m��l���kj��i����h��g��f :قوله تعالى عموم  *
(��)��*��~��}��|{z�y���x��w��v�l"3.  

أن اهللا تعالى أمر بالنفقة على الزوجة دون تقيد بوقت وهذا دليل على  :وجه الداللة
  وجوب النفقة من حين العقد.

  .4"ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف" :- عليه وسلم صلى اهللا- عموم قول النبي   *

وفرع4"بِالْم.  
  يوجب للزوجة النفقة من حين العقد. - صلى اهللا عليه وسلم- أن قول النبي  :وجه الداللة

ألنها  ،إن حق الحبس الثابت للزوج على زوجته بسبب النكاح مؤثر في استحقاقها النفقة لها عليه
شخص ممنوعة من االكتساب لحقه فكانت كفايتها واجبة عليه، وذلك ألن من كان محبوسا بحق 

  .1كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه

                                                           

 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين* .، مرجع سابق4/16 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 1
  ، مرجع سابق.9/249 ،المحلى باآلثار ، مرجع سابق.* ابن حزم:4/379 ،فتح القدير ، مرجع سابق*ابن الهمام: 3/572
 ، مرجع سابق.3/572 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين 2

 .7سورة الطالق، اآلية  3

 ، مرجع سابق.1218،2/886، حديث باب حجة النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ،كتَاب الْحج، مسلمصحيح  :مسلمأخرجه  4
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ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن نفقة الزوجة ال تجب  :القول الثاني
، جاء في  2وتمكنه من االستمتاع بها ،عقد الصحيحعلى الزوج إال بالتمكين من نفسها بعد ال

،  3قوت وادام" - هما مشرفوليس ألحد- مواهب الجليل "يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ 
"أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه  :وجاء في المغني

"وألن نفقتها في  :وجاء في الحاوي ،4جميع  حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن"
  .5تمكين الزوج من االستمتاع"مقابلة  

ولكن اختلف المالكية مع الحنابلة والشافعية في استحقاق الزوجة النفقة في حال كانت 
فذهب المالكية لعدم وجوب النفقة على الزوج لعدم قدرته على  ،كبيرة والزوج صغيرا

ألن ال تقصير من جهتها إنما من  ،عية فذهبوا إلى استحقاقها النفقة، أما الحنابلة والشاف6االستمتاع
  .7المستأجر فعطله بذله أو وقد مكنته من نفسها كالمؤجر إذا سلم المؤجرة ،جهته

النَّبِي صلَّى  وقد احتج الجمهور على عدم وجوب النفقة إال بالدخول والتسليم بما ورد عن   
لَّمسو هلَيأنه اُهللا ع: "يننعِ سسبِنْتُ ت يها ونَى بِهب ثُم ،يننتِّ سبِنْتُ س يهاِئشَةَ وع فلم  ،8"نَكَح

فدل أن النفقة ال تجب إال بالتمكين ال بالعقد ولو كانت حقا لها  ،ينفق عليها إال بعد الدخول بها

                                                                                                                                                                          

، 3/51 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :الزيلعي *.مرجع سابق ،4/16 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 1
 مرجع سابق.

حاشية الدسوقي على  :الدسوقي*.مرجع سابق ،4/182 ،الجليل في شرح مختصر خليلمواهب : لحطاب الرعينيا 2
لحاوي الكبير في فقه االماوردي: * .، مرجع سابق8/195 ،المغني :بن قدامة*ا .مرجع سابق ،2/508 ،الشرح الكبير

- 5/165،اظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف :الشربيني *، مرجع سابق.11/423 ،مذهب اإلمام الشافعي
 ، مرجع سابق.2/729 ،بلغة السالك ألقرب المسالك :الصاوي *.، مرجع سابق166

  ، مرجع سابق.4/181 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :لحطاب الرعينيا 3
  ، مرجع سابق.8/195 ،المغني :بن قدامةا 4
  ، مرجع سابق.11/423 ،لحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعياالماوردي:  5
  ، مرجع سابق.2/730 ،بلغة السالك ألقرب المسالك :الصاوي 6
 ، مرجع سابق.5/470 ،كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتى:  7

باب تَزوِيجِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عاِئشَةَ، وقُدومها المدينَةَ، وبِنَاِئه  ،كتَاب المنَاقبِ، صحيح البخاريأخرجه البخاري:  8
 ، مرجع سابق.5/56 ،3896، حديث بِها
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نفق عليها دل على عدم ولما لم ينقل أنه أ ،لمنحها إياها ولو كان قد أنفق عليها لنقل ذلك
  .1الوجوب

   :الترجيح

وبمجرد العقد تصير  سبب النفقة هو العقدألن  ،مما سبق أرجح أن النفقة تجب بالعقد
أما االستمتاع أو الدخول أو التمكين أو االحتباس فهي من أثار العقد التي تترتب  ،المرأة زوجة

  .فسبب النفقة هو العقد وما سواه أثار تترتب عليه ،بعده

  سقوط النفقة عن الزوج :المطلب الثالث

   :ومن هذه الحاالت ،تسقط نفقة الزوجة عن زوجها بحاالت عدة

والزنا وتقبيل ابن   ،2كالردة ،تسقط النفقة عن كل امرأة جاءت الفرقة من قبلها معصية - 
 .3الزوج بشهوة

 - ينحبس الزوجة في د، ين وقد اختلف الفقهاء في سقوط نفقة الزوجة إذا حبست في د
    :قولين هما على

ائه ذهب الحنفية إلى التفريق ما بين حبس الزوجة في دين وهي قادرة على وف :القول األول
في  وماطلت لوفاءففي حالة قدرتها على ا ،وبين إذا كانت عاجزة عن السداد ،وماطلت في سداده

  .4وفي حالة عدم  قدرتها على الوفاء ال تسقط نفقتها ،تهاالسداد تسقط نفق

                                                           

   .دار الكتب العلمية، 3/148 ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف :الشيرازي1
- 3/575 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين *. مرجع سابق، 18/247 ،المجموع شرح المهذب النووي: 2

 ، مرجع سابق.576

-3/575 ،د المحتار على الدر المختارر :ابن عابدين ، مرجع سابق*3/52 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :الزيلعي 3
 ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرالحلَبي:  *. مرجع سابق ،4/408 ،فتح القدير*ابن الهمام: . ، مرجع سابق576

  مرجع سابق. ،1/190

  ، مرجع سابق.4/20 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني:  4
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لتفويت  ،ذهب الشافعية والحنابلة إلى سقوط نفقة الزوجة ولو حبست ظلما :الثانيالقول 
  .1التمكين

فالمعتدة من طالق بائن تسقط عنها النفقة إال إذا  ،تسقط النفقة في العدة من طالق بائن - 
 2،ن مات انقطعت نفقتهافإ ،لم تسقط نفقتها ما دام الولد حيا ن كانت حامال فإكانت حامال

فهنا يجتمع لها موجبان  ،ولحمل أمة زوجها حر ،في اللعان لنفي الحمل وتسقط النفقة
 ،ونفقة الملك أقوى فتثبت لها نفقة الملك وتسقط نفقة الحمل ،للنفقة وهما الحمل والملك

خذ نفقة واحدة من موجبات النفقة لشخص أع موجبان اجتم"إذا  :قال ابن عبد السالم
 .3بأقوى الموجبين وسقط الموجب اآلخر"

 .4هاالصغيرة التي ال يمكن وطؤ لىنفقة عتسقط ال - 

  : 6والنشوز المسقط للنفقة يكون بما يلي، 5تسقط النفقة بالنشوز - 

                                                           

 ، مرجع سابق.7/206 ،المحتاج إلى شرح المنهاج نهاية الرملي: *.، مرجع سابق5/169 ،المغني :ابن قدامة 1

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز  :الحصني *.مرجع سابق ،9/58 ،الطالبين وعمدة المفتينروضة النووي:  2
 ،1994، 1، طدمشق ،دار الخير ،1/443 ،كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار: بن معلى الحسيني تقي الدين الشافعي

 .علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان :ت

حاشية الدسوقي على  :الدسوقي *. مرجع سابق ،4/191 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :لحطاب الرعينيا 3
  ، مرجع سابق.515-2/514 ،الشرح الكبير

 ،الشرح الكبير على متن المقنع :بن قدامة*ا. ، مرجع سابق4/19 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني:  4
، 2/730 ،ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير بلغة السالكلصاوي: *ا. مرجع سابق ،9/260

  مرجع سابق.
 النشوز: هو معصية الزوجة لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، يقال نشزت المرأة أي عصته وامتنعت عليه، 5

 ، مرجع سابق.16/445 ،المجموع شرح المهذبالنووي:  *. ، مرجع سابق8/236 ،المغني :: ابن قدامةانظر

حاشية الدسوقي على  :الدسوقي*. ، مرجع سابق4/191 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :لحطاب الرعينيا 6
. ، مرجع سابق64-9/58 ،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي: *. ، مرجع سابق515-2/514 ،الشرح الكبير

كفاية األخيار في حل غاية  :أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني، تقي الدين الشافعي ،الحصني*
بن * ا .: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمانت ،دمشق ،دار الخير ،1994، 1ط ،444- 1/443 ،اإلختصار

، الشرح الكبير على متن المقنع :الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرجعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  ،قدامة
 ،المغني :بن قدامة* امحمد رشيد رضا صاحب المنار أشرف على طباعته: ،دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،9/260
 ، مرجع سابق.8/236
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  .خروج الزوجة بغير إذن زوجها  *

  الزوجة عن الوطء واالستمتاع والزفاف بغير عذر. امتناع  * 

  السفر بغير إذن الزوج.  * 

  .1خروج الزوجة  للعبادة غير المفروضة  * 

  واصطالحامفهوم اإلعسار لغة  :المطلب الرابع

  :اإلعسار في اللغة :أوال

  :ويطلق في اللغة على عدة معان منها ،مصدر أعسر وهو ضد اليسار

  .قلة ذات اليد  *

  اشتد علينا. :يقال عسر الزمان ،الضيق والشدة والصعوبة  *

  . 2لم يتفقا :يقال تعاسر الزوجان ،عدم االتفاق  * 

{��~��*���m :قال تعالى ،يالحظ أن المعنى اللغوي يدور حول معنى الشدة والضيق
(��)l3.  

                                                           

خرجت للحج بعد االنتقال لبيت ذهب الحنفية إلى التفرقة بين من خرجت للحج قبل االنتقال لبيت الزوج وبين من  1
الزوجية  فقد اعتبروا من خرجت للحج قبل النقلة إلى بيت زوجها بال محرم وال زوج أنها ناشز، أما إذا خرجت مع غير 
الزوج بعد انتقالها إلى بيت الزوج فال نفقة لها عند محمد ولها النفقة عند أبو يوسف، و في حال خروج الزوج معها فلها 

ا الحنابلة ففرقوا بين حج الفريضة وحج التطوع ففي حال حج الفريضة ال تسقط نفقتها أما في حال خروجها لحج أم النفقة،
كشاف القناع  :البهوتى *. ، مرجع سابق4/21 ،دائع الصنائع في ترتيب الشرائعبالكاساني:  انظر:. التطوع فتسقط نفقتها

 ، مرجع سابق.5/473 ،عن متن اإلقناع

: د مهدي ،تدار ومكتبة الهالل ،1/326،العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري :الفراهيدي 2
إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/  *. ، مرجع سابق4/564،لسان العرب :ابن منظور ،*المخزومي، د إبراهيم السامرائي

 سابق.، مرجع 2/600 ،المعجم الوسيط: لنجارحامد عبد القادر/ محمد ا

  .7سورة الطالق، اآلية  3
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  :االصطالحاإلعسار في  :ثانيا

فاإلعسار مالزم  ،الكثير من الفقهاء إلى بحث اإلعسار ضمن مصطلح الفلس ذهب
   :ومن تعريفاتهما ،وهما ال يخرجان عن حالة الفقر ،لإلفالس

  .1ضيق الحال من جهة عدم المال :اإلعسار  *  

  .3، أو من ال يفي ماله بدينه2من ال يقدر على النفقة بمال وال كسب :المعسر  *

  .4من قصر بيده عما عليه من الديون :الفلس  *

أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين  :بن رشد (اإلفالس في الشرع يطلق على معنييناقال    *

  .5)الثاني أن ال يكون له مال معلوم أصالً ،فال يكون ماله وفاء بديونه

التعريفات السابقة يتبين لنا أن الفقهاء بحثوا اإلعسار ضمن اإلفالس ألن كالهما  ومن
إال أن اإلفالس يكون نتيجة دين بينما اإلعسار  ،يفيد االنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر

  .يكون عن الدين أو قلة ذات اليد

  المطلب الخامس: ما يثبت به اإلعسار

   :القدرة على النفقة أو أداء الحقوق إلى أصحابها بأمور، منها يثبت اإلعسار وعدم

                                                           

 ،الجامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين ،القرطبي 1
  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ت: ،م 1964-هـ1384، 2، طالقاهرة ،دار الكتب المصرية ،3/373 ،تفسير القرطبي

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن  :العمراني *. ، مرجع سابق3/150 ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي :الشيرازي 2
: ت ،جدة ،دار المنهاج ،م 2000-هـ 1421، 1ط ،11/204 ،لبيان في مذهب اإلمام الشافعيا ،سالم اليمني الشافعي
  .قاسم محمد النوري

 ، مرجع سابق.3/97 ،ظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا :الشربيني 3

، 1ط ،3/491 ،شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك :محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري األزهري ،الزرقاني 4
 .ت: طه عبد الرءوف سعد ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،م2003-هـ1424

 ، مرجع سابق.4/67 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ابن رشد: 5
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فإقرار المستحق يعد  ،كانت الزوجة أو غيرهاأإقرار المستحق للنفقة أو للدين سواء 
��m :، لقوله تعالى1إثبات  بإعسار المدين وبذلك يخلى سبيل المدين �¹��¹��¹��¹��½��� �¼��»�� � �º��½��� �¼��»�� � �º��½��� �¼��»�� � �º��½��� �¼��»�� � �º

À¿�����¾À¿�����¾À¿�����¾À¿�����¾��l 2.   

  .نظار المعسرتعالى يأمر بإ: أن اهللا جه الداللةو

  ؟ از مالزمة الدائنين للمدين أم الوقد اختلف الفقهاء في حالة جو

ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أن ال أحد من الدائنين عليه مطالبة المدين   *
ذا  ثبتت العسرة في حقه استحق وال  مالزمته بل يمهل المدين إلى أن يوسر ألنه إ

  .3رنظااإل

فإذا رجع إلى بيته فأذن لهم  ،ما ذهبنفية أن للدائنين مالزمته فيذهبون معه حيثذهب الح  *
  .4في الدخول دخلوا معه وإال انتظروه على الباب ليالزموه

يثبت اإلعسار أيضا بالبينة أو اليمين أو شهادة عدلين من أهل الخبرة والمعرفة وغيرها 
  .5من  القرائن اآلخرى

  إعسار الزوج بنفقة الزوجة :السادس المطلب

                                                           

، 2/112 ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي  :الشيرازي *.، مرجع سابق4/76 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد: 1
  ، مرجع سابق.141/،6،لبيان في مذهب اإلمام الشافعيا :العمراني *. مرجع سابق

 .280سورة البقرة، اآلية  2

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي  *الجمل:. سابق مرجع ،3/441 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع  :البهوتى 3
مرجع  ،3/280 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي *.دار الفكر ،322-3/321 ،حاشية الجمل األزهري،

  سابق.
 ،الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب  :الكاساني*. 5/200،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي :الزيلعي 4
  ، مرجع سابق.7/173
، مرجع 322-3/321 ،حاشية الجمل الجمل:.*، مرجع سابق3/280 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي 5

 ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي :الشيرازي*.، مرجع سابق6/141 ،لبيان في مذهب اإلمام الشافعيا :العمراني*.سابق
 ، مرجع سابق.2/112-113
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وأنه حق ثابت لها على  ،بينا سابقا اتفاق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها       
ولكن في حال زواج المرأة من المعسر مع علمها ورضاها بإعساره أو تركه لإلنفاق  ،زوجها
المرأة موسرة والزوج معسرا أو  ؟ وهل إذا كانتر لها الفسخ فهل لها ذلك؟ أم الثم ظه ،عليها

مقصرا بالنفقة عليها  وأنفقت الزوجة على نفسها من مالها تعتبر نفقتها على نفسها دينا في ذمة 
؟ وهل إذا كان الزوج معسرا والزوجة موسرة يجب عليها ج عليه رده إليها إذا أيسر أم الالزو

من خالل ذمة الزوج؟ هذا ما سأبينه  إلنفاق عليه؟ وإذا أنفقت عليه هل تثبت النفقة دينا فيا
   .المسائل عرضي لهذه

  :ورضاها بإعسارهلمعسر مع علمها زواج المرأة من ا :المسألة األولى

إذا تزوجت المرأة معسرا عالمة بذلك ورضيت بالمقام معه مع إعساره أو امتناعه عن 
الفقهاء في هذه المسألة على ؟ اختلف فهل يحق لها ذلك أم ال ،ثم أرادت الفسخ ،النفقة عليها

  :قولين

حين العقد على علم سخ المرأة لعقد الزواج وان كانت ذهب الشافعي إلى جواز ف :القول األول
، جاء في 1وذلك ألن نفقة الزوجة يتجدد وجوبها في كل يوم فيتجدد حق الفسخ لها ،بإعساره

  .2لنفقة فلها أن تفسخ""وإن تزوجت بفقير مع العلم بحاله ثم أعسر با :مغني المحتاج

إذا رضيت بالمقام معه مع  ،ذهب المالكية وظاهر كالم أحمد إلى عدم جواز الفسخ :القول الثاني
وذلك ألنها رضيت بعيبه ودخلت في العقد عالمة به كما لو تزوجت عنينا  ،عسرته أو ترك إنفاقه

   . 3عالمة بعنته

   :حال إعسار الزوج نفقة الزوجة على نفسها في :المسألة الثانية

                                                           

 ، مرجع سابق.3/155،المهذب في فقة اإلمام الشافعي :الشيرازي 1

 ، مرجع سابق.5/181،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :الشربيني 2

 ،خليل مختصر منح الجليل شرح :عليش. *، مرجع سابق2/518،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  :الدسوقي 3
  ، مرجع سابق.8/207 ،المغني :بن قدامةا *. ، مرجع سابق4/405



110 

ولكنهم اختلفوا في اعتبار نفقة  ،اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على الزوج
ه عليها دينا في ذمة وعدم إنفاق جالزوجة على نفسها من مالها مدة من الزمن عند إعسار الزو

  ؟ الزوج أم ال

  :على قولين

زوجة قبل القضاء أو الرضاء ال  تثبت ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد أن نفقة ال :القول األول
تصير دينا ولذلك ال بد من التراضي أو التقاضي حتى  ،دينا في ذمة الزوج وتسقط بمضي الوقت

واحتجوا لقولهم بأن النفقة تجري مجرى الصلة وان كانت تشبه  األعواض  ،ثابتا في الذمة
فتسقط لذلك بتأخيرها إذا  لم يفرضها ولكنها ليست بعوض حقيقة، كما أن النفقة تجب يوما فيوما 

  .1الحاكم كنفقة األقارب

حمد أن نفقة الزوجة تثبت  دينا أذهب الجمهور من الشافعية والمالكية ورواية عن  :القول الثاني
وعلى الزوج أداء  ،أو استدانت في حال إعساره،في ذمة الزوج إذا أنفقت على نفسها من مالها 

ها من مالها إال إذا سامحته أو سدد الدين الذي استدانته  لإلنفاق على ما أنفقته الزوجة على نفس
   :وقد استدل الجمهور بما يأتي. 2نفسها

,÷ m :قال تعالى   * Ï�Ψã‹ Ï9 ρèŒ 7πyè y™  ÏiΒ  ÏµÏF yè y™l 3.   

  .أن اهللا تعالى أمر باإلنفاق على الزوجة مطلقا دون تقييد بوقت معين :وجه الداللة

*   َأن  وا عنفي رجاٍَل غاب األجناد كتَب إلَى ُأمراء :عنه الخطابِ رضي اللَّه بن رمع
  1.نساِئهِم فَأمرهم َأن يأخذُوهم بأن ينفقوا َأو يطلِّقُوا فِإن طَلَّقُوا بعثُوا بنفقة ما حبسوا

                                                           

ابن *. ، مرجع سابق4/26 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني*. ، مرجع سابق8/208 ،المغني :بن قدامةا 1
 ، مرجع سابق.3/594 ،د المحتار على الدر المختارر :عابدين

لحاوي الكبير االماوردي: *. مرجع سابق، 322-/3 ،حاشية الجمل الجمل:. *، مرجع سابق8/208 ،المغني :بن قدامةا 2
، 2/517 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي *. ، مرجع سابق455-11/454 في فقه مذهب اإلمام الشافعي،

  .مرجع سابق
 .7سورة الطالق، اآلية  3
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  .ثبوت النفقة في ذمتهم وذلك لمطالبتهم بها :وجه الداللة

النفقة وجبت بالكتاب والسنة واإلجماع وال يزول ما وجب بهذه الحجج إال بمثلها إن   *
وال شبهة لها بالصلة ولذلك فهي تثبت من وقت  ،وألنها عوض واجب فأشبهت األجرة

  .2استحقاقها

إن النفقة حق للزوجة يجب مع اليسار واإلعسار فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار   *
  .3والديون

  :4نفقة الزوجة على زوجها في حال إعساره :الثالثةالمسألة 

إذا كان الزوج معسرا وغير قادر على النفقة وكانت الزوجة موسرة فهل تكلف الزوجة 
؟ وإذا أنفقت الزوجة على زوجها من مالها فهل تثبت النفقة دينا في ذمة على زوجهاباإلنفاق 
  الزوج؟ 

   :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

                                                                                                                                                                          

أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي  ،الشافعيأخرجه  1
إذا ألمسكتم خشية «الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى:  كتاب الطالق، ،مسند اإلمام الشافعي :المكي
عرف للكتاب وترجم للمؤلف:  ،لبنان ،لعلمية، بيروتدار الكتب ا ،م1951-هـ1370 ،213،2/65حديث رقم  ،»اإلنفاق

  .رتبه على األبواب الفقهية: محمد عابد السندي ،محمد زاهد بن الحسن الكوثري
 ، مرجع سابق.8/208 ،المغني :بن قدامةا 2

 .المرجع سابق 3

عن احمد ومالك إلى جواز مر معنا في الفصل األول حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها، فذهب الشافعية ورواية  4
إعطائه من زكاتها الن كل من جاز إعطاؤه زكاة ال تجب نفقته ولذلك ذهبوا إلى أن الزوج ال تجب نفقته على زوجته، 
وأما الحنفية وقول عند احمد قالوا بعدم جواز دفع زكاتها لزوجها وذلك لعدم تصرف المرأة في مالها دون عوض إال بإذن 

 ،3/239،المواق: التاج واإلكليل لمختصر خليل على زوجته في حال اعساره. انظر: نفقة الزوجالزوج فلذلك أوجبوا 
 ،المغني :*ابن قدامة.، مرجع سابق8/537الماوردي: الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، *. مرجع سابق

: الهداية في المرغيناني*. مرجع سابق، 2/262 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق*ابن نجيم: .مرجع سابق، 2/484-485
  ، مرجع سابق.1/111،شرح بداية المبتدي
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 ،ذهب الجمهور إلى أن الزوجة الموسرة غير مطالبة بالنفقة على زوجها المعسر :األولالقول 
وكل  ،زوجهاوهي مخيرة بين النفقة عليه وبين عدم النفقة وهذا ألنهم أجازوا دفع زكاة مالها إلى 

  .1من الزكاة ال تجب نفقته من جاز إعطاؤه

ذهب المالكية وابن حزم وبعض الحنابلة إلى وجوب نفقة الزوجة الموسرة على  :القول الثاني
ويتضح ذلك من خالل منعهم لتصرف الزوجة بمالها بغير عوض إذا كان    ،زوجها المعسر

$mmmm����ßN≡t :واستدلوا أيضا بقوله تعالى ،ذلك لحقه في مالهاودون إذن الزوج  Î!≡uθø9 $# uρ z ÷èÅÊö� ãƒ £ èδ y‰≈s9 ÷ρr& 

È ÷, s!öθym È ÷n= ÏΒ% x. ( ô yϑ Ï9 yŠ#u‘ r& βr& ¨Λ Éãƒ sπtã$|Ê§�9 $# 4 ’n?tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! £ ßγè% ø— Í‘ £ åκèEuθó¡ Ï. uρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ $$Î/ 4 Ÿω ß#‾= s3 è? 

ë§ ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 4 Ÿω §‘ !$ŸÒ è? 8ο t$ Î!≡uρ $yδ Ï$ s!uθÎ/ Ÿωuρ ×Šθä9 öθtΒ …çµ©9 Íν Ï$ s!uθÎ/ 4 ’ n?tã uρ Ï^ Í‘#uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡sŒl2.  

أي مثل ما على المولود له من نفقة وذلك الن الزوجة ترث زوجها فعليها نفقته  :وجه الداللة
  .3بنص القران الكريم

  ؟زوجة على زوجها فيما أنفقته عليهولكن هل ترجع ال

فعلى رأي الجمهور الذين جعلوها مختارة بين النفقة وعدمها ال ترجع عليه فيما أنفقته 
أما إذا أنفقت بقصد رد النفقة إذا أيسر أو بطلب منه  ،ألنه يعتبر تبرعا من باب الصلة والصدقة

، كما وترجع عليه إذا أشهدت على واجبا عليه ليس إنفاقهافلها الرجوع   عليه عند يساره ألن 
أما المالكية وابن حزم وبعض الحنابلة الذين أوجبوا نفقة الزوجة الموسر  ،أنها تنفق  لترجع عليه

  .4على زوجها المعسر فهي ال ترجع عليه بما أنفقته ألن نفقتها عليه في حال إعساره واجبة

  :الترجيح

                                                           

. مرجع سابق ،2/484 ،المغني :بن قدامة*ا. مرجع سابق ،1/111،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني:  1
 ، مرجع سابق.8/537، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيالماوردي: *

  .233البقرة، اآلية  سورة 2
: بن حزما *.مرجع سابق ،6/665 ،التاج واإلكليل لمختصر خليلالمواق: *. ، مرجع سابق2/484 ،المغني :بن قدامةا3

 مرجع سابق. ،9/254 ،باآلثار المحلى

  .، مرجع سابق9/254 ،المحلى باآلثار بن حزم:ا 4



113 

حيث تكون الزوجة مختارة بين النفقة وعدمها فهي  ،واني ألرجح ما ذهب إليه الجمهور
أنفقت  إذاولكن  ،عتبر تبرعا وصدقةتال ترجع عليه فيما أنفقته، وذلك ألن نفقتها على الزوج 

طلب الزوج منها النفقة فهي ترجع عليه بما  إذا وأ أيسر إذابقصد رد الزوج للنفقة على الزوجة 
  .أنفقته

  حق األوالد في النفقة من مال األم عند إعسار األب :المطلب السابع

األب في حال عجزهم عن النفقة على أنفسهم، ولكن في حال إن نفقة األبناء واجبة على 
هل تنتقل  نفقتهم على األم  الموسر أم على سائر األقارب وفي   ،إعسار األب وعجزه عن النفقة

  ؟ النفقة دينا في ذمة الزوج أم ال حال انتقالها إلى األم هل تثبت هذه

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين هما

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى انتقال نفقة األبناء إلى األم  في  :القول األول
وذهب الشافعية والحنابلة إلى اعتبار نفقة األم على ولدها دينا في   ،حال يسارها وإعسار األب

أما ، لزوج يرده إليها في حال يساره وأما الحنابلة فذهبوا إلى أنها ال ترجع عليه في شيءذمة ا
وقد استدل الجمهور بعدد من األدلة  ،1ن النفقة  تنتقل إلى سائر األقاربفي حالة إعسار األم فإ

    :منها

فكما  ،إن نفقة األبناء تجب على األم قياسا على وجوبها على األب وذلك لجامع البعضية  *
���m :قال تعالى ،2فكذلك تجب على األم ،تجب نفقة األب على األبناء ألنه بعضه

��������������l3.  

                                                           

الحاوي الماوردي: *. مرجع سابق ،10/174 ،المحلى باآلثاربن حزم: ا. *، مرجع سابق8/219 ،المغني :بن قدامةا 1
 ، مرجع سابق.5/223 ،لمبسوطالسرخسي: ا*. ، مرجع سابق11/480، الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي

، 5/223 ،المبسوطالسرخسي: *. ، مرجع سابق11/480، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيالماوردي:  2
  مرجع سابق.

 .233سورة البقرة، اآلية  3
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أن اهللا تعالى أوجب على األم ما عجز عنه األب من الرضاع وفي حال  :وجه الداللة
  .1عجزه عن النفقة وجب عليها النفقة

���¶���¸���m����¹:قال تعالى   *¼��»��ºl2.  

وهم يسألون على  ،ليس في المضارة شيء أكثر من أن تكون األم غنية :الداللةجه و
  .3من امرأة األبواب وألن األوامر التي جاءت باألمر بالنفقة لم تخص رجال

 ،ذهب المالكية إلى أن نفقة األبناء تنتقل إلى سائر األقارب في حال إعسار األب :القول الثاني
   :، ومن األدلة التي استدلوا بها4ةوأن األم غير مكلفة بالنفقة عليهم وان كانت موسر

  .5»خُذي ما يكْفيك وولَدك بِالْمعروف« :لهند - صلى اهللا عليه وسلم  - قول النبي   *

أباح  - صلى اهللا عليه وسلم  - ن النفقة ال تجب على األم وذلك ألن النبي أ :وجه الداللة
ولو كانت النفقة واجبة عليها لما أباح النبي  ،لزوج أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها

  .أن تأخذ ما يكفي ولدها - صلى اهللا عليه وسلم  - 

 : يا رسوَل اللَّه، هْل ِلي من َأجرٍ في بني َأبِي سلَمةَ َأن ُأنْفقَالتعن ُأم سلَمةَ، قُما جاء    *
نَعم، لَك َأجر ما َأنْفَقْت «بِتَارِكَتهِم هكَذَا وهكَذَا، ِإنَّما هم بني؟ قَاَل:  علَيهِم ولَستُ 

هِملَي6»ع.  

                                                           

  ، مرجع سابق.11/480، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيالماوردي:  1
 .233سورة البقرة، اآلية  2

 مرجع سابق. ،9/277 ،المحلى باآلثار بن حزم: ا 3

ى َأشرف رشَاد الساِلك إلا :عبد الرحمن بن محمد البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي ،بن عسكرا 4
ي فقهف اِلكساِلك المامِ مالمدونة *مالك:.شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر ،3ط ،1/74 ،اإلم، 

 مرجع سابق. ،2/262

، مرجع 3/79 ،ى ما يتَعارفُون بينَهمباب من َأجرى َأمر اَألمصارِ علَ ،كتَاب البيوعِ ،صحيح البخاريأخرجه البخاري:  5
  سابق.

، مرجع 7/66 ،5369رقم الحديث  ،باب {وعلَى الوارِث مثُْل ذَِلك} النفقات،كتَاب ، صحيح البخاريأخرجه البخاري:  6
  سابق.



115 

ولو كانت تعتقد الوجوب  ،إن أم سلمة لم تعتقد بوجوب النفقة على أبنائها :وجه الداللة
ترتب األجر  -صلى اهللا عليه وسلم- ن النبي وقد بي ،لما سألت عن األجر  المترتب عليه

  .لها ولم يبين وجوب النفقة
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   :الترجيح

نفقة األبناء إلى األم الموسر  لمن خالل ما تقدم أرى ترجيح رأي الجمهور القائل بانتقا
ويمكن الرد  ،وذلك لما فيه من تعاون وتكافل وصلة بين أفراد األسرة ،إعسار األبفي حال 

   :على أدلة المالكية بما يلي

خُذي ما يكْفيك « :لهند - صلى اهللا عليه وسلم  - يمكن الرد على من استدل بقول النبي  - 
كلَدوفسؤالها كان ، موسرا والدليل على ذلك سؤال هند سفيان كان رجال أن أبا ...و

  .بينة ولم يستحلفهالم يطالبها ب - صلى اهللا عليه وسلم  - لإلستفتاء والنبي 

: يا رسوَل اللَّه، هْل ِلي من التعن ُأم سلَمةَ، قُبما جاء ويمكن الرد على من استدل    - 
اَل: َأجرٍ في بني َأبِي سلَمةَ َأن ُأنْفقَ علَيهِم ولَستُ بِتَارِكَتهِم هكَذَا وهكَذَا، ِإنَّما هم بني؟ قَ

»،منَع هِملَيع ا َأنْفَقْتم رَأج أن سؤال أم سلمة ال يستلزم منه عدم اعتقادها بوجوب  .»لَك
ولعلها تكون معتقدة بوجوب النفقة عليها بحيث تعاقب على تركه  ،النفقة على األبناء

   .صلى اهللا عليه وسلم بحصول األجر - وتشك في حصول األجر فأجابها النبي 
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  المبحث الثالث

  تجهيز بيت الزوجية 

  تجهيز البيت من مال الزوجة :المطلب األول

ولباس أو  ،المرأة إلى بيت الزوجية من متاع، كفراش وغطاء حملهيقصد بتجهيز البيت ما ت
ما اشترى بنقدها من ثياب وحلي    :وهي 2ويطلق عليه الفقهاء "الشورة"، 1هاما يملكها إياه زوج

  ،4المتاع وما يحتاج اليه البيت :، وقيل هي3فكان تحت يدهاء وغير ذلك لبيتها وغطاء ووط
   ؟ وهل يجب الجهاز علىا كان األب هو الذي قام بالتجهيزولكن هل تمتلك المرأة الجهاز إذ

  وليها أم الزوج؟  والمرأة أ

  ؟ا كان األب هو الذي قام بالتجهيزهل تمتلك المرأة الجهاز إذ :أوال

  :على قولين ،المسألةاختلف الفقهاء في هذه 

يقول:  كأن ،تملك الجهاز إال بتمليك لها بصيغةال الزوجة  أن إلىذهب الشافعية  :القول األول
  .5ويصدق بيمينه إذا ادعاه ،وإال فهو عارية ،هذا جهاز بنتي فيكون إقرارا بالملك لها

                                                           

  الكتاب الحديث، دار 2007- 1427، 63 ،للمرأة على الرجل في الزواج االسالميابو لحية، نور الدين:  1
، والهيئة، واللباس. وقيل: الشورة بالضم: الهيئة والجمال، والشورة بالفتح: اللباس. الجمال والحسنالشورة في اللغة:   2

مجد الدين أبو السعادات  ،ابن األثير* .مرجع سابق ،4/435 ،لسان العرب :ابن منظورالهيئة، انظر:  أيويقال: الشارة 
المكتبة  ،2/508 ،الحديث لنهاية في غريبا: ابن عبد الكريم الشيباني الجزري المبارك بن محمد بن محمد بن محمد

 .محمود محمد الطناحي -ت: طاهر أحمد الزاوى  ،م1979- هـ1399بيروت،  ،العلمية

 ،إلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارةا :أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي ،ميارة 3
  .دار المعرفة ،1/189
 ، مرجع سابق.4/185 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :الحطاب الرعيني 4

المكتبة  ،م1983-هـ1357 ،6/300 ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج :أحمد بن محمد بن علي بن حجر ،الهيتمي 5
 ،3/528 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :الحطاب الرعيني*. التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

 مرجع سابق.
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  دار الزوج أنه كاننه إذا ادعى األب بعد نقل الجهاز إلى أ إلىذهب الحنفية  :القول الثاني
  عارية، وادعت الزوجة أنه كان تمليكا بالهبة فالقول قولها إذا كان العرف يشهد بأن هذا 

عارية  وإن كان العرف جاريا بأن األب يقدمه  ،الجهاز المتنازع عليه يقدمه األب البنته هبة منه
أما إذا  الجهاز من ماله،وإن كان العرف متضاربا فالقول قول األب إذا كان  ،فالقول قول األب

وهو  ،ألن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك ؛كان مما قبضه من مهرها فالقول قولها
بجهاز إلى بيت بمنزلة اإلذن منها، وقريب منه قول الحنابلة فقد نصوا على أن تجهيز األب ابنته 

  .1زوجها تمليك

  ؟ وليها أم الزوجو هل يجب الجهاز على المرأة أ :ثانيا

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

تجبر  إلى عدم إجبار المرأة على الجهاز، فال  ،الشافعية والحنابلة والظاهريةذهب  :2القول األول
وتملك زوجة بعقد جميع المسمى ولها  :اإلراداتجاء في منتهى  هي وال وليها على التجهيز،

إليه بشيء  "وال يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز  قال ابن حزم: ،والتصرف فيه ،نماء معين
كله لها تفعل فيه  والصداق  ،وال من غيره من سائر مالها ،ال من صداقها الذي أصدقها ،أصال

  :3ومن األدلة على ذلك ،وال اعتراض" ،ال إذن للزوج في ذلك ،كله ما شاءت

�������������m :قال تعالى - ����¡��� �����������������������

¢l4.  

                                                           

غانم  ،أبو محمد* .مرجع سابق ،2/431 ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات :لبهوتىا 1
  .دار الكتاب اإلسالمي ،342 ،ماناتمجمع الض :بن محمد البغدادي الحنفي

 ،المحلى باآلثار :بن حزما* .مرجع سابق ،م1983-هـ1357 ،6/300 ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج :الهيتمي 2
مرجع  ،16-3/15 ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات :لبهوتى*ا .مرجع سابق ،9/108

  سابق.
  مرجع سابق. ،9/109 ،باآلثارالمحلى  :بن حزما 3
 .4سورة النساء، اآلية 4
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 ولم ،يعطوا النساء صدقاتهن نحلة أن اهللا تعالى افترض على الرجال أن :وجه الداللة
  .إال بطيب أنفس النساء ،يبح للرجال منها شيئا

 ،والكسوة ،والنفقة ،الصداقمنها: في مال زوجها و أن اهللا تعالى قد أوجب للمرأة حقوقا - 
  .ما دامت في عصمته والمتعة إن طلقها، ولم يجعل للزوج في مالها حقا أصال ،واإلسكان

اختلفوا فيمن يلزم بالتجهيز، وفي ذلك بعض ية والحنفية إلى لزوم التجهيز، والمالكذهب  :القول الثاني
   :التفصيل، نجمله فيما يلي

 : إذا قبضت المرأة الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها، فإنه يلزمها أن تتجهز به 1مذهب المالكية
 وال يلزمها أن  ،حتى لو كان العرف شراء دار أو خادم لزمها ذلك ،على العادة من حضر أو بدو

 إال لشرط أو عرف،  ،فال حق للزوجة في التجهيز به ،وما أحله بعد البناءتتجهز بأزيد منه، 
 وإنما يجهزها من  فإنه ال يلزمه تجهيز ابنته من ماله، ،الحال يسورإذا زوج ابنته البكر وكان مواألب 

 أما إن كانت ثيبا فإن القاضي ال يلزمها أن تتجهز بغير صداقها، بل بصداقها  ،صداقها خاصة
بنقدها  وأما بغيره، فال يلزم لكن يستحب، قال ابن عرفة: المشهور وجوب تجهيز الحرة  ،خاصة
وقال المتيطي: ويشترى من الجهاز عندهم اآلكد فاآلكد عرفا من فرش ووسائد وثياب  العين،

  وطيب وخادم إن اتسع لها.

 بجهاز يتخذ تأتيبحيث  أخذهتجهيز المرأة بقدر المهر الذي  األمرعلى ولي  إن :2مذهب الحنفية
 إال بالنقد األبالزوج بال جهاز يليق به فله مطالبة  إلىزفت الزوجة  إذاوأنه  ،لمثل زوجها عادة

 مقصود، بشيء ألن المال في النكاح غير األبوال يرجع على  ،سكت طويال فال خصومة له إذا
المطالبة  قبضته الزوجة فهي  إذا أما ،المهر يلزم بالتجهيز األبقبض  إذاوهذا يدل على انه 

  بالجهاز وهو بحسب العرف والعادة.  

                                                           

 ،2/322 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي* .مرجع سابق ،5/211 ،التاج واإلكليل لمختصر خليل :المواق 1
إلتقان واإلحكام في شرح تحفة ا :ميارة* .مرجع سابق ،3/418 ،منح الجليل شرح مختصر خليل :عليش*. مرجع سابق

 مرجع سابق. ،1/177 ،الحكام المعروف بشرح ميارة

  مرجع سابق. ،341 ،مجمع الضمانات :أبو محمد* .مرجع سابق ،3/158، رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين 2
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  األدلة التي استدلوا بها:  ومن

�m��L��K��J��I����H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J��I����H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J��I����H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J��I����H��G��F��E��D��C��B��Aقال تعالى:    - 

��ON��M��ON��M��ON��M��ON��Ml1.  

وليس  ،أن اآلية صريحة بأن الزوج قائم على زوجته فيسكنها حيث سكن :وجه الداللة
  .2وال للتصرف فيه ،فيها ذكر لقيامه على شيء من مالها وال للحكم برأيه

تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت  " :- وسلم صلى اهللا عليه - قال   - 
  .3"يمينك

  .4اعتبر الزواج لمالها ولم ينفهأن الشرع   :وجه الداللة

 لفاطمة، رضي اهللا عنها، أن   - رضي اهللا عنه- في خطبة علي    - رضي اهللا عنه- عن أنس  - 
فوضعتها   - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا عليا باع درعه بأربعمائة وثمانين قال: فأتيت بها 

حجره فقبض منها قبضة فقال: يا بالل أبغنا بها طيبا، وأمرهم أن يجهزوها، قال: فجعل  في
  .5مشروط بالشرط ووسادة من أدم حشوها ليف وملء البيت كثيبا لنا سرير

- قبضه علي أجهز ابنته فاطمة عندما  - وسلمصلى اهللا عليه  - أن النبي  :وجه الداللة
   .المهر - اهللا عنهرضي 

                                                           

 .34سورة النساء، اآلية  1

  ، مرجع سابق.9/110 ،المحلى باآلثار :بن حزما 2
   ، مرجع سابق.7/7، 5090، حديث رقمباب اَألكْفَاء في الدينِ النكاح،كتَاب ، صحيح البخاري أخرجه البخاري:  3
 ، مرجع سابق.9/110 ،المحلى باآلثار :بن حزما 4

ذكْر تَزوِيجِ فَاطمةَ  ،22/408 ،المعجم الكبير :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم ،الطبراني 5
أبو ، حكم عليه الهيثمي بانه ضعيف: حمدي بن عبد المجيد السلفي ت: ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،2ط ،رضي اُهللا عنْها

باب منْه في فَضلها  كتاب المناقب، ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان
نْهع اللَّه يضر يلا بِعوِيجِهتَزمكتبة القدسي، القاهرة ،حسام الدين القدسي: ت ،15211،9/206قم ، حديث رو، 

 .م1994-هـ1414
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   :الترجيح

من خالل ما تقدم يتبين لنا الخالف بين الفقهاء فمنهم من ذهب إلى عدم إجبار المرأة أو        
ومنهم من ذهب إلى لزوم التجهيز من قبل المرأة أو األهل وإني ألرى أن تجهيز  ،بالجهاز أهلها
أما إذا كان  ،الزوجة وال على أهلها شيء من ذلكالزوجية من واجبات الزوج وليس على  بيت

�������m :قال تعالى ،عن تراض بينهما دون إلزام فال مانع من ذلك ������������

¢��¡�������������������������l 1.  

وتكليفها بما  ،أن اآلية صريحة بعدم جواز األخذ من مال الزوجة إال بطيب نفسها :وجه الداللة
الرد على من استدل بقوله  ويمكن ،الشرعية ال ترضى من الجهاز مخالف لما ثبت من النصوص

ليس في اآلية ما يدل على ذكر لقيامه على شيء من  أن..."ب"الرجاُل قَوامون علَى النِّساء تعالى
مسؤولية لها في ذلك، وأن  عليها، وأنه ال الجهاز مسؤولية زوجها، بسبب قوامته مالها وإنما 

 ،تشتري به جهازها دون إلزامها جاز ذلك تتصرف فيه كما تحب، فإذا أرادت أنا مهرها له
لم  - صلى اهللا عليه وسلم  - أن النبي  "...ألربع ويمكن الرد على من استدل بحديث" تنكح المرأة 

 ،بل إنما أورد ذلك إخبارا عن فعل الناس فقط ،وال صوبه  ،وال ندب إلى ذلك ،يأمر أن تنكح لمالها
 -   لخبر نفسه اإلنكار لذلك بقولها في ذلك بل في "وهذه أفعال الطماعين المذموم فعلهم  قال ابن حزم:

لكن  ،بأن تنكح بشيء من ذلك إال للدين خاصة " فاظفر بذات الدين "، فلم يأمر :- صلى اهللا عليه وسلم 
  .2أوجب لها الصداق عليه والنفقة والكسوة ألن اهللا تعالى  ،وج لمالهالواجب أن تنكح المرأة الز
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  انتفاع الزوج بجهاز الزوجة :المطلب الثاني

، فهل للزوج االنتفاع ..وغير ذلك إذا جهزت المرأة بيتها من فرش وأواني ولباس
   ؟زهابجها

  :اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الزوج بجهاز زوجته على قولين

 ليس للزوج االنتفاع بما تملكه الزوجة  من الشافعية والحنفية إلى أنهذهب جمهور الفقهاء  - 
 ولها التصرف بما تملك  ،وإذنهابرضاها  إالذلك  إلىوما  وأوانمن أمتعة ولباس وفرش 

" وان كان :البحر الرائق فيجاء  ،بها ضرر يلحقبالصدقة والهبة والمعاوضات ما لم 
 أنال يلزمها  فباألولىتنام على فراشها  أنتلبس متاعها وال  أنفال يلزمها  أمتعة لها 

ولو دخل الزوج على زوجته في بيتها لزمته  ،1يجلس عليه" أولينام عليه  تفرش متاعها
 ،أيضا األجرةلزمته  إذنهادون  المرأة أوانياستعمل الزوج   ولو إقامتهلمدة  األجرة

وال يلزمها االستمتاع  ،وشرب ولبس وفرش أكلالمرأة من  فالزوج مطالب بكل ما يكفي
  . 2بما هو ملكها

  فهو ينتفع بفراشها  ،كان من مهرها إنللزوج التمتع بجهاز الزوجة  أن إلىذهب المالكية  - 
 وله منعها من التصرف بجهازها بما يزيل الملك كالهبة  ،وله لبس ما يصلح له وأدواتها
له منعها  وإنماكان الجهاز من مالها الخاص فليس له التمتع بجهازها  إذاأما  ،والصدقة

كانت حديثة البناء وشورتها  إن :جاء في منح الجليل ،التبرع بما يزيد على الثلث من 
فليس له غيرها ال في ملبس وال في مفرش وملحف بل له االستمتاع بذلك  من صداقها 

  .3معها

   

                                                           

  سابق.مرجع  ،4/194 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :نجيمابن  1
، رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين*. مرجع سابق ،7/380 ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج: الهيتمي 2
 ، مرجع سابق.3/584

  مرجع سابق. ،4/393 ،منح الجليل شرح مختصر خليل :عليش 3
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   :الترجيح

الجمهور حيث ال يجوز للزوج االنتفاع بما تملكه  إليهالراجح هو ما ذهب  أنأرى 

�����m :قال تعالى ،حق خالص لها ألنهورضاها وان كان من صداقها  بإذنها  إالالزوجة 

¢��¡��������������������������������������l1 مهر  أن، ووجه الداللة

  .برضاها وبطيب نفس منها إالمنه  األخذ ألحدخالص لها ال يجوز  الزوجة حق 

مالها يعد من  أوسماح الزوجة لزوجها باالنتفاع بجهازها  أنهنا  اإلشارةولكن ال بد من 
   .من الزواج ةباب حسن العشرة الذي يترتب عليه المودة والرحمة المنشود
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  : الخاتمة

على ما أنعم علي ، حمدا كثيرا طيبا مباركا ال منة فيه وال رياء الحمد هللا رب العالمين
وأساله عز  ،وأحمده سبحانه على ما من به علي من التيسير والتسهيل ،به من إتمام رسالتي هذه

وال - فإن أصبت فمن اهللا وإن أخطئت فمن نفسي والشيطان ، وجل أن يتجاوز عن زللي وخطئي
   :. وبعد- حول وال قوة إال باهللا 

 ،لتي اسأل اهللا أن أكون قد وفقت فيهافإنه وبعد أن انتهيت من كتابة هذه الرسالة ا
    :خلصت إلى  جملة من النتائج وبعض التوصيات التي أوصي بها على النحو اآلتي

   :نتائج البحث :أوال

   :من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يأتي

دف هذه الحقوق لتنظيم حياة البشر وته ،إن مصدر الحقوق ومنشؤها هو اهللا تعالى  .1
  .داء في الدنيا واآلخرةوجعلهم سع

  ،تثبت للزوجة على زوجهامن آثار عقد الزواج حقوق تثبت للزوج على زوجته وحقوق   .2
  .ثبوت حرمة المصاهرة ،حل االستمتاع :مشتركة بينهما منها وحقوق

مناط أهلية الوجوب الحياة ألن  ،تثبت لكل من الرجل والمرأة أهلية أداء وأهلية وجوب  .3
وكالهما مطالب بأداء هذه  ،أهلية األداء القيام بالتكاليف الشرعية ومناطوالذمة، 
   .التكاليف

تثبت للمرأة ذمة مالية مستقلة وتستطيع التصرف في أموالها بكافة أنواع التصرفات   .4
  .خذ إذن الزوج إلبعاد الخالف بينهماأويستحب  ،المشروعة دون الوقوف على إذن أحد

وجته وال يستطيع األخذ من مالها إال برضاها وطيب نفس ليس للزوج الحق في مال ز  .5
   .منها
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والراجح الجواز ولكن بقيود  ،اختلف الفقهاء في جواز دفع زكاة مال الزوجة للزوج  .6
  .وضوابط

فله أن يأكل من  ،أو أضحيةكانت عقيقة أللزوج الحق في األكل من ذبيحة زوجته سواء   .7
   .المتبقي لألهل الثلث

قياسا على جواز إعطائه من زكاتها بشرط أن  ،للزوجة إعطاء زوجها من كفارتها يمكن  .8
   .يكون الزوج فقيرا

جح نفاذ الوصية للزوج إذا أجازها والرا ،اختلف الفقهاء في نفاذ وصية الزوجة لزوجها  .9
  .الورثة

ويرث  ،للزوج الحق في ميراث زوجته فهو يرث النصف إذا لم يكن لها فرع وارث  .10
  .لربع إذا كان لها فرع وارثا

  اتفق الفقهاء على جواز عمل المرأة خارج البيت وداخله وقيدوا ذلك بإذن الزوج لها.  .11

رها على العمل للتكسب ألن نفقتها النفقة حق ثابت للزوجة على زوجها وليس له إجبا  .12
  واجبة عليه.

ن أذن لها زوجها بالعمل بقيت ، فإال بد من إذن الزوج أو الولي لخروج المرأة للعمل  . 13
  .وإن لم يأذن لها سقطت نفقتها ،نفقتها واجبة عليه

ويستحب الوفاء  ،يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج البقاء في عملها إذا كانت عاملة  .14
  .بهذا الشرط

والراجح أن التجهيز واجب من واجبات  ،اختلف الفقهاء في لزوم التجهيز من قبل المرأة  .15
أما إذا اتفق الزوج مع الزوجة على أن يكون التجهيز عليها برضاها وبموافقتها  ،الزوج

  .فهذا جائز
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والراجح عدم   ،اختلف الفقهاء في جواز انتفاع الزوج بما تملكه الزوجة من الجهاز  .16
وال بد من اإلشارة هنا إلى أنه  ،هاجواز انتفاع الزوج بما تملكه الزوجة إال بإذنها ورضا
  .ألن ذلك من باب حسن العشرة ،يجب على  الزوجة السماح للزوج باالنتفاع بما تملكه

إن إنفاق الزوجة على نفسها أو على زوجها أو على أوالدها في حالة يسارها و إعسار   .17
  الزوج قد يكون بأثر رجعي وتثبت نفقتها دينا في ذمة الزوج حتى يوسر.

  :التوصيات :ثانيا

   :من أهم التوصيات التي توصلت إليها ما يأتي

وأن ال يكون غرضه من الزواج بها  ،على الزوج أن يحترم زوجته ويرفع من شأنها  .1
  .الطمع في مالها

وذلك ألنه من باب الصلة بين الزوجين   ،أوصي المرأة العاملة بالمساهمة في نفقة بيتها  .2
  .المودة والتآلف بينهما ويبعدهما عن الخالفوالتعاون، مما يزيد 

وتعليمها أمور دينها   ،أوصي العلماء والعاملين في مجال الوعظ توجيه المرأة المسلمة  . 3
وذلك بتخصيص دروس ومحاضرات وندوات في  ،وواجباتها اتجاه زوجها وبيتها

لخالفات فيما المواضيع  التي تخص األموال بين الزوجين وإرشادهم في كيفية إنهاء ا
  بينهما.

أوصي طلبة العلم الشرعي بالبحث في المواضيع المعاصرة التي تتعلق بعالقة الزوجين   .4
   .مع بعضهما
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  فهرس اآليات القرآنية

  رقم الصفحة  رقم اآلية  السورة  الكريمة  اآلية
�¶����´� �³��²�� �±��°� � ����®

¸�¹�¼»��º��¿��¾��½    

  75  180  البقرة

��������������    188  42  

���������������    228  1 ،18  

��¹�� �̧�¶��
�� �́�³��²��±¾½���¼��»��º����� �  229  32 ،67 ،68 ،
82  

��¤��£��¢��¡�����������������
��«���ª��©������¨���§��¦¥� �

  233  19 ،99 ،106 ،
111 ،112  

�� �̧ � �¶���� �´��³� �²� �±� �°���
�¹� �

  237  28  

��¹À¿�����¾��½����¼��»�������������º��� �  280  106  

�����������������������������������

��¢��¡������ �

، 41، 31، 29  4  النساء
80 ،81 ،82 ،

116 ،119 ،
121  

� �¹�� �¸���¶��À��¿��¾��½��¼��»��º

ÄÃ��Â������Á������ �

  6  29 ،32  

���H��G��F��E��D��C��B��A

����� �P��O��N��M��L��K��J��I���S��RQ

��T� �

  7  71  

�������I� � � H� � G� �F��E� � D� �C� �B
K��J� �

  12  20 ،73  

���G��F� �E��D� �C��B��A

��NM��L��K��J��I��H� �

  20  32 ،41 ،69 ،
93  
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  رقم الصفحة  رقم آلية  السورة  الكريمة اآلية
��d��c��b��a��`� �  22  19  

�����������    23  19  

��	��
    23  19  

����� � � � �����������������

������������������������  
  23  19  
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  34  118  
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60  
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  رقم الصفحة  رقم آلية  السورة  الكريمة اآلية
���� �� ��� ��� ��� ��� ��� � ��

�������������	� �
� � ����������

����������� �

  49  28  الحج

��¡�������������� �  29  57  

#θè= yèøù $# uρ u� ö� y‚ø9 $#� �  77  48  

��h��g���f�   1  33  االحزاب�

��_� � �^��]���\��[��Z��Y��X��W��V
��d��c��b��a��`� �

  18  6-5  المؤمنون

uθ èδ uρ�“Ï% ©!$#�t, n= y{�z ÏΒ�Ï !$ yϑ ø9$#�# Z� |³ o0�…ã& s#yè yf sù�$ Y7|¡ nΣ�# \� ôγÏ¹ uρ�3�   18  54  الفرقان�

��	���
��~��}��|��{��z��y  1  21  الروم  

��r��q��p���o��n�   11  63  القصص�

�����g��f��e��d��c��b�   10  69  الزمر�

�������	��
��������� �  71  11  

sø#t� sù öΝÍκ ö� n= tã $R/ ÷�ŸÑ ÈÏϑ u‹ ø9$$Î/�   54  93  الصافات�

��gf��e���d��c  10  19  ق  

_^��]��\��[Z��Y��X��W��V������`
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  100، 86، 28  6  الطالق

���kj��i����h��g��f� �  7  86 ،99 ،101 ،
105 ،109  

$tΡ õ‹ s{ V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑ u‹ ø9 $$Î/  54  45  الحاقة  

�����h��g��f��e��d���c  15  19  الذاريات  
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���� �

  88  6  التحريم

Èe≅ |Ásù y7 În/ t�Ï9 ö� pt ùΥ$#uρ  48، 46، 45  2  الكوثر  
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  فهرس األحاديث النبوية

  رقم الصفحة  الشريفالحديث 
"هضرعو ،الُهمو ،همد ،امرمِ حلسلَى الْممِ علس97  كُلُّ الْم  

 وِلد أبي وِليدة وبن َأخي زمعةَ بن عبد فقال فيه  إلي عهِد قد كان َأخي ابن
   فراشه على

20  

  90  َأسرعكُن لَحاقًا بِي َأطْولُكُن يدا
  78  اِإلضرار في الْوصية من الْكَباِئرِ

ُأعطيتَها عن غَيرِ مسَألَة ُأعنْتَ علَيها، وِإذَا حلَفْتَ علَى يمينٍ، فَرَأيتَ غَيرها 
 ،كينمي نع ا فَكَفِّرنْها مرخَيرخَي وي هالَّذ ْأتو  

55  

يقا با، فَمهلبَِأه اِئضقُوا الفَرَألْح  وٍل ذَكَرٍفَهجلَى ر75  ِلَأو  
وجالفُر بِه لَلْتُمتَحا اسا موفَى بِهي َأن وطقَّ الشُّرَأح 100  ِإن  

دخل  مائة إال واحدا، من أحصاها إن اهللا عز وجل تسعة وتسعين اسما،
  الجنة ثم عد منها الحق

10  

 ،قَّهقٍّ حي حطَى كُلَّ ذَأع قَد اللَّه ِإن ارثةَ ِلويص79، 78  َألَا لَا و  
 ،حقَبلَا يو ،هجرِبِ الْوضلَا يى، وا ِإذَا اكْتَسهوكْسي َأنو ،ما ِإذَا طَعهمطْعي َأن

  ِإلَّا في الْبيت يهجر ولَا 
103  

أيجزيني من الصدقة أن أتصدق  بالصدقة فقالت امرأة عبد اهللا بن مسعود:
  على زوجي وهو فقير

68  

 تربت الدين بذات فاظفر ولدينها ولحسبها وجمالها ألربع لمالها المرأة تنكح

  يداك
39  

وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي م103  خُذ  
  52  مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابعالغالم 

طاَئةَ شَرم كَان ِإنٌل، واطب وفَه تَابِ اللَّهي كف سلَي ط98  كُلُّ شَر  
اللَّه صلَّى اُهللا علَيه  من َأرضِ الزبيرِ الَّتي َأقْطَعه رسوُل  *كُنْتُ َأنْقُُل النَّوى

  رْأسي، وهي منِّي علَى ثُلُثَي فَرسخٍوسلَّم علَى 
90  

خَيرا منْها، ِإلَّا َأتَيتُ الَّذي هو خَير،  الَ َأحلفُ علَى يمينٍ، فََأرى غَيرها
  وتَحلَّلْتُها

57  

  85، 43  ال يحل مال امرئ إال بطيب نفس منه
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  رقم الصفحة  الحديث الشريف
  65، 64، 36  الصدقة وأجر القرابة أجر أجران لهما

ءشَي مٍ لَهلسرٍِئ مقُّ اما حةٌ  مكْتُوبم تُهيصونِ ِإلَّا ولَتَيبِيتُ لَيي ،يهي فوصي
هنْدع  

77  

  98  الْمسلمون علَى شُروطهِم ِإلَّا صلْحا َأحلَّ حراما، َأو حرم حلَالًا
نى ما ُأخْركَانَهم حذْبفَلْي الَةَل الصقَب حنَا ، ذَبلَّيتَّى صح حذْبي لَم كَان نمو

مِ اللَّهلَى اسع حذْبفَلْي  
48 ،49  

  49  من كان له سعة ولم يضح فال يقربن مصالنا
ها ونَى بِهب ثُم ،يننتِّ سبِنْتُ س يهاِئشَةَ وع نَكَحيننعِ سسبِنْتُ ت 104  ي  

 عليه صلى اهللا – اهللا رسول فقبله ،نعم :بحليها، قال أن تتصدق لها هل أذنت

  وسلم
38  

بِتَارِكَتهِم هكَذَا  علَيهِم ولَستُ  هْل ِلي من َأجرٍ في بني َأبِي سلَمةَ َأن ُأنْفقَ
  نَعم، لَك َأجر ما َأنْفَقْت علَيهِم« وهكَذَا، ِإنَّما هم بني؟ قَاَل:

115 ،116  

بالصدقة  وأمرهن وذكرهن النساء فوعظهن أتى ثم إقامة، أذانًا وال يذكر ولم
  يهوين فرأيتهن

35  

  27  رسوله اهللا ذمة في فهو الصبح صلى ومن
  26  أدناهم بذمتهم يسعى
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  فهرس األعالم

  الصفحة  االسم
  25  أحمد بن حنبل

  87  أسماء بنت أبي بكر

  91  البجيرمي

  63  البكري

  33  بالل بن رباح

  34  ابن حجر

  30  ابن حزم

  30  الخرقي

  36  خيرة

  13  الزرقا

  34  زينب بنت معاوية

  51  رين يابن س

  81  سيد قطب

  26  ابن الشاط

  14  الشاطبي

  82  شريح بن هانئ

  35  شعيب بن عمرو

  82  عامر بن شرحبيل

  31  ابن عباس

  35  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب

  35  عمرو بن شعيب

  30  ابن قدامة

  12  القرافي

  18  القرطبي

  46  الكاساني

  36  كعب بن مالك
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  الصفحة  االسم
  31  مالك بن أنس

  35  محمد السهمي

  22  ابن الموقت

  91  ابن نجيم

  47  أبو هريرة
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  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم  ،األثيرابن 
 ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ،النهاية في غريب الحديث واألثر: الشيباني الجزري

  .م1979-هـ1399بيروت،  ،المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحي

، سند اإلمام أحمد بن حنبلم: أسد الشيبانيأبو عبد اهللا بن محمد  بن هالل بن أحمد بن حنبل، 
إشراف: د عبد اهللا بن عبد المحسن ، عادل مرشد، وآخرون ،ق: شعيب األرنؤوط يقتح

  .م 2001- هـ1421، 1، طمؤسسة الرسالة ،التركي

إشراف: زهير ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :محمد ناصر الدين ،األلباني
  .م1985- هـ1405 ،2، طبيروت ،سالميالمكتب اإل ،الشاويش

المكتب  ،تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم: محمد ناصر الدين ،األلباني
  م.1984 - هـ1405 ،1، طبيروت ،اإلسالمي

أحمد  قام بإعادة فهرسته وتنسيقه:، صحيح وضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين ،األلباني
  .أهل الحديثعبد اهللا عضو في ملتقى 

   .الرياض –مكتبة المعارف  ،ضعيف الترغيب والترهيب :محمد ناصر الدين ،األلباني

أشرف على طبعه: زهير ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته :محمد ناصر الدين ،األلباني
  .المجددة والمزيدة والمنقحة ، ط:المكتب اإلسالمي ،الشاويش

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم : ينيالحسشهاب الدين محمود بن عبد اهللا  ،األلوسي
، 1، طبيروت ،دار الكتب العلمية ،: علي عبد الباري عطية، تحقيقوالسبع المثاني

  .هـ1415
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: تحقيق ،الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر األنباري،
  .1992- هـ1412، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة د. حاتم صالح الضامن،

 الفكر ، دارالدقيقة والتعريفات األنيقة الحدوديحيى:  أبو زكريا بن محمد بن األنصاري، زكريا
  بيروت. المعاصر،

أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ  ،محمد بن محمد بن محمود، البابرتي
  .دار الفكر ،العناية شرح الهداية :جمال الدين الرومي

 ،المكتبة اإلسالمية ،حاشية البجيرمي على منهج الطالب: سليمان بن عمر بن محمد ،البجيرمي
  .تركيا ،ديار بكر

: محمد زهير بن ، تحقيقصحيح البخاري :البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي
  .هـ1422، 1ط ،دار طوق النجاة، ناصر الناصر

كشف األسرار شرح أصول : عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين الحنفي البخاري،
  .دار الكتاب اإلسالمي، البزدوي

معالم التنزيل  :محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي ،البغوي
دار إحياء التراث  ،: عبد الرزاق المهدي، تحقيقتفسير البغوي ،في تفسير القرآن

  .هـ1420، 1، طبيروت ،العربي

دار  ،الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين إعانة: أبو بكر بن محمد شطا الدمياطيالبكري، 
  .م1997- هـ1418، 1، طالفكر

االختيار لتعليل  :عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي ،البلدحي
 -هـ1356القاهرة،  ،تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبيعليها  ،المختار
  .م1937



136 

دقائق أولي النهى  :الحنبلى منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ،البهوتى
 -هـ1414، 1ط ،عالم الكتب ،لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

  .م1993

كشاف القناع عن : منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى البهوتي،
  .دار الكتب العلمية ،متن اإلقناع

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان  ،البوصيري
ى ق: محمد المنتق، تحقيمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه :الكناني الشافعي

  .هـ 1403، 2، طبيروت ،دار العربية ،الكشناوي

 دار ،تفسير البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي،
  .بيروت ،الفكر

السنن  :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر ،البيهقي
، 3ن، طلبنا ،دار الكتب العلمية، بيروت ،عطا: محمد عبد القادر ، تحقيقالكبرى
  .م 2003 -هـ1424

، مشكاة المصابيح :محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري، أبو عبد اهللا، ولي الدين ،التبريزي
  م.1985، 3، طبيروت ،المكتب اإلسالمي ،: محمد ناصر الدين األلبانيتحقيق

تحقيق ، الترمذيسنن : اك، أبو عيسىمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضح، الترمذي
وإبراهيم عطوة  )3ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  )2، 1أحمد محمد شاكر (جـ  وتعليق:

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ،)5، 4عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ 
  .م1975 - هـ1395، 2، طمصر ،الحلبي

  مكتبة صبيح مصر. التلويح على التوضيح،شرح التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر: 
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 الكتب دار ،الغيب مفاتيح أو الكبير فسيرالت: الشافعي الرازي عمر بن محمد الدين فخر ،التيمي
  .م2000 -هـ1421 ،1ط ،بيروت ،العلمية

: محمد زهير ، تحقيقالعبودية :قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيت ابن تيمية،
  .م2005 - هـ1426 ،7، طبيروت ،المكتب اإلسالمي ،الشاويش

دار الكتب  ،الفتاوى الكبرى :قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيت ابن تيمية،
  .م1987- هـ1408، 1، طالعلمية

حققه ، القواعد النورانية الفقهية: قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيت ابن تيمية،
بلد النشر: المملكة العربية ، دار ابن الجوزي ،أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليلوخرج 

  .هـ1422، 1، طالسعودية

ق: عبد ، تحقيمجموع الفتاوى :قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيت ابن تيمية،
وية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النب، الرحمن بن محمد بن قاسم
  . م1995-هـ1416 ،المملكة العربية السعودية

: ضبطه وصححه جماعة ، تحقيقلتعريفاتا :علي بن محمد بن علي الزين الشريف ،الجرجاني
  .م1983-هـ1403، 1، طلبنان، دار الكتب العلمية بيروت، من العلماء بإشراف الناشر

الوهاب بتوضيح شرح منهج فتوحات  :سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري الجمل،
  .، دار الفكرالطالب المعروف بحاشية الجمل

أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني  ،لحاكما
، دار الكتب العلمية ،المستدرك على الصحيحين: النيسابوري المعروف بابن البيع

  .1990–1411، 1، طبيروت



138 

، اإلصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني ،حجرابن 
  ،1، طبيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض

  .هـ 1415

دار  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشافعي ،حجرابن 
  .1379بيروت،  ،المعرفة

 التراث إحياء لجنة: تحقيق ،المحلىمحمد:  أبو الظاهري سعيد بن أحمد بن ابن حزم، علي
  .بيروت الجديدة، اآلفاق العربي، دار

  .الدر المختار للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمرتاشيلحصفكي: ا

: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني، تقي الدين الشافعي ،الحصني
: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي ، تحقيقكفاية األخيار في حل غاية اإلختصار

  .1994، 1، طدمشق ،دار الخير ،سليمان

ابلسي المغربي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطر ،لحطاب الرعينيا
  .م1992 - هـ1412، 3ط ،دار الفكر ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :المالكي

دار الكتب ، مع األنهر في شرح ملتقى األبحرمج: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنفي ،الحلَبي
  .هـ1419، 1ط ،بيروت ،لبنان ،العلمية

دار الفكر  ،شرح مختصر خليل للخرشي :محمد بن عبد اهللا المالكي أبو عبد اهللا ،الخرشي
  .بيروت ،للطباعة

 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ،الدارقطني
حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد ، سنن الدارقطني: البغدادي

، 1، طلبنان ،لة، بيروتمؤسسة الرسا ،المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهوم
  .م2004-هـ1424
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مجمع األنهر في شرح : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ،داماد أفندي
  .دار إحياء التراث العربي، ملتقى األبحر

سنن  :سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجِستاني، داودأبو 
  .بيروت ،المكتبة العصرية، صيدا ،محمد محيي الدين عبد الحميد تحقيق:، أبي داود

  ، مؤسسة الرسالة.الحق ومدى سلطان الدولة في تقيدهالدريني، فتحي: 

  .دار الفكر ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة المالكي ،الدسوقي

تنقيح التحقيق في أحاديث : عثمان بن قَايماز شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن ،الذهبي
، 1، ط: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، تالرياض ،دار الوطن ،التعليق
  م.2000 -هـ1421

، مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ،الرازي
، 5، طصيدا ،الدار النموذجية، بيروت ،المكتبة العصرية ،ق: يوسف الشيخ محمدتحقي

  م.1999-هـ1420

دار  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :بو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أرشدابن 
  .م2004 - هـ1425 ،القاهرة ،الحديث

نهاية المحتاج إلى  :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، الرملي
  .1984- هـ1404 ،أخيرة بعةط ، ط:دار الفكر، بيروت ،شرح المنهاج

العروس من جواهر تاج  :محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الزبيدي
  .دار الهداية ،القاموس

    .4، طدمشق –سورية  ،دار الفكر ،الفقه اإلسالمي وأدلته وهبة: الزحيلي،
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-هـ1384، 1مطبعة طربين، دمشق، ط ثوبه الجديد،الفقه اإلسالمي في الزرقا، مصطفى: 
  م.1965

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام  :محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري األزهري ،الزرقاني
 - هـ 1424، 1ط القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،: طه عبد الرءوف سعدحقيقت ،مالك

  .م2003

دار العلم  ،األعالم: ي بن فارس الدمشقيخير الدين بن محمود بن محمد بن عل ،الزركلي
  .م 2002أيار/ مايو  ،15، طللماليين

أسنى المطالب في شرح روض  :زكريا بن محمد بن، زين الدين أبو يحيى ،زكريا األنصاري
  .دار الكتاب اإلسالمي ،الطالب

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي: 
، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، األقاويل في وجوه التأويل

  بيروت.

 :أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهللا الخرساني المعروف بابن زنجويه، زنجويهابن 
ت: شاكر ذيب  ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية، األموال

  .م1986- هـ1406، 1، طبجامعة الملك سعود ،المساعد فياض األستاذ

  ، مؤسسة الرسالة.المفصل في احكام المرأة والبيت المسلمزيدان، عبد الكريم: 

تبيين الحقائق شرح كنز  :عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي ،الزيلعي
هـ1313، 1، طبوالق، القاهرة ،المطبعة الكبرى األميرية ،الدقائق وحاشية الشِّلْبِي.  

  ، دار المعرفة بيروت.أصول السرخسيالسرخسي، محمد بن احمد بن أبي سهل شمس األئمة: 
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، بيروت ،دار المعرفة ،المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة ،السرخسي
  .هـ1414

  .م1983- هـ1403، 1ط بيروت، ،الكتب عالم ،األفعال: جعفر بن علي القاسم بوأ ،السعدي

 الرسالة، مؤسسة، المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسيرناصر:  بن الرحمن السعدي، عبد
  م.2000 -هـ1421 بيروت،

مجلة مجمع الفقه االسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر االسالمي أبو سليمان، عبد الوهاب ابراهي: 
  .، االسواق المالية في ميزان الفقه االسالميبجدة

، دار بحر العلوم تفسير السمرقندي المسمى: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث ،السمرقندي
  .بيروت ،الفكر

 بن ياسر: حقيقت ،تفسير القرآن: الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر أبو السمعاني،
 -هـ1418 ،1، طالسعودية ،الرياض ،الوطن دار ،غنيم بن عباس بن غنيم و إبراهيم
  .م1997

حاشية السندي على سنن ابن  :محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين ،السندي
  .بيروت ،دار الجيل ،ماجه

حاشية السندي على سنن  :محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين ،السندي
  .1986 –1406، 2، طحلب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،النسائي

  ، دار النهضة العربية.مصادر الحق في الفقه اإلسالميرزاق احمد: السنهوري، عبد ال

 ،17، طالقاهرة ،بيروت ،دار الشروق ،في ظالل القرآن: إبراهيم حسين الشاربي ،سيد قطب
  ـ.ه1412
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مطالب أولي النهى  :مصطفى بن سعد بن عبده الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي ،السيوطي
  .م1994- هـ1415، 2، طالمكتب اإلسالمي، في شرح غاية المنتهى

 المنصور، دار خليل: ، تحقيقار الشروق على أنوار الفروقدر: إقاسم بن عبد اهللا ،الشاطابن 
  .م1998- هـ1418، 1بيروت، ط العلمية، الكتب

: أبو عبيدة مشهور ، تحقيقالموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ،الشاطبي
  .م1997- ـه1417 ،1، طدار ابن عفان ،مانبن حسن آل سل

أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن المطلب بن عبد مناف ، الشافعي
  .هـ1400 ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،المسند :المطلبي القرشي المكي

  . 1،1393بيروت، ط ، دار المعرفة، 3/216، األمالشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد اهللا: 

  ،البحوث والدراسات : مكتبحقيقت ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :محمد الخطيب ،الشربيني
  .1415 ،بيروتر، دار الفك

  بيروت. ، الفكر دار ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيالخطيب:  الشربيني، محمد

  .عنالمستقشرح زاد الشنقيطي، محمد بن محمد المختار: 

تحقيق: عصام الدين ، نيل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا اليمني ،الشوكاني
  .م1993- هـ1413، 1، طدار الحديث، مصر ،الصبابطي

، دار فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد: 
  بيروت. - الفكر 

ق: مهدي حسن ، تحقيالحجة على أهل المدينة :أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد ،الشيباني
  .1403، 3، طبيروت ،عالم الكتب ،الكيالني القادري
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دار الكتب  ،اإلمام الشافعي هالمهذب في فق :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،
  .العلمية

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية  :أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الصاوي
  .دار المعارف ،الصاوي على الشرح الصغير

، المعجم الكبير :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني
  .القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،: حمدي بن عبد المجيد السلفيتحقيق

رد المحتار على الدر  :د العزيز عابدين الدمشقي الحنفيمحمد أمين بن عمر بن عب ،عابدينابن 
  .م1992 - هـ1412، 2، طبيروت، دار الفكر ،المختار

دار ابن الجوزي، المملكة ، تفسير القران للعثيمين: محمد بن صالح بن محمد، عثيمينابن 
  .هـ1423، 1، طالعربية السعودية

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب : علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي ،أبو الحسن ،العدوي
  .م1994 -هـ1414 ،بيروت ،دار الفكر ،: يوسف الشيخ محمد البقاعي، تحقيقالرباني

راجع ، أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر المعافري االشبيلي المالكي ،العربيابن 
 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا

  .م2003-هـ 1424، 3، طلبنان

إرشَاد : عبد الرحمن بن محمد البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي ،عسكرابن 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ،الساِلك إلى َأشرف المساِلك في فقه اإلمامِ ماِلك

  .3ط، الحلبي وأوالده، مصر

 -هـ1409 بيروت، الفكر، دار ،خليل سيد مختصر على شرح الجليل منحعليش، محمد: 
  .م1989
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البيان في مذهب اإلمام : بو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، أالعمراني
  .م2000 - هـ1421، 1، طجدة ،دار المنهاج ،: قاسم محمد النوري، تحقيقالشافعي

 :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين ،العينى
  .م2000- هـ1420، 1، طبيروت، لبنان ،دار الكتب العلمية ،البناية شرح الهداية

: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين ،العينى
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي، يعمدة القاري شرح صحيح البخار

دار ومكتبة  ،العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري ،الفراهيدي
  .الهالل

االختيار لتعليل  :عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين الحنفي، الفضلأبو 
 -هـ1356القاهرة،  ،مطبعة الحلبي قيقة،عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو د، المختار
  .م1937

المصباح المنير في غريب الشرح : أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي، أبو العباس ،الفيومي
  .بيروت ،المكتبة العلمية، الكبير

 كيالني، دار سيد محمد: تحقيق ،القرآن غريب في المفردات محمد: بن الحسين أبو القاسم،
  .لبنان المعرفة،

 :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدينابن قدامة، 
أشرف على ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،الشرح الكبير على متن المقنع

  .طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار

 ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيمحمد:  أبو المقدسي الشيباني أحمد بن اهللا ابن قدامة، عبد
  .1405، 1ط، بيروت الفكر، دار
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أنوار  ،لفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ،القرافي
  .عالم الكتب ،البروق في أنواء الفروق

: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين ،القرطبي
دار  ،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، تفسير القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن
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By 
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Abstract 

All praise is unto God and peace be upon the most honorable 

prophet and his family and companions, Mohammed Bin Abdullah.  

This research, which is conducted by Jihad Hassan Al. Qaram, is 

entitled as: “The Rights of the Husband in the Wife’s Money”. It is 

supervised by Dr. Jamal Zaid Kilani as partial fulfillment of the 

requirements of the degree of Masters of Arts (MA) at An. Najah 

National University.  

In this study, the researcher tackles the issue of the financial rights 

of the husband upon his wife since it is important to know the financial 

rights of each spouse in Islam. The wife has financial commitments to the 

husband and the kids in case the husband is in a bad financial situation. 

On the other hand, the husband has financial commitment to his wife 

whether he can use the dowry of the wife or not.  

 This study is divided into a prelude, three chapters and a 

conclusion. First of all, the prelude chapter is entitled as: “The Eligibility 

of Women in Gaining their Financial Independence”. In this chapter there 

are three sub-sections, which talk about women’s rights, how to 

acknowledge them, the mutual rights between spouses and the financial 
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independence of women. Thus, women’s eligibility to have financial 

independence is ruled out, so they can do whatever they like with their 

money without taking anybody’s permission.   

The first chapter, which includes three sub-sections, is entitled as: 

“The Rights of the Husband in his Wife’s Financial Affairs”. It tackles 

the right of the husband to eat from the sacrifice of his wife that he can 

eat from the remaining third, which is left to the house. The researcher 

focuses on the issue of eating from the atonements of his wife that he can 

take them if he is in need. Finally, it is discussed that the husband can 

take the charity of his wife, which is the consensus among religious men.     

The second chapter, which includes three sub-sections, is entitled 

as: “The Right of the Husband in His Wife’s Inheritance and Will”. It 

discusses the rights of the husband in his wife’s inheritance. Thus, the 

researcher elaborates on the concept of inheritance and terms that the 

husband has the right to take half of his wife’s inheritance if the wife 

doesn’t have another relative. If so, the husband takes one fourth of the 

inheritance.   

  In addition, this chapter addresses the rights of husband in the will 

of the wife that it crystalizes the concept of the will and its rules. It’s 

ruled out that the husband should not be included in the will because he is 

one of the heirs of the wife unless it is cleared by the other heirs.  

 Finally, it discusses the rights of the husband to give his wife 

whatever that it explained the concept of the gift and it legal status that 
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the wife can give her husband whatever she likes without taking 

permission from anyone. 

The third chapter, which includes three subsections, is entitled as: 

“The Rights of the Husband in the Salary of the Employed Wife”. It 

reveals the Islamic rules behind the work of women that it is allowed with 

the approval of the husband or the person responsible for her. Thus, it 

talks about the work of women inside their houses and outside it to the 

extent that women should take their husbands’ permission whenever they 

want to go out of their house. This is because the wife bounds herself by 

the marriage contract to adhere to a number to issues including not going 

out without her husband’s permission.   

 Furthermore, it highlights the right of the husband to spend from 

his employed wife in case he is in a difficult financial situation. In 

addition, the researcher elaborates saying that the preparations of the 

house is one of the rights of the wife, so she won’t demand to prepare it 

unless she is consented with it. Concerning the right of the husband to use 

the wife’s possessions, the wife has the right to prevent the husband from 

using any of her possessions, but it is better for the wife to allow her 

husband to do so as a sign of good conduct between them.  

  The researcher concludes the study with the results and 

recommendations of the study, which can be summarized as follows:  

- Husbands should respect their wives and give them a high status. 

They shouldn’t marry them for their money.  
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- I recommend the working women or employed women to 

participate in the house’s expenses because it is a sign of 

cooperation between the spouses.  

 

 

 

 




